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УВОДНИК
Поштоване колеге, пред вама се налази први број часописа
Српска политичка мисао за 2013. посвећен анализи идентитета у
контексту савремених демократских процеса. Савремено друштво
доноси са собом велики број изазова формирању идентитета као
што су модернизација, социјални конфликти, вртоглави развој тех
нологије, глобализација, транзиција, индивидуализација. У том сми
слу, у овом броју можете наћи веома значајне радове који се баве
овом комплексном тематиком, са посебним освртом на националну
припадност. На самом почетку се налази рад Наде Радушки који ана
лизира становништво Републике Србије бавећи се квантитативним
и квалитативним етнодемографским променама које су се десиле у
периоду између два пописа становништва. У њему се указује на пра
вац и интензитет промена у етничкој структури Србије које су на
стале као резултат различите популационе динамике, политичких,
социо-економских, културних и других чинилаца. Србија се, такође
суочава са озбиљним последицама насталим као резултат неуспе
шне транзиције. Процес транзиције се у Србији показао у најгорем
могућем светлу и довео је до раста сиромаштва и незапослености.
Због тога треба поменути и рад који се бави најважнијим политич
ким узроцима споре и тегобне транзиције у Србији аутора Огњена
Прибићевића. Народи на Балкану се суочавају и са великим бројем
проблема који се тичу очувања њиховог идентитета. Мултикулту
ралност, мултиконфесионалност и мултинационалност као главне
карактеристике држава на Балкану доводе до проблема остварива
ња складног суживота на просторима где је сусрет различитости
неизбежан. У таквим срединама је веома значајан развој дијалога
и толеранције, па је анализа Бранислава Стевановића која се бави
проблемом толеранције у савременом демократском друштву од из
узетне важности.
Након главне теме броја следи рубрика посвећена проблему ге
ополитике и безбедности државе. У овом делу се класификују спољ
ни облици угрожавања капацитета безбедности државе, разматра
неолиберални институционализам у међународним односима и сту
дијама безбедности, као и геополитика у контексту права и идео
логије.

Поред ове две рубрике у овом броју можете наћи и рубрику
,,Огледи и студије“ која се, такође, бави веома актуелном питањи
ма, као и рубрика посвећена огледима, приказима и полемикама.
Поштоване колеге обавештавамо вас да је Редакција ча
сописа одлучила да радови који се предају за објављивање морају
задовољити више стандарде, како у одабиру тема, тако и када
се ради о процедури рецензирања. Из тих разлога молимо све за
интересоване за објављивање у нашем часопису да имају у виду
ову напомену. Прецизнија упутства за предају радова налазе се на
крају сваког броја часописа Српска политичка мисао. Рок за преда
ју радова за следећи број је најкасније до 05. маја 2013.
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НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ
СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ ПО
ПОПИСУ 2011. ГОДИНЕ*
Сажетак
У раду се анализира становништво Србије (без Косова и
Метохије) према најновијем попису из 2011. године, са посебним
освртом на квантитативне и квалитативне етнодемографске проме
не које су се десиле у последњем међупописном раздобљу (20022011). Дат је преглед националне структуре Републике Србије по
територијалним целинама (Србија-север и Србија-југ), регионима
(Београдски регион, регион Војводине, регион Шумадије и Запад
не Србије и регион Јужне и Источне Србије), а у оквиру њих по
областима и општинама. Истакнут је значај фактора који детер
минишу и мењају етничку слику појединих подручја, као што су
етнички диференциран природни прираштај, разлике у миграцио
ном салду по националности и промене приликом изјашњавања о
националној припадности. Такође, анализа просторног размештаја
становништва Србије је показала изражен процес етничке хомо
генизације карактеристичан за припаднике појединих етничких
заједница. Етностатистички подаци последњег пописа становни
штва несумњиво су од велике важности јер указују на правац и
интензитет промена у етничкој структури Србије што је резултат
различите популационе динамике националности, политичких, со
цио-економских, културних и других чинилаца.
Кључне речи: попис, национална припадност, етнодемографске проме
не, региони, области, Србија.
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просве
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Попис становништва представља најкомплекснију државну
статистичку акцију која има за циљ утврђивање броја и просторног
размештаја становништва, као и економских, образовних, брачних,
етничких, миграционих, фертилитетних и других социо-демограф
ских карактеристика становништва. Пописни подаци су основа за
доношење мера популационе, миграционе, мањинске, образовне и
других бројних политика и стратегија, као и за израду пројекција
становништва.
У Србији је у периоду после Другог светског рата до данас
спроведено укупно осам пописа становништва, први 1948. године,
затим 1953, а од 1961. године, према препорукама УН ради међу
народне компарације пописних података, сваких десет година. У
складу са тим, претходни попис (2002) требало је да буде извршен
2001.године, али је због политичких околности одложен за наред
ну годину, да би се са последњим пописом вратили на десетогоди
шњу динамику (тј. сваке прве године нове декаде).
Последњи попис становништва, домаћинстава и станова
спроведен је 2011. године, али са одлагањем из финансијских раз
лога за шест месеци (од 1. до 15. октобра), при чему није спро
веден на територији Косова и Метохије (као ни претходни), док
је у општинама Бујановац и Прешево (делимично и у Медвеђи)
бојкотован од стране припадника албанске националности. Сваки
попис несумњиво представља огледало друштвених и политичких
прилика у земљи које често имају већег или мањег утицаја и на ко
начне пописне резултате.

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ
Једна од од главних одлика пописа 2011.године и најважнија
разлика у односу на претходни јесте примењен концепт “уобичаје
ног становништва” за утврђивање укупног броја становника, који
је усаглашен са међународним стандардима, а у циљу обезбеђива
ња међународно упоредивих података.1) Затим, измена је у методо
лошкој дефиницији јер су поред избеглих лица, у укупно (стално)
становништво укључена, за разлику од претходног пописа, и ин
терно расељена лица са Косова и Метохије, значајно је већи број
1) Према концепту тзв уобичајеног становништва, “у укупно становништво одређеног ме
ста укључена су лица која су у том месту живела непрекидно најмање годину дана пре
критичког момента пописа, као и лица која су у том месту живела краће од 12 месеци,
али са намером да у њему остану најмање годину дана”. Попис 2011. је обухватио исте
категорије као и претходни, а једина разлика је у појму намере да остане јер од тога
зависи да ли ће лице које има пребивалиште у иностранству, а које је у Србији краће од
12 месеци, бити пописано или не (РЗС, 2012).
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питања у пописници (нпр. компјутерско знање, ванбрачне заједни
це, бескућници, итд), уведена су нека нова методолошка решења,
по први пут пописни обрасци били су и на језицима националних
мањина и друго.
У овом попису, као и у свим претходним, инкорпорирано је
питање о националној припадности,2) важном етничком обележју,
на основу кога се могу добити подаци о етничкој структури, затим
информације о демографским, социо-економским, образовним,
културолошким и другим одликама, као и популационој димамици
припадника различитих етничких заједница на простору Србије.
Међутим, приликом компарације и анализе етностатистичких по
датака важно је истаћи да на бројност припадника одређене наци
оналности поред природног прираштаја и миграционог салда ути
чу и промене у изјашњавању, условљене субјективним разлозима,
као и друштвено-економским и политичким околностима. Поред
овога, измене у методолошким приступима и коначним класифи
кацијама, такође, утичу на популациону динамику па је због тога
неопходно познавање пописне методологије везано за националну
припадност.
Према међународним препорукама ово питање не спада у
тзв. основна обележја па свака држава одлучује да ли ће бити икор
порирано у садржај пописа. Питање је отвореног типа, што зна
чи да свако лице има загарантовано право (према члану 47 Устава
Републике Србија) да се слободно изјасни (или не изјасни) којој
националности припада. Принцип слободног декларисања омо
гућује промену националне припадности и то привремену (услед
политичких, социјалних, психолошких разлога) или сталну (услед
асимилационих процеса), што је у већој или мањој мери деловало
на демографску динамику свих етничких заједница и промену ет
ничке структуре Србије (Радушки, 2007)
У методолошком смислу, највеће промене биле су код Му
слимана који су у пописима третирани као национално неопредељ
ни (1948. и 1953), Муслиман у етничком смислу (1961), Муслиман
као конститутивни народ (1971,1981 и 1991), да би у попису 2002.
године, имајући у виду крупне геополитичке промене поред Му
слимана била уведена и нова одредница Бошњак, иако је у сушти
ни реч о истом етничком корпусу. У последњем попису (2011) у
коначној класификацији наведена су оба модалитета. Битнијих
2) У званичној статистици овај термин се користио у следећем смислу: ”народност” (по
писи 1948, 1953 и 1961), затим ”народност или етничка припадност” (1971), “народ,
народност или етничка група” (1981), ”национална припадност” (1991), ”национална
или етничка припадност” (2002) и “национална припадност” (2011), без посебних мето
долошких објашења, а често су се ови називи користили и као синономи.
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статистичко-методолошких промена било је и код Југословена. У
почетку су били у најтешњој вези са Муслиманима (1953), затим
као лица која се нису ближе национално определила - Југословени
неопредељени (1961), као посебна група - Југословени обухватали
су лица која нису желела да се национално изјасне (1971, 1981), да
би у последња два пописа (1991, 2002) имали статус национално
опредељених лица, у класификацији сврстани одмах иза тадашњих
конститутивних народа (Срба и Црногораца). У пописној класифи
кацији из 2011. године прво су наведени Срби, а затим све друге
националности по азбучном реду укључујући и Југословене. Ина
че, увођење ове категорије имало је битног утицаја на промене у
бројности других националности.
Генерално, коначне статистичке класификације национално
сти, мада омогућавају садржинску упоредивост података, разли
ковале су се од пописа до пописа, по редоследу националности,
као и по све већем броју модалитета (нпр. 1991. проширена је са
Буњевцима, Египћанима и Шокцима, а 2002. још и са Ашкалијама,
Бошњацима, Горанцима и Цинцарима). Попис 2011. је специфичан
по томе што су први пут предвиђене шифре за одговоре који садр
же двојако етничко изјашњавање (нпр. Србин-Црногорац, СрбинВлах, и сл), а у коначни шифарник националности додати су још
Јермени, Шопи, Бањаши и Торлаци .

НАЦИОНАЛНИ САСТАВ СТАНОВНИШТВА
СРБИЈЕ -ПОПИС 2011.
Пописни резултати о националној припадности станов
ништва увек су изазивали велико интересовање, не само научне
и политичке, већ и шире друштвене јавности. Подаци о етничкој
структури Србије исказани су по први пут (за разлику од 2002. го
дине када су у оквиру Србије наведене три макроцелине: Централ
на Србија, Војводина и Косово и Метохија) у складу са Уредбом о
номенклатури статистичко територијалних јединица, према адми
нитративној подели (од 1.јула 2011), на две функционално терито
ријалне целине: Србија-север и Србија-југ. У оквиру прве, налази
се Београдски регион и регион Војводине, док Србију-југ чине ре
гион Шумадије и Западне Србије, затим регион Јужне и Источне
Србије и регион Косова и Метохије (без података). Сваки регион
обухвата одређени број области (бивши окрузи) у оквиру којих су
сврстане општине.
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Према последњем попису у Србији (без Косова и Метохи
је) регистровано је укупно 7,2 милиона становника и у односу на
претходни попис (2002) број становника смањен је за 311,1 хиља
да, а основни разлози су негативан природни прираштај, емигра
ције, као и непотпун обухват становништва, односно бојкот при
падника албанске националности у три општине на југу Србије.
У погледу националне припадности подаци показују да је Србија
мултинационална држава у којој поред Срба, као већинског наро
да, живе многобројне етничке заједнице изразито диференцира
не по бројности, историјском и демографском развитку, религији,
култури, националној и политичкој еманципацији. У 2011. години,
Срби броје 6,0 милиона (83,3%), затим следе Мађари (253,9 хиља
да или 3,5%), Роми (148,0 хиљада или 2,1%) и Бошњаци (145,3 хи
љада или 2,0%), док остале националности партиципирају испод
1%, а то су Хрвати (57,9 хиљада или 0,8%), Словаци (52,8 хиљада
или 0,7%), Црногорци (38,5 хиљада или 0,5%), Власи (35,3 хиљада
или 0,5%) и други. У «остале националности» сврстане су етничке
заједнице са мање од две хиљаде припадника (Египћани, Ашкали
је, Чеси, Јевреји и др.) којих има укупно 17, 6 хиљада (0,2%). Број
лица која су искористила своје Уставом загарантовано право и ни
су желела да се национално декларишу износи чак 160,3 хиљада
(2,2%). Такође, значајан је и број лица (30,7 хиљада или 0,4%) који
се изјаснио у смислу регионалне припадности (на пример, Војво
ђанин, Шумадинац, Ваљевац, Београђанин и слично) (табела 1).
Етничка структура становништва Србије по великим адми
нистративно територијалним целинама показује да је север Србије
знатно хетерогенији (2,8 милиона или 77,8% Срби) од Србије-југ
(3,2 милиона или 88,8% Срби). У оквиру прве територијалне це
лине налазе се два, са етничког аспекта дијаметрално супротна
региона. Београдски регион је хомоген јер 1,5 милиона или 90,7
% чине Срби, а све остале националности су појединачно испод
0,5% (осим Рома 1,7% и Црногораца 0,6%). Регион Војводине је
изразито етнички шаролик, представља прави мозаик различитих
народа, религија, језика и култура. То потврђује и податак да од
укупно 1,9 милиона становника Срби чине две трећине становни
штва (66,8%), док чак десет етничких заједница партиципира са
преко 0,5%. Мађари су по бројности најрелевантнија национал
на мањина (13,0%), а затим Словаци (2,6%), Хрвати (2,4%), Роми
(2,2%), Румуни (1,3%) и Црногорци (1,2%), док све остале етничке
заједнице појединачно партиципирају са мање од 1%. У Војводи
ни је убедљиво и највише лица која нису желела да се национално
декларишу (4,2%).
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Табела 1. Национална припадност становни
штва Србије (без Косова и Метохије), 2011.
Србија-север
Национална
припадност

Укупно
Срби
Албанци*
Бошњаци
Бугари
Буњевци
Власи
Горанци
Југословени
Мађари
Македонци
Муслимани
Немци
Роми
Румуни
Руси
Русини
Словаци
Словенци
Украјинци
Хрвати
Црногорци
Остали
Нису се изјасн.
Рег.припадност
Непознато

Србија-југ

Репу
Рег.
Рег.
блика
Бео
Регион
Шумад. Јужне
и
Србија Укупно градски Војво Укупно
и
регион дине
Западне Источне
Србије
Србије
7186862 3591249 1659440 1931809 3595613 2031697
5988150 2795083 1505448 1289635 3193067 1799394
5809
3503
1252
2251
2306
591
145278
2376
1596
780 142902 142767
18543
2677
1188
1489
15866
365
16706
16641
172
16469
65
41
35330
352
182
170
34978
2105
7767
6507
5328
1179
1260
694
23303
20237
8061
12176
3066
1635
253899 252946
1810 251136
953
433
22755
17362
6970
10392
5393
1854
22301
7356
3996
3360
14945
14411
4064
3770
498
3272
294
130
147604
69716
27325
42391
77888
20649
29332
26692
1282
25410
2640
567
3247
2474
1301
1173
773
463
14246
14173
245
13928
73
38
52750
52425
2104
50321
325
164
4033
3354
1539
1815
679
287
4903
4620
418
4202
283
171
57900
54785
7752
47033
3115
1645
38527
32043
9902
22141
6484
3805
17558
13793
7083
6610
3765
1840
160346 119989
38971
81018
40357
15386
30771
29856
1289
28567
915
626
81740
38519
23728
14791
43221
21636

1563916
1393673
1715
135
15501
24
32873
566
1431
520
3539
534
164
57239
2073
310
35
161
392
112
1470
2679
1925
24971
289
21585

Извор: Књига 1 - Национална припадност, подаци по општинама и
градовима, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011.
у Републици Србији, РЗС, Београд, 2012.
Напомена: Према званичној класификацији Републичког завода за
статистику дате су све националности у Србији (са преко 2000
припадника) према попису из 2011. године.
* Непотпун обухват припадника албанске националности

Са друге стране, јужна Србија која је национално хомоге
нија, има два региона, такође, релативно хомогена, али ипак раз
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личита у погледу врсте и степена разуђености етничке структуре.
Наиме, регион Шумадије и Западне Србије има бимодалну етнич
ку структуру што значи да Срби (88,6%) и Бошњаци/Муслимани
(7,7%) чине чак 96,3 % укупне популације овог региона, а остали
учествују са маргиналним уделима. Регион Јужне и Источне Срби
је, наглашено хомоген и готово монолитан (Срби чине 89,1%), од
ликује разуђенија етничка структура што показује већи број етнич
ких заједница са значајнијим уделима Роми (3,7%), Власи (2,1%),
Бугари (1,0%), Македонци (0,2%) и други.

ПРОМЕНЕ У НАЦИОНАЛНОЈ СТРУКТУРИ
СРБИЈЕ (БЕЗ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ), 2002-2011.
Последњи попис становништва спроведен је у условима
не тако радикалних геополитичких промена као претходни, али
су економска криза, политизација пописа и бојкот становништва
албанске националности, процес укључивања Србије у европске
интеграционе токове, као и нерешено питање Косова и Метохије,
несумњиво имали утицаја на демографски развитак и општу дру
штвено-политичку климу у земљи.
У циљу сагледавања етнодемографских промена које су се
десиле у последњем међупописном периоду (2002-2011), у мето
долошком смислу је неопходно свођење података из 2002. године
на методологију у складу са номенклатуром статистичко терито
ријалних јединица последњег пописа. У том смислу видимо да је
северна Србија забележила смањење етничке хетерогености буду
ћи да је удео Срба као већинске националности повећан (са 75,9%
на 77,8%), док је на југу Србије удео Срба незнатно смањен (са
89,3% на 88,8%). Посматрано по регионима, у Београду није било
значајнијих етничких промена, изузев смањења удела Југословена
(са 1,2% на 0,5%) и Црногораца (са 1,3% на 0,6%) услед проме
не приликом декларисања о националној припадности. У регио
ну Војводине настављен је тренд из претходног међупописног пе
риода (1991-2002) када је дошло до етничке хомогенизације (удео
Срба се повећао са 57,0% на 65,1%) посредством етноцентричних
миграција, односно првенствено доласком огромног броја српских
избеглица. (Радушки, 2006). У 2011. години број Срба је смањен
(за 32,2 хиљада), али је удео поново повећан (са 65,1% на 66,8%)
због веће негативне стопе раста припадника других етничких за
једница. Наиме, код огромне већине националности у Војводини
забележено је апсолутно и релативно опадање (услед негативног
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прираштаја, емиграција, промене приликом изјашњавања), а нај
веће код Југословена (са 2,5% на 0,6%) и то због другачијег декла
рисања, што се и очекивало с обзиром да држава Југославија више
не постоји. Настављен је и тренд повећања броја лица који су се
изјаснила у смислу регионалне припадности (са 0,5% на 1,5%) или
нису желела да се декларишу (са 2,7% на 4,2%).
Друга два региона на југу Србије показују супротне трен
дове. Наиме, Шумадија и Западна Србија у поређењу са ранијим
пописом (Срби 90,5%) има нешто мању етничку хомогеност (Ср
би 88,6%) због повећаног удела Бошњака/Муслимана (са 6,8% на
7,7%), Рома (са 0,6% на 1,0%), као и лица које се нису деклари
сала (са 0,3% на 0,8%). Регион Јужне и Источне Србије бележи
повећање степена етничке хомогености јер је удео Срба релативно
порастао (са 87,9% на 89,1%), иако се њихов број апсолутно сма
њио (са 1,5 милиона на 1,4 милион), што је, пре, свега, последица
смањеног удела Алабанца у укупној популацији овог региона због
бојкота пописа. Све остале националности су имале смањење или
стагнацију, осим Рома чији се удео значајно повећао (са 2,6% на
3,7%).
Посматрано по националности, између последња два по
писа на нивоу Републике Србије дошло је до апсолутног смање
ња броја припадника српске националности (за 224,7 хиљада или
3,6%, индекс 96,4), а повећања удела (са 82,9% на 83,3%). Разлози
су већа стопа морталитета од наталитета, стара старосна структура
(просечна старост српске популације износи 42,6 година), док је
пораст удела последица ниже стопе стопе раста код осталих наци
оналности (табела 2).
Редослед три бројчано најрелевантније етничке заједнице
у Србији се променио у односу на 2002. годину (Срби, Мађари,
Бошњаци), па су у 2011. години после Срба и Мађара, на трећем
месту Роми. У протеклом периоду, за готово све националности
карактеристични су неповољни трендови у популационом развит
ку који су проузроковали опадање њиховог броја и удела у укуп
ној популацији Србије, изузев Рома, Бошњака, Муслимана и неких
бројчано мањих етничких скупина (Горанци, Немци, Руси..) који
су забележили пораст.
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Табела 2 . Промене у националној структури
Србије (без Косова и Метохије), 2002-2011.
Национална
припадност
Укупно

Срби
Албанци *
Бошњаци
Бугари
Буњевци
Црногорци
Горанци
Хрвати
Југословени
Мађари
Македонци
Муслимани
Немци
Роми
Румуни
Руси
Русини
Словаци
Словенци
Украјинци
Власи
Остали
Нису се изјас.
Рег..припадност

Број
2011

%
2002

2011

Пораст –
смањење
2002 2002-2011

7 186 862 7 498 001 100,00 100,00
5 988 150
5 809
145 278
18 543
16 706
38 527
7 767
57 900
23 303
253 899
22 755
22 301
4 064
147 604
29 332
3 247
14 246
52 750
4 033
4 903
35 330
17 558
160 346
30 771

6 212 838
61 647
136 087
20 497
20 012
69 049
4 581
70 602
80 721
293 299
25 847
19 503
3 901
108 196
34 576
2 588
15 905
59 021
5 104
5 354
40 054
11 708
107 732
11 485

83,32
0,08
2,02
0,26
0,23
0,54
0,11
0,81
0,32
3,53
0,32
0,31
0,06
2,05
0,41
0,05
0,20
0,73
0,06
0,07
0,49
0,24
2,23
0,43

82,86
0,82
1,81
0,27
0,27
0,92
0,06
0,94
1,08
3,91
0,34
0,26
0,05
1,44
0,46
0,03
0,21
0,79
0,07
0,07
0,53
0,16
1,44
0,15

Индекс
(2002=
100)

-311 139

95,9

-224 686
…
9 191
-1 954
-3 306
-30522
3186
-12702
-57418
-39400
-3092
2798
163
39411
-5244
659
-1659
-6271
-1071
-451
-4724
5850
52614
19286

96,4
...
106,8
90,5
83,5
55,8
169,5
82,0
28,9
86,6
88,0
114,3
104,2
136,4
84,8
125,5
89,6
89,4
79,0
91,6
88,2
150,0
148,8
267,9

Непознато

81 740
75 483
1,14
1,01
6257
108,3
Извор: Књиге пописа за одговарајуће године.
Напомена: Наведене су све националности у Србији са преко 2000
припадника према попису из 2011. године, а према званичној
класификацији Републичког завода за статистику.
* Непотпун обухват припадника албанске националности у 2011.

Припадници ромске националности су имали пораст за пре
ко једне трећине (индекс раста 136,4) јер их одликује релативно ви
сок наталитет, а низак морталитет због младе старосне структуре
(просечна старост износи 28,3 године), па је позитивни прираштај
главна компонента њиховог пораста. Међутим, сталне промене ет
ничке припадности често су имале кључну улогу у популационој
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динамици, а основни разлог за мимикријске реакције Рома треба
тражити у стално присутној, скривеној или отвореној дискримина
цији према њима, што је имало за последицу вољну асимилацију у
већинску или неку другу националност, губљење или прикривање
свог етничког идентитета. Роми због лошег материјалног статуса
нису захваћени социјалном покретљивошћу што, такође, значајно
утиче на развијање свести о сопственом положају и националном
идентитету (Радушки, 2009). Ипак, последњи пописи показују да
Роми ређе прибегавају етничкој мимикрији и слободније се изја
шњавају за свој етнос.3) Поред Рома, и Бошњаци су имали повећа
ње бројности (за 9,2 хиљада, индекс пораста 106,8), и удела (1,8%
на 2,0%) што је резултат ниског морталитета јер су млада попула
ција (просечна старост 33,5 година) и релативно високог наталте
та. Демографска динамика и стабилност при националном опреде
љивању слична је и код Муслимана јер је у суштини реч о истом
етничком корпусу, па бележе апсолутни пораст (за 2,8 хиљада), док
је удео остао готово непромењен (0,3%).
Истовремено, највеће смањење несумњиво бележе Југосло
вени, за преко три пута (са 80,7 хиљада на 23,3 хиљада, или са 1,1%
на 0,3%). Они су и у периоду 1991-2002. забележили велико сма
њење (за чак 70%), а из политичких разлога тај тренд се наставио.
Југословени немају посебно етничко порекло, чине их припадници
различитих националности (претежно српске), затим лица из ме
шовитих бракова, а заједничка одредница им је идентификација
са државом у којој живе. Већ у попису 1991. године носили су име
државе која није постојала у некадашњим оквирима, а у попису
2002. њихов број је значајно опао с обзиром да је управо у овом
периоду Југославија нестала са историјско-политичке сцене. Тако
се преовлађујућа друштвена и политичка клима највише рефлекто
вала управо на Југословене, а њихов ситуациони идентитет и ми
микрија од пописа до пописа условљени су пре свега актуелним
тренутком и местом. Са разбијањем «друге» Југославије било је
логично да Срби реактивирају сопствени државотворни капаци
тет и врате се интегралном српском државном идентитету, али то
остаје нерешено и почетком 21. века. Поставља се питање да ли ће
приступање европској интеграцији без претходног јасно дефини
саног српског државног идентитета имати велику цену имајући у
3) Приликом припреме и спровођења последњег пописа било је извесних промена у вези
пописивања ромског становништва. Наиме, представници Рома су учествовали у проб
ном попису (1-15.новембра 2009. године) као пописивачи и инструктори, како би се еду
ковали и након тога укључили у спровођење пописа 2011. године чиме би се остварио
један од важних предуслова за потпуним обухватом ромске националне мањине, у циљу
добијања квалитетних података о њиховом стварном броју и демографским карактери
стикама, као и већег поверења Рома у резулате званичне статистике.

20

Нада Радушки

Национална припадност становништва Србије по...

виду на минимум сведене српске државне и демографске капаци
тете (Степић, 2012).4)
Код Црногораца, такође, због политичких фактора односно
промене у националном изјашњавању број и удео су готово пре
половљен (са 0,9% на 0,5%). Мађари, највећа национална мањина
у Србији, бележе апсолутно смањење од 13% или за 39, 4 хиљада
(индекс 86,6), као и релативно (са 3,9% на 3,5%). Разлози су висок
морталитет (просечна старост износи 45 година) и негативни при
раштај, као и исељавање. Код Влаха су у овом попису забележене
несумњиво највеће промене у популационом кретању. Наиме, за
разлику од периода 1991-2002, када су захваљујући искључиво на
ционалном декларисању имали повећање за готово три пута (са
15 хиљада на чак 40 хиљада), у раздобљу 2002-2011, на њихову
демографску динамику субјективни фактор изјашњавања имао је
мањег значаја, а пресудни су били неповољни трендови у природ
ном кретању (Радушки, 2011). Висок негативни прираштај (Власи
спадају у најстарије популације у Србији, просечна старост је пре
ко 50 година) је кључни фактор опадања бројности (са 40 хиљада
на 35,3 хиљада, индекс 88,2). Код осталих националних мањина
(Хрвати, Словаци, Румуни, Македонци и други) настављени су до
садашњи негативни трендови у природном и механичком кретању,
као и веће или мање промене у изјашњавању. Треба имати у виду и
фактор значајног повећања броја недекларисаних лица (за чак 53
хиљаде, индекс 148,8), као и оних која су се узјаснили у смислу ре
гионалне припадности (за 19,3 хиљада, индекс пораста 267,9) што
је индикатор актуелних прилика у земљи и ставова грађана према
националном опредељивању.

ПРОСТОРНИ РАЗМЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА
СРБИЈЕ ПО РЕГИОНИМА И
ОБЛАСТИМА - ПОПИС 2011.
Савремени просторни размештај становништва Србије фор
мирао се у дугом историјском периоду деловањем многобројних
чинилаца који су детерминисали укупни друштвено-историјски,
4) “Било би погрешно данас поистовећивати српско национално питање са српским др
жавним питањем. Објективно сви Срби, будући да су расејани по целом свету, не могу
да живе у једној држави посебно не у национално хомогеној. Државне границе су не
моћне пред утицајем планетарне информатичке цивилизације». Али нова држава, све
једно да ли ће се звати Југославија или српска држава, не треба и не сме да буде на
штету српског народа, а истовремено она мора бити изграђена на принципима правде,
слободе и демократије са апсолутним важењем принципа недискриминицаје у погледу
нације, вере и културе (Биговић, 2000/2002).
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демографски, економски, социјални и културно-цивилизацијски
развој овог простора. Током бурне историје, због интензивних ми
грација становништва мењао се етнички састав и територијални
размештај, али је истовремено текао и процес формирања поједи
них народа и етничких група (Цвијић, 1966). Просторни размештај
националности условљен је диференцираним природним прира
штајем, етнички селективним миграцијама, као и економским, по
литичким, културним и многим другим факторима. У циљу доби
јања прецизније етничке слике Србије, ова анализа обухвата ниже
територијалне јединице, односно према административној подели
из 2011. године, четири региона (укупно 25 области) и најзасту
пљеније етничке заједнице чији припадници имају етничку већину
у некој од општина те области.
Београдски регион статистички чини само једна област - Бе
оградска (1,7 милиона становника) у којој после Срба (90,7%), нај
више живи Рома (1,7%), затим Црногораца (0,6 %), Југословена
(0,5%) и Хрвата (0,5%).
Регион Војводине у етничком смислу одликује комплексан
национални састав, а пет најзаступљенијих етничких заједница
представљају Срби, Мађари, Словаци, Хрвати и Роми. Између се
дам области које се налазе у оквиру овог региона постоје релевант
не етнодемографске разлике. Етнички најкомплекснија је Северно
бачка област (186,9 хиљада) у којој Срби чине око једне четвртине
(27%), највише је Мађара (40,8 %), а на трећем месту су Хрвати
(7,8%) претежно настањени управо у овој области. Географски
размештај мађарске популације одликује тренд концентрације у
мањем броју општина с високим степеном етничке хомогености.
Према просторној дистрибуцији, Мађари имају етничку већину у
две општине: Бачка Топола (57,9%) и Мали Иђош (53,9%), док у
Суботици имају релативну (35,7%). Припадници мађарске наци
оналности чине и у Севернобанатској области (147,8 хиљада)
већинско становништво (46,6%) са апсолутном превагом у Ади
(75,0%), Кањижи (85,1%), и Сенти (79,1 %), а релативном (49,7%)
у општини Чока (где су имали апсолутну већину по претходном
попису). Просторно-етничку компактност Мађара потврђује пода
так да само у ове две области (Севернобанатска и Севернобачка)
је настањено преко половине (58%) укупног броја Мађара Војво
дине. У Јужнобачкој, популационо највећој области војвођанског
региона (615,4 хиљада), Срби партиципирају са 72,4%, Мађари са
7,8% и Словаци са 4,0% који имају у Бачком Петровцу апсолут
ну већину (65,4%). У овој области у општини Бечеј припадници
мађарске националности имају релативну већину (46,3%), док у
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осталим општинама апсолутну превагу имају Срби (укључујући
и Врбас где су у 2002. имали релативну), изузев у општини Бач
где (као и 2002) бележе релативну већину (46,9%). Јужнобанатска
област (293,7 хиљада) има сличан етнички састав, па је највише
Срба (71,0%), а затим Словака (4,7%) који чине већину у општини
Ковачица (41,8%). Територијална концентрација Словака је најве
ћа у Јужнобанатској и Јужнобачкој области јер од њиховог укупног
броја у Војводини, само у ове две области живи чак 76,4%, а у две
већинске општине 38,5% Словака. У осталим областима Војводи
не (Западнобачка, Средњобанатска и Сремска, као најхомогенија)
припадници српске националности имају апсолутну етничку пре
вагу у свим општинама.
Регион Шумадије и Западне Србије обухвата осам области
које имају релативно висок степен етничке хомогености, а пет
најзаступљенијих националности су Срби, Бошњаци, Роми, Му
слимани и Црногорци. Најхомогенија је Моравичка област (212,6
хиљада) јер Срби чине 97,0%, а највећа и најхетерогенија Рашка
област (309,3 хиљада) у којој после Срба (60,9%) најзаступљенији
су Бошњаци/Муслимани (35,8%) и имају етничку већину у Новом
Пазару (81,2%) и Тутину (93,5%). Основна одлика ове области је
сте традиционална подвојеност становништва на два доминантна
етноса - српски и бошњачки/муслимански, што је карактеристи
ка и Златиборске области (286,5 хиљада) будући да поред Срба
(82,2%) ту живи велики број припадника бошњачко/муслиманске
националности (15,5%) са етничком превагом у општини Сјеница
(78,6%). Етнопросторни размештај показује да од укупног броја
Бошњака/Муслимана из овог региона само у Златиборској и Ра
шкој области живи преко 98%, што јасно илуструје степен њихове
концентрације у западном делу Србије (Гиговић, 2009). У односу
на 2002. годину они су задржали етничку већину у поменутим оп
штинама. У осталим областима овог региона (Колубарска, Мачван
ска, Поморавска, Расинска и Шумадијска област) удели Срба се
крећу око 95% са апсолутном већином у свим општинама.
У региону Јужне и Источне Србије најзаступљеније етнич
ке заједнице у Срби, Роми, Власи, Бугари и Македонци. Чине га
девет области од којих је национално најхомогенија Подунавска
област (199,4 хиљада) јер Срби чине 94,6%, а најхетерогенија Бор
ска област у којој припадници српске националности партиципи
рају са нешто преко три четвртине, а затим Власи (10,7%) које од
ликује висока територијална концентрисаност мада немају немају
етничку превагу ни у једној општини. Ова национална мањина је
бројчано релевантна и у Браничевској области (183,6 хиљада) где
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партиципирају са 7,2%, као и у Зајечарској области (120,0 хиљада)
где чине 5,2% укупног становништва. Јабланичка област (216,3
хиљада) региструје после Срба, највише Рома (5,3%), будући да
су Албанци у општини Медвеђа делимично бојкотовали последњи
попис. У Пчињској области (159,1 хиљада) после Срба (83,3%),
има највише Рома (8,7%) а затим Бугара (4,6%) са апсолутном ве
ћином у општини Босилеград (71,0%), док се у Бујановцу и Преше
ву припадници албанске заједнице нису одазвали попису (у 2002.
су имали апсолутну већину). Иначе, ова област је према прошлом
попису била најхетерогенија, управо због великог броја Албанаца
(готово једна четвртина). Пиротска област је популационо најма
ња област (92,5 хиљада) у којој поред Срба (83,7%), највише су на
стањени Бугари, који имају апсолутну већину (53,5%) у општини
Димитровград (2002. су имали релативну већину са 49,7%). У свим
преосталим општинама региона Јужне и Источне Србије припад
ници српске националности чине апсолутну етничку већину.
На основу квантитативне анализе може се запазити да про
сторни размештај становништва Србије одликују одређене регио
налне специфичности, што се испољава са једне стране у изразитој
концентрацији и јачању процеса етничке хомогенизације на поје
диним просторима, а са друге стране, у просторној дисперзивно
сти карактеристичној за неке друге припаднике етничких заједница
(Спасовски, 1994). Тако, у 2011.години поред већинске, још четири
националности имају високу територијалну концентрацију са ап
солутном или релативном етничком доминацијом у најмање једној
општини, као што су Мађари у осам општина, Словаци у две, Бо
шњаци / Муслимани у три и Бугари у две општине. Територијална
дистрибуција становништва показује да је етнички простор Срба
знатан и функционално повезан, изразито хомоген, док је висока
етничка компактност бројчано релевантних националних мањина
на периферним деловима земље. Реч је о погранично настањеним
мањинама које имају специфичан територијални распоред и етнич
ку доминацију, па питање њиховог статуса и политичког организо
вања даје посебну тежину и значај мањинском питању.
Србија је мултиетничка држава у којој су националне мањи
не диференциране по бројности, просторној дисперзивности, дру
штвеној кохезивности, политичкој организованости, националној
еманципацији, етничким, демографским и другим особеностима.
При томе, деловање демографског фактора (бројност и простор
на компактност) не би требало да буде ни предност ни препрека
за остварење основних мањинских права. (Башић, 2005). Нацио
нално законодавство Србије не прави разлику међу мањинама у
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погледу њихове бројности и призната права су доступна свим при
падницима мањина. У Закону о заштити права и слобода нацио
налних мањина (2002) регулише се начин остварења индивидуал
них и колективних права, односно свих права која су уставом или
међународним уговорима гарантована припадницима национал
них мањина (Кривокапић, 1996). У Србији као вишенационалној
држави мањинско питање је од изузетне важности, па је регулиса
ње положаја и заштите права мањина, али и лојалност припадника
националних мањина држави у којој живе, кључ за стабилност,
безбедност и просперитет државе

***
Може се закључити да су промене у етничкој структури Ср
бије биле очекиване и знатно мање изражене него у претходном
периоду, а основне детерминанте су демографски фактори, пр
венствено етнички диференциран природни прираштај и разлике
у миграционом салду по националности, затим промене у погле
ду изјашњавања о националној припадности, али и економске и
политичке околности. Као резултат поменутих чинилаца, током
времена поједине етничке заједнице повећавале су свој број и удео,
док су друге имале стагнирајуће или негативне трендове у попу
лационој динамици што је утицало на промену етничке слике Ср
бије. Основна карактеристика последњег међупописног периода
је смањење броја становника, јер су интензивиране дугогодишње
негативне тенденције у обнављању становништва, затим, јачање
емиграционих токова, као и настављање тренда етничке хомогени
зације, мада знатно мањег интензитета него у периоду 1991-2002
(када је био проузрокован огромним, присилним и вољним ми
грацијама становништва).Оправдано се претпоставља да проме
не у етничкој структури нису завршене, као ни процеси који их
условљавају. Међутим, какве ће у наредном периоду бити тешко
је предвидети, пре свега због отворених питања смера и обима бу
дућих миграција (унутрашњих и спољних), од стабилности нацио
налног опредељења поједних националности, али и од опште дру
штвено-економске и политичке климе у земљи.
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Nаda Raduski

POPULATION OF SERBIA BY
ETHNICITY - 2011 CENSUS
Summary
This paper analyzes of the population of Serbia (excluding Kosovo and Metohia) according to the 2011 census results, with special emphasis on the quantitative and qualitative ethno-demographic changes
that have taken place in the last intercensal period (2002-2011). Changes in the ethnic structure caused by next relevant demographic factors:
natural increase, migration and changed declaration on national affiliation. Data analysis of the ethnic composition of Serbia by territorial
units (Serbia-North and Serbia-South), by regions (Belgrade region,
Vojvodina region, Šumadija and West Serbia region, South and East
Serbia region), and within them by areas and municipalities. On the
whole, the ethnic picture of the Serbia is a complex one and undergoing changes continuously. Some areas have a more complex ethnic
composition, while ethnic homogenization on the population prevails
in others, in consequence of different natural growth rates and ethnocentric migrations, as well as many political, socio-economic, cultural
and other factors.
Key words: census, ethnicity, ethnodemographic changes, regions, areas, Serbia.
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Resume
Due to its specific geographical position, historical heritage, poli
tical circumstances, demographic development and constant population
migrations, Serbia is a multiethnic, multiconfessional and multicultural
country. In the last inter-censal period (2002-2011) relevant changes
happened in the ethnic structure of Serbia which were primarily con
ditioned by differentiated natural growth per nationalities, migrations,
as well as national and religious revivalism, very pronounced in certain
nationalities, simultaneously with the appearance of ethnic mimicry
present in other ethnic communities.
Demographic factors decisively influenced the changes in ethnic
structure, spatial distribution, population density and concentration in
Serbia, which is primarily manifested in differentiated demographic de
velopment of certain ethnic communities, not only in view of natural re
placement but in scope and direction of migrations as well. However, as
emphasized, non-demographic factors also affected the ethnic picture
of Serbia to a greater or lesser degree, such as changes in national affi
liation, different methodological solutions during censuses, the awake
ning of national conscience in certain nationalities, absence of national
awareness with others, mixed marriages, assimilation and integration
processes, as well as some extraordinary or specific socio-political cir
cumstances. As a result of the stated factors and primarily differentiated
natural growth per nationalities, certain ethnic communities increased
their number and ratio over time, while others had stagnating or nega
tive trends in the population dynamics which influenced changes in the
ethnic population structure.
The basic trends in territorial distribution and concentration of
certain ethnic communities in Serbia is characterized by certain regi
onal specificities as well as pronounced spatial-demographic polariza
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tion. Changes in demographic development and territorial distribution
of certain nationalities are demonstrated in outstanding concentration
and strengthening the process of national homogenization in certain re
gions, while on the other hand, there is a high degree of spatial disper
sion characteristic for other ethnic communities.
It is justifiably assumed that the tendencies of changes in ethnic
population structure are not finished, nor the processes which condi
tion them. However it is not possible to foresee what the changes in
ethnic composition will be in the forthcoming period, primarily beca
use of unknown trends in population reproduction, and the even more
unclosed questions of the direction and intensity of future internal and
external migrations, stability of national determination of certain ethnic
communities and similar. In any case, the question of ethnic structure
and ethno-demographic changes is sensitive and should not be left to
spontaneous demographic trends, as the consequences of such trends
are numerous, diverse and long-term.

*
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ГЕНДЕРСКО ВАСПИТАЊЕ/РОДНА 
СЕНЗИТИВНОСТ: РЕДЕФИНИЦИЈА 
ДЕМОКРАТИЈЕ И ЕТ(Н)ИЧКИ 
ИДЕНТИТЕТ

Сажетак
Одвојено посматрано, тема модела односа полова и тема
васпитања (детета), јесу, квантумом и важношћу, врло присут
не у породично-правној књижевности. Анализа њихове интер
ференције заслужује да рад добије благи атрибут премијерности
анализе. Аутор ову временски и садржајно сталну зависност, тј.
коегзистенцију феномена анализује кроз законски актуелне обра
сце равноправности полова и кроз атемпоралне моралне и духовне
вредности. Начин одговора на питање о односу ова два правна и
егзистенцијална феномена не само да дизајнира, већ одређује су
штину индивидуалног и социјалног живота, брачног и породичног
живота, добру бесконачност ет(н)ичког идентитета и резистент
ност према бесмисленим модерним редефиницијама демократије.
Кључне речи: породица, однос полова, васпитање, редефиниција демо
кратије, етнички идентитет/етички идентитет.

Све јесте и није једноставно. Привид противречја овог нара
тива нестаје подсећањем на Ибзенов став, у Радбруховој „Филозо
фији права“, о томе да домислити неку мисао - значи констатовати
противречност.
Противречност је темељ/онтологија истине. Противречност
јесте одлика, а не опозиција истине. На пример, неправда убрзава
долазак правде. О истинитости противречја сведоче и ове чиње
нице: Свети Сава је био (биолошки) син свога оца и (духовни)
отац свом оцу; Павле, на грчком, јесте мали човек, а свако ко је
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пред Богом мали - јесте велики човек; радни сто Чехова је био у
безуредном поретку, а академик Милорад Екмечић каже да је данас
антифашизам фашизам; код Рафаела, тог принца сликарства, каже
Делакроа, оригиналност се састоји у позајмљивању идеја других
сликара; у животу, насупрот праву, ко може више не може мање
(руски космонаут Гагарин могао је више - да оде у космос, али није
могао мање – да се правилно служи „сложеним системом есцајга“,
приликом свечаног доручка код енглеске краљице); песник Мика
Антић пева да су „најчвршћа она врата која су широм отворена“,
а чести јунаци његове песме певају да је „најтежа празна торба“...
Врло важно за васпитање је и противречно сазнање да су
непријатељи понекад кориснији од пријатеља. Наиме, пријатељи
својим похвалама могу да нас интелектуално улење, морално и ду
ховно погорде (подсећамо да је Толстој екскомунициран из РПЦ и
због интелектуалне гордости), а непријатељи, иако то није њихова
намера, нас чине бољим јер нас мотивишу да активирамо своје по
тенцијале и деактивирамо своје мане. У томе је један аспект исти
не и у Библијском императиву да волимо своје непријатеље. Речју
мудраца: без греха нема врлине (пример окајања греха у филму
Павела Лонгина „Острво“ или у филму „Духless“ - режисер Роман
Прыгунов), без смрти нема васкрса, а без Мојковца нема Кајмак
чалана.1)
Полисемичност садржана у наслову рада има своје објашње
ње и „с почетка света“. Бог је изнад било које речи коју је створио
разум, а не племенито срце. Бог је изнад речи, јер је реч на почетку
свега, каже Свето Писмо. Логос је смисао који Бог удахњује твари
ма да би достигле пуноћу егзистенције.

ГЕНДЕРСКО ВАСПИТАЊЕ
Привид „неконекције“ ових уводних напомена са темом
рада брзо нестаје подсећањем на неке „суптилности“. Иако тер
мин „пол“ (у модерном преводу и достигнућу – „род“), у општем
и уобичајеном значењу, подразумева петрифицирану дистанцира
ност, несавладиву, упркос снази волунтаризма, дистанцу, у кон
тексту наше теме реч „пол“ подразумева почетну одвојеност, која,
снагом (финог/срећног) атавизма, снагом биолошких, природних
закона који не наређују него констатују, слободном вољом и жељом
1) Према Бодријару, постоји диктатура демократије, баналност је постала естетска кате
горија а историја не може да постоји без утопије, в. Неда Валчић Лазовић, Морал је
став који се најбрже мења, Политика, 17.6.2012. Супротно греху на трону, јесте мисао
Јустина Поповића да код православних будућност одређује историју, да историја није
прошлост, већ предукус вечности. Апостол Павле вели да се не треба владати према
веку, јер како ће Вечно са пролазним.
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за симфонијом, генерално, у финалу увек успешно победи почетну
дистанцираност. Рђави принципи у једној сфери јесу етиологија
рђавости целог друштва.
Наравно, да сваки принцип има, мање или више квантифи
кован, изузетак.2)
2) Цитирамо: Председник Сједињених Америчких Држава Барак Хусеин Обама II изјавио
је да би хомосексуалцима требало дозволити да склапају бракове, што је први пут да се
он јавно заложио за геј бракове.”Важно је да идем напред и да потврдим да би истопол
ним паровима требало омогућити да се венчају”, рекао је јуче Oбама за Еј-Би-Си теле
визију, само неколико дана након што је сличан став изнео и потпредседник САД Џо
Бајден. Обама је истакао да је то његов лични став, а да и даље сматра да би америчке
савезне државе требало да одлучују о том питању. Председник САД је објаснио да је на
промену његовог става утицало размишљање о америчким геј војницима, који се боре
за своје земљу, а и даље имају ограничена права.Обама је први лидер Америке који је
укинуо правило у војсци САД “не питамо (да ли си геј), не причај о томе”. Председник
САД је казао да његова супруга Мишел дели његове ставове. Групе за заштиту права геј
популације оцениле су Обамину изјаву као историјску и важан корак ка једнаким пра
вима свих у америчком друштву.
Председнички кандидат Републиканске партије Мит Ромни изјавио је да и даље верује
да је брак заједница жене и мушкарца, изневши тако потпуно другачији став од пред
седника САД Барака Обаме, вид. Курир, 10.мај 2012.
Још једна новина. Цитирамо: Рабински скупштински одбор за права и стандарде Јевре
ја у САД који представља Конзервативни покрет - изгласао је једногласно да око 1.600
конзервативних рабина убудуће може да венчава истополне бракове. Они ће добити
смернице на основу којих ће вршити церемонију. За документ је гласало 13 чланова Од
бора, нико није био против, док је само један члан остао уздржан. Рабини би, према тој
одлуци, требало церемонију да прилагоде паровима истог пола. Овај документ, назван
“Пакт партнерске љубави” заснива се на јеврејском закону, уз одређене измене. Пар се
заветује на верност, али обред не подразумева “посвећење” којим младожења “стиче”
невесту којој даје прстен, што се сматра језгром традиционалног јеврејског венчања.Тај
обичај су рабини последњих деценија мењали и приликом хетеросексуалних венчања,
па су уместо прстена, младенци једно другом давали звоно, као симбол једнакости у
браку. Годинама је трајало дебатовање Конзервативних покрета о томе како се тре
ба односити према истополним заједницама. Традиционалисти су се често противили
идеји да се овакве заједнице озваниче, док су се они прогресивнији, међу којима су се
посебно истицали рабински студенти, залагали за потпуно изједначавање истополних
и традиционалних бракова.Године 2006. Рабински одбор за права и стандарде Јевреја
забранио је званично геј бракове. У исто време, наведено је да рабини нису дужни да
обављају ове церемоније, али да то могу да чине уколико желе, не кршећи стандарде
Рабинског одбора, Извор:http://www. blic.rs/Vesti/Svet/326577/Konzervativni rabini jedno
glasno odlucili: Vencavacemo istopolne рarove.
Потпуно нови аспект провоцира филм „Три“ (Drеi), режисер и сценариста Tom Tykwer.
Рекли смо да у САД, и поводом председничких избора, једна од важних тема јесу и хо
мосексуални бракови. Овај филм, заправо, сведочи о томе да је ова тема превазиђена,
застарела и да неоавангардизам форсира нову тему. Фабула филма: немачки (ако је то
релевантно) брачни пар има истог љубавника. Брачни пар лоциран у авангардни слој
друштва (она је етичарка у комисијама за биомедицинску потпомогнуту оплодњу и ко
ришћење људских гамета, а он је уметнички инжењер, врло занимљива професија која
је техничка логистика уметницима, скулпорима, вајарима, перформерима...). Овај брач
ни пар, међусобно инкогнито, одржава сексуалне/емотивне односе са истом особом. На
једном уметничком догађају сазна се истина. Најпре, по атавистичком механизму, ово
сазнање последичи љутњом, али након неког периода – либерални концепт побеђује
атавизам. Крај филма је сцена где, у опћој (како би то рекао екс званичник) хармони
ји, на боку лежи дама (која у себи инклудира својство супруге и љубавнице), иза ње, у
лирској интеграцији, у пријатнијој (од модерних и пропагираних) интеграцији, у чулној
инклузији је њен љубавник, а као врхунац неоавангардизма – иза је трећи субјект: муж
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И то је врло важан елемент васпитања.
Дакле, у контексту нашег рада, пол није реч која описује фа
тумску сепарацију (као у географији или класној социологији), већ
стартну позицију сусрета. Још прецизније: неизбежност и лепоту
сусрета. (Не)избежног и врло уобичајеног, можда и немодерног и
ван стандарда „неоавангарде“ – сусрета женског и мушког пола.
Пол је редукција могућности, тужна неперфектуираност. Још ту
жнији је форсирани3) тренд конкуренције или, можда тачније, рат
полова. У сваком рату страда и лепота и истина. Где је рат и жеља
за доминацијом и монополом, тамо нема љубави. У рату полова
једна гордост и егоизам циклично се смењују.
Есхатолошки човек је бесполан. У једном од наших радова
писали смо да блажена Божанска природа човека не познаје пол.
Адам је саздан бесполан, у части, непропадљив, налик анђелима
који се умножавају без нужности постојања женског пола. Бог је
Адаму дао име (Адам-човек), а Адам је дао име Еви (живот). Бог
указује част мушкој природи - јер се њоме заодева, а женској - јер
се од ње рађа.
Дакле, казано механизмом истинитог, истинаносног против
речја, пол није пол, него почетна фаза срећног јединства.
инклудиран, интегрисан, у свог љубавника и љубавника своје драге супруге. Још јед
на породичноправна занимљивост која последичи овим филмом: дама дуго није могла
да постане мајка. Након ових интеграција – то јој успева. На питање лекара о томе ко
је отац детета (иако модерна техника може да „методом фото финиша сперматозоида“
утврди ко је отац детета у случају plurium concubentium) дама саопштава своју жељу да
дете има два оца.
Филмска критика вели да режисер „истражује емотивни живот генерације која је спрем
на за нове изазове, али се још не одриче старих идеала“. Што би се рекло једностав
нијом лексиком: патријархални модернисти или модерни патријархалци или заостали
напредњаци или топла грудва снега (Л. Колаковски) или дрвена фуруна (М. Бећковић)...
Дакле, овај филм потврђује да је тренутно модерна тема о хомо-браковима – потпуно
немодерна. Модерност више није у редефиницији брака по гендеру/полу, већ у редефи
ницији по броју. Овај аспект показује досадашњу дискриминацију LGBT особа. Ако L и
G особе (у аутентичном смислу, у самотитулисању) развојем свести и дистанцом према
заосталом, могу да, у реформи/револуцији породичноправног законодавства, закључе
брак/регистровану заједницу или неки други облик интегрисаног живота, то до сада
нису могле да ураде и В особе. Тек, надамо се, предстојећом редефиницијом брака и у
његовој не само непотребној гендерској различитости, већ и по броју радосних субјека
та - биће остварена права и бисексуално опредељене аксиолошке мањине. Врло радосно
чекамо и коначно постизање потпуне равноправности, укидање дискриминације, побе
ду модерних, здравих снага над патријархалним, балканским, ретроградним: правну
верификацију и Т особа.
3) Болно/трагично је занимљив тренд импорта племенитости и форсирања интернацио
нализације унутрашљих сукоба (у 111 оружаних сукоба од 1989-2000. Године било је
преко 80 мешања спољњих актера), вид. Радослав Гаћиновић, «Унутрашњи оружани
облици угрожавања капацитета безбедности државе», Страни правни живот 1/2012,
стр. 16. О нереду као интересу неких сила, вид. Радослав Гаћиновић, «На Балкану не
постоји ни минимум безбедности», Печат, од 28. 3. 2008.
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Бива, више него чешће, да један и један јесте нула. Ова ми
сао Достојевског говори да неразумевање, неталенат или каква
друга инсуфицијенција пара доводи не до богаћења личности, већ
до поништења/унесрећења сваког брачног друга.
Исти механизам јесте на ползу и у анализи другог елемен
та наслова у овом раду. Иако васпитање аподиктично асоцира на
васпитање4) детета, иако синтагма „васпитање детета“ има ква
лификатив плеоназма, сматрамо да васпитање није сводиво, иако
је „првоасоцијативно“ само на „дечјег субјекта“. Васпитање није
временски омеђен простор до пунолетства. Васпитање јесте вре
менски нелимитиран, временски константан процес и чин. Дакле,
у паноптикуму оба елемента у наслову нашег рада, интерференца
је очевидна и двосмерна: и „филозофија пола“ 5) утиче на васпита
ње, а и васпитање, индивидуално и колективно/социјално, утиче
на грађење „филозофије пола и(ли) полова.“6)
4) О разлици васпитања и васпитавање, о процесу и чину, о делотворности самоваспи
тања, види Слободан Панов, „Васпитање и Услужно право“, у зборнику радова са
међународног научног скупа Право и услуге, (уредник проф. др Миодраг Мићовић),
Крагујевац 2012, 30 и даље.
5) Friedrich Nietzshe каже: „...порицати нужност вечно непријатељске напетости, сањати,
можда, о једнаким правима: то је типичан знак плиткоумности, те се мислилац који је на
том опасном месту показао плиткост може уопште сматрати сумњивим... Међутим, чо
век који има дубину у свом духу и прохтевима...може на жену мислити само на оријен
талан начин...као нешто што је предодређено да служи у и томе постиже савршенство
и у свом односу према жени он се мора ослањати на големи азијски разум... као што су
чинили Грци, ти најбољи баштиници и ученици Азије који су...с растом своје културе
и моћи постајали и строжи, оријенталнији у свом односу према жени.“ вид. Ф. Ниче, С
оне стране добра и зла, Београд 1994, 159,160.
Иако тадашњи законски модел промовише потчињеност жене, пракса брачних односа,
сматра проф. Ж. Перић, показује да је утицај жене попут духа чије се дејство осећа, али
се не види. Стога званична законска власт жене није у њеном интересу јер би то значи
ло за њу бреме одговорности, а за мужа моћ утицаја у комфору брачне и социјалне нео
говорности, вид. Ж. Перић, Човек и жена - један покушај из области женског питања,
Београд, 1922, 51.
Са иницијалном тезом да мушкарчева сексуалност даје смисао егзистенцији жене, Otto
Weininger сматра да је асексуалност, чедност жене услов њеног ослобођења. Сходно
Питагори, Платону, хришћанству, Вагнеру, Ибсену, тврди да “ не еманципација жене од
мушкарца, већ еманципација жене од жене” омогућава јој да се “уздигне из пепела као
чисти човек”; вид. О. Weininger, Пол и карактер, Београд, 1986, 448.
Начело равноправности у свом одређујућем значењу не значи апсолутизовање једнако
сти, већ адекватан, праведан респект различитости. Стога начело равноправности поло
ва није ни процес уопштавања у коме се правно и културно редукује полна плуралност
нити је spiritus movens “срећне гетоизације жена”, писали смо у нашем раду: “Породич
но-правна позиција жене у Савезној Републици Југославији», чланак објављен у оквиру
Пројекта Институције правне државе у условима транзиције, Београд 2003, 139-158.
6) Била би врло занимљива анализа да ли, са аспекта животне хронологије –уобичајена,
логична ситуација, питање о васпитању васпитача, јесте оксиморон или парадокс.
Оксиморон (oksys-оштар и moros-туп, луд) тупа оштрица, глупи мудрац, генијални
идиот-јесте посебна фигура мисли. Парадокс (пара- супротан, доксос- мишљење) мо
гућ, а апсурдан. Познат је Платонов парадокс: Знам да ништа не знам и Кантове анти
номије.
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Наше теоријско и животно искуство обликовало је стано
виште, да у тумачењу „архитектуре аксиологије, карактера и со
цијалног бића“, понекад а и чешће, важније је самоваспитање од
васпитања. У конкретној социјалној, породичној и индивидуалној
збиљи, само „аргументацијски топос“ самоваспитања, само при
зма самоваспитања може да објасни очевидне разлике или супрот
ности у финалној архитектури две личности/две индивидуе/ две
персоне које су одрасле у истој социо-породичној констелацији и
идентично васпитаване речима и делима. Тај, у српском социјал
ном и личносном фолклору, историјски важан детаљ различитих
(вредносних и политичких) склоности најрођенијих (рођене бра
ће/сестара), може се пре објаснити детерминантом самоваспитања,
обликовањем процесом самоваспитања, него последицом процеса
васпитања/васпитавања.
Ипак, неспорна је међузависност макро и микро архитекту
ре, социјалног и породичног, колективног и личног, јавног и интим
ног...7) Веза породице и социјалног контекста је двосмерна.

Породица одражава атмосферу конкретног друштва (ентузи
јазам или депресију; афирмацију врлине или афирмацију/ре
кламирање сналажљивости – тј. бескрупулозност   успеха;
у њој се препознаје структура власти, структура социјалних
улога и одређени тип друштвене комуникације; интериоризу
ју „јавне/службене“ вредности...), али и друштво свој изглед
добија захваљујући и изгледу породице (обнављању биоло
шке супстанце друштва; развоју идеала; односу према кул
турном наслеђу; корекцији права или опструкцији примене
права на основу артикулисаних захтева из саме породичне
праксе; неограниченој варијацији официјелне мисли узроко
ване спецификумом сваке породице или оригиналношћу сва
ког члана породице...)8).
Иманентно васпитном процесу јесте могућност избора, од
носно постојање више модела васпитања, више аксиолошких си
стема релевантних за сам процес или чин васпитања. Овом при
ликом само констатујемо и данас форсирану констатацију о два
7) У том контексту релевантни су Јунгови архетипови и Фромов друштвени карактер,
вид. Владета Јеротић, Препоруке и прикази - философија, религија, књижевност, Бео
град, 2006, 58 и 59.
Слично вели и Лобачевски. Према његовом мишљењу, инстинкт је наш први учитељ.
Инстинктивна подлога садржи биопсихолошки развој током милиона година. Међуе
похална и међурасна одступања су мања у поређењу са биопсихолошким специфично
стима појединаца. Занимљиво је и да су супстанцијалне разлике мање од разлика које
су последица биопсихолошког динамизма те појаве, вид. Анджеј М. Лобачевски, Поли
тичка понерологија - Научна студија о природи зла прилагођеног за политичке сврхе,
Београд 2011, 58,59.
8) Вид. опширније Слободан И. Панов, Породично право, Београд ,2008, 28, 35 и даље.
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модела васпитања: патријархалног и модерног9), непатријархалног,
либералног или модела равноправности.
У нашим претходним радовима писали смо о централним
појмовима ових амлитудних породичних/индивидуалних образа
ца. Овом приликом само констатујемо модерну тврдњу о патријар
халности као „симболу таме“ и модерности/либерализму као сим
болу прогреса, среће, цивилизацијских вредности, хедоније (те не
само болесне, већ онколошке веселости10) модерног грађанина)...
9) Има и другачијих ставова: проф. Слободан Антонић анализује чланак Весне МилетићСтепановић из Политике под насловом „Тек свака пета породица без икаквог насиља“,
и с поднасловом „Учесталост насиља над женама крајем деведесетих година на истом
је нивоу као и на почетку 20. века“. Ауторка тврди да је у Србији „насиље над женама
у породици... свакодневна појава у скоро свим породицама: чак у 83 одсто испитиваних
породица постоји неки облик понашања који чини насиље над женама“ Штавише, „ви
дећемо да је учесталост насиља над женама крајем деведесетих година 20. века на истом нивоу као и на почетку века“! Из тога, Милетићева аподиктички закључује да и по
ред тога што је у Србији дошло до „снажних модернизацијских промена, оне очигледно
нису значајније утицале на полно-родни систем и положај жена у породици у Србији“,
односно да је дошло до „конзервације патријархата током целог 20. века“, то јест да је
„насиље над женама“ остало „основни стуб социјалне продукције патријархата“.
Све изгледа врло тужно, али онда следи радосна истина: проф. Антонић закључује да је
реч о типичном родно-феминистичком приступу насиљу у породици, са свим његовим
методолошким и епистемолошким манама и изразитим идеолошким искривљавањима
– појава описана у његовој књизи Искушења радикалног феминизма. Типично за цео
родно-феминистичком приступ, подаци на којима почива основни „налаз“ Милетићеве
погрешно су интерпретирани, односно искривљени су једном неоправданом редифини
цијом основног појма. Милетићева је добила исту стопу насиља над женама у Србији
као пре седамдесет година (онда 87 посто, данас 83 посто), тако што је једноставно
променила (редефинисала) појам насиља. Док се бројка из истраживања Еренрајхове
односила на удео жена које су од својих мужева добијале батине, Милетићева је „наси
ље“ дефинисала као „седам врста активног насилног понашања у породици: ускраћива
ње пажње, ускраћивање новца, ускраћивање слободе кретања, викање/вређање, претње,
бацање/разбијање ствари, ударање“.
Други пример: резултати једног истраживања (Harris Poll) из 1993. године по коме чак
40 посто жена у САД пати од „тешке депресије“ (sevеre depresion). Испоставило се, ме
ђутим, да је истраживање радила једна од заступница родног феминизма, која је уоби
чајени сет од 20 питања, којима се утврђује депресија, самовољно (то јест без икаквог
научног основа) свела на шест. Стварна стопа депресивних жена у САД је 5,5 посто, а
све што показује бројка од 40 посто, добијена на основу оних шест питања, јесте само
то да се толико Американки бар једном, током недеље у којој је вршено истраживање,
осећало нерасположеном. Али, повремено нерасположење је једно, а „тешка депресија“
нешто сасвим друго.
Трећи пример: истраживање феминисткиње по којој је 15,4 посто студенткиња америч
ких универзитета силовано, што је хиљаду пута више од стопе коју је давала званична
полицијска статистика. Испоставило се, међутим, да је истраживачица појам силовања
проширила на сваки сексуални однос којег се жена сећа са извесном нелагодом. Нарав
но да огромна већина студенткиња, које су по овом извештају биле „силоване“, природу
свог сексуалног односа уопште нису тако квалификовале. Штавише, 42 посто њих је,
након овог „андроцентричног насиља“, имало још један или више сексуалних односа
са својим „напасником“, вид. Слободан Антонић, „Феминизам и насиље у породици“,
у Зборнику радова Насиље у породици (уредници Слободан Панов, Марина Јањић Ко
мар, Милан Шкулић) , Београд, 2012,стр. 25-31.
10) Ова цивилизација јасно сведочи колико је рад услов успеха, посебно у земљама тзв.
транзцијске правде (у земљама транзиције очекивати правду јесте разумна и тачна нада
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Било би врло занимљиво истраживање како на породичну
структуру, породичну формацију, породичну стратификацију и по
родични/брачни/индивидуални сензибилитет делују ова два опо
зитна модела? Овом приликом само кандидујемо тезу да ли патри
јархалност или модерна, авангардна (постоји и занимљив термин
„неоавангарда“) мисао афирмише лепоту, племениту чврстину, хо
могеност, духовно узрастање, смислену транзицију индивидуе у
личност, осећај сигурности и вере у спасоносну тачку ослонца у
време бесмислених модерних компетиција и транзиција? 11)
Ако је васпитање процес и чин учења врлине, спознаје или
самоспознаје племенитости, овладавање духовним и моралним,
овладавање лепим, ако је васпитање процес или чин интериори
зовања, личносног узрастања Духа, да ли је за све то адекватнија
патријархална или модерна атмосфера и амбијент? Шта показују
конкретни резултати, какав је животни епилог ова два концепта?
Да ли је боља конструкција доброг или деконструкција успешног?
Одговор је врло важан. Избор правих вредности (и у проце
су васпитања) је нужан (не и довољан) услов. Не треба да се жури
ако се иде погрешним путем, каже један генерал из Србије. Ко иде
погрешним путем – бесмислено је да жури. Ко хита путем без ал
тернативе - завршава јединим финалом: у бесмислу. Боље је бити
ђак доброг, него академик погрешног. Кориснији је лагани темпо
путем који је тачан, него експресна мобилност странпутицом.
као кад би сте очекивали чедност у женској школи у којој је директор Казанова – рече
но метафором академика Милорада Екмечића). Занимљив је један детаљ (иако нема
детаља ни у животу ни у праву): вредело би констатовати у чему се састоји привлачност
неких туристичких дестинација: у тзв. ноћном животу (еуфемизам моралног успеха или
не) или у дуготрајној „паузи у раду“ националних институција културе.
Рад је порекло сваке племените наде, писали смо раније. Само једна илустрација: пре
ма једном савременом стручњаку, да би се извео сфумато потребно је три хиљаде сати
рада. Леонардо да Винчи је сфумато урадио на својој најзрелијој, најамбициознијој ,
најсложенијој, не и најпознатијој слици: „Света Ана“, где је осим Свете Ане и њена ћер
ка Девица Марија са дечаком Исусом, вид. Славица Батос, „Тајна Свете Ане“, Печат
221/2012, 58-62.
11) Само један детаљ, уз подсећање на став из наших радова да је у детаљу кондензована
истина и да, заправо, у животу и у праву, нема детаља. На телетексту једне телевизије
(B 92, 9.6.2012.) читамо да ће вртићи у Београду радити и послеподне, у другој смени,
и да је то прилика да, послом заузети, родитељи оставе своје дете/децу на сигурном.
Само питамо да ли можемо да очекујемо „напредак смисла“ и да, следствено племени
том развоју ове идеје, вртићи у престоном граду почну да раде и у трећој смени? Да ли
је патријархалност, рецимо – у овом детаљу, боља? Да ли је за благостање психо-емоци
јалне и социјалне архитектуре детета, боље да дете, бизнисом заузетих родитеља, буде
код патријархалних субјеката тј. бака и деда, да дете буде смештено у оквиру једне па
тријархалне породице, било структуром било релацијом? Да ли и у овом примеру важи
аксиом из породично-правне литературе да је породични смештај нешто бољи од тзв.
институционалног смештаја детета? Има још доста питања...
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ЕТ(Н)ИЧКИ ИДЕНТИТЕТ
Сведоци смо модерне и врло честе дилеме данашњих (да ли
и свакдашњих?) родитеља: како да васпитају дете? Тако да афир
мишу код детета атемпоралне, моралне, вредности храбре љубави
према врлини или да афирмишу ефемерне, профане, рекламиране
вредности моралне суспензије, тачније равнодушја према племе
нитости? Проф. М. Ломпар пише о тренутној (дуготрајној, овове
ковној) немодерности врлине, о незаинтересованости за слободу,
о нерационалном и неморалном избору да се одвојено пропадне
а да се не успе у заједничком хтењу и акцији, о потреби/нужно
сти афирмације српског становишта... Само подсећамо на тужне
константе (са повременим срећним/моралним финалом): и Досто
јевски је тужио (не у правном смислу подношења тужбе, већ у пси
холошком, емотивном смислу – био је у стању туге) да тадашњу
руску омладину, више од Пушкинових стихова, занимају нови мо
дели гардеробе и други бесмислени детаљи модерности. Велики
писац је и срцем осетио истину: нема слободе без вере у Бога. А и
српски песници су певали о томе како „данас нама кажу деци овог
века , да смо недостојни историје наше, да нас ухватила западњач
ка река и да нам се душе опасности плаше. Добра моја земљо, ла
жу...“12)
12) Милан Ракић, На Гази Местану.
О надвековном, свевековном васпитном методу пева и Добрица Ерић у „Пркосној пе
сми“ (у нашој скраћеној верзији):
Ја
кћи Божја
Србија
изјављујем драговољно кроз ланце и жицу пред сведоцима
Силом, Муком и Неправдом да крива сам и да признајем кривицу!
Крива сам и да завршим с највећом кривицом (пре него што се заценим од смеха)
Крива сам, тврдоглавка што сам Православка и Светосавка и што не верујем у свети
злочин и опроштај греха!
Крива сам и грешна, дакле  што постојим и кад већ посто
јим и још дрско стојим што бар не признам да не постојим!
Ако то признам да сачувам главу изгубићу часни крст и крсну славу
Ако не признам црно ми се пише цео свет ће на моју Земљу да кидише
Руље бивших људи лопова и гоља чопори робота и других монструма
кидисање на моје воћњаке и поља и на моје беле куће поред друма око којих, као нај
лепше одиве
цветају трешње, јабуке и шљиве (...)
Моја ружна слика озарена лика коју умножавате у вечери и јутра то је слика ваше свести
и подсвести
То нисам ја, споља то сте ви - изнутра! Много смо важне Земљо моја мила Ја и Моје
сестре 
Истина и Правда
чим се на нас дигла оволика сила чим су на нас зинуле кривда и неправда
Шта ће овде џихадлије крсташи амери који ми черече синове и кћери
Мора да су чуле белосветске банде да имамо златна Срца па их ваде да их пресаде у
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Како васпитавати у модерним временима?
Најпре, укратко ћемо скицирати дух времена, да видимо ка
ква су то модерна времена:
То је време у коме чувени филозоф промовише (бес)мисао
куповини легитимитета градњом моста (сматрамо да је дозвољено
питати како се може купити смисао, морал, осмех, врлина...), то је
време у коме чувени филозоф богати лексику слободе и људских
права тезом о непостојању алтернативе (само је Бог један. Зани
мљиво је у овој конструкцији наћи демократски супстрат, ако је
демократија избор вољом народа), то је време у коме „нећу“ казано
данас, већ сутра значи „хоћу“ (занимљиво је лоцирати овај изум
у васпитну сферу и научити деци да јесте значи није, да обећати
значи необећати, да се односи међу људима граде и на принципу
поштовања реченог, да људе обавезује реч – јер је реч, као и човек,
ауторство Бога. Насупрот томе, односи међу особама, регулишу се
принципом да реч није реч, принципом обећања које не обавезује,
„људским“ правом да се мења13) оно што је јуче речено, јер, кажу
актуелни мудраци, само се будале не мењају и не напредују. У та
квом васпитном амбијенту, у таквом светоназору, интерес поједин
ца је вреднији од Речи која има , рекли смо, Божију етиологију и
атрибуцију. Свакако да овакво дефинисање „морала“ увећава зани
сопствене груди
не би ли и они тако били људи (...)
Ја се не плашим смрти црне дуге већ ропског живота и болести дуге
Смрт је честа појава међ  нама Србима као што су пролеће лето јесен зима
И није страшнија поготово дању од суше поплаве земљотреса мраза
кад је човек сретне на своме имању окађене душе и светла образа
Злонамерници сити и манити све ми забранисте у рођеној кући
ал не може ми нико забранити да певам и да се смејем, умирући
А то се вама више не догађа ни кад свадбујете ни кад вам се рађа!
Поштедите ме коца и конопца и разапните ме на врху планина
као ваши праоци што су мог праоца Исуса Христа Назарећанина
Ја ћу да гледам а ви зажмурите 
Иначе ће вам се очи распрснути од сјаја мог лица 
Само пожурите
Што ме пре разапнете 
пре ћу васкрснути!
13) Доследност је веома важан и занимљив принцип морала и васпитања. Наравно, и у хри
шћанском смислу, спознаја и покајање на крају животног пута је смислено/праведно/
срећно финале него опстајање, доследност у погрешном. Ипак, у животном амбијенту
се промена мишљења пре може објаснити неуспешном, неискреном и бесмисленом
рационализацијом греха (промена интереса, страхом, издајом врлине...). У том смислу,
сећамо се једног става професора Косте Чавошког. Поводом неког „моралног“ објашње
ња промене мишљења, проф. Коста Чавошки каже да би поверовао у морал измене када
би неко пре рата (Другог Светског рата) био комуниста, а после тог рата монархиста. А
другачија измена (монархиста пре рата, а комуниста после рата) говори о неморалној
синхронизацији са модерним , актуелним, говори о непостојању идентитета, формира
њу мишљења публиком, а не собом, говори о страху и глуми, говори о невредности.
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мљивост и аномију у друштву), то је време у коме, вољом грађана
дефинисани губитник се кандидује вољом неких, спецификованих,
грађана у победника (промоција чувеног демократског принципа
да мишљење/изборна воља неких је важније од мишљења/изборне
воље свакога/свих)... Ово је цивлизација загарантоване инволуције
(у којој нам је већ данас боље него сутра), бесмисла без елемента
иностраности (мисао домаћег филозофа о куповини легитимитета)
и бесмисла са елементом иностраности (куповина правде пред Ха
шким трибуналом), време дресираних медија (Чомски), време пе
нитенцијарне државе14) у којој је морална дужност бити песимиста
(италијански професор Данило Золо), време десубјективизоване
анонимизације човека, време рушења Универзалног и тронизова
ња рушљивог глобалног (видети нове књиге проф. Жељка Симића
Манифест Жижек и Уликс-пост-постмодерна).
Дух времена15), већ смо то нотирали, описују одличне књиге
др Жељка Симића.16)
14) На Фукујаминој листи државних функција, поред минималних и активистичких, посто
је и тзв. средње функције (у том корпусу се помиње и породични атрибут), вид. Ђорђе
Стојановић, Живојин Ђурић, „Теоретско заснивање континуума јаке - слабе државе“,
Српска политичка мисао, бр. 4/2012, стр. 96,97.
15) Ово је време моралне инверзије извињења: као када би се Лазар извињавао Мурату, ју
начки/мученички Принцип војводи... како то каже Бећковић, наравно, Матија.
16) У трагичној антиномији чулно-телесне коначности и рефлексивне бесконачности пул
сира стање апсурда. Цивилизацију одликује тријумфализам техницистичког остварења
потпуне контроле планете и производња човека - аутомата из театра апсурда. Последњи
стадијум овог театра, у којој болује и планета и личност, јесте његова глобализација.Та
ква цивилизација не толерише раст личности, већ дозвољава производњу креатура кроз
комуникационе апаратуре које глобализују сваки гест/глупост. Особу данашњег време
на одликује тескоба - која тражи одушка у инстант-растерећујућим дражима потро
шачког ентузијазма; поли-симптомална неуротичност која има своју експресију у демо
кратично-лежерним екцесивним бизарностима, окренутост спољњим гратификацијама
препознатљивих брзих и лаких „успеха“ и нарцизам у два исказа: „Ја сам савршен“ или
„Ти си савршен, али ја сам део тебе“, вид. Др Жељко Симић, Филозофија модерне пси
хе, Културно-просветна заједница Београда, Београд, 2007, 576 - 595. Томас Ман 1938.
године пише: Европа и њена култура налазе се у опасности...елементи европске културе
потиснути су најездом спорта, технике и прогреса машине. Европа је постала вели
ки парк баналног забављања уместо да буде оно што је увек била-поље културе. Ова
европска етапа почиње да се привлижава једном примитивном и варварском схватању
живота. Овај покрет одговара бесмислици..., вид. Др. Жељко Симић, Преображаји то
талитарне свести, пролегомена за социологију сазнања, Културно-просветна заједница
Београда, Београд, 2006, 210 и даље.
Говорећи о Европи 20. века Свети Николај каже: „Одбацила је Бога у чије име се крсти
ла и који је извео из сатанског Мисира глупости и неморала, одбацила га је потпуно, а
направила себи идоле од камена и дрвета, и хартије и земље, и безброј других немуштих
и мртвих твари земаљских. Све је то Европа назвала једним именом, сав тај немушти
мртви пантеон именовала је она речју: култура. Што је Златно теле било за Израиљ у
пустињи, то је култура за Нови Израиљ, то јест крштену Европу (подвлачење наше,
В. Д). Култура је проглашена од залуђених и сумашедших Европејаца за мајку свих
богова наших. Култура изнад свега. Може неко одбацити живога Бога, неће му се заме
рити, али културу не сме одбацити, замериће му се. Може неко грдити Христа до миле
воље, неће се сматрати несавременим и неуким, али ако културу буде ружио - сматраће
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Према чл. 70 ПЗ Србије, однос између родитеља и детета тре
ба да буде однос љубави и узајамног поштовања и развоја емоци
оналног, етичког и националног идентитета породице и друштва.
Врло је занимљива анализа значења и (дис)хармонизујућег односа
„градивних елемената“ у овој конструкцији. Укратко ћемо конста
товати неке историјске и модерне специфичности у грађењу 3 Е
идентитета: емотивног, етичког и етничког. По нашем схватању,
за Србију је једино спасоносна лирска интеграција у двоструком
смислу: лепе лиричне релације свих и сваког члана друштва (побе
да рђавих манира и осећаја17) констатованих у порукама Арчибалда
Рајса, пријатеља Србије и Срба) и лирског умножења и обожења.
Спасоносно је не увећање математичког, квантумског а заправо
фиктивног броја. Спасоносно је умножење обожења, умножење
не индивидуа, већ личности, умножење човека као савезника вр
лине, као боголиких и боготраживих и богољубивих бића. Боље
један лав/соко него милион црних бисера од кнеза овог света. Пле
менита петрифицираност етичке вертикале етноса повољно ће
утицати и престанак репризирања раритетно српског, историјски
верификованог и у давнашњим и данашњим столећима присутног,
процеса труњења националног бића/националног језгра.
Постоји једна снажна илустрација ове истине о којој пише
Ратко Дмитровић. Надгробна плоча Вигањ Милошевића, још је
даред, промовише „рвацку ћирилицу“ у селу Кочерину у којем су
биле куће од Вукашина, Милутина, Радоње...Усташки терориста
Миљенко Хркач је из породице која је некада славила Ђурђев
дан.18) Спас је у кондицији врлине (Петен је био јунак Првог, а,
изгубивши моралну кондицију, био је издајник у Другом светском
рату), у безоблачној вери и неунинији/чамотињи, већ биофили
се несавршеним, неуким и неурачунљивим. А култура није друго до материја, прашина,
блато, пепео...”, вид. В. Димитријевић, Оклеветани светац, Владика Николај и србофо
бија, Г. Милановац, 2007.
17) Писали смо већ о неким историјски фактима: дочеку окупаторске војске у Првом свет
ском рату од стране неких „угледника” и о прогласу Београђанима где пребукирани Ге
стапо каже да више не прима денунцијације. Тај пријатељски/комшијски гамбит (dare il
gambetto – подметање ноге) наставио се и касније (jедан случај када је комшија издао,
а пријатељи хапсили).
Некада је Његош певао: Бог се драги на Србе разљути За њихова смртна огрешења За
правило лудост изабраше.
18) Вид. Ратко Дмитровић, „Ћирилично чудо у Кочерину”, Печат, 250/2013, стр. 38 и 39. О
винчанском писму - србици као праписму, о чињеници да су Винчанско писмо и етрур
ска азбука идентични, да то писмо са индијским Брахми писмом има пет идентичних
слова, са критским линеарним А писмом - четири; са западносемитским - осам; са ста
рофеничанским - десет; палестинским - седам; старогрчким - дванаест; а са српским ћи
риличним дели преко двадесет слова, вид. Сања Шуљагић, „Утицај развоја винчанског
писма на заснивање српског идентитета”, Српска политичка мисао, бр. 4/2012, стр. 319,
328.
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ји, етнофилији и етикофилији. Постоји једна прича која сажима и
остварује све ове вредности: то је прича о најмлађем каплару срп
ске војске деветогодишњем Момчилу Гаврићу. Дечаку су Аустроу
гари убили родитеље, четири брата и две сестре. Дечака проналази
Стеван, брат Димитријев, Туцовић. Добровољачка формација, коју
је предводио Златиборац Милош Мишовић, се осветила. Касније,
идући преко Албаније, изнемогли Милош дечаку каже да настави
сам, али дечак није послушао: дететова реч да неће даље без свог
добротвора имала је ефекта и Милош последњим снагама прела
зи албанске гудуре. На Крфу Момчило добија чин каплара, одла
зи на школовање у Енглеску и живи до 1993. године.19) Супротно
модерном васпитном принципу о нужности комодитета (комфор
је почетак пораза), постоји принцип о мучеништву (мартирион)
које је и страдање и сведочење, о невољи као школи трпљења и
спасења, о невољи као акту пријатељства Бога (човек без невоље је
заборављен од Бога, кажу свети оци). Адам је у Рају изгубио веру,
а цар Лазар и праведник Јов су је утврдили у историјским невоља
ма, на „гнојишту историје“. Богдан Жерајић, из нараштаја побу
њених/храбрих анђела, како каже Иво Андрић, певао је Ко хоће да
мре нека живи. Као што је љубав радосна и целомудрена жртва,
тако је и жртва услов добре бесконачности, темељ видовданске
етике20). Еванђеоска противречност је да се мора мрети за небеску
правду да би се вечно живело. Смрт за небеску правду је бесмрт
ност21), победа смрти и невоље. Јустин Поповић вели да се нигде
парадокс неба и земље није тако загрлио као у српкој историји: зе
маљско се освећује небеским, пролазно вечитим, људско Божијим.
Осим законског регулисања22), питање односа полова23), тј.
19) Вид. Драгомир Антонић, „Васкрсење и најмлађи каплар на свету”, Печат, 2012/2012,
стр. 70.
20) О видовданској етици у политичкој дијалектици, ставу патријарха Гаврила и Марка
Ристића, вид. Јован Базић, „Улога косовског мита у обликовању српског националног
идентитета”, Српска политичка мисао, бр. 4/2012, стр. 253, 262 и даље. О историји
самоодбране Срба и подршци пријатеља који формирају националну препотентност
сепаратиста и терориста, вид. Радослав Гаћиновић, Предговор Зборнику Србија – Оти
мање Косова и Метохије, Београд, 2012, стр. 8,9 и даље.
21) О националној критичкој осетљивости као последњем упоришту виталитета, о „будно
сти“ као принципу одбране од глобалног спољњег захвата ради тоталитарне мутације
људске психе, вид. Жељко Симић,“Косово и Метохија између „будности“ и „принципа
реалности“, у Зборнику Србија - Отимање Косова и Метохије, приредио проф. др Радо
слав Гаћиновић, Београд, 2012, стр. 17 и даље.
22) Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09) и Закон о рав
ноправности полова („Службени гласник РС“, бр. 104/09). Вид. опширније Слободан
Панов, Породично право, Београд, 2012, 19 и даље.
23) У Хрватској, према пристиглим пријавама и другим изворима произлази да су „најсла
бија места у заштити деце конфликтни породични односи, у којима се манипулација

41

СПМ број 1/2013, година XX, свеска 39.

стр. 29-56.

равноправности, има и практичну димензију и своје животне ва
ријације.

РЕДЕФИНИЦИЈА ДЕМОКРАТИЈЕ И
ТЗВ. РОДНА СЕНЗИТИВНОСТ
У Србији је актуелно (и) питање тзв. родне сензитивно
сти језика.24) Сазнајемо да је “прошле године, Омбудсман донео
,,Упутства за стандардизован недискриминативни говор и понаша
ње” у коме се, између осталог, захтева укидање термина госпођица
у професионалној комуникацији (Ово је захтев који су формули
сале француске феминисткиње у кампањи против сексизма)
и коришћење женског граматичког рода (нарочито код занимања,
звања, титула).
децом често користи као средство обрачуна међу родитељима, као и насиље над децом
и међу децом... Највећи број пријава правобранитељици за децу тичу се управо ових
проблема па се, на пример, 306 пријава односи на права деце на родитељско старање, а
215 пријава на насиље над дјецом.,вид. Извјешће правобранитељице за дјецу за 2011.
годину.
24) У занимљивом тексту „Род и језик“ (вид. Време, 969, 30. јул 2009. / Muke sa ženskim
jezikom: Autorke protiv supruga), у објашњењу проф. Свенке Савић, као нови термини
се појављују: јеванђелисткиња, архимандрица, бискупица, каубојка, војникиња, четни
куша, особа (кроатизиран израз речи лице)...Због сумње у увредљивост, уместо про
ститутке (проститут, претпостављамо за мушкараца. Хрватска штампа је језички родно
сензибилнија: постоји вест да је ухићен проститутак који је „путовање у царство чула“
наплаћивао по родно дискриминисаној - знатно нижој цени од својих колегиница, пише
Курир, 24. 1. 2013.) предлаже се генијалан израз - „сексуална радница“. По овој логици
и пљачкаш банке, као нешто неприхватљиво и са увредљивом супстанцом (мада, каже
Брехт, неморалније од пљачке банке јесте оснивање банке. Отуда и нова професија –
банкстер, спојем две иманентности: банкара и ганстера), могао би да се зове банкарски
радник или прецизније, уобичајено ноћни банкарски радник, или банкарски радник који
подиже готовину и кад нема рачун у банци и када заборави документа или модерно  
васпитани банкарски радник који подиже новац из банке без инкомодирања шалтер
ских службеника – банкарски аутономист&autonomas - рецимо...
Поводом генијалног израза „сексуални радник“ питамо да ли се, следствено дистанци
света рада и света капитала, макро можда зове сексуални капиталиста? Следе још не
ка питања: да ли је некадашња „особа означена увредљивим термином - проститутка“
идеал радничког покрета јер једино она у себи сједињује својство радника и титулу
капиталисте, једино је она власник (своје) фабрике? Да ли је пригодно ову сексуалну
радницу обогатити и квалификативом профитољубивости, чиме се још више прибли
жава онтологији капиталисте?
Следе још питања, јер је генијалност увек инспиративна: како се зове муж/супруг/деч
ко/активна симпатија „ове сексуалне раднице“? Да ли се, рецимо, муж зове сексуални
радник? Како правити разлику између сексуалног радника који конзумира тзв. непосре
дан и посредан рад (термини код стицања заједничке имовине у браку или ванбрачној
заједници)? Како дистанцирати сексуалне раднице, сексуалног радника – професио
налца, који је мотивисан новцем и сексуалног радника/це који је аматер и инспирише
се непрофитно, као НГО, алтруистички, емотивно, ентузијастично, ужежен врлином и
хомољубљем (човекољубљем)...? Овом приликом само констатујемо (можда треба кон
статирамо) да немамо времена за сва питања продукована генијалштином.
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Академик Иван Клајн каже да „сама по себи, рецимо, упо
треба именица мушког рода за жене не мора бити знак патри
јархалности, мушког шовинизма, нити утицати на однос међу
половима. Веза између језика и друштвене стварности није тако
директна и једноставна. У француском језику, уопште не можете
рећи докторка или лекарка, женски облик напросто не постоји,
али не верујем да би ико тврдио да је због тога Францускињи теже
да направи каријеру у медицини него Српкињи”. Насупрот томе је
став да је прича о језику заправо прича о томе да ли ће жена бити
видљива и призната у јавној сфери. “Невидљивост је иначе типи
чан инструмент дискриминације: прво неког учиниш невидљивим,
па кад обезличени постане субјект без гласа и лица, следећи корак
је једноставан јер је лако такву особу или читаву групу лишити
статуса, права, равноправности. Када се све то представи у фор
ми ‘природног’, ‘нормалног, одувек присутног’ поретка ствари (З.
Мршевић). 25)
Ако се већ иде овим путем инспирисаног и дизајнираног
идејом родно сензибилисаног језика и „модерног препева“ занима
ња, звања и титула, онда би, „доследност и дисциплинована племе
нитост“ налагала реализацију те идеје и у другим сферама језика и
друштва26). Рецимо, сасвим је разумљиво, „по природном току ства
ри“ да, сходно гендерској превалацији жеље за причањем, телефон
има мушку родну дефиницију. Али, како не би остала скривена, не
видљива чињеница да и жене понекад разговарају телефоном, онда
25) У Европском парламенту је 2009. године усвојено упутство које забрањује употребу
термина госпођа и госпођица, и које налаже да се женама треба обраћати именом.
Иван Клајн каже да у енглеском језику постоји , поред Mrs. и Miss, и нове скраћенице
Ms., која важи и за удате и за неудате. Какво је решење за српски језик? Клајн каже да
неку нову титулу тешко бисмо могли да измислимо, а од двеју постојећих не зна шта
би деловало чудније: „да некој шеснаестогодишњој балавици кажете госпођо или да се
старој баки обратите са госпођице. Колико знам, и већина других европских језика има
исти проблем, заснован на давнашњој традицији коју је тешко искоренити”. Опозит то
ме, каже се да је „брачно стање жене или мушкарца приватна ствар, а да разликовање
код жена носи и одређену вредносну категоризацију, па су неудате некако мање вредне,
мање уверљиве жене“.
Постоје и ова практична питања: економкиња, астрономкиња, агенткиња, диригент
киња, руководитељка, инжењерка и адвокатица, жена тренер (тренерка или тренерица
или ...), жена хирург, жена која је јавни тужилац (јавна тужиља или тужитељка или...),
жена која прима или даје поклон... Према Клајну, боље је оставити их у мушком роду
који има генеричку вредност и може да важи и за жене и за мушкарце, него наметати
рогобатне изведенице, вид. С. Гочанин, „Дебата: Како ословљавати жене?“, В 92.
У свом врло занимљивом дискурсу, Павле Ћосић у персифлажи пише о неадекватној
употреби термина: на пример, жена ратни злочинац је злочитељка, монструм је мон
струмка, крволок је крволоткиња, будала је будалкиња (Печат, бр. 245/2012, стр. 28).
Занима нас и превод на родно сензитивни језик речи мудрац, генијалац...
26) Рецимо, зашто би назив неке државе био само у женској обличју: Француска, Канада,
Белгија, Италија, Шпанија или само у мушком: Јапан, Тајланд, Вијетнам, Пакистан,
Иран, Авганистан, Нови Зеланд...
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би требало, по диктату равноправности, да телефон добије и своју
женску вербалну транзицију. Надаље, врло је тачна чињеница да
жене више читају – те, следствено томе, сасвим је разумљиво да
књига има своју постојећу/тренутну вербалну женску детерминан
ту. Али, виде се, понекад, и мушкарци који читају књигу, и модер
ним духом казано, да та чињеница не би остала скривена, нужно
је, у ентузијазму равноправности, да и књига добије своју мушку
вербалну димензију. Сматрамо да би новоговор/новореч књиг или
књигац врло улепшало лепоту и језика и живота. Разумемо се.27)
Поводом тренда форсирања28) равноправности, очигледна је
чињеница двоструких стандарда/ лицемерства /селективности те
племенитости. Рецимо, нисмо информисани о побуни против не
равноправности „чимбеника хуманизма“ поводом чињенице о не
равноправној заступљености жена у рударству, оружаним снагама,
судству29), студијама (и последипломским), дужини живота, иле
галности и немодерности џентлменства...30)
27) Занимљива је била расправа стручњака како се зове жена тренер. Одговори су били тре
нерка, тренерица...
28) О информационим технологијама које могу да ревитализују непосредну античку демо
кратију, о тзв. електронској агори која би ограничила утицај представничког тела, вид.
Драгутин Аврамовић, Дарко Симовић, „Народ као носилац и вршилац суверености-ре
анимација непосредне демократије“, Српска политичка мисао, бр. 4/2012, стр. 227 и
даље.
29) Више од две трећине судија су жене: од 2.400 „реформисаних судија“ 1.700 су судинице
(како би рекао један филозоф), а 700 је мушкараца, вид. „Правда је женски посао“, Политика, 28. јануар 2010.
Постоји још једна занимљива неравноправност у московском метроу: правац кретања
одређује се према гласу – мушки глас се чује када се композиција креће у правцу казаљ
ке на сату, а женски у обрнутом смеру (Русија данас, 2/2010, 55).
Постоје још занимљивих неравноправности: на Правном факултету Универзитета у Бе
ограду постоје, једна наспрам друге, две мермерне плоче: са именима народних хероја
и именима декана факултета. На плочи где је списак народних хероја, укупно 23 херо
ја, који су били студенти права нема ниједног личног имена жене, док на табли где је
списак декана од 1888. године, укупно 36 имена, постоји само једно име професорке
Љубице Кандић која је обављала функцију декана. Нобелова награда има превалентно
добитнике, а не добитнице. Занимљивости поводом Нобелове награде (на пример, за
мир) могу да се увећају захтевом за родном сензитивношћу: рецимо, да свака трећа на
града буде додељена жени.
30) У једном нашем тексту о „равноправности“ стоји и ово: „Због чињенице да у Србији
није постигнута апсолутна статистичка симетрија у заступљености полова у сваком по
слу, категорији примања, животном индикатору и начину живота, настала је мрачна ат
мосфера и појачани су позиви на усвајање нових антидискриминацијских закона.Ово
је пример проналажења проблема тамо где их нема, стварања нових и непотребних
антагонизама и свесне или несвесне припреме терена за разне привилегије и злоупотре
бе... Сам извештај завода показује да те разлике уопште нису драстичне или искључиво
„на штету жена”. Напротив, извештај показује да жене у Србији имају „предност” у
низу области, као што су пет година дужи животни век, мањи проблем алкохолизма,
мањи проценат кривично осуђиваних, већи број завршених виших школа, факултета,
магистратура и доктората. Међутим, званичници завода и представници власти ове по
датке игноришу, а нешто мање просечне плате и слабију запосленост жена узимају као
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Занимљив је и тренд нужног квантума гендера у политици,
скупштини...Ова норма на врло занимљив начин врши ревизију
појма демократије. Демократија постаје условно поштовање воље
народа, октроисана, форматирана воља народа. Да ли је демокра
тија воља народа који гласа или воља народа који не гласа тог дана?
Да ли је демократија воља народа државе31) у којој су избори или је
демократија воља представника неке друге државе? Да ли је у де
мократији, да само мало релативизујемо „модерност“, могуће да у
Скупштини Србије, рецимо, сви посланици/сви субјекти буду же
не, ако се у том изборном периоду, кандидују политичарке неспор
но боље од својих колега? Да ли ова норма о обавезном квантуму
једне особине (гендерске), значи да, у ентузијазму диктиране рав
ноправности, можемо да очекујемо да нужност у демократији, да
условљавање воље народа буде и чињеницом да буду представље
не, да буду присутне и друге особине (тј. власници тих диферент
них особина) које озбиљно дизајнирају егзистенцију индивидуе и
социетаса: виткост или корпулентност, плавушани и црномањасти,
навијачи Партизана, Звезде и Пролетера/Рудара, супер-интели
гентни и супер-неинтелигентни, хедонисти, бећари и домаћини,
патриоти и другачији од њих, класично/заостало/нереформисано
сексуално опредељени и a contrario...Уосталом, чини нам се дозво
љеним питање о доследној примени идеје обавезног женског (пре
цизно квантификованог: 30%) присуства у институцијама система:
зашто сваки трећи мандат за председника неке државе није, зако
ном загарантовано, женски? Зашто још немамо жену председника
у САД? Зашто минимално сваки трећи председник џудо клуба није
жена?
Да ли се племенитост овог стила размишљања може дисло
цирати и у другим сферама: на пример, да постоји норма о нужном
квантуму гендерске пролазности на испиту (па и у погледу висине
оцене на испиту – јер и то може да буде од егзистенцијалне/про
довољан доказ да у Србији не постоји „родна равноправност”. Стратегија владе за род
ну равноправност игнорише да више жена него мушкараца завршава факултет и уместо
тога проглашава проблемом то што жене не завршавају оне (на пример, техничке) фа
култете које су владини службеници за њих испланирали. Државна стратегија равно
правности у области здравља игнорише краћи животни век мушкараца и без пардона
даје приоритет искључиво женским болестима и проблемима. Све ово указује како се
у рукама владиних службеника и наизглед неутралних стручњака борба за родну рав
ноправност лако дегенерише у каприциозну промоцију појединачних група, што као
резултат има свеопште нездраво отимање за милост представника државног апарата.»
(вид. Жељка Бутуровић, Мале жене, Политика од 4. 12. 2008). О модерном схватању
равноправности говори и протест жена, које су шетале улицама седам градова САД,
тражећи право да као и мушкарци шетају улицом голих груди (Курир од 28.8.2009).
31) Јаке државе морају да испуне своју функцију од сервисирања потреба грађана до фик
сираног међународног персоналитета, вид. Ђорђе Стојановић, Живојин Ђурић, “Тео
ретско заснивање континуума јаке - слабе државе”, Српска политичка мисао, бр. 4/2012,
стр. 99.
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фесионалне/каријерне важности); да ли ће постојати јединствено
спортско такмичење (као и политичко такмичење - за Парламент)
– са обавезном равноправношћу о броју освојених титула мушких
и женских момчади (како би то лепо рекли у Загребу) или загаран
тованом трећином титула за женску момчад.
Подсећамо на хабитус друштва у којој се размишља и дела
идеја равноправности. Подсећамо да је Србија европски шампион
по квалитету здравственог система, по висини просечне плате у
региону, по незапослености, скоро да смо освојили бронзану ме
даљу на Олимпијади депресивних (четврто место), близу смо врху
по броју азиланата, српски Pride кошта један евро и Влада је про
дужила тендер за куповину те железаре јер је купцима изгледа и то
много (уз мало ироније а више истине), раст јавног дуга је такав да
стручњаке забрињава да због тога нећемо моћи да узмемо кредит
да би смо исплатили кредитне обавезе (замислите тај генијални
економски модел и теорију да узимате кредит да бисте платили
кредит, рату дуга. Замислите када би се овај генијалан економски
модел применио и на породицу и појединца. У Наследном праву
постоји установа лишења нужног дела због презадужености или
расипништва наследника, док у Породичном праву постоји уста
нова лишења пословне способности. У животу, тачније у „живо
ту“, уместо казне, постоји награда).
Свакако да овако дизајнирано питање равноправности или
„равноправности“ полова је врло смислено. Конкретна дилема: да
ли ће, феминистичким језиком, остати (индивидуално и социјал
но) усхићено (не)примећена жена којој се обратите „модерно-је
зички коректно“, која ради у текстилној индустрији и редовно, сва
ка три месеца, прима плату, или ће остати тужно дискриминисана
жена којој се обратите језички некоректно, гендерски неосетљи
вим термином на неком пријему банкара на Дедињу? Још конкрет
није: ако првој особи кажете да је сиромахица (од повлашћеног, из
фалусоцентричне дискриминаторске културе, термина - сиромах),
а другој особи кажете да је госпођица или госпођа? Дакле, ако је
племенита жеља плаћених усрећитеља32) да живот учине лепшим,
ваљало би да се боре за равноправност и у језичкој сфери, али и у
другим мање важним сферама. Могли би да, инспирисани локаци
јом својих узора, да се инспиришу и покретом на Вол стриту који
репрезентује већину (кажу сами демонстранти да је то 99% наро
32) Др Нино Распудић, доцент на катедри за италијанску књижевност Филозофског факул
тета Универзитета у Загребу користи термин NGO мафија у емисији ХРТ „Пети дан“.
Слаба, колабирана држава има мале капацитете за регулисање, екстраховање, апропри
јацију и упркос обзнани да је носилац суверенитета, друге организације су конкурент
ни и делатнији фактор, вид. Ђорђе Стојановић, Живојин Ђурић, «Теоретско заснивање
континуума јаке - слабе државе», Српска политичка мисао, бр. 4/2012, стр. 105, 112.
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да) и да се придруже чак и Лех Валенси, и Ал Гору и критици дру
штвеног система од стране папе, али и и другим искреним борцима
за правду, слободу, права човека и за достојан, моралан живот...33)
Мислимо да је демократски дозвољено питање: да ли је реч
о жељи за равноправношћу или је реч о модерној34) идеји која жели
„равноправност“? Да ли је племенитија борба за равноправност
полова или за равноправност људи? Има ли равноправности поло
ва без равноправности људи?
Да ли је врхунац „интереса жена“ да буду равноправне жене
банкара или политичара или да постоји равноправност свих же
на и свих људи и њихове деце и њихове породице? Да ли равно
правност жене исто значи и зрачи ако је жена сиромашна, бедна,
незапослена, инсолвентна и за здравствене услуге или комуналне
услуге и ако је позиционирана на социјалном врху?
Да ли је родно сензитиван језик важнији од родно сензитив
не егзистенције?35)
Да ли је октроисана36) равноправност врхунац племенито
сти?
33) И о овоме смо детаљније писали у претходним радовима.
34) Насупрот трајним, есхатолошким вредностима, модерне идеје су, у самој својој при
роди, преклузивне, листопадне, тренутне... О тој „логици“ говори и један београдски
билборд који поручује да је „ове сезоне породица у моди“. Шта ћемо, питамо светске
хуманисте, са породицом идуће године када изађе из моде?
35) Пример богатства аспеката релације полова, може да буде и да легитимитет, чак и ну
жност, имају не само сепаратни елементи, већ и целосни, судбоносни, финални-фатал
ни. Рецимо, са аспекта родно сензитивне егзистенције, који само доводи до бесмисла
рат полова, илустративна је песма Владимира Висоцког. У песми, аутор говори о суд
боносном писму у коме девојка војнику саопштава да га неће чекати и (цинично?) да
спокојно ратује. Убрзо у тај тругаони коверат, у коме је добијено писмо, војник добија и
рану од метка, иако је смртносну рану добио минут раније.
Полчаса до атаки. Скоро снова под танки, Снова слышать разрывов концерт. 
А бойцу молодому Передали из дома Небольшой голубой треугольный конверт.
И как будто не здесь ты, Если почерк невесты, Или пишут отец или мать... 
Но случилось другое, Видно, зря перед боем Поспешили солдату письмо передать.
Там стояло сначала: «Извини, что молчала.Ждать устала...». И все, весь листок. 
Только снизу приписка: «Уезжаю не близко, Ты ж спокойно воюй и прости, если что!»
Вместе с первым разрывом Парень крикнул тоскливо:
»Почтальон, что ты мне притащил? 
За минуту до смерти В треугольном конверте Пулевое ранение я получил!»
Он шагнул из траншеи С автоматом на шее, От осколков беречься не стал. 
И в бою под Сурою Он обнялся с землею, 
Только ветер обрывки письма разметал.
36) Аристотел је демократију, као и тиранију и олигархију, сматрао изопаченим обликом
политеје и угњетавањем бољих грађана, вид. Драгутин Аврамовић, Дарко Симовић,
«Народ као носилац и вршилац суверености-реанимација непосредне демократије»,
Српска политичка мисао, бр. 4/2012, стр. 216 и даље.
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Да ли је концепт „равноправности“ нешто случајно, спонта
но или пројектовано?
Да ли су борци за хуманизам/равноправност, заиста, љуби
тељи врлине –добри?37)
Да ли је механизам, концепт тзв. равноправности већ виђен
на Балкану? Да ли потенцирање разлика, да ли глорификација, хи
перболисање бесмислених разлика разгорева социјални театар и
повећава конфликт у коме неко има корист? Да ли је важнија пра
вична расподела богатства или се животна срећа остварује гендер
ским осетљивим језиком? Шта је значајније и шта је превасход
није? Шта треба човеку и друштву: биофилија или некрофилија
(контролисана и ниског интензитета - како се већ каже)? Да ли
форсирање сепаратног интереса и стварање што већег броја играча
са ситним улогом – увећава могућност манипулације са стране? Да
ли је случајно да јединство није модерно и да зато не може да по
стоји јединствени репрезент човека, породице и друштва/државе?
Каква је сличност, можда и разлика, између брачног/породичног и
друштвеног/државног сепаратизма?38)
37) И Блиц са свим својим патриотским атрибуцијама, објављује текст о глобалним хума
нистима који су, сасвим случајно, сада ангажовани на хуманом скупљању профита.
Поменути лист саопштава да „лобисти за Косово наплаћују пријатељство“: Олбрајт је
ангажован у телекомуникацијама, као и Кушнер, В. Кларк, командант бомбардовања
ће истраживати угаљ за производњу нафте, Кристофер Дел је, такође, ангажован у по
словима хуманог профита (шљака из Трепче, градња путева)... вид. Блиц, 13. јун. 2012.
стр. 4.
О профитабилним алтруистима, о злим хуманистима, о глумцима врлине, већ смо писа
ли, вид. Слободан И. Панов, Породично право, Београд, 2012, 392 и 393.
38) О законској логистици и форсирању сепаратизма/компетиције/средобежних сила, како
би то рекао проф. Живојин Перић, у браку и породици (од изгона љубави из брачне лек
сике, лакоће развода, укидања обавезе верности, педоцентризма...) писали смо у нашем
раду Од равноправности до „равноправности“ у Зборнику са научног скупа у Косов
ској Митровици.
Тамо смо написали и ово: Судбина једне идеје одређена је капацитетом племенитости,
антрополошким и историјским утемељењем. Живот идеја врло значајно одређује и „су
бјективни фактор“ - начин њене интерпретације и практиковања.Начин примене битан
је и код техничких уређаја, а некмоли код софистицираних и деликатних идејних кон
струкција.
Било је и ове упитаности аутора: откуд либералној идеји фаворизовање социјалистичке
вредности равноправности? Откуд слободни спонтани ток (либерална догма) подразу
мева инжењеринг врлине равноправности и делање „организованих планетарних сна
га“? Ту је нешто дисонантно.
Да ли је тумачење појма равноправности обележено/просветљено светоназором тума
ча? Да ли је темељ интелектуално-моралне висине „професионалних чимбеника пле
мените равноправности“ фарисејство видљиво и одавно познато: Свето Јеванђеље по
Матеји вели: Чувајте се лажних порока, који вам долазе у оделу овчијем, а изнутра су
вуци грабљиви. По плодовима њиховим познаћете их..., Мат, 7, 15 и 16. И када не по
стоји добра намера ( „Демон се може појавити и у анђеоском облику“) и кад се нема
мудрости („ Ми одлазимо све више у ропство и поред привидне борбе за слободу. Што
нам се чини да смо слободнији, све смо више заробљени“.“ Господ тражи зидаре, а  не
рушиоце. Јер ко зида добро самим тим руши зло. Ко се пак окрене да руши зло, брзо за
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Да ли тренутне империје39) нису заборавиле римски принцип
„Завади па владај (Divide et impera)“.40)
Зло које куца на врата увек се представља као добро, каже
песник Ј. Бродски. Да ли треба народу још једна школа након врло
рекалмиране и препоручене успешне приватизације због које горе
живимо него пре?
Да ли стална конкуренција, стални рат полова увећава поро
дично благостање?
Да ли је од равноправности важнија љубав?41)
Врховни рабин Србије Исак Асијел пише: „Темељ јудаизма
лежи у разумевању да постојање није случајно и да човеков живот
има сврху. Све што је Бог створио, створио је из љубави и на славу
Своју о чему говори и један благослов приликом јеврејског венча
ња. Склопити брак и засновати породицу једна је од Божјих запо
вести.42) Тора види брачно сједињење мужа и жене као узрастање у
светости. Сам назив за венчање кидушин долази од корена к`д`ш`
чије је основно значење бити свет.
борави зидати добро и претвара се у злочинца“)  племенита идеја може да се насука на
хриди историје и егзистенције. Упркос химне „власника времена“ o бризи за човекове
потребе, расте број сиромашних, здравствено неосигураних, незапослених, бомбардо
ваних..., а јача и правна несигурност појединца/грађанина. Демократура влада: привид
равноправности и слободе. Човек је на условној слободи. Друштво је слободно, само су
надзирани, неслободни појединци.
39) Често се дешава да , недостатак кондиције за врлину, историја племенитост деформише
или поништи. Још чешће је да ни у старту није било те племенитости. Људска права на
стала из племените побуде о природним правима, постају средство светске тоталитарне
политике, где универзализација људских права финализира хуманитарним интервенци
јама које дуготрајно поништавају већ постојеће моралне стандарде и права. О људским
правима као главној реторичкој мантри, о апсурдности, селективности, користољубивој
интерпретацији, тендирању ка глобализму/империјализму, вид. Драгутин Аврамовић,
Дарко Симовић, «Универзализација и/или идеологизација људских права», Национални
интерес - часопис за национална и државна питања, бр. 2/2012, стр. 199, 215.
40) Ауторство ове максиме приписује се Цезару, за кога се каже да је био мушкарац свих
жена и жена свих мушкараца. Према Канту, ово је трећа максима потребна за добро вла
дање. Важније су ове максиме: Fac et excusa (Ради, причај касније) i Si fecisti, nega (Кад
направиш, забрани).
Изазивање сукоба има своју приватноправну/породичну форму и „јавноправну компо
ненту“ , вид. Радослав Гаћиновић, «Унутрашњи оружани облици угрожавања капаците
та безбедности државе», Страни правни живот 1/2012, стр. 7-23.
41) „Када љубав сустане, дужност је замењује. Када дужност сустане, закон је замењује.
Докле мајка гори љубављу према своме детету, она чини више него што дужност и за
кон налажу. Када мајчина љубав према детету охладни, она чини само своју дужност, то
јест чини мање него што љубав може а више него што закон налаже. Када мајка омрзне
своје дете, она чини само онолико колико по закону мора да чини, то јест мање него
што љубав може и дужност налаже, вели Николај Велимировић, Мисли о добру и злу,
Петровград, 2002, 58, 59.
42) Видети Постање, 1:28; 2:24.
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Када је Бог видео да је Адам сâм, рекао је: „Није добро чове
ку бити сам, саздат ћу му помоћ наспрам њега.“43) Помоћ наспрам
њега је дослован превод библијског израза езер кенегдо и односи
се на жену. Самоћа има два лица. Једно је друштвена усамљеност,
када нема неког с ким се могу поделити најдубље мисли и осећања.
Друго је егзистенцијална усамљеност која обухвата сву дубину са
мог постојања. Рабин Шломо Рискин на постављено питање како
езер – помоћ   кенегдо – наспрам њега може помоћи да се превази
ђе друштвена усамљеност даје следећи одговор:„Само ако посто
ји воља да ограничимо сами себе и дозволимо другој особи да се
не слаже увек, да стоји наспрам и да размишља другачије. Брачни
друг није неко ко увек беспоговорно каже амен, ко увек обасипа
свог брачног друга хвалом и комплиментима, трофејни примерак
који служи пиће, поставља сто или зарађује новац. Истински жи
вотни сапутник мора бити у стању рећи ’не’ када је то потребно
– кенегдо – наспрам њега, део – јер ако сте у браку с неким ко стал
но повлађује потврдним одговором, ви се не суочавате истински с
„другим“, не делите живот са истинским „другим“.
Штавише, ако се од брачног друга увек очекује да се слаже,
усне могу казивати ’да’ док срце може тихо говорити ’не’, све док
оно не посрне под неиздрживом тежином безбројних ’не’. Брачни
другови могу пити заједно, али не увек из исте чаше, тако да могу
исправљати једно друго, надопуњавати једно друго, бодрити и те
шити, и помагати једно друго. Стога је највећа помоћ пружена када
се вољена особа понекад супротстави свом брачном пару за добро
другог и за добро саме брачне заједнице.
Мојсије је рекао: Анохи омед бен АДОШЕМ увнехем, што у
преводу значи Ја стојим између Господа и вас. Магид из Мезрича
стих чита на следећи начин: Ја стоји између Господа и вас, „Ја“ тј.
его је препрека између Господа и вас“. 44)
У раду о духовном и световном браку (врло значајном и за
ову тему и за саму суштину брака), који смо предали уредништву
„Анала“, написали смо да је брак света тајна љубави (св. Јован
Златоусти)45).

43) Езер кенегдо, езер – помоћ кенегдо – наспрам њега, њему наспрам. Берешит, Постање,
2:18.
44) Вид. Исак Асијел, “Завера ћутања”, у Зборнику радова Насиље у породици (уредници
Слободан Панов, Марина Јањић Комар, Милан Шкулић), Београд, 2012, стр. 23.
45) вид. Павел Евдокимов, Православље, Београд 2009, стр. 312.
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Љубав је и почетак46), мотив47), савезник48) и врхунац49) епек
тазе . Љубав је подвижничко очишћење и радосни пристанак на
жртву/страдање.51)
Љубав је радосна, целомудрена жртва52).
Стремљења ка моћи и надмоћи су само имагинације, фик
ције. „Успех“ у самољубљу53) и славољубљу54) има фаталан исход:
гордост, лудило, самоубиство или религиозни преображај, сматра
50)

46) Љубав је почетак света (свега) и човека. Као почетак света, духовна енергија је праро
дитељка свих облика енергије и енергија љубави је Логосом Божијим дат почетак свему,
вид. М. Медведев, Т. Калашњикова, „О аналитичкој психологији Карла Јунга“, Право
славна психотерапија, (ур. Митрополит Јеротеј Влахос), Београд 2010, 548.
Као почетак људскости, Љубав је огањ који сагорева егоизам, каже Владика Николај.
47) На питање ко може да прими од Бога дар љубави, један духовник каже да то може само
онај ко види свог брата у греху и од свег срца замоли Бога да га спасе. Љубити треба
и наше непријатеље, јер су они “велики помоћници у нашем духовном напредовању”,
вид. В. Јеротић, Духовни разговори, Београд 2004 33, 34. У духу контрадикције, управо
нам непријатељи чине највећу услугу, јер нас мотивишу да активирамо своје таленте,
потенцијале и да радом побољшамо себе. Иако то није била њихова жеља, то је објек
тивно финале њихове зле намере. Парадокс вредан за живот: некада зла намера нам
објективно више помогне, него пријатељско повлађивање које нас не усавршава, које
нас интелектуално и морално успављује, горди – што је највећи грех.Толстој је и због
интелектуалне гордости удаљен из РПЦ. Покуде активирају наше потенцијале, а похва
ле их успављују,
Владика Николај вели да су наши непријатељи наши пријатељи јер то што нас узнеми
равају и притешњују наш спољашњи живот - чине да се повучемо у себе и нађемо своју
душу.
48) Да би крочили брже ка бољем ... треба се наоружати стрпљењем, научити праштати и
љубити ближњега свога. Породица да буде извор љубави...таква љубав помоћи ће да
лакше поднесемо све невоље ..., каже патријарх Павле, вид. Будимо људи- поуке и пору
ке Патријарха Павла (ур. Јован Јањић), Београд 2010, стр. 52, 194.
49) Кад бих имао сво знање и дар прорицања и Вере да бих и горе могао да премештам, а
Љубави не имао био бих ништа - Павлова посл. Коринћанима.
50) Без љубави нема науке. Ученост без љубави према Богу јесте дух злочина и рата. Све
империје засноване на људским правима и на сили пропале су и морају пропасти. Бу
дућност припада империји светог апостола Павла, јер је она заснована на љубави и слу
жењу. Без љубави нема ни правне науке: Где год се може грешник поправити топлином
љубави, тамо не треба употребљавати хладноћу казне и критике, вид. Владика Николај,
О Богу и људима, Београд, 2007, стр. 67, 68.
51) вид. Павел Евдокимов, „Брачна љубав и развод“, у књизи Православни брак и породица
-  Света Тајна брачне љубави, Цетиње 2000, стр. 287 .
52) Љубав је извор храбрости (Свети оци веле да човек без страха је или пун љубави или
душевно мртав). Љубав је свети пар са спасењем (Љубав воздиже, а спасење подупире,
чува вазнесене).
53) Нишчи духом или скрушени су најбољи умови. То је самосвест о свом ништавилу пред
величанством Божјим. Њутн је нишчи духом када је признао да је његово незнање бес
крајно веће од његовог знања.
54) У „Младићу“ (Подросток) Достојевског каже се да је (и тада) једина духовност тргови
на, новац, идеја Ротшилда.
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Достојевски55). Вредност Православља56) је у сазнавању слабости
и маленкости човека, насупрот надуваној уображености, гордости
човека Запада57).
Грех је злоупотреба слободе, а по Достојевском слобода не
постоји без вере.
У актуелном тренду „милитантне равноправности“ (тачни
је: делатне, форсиране милитантности, беспоговорне слободе ми
шљења и фингиране, позерске врлине равноправности) портрет
идеалног мушкарца изгледа као чувено платно колеге Маљевича.
Овај принцип односа међу људима и међу половима, прин
цип суспензије и победе над неплеменитим солипсизмом и нефор
сирање егоизма, може да буде солидна почетна премиса васпита
ња, тј. Будућности која одређује историју, како би рекао Јустин
Поповић.


Slobodan I. Panov
GENDER EDUCATION/GENDER SENSITIVITY:
REDEFINITION OF DEMOCRACY
AND ETH(N)ICAL IDENTITY
Summary
Considereting separately, the topics of gender relations and child
education have always been present, by importance and number, in the
literature regarding family law. The analysis of the connection betwe
en the two topics deserves to award this work the attribute of premier
analysis. The author analyzes these mutually connected topics through
legal norms of gender equality and children’s rights, and through mo
ral and spiritual values. The answer on the relation of these two rights
does not only influence but it determines also the essence of individual
and social life, in that case the essence of family and married life. No
ble petrifaction of the ethical pillar of ethnos shall favorably influence
the discontinuation of further repeats of an inherently Serbian process,
55) Вид. В. Јеротић, Путовање у оба смера, Београд 1992, 103. Католичанство је донело
организацију, протестанти интелектуални оквир живота, а православље - духовност (С.
Булгаков)
56) О Православљу као Una Sancta вид. Павел Евдокимов, Православље, Београд 2009,
356.
57) Вид. В. Јеротић, (2004), 75.
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which is the process of decay of the national being/nation’s heart, veri
fied through history, and present both in earlier centuries and recently.
Кеy words: family, gender relations, education, redefinition of democracy, et
hnic identity/ethical identity.
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Resume
The author analyses a specific influence the gender model has on
redefinition of the essence of democracy and ethical and ethnical image
of an individual and society.
Although the term “sex” (in modern wording and achievements
referred to as “gender”), in its common and most general sense, re
presents a set-in-stone form of estrangement, an insuperable distance,
despite the power of voluntarism, in the context of the topic the word
“sex” implies an initial separation that through the power of (delicate/
joyful) atavism, forces of biological, natural laws, which do not give
orders but ascertain, through free will and desires to get to a symphony
usually in the end beats the initial estrangement.
We may witness this modern and quite often discussed dilemma
of today’s parents (or perhaps of parents of all times?): how to raise a
child? To instill in children the timeless, moral values of brave love to
wards virtue or to instill in them such ephemeral, profane, popularized/
clichéd values of moral suspension, or more specifically of indifference
towards nobleness, spirit of self-denial, self-destruction, inconsistency
etc.? According to Article 70 of the Family Relations Act of the Re
public of Serbia, the relationship between parents and children should
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be a relationship built on love and mutual respect and development of
an emotional, ethical and national identity of the family and society. It
is quite interesting to analyze the meaning and the (dis-)harmonizing
bonds of “structural elements” in this arrangement. Certain historical
and modern particularities in the construction of the 3 Es of identity
– emotional, ethical and ethnic – have been reviewed in brief. In our
understanding, for Serbia the only salvation would be a double-sense
lyrical integration: a lovely poetic relation among any and all members
of the society (a victory over bad mannerisms and feelings as described
in the notes of Archibald Reiss, a friend of Serbia and Serbian people)
and a lyrical reproduction and deification. What brings salvation is the
reproduction of deification, not the reproduction of individuals but per
sonalities, reproduction of humans as allies of virtue, as God-like and
God-searching and God-loving creatures. Noble petrifaction of the et
hical pillar of ethnos shall favorably influence the discontinuation of
further repeats of an inherently Serbian process, which is the process of
decay of the national being/nation’s heart, verified through history, and
present both in earlier centuries and recently.
An interesting trend is the required gender presence in politics,
parliament… This provides for a very intriguing revision of the concept
of democracy. The democracy turns into a conditional obedience of will
of the people – octroyed, formatted will of the people. Is the democracy
such will of the people voting or of those not casting their vote on a gi
ven day? Is the democracy the will of the people in the country where
the elections are held or is the democracy the will of representatives of
another country? Is the meaning of the norm of required presence of a
(gender) feature such that through the enthusiasm of dictated equality
we could expect the requirement in democracy and the conditionality
of people’s will to evolve into a factual and imperative presence of ot
her features that tailor the existence of an individual and societas in a
most intense manner: slender or large, blond and dark-haired, fans of
Partizan, Red Star and Proleter/Rudar, super-intelligent and super-unin
telligent, hedonists, bon viveurs and homeboys, patriots and otherwise,
sexually oriented in a classical/outdated/unreformed manner and a con
trario... Moreover, we consider acceptable the question of consistent
implementation of the idea of required female (rated specifically at
30%) presence in institutions of the system: why every third presiden
tial term is not guaranteed by law to be held by a woman? Why we still
have not had a woman as a president of the United States?
Is it possible to emulate the nobleness of this way of thinking
in other spheres too: for example, is there a norm on required gender
percentage for passing grades in examinations (and for grade rates in
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examinations as well – since particular grades have an existential/pro
fessional/career importance); shall there be a combined sports competi
tion (comparable to a political competition – for the Parliament) – with
required equal number of titles to be won by male and female “guys”
(as they most conveniently translate the word “team” in Zagreb) or with
a third of ensured titles going to the female guys.
Is gender-sensitive language more important than gender-sensi
tive existence?
Is octroyed equality the pinnacle of nobleness?
Is the concept of “equality” something coincidental, spontaneous
or premeditated?
Are humanism/equality activists truly devoted to and allied with
the virtue?
Is the mechanism/concept of the so-called equality something
that has been seen already in the Balkans? Does emphasizing differen
ces, or glorification and hyperboles of senseless differences fuel a social
theater and conflicts where there is gain for someone? Is fair distribu
tion of wealth more important or is happiness in life achieved through
gender-sensitive language? What has greater importance and what has
greater significance? Does the promulgation of a separating interest and
production of a large number of stakeholders with petty stakes result in
better grounds for outside manipulation?

*
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Институт друштвених наука, Београд

ТЕГОБНА ТРАНЗИЦИЈА У СРБИЈИ*

Сажетак
У овом раду др Прибићевић анализира најважније политич
ке узроке споре и тегобне транзиције у Србији. Дванаест година
након рушења ауторитарног режима у Србији разочарење грађана
постигнутим је потпуно. Нове власти су обећавале виши стандард,
нижу незапосленост, брзи улазак у ЕУ, одлучан обрачун са коруп
цијом и организованим криминалом. Када се то није догодило ни
након десетак година велика очекивања су заменили разочарење и
незадовољство усмерено према странкама које су изнеле револу
цију 2000. године.
Према мишљењу аутора три су основна политичка разлога
споре и тегобне транзиције Србије. Прво, потпуна преокупираност
питањем Косова и Метохије и стална условљавања европског пута
Србије са тзв. нормализацијом односа Београда и Приштине што
је у великој мери успорило спровођење реформи и решавање свих
других важних друштвених питања. Друго, стална сукобљавања
водећих партија тзв. демократског блока, и Треће, спора трансфор
мација партија које су некада чиниле окосницу Милошевићевог
режима и која је довела до тога да практично десетак година пар
тије тзв. демократске орјентације нису имале нужни коректив и
подстицај који би долазио од опозиционих партија.
Тек када је Српска напредна странка, настала након цепања
екстремно десне Српске радикалне странке, усвојила основне по
стулате демократске владавине и практично прихватила готово све
*

Овај рад је настао као део пројекта “Друштвене трансформације у процесу Европских
интеграција – мултидисциплинарни приступ“ који финансира Министарство, просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, број 47010.
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елементе спољне политике претходне владе дошло је до прве праве
промене власти у Србији, дванаест година након пада претходног
ауторитарног режима. Брже прикључење ЕУ и решење проблема
Косова и Метохије остаће кључни изазови и за нову владу од чи
јег решења зависи да ли ће Србија и даље заостајати у односу на
друге земље у региону или ће коначно и њени грађани почети да
живе боље.
Кључне речи: Србија, Косово и Метохија, ЕУ, власт и опозиција, демо
кратија

Пораз Бориса Тадића на председничким изборима у Србији
2012. године и формирање владе чију окосницу чине партије које
су биле носиоци власти током деведесетих година означио је крај
једног периода транзиције у Србији који је започео 2000. Овај пе
риод обележила су велика па и нереална очекивања грађана да ће
практично одмах након рушења претходног ауторитарног режима
доћи „бољи живот“ . Нове власти су обећавале виши стандард, ни
жу незапосленост, брзи улазак у ЕУ, одлучан обрачун са корупци
јом и организованим криминалом.1) Када се то није догодило ни
након десетак година велика очекивања су заменили разочарење
и незадовољство усмерено према странкама које су изнеле рево
луцију 2000. године. Тако су на председничким и парламентар
ним изборима 2012. бирачи казнили Демократску странку и њеног
председничког кандидата Бориса Тадића. За председника Србије је
изабран лидер Српске напредне странке Томислав Николић а нову
владу су формирале Социјалистичка партија Србије, Српска на
предна странка2), која је настала цепањем екстремно десне Српске
радикалне партије и партија првог гувернера Народне банке Ср
бије након промена 2000. Млађана Динкића - Уједињени региони
Србије.
У овом раду указаћемо на то шта су нове демократске власти
обећале а пропустиле да ураде након револуције 2000. Још важни
је, покушаћемо да одговоримо на питање који су главни политич
ки разлози за то што су се споро остваривале реформе у Србији и
што се укупна транзиција у Србији одвијала спорије него у већини
других посткомунистичких земља региона и земљама Централне и
Источне Европе?
1) Види више у Ognjen Pribicevic, Rise and Fall of DOS, Serbian politics from 2000 to 2003,
Стубови културе, Београд, 2010, стр 5-10.
2) Обе ове партије и СПС и СНС су се последњих година значајно промениле и данас про
грамски и политички заступају про демократску и про европску орјентацију.
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Највеће разочарење грађана везано је, наравно, за низак
стандард и слабе резултате остварене у домену економије. Ови ре
зултати изгледају још слабије ако се упореде са другим државама
насталим након распада СФРЈ. Тако се 2011, двадесет година на
кон распада СФРЈ, Србија са просечном платом од 345 евра нала
зи испод свих бивших југословенских република осим Македоније
где просечна плата износи 333 евра. У Словенији просечна плата
износи 975 евра, у Хрватској 742, Црној Гори 479 евра, БиХ 406
евра.3) У Србији незапосленост износи 23%. Већу незапосленост
имају само БиХ 27,2% и Македонија 31%.4) По већини економских
параметара Србија значајно заостаје за Хрватском и Словенијом
а мање више је изједначена са Црном Гором, БиХ и Македонијом,
земљама од којих је у прошлости много боље стајала.
Готово подједнако разочаравајуће за већину грађана који су
подржали пето октобарску револуцију деловало је преспоро при
друживање ЕУ. За десетак година процеса интеграције Србија је
дошла само до статуса кандидата и то без датума почетка прегово
ра са Бриселом. То је за већину грађана било и премало и недовољ
но посебно када се узму у обзир обећања из 2000 о брзом уласку
Србије у ЕУ. Колико је овај пут Србије био спор говори и поређење
са Хрватском којој су за овај пут биле потребне само четири годи
не.
Три су основна политичка разлога споре и тегобне транзи
ције Србије. Прво, потпуна преокупираност питањем Косова и
стално условљавање европског пута Србије са тзв. нормализаци
јом односа између Београда и Приштине у великој мери су успори
ли неопходне реформе и решавање практично свих других важних
друштвених питања. Друго, стална сукобљавања водећих партија
тзв. демократског блока која су довела до готово потпуног губитка
политичке воље да се друштво темељније мења, и Треће, преспора
трансформација партија које су некада чиниле окосницу Милоше
вићевог режима и која је довела до тога да практично десетак годи
на партије тзв. демократске орјентације нису имале нужни корек
тив и подстицај који би долазио од опозиционих партија.

3) „Срби највише изгубили распадом СФРЈ“, Б92, Београд, 2.7.2011.
4) Снежана Грк, “Србија тоне у економско и друштвено безнађе”, Српска политичка ми
сао, бр. 1/2012, Београд, стр. 217.
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БОРБА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
Борећи се да очувају део територије своје земље готово све
пост Милошевићевске владе су највећи део својих дипломатских
и политичких капацитета трошиле на ову тешку борбу тако да су
често нека друга питања попут економских и друштвених рефор
ми остајала у сенци овог питања. Проблем је у томе што Србија
као мала земља са ограниченим људским, економским и дипломат
ским капацитетима није имала снаге да истовремено успешно води
борбу на више нивоа : око Косова и Метохије, распада Уније Ср
бије и Црне Горе, прикључења ЕУ, унутрашњих реформи, до испо
руке генерала Младића и других осумњичених Хашком трибуналу.
Уз све то након почетка преговора о будућем статусу Косова
2006. године Западне силе су почеле да условљавају европски пут
Србије тзв нормализацијом односа између Београда и Приштине.
5)
После исцрпљујућих преговора и велике подршке САД и других
водећих западних земаља Косово је прогласило независност 2008.
године. Међутим, будући да Србија ту независност није признала
и да је наставила да се бори против ње Косовска криза је наставила
да генерира нестабилност у региону што је утицало да је прилив
страних инвестиција у овај део региона био знатно мањи од оче
киваног. Тако је у 2012. години Србија имала занемарљивих 200
милиона евра страних инвестиција. Сасвим супротно позитивном
искуству успешних примера транзиције као што су то случајеви
Словеније, Чешке Републике, Мађарске, које су крупним корацима
ишле према ЕУ нове демократске власти у Србији су морале да се
баве са тешким проблемима из прошлости.
Србија је почетком 2011. започела процес преговарања са
Приштином под окриљем ЕУ. После дуготрајних преговора по
стигнути су споразуми око интегрисаног управљања администра
тивним прелазима као и царинског печата, признавања универзи
тетских диплома, катастра, матичних књига и слободе кретања
људи.
Паралелно са овим преговорима водеће Западне силе а по
себно САД и Немачка све више су процес ЕУ интеграција Србије
условљавале постигнутим напретком у односима са Приштином
и на крају је то постало практично једини услов за прикључење
Србије ЕУ.6) Током посете Србији 23. августа 2011. немачка канце
5) Џејмс Кер Линдзи, Косово, Пут ка оспореној државности, Завод за уџбенике, Београд,
2011, стр 51-79.
6) Види више у Јелена Тодоровић, „Србија и политика условљавања Европске уније“, По
литичка ревија, Београд, бр. 2/2011, стр. 183-203.
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ларка Меркел је рекла да Србија тешко може да рачуна на добијање
статуса кандидата а о датуму почетка преговора са ЕУ да се и не
говори, без решавања три питања. Прво, морају се наставити за
почети преговори између Београда и Приштине и имплементира
ти постигнути договори, друго, мисија ЕУЛЕКС мора успоставити
пуну контролу на читавој територији Косова укључујући и његов
север, и треће, Меркелова је захтевала од владе у Београду да рас
пусти “паралелне институције” на северу Косова под контролом
грађана српске националности који тамо живе . 7)
Пошто није прихватила постављене услове Србија није до
била статус кандидата за ЕУ у децембру 2011. године. Међутим,
крајем фебруара 2012. настављени су преговори Београда и При
штине око регионалног представљања Косова што је тада од стра
не великих Западних сила постављено као кључни предуслов да
Србија добије статус кандидата у марту. Крајем фебруара 2012.
године Београд и Приштина су коначно постигли договор о реги
оналном представљању Косова чиме је завршена тешка фаза пре
говарања започета на лето 2011. Неколико дана након постигнутог
договора Србија је добила статус кандидата за члана ЕУ.
Након формирања нове владе Србије лета 2012. године на
стављени су притисци на званични Београд да настави преговоре
започете 2011. и што пре заврши процес тзв. нормализације одно
са са Приштином. Шта више, Београду се, у почетку незванично,
а касније и све званичније постављају нови услови за улазак у ЕУ.
Тако се по први пут отворено поручује да ће Београд пре него што
уђе у ЕУ морати да призна независност Косова. У таквим изјавама
предњаче водећи немачки политичари. Тако је прво Мартин Шулц
(СПД ), председник Европског парламента, рекао да ће Србија мо
рати да призна независност Косова да би ушла у ЕУ8) а свега не
колико дана касније то исто је поновио и Поленц, утицајни поли
тичар ЦДУ и председник комитета за спољну политику немачког
парламента. Он је рекао да је кључан услов за Србију за добијање
датума почетка преговора за чланство у ЕУ расформирање пара
лелних институција у безбедносном и управном апарату на северу
Косова. Да би постала чланица ЕУ Србија ће према његовим речи
ма морати да призна независност Косова.9)
Неколико недеља касније приликом посете Београду висо
ка делегација немачког парламента коју су чиниле владајуће ЦДУ
7) Исто, стр. 192 .
8) „Услов за ЕУ признање Косова“, Блиц, 4. септембар 2012.
9) „Незаобилазно признање Косова пре уласка Србије у ЕУ“, Блиц, 12. септембар 2012.
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и ЦСУ партије је Србији уручила седам захтева које она треба да
испуни да би приступила ЕУ. Прво, наставак реформе правосуђа
и борба против корупције, 2. Кажњавање нападача на немачку ам
басаду 2008, 3. Помирење у региону без релативизације геноцида,
4. Имплементација свих постигнутих договора између Београда и
Приштине, 5. Укидање паралелних структура на северу Косова, 6.
Да Срби са севера Косова сарађују са ЕУЛЕКС-ом и КФОР-ом, 7.
Да Србија потпише Уговор о добросуседским односима са Косо
вом. 10) Ако су првих шест услова и били до сада познати Србији
онда је седми потпуно нов и он подразумева да Србија потпише
правно обавезујући документ са Приштином о нормализацији од
носа. Овај документ би, како је рекао високи немачки функционер
Шокенхоф, могао бити и уговор о добросуседским односима ко
ји, наравно, подсећа на уговор о сарадњи две Немачке државе из
1972. године. Иако у њему нигде не стоји да се две Немачке државе
међусобно признају он недвосмислено указује да је реч о односу
између две државе. У првом члану овог уговора говори се о потре
би успостављања добросуседских односа. Реч је дакле о захтеву за
индиректним признањем независности Косова од стране Србије.
Штавише, овај захтев Немачке Србија би требало да испуни већ
приликом отпочињања преговора са ЕУ, а не на њиховом завршет
ку.
Након бројних изјава европских, а посебно немачких поли
тичара, да ће Србија пре уласка у ЕУ морати да у потпуности нор
мализује односе са Косовом и чак да призна независност Косова
Србија је 10 октобра 2012. добила извештај ЕУ комисије у коме
се поред осталог први пут говори о „територијалном интегритету
Косова“ и неопходности да Србија и Косово не ометају једно дру
го приликом уласка у ЕУ. Иако ни овде нема речи о експлицитном
признању Косова очигледно је да је овим формулацијама ЕК же
лела да поручи Србији две ствари. Прво, да нема поделе Косова и
друго да ће на једној тачци свог пута ка ЕУ од Београда бити затра
жено да призна независност Косова. Оваквим формулацијама ЕК
је јасно поручила Србији шта се од ње очекује али и дала довољно
времена да Србија настави са процесом придруживања и унутра
шњих реформи.
Све ове изјаве немачких политичара као и извештај ЕК су
изазвали велику забринутост па и конфузију у Београду. Исто као
и након посете Ангеле Меркел током августа 2011. званични Бео
град је у потпуности заокупљен овим питањем. Штавише, ако се
прате изјаве водећих политичара и новински извештаји могло би
10) „Седам услова Немачке за почетак преговора Србије са ЕУ”, Блиц, 13. септембар 2012.
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се закључити да је условљавање европског пута Србије решава
њем косовског проблема и једина тема у политичком животу Ср
бије. О томе јасно сведоче изјаве највиших званичника у Београду
тих дана. Тако је премијер Дачић прво изразио велику забринутост
оваквим извештајем али је дан касније након посете комесара ЕУ
Штефана Филеа и његових уверавања да је став ЕК према питању
Косова статусно неутралан ублажио став и рекао да Србија ипак
наставља пут ЕУ интеграција јер ЕК не поставља нове услове Ср
бији. И потпредседник владе Вучић је на исти начин прокомента
рисао објашњење Филеа рекавши да је“ све у реду“ и да су у првом
тренутку погрешно протумачили формулацију о територијалном
интегритету Косова. С друге стране, Председник Николић је за
тражио од Филеа да ЕК промени формулацију где се говори о те
риторијалном интегритету Косова али и нагласио жељу да Србија
настави пут ка ЕУ.
Упркос потпуној конфузији у погледу става владе око пита
ња наставка европских интеграција и преговора са Приштином 18.
октобра 2012. премијер Дачић се у Бриселу састао са премијером
Косова Тачијем под покровитељством Високог представника ЕУ
за спољну политику Кетрин Ештон. Том приликом је договорено
да се настави започети дијалог а подршку овом процесу одмах су
изразиле САД чији је државни секретар Клинтон неколико дана
касније посетила Београд.
Описано условљавање процеса ЕУ интеграција Србије ње
ним фактичким одустајањем од Косова, драматично је успорило
приближавање Србије ЕУ и самим тим неопходне друштвене ре
форме које су практично неизводљиве без подршке ЕУ и неоп
ходних инвестиција са Запада. Иако је имао све инструменте да
проблем Косова реши још 2000. године било кроз његову поделу
или независност,11) Запад то није урадио и тако је заправо оставио
у наслеђе демократским владама терет који оне једноставно нису
могле да изнесу. Све владе после 2000. су покушавале да коначно
решење овог питања или одложе или реше путем компромиса за
који није било разумевања у кључним западним земљама. С друге
стране, Западне владе су као меру притиска на Србију користи
ле успоравање па и заустављање ЕУ интеграција, као што се то
десило децембра 2011. године када јој ЕУ није одобрила статус
кандидата, што је све довело до тога да се Србија практично целу
деценију вртела у зачараном кругу из кога до дана данашњег није
успела да изађе.
11) Џејмс Кер Линдзи, Косово, пут ка оспореној државности на Балкану, стр. 167.
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СУКОБЉАВАЊА УНУТАР ПАРТИЈА
ПОБЕДНИЦА ИЗ 2000.
Други разлог спорих реформи у Србији тиче се сталних су
кобљавања у оквиру тзв. демократског блока. Још од самог форми
рања, крајем осамдесетих и почетком деведесетих година партије
тзв. демократског блока су стално биле укључене у међусобне сва
ђе и размирице.12) У почетку поделе су се пре свега тицале разлика
око стратегије борбе против Милошевића док су се након 2000. и
освајања власти ти конфликти пре свега тицали различитог односа
према ЕУ и Косову и Метохији. Током владавине Слободана Ми
лошевића ове партије су се ујединиле само два пута – 1996. и 2000.
Током владавине Слободана Милошевића оне су биле уједињене
само 3 године и управо су током тог периода и постигле највеће
успехе. 1996. коалиција „Заједно“ је освојила власт на локалним
изборима у Београду, а 2000. је побеђен Милошевић и на председ
ничким и на парламентарним изборима. Њихову разједињеност,
коју је и сам подстицао, искористио је Слободан Милошевић који
је несметано владао готово петнаест година.
Демократски орјентисане партије су наставиле са свађама и
након освајања власти 2000. Одмах након рушења ауторитарног
режима две кључне политичке личности које су смениле Слобода
на Милошевића – Зоран Ђинђић и Војислав Коштуница су започе
ле исцрпљујуће политичке борбе за власт уместо да су се посвети
ли реформама државних структура – правосуђа, полиције, војске,
образовања и здравственог система. Као последица њихове борбе
првих неколико година након промена практично ни једна важна
државна институција није функционисала у складу са концептом
демократске и правне државе. Дуже од две године рад парламента
је био блокиран, једно време чак се није ни знало ко су посланици
јер је чак 350 људи тврдило да су управо они чланови скупштине
Србије која је по Уставу имала 250 посланика. Гувернер Народ
не банке је смењен а нови, по мишљењу многих, није постављен
у складу са законским нормама. Председнички избори су чак три
пута опструирани од стране владајуће коалиције тако да Србија го
тово годину дана није имала ни председника Републике.13)
Политички сукоби Ђинђића и Коштунице су успорили про
мене у свим сегментима друштва укључујући и онај који се ти
12) Види више у Огњен Прибићевић, Власт и опозиција у Србији, Б92, Београд, 1997, стр.
34-52.
13) Види више у Слободан Антонић, Елита, грађанство и слаба држава, Службени гла
сник, 2006, стр. 137-155.
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че реформи безбедносних структура. 14) Спорост у реформи ових
структури је у великој мери утицала да Србија ни након десет го
дина после демократских промена није успела да ухапси генерала
Младића што је за последицу имало успоравање процеса наших
ЕУ интеграција. 2003. остаци ранијих безбедносних структура у
спрези са организованим криминалом убили су премијера Ђинђи
ћа.
Наредни период (2004–2008) су обележили сукоби између
Коштунице и Тадића. Нови сукоб је почео након парламентарних
избора децембра 2003. након којих је лидер Демократске странке
Србије Војислав Коштуница одлучио да направи мањинску владу
ДСС, Г17 и СПО коју би подржала СПС и тако остави ДС у опо
зицији. Формирање овакве владе успорило је процес европских
интеграција а самим тим и неопходних друштвених реформи због
тога што су се ДСС и СПС супротстављали испорукама оптужени
ка Хашком трибуналу а што је тада за ЕУ био кључни доказ опре
дељености Србије за пут евро интеграција.
На председничким изборима 2004. Коштуница није подржао
кандидата ДС Тадића већ је имао свог кандидата Драгана Марши
ћанина који није успе да се пласира ни међу прва три кандидата.
На тим изборима победио је Борис Тадић иако није имао подршку
најјаче владине партије - ДСС.15) Након ванредних парламентарних
избора одржаних 2007. године ДСС је формирао владу са ДС која
је трајала свега годину дана. До разилажења је дошло врло брзо и
управо због различитог тумачења односа између процеса ЕУ инте
грација и Косова и Метохије. Коштуница се одлучио да распусти
владу и иде на нове изборе како би стекао легитимитет за правље
ње владе са Српском радикалном странком. Ипак, након избора
2008. владу су направиле демократе заједно са Г17 и СПС-сом који
је одлучио да напусти савез са ДСС и приклони се демократама.
И коначно након избора 2012. дошло је до потпуног слома
савеза партија победница из 2000.16) Наиме, упркос томе што су све
ове партије, укључујући и тада већ знатно промењени СПС имале
већину у парламенту због међусобних конфликата и политичких
разлика оне нису успеле да формирају владу. Нову владу су форми
14) Види више у Антонић Слободан, Душан Павловић, Консолидовање демократских
установа у Србији после 2000, Службени гласник, 2007, стр. 124-134.
15) Види више у Стојиљковић Зоран, Партијски систем Србије, Службени гласник, 2008,
стр. 442-449
16) О анализи изборних резултата 2012. види више у Милан Јовановић, „Парламентарни
избори у Србији 2012. године – резултати и политичке последице“, Српска политичка
мисао, Београд, бр. 1/2012, стр. 11-32.
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рале СПС, СНС, која је настала након распада СРС и Г17 Млађана
Динкића. Након ових избора поново је по страни остала ДСС која
је негативним односом према ЕУ практично сама себе изоловала у
односу на све могуће комбинације за прављење нове владе.
Овај пут главни сукоб између партија победница из 2000. се
десио између ДС и Г17. Спор је кулминирао још током трајања
претходне владе Мирка Цветковића када је због учесталих крити
ка на рад владе премијер одлучио да искључи Председника Г17
Млађана Динкића из владе. Упркос томе његова странка је остала
у влади до краја њеног мандата. Током саме изборне кампање 2012.
Г17 је био једна од главних мета ДС и њеног председника. Штави
ше, током изборне кампање се стекао утисак да је један од важни
јих циљева ДС, а нарочито идеје о обједињавању парламентарних
и председничких избора, да Уједињени региони Србије (што је но
во име за преименовани Г17) остану изван парламента. Председ
ник ДС Борис Тадић је више пута оптужио УРС да за све критикује
ДС, да променом имена партије покушава да прикрије одговорност
за своју политику у претходном периоду и да, бар за сада, за ову
партију нема места у коалицији коју ће он водити након наредних
избора. Ипак упркос бројним проблемима и критикама које су до
лазиле од стране ДС Г17 је успео да прескочи цензус од 5%, уђе у
парламент и касније у владу.

ПРЕСПОРА ТРАНСФОРМАЦИЈА
ОПОЗИЦИОНИХ ПАРТИЈА
И на крају, трећи разлог спорије транзиције Србије тиче се
преспоре трансформације партија које су биле стубови претходног
ауторитарног режима а после 2000. водеће опозиционе снаге. Наи
ме, дугогодишње истрајавање на екстремном национализму и анти
ЕУ политици гурнуло је ове партије на маргине политичке сцене у
Србији и као такве онемогућило им да буду нормалан и природан
коректив владајућих партија. Ово се посебно односи на Српску ра
дикалну странку која је као антисистемска и највећа опозициона
партија практично онемогућила формирање било какве другачије
владе или опције у односу на ону опцију коју су претстављале пар
тије победнице из 2000.17) У већини других транзиционих земаља
Централне и Источне Европе већ на другим парламентарним избо
17) Види више у Душан Спасојевић, „Одблокирана транзиција – политичке поделе у Срби
ји након 2000. године“, Годишњак, Факултет политичких наука, Београд бр. 5/2011 стр.
122.
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рима после демократских промена на власт су се враћале реформи
сане комунистичке партије што је стварало услове за нормалну из
борну утакмицу где се на власти смењују партије левице и десни
це. 18) У Србији то није био случај због преспоре трансформације
владајућих партија из деведесетих година што је довело до тога
да су партије победнице из 2000. остале на власти чак 12 година.
Практично непостојање нормалне политичке конкуренције је код
не малог броја политичара владајућег блока створило осећање да
су вечни и незаменљиви. Тако је створена политичка клима која је
погодовала развоју корупције, богаћењу појединаца из владајућих
кругова, бахатом понашању а са друге стране, готово потпуном за
немаривању друштвених реформи.
Активности нове владе и посебно њеног потпредседника
Александра Вучића у само неколико првих месеци након њеног
формирања показале су до које мере је корупција практично по
јела српско друштво и колико је мало урађено у протеклих десет
година на борби против ове друштвене пошасти. Отварање случаја
тзв. 24 спорне приватизације, хапшење најбогатијег српског тајку
на Мишковића, привођење двојице бивших министара и једног од
најближих сарадника бившег премијера чврст су доказ одлучности
нове владе да се избори са корупцијом али и показатељ недостат
ка политичке воље и способности код практично свих претходних
влада почев од револуције из 2000. године да се одлучније изборе
са овом опаком друштвеном болешћу.
Као што смо већ рекли, партије „губитнице“ из 2000. су се
преспоро мењале. Прва је почела да се мења СПС која је након сло
ма 2000. прешла дуг пут од тзв. вансистемске партије која је о но
вим демократским властима говорила као о инагурисаном режиму
заснованом на спрези мафије и политике, (Програмска декларација
VII конгреса) преко подршке мањинској влади Војислава Коштуни
це 2004. до уласка у владу са ДС 2008. и формирања владе са СНС
и УРС 2012. на чијем челу се нашао лидер социјалиста Ивица Да
чић. Тако је СПС прешла пут од вансистемске партије до сопствене
политичке рехабилитације и важног фактора новог система власти.
Очигледно је да је у руководству СПС преовладала струја која је
схватила да је време Слободана Милошевића неповратно прошло
и да странка треба да уђе у структуре власти и тако се политички
рехабилитује. СПС је вешто искористила поделе између победника
2000. и пребацујући се са једне на другу страну учврстила позици
ју битног фактора који одлучује да ли ће власт имати ДС или ДСС.
18) Владимир Гоати, Политичке партије и партијски системи, Факултет политичких нау
ка, Подгорица, 2008, стр. 278.
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Тако је 2004. СПС подржала мањинску владу Војислава Коштуни
це, а 2008. ушла у владу са ДС супротно свим очекивањима да ће
СРС, ДСС и СПС бити ти који ће формирати владу. Након избора
2012. СПС је поново променила страну и направила владу са СНС.
У међувремену СПС је знатно променила и своје програмске
ставове. На свом последњем конгресу одржаном децембра 2010.
СПС је усвојила нови програм који у великој мери представља ком
пилацију најзначајнијих социјалдемократских програма партија
Западне Европе. Говорећи на конгресу своје партије Ивица Дачић
је рекао да је: ”циљ историјског конгреса да се та странка никада
више не везује за лош економски положај људи, санкције, ратове и
политичка убиства. Направили смо радикалан рез са прошлошћу,
извукли смо поуке из грешака и више их никада нећемо поновити”.
Дачић је такође изразио наду да ће СПС постати члан СИ. 19)
Значајну улогу у трансформацији СПС одиграла је и Декла
рација о помирењу коју је СПС потписала са ДС две године раније,
након избора одржаних 2008. године. Приликом доношења Декла
рације о политичком помирењу председник СПС-а Ивица Дачић
је рекао да је „после стварања коалиције СПСа и ДС, као странака
које су биле синоним за власт пре и после 2000. Декларација о по
литичком помирењу била неопходна како би ставили тачку на све
разлоге из којих су произилазили сукоби у прошлости. Политичке
партије не могу да избришу прошлост, свака партија има свој по
глед на прошлост, свака баштини различите личности из те про
шлости и на то се тешко може утицати али се зато може обликовати
будућност.“ Говорећи о разлозима који су мотивисали СПС да уђе
у коалицију са ДС а не са Коштуничином ДСС Дачић је рекао да
је то било опредељење социјалиста „ да се оствари национално и
политичко помирење, да се иде ка ЕУ.“ 20)
Много спорије до промена је дошло у СРС. Током деведе
сетих година више пута СРС је својом подршком омогућила Со
цијалистичкој партији Србије да остане на власти, 24. марта 1998.
године улази у владу са СПС-ом, а не ретко у својим наступима,
њени лидери су остављали утисак екстремнијих националиста и
од самих СПС-оваца.21) Због тога је Хашки трибунал за ратне зло
19) „Направили смо радикалан рез са прошлошћу“, Политика, 11. децембар 2010.
20) Огњен Прибићевић, „Изазови политичког помирења у Србији“, у Зборнику Међуетнич
ки односи у функцији помирења, Конрад Аденауер Штифтунг и Институт друштвених
наука, Београд, 2010, стр. 79.
21) Види више у Ognjen Pribicevic “Changing Fortunes of the Serbian Radical Right“, u The
Radical Right in Central and Eastern Europe since 1990, edited by Sabrina Ramet, The Pen
silvania State University Press, 1999, Pitsburgh, US, pp.193-213.
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чине почињене на територији бивше Југославије расписао потер
ницу за лидером ове странке Војиславом Шешељом који се сам
добровољно предао 2003. године. Суђење је још увек у току. Ни
након одласка Војислава Шешеља у Хаг лидери ове странке Ни
колић и Вучић нису били спремни да осуде неке од најтежих зло
чина претходног режима попут убиства новинара Славка Ћуруви
је 1999. Још током 2007 .и почетком 2008. Николић је говорио да
„Ратко Младић не треба да заврши у Хагу јер је српски херој“, „да
нама не требају ни ЕУ, ни САД, ни ЦИА јер смо ми Срби, изгледа,
сами себи довољни“, да „ нећемо да разговарамо са ЕУ све док не
одустане од независности Косова“. 22)
Након парламентарних избора 2008. дошло је до расцепа
ове партије на умереније крило на челу са Томиславом Николи
ћем и Александром Вучићем који су формирали Српску напредну
странку 21. октобра 2008. године и екстремно, које је остало верно
Војиславу Шешељу. На председничким изборима 2012. лидер ове
странке Томислав Николић је победио председника ДС Бориса Та
дића и постао нови председник Србије, а његова странка СНС је
са освојених 25% постала најјача странка у парламенту и стожерна
партија нове владе.
Одмах по формирању, нова партија је учинила неколико зна
чајних корака у правцу напуштања раније политике Српске ради
калне странке, смиривања политичких страсти као и смањивања
разлика између водећих политичких партија у Србији у погледу
неких кључних друштвених и политичких питања као што су од
нос према ЕУ и питање КиМ. 23)Формирање нове партије Николић
је образложио жељом да се прекине са погрешним саветима који
су долазили од Војислава Шешеља из Хага. Насупрот ранијој ан
ти - ЕУ и анти - САД политици радикала нова партија Николића и
Вучића сматра да се у интересу Србије мора сарађивати и са ЕУ
и са САД. Тако на пример, Т. Николић каже да: „заправо Тадићева
политика није лоша него да се не спроводи. Не могу да кажем да
је лоша политика бити у ЕУ, да је лоше не признати независност
Косова и Метохије, да је лоша политика чвршће везивање са Руси
јом. Само већ десет година чекамо да ови на власти то спроведу и
сада је последњи моменат, да се то коначно и уради. И очекујем да
ће грађани Србије сада дати поверење неком другом за то.“ Колико
се политичка сцена Србије променила потврђује и следећа оцена Т.
Николића, некадашњег жестоког противника уласка Србије у ЕУ.
22) „Напредњаци све више личе на демократе“, Блиц, 14. новембар 2010.
23) У једном интервју Тома Николић је рекао: „да смо сви ми који нешто значимо на поли
тичкој сцени отприлике сличних ставова“, Политика, 30. август 2010.
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Он каже да: „већ дуже време чека одговор од председника ДСС В.
Коштнице да ли је он одустао од уласка у ЕУ. Једноставно не мо
жете да правите коалицију са неким ко је одустао од уласка у ЕУ,
не разумем шта би он уопште и радио у политици“. Исти став по
новио је и његов заменик А. Вучић рекавши да Европа не тражи и
неће тражити од Србије да формално призна Косово и то је мали,
али не занемарљив оквир у којем Србија може да игра, да чека по
вољнији тренутак за своју политичку офанзиву, развија разорену
економију и јача утицај у региону.... „Морамо да радимо за Србију
најбоље што можемо, али без Европе то нећемо моћи.“ 24)
Једна од најважнијих промена у односу на ранију политику
СРС тиче се става према КиМ. У суштини, СНС је, у великој мери,
прихватила политику претходне владе према КиМ која се своди на
то да се у вези овог питања настави дијалог са ЕУ али да се не при
зна независност Косова.

***
Тек када је СНС усвојила основне постулате демократске
владавине и практично прихватила готово све елементе спољне
политике претходне владе дошло је до прве праве промене власти
у Србији, дванаест година након пада претходног ауторитарног ре
жима. Иако је раније променила своју политику СПС није имала
снажнију политичку подршку која би могла да доведе до рушења
партија победница из 2000. У међувремену Србија је у великој ме
ри заостала у односу на већину земаља у региону и изгубила тем
по у неопходним друштвеним реформама. Дванаест година након
промена Србија је данас сиромашна земља са платама које су ме
ђу најнижим у Европи и региону, са огромном незапосленошћу,
све мањим страним инвестицијама, корупцијом, великим одливом
младих и образованих људи и све раширенијом климом безнађа и
депресије. Као што смо показали један од узрока овог заостајања
Србије лежи и у сталном сукобљавању победничких политичких
елита из 2000. које су се беспоштедно бориле за власт уместо да су
се концентрисале на спровођење нужних реформи.
Ипак, кључни разлог сада већ драматичног заостајања Срби
је треба тражити у претешком економском и политичком наслеђу
из деведесетих година. Потпуно уништење индустрије до кога је
дошло током санкција и касније бомбардовања 1999. године ство
рило је оквир из кога ни нове власти нису успеле да изађу. Шта
24) Види више у Огњен Прибићевић, „Српска десница : Изазови и перспективе“, Српска
политичка мисао, бр. 1/2011, стр. 145.
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више, погрешном економском политиком приватизације „свега и
свачега“ и огромном корупцијом нове власти су лошу ситуацију
само још више погоршале. Ипак, највећи проблем Србије био је и
остао проблем Косова и Метохије који је и онако скромне људске,
политичке и дипломатске капацитете готово потпуно апсорбовао и
онемогућио да се Србија успешније ухвати у коштац са друштве
ним реформама. Истрајавање на политици одбране Косова донело
је неке резултате пре свега на плану успоравања броја земаља које
су признале његову независност али је зато успорило пут Србије
ка ЕУ и озбиљнији прилив страног капитала. С друге стране, нова
политичка елита суочена са огромном историјском одговорношћу
па и страхом од могућих последица које би потпуни губитак Ко
сова и Метохије могао да произведе није имала довољно снаге да
разреши овај гордијев чвор српске политике. Решење је пронађено
у политици и ЕУ и Косово која је помирила различите политич
ке опције у Србији и довела до унутрашњег консензуса у погле
ду основних спољнополитичких опредељења али та политика није
имала пролаза тамо где је то било најважније за Србију – у моћним
Западним земљама које имају кључни политички, војни и економ
ски интерес у региону и чији је циљ да се што пре заокружи неза
висност Косова у његовим административним границама. Отуда
су Западне силе након проглашења независности Косова 2008. из
вршиле огроман притисак на Србију и условиле њен европски пут
тзв. нормализацијом односа са Приштином. Шта више, данас је
готово сасвим извесно да водеће силе Запада неће дозволити Срби
ји да постане члан ЕУ а да пре тога не призна независност Косова
или бар успостави добросуседске односе са Приштином како се не
би поновио пример Кипра који и дан данас оптерећује ову органи
зацију.
Суочена са великим притисцима са Запада претходна вла
да Бориса Тадића је излазила у сусрет свим њиховим захтевима
осим онима који су директно водили формалном или неформал
ном признању независности Косова. Такав став Србије је довео до
практичног замрзавања односа са свим водећим силама Запада то
ком 2008. године након њиховог признања независности Косова и
недобијања статуса кандидата за чланство у ЕУ у децембру 2011.
Сукобљавања са водећим силама Запада око питања Косова успо
рило је кретање Србије ка ЕУ а самим тим и процес неопходних
друштвених реформи.
Као што се и очекивало и у складу са њеним програмским
опредељењима нова влада на челу са СНС и СПС ом је наставила
са политиком претходне владе и ЕУ и Косово . Шта више нова вла
да је подигла ниво преговора са Приштином на највиши политички
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ниво, почела имплементацију договора у вези интегрисаног упра
вљања административним прелазима, започела разговоре са При
штином у вези решавања проблема тзв. паралелних структура на
северу Косова а лидер СНС-а и потпредседник владе Александар
Вучић више пута јасно рекао да је приоритет политике ове владе
њена ЕУ орјентација. Упркос свему томе Запад је наставио па и по
јачао своја условљавања Србије. Као што смо већ рекли у закључ
цима ЕК од октобра 2012. се говори о територијалном интегритету
Косова а немачки политичари су поручили да Србија неће моћи да
уђе у ЕУ без признања независности Косова. Ипак, након посете
америчке државне секретарке Клинтонове Београду крајем окто
бра 2012. чини се да су водеће Западне силе одустале од захтева да
Београд у непосредној будућности призна независност Косова што
је Србији отворило могућност да убрза пут ЕУ интеграција и неоп
ходних друштвених реформи. Последња деценија је јасно показала
да без већег присуства ЕУ у Србији она неће моћи сама да реши
деценијама нагомилане економске и социјалне проблеме и зауста
ви сада већ драматично заостајање у односу на неке друге земље
региона са којима је пре само двадесетак година била изједначена
или чак и стајала боље.

Ognjen Branko Pribicevic
DIFFICULT TRANSITION IN SERBIA
Summary
In this article Dr Pribicevic analyzes reasons for difficult and
slow transition in Serbia. Twelve years after the breaking down of aut
horitarian regime the Serbian population is completely disappointed.
New authorities was promising higher standard, lower unemployment,
quicker enter in to the EU, tough fight with corruption and organized
crime. When it didn’t happen even after the ten years big expectations
were changed with disappointment and dissatisfaction directed against
the parties which ruled the country after the 2000. On the elections hold
in May 2012 Democratic party and its leader Boris Tadic lost elections
and new government was created by Serbian Progressive Party, Socia
list party of Serbia and United Regions of Serbia.
Three main political reasons caused difficult and slow transition
in Serbia. First, complete preoccupation with Kosovo problem and con
stant conditioning of Serbian European road with so called normaliza
tion of relations between Belgrade and Pristina slower down reforms
and dealing with all other problems in society, Second, constant con
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flicts between so- called democratic parties which ran Serbia after 2000
and Third, slow transformation of the parties which ruled the Serbia du
ring the 90’ produced situation in which ruling parties after 2000 didn’t
have normal incentive and corrective coming from opposition.
Only after the Serbian Progressive Party, created after the split of
extreme nationalistic Serbian Radical Party, adopted main postulates of
democracy and main elements of Tadic’s foreign policy, first real chan
ge occurred in Serbia, twelve years after the breaking down of previous
authoritarian regime.
Quicker approach to EU and solvation of Kosovo issue remains
the main challenge for the new government. Better life of Serbian citi
zens is mainly related to the solvation of these issues.
Key words: Serbia, Kosovo and Metohia, parliament, democracy, opposition,
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Resume
In this article author is traying to analyzes political reasons for
difficult and slow transition in Serbia. Twelve years after the breaking
down of authoritarian regime the Serbian population is completely
disappointed. New authorities was promising higher standard, lower
unemployment, quicker enter in to the EU, tough fight with corruption
and organized crime. When it didn’t happen even after the ten years big
expectations were changed with disappointment and dissatisfaction di
rected against the parties which ruled the country after the 2000. On the
elections hold in May 2012 Democratic party and its leader Boris Tadic
lost elections and new government was created by Serbian Progressive
Party, Socialist party of Serbia and United Regions of Serbia.
Author main theses is that three main political reasons caused
difficult and slow transition in Serbia. First, complete preoccupation
with Kosovo problem and constant conditioning of Serbian European
road with so- called normalization of relations between Belgrade and
Pristina slower down reforms and dealing with other problems in so
ciety. Since 2006 and negotiations about its future status Kosovo and
Metohia became dominant political question in Serbian political life.
After Kosovo proclaimed its independency Serbian governments was
trying to defend theritorial integrity of its country. On the other side,
Western countries were keep on conditioning Serbia’s road towards EU
with informal recognition of independency of Kosovo. The most ob
vious case of such conditioning was in december 2011 when Serbia
didn’t get status of EU candidate because its government did not want
to except the requirement of Germany to disband so- called parallel
institutions of the Serbian people on the north of Kosovo. US and Ger
many contined with such pressure after new government was created in
summer 2012 in spite of the fact that it proved to be more cooperative
towrads West than previous one. EU commission adopted a document
in October 2012 in which they asked for respect for theritorial integity
of Kosovo. Nevertheless during her visit to Serbia in October 2012 US
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state secretary Clinton didn’ta ask Serbian politicians to recognize in
dependency of Kosovo which leaves space for Serbia for further steps
to EU and internal reforms.
Second, constant conflicts between so- called democratic parties
which had ruled Serbia after 2000 ruined its political will for internal
reforms and fight coruption. Firstly, it was fight between Kostunica and
late Prime minister Djindjic, then it was political fight between Kostu
nica and Tadic and at the end in 2012 fight between Tadic and leader of
United regions of Serbia, Mladjen Dinkic. Therefore, instead of refor
ming economic, judiciary, security, health and education system they
were concentrating on the battle against each other . These fights pro
duced inefficient political system. Presidential election were obstructed
three times in 2002 an 2003.Later on in 2004 and 2008 Tadic’s Democ
ratic party and Kostunica’s Democratic party of Serbia allowed Socia
list party of Serbia to use its fighting to become key political factor in
Serbia and decide who will rule Serbia together with Socialists.
Third, slow transformation of the parties which ruled the Serbia
during the 90’ which produced situation in which ruling parties after
2000 didn’t have normal incentive and corrective coming from opposi
tion. More than ten years the strongest opposition party Serbian Radical
Party was anti- system party with no coalition potentiall and therefore
on the margines of political life. Firstly, Socialist party of Serbia started
to change and steadilly become part of government coaltions but only
after the Serbian Progressive Party, created after the split of extreme na
tionalistic Serbian radical party, adopted main postulates of democracy
and main elements of Tadic’s foreign policy, first real change occurred
in Serbia, twelve years after the breaking down of previous authorita
rian regime. Suprisingly enough only this political change enables more
open fight against coruption and quicker road towards solution of the
Kosovo issue and EU integrations. In spite of all efforts of new govern
ment quicker approach to EU and solvation of Kosovo issue remains
the main challenge for the new government since better life of Serbian
citizens is mainly related to the resolution of these issues.

*

Овај рад је примљен 20. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 04. марта 2013. године.
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О ЛАЖНИМ И СТВАРНИМ
ГРАНИЦАМА ТОЛЕРАНЦИЈЕ*
Сажетак
У начелу, демократски систем толерише сва одступања од
“нормале“, уколико не доводе до насиља или неинституционалног
преврата. У стварности се, међутим, економски либерализам и ли
берална демократија не измирују лако, што повремено доводи и до
критика саме идеје толеранције. Критика с лева, која је тврдила да
је открила скривене идеолошке последице начела трпељивости,
промашује - јер сматра да се стање “репресивне толеранције“ мо
же превазићи некаквом “новом филозофијом заједнице“. И овде се,
као и много пута раније, као решење нудило носталгично враћање
заједници као некој врсти “изгубљеног раја“ (али без демократи
је, слобода и права појединаца, па и морала). Једнако је, међутим,
погрешно мислити и да појединци могу потпуно сами и независно
од друштва, изградити некакво “морално законодавство.“ Морал
представља иманентну потребу друштва у смислу средства за обу
здавање личне похлепе у корист императива колективног живота,
па, у принципу, мора бити једнак за све или - не постоји. Јасна
граница толеранције свих могућих индивидуалних норми налази
се у “парадоксу толеранције“ који гласи да највиши степен слобо
де подразумева да су неке слободе сасвим онемогућене, пре свих
“слобода“ да се уништи она сама. Претходном ваља придружити
и ограничења везана за симболички опстанак сваког конкретног
социо-културног система, укључујући и оне који слове као “модер
ни“, “отворени“ и “демократски“.
Кључне речи: толеранција, заједница, слобода, парадокс толеранције,
релативизам, морал
*

Рад рађен у оквиру пројекта Традиција, модернизација и национални идентитети у
Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције (179074) који реализује Центар за со
циолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу, а финансира га Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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У начелу, у демократском систему у коме су чврсто загаран
тована људска права и слободе, толеришу се сва она одступања
од “нормале“ уколико не доводе до насиља или организовања дру
штвеног и политичког преврата на (уставом) непрописан начин.
Претпоставка за то је да је друштво у тој мери слободно да омо
гућује стална побољшања, па чак и промене друштвене структуре
и друштвених вредности - нормалним током догађаја који је при
премљен у равноправном дијалогу на отвореном тржишту идеја и
веровања. Разуме се, тако је то en principie док је у стварности све
ипак много другачије. У њој се императиви економског либерали
зма (и капитализма) и либералне демократије, тек изузетно покла
пају и измирују без икаквих тегоба и забрана. Као резултат тога,
шездесетих година 20. века, када је савремени капитализам био
жестоко оспораван критикама са становишта тзв. “нове левице“,
појавиле су се и прве критике “чисте“, тј. либералне толеранције.1)
Уобичајено, реч толеранција се употребљава у смислу при
хватања или подношења неке ствари без снажне реакције, али је
за њу ипак најкарактеристичније то што - “подразумева прихва
тање или подношење нечег према чему имамо негативан став.“2)
Претпоставка да један акт са наше стране буде толерисан је да му
налазимо макар неке замерке. Прилика за моралну и сваку другу
толеранцију, јавља се, дакле, само онда када уверења или актив
ности других људи сматрамо неодговарајућим, па чак и лошим,
погрешним. Трпети такве активности, подразумева уздржавање од
примене физичке силе у кажњавању и стигматизацији оних који
те активности спроводе. “Толерисати нешто значи уздржати се од
мешања, упркос уверењу да је реч о рђавој ствари, а не уверавати
себе да је - премда рђаво - то ипак, на крају крајева, добро.“3) Још,
трпељивост претпоставља - “критички однос према ономе што се
трпи, осуду оног што се трпи; не могу бити трпељив према не
чему што уопште не осуђујем.“4) Што се тиче трпељивости коју
подразумева живот у савременим демократијама, оно представља
знак снаге коју осећа сваки истински продуховљен човек, свестан
различитих приступа свету који га окружује. У вези с тим, његова
1) R. P. Wolff, B. Moore, H. Marcuse, Критика чисте толеранције, Културно-просвјетни
сабор Хрватске, Глобус, Загреб, 1984.
2) Џеј Њумен, „Идеја религијске толеранције“, у: О толеранцији - расправе о демократ
ској култури, ур. Игор Приморац, Филип Вишњић, Београд, 1989, стр. 121.
3) Р. Т. Гоувир, „Толеранција и »догматизам« у етици“, у: О толеранцији - расправе о демо
кратској култури, ур. Игор Приморац, Филип Вишњић, Београд, 1989, стр. 273.
4) Игор Приморац, „О трпељивости и моралу“, у: О толеранцији - расправе о демократ
ској култури, ур. Игор Приморац, Филип Вишњић, Београд, 1989, стр. 273.
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евентуална благост у разговору не може се тумачити слабошћу, већ
управо снажном вољом да упозна и другачије ставове од сопстве
них. Како на једном месту истиче Ђ. Шушњић - “само јаки људи
могу бити толерантни“.5)
Претходном схватању толеранције супротставила се критика
с лева, у намери да покаже како толеранција, онако како се разуме
и остварује у савременом грађанском друштву, заправо нема осло
бађајућу већ - репресивну улогу. Базирана на, чврстим марксистич
ким основама, ова критика је тежила да открије не увек видљиве
идеолошке последице примене начела трпељивости, пре свега у
савременој Америци. Колико је у томе успела, скоро да је иреле
вантно с обзиром на решења која нуди да би се постојеће стање “ре
пресивне толеранције“ превазишло. Један од аутора ове критике Р.
П. Вулф (Wolff), на пример, у закључку свог текста предлаже да
уместо индивидуалистичке концепције друштва треба изградити
“нову филозофију заједнице - с ону страну плурализма и толеран
ције“.6) И овде се, као и много пута раније у марксистичкој и другој
критици, као решење нуди носталгично враћање - заједници - као
некој врсти “изгубљеног раја“ у који би се људи неизоставно мо
рали вратити. Ако се по стању ствари које познајемо из искуства
и целокупне историје људског рода, међутим, ишта може извући
као некакав закључак, то је да de facto не може бити повратка нека
квој “пуноћи првобитног јединства“ коју заправо симболизује ова
марксистичка “заједница“. Слобода од такве idée fixe јесте оно по
чему се цивилизација и њена историја и разликују од времена три
бализма и њене митологије. Не можемо се вратити у заједницу ако
се под њом подразумева некакво складно стање, или “рајски врт“
пре човековог изгона из њега (за којим он и даље жуди), или, пак,
“златно доба“ које нам предстоји, у којем људи - пошто ће постати
потпуно рационална бића - неће једни друге угрожавати. Оно че
му би се могли вратити, међутим, врло лако може да буде некакво
“топло и збијено крдо“ са “овновском свешћу“, којој се у Немач
кој идеологији, подсмехнуо и сам К. Маркс (Marx). “Нема повратка
хармоничном стању природе. Ако се вратимо натраг, морамо прећи
цео пут, морамо се вратити зверима.“7) (Попер/(Popper)
Заиста, нема основе за веровање да се негде, у прошлости
или у будућности, у делима сâме историје или интелектуалним
5)

Ђуро Шушњић, Дијалог и толеранција, Чигоја штампа, Београд, 1997, стр. 212.

6)

R. P. Wolff, “С оне стране толеранције“, у: R. P. Wolff, B. Moore i H. Marcuse, Критика
чисте толеранције, Културно-просвјетни сабор Хрватске, Загреб, Глобус, 1984, стр. 57.

7)

Карл Р. Попер, Отворено друштво и његови непријатељи, Чар Платона, Том 1, Бео
град, БИГЗ, 1993, стр. 259.
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висинама науке, може пронаћи било какво “коначно решење“ за
проблеме човека и људског друштва. Овај закључак не могу избе
ћи они који су, заједно с И. Кантом, једном за свагда научили да
се - “из тако кривог дрвета, од каквог је човек направљен, не мо
же … истесати ништа сасвим право.“8) Али, изгледа да либерално
сазнање - да је не само у пракси, већ и у принципу немогуће доћи
до савршено добрих и рационалних људи - не престаје да збуњује
оне који још увек траже некакве “решене загонетке историје“ или
свеобухватне системе с неограниченим роком трајања. Њима на
супрот, Ниче (Nietzsche) је сматрао следеће: “Да свет не тежи за
неким стањем мировања, једино је што је доказано. Према томе,
његов врхунац не сме се тако замислити да представља стање рав
нотеже.“ 9)
Готово да је труизам тврдити да политичка једнакост и дру
штвена правда нису увек спојиве са индивидуалном слободом,
као и то да се захтеви духа и захтеви друштва могу жестоко суко
бљавати. Тим пре није тешко закључити да све добре ствари нису
узајамно сагласне, што поготово важи за све могуће идеале чове
чанства. Прихватити да испуњење неких наших идеала, принци
пијелно онемогућава испуњење других, значи признати да појам
некаквог потпуног “људског испуњења“ можда и није ништа друго
до једна од утопистичких химера. Наивно веровање да је некад по
стојала или да се може накнадно изградити некаква јединствена
друштвена и политичка “заједница“, која би могла да усклади све
различите људске циљеве, једноставно, више је него неодрживо.
Ако људских циљева има много, и ако они, у начелу, нису сагласни,
тада из људског живота никада неће нестати могућности сукоба,
трагедије, било личне, било друштвене провенијенције. Отуд се
сан о рају - не може остварити на земљи: “За оне који су јели са др
вета знања, рај је изгубљен. Што више покушавамо да се вратимо у
херојско доба трибализма, сигурније стижемо до Инквизиције.“10)
Свет који срећемо у свакодневном искуству, непрестано нас
нагони да бирамо између подједнако важних циљева, при чему, нај
чешће, остваривање једних нужно доводи до поништења других. И
управо због такве своје противуречне егзистенцијалне ситуације,
људи придају изузетно велику важност слободи избора, тј. самој
слободи. У неком савршеном стању замишљеног “повесног смире
8) Immanuel Kant, Ум и слобода, Списи из филозофије историје, права и државе. Идеје,
Београд, 1974, стр. 34.
9) Фридрих Ниче, Воља за моћ, Просвета, Београд, 1976, стр. 170.
10) Карл Р. Попер, Отворено друштво и његови непријатељи, Чар Платона, Том 1, Бео
град, БИГЗ, 1993, стр. 259.
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ња“, људски интереси се не би сучељавали, па би нестала потреба
за чином бирања, а с њом и средишњи значај слободе. Јер људска
слобода, у свом основном значењу, није ништа друго до - слобода
од ланаца, од тамнице, од робовања другим људима. Желети сло
боду исто је што и уклањати препреке, док борба за личну слобо
ду значи непристајање на то да нас спречавају, искоришћавају или
поробљавају други људи чији су интереси и циљеви различити од
наших. “Слобода је, барем у политичком значењу, одсуство тлаче
ња или надређене воље.“11)
Претходно олако заборављају сви они који слободу првен
ствено одређују као “самореализацију“ (мада она јесте и то), а при
том пословично - априорно и некритички утврђују њено значење.
Како истиче и Ф. Хајек (Hayek), “где год је слобода како је ми (ли
берали – прим. аутора) разумемо била уништена, то је скоро увек
чињено у име неке нове слободе која је обећавана народу.“12) У име
слободе, у досадашњој историји узношени су најплеменитији иде
али социјалне и сваке друге “хармоније“, али се за њих често - чак
недопустиво често - патило, гладовало, тукло, сакатило, тровало,
робијало и безочно убијало. Како коначних решења за увек тегобна
људска питања - нема, они који их заговарају најчешће завршава
ју тако што бране оно што је надређено слободи и супротно ње
ном примордијалном бићу - могућности бирања и разобручавања.
Пре него само делање, слобода је могућност да се дела, могућност
деловања а не нужно његово динамичко остварење. Означимо ли
изразом слобода делање “као такво“, акцију - онда он добија пре
широко значење. Фигуративно речено, степен човекове слободе, у
првом реду, зависи од тога која су му врата отворена, колико их је,
куда она воде и колико су му заиста отшкринута.
“Човек који се бори против својих ланаца или народ који се
бори против поробљавања не мора свесно да стреми неком одређе
ном будућем стању. Појединац не мора да зна како ће искористити
своју слободу: он једино жели да се ослободи јарма. Тако је и с
класама и нацијама.“13)
Укратко, уколико заиста желимо да будемо моралне, само
свесне и одговорне личности, морамо да прихватимо неспорну чи
њеницу да, макар на тлу западне цивилизације, како каже Берлин,
склад са “другима“ није усагласив са самоиндентитетом, и да ће
нам уколико не желимо да у потпуности зависимо од других - “би
11) Исаија Берлин, Четири огледа о слободи, Нолит, Београд, 1992, стр. 61.
12) F. A. Hayek, Пут у ропство, Global book, Нови Сад, 1997, стр. 232.
13) Исаија Берлин, Четири огледа о слободи, Нолит, Београд, 1992, стр. 47.
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ти потребно подручје у којем ме они неће слободно ометати и у
којем ћу моћи да рачунам с тим.“14)
Из поменутих разлога, либерални плурализам који се првен
ствено заснива на “негативној слободи“ је много искреније, хума
није и делотворније начело од марксизма који, је како се зна, крајње
нереално и наивно, инсистирао на позитивној “самореализацији“
не само појединаца, већ и друштвених класа, народа, па и читавог
човечанства. Он је искренији, зато што идеолошки не прикрива не
спорну чињеницу да човек има много циљева међу којима постоји
конкуренција и које није увек могуће ускладити. Он је и хуманији,
зато што, за разлику од марксизма, не доводи до деспотизма у име
шире “слободе за“, нити жртвује човекову садашњост у име неког
удаљеног и утопијског идеала који ће се остварити у незнаној бу
дућности. Схватање да је у начелу могуће открити некакав “хар
моничан образац“ у којем су рационално мишљење и хумане вред
ности, однеле дефинитивну победу над непредвидљивошћу света,
злом, несрећом и муком људском, и да том јединственом обрасцу
морамо тежити, како је већ истакнуто - у прошлости је исувише
често водило не само теоријским бесмислицама већ и варварским
поступцима у пракси.
“Где год доминирају утопијске идеје укида се прошлост а
садашњост је у служби обећане и “светле будућности”. Ту се не
живи, јер се људски животи уграђују у темеље “лебдеће грађеви
не”. Од свих инвестиција утопијске инвестиције су најнереалније,
најризичније и по последицама најтрагичније. Експериментисати
с људским животима без иједног чврстог и ваљаног аргумента ве
лики је злочин.“15)
Човечја жеља да оствари један такав идеал, по свему судећи,
делом је инфантилна а делом последица подсвесног колективног
памћења апсолутних вредности родовско-трибалне прошлости чи
тавог човечанства. Не може се ни замислити једно такво “мртво
море“, без плиме и осеке, јер је оно бескрајно удаљено од стварног
света од којег се неизбежно мора поћи при пројектовању неких
нових и могућих облика људске друштвености. Чак је и Канту ко
ји је зло сматрао за “мамузе за савлађивање лењости и развој свих
талената“ човека, једном некритички излетело: “Царство Бога на
земљи: то је последње одређење човека.“16) Да овом царству ин
14) Исаија Берлин, Четири огледа о слободи, Нолит, Београд, 1992, стр. 47-48.
15) Чедомир Чупић, Политика и зло, Универзитетска ријеч, Никшић, 1990, стр. 10.
16) Immanuel Kant, Ум и слобода, Списи из филозофије историје, права и државе, Идеје,
Београд, 1974, str. 203.
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тимно тежимо, налаже нам можда нека наша дубока метафизичка
потреба, али пристајање на то да она управља и нашим свакоднев
ним понашањем - није ништа друго до израз подједнако снажне,
али опасније, како моралне тако и политичке непромишљености.
У такву врсту непромишљености, упао је и Х. Маркузе
(Marcuse), када је на трагу своје критике “једнодимензионалног
друштва“, осудио у њему испољену “чисту“ (либералну) трпе
љивост.17) Његовом начелном филозофско-критичком (и етичком)
ставу, разуме се, нема се шта приговорити. Уколико грађанском
друштву недостаје она “друга димензија“, тј. негативни, критич
ки приступ стварности који ту стварност просуђује са становишта
оног што она није, али може и треба да буде (а што чини срж оног
позитивног “идеализма“ сваке праве филозофије), оно је заиста ре
пресивно и “једнодимензионално“. Али, управо то је оно што би се
за грађанско друштво као такво, тешко могло казати. Као продукт
модерног, новог доба, грађанско друштво поседује могућност ме
таморфозе, клице сопственог преображаја и то не на својим мар
гинама. Како је искричаво приметио М. Козомара, модерност није
пуко супротстављање новог традицији, већ успостављање сво
јеврсне “традиције новог“. Модерна времена, “гутају на све што
наиђу“, од свега чине елемент властите динамике, медијум своје
репродикције. Модерни свет “живи од себе сама“, не одбацујући
ништа на своје рубове. Његово начело јесте “беспоштедна критика
свега постојећег“, начело револуције - перманентна револуција. У
њему влада “присила богаћења“, присила прекорачења сваке гра
нице, “апсолутна страст“ која покреће сва животна испољавања у
универзуму модерног грађанства.18)
Наравно, далеко од тога да је грађанско друштво увек било
доследно свим императивима Модерне: потпуно изграђено грађан
ско друштво требало је да буде стварно слободно друштво, и то не
само у економском, већ и у политичком погледу, што је оно било
само изузетно. Могло би се приметити да је чак и чувени принцип
“слободе трговине и конкуренције“ у буржоаској историји, начел
но више кршен, но што је био поштован, премда је све то увек
било праћено величањем “слободног тржишта“.19) Мора се ипак
17) Herbert Marcuse, „Репресивна толеранција“, У Критика чисте толеранције, R. P. Wolff,
B. Moore, H. Marcuse, ур. Иван Прпић, Културно-просвјетни сабор Хрватске, Глобус,
Загреб, 1984, стр. 79-109.
18) Младен Козомара, „Криза општих места: модерна и постмодерна“, у: Постмодерна,
нова епоха или заблуда, ур. Иван Кувачић, Гвозден Флего, Напријед, Загреб, 1988, стр.
65-67.
19) Marshall Berman, „Sve što je čvrsto i ustaljeno pretvara se u dim: Marx, modernizam i mo
dernizacija“, у: Марксизам у свету, Београд, бр. 4-5/1986, стр. 97.
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признати да је грађанско друштво, од свих досад познатих облика
друштвености, и поред својих класних ограничења (које се не би
смели губити из вида) - најотвореније друштво, као и то да су у
њему процеси индивидуације и демократизације, најдаље одмакли
у свом развоју.
На ову чињеницу, међутим, Маркузе и остали ортодоксни
марксисти, као и сви други заговорници радикализма у политици,
се не обазиру. У политичком животу сваког друштва, међутим, ра
дикализам може бити пожељан само до извесне мере, изнад које
прелази у отворену диктатуру.
“Радикалан став у политичком животу је нетактичан и не
флексибилан, не задовољава се стањем какво јесте већ стално ин
систира на стању какво би требало да буде. Идеју за коју се залаже
хоће да оствари у њемом чистом јављању, често не водећи рачуна
о стварности. ... Оно “треба да буде” претвара се у једино које мо
же да буде. Ултра-радикализам апсолутизује идеју и истину поли
тичке заједнице. Апсолутизација завршава у терору идеје и “једне
истине” над свим припадницама политичке заједнице.“20)
Одлика сваког радикализма, па и марксистичког, “левичар
ског“, је да своје становиште формира на хипертрофираној вред
носној основи која не води довољно рачуна о чињеницама, но, ко
је врло радо користи онда када одговарају његовим замишљеним
политичким циљевима. Утопистички радикализам вазда полази од
апсолутизоване појекције будућности, чак и онда ако је тај пројек
ција крајње нејасна, неизвесна, увијена у идеолошку обланду, из
мишљена и људској пракси сасвим недоступна. Јер, ако грађанско
друштво не зна шта је његова “права истина“ - марксизам то зна!
Његова дубља “истина“, оно његово “треба да“ је - комунизам, или
барем оно што под тим Маркузе подразумева. Да би се он успоста
вио, сматра Маркузе, треба спровести “демократску одгојну дикта
туру слободних људи“ (sic!), треба бити нетрпељив према “непра
вилним идејама“, одузимати право на слободу говора и окупљања
њиховим носиоцима, поставити ограничења у настави и науци,
постарати се да јавне информације буду “унапред обликоване“ и
цензурисане, а све то у интересу “истинске слободе“ и “истинске
трпељивости“, насупрот “апстрактне“ и “чисте“ трпељивости која
постоји у савременом плуралистичком друштву!
Да ли данас уопште вреди полемисати са оваквим ставови
ма? Чини се да не вреди, па ћемо их оставити без коментара. Мо
жда и понајбољу квалификацију досадашњег практичног односа
20) Чедомир Чупић, Политика и зло, Универзитетска ријеч, Никшић, 1990, стр. 86.
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“левице“ према етици per se, даје Ђ. Сартори када истиче да се
“десница“ не позива ни на какав морал, па стога није ни изложе
на моралном краху. Њој насупрот, она која се хвали моралом - од
морала и страда: “Етички акредитиви левице представљају њену
Ахилову пету.“21) Ипак, истакнимо да у оваквим “препорукама за
револуционарну трансформацију друштва“ још увек одзвањају је
зовите речи (о судбини морала и демократије) са конференције ру
ске Социјал-демократске партије, која је 1903. почела у Бриселу а
завршила се у Лондону - о чему нас обавештава И. Берлин.22) На
поменутој конференцији, један делегат по имену Посадовски (за
право, извесни Манделберг), изнео је тезу према којој - “апсолутно
нема тих демократских начела која не би требало да подредимо
потребама наше партије“. На повик из публике: “И неприкоснове
ност личности?“, он је одговорио: “Да, и њу!“. Да би подржао ту
тезу, реаговао је и А. Плеханов изговарајући речи: Salus revolutiae
suprema lex (Добро револуције је врховни закон)! Иако је Плеханов
касније напустио ово становиште, јер је, како каже Берлин, био
исувише “европски настројен“ - мешавина утопијске вере и грубог
непоштовања просвећене моралности, нашла је плодно тле за свој
развој у потоњем лењинизму, који заиста није имао обзира према
“буржоаским начелима морала“, тј. према моралу уопште.
Становиште да се револуцији мора жртвовати све ако она
то затражи, па и сама демократија, слобода и права појединаца,
ионако није било непознато теоријском марксизму, али је његова
практична реализација превазишла и најсуморнија предвиђања.
Принудни рад, насиље, глад, погубљења, прогони, казамати, пот
пуно негирање личности, владавина мале групе професионалних
револуционара - то су били резултати једне претенциозне теорије
и њене погубне политике у неуспешном покушају да преобрати
људско друштво и оствари неку врсту “раја на земљи“. У магнове
њу и ентузијазму револуционарног насиља, заједно са моралом и
демократијом, страдали су и људи, али кога то интересује, када је
откривена “сврха историје“ и њени “гвоздени закони“ који неумит
но воде ка коначном њеном решењу - комунизму - у коме ће, да па
радокс буде већи - “слобода појединца бити услов слободе за све“!
Марксизам у примени, дакле, уопште није био имун од про
тивуречности, и то оних најопаснијих. Све време кунећи се у чо
века, он, заправо, изражава јасан презир према људима онакви ка
кви они јесу, на рачун онога какви би, препотенцирано, могли да
21) Ђовани Сартори, Демократија. Шта је то?, ЦИД, Подгорица, 2001, стр. 310.
22) Исаија Берлин, Четири огледа о слободи, Нолит, Београд, 1992, стр. 90; такође 298.
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буду. Његов основни антрополошки и етички парадокс огледа се у
песимистичкој слици људске природе, с једне, и оптимистичком
ставу према револуционарној акцији и њеним политичким вођа
ма, с друге стране. А одатле до закључка да се људски род може
покренути и поправити једино путем насиља, које ретко кад прави
разлику између актуалног поимања добра и зла, заиста није далек
пут. Уколико у реализацији својих намера, леви политички радика
лизам не преза да употреби сва расположива средства, не питајући
се притом за њихово морално оправдање, он директно прелази у
тзв. револуционарни макијавелизам, о коме К. Чавошки пише:
“У свом изворном смислу револуционарни макијавелизам,
који полази од Макијавелијевог наука политике као делатног уме
ћа, своди се не само на изреку да циљ оправдава средство већ на
много јачу поставку, да из зла, одосно коришћења окрутних сред
става може да настане добар исход за државу или народ ако се та
средства добро употребе.“23)
У његовој основи је технички приступ делотворности поли
тичких средстава који је аморалан, тј. морално неутралан, те према
томе, искључује разматрање било каквих виших вредности, изван
процене учинковитости владавине, односно “реал политике“ као
такве. У пракси се револуционарни макијавелизам понајбоље огле
дао у константном жигосању политичких неистомишљеника као
“непријатеља“, да би им се ускратила нека основна људска права,
да би се прогонили и затварали, а све по логици “ко није са нама,
тај је против нас“. Притом је само разликовање пријатеља од не
пријатеља почивало на пукој самовољи “револуционарних манда
рина“, којима је постојање “опасних непријатеља“ увек био добар
изговор за коришћење државне силе против оних који су угрожава
ли њихов монопол на власт и сваковрсне привилегије. Фундиран у
чврстим етичким и вредносним ставовима, комунизам ин праxи је
увек доводио само до радикалног политичког ауторитаризма, који
је старе односе потчињавања, једноставно, заменио новим одно
сима господарења. А сваком ауторитарном поретку, непријатељи
представљају структурну потребу - он без њих не може успешно
да влада. “Непријатељ је оно супротстављено друго без којег и оно
прво - монополисана арбитрарна власт - не може да постоји. Уто
лико је непријатељ конститутивни предуслов оваквог поретка.“24)
23) Коста Чавошки, Револуционарни макијавелизам и други есеји, Рад, Београд, 1989, стр. 5.
24) Коста Чавошки, Револуционарни макијавелизам и други есеји, Рад, Београд, 1989, стр.
253.
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У просуђивању било какве идеје, а нарочито етичке, није до
вољно ослањати се једино на њене побуде, већ и на оно до чега
она доводи у стварности. Само у синтези “етике намере“ и “ети
ке учинка“, могуће је исправно оценити њену моралну вредност
као и вредност оних који је спроводе. Што се тиче комунистичке
идеје, њени (пре)високо постављени утопистички морални циље
ви немају много шансе у суочењу са сопственим учинцима - а то су
често биле и бројне неморалне појаве. Овим примедбама на рачун
марксизма, поновимо то још једном, не доводимо у питање “захтев
требања“ као такав - на који се марксизам све време позивао - јер
је он одлика сваке праве филозофије и сваког етичког става - који
неизбежно тежи будућности као медијуму сопствене реализације.
Да човек мислима и вредностима не може да трансцендира дру
штво свога времена и његове установе, не би било развоја и исто
рије, људи не би били у стању да мењају постојеће и уводе нове
облике друштвеног живота. Слобода мисли и делања, креативност,
могућност промена, не престају да буду најосновније одлике људ
скости као такве, упркос сталним настојањима многих поредака
током историје да, предупређујући сопствену измену, ове битне
атрибите људскости контролишу па чак и отворено гуше. Ниједан
историјски тренутак човековог постојања није коначан у смислу
некаквог бивствовања које је достигло свој крај, већ увек садржи
у себи клицу, могућност сопствене измене. Ова могућност базира
се на човековој способности да мислима иде преко граница посто
јећег, да сваки постали облик схвати као моменат у току кретања,
разликујући оно што је у њему битно од пролазног. Човек, тврди
Ж. П. Сартр (Sartre) - понајпре егзистира, а то значи да је “човјек
понајприје оно што себе баца спрам будућности, и што је свјесно
да се пројектира у будућност“. Човек је најпре пројект који себе су
бјективно живи - “ човјек ће понајприје бити оно што је пројекти
рао да буде.“25) Овде, дакако, ваља подразумевати како “слободу од
(постојећих) окова“, тако и слободу бирања, која се не може свести
на избор у постојећем поретку ствари, већ увек нужно садржи и
могућност његовог критичког превазилажења. Слобода се не може
називати слободом, уколико је утамничена у позитивитету “ствар
ности“, у којој би, наводно, била спречена свака могућност њене
промене. То, на крају крајева, није ни могуће, јер
“Човјек је стално изван себе самог; пројектирајући се и гу
бећи се изван себе, он чини да човјек егзистира и, с друге стране,
25) Жан-Пол Сартр, „Егзистенцијализам је хуманизам“, у: Филозофски списи, Нолит, Бео
град, 1981, стр. 263.
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слиједећи трансцедентне циљеве, може он да егзистира; човјек као
тај пријелаз и зна предмете само по том пријелазу.“26)
И, опет, нема на свету поретка који оберучке прихвата нове
и оригиналне идеје, и не бори се против њих својим укорењеним
вредностима и предрасудама, нарочито онда ако те идеје циљају
на измену постојеће структуре моћи. Стога је неупоредиво теже
домислити и обелоданити неку нову идеју него је касније попула
рисати, када је већ увелико постала својином читавог друштва. Но,
утолико пре, расте и одговорност оних који те оригиналне идеје
промовишу, да не би и оне завршиле као “пусте наде“ у свету но
вог терора који су саме изазвале. С тим у вези, и ма колико и сâм
био утопистички настројен, Кант је на једном месту ипак морао
да каже да права политика - “не може да учини један корак а да
се пре тога не поклони моралу.“27) Марксизам је, међутим, чврсто
остао на сопственој тврдњи да је морал, у суштини, нешто много
мање битно од свеопште “револуције“, нешто “отуђујуће“, изведе
но, пролазно, нешто што настаје и пада заједно са класном циви
лизацијом, нешто што треба, као и власт, политика, право, држава,
etc. “одумрети“.
Посебно заблудно (али и данас упозоравајуће) звуче не тако
давне расправе вођене међу марксистима о томе да ли ће и у буду
ћем “бескласном“ друштву - постојати морал. Већ сама по себи, ова
расправа заснована на крајње произвољним премисама, показује
до које мере нека идеологија може окупирати па и заглупити, чак
и највише људске духове. Једва да треба трошити речи на ставове
оних марксиста који су сматрали да морал у комунизму нема шта
да тражи, јер какво (лажно) питање - такав и (лажан) одговор.28)
Један од ретких изузетака у овој расправи, представљао је став на
шег академика, Р. Лукића, коме, највероватније, интелектуално по
штење није дозволило да у потпуности подлегне тада владајућој
26) Жан-Пол Сартр, „Егзистенцијализам је хуманизам“, у: Филозофски списи, Нолит, Бео
град, 1981, стр. 284.
27) Immanuel Kant, Ум и слобода, Списи из филозофије историје, права и државе. Идеје,
Београд, 1974, стр. 164.
28) Тако на пример, један типичан представник овог становишта у некадашњој СФР Ју
гославији, М. Кангрга, хипретрофирајући трансцедентност, тј. повесност и незакљу
ченост човековог бића, комунистичку револуцију не своди на њену етичко-моралну
варолизацију, јер би таквим свођењем револуција била “прекратка“. Револуција, по ње
му, иде даље и шире, хоће деструкцију постојећег, заправо, иде на битну и темељну
промену постојеће стварности - “читавог једног света“. Налазећи Марксовој мисли о
револуцији упориште тамо где се оно заиста и налази - у немачкој класичној филозофи
ји - Кангрга закључује да револуција не може бити предмет етике, али да “етика може
прерасти у револуцију, и ту лежи њезин једини и најдубљи, управо повијесни смисао.“
(Милан Кангрга, Етика или револуција, Нолит, Београд, 1983, стр. 23.)
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утопији и њеним квази-научним догмама. Његовим трезвеним ста
новиштем према “будућности морала“, уједно ћемо и завршити са
разматрањем марксистичког (лажног) приговора либералној или
“чистој“ толеранцији. Тако критикујући “оптимистичка“ гледишта
која искључују морал у комунизму, Лукић истиче:
“То би значило такву промену људске природе да он у ствари
више и не буде човек. Он би се изједначио са стварју или, у најбо
љем случају, са животињом, за коју су Сеин и Соллен једно исто.
… Поред тога, овакав став претпоставља, …, и савршено друштво
у смислу завршености, престанка кретања и развоја. А тако нешто
је немогуће замислити: друштво ће се стално мењати, а морал ће
бити један од путоказа тог мењања и мора постојати, делимично
увек неостварен.“29)
Лукић примећује да консеквентно марксистичко гледиште,
претпоставља да у комунизму не би било супротности између лич
ног и општег интереса, из које и настаје морал, као и да је човек по
природи добар и непротивуречан - па све зло и противуречности,
наводно, долазе од друштва. Насупрот томе, Лукић (у то време)
смело истиче да му се чини да су све те претпоставке у “најмању
руку сумњиве“. Човек није савршено биће јер у њему постоје уну
трашњи сукоби и напетости, као што и друштво није и не може
бити савршено. Речју, “да би задовољио неке своје насушне потре
бе које се могу задовољити само у друштву, човек мора да отрпи
ограничење задовољења неких других потреба.“30)

СТВАРНЕ ГРАНИЦЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ
Управо смо истакли да чак и под непосредном влашћу ко
мунистичких догми, није било немогуће доћи до закључака који
су блиски једном избалансираном либералном схватању који де
струира саме основе марксизма - сводећи овај на најобичнији уто
пизам. Једнако је, међутим, илузорно мислити и да човек може
потпуно сам, независно од друштва, изградити некакво “морално
законодавство.“ Јер, као што тежи слободи, модеран човек тежи
и животу у друштву које му пружа основне правце моралног де
ловања. Извесно слагање са друштвеном средином потребно му
је барем онолико колико му је неопходно и разликовање од ње, тј.
осећање сопственог “јаства“ и његове непоновљивости.31) Тешко
29) Радомир Лукић, Социологија морала, Научна књига, Београд, 1982, стр. 599-600.
30) Радомир Лукић, Социологија морала, Научна књига, Београд, 1982, стр. 602.
31) Од ове критике мора бити изузето Хајеково (по нама: дијалектичко) тумачење индиви
дуалне етике, по коме су - »индивидуалистичке врлине, истовремено и друштвене вр
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ће скопчане са (не)могућношћу некаквог “индивидуалног морала“
пре и изван сваког друштва, донекле погађају и класично либерал
но схватање моралности, које се провукло и у савремене погледе на
“отворено“, па и “постмодерно друштво“. Тако, на пример, у свом
Постмодерном стању Ж. Ф. Лиотар (Lyotard) трага за политиком
“у којој ће бити подједнако поштоване тежње за правдом и тежња
за непознатим“32) На другом месту, он истиче да актуелна дискуси
ја о смртној казни показује да “правила - нема“, те да смо сви ми у
позицији “судије који више нема законик“.33) Велико је, међутим,
питање колико постмодернистичко инсистирање на “несводљиво
сти“ тзв. “језичких игара“ у име “политеизма вредности“, може во
дити моралној одговорности, ако се има у виду да је морал и једна
еминентно друштвена, тј. колективна категорија.
Критика коју овом приликом можемо упутити некаквом “до
краја спроведеном“, “консеквентном“ или “грубом“ либерализму“,
пак, није критика која полази од неког универзалног, “опште-људ
ског“ морала (мада ни њу не бисмо смели априорно искључивати),
већ она стриктно социо-културолошке природе. Морал представља
иманентну потребу друштва на начин на који су му нужна и остала
друга друштвена правила: сва су она средства за обуздавање личне
похлепе ради заједничког интереса и императива колективног жи
вота, па, у принципу, морају бити једнака за све или - не постоје
лине, оне које олакшавају друштвене контакте и контролу одозго чине мање потребном,
а у исто време и тежом.« (Friedrich А. Hayek, Пут у ропство, Global book, Нови Сад,
1997, стр. 220.) Правила индивидуалистичке етике, Хајек заправо посматра по узору на
формално право које је, како се зна, опште и апсолутно. Морал је нужна појава понаша
ња појединца у смислу одговорности, не према било ком претпостављеном, већ према
својој савести и моралном правилу. Али, ко је појединцима »усадио« морална правила?
Биће да је на појаву индивидуалистичке етике, сплетом разних историјских и економ
ских околности формираних на Западу, снажно утицало и друштво које Хајек назива
»индивидуалистичким друштвом« - премда се то друштво исто тако може називати и
»универзалистичким«, »општим«, »демократским«, »либералним« и сл, с обзиром на
то које вредности протежира. Оно што Хајек назива врлинама индивидуалног морала,
дакле, тешко да може понети епитет »недруштвеног« или строго »индивидуалистич
ког«, већ спада у најбоље тековине грађанског друштва од његовог настанка, а то су,
пре свега - независност, ослањање на самог себе, спремност на ризик, спремност да се
подржи сопствено убеђење против већине и добра воља да се сарађује са својим бли
жњима. У њих, такође, спадају и »брига за слабе и нејаке, здрав презир и отпор према
власти«, као и неки »ситни квалитети« који олашавају односе међу људима у слободном
друштву: »предусретљивост и смисао за хумор, лична скромност и поштовање приват
ности и веровање у добре намере суседа.« (Friedrich А. Hayek, Пут у ропство, Global
book, Нови Сад, 1997, стр. 219-220.) Више од овога, било који моралиста, тешко да би
могао пожелети, разуме се, под условом да такав морал заиста одликује све људе или
бар значајну већину грађана савременог »индивидуалистичког« друштва.
32) Жан-Франсоа Лиотар, Постмодерно стање, Братство-јединство, Нови Сад, 1988, стр.
110.
33) Jean Francois Lyotard, „Апел који нас превазилази“, Дело (“Постмодерна аура 3“), Бео
град, бр. 9-12/1989, стр. 73.
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(као у случају некаквог “аномичног друштва“, што је тек граничан
случај). Зато и Сартр свој “егзистенцијализам“ у исто време нази
ва и - хуманизмом, јер “субјективност“ од које он полази, човека
чини одговорним за оно што јесте, па и за друге људе. “Па кад смо
рекли да је човјек одговоран за себе самог, нисмо хтјели рећи да је
човјек одговоран за своју стриктну индивидуалност, него да је од
говоран за све људе.“34)
Строго посматрано, било какво “индивидуално морално за
конодавство“ не би било ни за кога обавезујуће (као “индивидуал
но“ а не неко “опште“ које на окупу држи неку заједницу људи), па
према томе, уколико би се и појавило - не би дуго трајало. Једном
се сасвим прецизно мора рећи моралном либерализму и плурали
зму, докле могу ићи у свом заносу “разликама“ и “слободама“ што још више важи за постмодернистичке “дицензусе“ и “локалне
истине“. Консеквентно спроведене, ове “разлике“ и “слободе“ би,
да је то могуће, у најмању руку довеле до моралне равнодушности
грађана, а можда и до анархије, тј. до растурања читавог друштва.
Постмодернистичка стратегија “глобалне субверзивности“ према
водећим идејама западне културе вођена сличним премисама (а не
што од тога је присутно у актуелним заговарањима “мултикулту
рализма“), на пример, оставља врло мало маневарског простора за
неке реалне промене и алтернативна решења и, хтела-не хтела, за
конито води у скептицизам и бесплодни релативизам. Неоснована
постмодернистичка претпоставка да ће дестабилизовање универ
залистичких појмова модерног друштва, само по себи ослободити
простор за “разлике“ и “другости“, за Т. Мекартија (McCarthy), јед
ног од критичара “постмодерне политике“, не представља ништа
друго до - пуки романтизам. У случају да ова стратегија ипак за
живи, оно што би уследило, по овом аутору не би било проширива
ње друштвеног простора за “другост“ и “плурализам“, већ нешто
сасвим супротно: “Не, пре ће доћи до нетрпељивог и агресивног
раздвајања, до рата свих против свих. Наравно, њега ће преживети
најспретнији, а најјачи ће освојити власт.“35)
Но, вратимо се опет односу отвореног, демократског дру
штва и либералне демократије према етичким нормама за које неки
сматрају да могу да се базирају на индивидуалном моралу. Најпре,
постоји једна веома јасна граница толеранције свих могућих инди
видуалних норми, тј. “парадокс толеранције“ изведен из позиције
34) Жан-Пол Сартр, „Егзистенцијализам је хуманизам“, у: Филозофски списи, Нолит, Бео
град, 1981, стр. 263.264.
35) Thomas McCarthy, „Политика неизрецивог: Деридина деконструкција“, Дело (Текст 2б),
Београд, бр. 3-4/1992, стр. 88.
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самог либералног морала. Наиме, највиши степен слободе подра
зумева да су неке слободе сасвим онемогућене, а пре свих “слобо
да“ да се уништи она сама. Или, како вели K. Попер - “такозвани
парадокс слободе јесте аргумент да слобода, у смислу одсуства
било какве контроле, мора да води ка веома великом ограничењу
слободе, пошто силеџију чини слободним да пороби кротког.“36)
Речју, идеја толеранције се не своди једино на откривање заблуде
и враћање заблуделог истини, већ значи и значајно ограничавање
слободе нетрпељивима - уколико ови угрожавају саме темеље сло
боде.
Претходном ваља придружити још једну групу ограничења
- ону везану за симболички опстанак сваког конкретног социо-кул
турног система, па и оног који испред себе ставља придеве “мо
дерни“, “отворени“ и “демократски“. С обзиром да емпиријска
друштва нису нешто што настаје eh nihilo, већ постоје у контину
итету, она већ садрже и неке вредности које представљају право
“културно уточиште“ његовим припадницима. Наглим и честим
променама тих вредности, она не би више пружала могућност би
ло каквог оријентисања у социо-културном простору, па ако такво
“комешање вредности“ per se и не би представљало прекид самог
биолошког живота људи у њима, то ипак не би више било то дру
штво - као што би и идентитет његових припадника на један битан
начин био угрожен.
Што се тиче савременог социо-културног система, актуел
не полемика о смртној казни или она о абортусу, заиста наводе
на скептицизам у погледу могућности заснивања неког “чврстог“
вредносног дискурса - првенствено због вредносног плурализма и
субјективности избора присутних у њему. Но, овакво духовно ста
ње је, истовремено и једно од најбољих и најгорих ствари модерне
културе којој се, управо зато, макар привремено, морају успоста
вљати извесне (социо-културне) границе. Колективна егзистенција
људи не може а да се не заснива на неким “потпуно извесним“,
“непроблематичним“, односно апсолутизованим идејама, вредно
стима или правилима - тврди значајан број социологаи и култу
ролога. Наиме, и култура, и друштво, су, пре свега - средства одр
жања људске заједнице, па, као такви у себи нужно садрже једну
редуктивну, “апсолутистичку“ црту или димензију. Е. Кале сматра
да поглед на свет и вредности једне културе не морају бити чиње
нично проверљиве, али су зато увек - функционалне - припадници
културе их морају држати за “логичне“ и “истините“ и равнати се
према њима као према “истинама“. Њихова је улога и когнитивна
36) Карл Р. Попер, Отворено друштво и његови непријатељи, Чар Платона, Том 1, Бео
град, БИГЗ, 1993, стр. 349.
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и интегративна, јер као путокази “истинитог“ и “доброг“, осигу
равају поредак у заједничком животу.37) Узмемо ли, дакле у обзир,
више него познате “друштвене функције културе“ (сазнајне, инте
гративне, вредносне, etc), можемо, заједно са још једним критича
рем постмодернистичке мисли, Ф. Креспијем (Crespi), закључити
да на глобалном нивоу друштва није могућ било какав “слаб“ кул
турни поредак.38) Вероватно је и славни Волтер (Voltaire) ову вр
сту апсолутизације социо-културног поретка имао на уму док је
изрицао своју чувену максиму: Ако Бог не постоји, требало би га
измислити. Ф. Ниче је пак, свој став по овом питању, изразио на
следећи начин:
“Предуслов свих живих бића и њихова живота јесте да мора
постојати огромна количина вере; да се смеју доносити судови; да
не постоји сумња у погледу на све битне вредности. - Дакле, нео
пходно је да се нешто мора сматрати истинитим - али не да нешто
јесте истинито.“39)
Овим ставовима, директно је супротстављено становиште Џ.
С. Мила (Mill) и неких његових следбеника (посебно К. Попера),
које готово да је тражило да “скептицизам добије статус национал
не религије“, тј. да друштво буде организовано око слободе говора,
суочавајући нас тиме, по свему судећи, са читавим низом лажних
дилема - неограничена слобода говора или потпуна контрола ми
шљења, отворено друштво или затворено друштво, итд. Све наше
знање политике, међутим, налаже нам да не упаднемо у ту клоп
ку, јер друштво ипак, како тврди Кендeл (Kendall), није “дебатни
клуб“. Заиста, тешко да би се могло прихватити да је друштво пре
и изван свега другог, предано трагању за истином “као таквом“,
попут неког дебатног клуба који све друге преокупације и циљеве
подређује том трагању. Исти аутор истиче:
“Друштва, и по дефиницији и по поукама историје, држе до
читавог низа добара - међу осталим, и до властитог самоочувања,
до опстојавања оне истине за коју верују да су је већ отелотво
рила, као и до преношења те истине (углавном нетакнуте, уз то),
њихове религије итд. наредним генерацијама - која не само да ве
роватно вреднују колико и, или више, од трагања за истином, јер су
она услов трагања за истином.“40)
37) Едуард Кале, Увод у знаност о култури, Школска књига, Загреб, 1982, стр. 81.
38) Franco Crespi, „Одсуство фундаменталности и друштвеног планирања“, Дело (Постмо
дерна аура 1), Београд, бр. 1-3/1989, стр.324.
39) Фридрих Ниче, Воља за моћ, Просвета, Београд, 1976, стр. 146.
40) Вилмор Кендел, „»Отворено друштво» и његове заблуде“, у: О толеранцији - расправе
о демократској култури, ур. Игор Приморац, Филип Вишњић, Београд, 1989, стр. 174.
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Вредносна основа сваког друштва је знатно шира од оне ко
је подразумева екстремни либерализам, јер је истина само једна у
скупу вредности које постоје у друштву. Она, такође, може доћи у
колизију са неким другим вредностима, и бити побеђена од њих.
Како оних који заиста трагају за истином у сваком реалном друштву
има мали број, Милова мисао је утопијска као што је и романтич
на, јер очекује да људи буду равнодушни према говору својих бли
жњих, што би било могуће једино изменом читаве људске приро
де и уз примену снажне институционалне принуде. Претпоставка
да су сва мишљења подједнако вредна, може да значи и да су сва
мишљења подједнако - безвредна, што представља средишњи па
радокс “теорије слободе говора“. Све у свему, Милово “развијено
друштво“ би тонуло све дубље у дисперзију и разлике у мишљењу,
разбијајући оне заједничке премисе, без којих друштво не може
обављати своје послове, па и оне које обавља кроз слободну рас
праву. Чињеница је да сваки идеолошки плурализам потенцијално
ради против оног “најмањег заједничког именитеља“ моралних на
чела или “јавне политичке културе“, коју прихвата огомна већина
припадника једног друштва. Што је једно друштво слободније, то
је мање оних институција и вредности које оно сматра базичним,
али оне, ма колико малобројне, ипак не престају да постоје и у нај
либералнијим срединама. Стога различите мањинске групе могу
да очекују поштовање својих идеја само до одређене тачке. Није
за очекивати да ће, на пример, “Јеховини сведоци“ или припад
ници неког егзотичног култа, свуда наићи на одобравање њихових
посебних потреба и вредности. За њих важи следећи став: “Толе
рисаћемо ваше религијске чинове и веровања све дотле док они не
дођу у сукоб с нашим основним институцијама; кад дођу, ви ћете
бити ти који ћете морати да се прилагодите.“41) (Њумен/Newman)
Претходним наводом смо се приближили закључку који се
увек изводи и из “парадокса толеранције“ - да онога који толерише
све не треба сматрати врлим, јер према неким стварима једностав
но не смемо бити трпељиви. Присталица некаквог “чистог релати
визма“ (који је, заправо - немогућ), пре је критичар духа толеран
ције и морални слабић, но што је њен заговорник. Толерисати се
може само оно са чиме нисмо сагласни, док морални релативист, у
крајњем, сматра да туђи назори нису ништа гори од наших, па их,
сходно томе, морамо још и поштовати. Ни поглед на савременост,
разуме се, ни у којој мери не показује да су се данашња друштва
и културе у потпуности одрекла својих сасвим природних захтева
41) Џеј Њумен, „Идеја религијске толеранције“, у: О толеранцији - расправе о демократ
ској култури, ур. Игор Приморац, Филип Вишњић, Београд, 1989, стр. 130.
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за апсолутизацијом и универзалношћу. Оно што се дешава је то да
са нарастањем свести о моралном и сваком другом релативизму,
у исто време расте и стрепња од “егзестенцијалне несигурности“
која резултура новим, макар привременим, апсолутизацијама. Ово
стога, што ни различитост, ни честе промене, саме по себи, нису
довољан гарант човекове слободе. Тамо где је на делу стална и ве
лика промена, људи не могу створити било какве навике и увести
какав-такав ред у свој живот, па ће им стварност увек бити прете
рано загонетна и узнемирујућа.
“Друштво које се одвећ брзо мења, рађа појединце лишене
осећања везаности за место, слабих карактера, склоне психичким
поремећајима и равнодушности према ономе што се око њих зби
ва, која се смењује с екстремним али чудним острашћеностима.“42)
(Дејвис/Davis), 1989:148)
Савремено грађанско друштво, каквим га знамо, није, нити
може да буде верно свим императивима Модерне - епоси непреста
не диференцијације и преображаја - како због страха од сопственог
распада, тако и због очувања привилегованог статуса њених доми
нантних друштвених група. Изнад одређене границе, различитост
и плурализам, чине човека готово једнако беспомоћним као и не
ког роба, коме уопште није дозвољено да бира. Сликовит пример
за претходну тврдњу представљају огромни “супермаркети“ које
познају сви људи у развијеним друштвима, а чија “брда“ конзер
ви, флаша и кутија, нипошто не уливају човеку осећај контроле,
већ пре доводе до очајања и резултирају импулсним куповањем.
Сличан је и пример “телевизије обиља“ која је својим мноштвом
(квази-различитих) садржаја већ довела све људе у положај слав
ног “Буридановог магарца“ који је угинуо од глади, не знајући који
од два једнака снопа сена да поједе, пошто се налазе на истоветној
удаљености од њега.43)
Ни превише слобода, дакле, није увек у интересу демократ
ског друштва: свако друштво своју матрицу има у обичајима - дати
свакоме право да их тумачи како хоће значи довести у питање оно
“добро“ које проистиче из заједничког делања - које управо обичаји
обезбеђују. Прихватимо ли екстремно тврђење релативизма, одно
сно својеврсног “персоналног волунтаризма“, да моралне и друге
42) Мајкл Дејвис, „Буџет толеранције“, у: О толеранцији - расправе о демократској култу
ри, ур. Игор Приморац, Филип Вишњић, Београд, 1989, стр. 148.
43) “Буриданов магарац, фил. чувени пример за немогућност слободне воље, који се припи
сује француском схоластичком филозофу Жану Буридану (1300-1358): гладан магарац
који стоји између два потпуно једнака и подједнако од себе удаљена снопа сена мора
неминовно скапати од глади, пошто се, због потпуне једнакости и равнотеже побуда не
може одлучити да приђе ниједном од ова два снопа.“ (Вујаклија, 1975:137.)
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норме не зависе од друштва, тада не можемо имати било какав мо
рални кодекс, не можемо судити једни другима, нити примењивати
моралне санкције и сл. Релативизам или становиште које полази
од тога да су све вредности само релативне и “перспективистич
ке“, може да доведе до подривања и демократских вредности, па
и саме толеранције. Стога модерно мишљење мора подићи макар
неке баријере евентуалном “нихилистичком рату“ против либерал
не демократије који би могле да поведу снаге које је, узгред, сама
изнедрила. Како истиче К. Лaш (Lasсh),
“Заједнички стандарди су апсолутно неопходни једном де
мократском друштву. Друштва која су организована око хијерар
хије привилегија могу себи да дозволе множину стандарда, али
демократија не може. Дупли стандарди значе друго - класно гра
ђанство.“44)
Позитивни друштвени морал и његови механизми су нада
све неопходни и за васпитање и социјализацију људских бића, за
достизање иоле значајног степена људскости. Према томе, а то је
закључак који се увек мора извести из “парадокса слободе“ - мак
сималан степен слободе може постојати само ако су неке слободе
ускраћене; слободе се међусобно често сукобљавају, па и извесна
присила може да унапређује слободу.
Уз све ове разлоге, иде и феномен тзв. световне религиозно
сти који је до те мере упечатљив да се на претходним тврдњама
не треба задржавати. Постоји, дакле, ипак “нешто“ што читав со
цио-културни свет држи заједно, назвали то прећутним или екс
плицитним друштвеним/политичким консензусом, или, од културе
наметнутим јединством идеја и вредности - свеједно. Ми, додуше,
у овом тексту нисмо улазили у то како поменуто јединство настаје,
већ само указујемо да оно неспорно - постоји. То, на крају крајева,
никада нису доводили у питање ни најслободоумнији међу либе
ралним мислиоцима. Тако М. Фридман (Friedman) пише да нијед
но друштво не може да буде стабилно уколико не постоји основно
језгро вредносних судова које већина његових чланова прихвата
без размишљања. “Неке кључне установе морају да се прихвате
као “апсолутне”, а не само као помоћне.“45) Како истиче и Ф. Фуку
јама (Fukuyama), релативизам није оружје којим може селективно
да се циља на одговарајуће “непријатеље“. Релативизам не прави
разлику између “апсолутизама“, догми и извесности западне тра
диције, и нагласка те традиције на толеранцији, разноликости и
44) Кристофер Лаш, Побуна елита, Светови, Нови Сад, 1996, стр. 84.
45) Milton Friedman: Kапитализам и слобода, Global Book, Нови Сад, 1997, стр. 261.
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слободи мисли. “Ако ништа не може да буде апсолутно истинито,
ако су све вредности културно одређене, онда неговани принципи
као што је људска једнакост такође могу да изгубе на важности.“46)
Чак и заступник тезе о сасвим спонтаном “проширеном поретку“,
Ф. Хајек, не сумња у апсолутност важења неких веровања око ко
јих се окупља свака заједница, уколико жели да опстане у неком
дужем временском периоду. Прерани губитак онога што сматрамо
“нечињеничним веровањима“ би, по овом аутору, “лишило чове
чанство снажне подршке у дугом развоју проширеног поретка који
данас уживамо“, а већ “данас губитак ових веровања, истинитих
или погрешних, ствара велике тешкоће.“47)
Иако не морају да припадају некаквим “свеобухватним док
тринама“ филозофског, моралног или религијског типа, поменуте
идеје и веровања представљају важне моменте “јавне политичке
културе“ о којој говори Џ. Ролс (Rawls) а на којој израста поли
тичка концепција и јединство, тј. консензус демократског друштва.
Проблем стабилности демократског друштва - “захтева да њего
ва политичка концепција може да постане средиште преклапају
ћег консензуса разложних доктрина које могу да подрже уставни
режим.“48) Укратко, основ друштвеног јединства у демократском
поретку лежи у установљавању консензуса који за своју неопходну
претпоставку има извесну идејну разноликост, тј. плурализам све
обухватних доктрина, али се његова политичка концепција форму
лише не према њима, већ према неким фундаменталним идејама
које су латентно и интуитивно присутне у његовој сопственој “јав
ној политичкој култури“. Разуме се, управо ту негде на брисаном
простору између “интуитивних“ идеја јавне политичке културе и
“свеобухватних доктрина“, крије се и највеће искушење за све де
мократске системе и њихову политичку стабилност.49)
46) Френсис Фукујама, Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подгорица, стр. 340.
47) Фридрих фон Хајек, Koбна идеја, ЦИД, Подгорица, 1998, стр. 149.
48) Џон Ролс, Политички либерализам, Филип Вишњић, Београд, 1998, стр. 100.
49) Како признаје и сам Џ. Ролс, нема начина да политичка концепција избегне друштвене
утицаје који фаворизују неке од доктрина у односу на друге. У исто време, постојећа по
литичка концепција има удела у томе које ће свеобухватне доктрине истрајати и придо
бити следбенике током времена. (Џон Ролс, Политички либерализам, Филип Вишњић,
Београд, 1998, стр. 232). Овде спада и упозорење П. Г. Килмансега (Kielmansegg) да је
”од самог почетка демократски консензус угрожен у својој суштини” тј. да демократија
подноси приличну количину плурализма интереса, теже јој иде са плурализмом вред
ности, а најтеже са плурализмом идентитета. (Peter Graf Kielmansegg, „Колико плура
лизма подноси демократија?“ Гледишта. Београд, бр. 3-4, 1991, стр. 39). Исто мисли и
Ф. Фукујама истичући да је способност демократије у мирољубивом решавању сукоба
највећа када ти сукоби настају између такозваних “интересних група“ које деле већи,
претходно постојећи вредносни консензус и када су сукоби првенствено економске при
роде. Све друге врсте неекономских сукоба, попут наслеђених друштвених статуса или
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Где год да је приоритетно друштвено и културно порекло де
мократског консензуса, генерални закључак који се мора прихвати
ти је да је извесно “социо-културно јединство“ - нужан предуслов
колико-толико складног функционисања свих друштава и њихових
симболичких, па и политичких поредака. Њега смо овом приликом
предметно одвојили од нагона за самоодржањем, иако је он с њим
у врло директној вези. Сваки социо-културни поредак, као превас
ходно средство одржања људске друштвености, тежи сопственом
обнављању, а претпоставка за то је његова, макар привремена, ап
солутизација и нормативно учвршћење. Време “апсолута“, ма шта
о њему мислили, још није прошло, нити тако нешто још уопште
ваља очекивати.
“Очекивање да ће друштво будућности бити неограничено
способно за плурализам зато што ће бити неограничено спремно
за толерантност, да ће, дакле, различите вредносне претпоставке и
различити колективни идентитети моћи међусобно да егзистирају
у складу са својом вољом и правилима демократске игре, бојим
се да је нада која против себе има људску природу.“50) (Kilmanseg/
Kielmansegg)
Савремени социо-културни пореци, једва да су мање сакрал
ни од својих историјских противника и, посебно онда кад то нала
же тзв. “национални интерес“, од својих грађана захтевају готово
једнаку приврженост оној која је била карактеристична за класич
не облике религиозности. Досад се ниједно друштво савременог
света, укључивши и она демократска, није одрекло потребе за из
весним “додатним“, тј. најпрецизније речено - култно-нарцисоид
ним разлозима оправдања сопственог постојања. Ако су нека од
њих и напустила старије обрасце само-дивинизације, сва су она и
надаље остала подложна рестаурацији ауторитета ове врсте – што
за последицу има значајна ограничења у погледу практиковања по
литичке и сваке друге толеранције.

националности, демократија не може нарочито добро да решава, јер су они далеко твр
докорнији. Демократија, дакле, не постаје нужно функционалнија уколико су друштва
сложенија и разноврснија. Заправо, “она подбацује тачно онда када друштвена разно
ликост пређе одређену границу.“ (Френсис Фукујама, Крај историје и последњи човек,
ЦИД, Подгорица, 1997, стр. 142.) Или, како каже Р. Дал (Dahl) - “са увећањем снаге и
различитости супкултура у земљи, изгледи за настанак полиархије се смањују.“ (Роберт
Дал, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999, стр. 343.)
50) Peter Graf Kielmansegg, „Колико плурализма подноси демократија?“, Гледишта, Бео
град, бр. 3-4, стр. 41.
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Branislav Stevanovic
ABOUT FALSE AND REAL
LIMITATIONS OF TOLERANCE
Summary
In principle, the democratic system tolerates any kind of devia
tions from the “normal” if it does not lead to violence or non-instituti
onalized upheaval. In reality, however, economic liberalism and liberal
democracy do not settle easily, which occasionally led to criticism of
the very idea of tolerance. Criticism from the left, which claimed to ha
ve discovered the hidden ideological consequences of the principle of
tolerance, is wrong - because it believes that the state of “repressive to
lerance” can be overcome with some “new philosophy of community.”
Again, like many times before as the solution is provided a nostalgic
return to the community as a kind of “lost paradise” (but without de
mocracy, freedom and individual rights, including moral). However,
it is equally wrong to think that individuals can solely and completely
independent from the society, to build a kind of “moral law”. Morality
is an immanent need for society in terms of assets to curb the personal
greed in favor to the imperative of collective life, and, in principle, has
to be equal for all, or – it does not exist in any way. Solid limit of tole
rance of all possible individual norms lay in the “paradox of tolerance”
which states that highest degree of freedom imply that some freedoms
have to be quite disabled, first of all - the “freedom” to destroy freedom
itself. To be added to the previous also are the restrictions related to the
symbolic survival of each specific socio-cultural system, including tho
se who are considered to be “modern”, “open” and “democratic.”
Key words: tolerance, community, freedom, paradox of tolerance, relativism,
morality
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Resume
In principle, the democratic system tolerates any kind of deviati
ons from the “normal” if it does not lead to violence or non-institutiona
lized upheaval. The prerequisite for this is that the society is free to the
extent that it enables continuous improvements and even changing of
social structure and social values by normal course of events, prepared
in an equal dialogue on the open market of ideas and beliefs. In reality,
however, economic liberalism and liberal democracy do not settle easily, which occasionally led to criticism of the very idea of tolerance. In
the sixties of the 20th century, the first critics of “clean” or liberal tole
rance from the perspective of the so-called “New Left” appeared. Their
main intention was to demonstrate that tolerance, as it is understood and
exercised in modern civil society, in fact has no freeing but repressive
role. Based on solid Marxist basis, this criticism has sought to discover
not always visible ideological consequences of the principle of toleran
ce, especially in contemporary America.
How is it working, is almost irrelevant since the solution offered
as a nostalgic return - the community - as a kind of “lost paradise” in
which people would inevitably have to come back. We are, however,
unable to return to the community if it involves some kind of harmo
nious balance, or “Garden of Eden” before the man’s expulsion from
it, or rather, the “golden age” that we are facing. Simply, naive believe
that once existed, or that it can subsequently build some united social
and political “community” that could reconcile all the different human
purposes is more than unsustainable. If human goals are many, and if
they are, in general, do not agree, then the human life never lose poten
tial for conflict, tragedy, either of personally or social origin. The world
that we encounter in everyday experience, constantly urges us to choo
se between the equally important goals, where, usually, the exercise of
one necessarily leads to the cancellation of others. And because of these
contradictory of their existential situation, people attach very great im
portance to freedom of choice or to freedom itself.
Previous easily forget those who primarily define freedom as
“self-realization” (although it is also that), and yet priory and uncriti
cally pre-determine its meaning. In the history, in the name of freedom,
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the noblest ideals of social and other “harmony” were provided, but
people for them were often suffered, starved, pounded, maimed, poiso
ned, captured, and ruthlessly killed. Before all, freedom is the ability to
work, the ability of action and not necessarily its dynamic realization.
For these reasons, liberal pluralism, which is primarily based on the
“negative freedom” is a much more honest, more humane and effective
principle than Marxism that is highly unrealistic and naive, and insisted
on the positive “self-realization” not only of individuals but also of so
cial class, nation, and whole humanity.
However, it is equally an illusion to think that a man can alone,
independently from the society, to build a kind of “moral law.” Becau
se, as it seeks freedom, modern man also strives to live in a society that
gives him the basic lines of moral action. Criticism that affects a “com
pletely implemented”, “consequential” or “rough” moral liberalism is
strictly socio-cultural one. Morality is an immanent need for society in
terms of assets to curb the personal greed in favor to the imperative of
collective life, and, in principle, has to be equal for all, or – it does not
exist in any way. Strictly speaking, any “individual moral law” would
not be mandatory for anyone and not even a long time. Consistently
implemented “differences” in the moral views would have led to moral
indifference of citizens, and perhaps anarchy. Also, there is a very cle
ar line of tolerance of all possible individual standards, or “paradox of
tolerance” that is derived from the position of the very liberal morality.
The highest degree of freedom implies that some liberties have to be
totally disabled, in particular - the “freedom” to destroy freedom itself.
The idea of tolerance is not limited only to detect errors and to return
of the prodigal man to the truth; it also means a significant restriction
of freedom of intolerant people - if these threaten the very foundation
of freedom.
To be added to the previous also are the restrictions related to
the symbolic survival of each specific socio-cultural system, including
those who are considered to be “modern”, “open” and “democratic.”
Given that the empirical societies is not something that occurs from
nowhere (eh nihilo), than exist continuously, they contain some values
that represent the true “cultural shelter” for their members. If changes
in these values are rapid and frequent, they would no longer offer any
opportunity for people to orient in a socio-cultural space, and so the
identity of the individuals would be significantly compromised. For that
reason, in reality, together with the rise of awareness of moral relati
vism, is growing anxiety over the “existential uncertainty” and result
with new, although temporary, absolute rules. Because, no diversity,
no frequent changes, by themselves, are sufficient to guarantee human
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freedom. Where the great change is constant, people can not create any
kind of habits and introduce some kind of order in their lives, so they
will always experience reality as a too puzzling and disturbing.

*

Овај рад је примљен 10. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 04. марта 2013. године.
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СПОЉНИ НЕОРУЖАНИ ОБЛИЦИ
УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСНОГ
КАПАЦИТЕТА ДРЖАВЕ*
Сажетак
Овај рад је покушај аутора да првенствено класификује, за
тим и дефинише неоружане спољне облике угрожавања капаци
тета безбедности државе и укаже на опасност од на изглед бе
зазленог деловања одређених спољних група и организација по
интегралну безбедност државе. Аутор овог текста сматра да су
неоружани облици угрожавања капацитета безбедности државе
првенствено војни притисак, претња, офанзивно пропагандно де
ловање и агресивни наступ страних обавештајних служби. Веома
је значајно указати да су спољни неоружани облици угрожавања
безбедности увек или скоро увек увод у оружане облике угрожа
вања безбедности. Циљ – задатак неоружаних спољних облика
угрожавања безбедности је припрема „терена’’ за нпр. војну ин
тервенцију или агресију на неку земљу која је мета насиља. Овај
рад представља и упозорење како држави, тако и УН да се спољ
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког раѕвоја Републике Србије.

105

СПМ број 1/2013, година XX, свеска 39.

стр. 105-126.

ни неоружани облици угрожавања безбедности морају третирати
адекватно опасности од њих. Системи безбедности држава морају
изградити инструменте за правовремено препознавање агресивно
сти и прикривеног насиља у деловању разних спољних служби и
организација. Оваква спољна делатност мора бити инкриминисана
како у законодавству држава, тако и у правним документима УН.
Кључне речи: угрожавање, војни притисак, претња, пропаганда, обаве
штајне службе

Спољни неоружани облици угрожавања капацитета система
безбедности представљају изузетно опасну делатност од стране
државе или држава које имају намеру да наруше систем безбед
ности друге државе. Спољни неоружани облици угрожавања без
бедности државе представљају увод у оружане облике угрожавања
безбедности. Јер, неоружани облици треба да припреме „терен’’
како би оружана акција била што ефикаснија, тј. успешнија и кра
ћа. Спољни неоружани облици угрожавања безбедности се огледа
ју кроз: војни притисак, претњу, офанзивно пропагандно деловање
и агресивни наступ страних обавештајних служби.

ВОЈНИ ПРИТИСАК  - НЕОРУЖАНИ ОБЛИК
УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ
Војни притисак представља активност која је забрањена ме
ђународним ратним правом. Обично се примењује против држа
ве која није у стању да се адекватно супротстави ономе ко врши
војни притисак. Војни притисак моћне државе примењују са више
аспеката: гомилање сопствених снага у близини државне тери
торије према којој се врши притисак; спречавање модернизаци
је оружаних снага државе која је мета притиска; разбијање војно
индустријског комплекса те државе; повреда ваздушног, копне
ног и морског простора земље која је мета притиска у циљу њеног
застрашивања и приморавања на уступке земљи која врши војни
притисак. Војни притисак, дакле представља једно од средстава
којим се испољава војна сила у међународним односима. Облици и
манифестације војног притиска су и извођење већих војних вежби
и маневара у близини границе; повећање војних ефектива, опре
мање и наоружање у знатно већим размерама него што је то по
требно за одбрамбене сврхе; наглашена милитаризација друштва
државе или држава које врше војни притисак; провокације и изво
ђење инцидената на граници; исељавање пограничног становни
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штва и извођење фортификацијских радова; изградња војних база
на туђим територијама и др. Ово је све у функцији демонстрације
војне силе и често представља увод у војну агресију. Циљеви су
различити и то: економско и војно исцрпљивање држава према ко
јима се примењује, стварање психозе повећане ратне опасности,
разградња политичке стабилности и кохезије државе која је мета
војног притиска као и изазивање унутрашњих немира.1) У савреме
ним условима војни притисак је елемент ратне доктрине великих
сила, нарочито према независним и државама које нису у стању да
примене стратегију одвраћања и стратегију узвраћања као меру
за супротстављање војном притиску неке суседне државе или вој
не силе. Војни притисци су једностране, насилне и друге акције
једне или више држава, изоловано или координирано, према дру
гој држави, ради изнуђивања одређених уступака (економских, те
риторијалних, политичких). Војни притисци се могу вршити свим
средствима: војним, политичким, економским, дипломатским и
другим и то посебно, комбиновано и истовремено. Дакле, војни
притисак као увод у оружану агресију се испољава кроз: претњу
нападом, демонстрацију оружаном силом у приграничним рејони
ма, повреде ваздушног простора, затварање граница и друго.2)

ПРЕТЊА КАО СПОЉНИ НЕОРУЖАНИ 
ОБЛИК УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ
Претња миру (енгл. threat to the peac e) представља облик
спољног неоружаног угрожавања безбедности државе. Док се у
прошлости сматрало да свака суверена држава има право за вође
ње рата (jus ad bellum), савремено међународно право забрањује
не само започињање рата, већ и сваку употребу силе, па и саму
претњу силом. У том светлу, претња је противна Повељи УН и
правно недопустива. Уколико ипак дође до претње миру, повре
де мира и акта агресије, Савет безбедности је на основу Главе VII
Повеље УН овлашћен да утврди постојање такве претње, повре
де, одн. агресије, те да одлучи које ће се мере предузети да би се
одржали или васпоставили међународни мир и безбедност. У том
циљу Савет може позвати заинтересоване стране да се повинују
оним привременим мерама за које он сматра да су потребне или
1) Војни лексикон, Војноиздавачки завод, Београд, 1981, стр. 692-693.
2) Љубомир Стајић – Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар, Београд,
2007, стр. 231.
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пожељне, може одлучити да се примене одређене мере које не
повлаче употребу оружане силе(прекид економских односа, же
лезничких, поморских, ваздушних, поштанских, телеграфских,
радиографских и других веза, прекид дипломатских односа), а ка
да је то неопходно може предузети акцију ваздухопловним, по
морским или копненим снагама, која је потребна ради одржавања
или васпостављања међународног мира и безбедности.3) Претњу
у међународним односима ( енгл. threat in international relations)
спроводи држава или група држава а њена операционализација се
препознаје по угрожености безбедности државе и њених грађана и
нефункционисању државе која је мета напада. Претња може бити
и резултат објективно насталих околности. Тако нпр. претња миру
као резултат нагомиланих противуречности, претња опстанку чо
вечанства због неке тешке болести, могуће космичке катастрофе и
сл. Дакле, претњом се неко присиљава на послушност било уце
ном или силом. Наизглед безначајна претња може да буде опасна.4)
У Оксфордском енглеско-енглеском речнику претња се дефинише
као намера да се нанесе штета или да се спроведе казна, као и на
знака неког непожељног и непријатног догађаја (something undesi
rable coming).5) Претња је у Правној енциклопедији објашњена као
могућност наношења зла да би се, на тај начин, утицало на нечију
слободу одлучивања. Потребно је, међутим, да постоји основ да се
претња схвати као озбиљна и могућа.6) Претња као могућност да се
штета нанесе другом субјекту ако се не повинује захтеву претиоца
као спољнополитичког средства, у суштини, дефинисана је у уџбе
нику Међународни односи.7) Претња је врста притиска са позиције
силе којим супротна страна жели да се присили, застрашивањем
и исцрпљивањем да учини одређене уступке.8) Дакле, претње се
изводе уз свесну намеру да се неком нанесе штета или неко зло
с позиције силе. Претње су изразито негативне и прете да угрозе
чак и опстанак одређеног објекта. При појмовном одређењу прет
њи треба узети у разматрање њен интензитет (силина деловања);
ширину утицаја на објект, односно број и ''густину'' одређених об
3) Борис Кривокапић, Енциклопедијски речник међународног права и међународних одно
са, Службени гласник, Београд, 2010, стр. 846-847.
4) Живорад Ковачевић, Српско-енглески фразеолошки речник, Филип Вишњић, Београд,
2002, стр. 322.
5) Concise Oxford Dictionary, Ninth edition, Clarendon Press, Oxford, 1997, p. 1452.
6) Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1979, стр. 1101.
7) Војин Димитријевић и Радослав Стојановић, Међународни односи, Службени лист СРЈ,
Београд, 1996, стр. 298.
8) Војни лексикон, Војноиздавачки завод, Београд, 1981, стр. 444.
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лика угрожавања. Претње су непосредни облици угрожавања обје
ката безбедности, чинилац кризе или неког сукоба, врста притиска
којим жели да се укаже на могућност штете или неког зла са пози
ције силе да би се објекти претње присилили на одређене уступке.
Претње имају јасне, предвидљиве и одређене облике угрожавања.
Оне су увод у рат, економске санкције или терористичке нападе, и
могу драстично нарушити капацитет система безбедности државе
према којој су усмерене. Претња је коначни и најдиректнији део
изазова и ризика.9)

ОФАНЗИВНО ПРОПАГАНДНО ДЕЛОВАЊЕ
Пропаганда је израз латинског порекла и потиче од глагола
propagare, који у српском преводу значи: ширити, распростирати.
Синоним за пропаганду је термин пропагација, такође изведен из
глагола propagare. Овај термин је установљен 1622. године. Наиме,
то се доводи у везу са познатом уредбом папе Грегора XV, којом
се установљава једна водећа папска установа за ширење католич
ке вере (Congregatio de propaganda Fide).Стварање водећег пропа
гандног тела католичке цркве 1622. године, почетак је настанка мо
дерне пропаганде. Почетак деловања пропаганде у међународним
односима управо је пропорционалан с хипотезама о историјском
тренутку у коме су настали ти односи. У историјском смислу из
учавање феномена пропаганде организовано почиње тек почетком
XX века. Студије о пропаганди, које су започете почетком дваде
сетих година XX века и представљале су неку врсту претече со
циолошких студија о убеђивању. Имајући у виду растући развој
и утицај масовних медија у то време, као што су штампа, филм, а
затим и радио, врло брзо су уочени ефекти које пропаганда има
на измени ставова и понашања људи који су подвргнути њеном
утицају.10)

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОПАГАНДЕ
Пропаганда је намерни и систематски покушај обликовања
перцепције и манипулисања сазнањем и понашањем у циљу иза
9) Дејан Орлић, „Појмовно одређење изазова, ризика и претњи у процесу преобликовања
међународне безбедности”, Војно дело, Београд, бр. 3/2004, стр. 91.
10) Радослав Гаћиновић, „Пропаганда у људском друштву”, Војно дело, Београд, пролеће
2012, стр. 47.
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зивања реаговања које је у интересу пропагандисте. Пропаганда
је дакле, смишљено ширење идеја, без конкретне акције од стране
појединца, група или институција наизглед без употребе грубе си
ле. Они који врше пропаганду настоје, у различитим доменима ус
поставити или учврстити своју доминацију на основу идеологија
за коју тврде да јој припадају.
Пропагандна активност увек представља једну врсту изма
нипулисане комуникације, унапред осмишљене и никако спонта
не или случајне, са тачно одређеном сврхом и са циљем да врши
утицај у складу са интересима пошиљаоца, односно креатора по
руке.11) Италијански теоретичар Мито (Mitto) сматра да је „пропа
ганда исто што и техника социјалне пресије која тежи формирању
психолошких или социјалних група са јединственом структуром,
а преко афективних и менталних стања индивидуа.12) Амерички
публицист Л. Мартин одређује пропаганду као „системски поку
шај утицаја на људе помоћу средстава масовног деловања, с ци
љем утицаја на њихове мисли, а овим и на њихово понашање у
интересима одређених група’’.13) Познати француски научник Жак
Елил(Jacques Ellul) одређује пропаганду као „скуп метода којима
се служи нека организована група како би психолошким манипу
лацијама навела масу или појединца, укључених у неку органи
зацију, да узму активно или пасивно учешће у њиховој акцији’’.
„Без обзира на циљ и садржину, пропагандна активност предста
вља плански организовано, смишљено ширење разноврсних поли
тичких, привредних, културних, религиозних и других идеја, ми
шљења, података, ради утицаја на схватање и понашање људи.’’14)
Пропаганда као специфични облик друштвене комуникације може
се дефинисати и као „системски покушај да се врши утицај на
емоције, ставове, уверења и акције одређене циљне популације у
сврху идеолошке, политичке или комерцијалне индоктринације15),
11) Исто, стр. 21.
12) Љубомир Стајић – Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар, Београд,
2007, стр. 237.
13) Исто.
14) Војислав Мићовић – Мате Оруч, Југославија и инострана пропаганда, Танјуг, 1971, стр.
7-8.
15) У свакодневном говору, индоктринација има пежоративан смисао. Ипак, бројни ауто
ри, као што је Фројд, Фром, Адорно, Хоркхајмер, Бурдије, Расерон, и остали, доводе
социјализацију до индоктринације, у смислу по коме друштво које путем свих својих
главних институција од људи праве бића кротка и послушна. Оно што је битно рећи је
да је социјализација сасвим уобичајена и неопходна, сваком људском бићу, али да су у
њој ставке индоктринације, итекако присутне. Однос између социјализације и индок
тринације, једна је од мера демократског духа сваког система. Тако да се индоктрина
ција показује као скуп поступака помоћу којих се образују особе спремне да прихвате,
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путем контролисане трансмисије једностраних порука преко ма
совних или директних канала медијске комуникације.’’16) Иако има
ју заједничких елемената, треба разликовати пропаганду од индок
тринације. Индоктринација је дугорочни процес, којим се преко
породице и школе настоји наметнути систем знања, морална наче
ла и базични међуљудски односи повезани кохерентном идеологи
јом. То је идеологија која прихвата схватања по којим су оправдана
сва средства само да би се постигао циљ.17) Ова идеологија је у
одређеним сегментима комплементарна са политичком индоктри
нацијом. Ђуро Шушњић, сматра да је индоктринација свако план
ско, систематско и контролисано ширење идеологије владајућих
елита и група којим оне покривају, оправдавају и ојачавају своју
друштвену моћ и политичку власт, како би младе генерације, пре
ко васпитно–образовног система, усвојиле ту идеологију као вла
стити систем интерпретације, орјентације и акције, не осећајући
потребу за другачијим погледом на свет.18) Међутим, пропаганда,
делује на већ формиране личности кроз конкретне акције с пози
вањем на основно идеолошко теоријско определење. Пропагандна
активност може унутрашња и спољна. Спољна пропагандна актив
ност је веома интензивна, стручно испланирана и циљно усмерена.
Она делује против друге државе у циљу нарушавања њеног капа
цитета система безбедности. Њен основни циљ је утицај на јавно
мњење друге државе како би се код већине грађана изазвао страх,
зебња, дефетизам и смањила одлучност грађана за одбрану земље.
Пропаганда је дакле поступак који се првенствено заснива
на убеђењу, као једном од суштинских средстава неке политике,
која је усмерена према држави која је мета пропагандног деловања.
Убеђивање је, дакле, средство помоћу којег се од убеђеног очекује
став или понашање повољни по убеђивача на основу тога што су
употребљени стварни или привидни аргументи. Стварни аргумент
је став који је заједнички убеђивачу и ономе кога треба убедити.
као најнормалније, однос господар-роб, и да прихвате своју улогу у оквиру тих истих
односа. Али не треба веровати да индоктринација потиче једино од оних који владају
тим друштвом. Она је укорењена у законитим институцијама, али исто тако и у обича
јима, језику, предрасудама „филозофији’’ свакодневног живота обичних људи. Читав
свет узима учешћа у индоктринацији (Емил Влајки, Бедници модернитета, Филип Ви
шњић, Београд, 2012, стр. 245),
16) Nellson, A. Richard: „Sources for Archivаl Research on Film and Television Propaganda in
the United States”, Film History, Vol. 3, 1989, USA, str. 333.
17) Љубомир Стајић – Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар, Београд,
2007, стр. 238-239.
18) Ђуро Шушњић, „Идоктринација„, Енциклопедија политичке културе, Савремена адми
нистрација, Београд, 1993, стр. 399–405.
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Пропаганда је дакле, поступак, а не средство. Поред убе
ђивања пропаганду најчешће карактерише претња, отворена или
прикривена, која без обзира како се лансира са аспекта дугорочне
анализе нарушава капацитет система безбедности државе према
којој е усмерена. Исход пропагандног деловања мора обезбедити
да објект пропаганде заузме жељени став и понаша се у складу са
њим, тј. да му изгледа као да је он сам, својом вољом дошао до од
говарајућег закључка. Он је манипулисан до те мере да није у ста
њу да сам закључује, макар и на основу погрешних претпостав
ки и под утицајем тешких предрасуда. Од суштинских средстава
пропаганда се користи и обећањима. Од објекта пропаганде не
тражи се само да делује из убеђења или страха, него и у очекивању
неке награде. Карактеристика за пропаганду, и оно што је одваја
од осталих поступака који се претежно темеље на убеђивању, јесте
њена мета, њен адресат. Пропаганда није често упућена владајућој
елити државе којој је намењена, тј. оним који одлучују. Њени чи
ниоци тек треба да делују на њих. Прави објект пропаганде је увек
нека шира група, која није на власти, мањи или већи део станов
ништва државе, или пак у одређеним ситуацијама цело становни
штво, са циљем да се исто усмери против државне власти којој
је у суштини офанзивно пропагандно деловање споља и намењено.
У структури савремене пропаганде значајно место имају технике и
садржаји пропагандног комуницирања. У ствари, адекватни садр
жај и разноврсне технике пропагирања неизоставне су компонен
те сваке ефикасне пропагандне делатности. Комуникација, дакле,
подразумева покушаје размене значења кроз процес симболичке
интеракције између људских бића. Комуникација се често дефи
нише и као’’суштински животни процес размене кроз који људи
креирају, усвајају, преносе и обрађују информацију’’.19) Комуника
ција се гради око одређене размене информација која истовремено
поседује намеравано и опажајно значење.20) За разлику од класич
не комуникације, пропаганда жели да покрене појединца, односно
19) Garth , J, O Donell, V.: Propaganda and Perssuasion, Penguin Books, 1998, USA, str. 26.
20) У теорији се комуникација дефинише као процес у коме пошиљалац шаље поруку при
маоцу кроз одређени канал комуникације. Овај модел комуникације може бити остварен
путем линеарних и трансакцијских модула комуникација. Једну од првих дефиниција
комуникација установио је Аристотел, 333. године пре нове ере, када је комуникацију
описао као процес у коме су говорник, говор и публика главне компоненте комуникаци
ског чина. У новије време, линеарни модел комуникације развили су Шенон и Вивер
1949. године, у студији посвећеној електроници према њиховој дефиницији, главне ком
поненте основног комуникацијског процеса представљају извор поруке, порука, прено
сник, сигнал и прималац порука. Њихова поставка основног комуникацијског процеса се
у теорији која се бави овом проблематиком, углавном уз одређене варијације, прихвата
и данас као основна варијанта за дефинисање комуникације у најширем смислу (Дарко
Тадић, Пропаганда,Spektrum Books, Београд, 2005, стр. 27).
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масе да делују у жељеном правцу и то искључиво у себичном ин
тересу пропагандисте. С обзиром да је то и њена основна сврха,
она се у процесу обликовања и слања порука примаоцима не може
ослањати на класичне начине комуникације који по својој дефини
цији теже да буду објективни и неутрални.21)
Пракса показује да је за амбициозне акције потребно најпре
јасно формулисати идеолошку основу као базу за пропагандно де
ловање. Њу треба операционализовати, тј. разбити на мањи број
једноставно схватљивих идеја унутар којих ће се посебно назна
чити мањкавост актуелне ситуације где су могућа два објашњења:
Ако се ради о намери да се свргне постојећа власт у држави која
је мета офанзивне пропаганде споља, онда је главни пропагандна
активност спољне офанзивне пропаганде компромитовање посто
јеће власти путем разних веома умешно смишљених интерпрета
ција у којима има делић истине, а које се веома лако памте и грађа
нима изгледају на први поглед као истине, а ако се ради о власти,
за коју се залаже спољна пропагандна активност, онда она наводи
све успеле акције које су довеле или ће довести до наводно добре
ситуације, где је још потребно учинити само тај напор да би се
назначени проблем суштински решио. У офанзивном психолошко –
пропагандном деловању против државе споља, свака порука мора
бити врло јасна и једноставна, мултидисциплинарно објашњена
и бенигна. Свака реч се мора учинити крајње разумљивом, мада
ће неке речи  и изрази нужно трпети извесна померања смисла.
Предпропагандно деловање захтева и формирање извесног броја
група чији ће чланови вршити агитацију појединих кључних иде
ја, и покушати активирати што већи број људи у различите акције.
Степен нарушености капацитета система безбедности државе којој
је пропаганда споља намењена у многоме зависи од тога колико
пропагандист познаје оне којима се обраћа. У тој активности врло
је значајна припрема целокупног пропагандног материјала. Поли
тиколошке и правне анализе ће показати да је у предвечерје агре
сије НАТО на СРЈ и током агресије вођена најгрубља пропаганда
против грађана Србије.22)
Пропаганда акција захтева операционализацију методоло
гије пропагандног деловања по тачно утврђеном плану. Акције су
врхунски планиране и координиране. То посебно важи за разли
чита средства јавног информисања. Главни агитатори су одлучни,
21) Радослав Гаћиновић, „Политичка пропаганда – ефикасно оружје у савременом рату”,
Српска политичка мисао, бр. 2/2011, стр. 153.
22) Радослав Гаћиновић, Угрожавање капацитета безбедности државе, Филип Вишњић,
Београд, 2013, стр. 328.
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сигурни у наступу, интуитивни и довољно флексибилни. У пракси
пропаганда може попримити разне облике који, на пример, могу
бити засновани на главним комуникацијским средствима која се
користе у обављању одређеног комуникацијског процеса. Ако се
прихвати принцип да је пропаганда пре свега специфичан облик
комуникације, онда се у том смислу пропаганда глобално може по
делити на активну и пасивну пропаганду. Активна пропаганда је
она врста комуникације која у себи садржи методе и технике ди
ректног позива на акцију, без обзира о којој врсти извора поруке је
реч(политика, економија...). С друге стране, пасивну пропаганду
представљају посебни друштвени и социолошки механизми као
што су образовни систем, моралне и статусне вредности одређене
заједнице, заједнички друштвени митови, политички и економски
модули и опште важећа правила, групне норме и кодекси понаша
ња усвојени од стране већине. Пасивна пропаганда је временски
неограничена, спора, много префињена, и делује само на корене
људског друштва. Активна и пасивна пропаганда делују у компле
ментарном односу и једна без друге не би могле да функционишу.
У теорији су често присутне и поделе пропаганде на „црну’’, „бе
лу’’ и „сиву’’ пропаганду, поготово у контексту расправа о ратној
пропаганди или неким варијантама психолошког ратовања. Термин
‘‘бела’’ пропаганда се обично употребљава када се говори о пропа
ганди која као извор својих порука користи јасно обележене изво
ре информација као што су, легалне радио и ТВ станице, односно
новинске агенције и када се на први поглед чини да је пласирана
порука истинита и заснована на објективним чињеницама. „Црна’’
пропаганда је појам који се, углавном, употребљава против држа
ве и њених институција у циљу компромитовања и нарушавања
система безбедности државе и њених грађана када се пропаганда
повезује са лажним изворима информација, разним врстама искри
вљивања и „прилагођавања’’ истине и постојећих чињеница, као
и ширењем измишљених вести и обмана. Ова пропаганда често
представља „велику лаж’’ укључујући све врсте креативних лукав
ства у постизању жељеног циља. „Сива’’ пропаганда, као и неки
облици искривљивања информација су прилично распрострањени
феномени који се налазе негде између „црне’’ и „беле’’ пропаганде.
„Сива’’ пропаганда се често назива и дезинформацијом и омиљено
је средство у комуникацији коју практикује дипломатија, као и раз
не врсте институција и званичника који се налазе у компанијама,
при државним институцијама као нека врста посредника у кому
никацији и томе слично.23) Ако се прихвати становиште да пропа
23) Дарко Тадић, Пропаганда,Spektrum Books, Београд, 2005, стр. 30-38.
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ганда представља вештину и метод убеђивања људских група или
појединаца – може се говорити да је настала пре међународних
односа. То значи да је човек користио пропагандне поступке у ме
ђународним односима од њиховог настанка.

МЕТОДЕ 
ПСИХОЛОШКО-ПРОПАГАНДНОГ 
ДЕЛОВАЊА
Методе психолошко-пропагандног деловања обухватају си
стем активности и изабране путеве и начине којима се утиче на
свест и понашање људи ради постизања одређених циљева. Ове
методе се могу класификовати у четири групе: методе изазива
ња одређених емоционалних стања; методе засноване на форми
садржаја;  акционе методе и  гласине. Методе изазивања одређе
них стања су усмерена на стварање и изазивање одређених емо
ционалних стања која су праћена и карактеристичним облицима
понашања. У оквиру ове групе најтипичније су следеће методе:
метод стварања и подстицања мржње; метод застрашивања; метод
изазивања носталгичних осећања и директни позив и наговара
ње за предају. Метод стварања и изазивања мржње као једна од
базичних људских емоција усмерава се према неком конкретном
објекту, условљавајући специфичан начин понашања. Метод за
страшивања је усмерен на изазивање страха као специфичног и
непријатног осећања који се испољава на рационално расуђивање
и неконтролисано понашање. То осећање је резултат разноврсних
опасности које се човеку предочавају у смислу угрожавања њего
вог телесног, психолошког и социјалног интегритета. Коришћење
страха као психолошке основе за психолошко-пропагандне актив
ности заснива се на сазнању да неконтролисани страх умањује
критичност и самоиницијативу, способност за рационално и анга
жовано понашање у борби. Метод изазивања носталгичних осећа
ња се заснива на коришћењу емоције туге и жалости које се везују
за губитак нечега што је за човеков живот посебно значајно и за
што је он јаче осећајно везан. Обично најјача туга настаје услед
одвајања од вољене особе, породице и уже социјалне средине.
Примена ове методе има за циљ слабљење вољно-мотивационог
елемента у човековој личности, што има директног одраза на ње
гов борбени морал, склоност дезертерству и депресивном стању.24)
24) Радослав Гаћиновић, „Политичка пропаганда – ефикасно оружје у савременом рату”,
Српска политичка мисао, бр. 2/2011, стр. 159-160.
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Метод директног позива и наговарања за предају је редо
ван пратилац свих ратних сукоба у историји ратовања. За практич
ну реализацију метода позивања и наговарања на предају користе
се гласно говорници и друга средства за психолошко-пропагандна
дејства. Ова метода се назива и метода позивања на дезертерство,
што значи да је веома упечатљива у процесу нарушавања капаци
тета безбедности државе против које је пропагандна активност
усмерена.
Методе засноване на форми садржаја подразумевају се ор
ганизоване активности које се остварују у дужем и континуираном
периоду, са задатком да се утиче на мотивацију, односно форми
рање и мењање ставова масе. У оквиру ње могуће је, као посеб
не, издвојити следеће методе: метод понављања садржаја; метод
упрошћавања садржаја, метод наглашавања елемената садржаја
информација, метод искривљавања елемената садржаја и метод из
мишљања елемената садржаја.
Акционе методе се односе на примену конкретних и карак
теристичних поступака а које су непосредно везане за коришћење
ратне технике уврштавају се у групу тзв. акционих, односно по
средних метода, тј. метода индиректног психолошко-пропагандног
деловања. Резултати њихове примене видљиви су посредно, након
одређених акција оперативних јединица у отпочињању агресије.
Типични представници те групе јесу следеће методе; извођење
препадних акција и коришћење ратних заробљеника.25)
Гласине су неистине или полуистине које се преносе нај
једноставнијим путем: „од уха до уха’’, „у поверењу’’, „у чети
ри ока’’. ...праћене познатим рефреном „јесте ли чули....’’, „знате
ли да...’’, „рећи ћу вам али да никоме не кажете’’, личе на грудву
снега отиснуту низ планину, која котрљајући се постаје лавина.
Због тога су оне не само посебна врста пропагандних порука, већ
и посебна пропагандна метода. Њихова ефикасност се темељи на
психолошкој законитости да човек увек испољава велику заинте
ресованост за оно што му се „саопштава у поверењу’’, и што се у
њему јавља потреба да то, као значајно, саопшти блиским особама.
Уколико је ситуација неизвесна, драматичнија, уколико садржи ви
ше опасности, утолико та психолошка законитост долази више до
изражаја. Производњи гласина веома погодује драматичност рат
них збивања. Основни мотиви за настанак гласина су страх, нада,
мржња и радозналост. Сходно томе предмет гласина су истакнуте
личности и важни догађаји. Центри за производњу гласина преду
25) Исто, стр. 161.
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зимају све потребне мере да би правовремено откривали осетљиве
тачке, а стручњаци из понуђених података извлаче закључке, утвр
ђују главне теме и контролишу гласине. Посебно се води рачуна о
ефекту деловања на психу човека. Може се издвојити више врста
гласине, као нпр. гласине застрашивања, подривања, спонтане и
организоване гласине. Јозеф Гебелс, најпознатији министар пропа
ганде у историји, лично је смишљао обмањивачке гласине и на „лу
кав’’ начин их протурао у јавност. Познат је његов трик са скором
„инвазијом Британије’’, а радило се о ужурбаним припремама за
напад на СССР. Дакле, психолошко-пропагандни производ који на
људску психу делује као маљ зове се гласина., оне се деле на гласи
не страха; гласине не-известности; гласине мржње; обмањивачке
гласине; гласине жеља; сањалачке (носталгичне) гласине; гласине
радозналости; гласине бојазни и стрепње и  Гласине о натприрод
ним чудима.26)

АГРЕСИВНИ НАСТУП СТРАНИХ
ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ
Обавештајна служба је посебна организација државних ор
гана, чија се делатност огледа у прикупљању и изучавању података
о другим државама. Обухвата све структуре друштва и све дру
штвене активности (политичке, економске, војне научно-техничке
и друге) државе према којој је усмерена.27)
Обавештајне активности представљају неодвојиви део поли
тике и на ту чињеницу први је указао Николо Макијавели (1468
– 1527), који је отворио нову епоху теоријско-политичке мисли
створивши тиме услове за експанзију ове делатности.28) Дакле,
обавештајна служба је друштвено историјска и класно условље
на специјализована организација која у оквиру свог делокруга рада
спроводи тајне обавештајне, контраобавештајне и субверзивне
садржаје према виталним интересима противника, користећи
при томе специфичне методе и средства, са циљем остваривања
одређених политичких интереса и заштите унутрашње и спољне
безбедности.29)
26) Дарко Тадић, Пропаганда,Spektrum Books, Београд, 2005, стр. 30-38; Народна армија,
16. 1. 1992.
27) Војни лексикон, Војноиздавачки завод, Београд, 1981. стр. 336.
28) Исто,. стр. 90.
29) Андреја Савић, Увод у државну безбедност, Виша школа унутрашњих послова Бео
град, 2002. стр. 42.
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Термин обавештајна служба у свакодневној употреби има
двојако значење: под њим се подразумева делатност усмерена на
прикупљање посебно чуваних података о институцијама других
земаља или сопственим унутрашњим противницима који делу
ју тајно и то је посебна државна организација која такве податке
прикупља. Према томе, садржај термина обавештајна служба се
подједнако односи на делатност и организацију која се њоме бави,
чинећи тако њихово јединство. Израз „служба” означава и групу
људи који врше неке послове у име заједнице, односно синоним
је за организацију као виши степен учвршћивања власти, а тиме и
заједнице.30)
Први писани извор о обавештајној активности сеже око 4
000 година уназад, будући да су археолози, откопавајући остатке
града државе Мари на реци Еуфрат (данашња источна Обавештај
на служба се данас дефинише као специјализована, релативно са
мостална институција државног апарата, овлашћена да легалним,
али и тајним средствима и методама, прикупља значајне обаве
штајне податке и информације о другим државама или њеним ин
ституцијама и могућим унутрашњим противницима сопствене др
жаве, потребне за вођење политике земље и предузимање других
поступака у миру и у рату и да сопственом активношћу, самостал
но или у сарадњи са другим државним органима, спроводи део др
жавних политичких циљева земље. Из појма обавештајна служба,
проистиче да су: обавештајне службе државне организације и да
су саставни део државне управе; обавештајном службом руково
ди најужи политички врх земље (шеф државе, свет министара, ко
мисија парламента и др.); да су релативно самосталне у односу
на друге структуре државног апарата; да легалним, али и тајним
средствима и методама, прикупљају потребне податке и да су за
коном овлашћене за реализацију своје делатности. Обавештајне
службе великих сила имају искључиво офанзивни карактер. На
стана и уобличавање обавештајне службе посебно је убрзало често
вођење ратова међу државама. Показало се да без доброг позна
вања противника нема ни успеха у борби. У почетку су податке
прикупљале уходе и извиђачи, непосредно пре почетка и у току
дејстава, али то није могло да задовољи потребе командовања. Све
сложенији односи међу државама наметнули су потребу за ширим
информацијама о другим земљама, па је то допринело да се те де
латности прошире и на друге сегменте друштва. 31)
30) Савић А. и др., Основи државне безбедности, МУП Републике Србије, 1998. стр. 43.
31) Родић, Стеван, Обавештајна служба као друштвено-политичка категорија, Београд:
ССУП, 1969, стр. 76; Левков, Миливоје Шпијунажа према међународном праву са освр
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Отпор угњетене и експлоатисане класе владајућој, од самог
почетка је укључивао примену тајних завереничких метода борбе.
То је захтевало потребу да се у оквиру државног апарата створи
специфична организација која би у земљи открила такве опасне де
латности. У каснијим периодима утицаји спољних и унутрашњих
чинилаца, довели су до убрзаног развоја и јачања обавештајне
функције државног апарата.
Развој обавештајне службе текао је упоредо са развојем и
усавршавањем државног апарата. У почетку је то била повремена
функција, коју су према указаној потреби (рат, унутрашње побуне
и сл.), обављале избране поверљиве личности. Међутим, ствара
њем централизованих држава, у доба апсолутистичких монархи
ја, обавештајна служба израста од повремене у сталну системску
делатност одређених државних органа. Обавештајна делатност,
дакле,   представља скуп планских, организованих и непрекидних
мера и поступака које предузимају њени носиоци, ради оствари
вања увида у стање, могућности и намере појединих држава и
појава које су објект обавештајног истраживања, како би се на
основу тих сазнања предузимале одговарајуће активности на по
литичком, економском и војном плану.32)
Прикупљање података о другим државама је веома сложен
посао, јер су ти подаци најчешће добро чувани и заштићени као
тајна. Да би те податке прикупиле обавештајне службе су принуђе
не да се користе разноврсним тајним средствима и методама. Оне
делују агресивно како би извршиле тајни продор на туђу терито
рију и са њих створили сигурне и поуздане изворе информација,
угрожавајући својим, агресивним наступом и понашањем безбед
ност драже и њених грађана. Обавештајна делатност се одвија
кроз обавештајни поступак (циклус), који обухвата: планирање и
организовање; прикупљање података; обраду података и процену
и достављање и коришћење података. Обавештајном делатношћу
се најшире и најинтензивније баве велике силе и та је делатност у
функцији њихове хегемоније.33)
Обавештајну делатност земаља таквог опредељења и дело
вања у међународним односима карактеришу бројне специфично
том на праксу држава после II светског рата (докторска дисертација), Београд, издање
аутора, 1965, стр. 76.
32) Савић, Андреја, Увод у државну безбедност, Београд: ВШУП, 2000, стр. 42-43; Делић,
Милан, „Појмовно одређење обавештајне активности и обавештајне службе„, Без
бедност, год. 39, бр. 1/1997, стр. 111-128.
33) Радослав Гаћиновић, Угрожавање капацитета безбедности државе, Филип Вишњић,
Београд, 2013, стр. 341,
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сти, а најзначајније су34): не постоје квалитативна и квантитативна
ограничења у прибављању информација, нити у погледу бројно
сти одговарајућег кадра, техничких и финансијских могућности и
употребљеног времена; незамисливо је одустајање од прибавља
ња неке неопходне информације само зато што се до ње не може
доћи на дозвољен, легалан, начин; обавештајна делатност се пр
венствено спроводи уз помоћ људи, односно нема обавештајне де
латности без квалитетне агентурне мреже; резултати обавештајне
делатности треба да омогуће да се продре у противников начин
размишљања, да се утиче на његове одлуке, да се идентификује
и да се продре у његов обавештајно-безбедносни систем и оба
вештајна делатност се не може посматрати одвојено од политике,
односно она треба да омогући влади да према противнику води
спољну политику на граници између дипломатских поступака и
отворене интервенције.
Наведене специфичности токова обавештајне делатности,
осим што указују на непрекидност обавештајног циклуса (плани
рање и организовање, прикупљање, обрада и коришћење подата
ка), разоткривају субверзивну улогу државе у односу на земље и
народе према којима има хегемонистичке и друге циљеве и инте
ресе.
Најгрубљи метод деловања страних обавештајних служби
је „Субверзивна делатност’’ која је усмерена на мењање стања у
другим земљама. То се испољава у различитим облицима субвер
зивног деловања, а има за циљ да се ојачају сопствене политичке
и друге позиције у земљама за које су заинтересоване. До јачања
сопственог утицаја у другим земљама може се доћи на два начина:
пружањем разноврсне подршке угроженим режимима чија им по
литика одговара и тајним организовањем преврата ради довођења
на власт политичких истомишљеника. Овај облик деловања обаве
штајних служби нарочито је дошао до изражаја у периоду после
Другог светског рата и још траје и саставни је део политике воде
ћих светских сила.  Ова активност садржи: стварање и обезбеђива
ње политичких и других позиција у другим државама, уз настојање
да се паралише утицај неке треће државе; окупљање и организова
ње политичке и друге емиграције страних земаља, усмеравање и
подстрекивање те емиграције на непријатељско деловање и, евен
туално, на ратна дејства против њихове матичне домовине; спрово
ђење разноврсних диверзија и саботажа, срачунатих на наношење
немира и несигурности у тој држави као и слабљење одбрамбених
34) Мијалковски М., „Обавештајна делатност у остваривању доминације у међународним
односима”, Војно дело, бр. 45/95, стр. 79-80.
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и других потенцијала супротне стране и формирање, организова
ње, опремање и обучавање одређених снага намењених за субвер
зивна дејства на територијама других земаља и њихово припрема
ње за употребу у миру и у рату.35)

МЕТОДЕ СУБВЕРЗИВНОГ ДЕЛОВАЊА
ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ
Обавештајне службе водећих сила настоје да на основу оба
вештајних података изврше и задатке на плану превратничког де
ловања у другој земљи. Део послова превратничког деловања извр
шава обавештајна служба, а у неким случајевима је и непосредни
извршилац. Она је, свакако, основна карика од које зависи начин
припремања и организовања тог деловања. Методе које обавештај
на служба примењује при извршавању ових задатака имају висок
степен тајности и бруталности. Методе субверзивног деловања
спроводе се кроз изазивање и коришћење криза; субверзивну про
паганду; тероризам; саботаже; диверзије, употребу специјализова
них снага и насилни преврат.
Изазивање и коришћење криза је таква метода где обавештај
не службе настоје да вештачки створе или искористе постојећу
кризну ситуацију у другим земљама према којој се врши субвер
зивна делатност. Коначни резултат коришћења криза у некој зе
мљи може бити државни удар или прелазак на специјализоване ак
тивности. У случају државног удара, страна обавештајна служба,
настоји да се инфилтрира у оружане снаге дотичне земље, снаге
безбедности, снаге утицајних политичких организација, државне
органе и слично, како би се чин државног удара извео у што краћем
року и без великих потреса и компликација.
Субверзивна пропаганда као метода рада обавештајне слу
жбе садржи пропаганду и демонстрацију силе. У овој методи оба
вештајне службе планирају акције које су веома смишљене, али
нејасне за велики број људи нападнуте земље. Ова метода се испо
љава у ситуацији када се вешто протурају одабране информаци
је, вести, саопштења и гласине; организују разне дебате, скупови,
конференције са политичким истомишљеницима растурају се ра
зни часописи, новине, билтени и филмови непријатељске садржи
не; утиче се на садржај појединих информација и публикација које
се преносе у јавност, при чему се користе позиције у средствима
35) Радослав Гаћиновић, Угрожавање капацитета безбедности државе, Филип Вишњић,
Београд, 2013, стр. 351.
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јавног информисања и иницирају одређене акције претњом силе
(покрети оружаних снага према државној граници, извођење ве
жби и маневара, повреда државне границе, ваздушног простора) и
слично. Основни циљ примене ове методе јесте да се изазове непо
верење и пометња код грађана и дочара утисак масовног незадо
вољства. Тероризам се као метода обавештајне службе примењује
у ситуацији кад руководиоци обавештајне службе оцене да ће на
тај начин постићи одређене резултате. Саботажа се као метода
најчешће примењује у привредним делатностима других земаља,
тј. када је циљ обавештајних служби да се део економског система
земље или државне делатности доведе до поремећаја или распа
да. Саботажа се, обично, манифестује у: неизвршењу планираних
радњи на време; успоравању неког процеса (производње, саобра
ћаја и сл.) и наношења губитка и развијања неповерења обављању
унапред предвиђених радњи у намери да се посредним начином
нанесе штета, унесе забуна и слично. 36)
Специјализоване снаге обавештајне службе користе када се
за то стекну повољни међународни, посебно унутрашњи услови у
земљи која се напада. Ова метода је најекстремнија у подривачкој
делатности и увод је у војну интервенцију. До употребе специја
лизованих снага долази када је унутрашње стање земље до краја
нестабилно (опште незадовољство народа, социјални немири, ма
совне демонстрације, побуна и сл.). и има изгледа за успех.37)
Насилни преврат као замена једне владајуће гарнитуре дру
гом, представља крајни циљ превратничке делатности обавештај
не службе. Ова метода се јавља као резултат систематске примене
свих наведених метода унутрашњег подривања, иако то не мора да
буде пракса. Има случајева да се, посредством утицајних и амби
циозних „политичких пријатеља” и њиховим тајним организова
њем и вештим руковођењем, пуч или државни удар изведу брзо,
изненадно, једноставно и шира јавност стави пред свршен чин.
Ова метода се може реализовати у оним земљама где је ситуација
крајње нестабилна, а постојећи режим није учврстио власт.38)
36) Радослав Гаћиновић, Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије,
Београд, 2012, стр. 284-285; Бајагић, M. Методика обавештајног рада, Криминали
стичко-полицијска академија, Београд, 2010, стр. 45-51; Hoover, Herbert, Commission on
Organization of the Executive Branch of the Government: Intelligence Activities, Report to
Congres, June, 1955, p. 26. In: Ransom, Harry Howe, Central Intelligence and National Se
curity, Harvard University Press, Cambridge, 1959, p. 6.
37) Радослав Гаћиновић, Угрожавање капацитета безбедности државе, Филип Вишњић,
Београд, 2013, стр. 354.
38) Dictionary of United States Military Terms for Joint Usage, Washington D.C.: Department of
the Army, Navy, and Air Force, May 1955, p. 53; Pinkerton, Roy H., „The Role of Intelligen
ce in Policymaking„, Military Review, Vol. XLVI, No. 7, July 1996, p. 41.
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Radoslav Gacinovic
EXTERNAL NON-ARMED FORMS 
OF IMPERILMENT OF THE 
STATE SECURITY CAPACITY
Summary
This paper is an attempt of author of the paper primarily to classify and
then to define non-armed external forms of imperilment of the state se
curity capacity and also to underline imperilment for integral security
of the state that is coming from a seemingly innocent activity of certain
external groups and organizations. The author of the paper argues that
non-armed forms of imperilment of the state security capacity are pri
marily military pressure, threat, offensive propaganda activities and ag
gressive performance of foreign intelligence services. It is very impor
tant to underline also that the external non-armed forms of imperilment
are always or almost always a prelude to emergence of armed forms
of imperilment of security. Objective – task of the non-armed external
forms of imperilment of security is preparation of „the field” for, for
example, a military intervention or aggression on some state which is
target of the violence. This paper is also a warning to the states as well
as to the United Nations that the external non-armed forms of imperil
ment of security must be treated in accord with the imperilment coming
from them. The systems of security of states must build up instruments
for early recognition of aggressiveness and covert violence in activity
of various external services and organizations. Such external activity
must be incriminated by both the State legislation and legal documents
of the United Nations.
Key Words: imperilment, military pressure, threat, propaganda, intelligence
services
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Resume
External non-armed forms of imperilment of security are military
pressure, threat, offensive propaganda activity and aggressive perfor
mance of foreign intelligence services. Imperilment is a form of concre
tized imperilment for certain parts and subjects of society by substan
tially predictable forces against which it is possible to undertake active
and passive measures of security and prevention and actual protection
and measures of accompanying (post)-protection. In human society
imperilment (threat) as an activity and imperilment (vulnerability) as
situation are dominant forms of imperilment and their origins are in so
ciety and so activity of one group of subjects is directed against another
group of people with a certain objective. For purpose of prevention of
imperilment of society there are formed systems of protection against
the imperilment or there are formed systems of security. All modern
systems of security, regardless of the way and objective of their organi
zation, are a form of organization of society for purpose of protection
of its vital interests and values. Their organization begins by two basic
questions: from who and from what it is necessary to protect society
and in which way it is necessary to direct subjects of security system
for purpose of accomplishing a basic objective of existence of society.
A basic linguistic expression „imperilment of security” encompasses
meaning of a premise that in logical sense is not a statement, because it
does not express a value judgment (as it does not deny the occurrence
of security threat, neither it confirms it, but it only implies the possibi
lity of events.) Each state that cares about its own security and image
worldwide does build up a security system which is capable of early
recognition and prevention of all forms of imperilment of its integral
security. Hence, this term „imperilment of security” has a logical – le
xical meaning in the expression as to „threaten somebody by danger”,
that is, „to bring somebody into a state of existential uncertainty” or „to
bring into uncertainty something that someone has got and has achie
ved and which is a valuable and protected matter (welfare)”. Imperil
ment of security can be done in technical-physical sense (security in a
working place, security in the traffic, etc.), but also in spiritual, moral,
cultural and every other sense. Various forms of imperilment of soci
ety and its values have been emerging since the beginning of society.
Throughout history all societies have been exposed to their imperilment
in various forms and ranges. In the beginning their survival had been
imperiled, and then followed imperilment of their socio-economic and
cultural development. Therefore it is necessary to underline that there is
no consensus over definition of the notion „imperilment”, because the
notion has been theoretically explained and in use in practice in various
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different ways. Therefore regarding majority of definitions of the no
tion of imperilment it is possible to find certain objections, as they are
a consequence of generalizations for purpose of simple determination
(definition) of substance of this notion. In regard to this, the notions
may have different levels of generalization, which certainly depends of
the purpose for its definition (theoretical, practical, educational, etc.)

*

Овај рад је примљен 05. фебруара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 04. марта 2013. године.
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Младен Бајагић

Криминалистичко-полицијска академија у Београду

НЕОЛИБЕРАЛНИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ У 
МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА 
И СТУДИЈАМА БЕЗБЕДНОСТИ*

Сажетак
Као својеврсна доградња најширих либералних политичких
схватања, неолиберализам и неолиберални институционализам су
један од кључних теоријских приступа унутар науке о међународ
ним односима и студија безбедности о разумевању међународне
(безбедносне) стварности у другој половини XX века. Имајући у
центру пажње анархичну структуру међународног система, неоли
берали и неолиберални институционалисти, прихватајући и неке
основне поставке неореализма, наглашавају значај међународних
институција и режима у успостављању и одржавању сарадње из
међу држава као рационалних актера, које кроз ту сарадњу пре све
га теже остварити апсолутну добит, у односу на (нео)реалистичке
ставове о преовладавајућем значају релативне добити за државе и
њихове уско-себичне интересе. Оштра дебата између неолиберала
и неорелиста (нео-нео дебата) обележила је теорију међународних
односа и студије безбедности последњих деценија, али се ни данас
не назире њен коначан исход. Тим пре, јер савремена међународ
на политичка и безбедносна стварност, на основу конкретних при
мера из међународне праксе доводи у питање готово све ставове
*

Овај рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта «Развој институцио
налних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом кри
миналу и тероризму у условима међународних интеграција». Пројекат финансира Ми
нистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 179045), а ре
ализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2011−2014).
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неолибералних институционалиста, пре свега мотиве, услове, нор
ме, правила и процедуре успостављања и одржавања те сарадње и
искрено понашање држава у тим аранжманима. Искуства говоре да
су досадашњи успостављени облици сарадње између држава били
и корисни и штетни за државе, јер их, између осталог, посебно од
ликују настојања моћних држава да умање националне безбедно
сне капацитете слабијих држава и често остваре хегемонистичке
циљеве на њихову штету.
Кључне речи: државе, међународне институције, неолиберализам, нео
реализам, неолиберални институционализам, национална
безбедност, сарадња у безбедности.

РАЗВОЈ И ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ 
НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И НЕОЛИБЕРАЛНОГ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Неолиберализам, као посебан теоријски правац у разуме
вању светске политике1), представља доградњу и модификацију
либералних теорија, мада постоје мишљења да неолиберализам
значајно одступа од изворних поставки либерализма.2) Неолибе
рални приступ у теорији међународних односа у центру свог ин
тересовања има апсолутне вредности и добит/корист држава (еко
номске, стратешке, безбедносне, и др.), и веома мали значај дају
релативним величинама, за које се, по њему, залаже (нео)реали
стичка школа међународне политике. Из угла студија безбедности
неолиберализам истражује начине на које међународне институ
ције и режими унапређују међународну сарадњу генерално, тиме
и сарадњу у безбедности.3) Њему сродне институционалистичке
студије у оквиру међународних односа сматрају да је настанак ме
ђународних институција последица деловања националних држа
ва као актера системског/међународног нивоа, које настоје увећа
ти своју моћ и остварити своје себичне интересе, односно увећати
1) О либерализму као теоријском изворишту неолибералних схватања опширније у: С. Пе
ришић, “Либерализам в.с. демократија: Ограничавање политичке демократије - искорак
ка изградњи глобалног нихолистичког друштва”, Српска политичка мисао, 2009, год.
16, вол. 25, бр. 3, стр. 63-82.
2) З. Голубовић, “Елементи критике неолибералног модела транзиције”, Социолошки пре
глед, 2004, вол. XXXVIII, 1-2, стр. 7.
3) Види: Ч. В. Кегли, Јр. и Ј.Р. Виткоф, Светска политика - тренд и трансформација, Цен
тар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука, Дипломатска академи
ја, Београд, 2004, стр. 96-97.
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сопствену безбедност у односу на друге државе.4) Основна анали
тичка претпоставка неолиберализма (и неолибералног институци
онализма) је постојање Вестфалског модела међународног систе
ма, у коме су државе рационални аутономни актери, који ступају
у сложене и разноврсне (економске, политичке и др.) међусобне
односе настојећи из њих извући апсолутну добит.
Главне сметње успостављања и одржања сарадње између др
жава у анархичниом међународном систему5) по неолибералима су
страх од варања и издаја/дезертерство. Тај страх спречава сарадњу,
чак и када рационалне државе раде заједно на обострану корист.
Излаз из тог зачараног круга по неолибералима је у јачању међу
народних институција и режима, који решавају проблем страха на
три различита начина. Прво, институције и режими стварају осећај
правне одговорности (осећај обавезе између држава да се придр
жавају утврђених правила и споразума). Друго, институције и ре
жими смањују трошкове трансакција између држава, и обезбеђују
транспарентност и информације о државним акцијама, што је им
је и најважнија функција. Примера ради, коначни циљ режима је да
смањи неизвесност у систему, чиме се омогућава државама да ви
ше и искреније сарађују, при чему се ефекти анархије ублажавају.6)
Неолиберали виде државе као само-заинтересоване актере
(рационалне егоисте/ rational egoists) у анархичном међународном
систему, између којих је могућа сарадња кроз деловање међуна
родних институција и режима, чиме се ублажавају негативни ефек
ти анархије. Иако је по њима сарадњу у безбедности много теже
постићи. од сарадње у другим областима, колективна безбедносна
структура према неолибералима се може изградити и у анархичном
систему, док неореалисти заговарају равнотежу снага и савезе као
оквир достизања безбедности. Надлежност и моћ међународних
институција и режима зависи од држава и њихове процене коли
ко их међународне институције и режими могу “ојачати”, нудећи
им простор за размену информација што води “узајамно корисним
споразумима” са другим актерима системског нивоа.7)
Моћ и домет међународних институција зависи од прора
чуна/процене држава као системских актера које, кроз деловање
4) R.O. Keohane, After Hegemony: Coop eration and Discord in the World Political Economy,
Princeton University Press, Princeton, 1984, pp. 12-13.
5) Упореди: Д.Р. Симић, “Узбурканост у глобалној политици (Од међународног поретка до
глобалног сруштва)”, Српска политичка мисао, 2008, год. 15, вол. 22, бр. 4, стр. 17.
6) M. Griffiths, T. O’Callaghan and S.C. Roach, International Relations: The Key Concepts (Se
cond Edition), Routledge, New York, 2002, pp. 282-283.
7)

Ibid.
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у институцијама и деловање самих тих институција, покушавају
максимално увећати своје интересе, због чега се институције виде
као зависне варијабле државне акције.8) Међународне институције
неолиберали дефинишу као “скуп правила којима се одређује на
чин на који ће државе сарађивати и регулисати међусобне неспора
зуме у случају сукоба интереса”9) због чега се и сматрају значајним
инструментима међународне сарадње. Према нелибералима, међу
народне институције омогућавају људима да верују да ће сукоби
бити избегнути, јер оне продужују сенку будућности и умањују
акутност безбедносне дилеме, ублажавају анархију у међународ
ном систему која се ограничава и смањује њиховим деловањем.10)
Међународне институције по неолибералима стабилизују очекива
ња држава - чланица међународног система у четири правца: 1/
обезбеђују осећај трајања; пружају прилику за реципрочно пона
шање; 2/ омогућавају проток информација; и 3/ омогућавају начи
не да се реше сукоби; 4/ чиме стварају климу у којој се развијају
очекивања сталног мира.
Дакле, међународне институције су изузетно значајне јер
пружају информације држави о акцијама других држава, дефи
нишу стандарде за процену понашања других држава и казне за
кршење успостављених правила сарадње, обезбеђују оквир за об
ликовање неконфликтног понашања држава - чланица тих инсти
туција, чиме се олакшава и поспешује сарадња између држава.11)
Поред међународних институција, неолиберални институ
ционалисти посебну пажњу поклањају и међународним режими
ма, који генерално представљају “скуп норми којима се утврђују
начини на које се државе могу надметати и сарађивати са другим
државаме, и забрањивати неприхватљиве начине понашања”, од
носно “норме, правила и процедуре за заједничку акцију са којом
се сагласио низ држава”.12) У ужем смислу, безбедносни режим (se
curity regimes) као концепт је изведен из општег појма режима и
уско је везан за став о неопходности јачања међународних инсти
8) Р.Б. Бакер, «Нови институционализам и међународни односи», Међународни проблеми,
2011, вол. LXIII, бр. 3, стр. 352-353.
9) R.O. Keohane, “International Institutions: Two Approaches”, International Studies Quar
terly, 1988, Vol. 32, No. 4, p. 393.
10) Детаљније: R.O. Keohane, After Hegemony..., op. cit. pp. 65-85.
11) L.L. Martin, “Institutions and Cooperation: Sanctions during the Falkland Islands Conflict”,
International Security, 1992, Vol. 16, No. 4, pp. 143-144; Упореди: J.J. Mearsheimer, “A Re
alist Reply”, International Security, 1995, Vol. 20, No. 1, p. 85.
12) Ј. Ј. Mearsheimer, “ The False Promise of International Institutions”, International Security,
1994/95, Vol. 19, No. 3, pp. 5-49.
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туција у очувању међународне безбедности и мира.13) Режим се по
сматра као “скуп имплицитних и експлицитних принципа, норми,
успостављених процедура и правила на које се ослањају актери у
међународним односима”.14) Суштина режима је у: 1/ принципима
као везивном ткиву теоријских поставки о томе како свет функцио
нише; 2/ нормама које описују опште стандарде понашања и утвр
ђују права и обавезе држава. Норме и принципи одређују карактер
режима и не могу се мењати без промена саме природе режима; 3/
правилима која разрађују опште норме и принципе, да би се ускла
дили сукоби који могу постојати између принципа и норми; и 4/
процедурама доношења одлука које утврђују посебне облике по
нашања (нпр. систем гласања и сл.).15) Сам безбедносни режим је
феномен XX века и у теоријским смислу представља супротност
концепту “безбедносне дилеме”. Идеја безбедносних режима се за
снива на појачаној свести о потреби усклађивања и успостављања
већег нивоа сарадње и поверења између држава у области нацио
налне и међународне безбедности. Задаци режима су стварање тач
но утврђеног поретка и успостављање правде - јер се једино у по
ретку који подразумева постојање правде може достићи стабилан
мир.16) Безбедносни режими подразумевају стања у којима “група
држава, у настојању да пригуши безбедносну дилему, сарађује ка
ко би превазишла међусобне несугласице и избегла рат, сопстве
ним поступцима и проценама понашања других».17) Међународне
режиме стварају државе у настојању да “разраде правила сарадње
чак и када на међународном плану влада анархија”.18) После Дру
гог светског рата изграђени режими имали су јасно утврђена пра
вила и институције на којима се развијала међународна сарадња у
одређеној области (Општи споразум о тарифама и трговини).
13) R.O. Keohane, “International Institutions..”, op. cit., p. 383; L.L. Martin, “Institutiоnalist
view: internatiоnal institutiоns and state strategies”, In T.V Paul and J.A. Hall (eds) (1999).
International Order and the Future of World Politics, Cambridge University Press, New York,
1999, p. 79.
14) S.D. Krasner (ed), Internatiоnal Regimes, Cоrnell University Press, New York, 1983, p. 2.
15) S.D.Krasner, Structural Cоnflict: The Third Wоrld Аgainst Glоbal Liberalism, University оf
Califоrnia Press, Berkley, 1985, p. 4-5.
16) C.W. Kegley Jr. and G.A. Raymоnd, Exоrcising the Ghоst оf Westphalia: Building Wоrld Or
der in the New Millennium, Prentice Hall, New Jersey, 2002, p. 5.
17) R. Jervis, “Security Regimes”, B. Buzan, (1991). People, State & Fear: An Agenda for In
ternational Security Studies in the Post-Cоld War Era (second edition), Pearson Longman,
London, p. 218; Д.Р. Симић, Наука о безбедности - савремени приступи безбедности,
Службени лист, Београд, 2002, стр. 46.
18) Ч.В Кегли и Ј.Р. Виткоф, Светска политика - тренд и трансформација, оp. cit., стр. 476477.
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Као посебан приступ унутар широко постављеног неолибе
ралног теоријског дискурса19), неолиберални институционализам
се јавио 80-их година XX века, на врхунцу трке у наоружавању,
када се увидело да борба за моћ20) и безбедност (дилема моћи и
безбедности), односно политика силе и сукобљавање, не гарантују
миран и безбедан развој савремених међународних односа.21) Фо
кусирајући се на системски утицај информација и институција у
анархичном међународном систему, неолиберални институциона
листи сматрају да је сарадња између држава могућа и у анархич
ном међународном систему.22)
Неолиберални институционализам прихвата и нека станови
шта (нео)реализма: 1/ државе су кључни актери у међународном
систему које теже увећању (релативне) моћи у жељи да надмаше
конкуренте; 2/ државе, због својих себичних интереса, не препо
знају значај сарадње у међународној политици, осим ако је то у
њиховом интересу; 2/ међународни систем, кога одликује политика
силе, је анархичан; 3/ основни мотив у понашању држава је жеља
за опстанком; и 4/ државе су рационални актери-егоисти у постиза
њу тог циља, желећи безобзирно да максимизирају своје интересе
(извуку апсолутну добит).23) Дакле, неолиберални институциона
листи, као и неореалисти, истичу значај и улогу држава као кључ
них актера међународне политике у анархичном међународном
систему, као и утицај међународне анархије на понашање држава.
Међутим, они претпостављају и постојање сложених образаца ме
ђузависности која утиче на стварање заједничких интереса међу
19) Жаклина Новичић наводи да се унутар дискурса либералног интернационализма у те
орији међународних односа могу препознати макар четири приступа: 1/ либерални ин
ституционализам; 2/ структурални либералнизам; 3/ либерални реформизам; и 4/ либе
рални космополитизам; Детаљније у: Ж. Новичић, “Неолиберализам и неореализам у
савременој теорији међународних односа”, Међународна политика, 2007, бр. 2-3, стр.
221-222.
20) Кроз развој савремених студија међународних односа, тиме и савремених студија без
бедности, концепт моћи заузима једно од централних места; О појму и елементима
(тврдим и меким) моћи шире у: М. Бајагић, Међународна безбедност, Криминалистич
ко-полицијска академија, Београд, 2012, стр. 208-217; П. Матић, “Борба за меку моћ”,
Српска политичка мисао, 2009, год. 16, вол. 24, бр. 2, стр. 31-44.
21) За неолиберални институционализам као посебну неолибералну песпективу се кори
сте и називи “либерални институционализам” или “институционализам”; Упореди: E.
Newman, A Crisis of Global Institutions? Multilateralism and international security, Rou
tledge, New York, 2007; E. Harrison, The Post-Cold War International System: Strategies,
institutions and reflexivity, Routledge, New York, 2004, pp. 33-35.
22) Ibid.
23) Упореди: R.O. Keohane and L.L. Martin, “The Promise of Institutional Theory”, Internatio
nal Security, 1995, Vol. 20, No. 1, pp. 35-51; R. Powell, op. cit., pp. 313-344; Д. Вукчевић,
“Безбедносна политика ЕУ у савременој теорији међународних односа, Српска поли
тичка мисао, 2010, год. 17. вол. 27, бр. 1, стр. 77.
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развијеним државама, и наглашавају значај међународних инсти
туција у очувању мира, тврдећи да међународне институције пома
жу државама да успешно сарађују у том систему. Како тврди Хе
лен Милнер (Helen Milner), институције су резултат “негативних
спољних реакција” које проистичу из координисаног националног
понашања. У међународним институцијама се развија и негује ре
ципроцитет, а државе мењају понашање на основу корекција дру
гих држава.24)
У односу на неореалистичке поставке неолиберални инсти
туционализам заступа становиште да: 1/ међународне институције
могу допринети превазилажењу анархије која влада у међународ
ном систему; 2/ унутрашње карактеристике држава утичу на пона
шање између држава; 3/ постоји проблем анархије. Иако реалност
међународног система, може бити решен кроз стварање јаких гло
балних институција; 4/ државе теже апсолутној моћи, мотивисане
трагањем за сарадњом која ће донети апсолутну добит за све акте
ре у међународном систему; и 5/ државе већи значај придају еко
номској добити и социјалној безбедности.25)
Дакле, неолиберални институционализам сматра да се ме
ђународна сарадња између држава може развијати под окриљем
међународних институција, јер сарадња смањује трансакцио
не трошкове државних интеракција у анархичном међународном
окружењу.26) Међутим, питање је да ли овако замишљен (нео)ли
берални међународни поредак може бити самоодржив, без обзи
ра на природу унутрашње политике држава које учествују у њему.
Наиме, сарадње безусловно захтева да државе делују и понашају
се против својих (себичних) националних интереса, због чега по
стоји опасност да се државе често одричу сарадње када она може
произвести неједнак однос добити.27)
Један од најистакнутијих неолибералних институционали
ста је Роберт Киохејн (Robert Keohane), који максимизира могућ
ности заједничког добитка држава, уколико сарађују и праве за
једничке пројекте. У делу “После хегемоније: сарадња и неслога у
светској политичкој економији” (After Hegemony: Cooperation and
Discord in the World Political Economy), Киохејн је покушао син
тетизовати идеје структуралниог реализма (structural realism) и
24) H.V. Milner, Interests, Institutions, and Information: Domestic Politics and International Re
lations, Princeton University Press, New York, 1997, pp. 7-8.
25) R. Powell, op. cit., p. 328; Д. Вукчевић, op. cit., стр. 77-78.
26) М.C. Desch, “America’s Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of Overreaction in U.S.
Foreign Policy”, International Security, 2007/2008, Vol. 32, No. 3, p. 35.
27) Види детаљније у: J.M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation...”, op. cit., pp. 485508.
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комплексне међузависности (complex interdependence), због чега
се овај теоријски хибрид назива и “модификовани структурални
реализам” (modified structural realism) или “неолиберални институ
ционализам” (neoliberal institutionalism).28) Киохејн се у овом делу
пита како би се анархични међународни систем могао развијати у
правцу стабилних односа сарадње, упркос паду моћи САД у одно
су на Јапан и Европу од 1945. године. Киохејн сматра да су моћ и
лични интереси држава важни, али да Волц, Гилпин и други струк
турални (нео)реалисти претерују у одређивању степена у којем ме
ђународни систем јесте анархичан, тиме и неспособан да обезбеди
услове за сарадњу између држава. По Киохејну то није тачно јер,
упркос недостатку врховног међународног ауторитета, неформал
ни елементи управљања постоје у форми «режима и институција»
- «сродних комплекса правила и норми, препознатљивих у просто
ру и времену.29) Теорија сарадња по Киохејну се заснива на функ
ционалној корисности «режима» (сарадња групе држава у реше
њу спорних питања), базираних на правилима, нормама око којих
очекивања и понашања само-заинтересованих држава конвергира
ју дефинисању њихових дугорочних интереса за подстицање са
радње, упркос променама у равнотежи моћи. Такви се међународ
ни режими развијају пре свега да би решили политичке тржишне
неуспехе (market failure) проблеме колективног деловања. Режими
омогућавају функционисање принципа реципроцитета и право
времене информације о туђим склоности, намерама и понашању.
Мењањем системског амбијента, међународне институције олак
шавају промене државних стратегија, тако да рационалне, само-за
интересоване државе могу наставити да поуздано сарађују током
времена. Режими смањују трошкове међународних трансакција,
разграничавајући допустиве и недопустиве трансакције и ком
бинујући их кроз повезивање, чиме се омогућава државама да се
окупе око аранжмана сарадње и тиме смање несигурност. Успоста
вљена правила временом могу повећати број трансакција између
држава, чиме се обесхрабрује неизвршење обавеза које проистилу
из сарадње на три начина: 1/ повећава цену неизвршења стварањем
изгледа за будућу добит кроз сарадњу, чиме ствара сенку будућно
сти, да би одвратило од неизвршења данас; 2/ држава ухваћена у
неизвршењу смањује изгледе за остварење користи од будуће са
радње, пошто ће жртва вероватно узвратити. Правила такође мо
гу смањити цену трансакција (трансацтион цост) појединачног
аранжмана. Када институције, односно режими, обављају описане
задатке, државе су у могућности да улажу мање напора у прегова
28) G. Griffiths, S.C. Roach and M.S. Solomon, op. cit., pp. 109-112.
29) R.O. Keohane, “International Institutions: Two Approaches....”, op. cit., p. 383.
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рање и надзор аранжмана, и обезбеђивање од могућег неизвршења.
Повећањем ефикасности међународне сарадње, институције је чи
не много уноснијом и атрактивнијим за државе вођене сопственим
интересима.30) Структура правила може државама које учествују у
сарадњи обезбедисти више информација, чиме се побољшава над
зор поштивања тих правила и обесхрабрује њихово неизвршење на
два начина: 1/ повећава се вероватноћа да ће онај ко не извршава
обавезе бити ухваћен, и обезбеђује се жртви рано упозорење, чи
ме јој се даље омогућава да предузме мере заштите пре него што
буде тешко оштећена. 31) Коначно, правила могу повезати интерак
ције држава у разним областима, а циљ повезивања је повећање
међузависности између држава, које неће варати у једној области
из страха да жртва не узврати у другој. Повезивање обесхрабрује
неизвршење на исти начин као и понављање - оно повећава цену
неизвршења и обезбеђује жртви начин да узврати.32)
Концепт тржишног неуспеха је послужио Киохејну да се
упита и могу ли државе у анархичном међународном окружењу
и свету политичке економије сарађивати у одсуству хегемона. За
кључио је да стварање институционализоване сарадње између
држава не зависи од одржања хегемонистичких прилика и да ти
односи нису неопходни за успостављање и одржавање режима.33)
Моделујући концепт тржишног неуспеха кроз “затвореничку ди
лему” (prisoner’s dilemma), Киохејн износи ревидирани функцио
нални императив сарадње супротстављен реалистичком концеп
ту варања и тежњи за максималном добити, а кључ је да се друга
(супротстављена) страна убеди да постоје заједнички интереси за
сарадњу одрицањем од краткорочне добити (која се остварује ва
рањем у традиционалном безбедносном надметању држава), у ци
љу остваривања дугорочне добити успостављањем дугорочне уза
јамне сарадње.34) Укратко, по Коихејну међународни режими могу
имати пресудну функционалну улогу у олакшавању сарадње ме
ђу државама (рационалним егоистима), јер смањују трансакционе
трошкове или трошкове преговарања, праћење и спровођење спо
разума, и смањују неизвесност и пружају информације које обли
кују очекивана будућа понашања држава, мада је у условима анар
хије тешко створити режиме јер је тешко за чланице успоставити
30) Ж. Новичић, op. cit., стр. 227-228.
31) R.O. Keohane and L.L. Martin, op. cit., p. 42.
32) Ж. Новичић, op. cit., стр. 228.
33) R.O. Keohane, “International Institutions: Two Approaches....”, op. cit., p. 383.
34) Ж. Новичић, op. cit., стр. 225; Детаљније о трошковима трансакцијама између држава
види у: .O. Keohane, “After Hegemony...”, op. cit., pp. 85-98.
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правну одговорност унутар режима35) Кључни закључак Киохејна
је: “када мислимо о сарадњи после хегемоније, морамо размисли
ти о институцијама”.36) Након објављивања дела “После хегемони
је...” Киохејн је наставио да елаборира неолиберални приступ на
анализи одлучивања у Европској заједници и њеним потенцијали
ма за већу сарадњу у развоју еколошких режима37), уз предлог да се
његова системска теорија међународне сарадње допуни теоријом
учења унутар држава.38) Киохејн и други неолиберали су се бави
ли и могућим моделима понашања држава и улогом међународних
институција у успостављању и развијању сарадње између држава.
По њима међународне институције треба и могу да утичу на држа
ве да одустану од варања и пристану на краткорочна жртвовања да
би се остварила дугорочна корист кроз сарадњу. Те институције су
дубоко укорењене у реалност моћи и интереса, оне имају интер
активни ефекат (њихов утицај на исход варира) зависно од при
роде моћи и интереса, и могу обезбедити информације, смањити
трошкове трансакција, учинити обавезнијим обавезе, установити
кључне тачке сарадње, и унапредити функционисање реципроци
тета.39) Прицип реципроцитета, на пример, за Киохејна и Мартин
и истомишљенике, је начин успостављања међународне сарадње
испољене кроз њене мултилатералне облике и инститицуонално
удруживање40) и одржања институција кроз које се одвија сарадња
међу државама. Међународни режими, оцењује Киохејн, праве ра
зумнију сарадњу смањењем вероватноће двоструке игре”41), они не
замењују реципроцитет већ га институционализују и појачавају.42)
Неолиберални институционалнисти, наглашавајући ва
жан значај међународних институција и режима, који на осно
ву дефинисаних норми утичу на понашање држава и сарад
њу између њих, указују да је идеја мултилатерализма важна
за међународну политику. Иако се овај институционални - др
жавноцентрични модел мултилатерализма неолибералних инсти
35) Ibid, pp. 85-109.
36) Ibid, p. 246.
37) G. Griffiths, S.C. Roach and M.S. Solomon, op. cit., p. 110.
38) Упореди: R.O. Keohane and E. Ostrom (eds), Local Commons and Global Interdependence:
Heterogeneity and Cooperation in Two Domains, Sage, London, 1995.
39) R.O. Keohane and L.L. Martin, op. cit., p. 42.
40) Д. Симић, “Савремене тeорије безбедности”, зборник Реформа сектора безбедности,
Институт Г17, Београд, стр. стр. 16.
41) R.O. Keohane, “After Hegemony...”, op. cit., p. 97.
42) R. Axelrod and R.O. Keohane, “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Insti
tutions”, World Politics, 1985, Vol. 38, No. 1, pp. 226-254.
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туционалиста може оспорити, мултилатерализам као идеја доноси
стабилност, реципроцитет у односима, и правилности у понаша
њу. Он је „генерички институционализовани облик међународних
односа”, који успешно координира односе између три или више
држава на основу општих принципа понашања који прецизирају
одговарајуће понашање, без обзира на супротстављене интересе
држава. Ово значи да чланови мултилатералног споразума треба
ју поштовати правила понашања за питања која су релевантна за
аранжман сарадње између држава. Поред тога, мултилатерализам
подразумева и оно што Коихејн позива „дифузни реципроцитет”
(diffuse reciprocity), где чланови могу да очекују да добију отпри
лике еквиваленту корист током времена, ако не и нужно на осно
ву сваке одлуке или мишљења.43) Мултилатералне институције по
овом схватању обављају важне улоге државе кроз смањење тро
шкова, израду, праћење и примену правила (трансакциони трошко
ви), обезбеђујући информације и лакше доношење веродостојних
одлука.44)

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ V.S. НЕОРЕАЛИЗАМ
(НЕО-НЕО ДЕБАТА)
Неореализам и неолиберализам представљају два доминант
на теоријска правца у науци о међународним односима у XX веку,
која се у најважнијим питањима значајно разликују.45) Због тога
се између неореализма и неолиберализма развила оштра дебата
(нео-нео дебата) о природи анархије у међународним односима,
мотивацији понашања држава у међусобним односима, природи,
могућностима и извесности сарадње између држава, и улози ме
ђународних институција у стварању правила, норми и услова за
успешно функционисање сарадње. У контексту студија безбедно
сти, дебата у центру пажње има проблем достизања, очувања и
унапређења безбедности у анархичном међународном систему пре
и после хладног рата. Дакле, иако ове две школе мишљења деле и
неке блиске кључне претпоставке46), међусобни сукоб је пре све
га везан за могућност успостављања међународне сарадње између
држава у условима анархије.
43) E. Newman, A Crisis of Global Institutions? Multilateralism and international security, Rou
tledge, New York, 2007, pp. 10-11.
44) Ibid.
45) Истовремено, представници ове школе мишљења не заступају ни идеалистички кон
цепт колективне безбедности; R.O. Keohane and L.L. Martin, op. cit., p. 39.
46) M. Griffiths, T. O’Callaghan and S.C. Roach, op. cit., p. 282.
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За неореалисте, препреке међународне сарадње између др
жава могу бити резултат дефинисаних националних интереса за
које су забринути политички креатори, у смислу да ли та сарадња
обезбеђује потребан оквир да они буду потпуно остварени, али и
чињенице да се државе првенствено баве дистрибуцијом добитака
(релативном користи) од сарадње. Због страха од варања и насто
јања да одрже и побољшају постојећи ниво националне безбедно
сти, могуће је да државе често занемаре сарадњу у корист других
аранжмана, да би оствариле своје безбедносне интересе, без об
зира на могућност дистрибуције (апсолутне) добити од сарадње.
Иако већина неолиберала прихвата неореалистичку слику међуна
родног система, у коме анархија47) постоји и указује на недостатак
свеобухватног наддржавног ауторитета и механизама за очување
безбедности држава у складу са међународним споразумима, они
полазе од хипотезе да су државе у међусобним односима првен
ствено заинтересоване за апсолутну добит, и незаинтересоване за
добит других све док остварују сопствене апсолутне интересе.48)
Нео-нео дебата у суштини одражава геополитичку праксу
савремених држава и, упркос њиховим разликама о могућности
сарадње у оквиру анархије, оба приступа деле подједнако слич
ну онтологију и епистемологију глобалне политике. Онтолошки,
савремени свет за оба приступа чине националне државе као суве
рени и рационални ентитети, а међународно окружење чини оквир
разноврсних и сложених интеракција између тих ентитета. Еписте
молошки, знање о глобалној политици је стечено кроз хипотетичодедуктивни модел анализе, која подразумева унапред постављене
хипотезе о догађајима у стварном свету у којима су државе: рацио
нални актери; имају специфичне функције и интересе; теже увећа
њу сопствене моћи; и калкулишу да би из међусобних интеракција
извукле (релативну и/или максималну) добит, итд.49)
Неореалиста Кенет Волц (Kenneth Waltz), бавећи се про
блемом распореда моћи у међународном систему50), стоји на ста
новишту да “такмичарска природа државних интереса значајно
маргинализује утицај међународних институција”51), тако да је ме
47) Неореалиста Кенет Волц дефинише анархију не “као одсуство владе” или “монопол на
употребу силе”, већ као “одсуство монопола на легитимну употребу силе”; K.N. Waltz,
Theory of International Politics. Random House, New York, 1979, pp. 102-104.
48) S. Tatalović, “Koncepti sigurnosti na početku 21. stoljeća”, Međunarodne studije, 2006, god.
6, br. 1, str. 12.
49) Упореди: P. Wilkin, (2002), “Global Poverty and Orthodox Security”, Third World Quarterly,
2002, Vol. 23, No. 4, p. 635.
50) Д.Р. Симић, “Узбурканост у глобалној политици...”, op. cit., стр. 17.
51) K.N. Waltz, Theory of International Politics.., op, cit., pp. 115-116.
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ђународна сарадња тешко остварива и још теже одржива. Кључ је у
анархичној структури међународне политике која, како тврди Жа
клина Новичић, поставља два основна проблема пред државе када
одлучују да ступе у аранжмане сарадње: 1/ проблем неизвршења/
неиспуњења обавеза које проистичу из сарадње, или једноставно
могућност варања и издаје (дезертерства); и 2/ проблем остварења
релативне добити (relative gain) држава у односу на друге актере
сарадње, и забринутост за даљу потенцијалну употребу те добити
у безбедносне сврхе.52)
Џозеф Грико (Joseph Grieco), такође неореалиста, критико
вао је неолибералне ставове из више разлога. Обзиром да оба тео
ријска правца своја становишта утемељују на кључним поставка
ма реализма и идеализма, Грико указује да се срж нео-нео дебате у
најширем смислу своди на пет кључних поставки. (види Табелу).53)
Табела: реализам v.s. либерализам
Реализам
Државе су глав
ни актери у свет
ским пословима

Либерализам
Постоје други кључни нови актери у
светским пословима, као што су међу
народне
наднационалне агенције, бирократија,
синдикати и трансвладине коалиције

Државе су уни
тарни или раци
онални актери

Децентрализација држава спре
чава владе да наставе загова
рати рационалну политику

Међународни анар
хија је главна снага
која обликује моти
ве и акције држава

Остали проблеми као што су техноло
гије знања и међузависност домаћег
благостања
у међународном друштву подри
вају снагу међународне анархије

Државе су у анар
хију преокупира
не питањима моћи
и безбедности

Државе су све више орјенти
сане ка економском расту и со
цијалној безбедности

Међународне ин
ституције утичу на
могућност сарадње
само маргинално

Међународне институције ну
де више оптимистична обећа
ња него што реализам тврди

52) Ж. Новичић, op. cit., стр. 216.
53) J. M. Grieco, Anarchy and the Limits of Coop eration: A Realist Critique of the Newest Libe
ral Institutionalism, Columbia University Press, New York, 1993, p. 123.
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У чланку “Анархија и ограничења сарадње” Грико као глав
ног изазивача (challenger) неореализму види либерални институ
ционалнизам. По њему, либерални институционализам у основи
сматра да су “реалисти у праву када верују да анархија ограничава
вољу држава да сарађују”, али да државе “могу деловати и заједно,
посебно уз помоћ међународних институција”.54) Ипак, неолибе
рални институционализам по Грику погрешно тумачи реалистич
ку анализу међународне анархије и њен утицај на приоритете и
акције држава, и неуспешно се бави главним ограничењима воље
држава да сарађују, због чега је овај приступ и погрешан. Неоли
бералистичке тврдње о сарадњи су засноване на уверењу да су др
жаве атомистички учесници, и да желе да максимизирају своје ап
солутне циљеве, при чему су равнодушне за циљеве других. Грико
указује да неолиберали у варању (cheating) виде највећу сметњу
сарадњи између рационално егоистичних држава, али да у прева
зилажењу варања као препреке заједничким акцијама држава по
себно могу помоћи међународне институције.55) С друге стране,
реалисти по Грику разумеју да државе траже и апсолутне циљеве и
брину о њиховом испуњавању, али налазе да су државе по каракте
ру позиционе (positional), односно “одбрамбени позиционисти” а
не атомистички/рационални актери. По њима, због бриге о варању,
државе у сарадничким аранжманима брину да њихови партнери
могу добити више из сарадње него они. Због тога ће се државе
фокусирати и на релативне и на апсолутне добити сарадње, што
и чине. Реализам налази најмање две главне препреке међународ
ној сарадњи: државну забринутост о варању (state concerns about
cheating), и државне бриге о релативним постигнутим циљевима
(state concerns about relative achivements of gains).56) Супротно, нео
либерални институционализам обраћа пажњу искључиво на апсо
лутну добит, и није способан да препозна, анализира, или узме у
обзир релативну добит. Уједно, неолиберали не узимају у обзир
претњу рата која се јавља као последица међународне анархије и,
игноришући релативне циљеве, икључиво сматрају да државе са
мо желе апсолутне циљеве. На тај начин неолиберали не успевају
да идентификују главни извор државног кочења међународне са
радње.
Неолиберали по Грику сматрају да су државе у анархији нај
чешће окренуте различитим интересима и ситуацијама које осли
54) J.M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation”, In R.J. Art and R. Jervis (eds), In
ternational Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues (sixth edition), Longman,
New York, 2003, p. 68.
55) Ibid, p. 69.
56) Ibid.

140

Младен Бајагић

Неолиберални институционализам у међународним ...

кавају “затвореничку дилему”. У тој игри свака држава више воли
обострану сарадњу/mutual cooperation од обостране несарадње/
mutual non-coop eration (CC-DD), али и успешно вара у обостра
ној сарадњи (DC>CC) и обостраној обмани виктимизације вара
ња другог (DD>CD): укупно DC>CC>DD>CD. У овим условима, и
у одсуству централизованих власти или других преовладавајућих
сила које би обавезале државе да испуне обећања, на сваку држа
ву се одражава оно што она очекује, без обзира шта други уради
ли.57) Међутим, сматра Грико, неолиберали наглашавају да често
постоје преовладавајуће силе које узрокују да државе одрже своја
обећања и реше затвореничку дилему. Сматра се да државе могу
захтевати стратегију “мило за драго” (tit-for-tat strategy) и сарађи
вати на условној основи - свако држи своја обећања толико колико
и партнери. Неолиберали сматрају и да ће се условна сарадња пре
појавити у затвореничкој дилеми ако је игра поновљена више пута,
пошто државе које је стално понављају обостраним доприносом
или штетом, пре цене да је обострана сарадња њихова најбоља ду
горочна стратегија. Коначно, условна сарадња је државама атрак
тивнија ако су трошкови процене нечијег испуњавања, и санкци
онисања варања мали у односу са добробити заједничке акције.
Ипак, условна сарадња између држава може се развити у окретању
ка међународној анархији и различитим интересима преко страте
гије реципроцитета, ширем времену гледања, и смањењу верифи
киције и санкционисање трошкова. Неолиберали цене и да државе
управљају верификацијом и санкционисањем проблема да би огра
ничиле број партнера у сарадњи. Уједно, неолиберали стављају ве
лики нагласак на други фактор - међународне институције, за које
сматрају да смањују трошкове верификације, стварају понављање,
и олакшавају кажњавање варалица (to punisch cheaters).58)
57) Ibid; Према Оје Кенету “затвореничка дилема” се може објаснити на следећи начин:
“Два затвореника су осумничена за велики злочин. Власти имају доказе да их осуде
на мању казну уколико ни један затвореник не зацвили, обојица ће бити осуђени на
блажу казну (СС). Уколико један затвореник зацвили, а други се загради каменим зи
дом, пацов ће бити слободан (DС) а жутокљунац ће добити строгу казну (CD). Уколико
обојица зацвиле добиће умерене казне (DD). Ређање предности сваког затвореника је:
DC>CC>DD>CD. Уколико затвореници очекују да “играју” само један пут, сваки затво
реник ће боље проћи ако цвили уместо да се загради каменом, без обзира што је његов
партнер изабрао да ради (DС>СС и DD>СD). Изазов од успеха пацова и страх од успеха
жутокљунца ће довети појединачну игру “затовреничке дилеме” до обостраног напу
штања. На жалост, уколко оба затвореника размишљају на овај начин, они ће добити
умерену казну за главну опужбу, док сарадња може довести до блаже казне за мање
значајну оптужбу. У појединачној игри “затвореничке дилеме”, појединачно разумне ак
ције изазивају колективне последице које су испод оптималних; Упореди: О.A. Kenneth,
“Cooperation under Anarchy: Hypotheses and Strategies”, World Politics, 1985, Vol. 38, No.
1, pp. 7-8.
58) J.M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation”, op. cit., p. 70.
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Иако неолиберали наглашавају да могу прихватити кључне
погледе реалиста о државама и анархији, али и одбранити класич
не либералне аргументе о институцијама и међународној сарадњи,
Грико оцењује да се перспективе реалиста и неолибералиста о др
жавама и анархији потпуно разликују, јер неореалисти дају целови
тије разумевање проблема сарадње него неолиберали. Неолибера
ли сматрају да државе имају само један циљ у разним-интересним
односима: постићи највећу могућу појединачну добит. Ипак, сма
тра Грико, државе су, вођене логиком и интересом опстанка, посеб
но осетљиве на ерозију њихових релативних способности, који су
ултимативна основа за њихову безбедност и независност у анар
хичном самопомажућем међународном контексту. Зато реалисти
цене да главни циљ држава у неком односу није постићи највећи
могући појединачни циљ или добит, већ да спрече друге државе
да остваре предност у њиховим релативним могућностима.59) Јер,
“прва брига држава није да максимизује моћ већ да одржи своју
позицију у систему”.60)
У односу на Волца, Грико износи ипак нешто оптимистич
није ставове о значају међународних институција, али уз ограду
да анархија подстиче и оснажује државе да се понашају пре као
“одбрамбени позиционисти” него “рационални егоисти”, пре свега
због јаких ограничења за међународну сарадњу.61) Како тврди Гри
ко, држава брине о релативним добицима, због чега може да одбије
да сарађује чак и ако је уверена да ће други партнери у сарадњи
задржати и испунити обавезе у заједничком аранжману. Ипак, сма
тра Грико, међународне институције имају значај, јер сужавају у
одређеној мери простор за варање/подмићивање и пружају изгледе
за добит из сарадње.62)
Једну од најотворенијих критика либералног институциона
лизма изнео је Џон Миршајмер (John Mearsheimer), представник
офанзивног реализма, једног од два правца неореализма. Миршај
мер сматра да либерални институционализам није ништа ново у
односу на реализам, и да се, на основу поставки Киохејна и Лизе
Мартин, може назвати само “нејасном алтернативом реализму”,
која је, у ствари “прогутана од њега”, односно “реализмом под дру
59) Ibid, p. 71.
60) K.N. Waltz, Theory of International Politics.., op, cit., p. 126.
61) J.M. Grieco, Coop eration among Nations: Europe, America, and Non-Tariff Barriers to Tra
de, Cornell University Press, Ithaca, 1990, p. 10.
62) Ibid., pp. 233-234.
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гим именом”63) Разлог томе по Миршајмеру пре свега је у следећим
чињеницама: 1/ неолиберали тврде да су “институције значајне”
(institutions matter), док он тврди да су институције једноставно
неважне (institutions are simply irrelevant). Питајући се зашто нео
либерали тврде да би државе уложиле своје ресурсе у сарадњу ако
тиме не остварују никакву разлику у моћи, односно добити, Мир
шајмер оцењује да се ради о својеврсној “колективној заблуди”,
и да је бесмислено расправљати о значају институција без јасног
увида у степен њиховог утицаја на понашање држава. Безвредно је
a prior i веровати да су институције битне, јер је чињеница да вели
ке силе користе институције да унапреде своје интересе. Зато др
жаве и улажу скромне ресурсе у институције64); 2/ главни проблем
нелибералног приступа је одрживост тезе да институције обезбе
ђују оквир у коме ће се државе одрицати краткорочне у корист ду
горочне добити? Миршајмер критикује тврдњу Киохејна и Мартин
да институције утичу на понашање државе на начин који против
речи реализму јер, у крајњем случају, њихова даља разрада ове те
идеје обилује реалистичким аргументима (институције су укоре
њене у реалности моћи и интереса). По Миршајмеру, институције
функционишу не као алтернатива себичним интересима држава,
већ због класичне дистрибуције моћи, односно њихов карактер је
организован у оквиру преовладавајуће расподеле способности.
Такође, Киохејн и Мартин једва помињу аргумент да инсти
туције имају независан ефекат на понашање држава. Ако је “раз
лика између реализма и либералног институционализма у томе да
ли су институције независне или зависне променљиве”, како тврде
Киохејн и Мартин, у онда је по Миршајмеру тешко видети како
ова верзија либералног институционализма представља изазов ре
ализму. Што се тиче питања релативне добити и става Коихејна и
Мартин да “институције могу олакшати сарадњу помажући да се
реше сукоби”, Миршајмер цени да нема сумње да институције по
мажу државама да деле добит од сарадње на начин који задовољава
све. Али тај задатак је компатибилан са реализмом, јер не захтева
од држава да крше логику равнотеже снага, а институције делују
да би осигурале да успостављени споразуми одражавају равноте
жу моћи.65) Коначно, Киохејн и Мартин нису понудили ни довољ
но доказа да институције поспешују стање мира, чиме се њихова
теорија, пре свега због недостатака емпиријске природе, не може
63) J.J. Mearsheimer, “A Realist Reply”, op. cit., pp. 85-87.
64) Ibid, p. 86.
65) Ibid, 88 etc.
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назвати неком “новом теоријом”. Наиме, дебата да ли су инсти
туције узрок мира није само спор теорије међународних односа,
она такође има значајне реалне последице. Како тврди Миршај
мер, институције за сада нису успеле да обезбеде солидну основу
за изградњу стабилног постхладноратовског света, имајући у виду
грађанске ратове на Балкану, у Закавказју и Руанди. Стога по овом
аутору нема довољно доказа да институције могу мењати понаша
ње држава и доприносити миру.66) Да би се јасније утврдило да ли
међународне институције доприносе успостављању мира, односно
да ли су оне узрок миру, Миршајмер предлаже да се дају одговори
на следећа питања: 1/ Шта су, у ствари, институције?; 2/ Како оне
делују да би се постигао мир?; 3/ Да ли је убедљива логика која об
јашњава начин деловања институција?; и 4/ Да ли постоје докази
који потврђују ову теорију?”. 67)
Миршајмер сматра да институције имају минималан утицај
на понашање држава и пружају мало наде за промоцију стабил
ности и мира у свету после хладног рата. Такође, по њему тврд
ње институционалиста да економска и еколошка сарадња међу
државама, иако утиче на побољшање сарадње у безбедности, не
искључује генерисање насилних сукоба/ратова. Повећана сарадња
у овим областима само претпоставља смањење вероватноће рата,
али либерални институционалисти не дају јасна објашњења како
се то може постићи.68) Одговарајући на ова питања, Миршајмер
под институцијама сматра “скуп правила која прописују начине
како државе треба да сарађују и такмиче се међусобно. Та пра
вила су резултат преговора држава, и обично су формализована у
међународним споразумима. Иако су правила обично укључена у
формалне међународне организације, организације не могу при
морати државе да их поштују, јер оне нису облик светске владе.
Државе саме одлучују да ли ће поштовати успостављена правила.
Институције су само облик “децентрализоване сарадње индиви
дуалних суверених држава, без било каквог ефикасног механизма
командовања истим.69)
Анализирајући положај држава у међународним односима,
Миршајмер сматра да се државе у међународном систему плаше
једна друге; да је циљ сваке држава у том систему да обезбеди соп
ствени опстанак; и да државе у међународном систему имају за
66) Ibid, p. 93.
67) Ј. Ј. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, op. cit., p. 7.
68) Ibid, p. 14.
69) Ibid, pp. 8-9.
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циљ да максимално искористе своје релативне позиције моћи над
другим државама.70) Наиме, већа војна предност државе над дру
гим државама гарантује и већу безбедност. Зато свака држава у ме
ђународном систему жели и тежи да буде што моћнија војна сила,
јер је то најбољи начин да се гарантује преживљавање у свету који
може бити веома опасан. Ова логика ствара снажан подстицај да
државе искоришћавају једна другу, укључујући и отпочињање рата
ако постоје изгледи за победу. Стога је циљ држава да стекну што
више војне моћи на штету потенцијалних ривала. Идеалан исход је
да држава стекне положај хегемона у систему, чиме јој је опстанак
скоро загарантован.71) Дакле, у међународном систему самопомо
ћи, односно реалистичком свету, држава је забринута због равно
теже моћи, и мотивисана је пре свега релативним добицима када је
у питању сарадња. Зато је и сарадњу много теже постићи уколико
државе следе логику релативне него апсолутне добити (као што
тврде либерални институциионалисти).72)
Миршајмер се истовремено слаже да реалисти генерално
признају да државе држава понекад делују кроз институције. Ме
ђутим, реалисти верују да је разлог томе искључиво прорачун соп
ствених (националних) интереса, утемељен пре свега на међуна
родној дистрибуција моћи. Најмоћније државе у систему стварају
и облике институционалне сарадње, али тако да оне могу обезбе
дити свој удео у светској моћи, или чак повећању сопствене мо
ћи. У том смислу, институције су у суштини “арене за деловање
ван односа моћи.” За реалиста, узроци рата и мира су углавном
функција равнотеже моћи и институције у великој мери утичу на
расподелу моћи у систему. Укратко, равнотежа моћи је независна
варијабла која објашњава рат; институције су само интервенције
променљивих у том процесу.73) Према томе, Миршајмер у оштрој
критици неолибералног институционализма тврди да Киохејн и
његове присталице тек треба да надмаше реалистичне теорије рата
и мира, и да нису успели да покажу кључни значај институција у
смањењу вероватноће рата међу државама.
С друге стране, суштинску разлику између неолибералних и
неореалистичких приступа неолиберални теоретичар Лиза Мартин
(Lisa Martin) види у разумевању природе државних интереса. По
њој, неолиберали виде свет као “мешавину стратешки мотивиса
70) Ј. Ј. Mearsheimer, “ The False Promise of International Institutions”, op. cit., p. 11.
71) Ibid, p. 12.
72) Ibid.
73) Ibid, p. 13.
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них интеракција (mixed-motive strategic interactions), где сукоб ко
егзистира са могућностима за остварење међусобних добитака”.74)
Из ових претпоставки о карактеру стратешких интеракције изме
ђу држава, изведеног из схватања утицаја анархије, неолиберали
указују на важну улогу међународних институција у олакшавању
сарадње међу државама и сматрају да оне дозвољавају државама
да превазиђу сукобе интереса да би оствариле заједничке добитке.
Реалисти, оцењује Мартин, тврде да проблеми релативне добити
уз постојање разлика у моћи резултирају обрасцима државних ин
тереса које одлукују конфликтне ситуације, које не остављају про
стор за узајамне/ заједничке добитке. 75)
У центру неореалистичке-неолибералистичке дебате по
Роберту Пауелу (Robert Powell) су тру кључна питања: смисао и
импликације анархије, проблем релативне и апсолутне добити, и
напетост између сарадње и дистрибуције (моћи).76) Што се тиче
првог питања (смисла и импликација анархије), нагласак не тре
ба бити на анрхији, већ на другим претпоставкама ограничавања
егоистичког понашања држава као кључних међународних актера,
односно мање пажње треба усмерити на анархију, а више на начи
не на које државе међусобно комуницирају. У расправи о анархији
неопходно је правити разлику између два виђења анархије. Прво
је да анархија значи “недостатак заједничке владе” (lack of a com
mon government) да спроведе споразуме између држава77) као цен
тралних јединица међународног система. И заиста, међународна
политика се одвија у арени која нема централни управни орган,
установу надређену државама, са ауторитетом и моћи да спрово
ди законе и решава спорове. Одсуство наддржавне врховне власти
(absence of a supreme power) је оно што се подразумева под анар
хичним окружењем међународне политике.78) Недостатак овог ви
ђења анархије је што оно не говори ништа о средствима које су на
располагању државама (self-help system).79) Друго одређење анар
хије је усредсређено на расположива средства којима државе могу
остварити своје интересе, а најважнија тачка овог виђења анархије
74)

L.L. Martin, op. cit., p. 172.

75) Ibid.
76) R. Powell, “Anarchy in International Relations Theory: The Neorealist-Neoliberal Debate”,
International Organization, 1994, Vol. 48, No. 2, p. 329.
77) Ibid, p. 330.
78) R.J. Art and R. Jervis (eds), International Politics: Enduring Concepts and Contemporary
Issues (sixth edition), Longman, New York, 2003, p. 1.
79) Види: K.N. Waltz, “The Emerging Structure of International Politics”, International Security,
1993, Vol. 18, No. 2, pp. 44-79.
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је да је једно од суштинских средстава моћ, односно употреба си
ле у циљу остварења интереса држава у међународном систему,
јер државе, тежећи самоодржању, зависе искључиво од самих себе.
Ово одређење анархије Пауел критикује јер није јасно шта је ана
логно употреби силе а да се државе не суоче са ризиком штете. Јер,
ако нема аналогије (другог начина), државе због великог ризика не
би ни формирале анархични међународни систем.
Други велики проблем неореалистичке-неолибералистичке
дебате је проблем раелативне и апсолутне добити. Неореализам
се као теоријски равац бави релативном добити, односно сматра да
државе увек калкулишу како ће добит бити распоређена између ак
тера међународног система. Државе, као рационални актери, увек
морају одлучивати колико ће сопствених капацитета силе употре
бити да би напале другу државу, и колико ће користи из напада
извући у односу на трошкове. Игра је, дакле вечна - прорачуни до
бити су неминовни. С друге стране, нелиберализам заступа стано
виште да су државе мотивисане апсолутном добити и да настоје
максимализирати своје интересе. По Пауелу, кључ разумевања ове
дебате је у прављењу разлике између две могућности. Прва је да
је брига држава, односно степен њихове бриге за релативну до
бит, резултат стратешког окружења у коме се државе налазе. У том
случају, степен забринутости вероватно варира, на пример интен
зитет безбедносне дилеме није увек исти, јер на понашање држа
ва утиче стратешко окружење коме је држава и окренута у својим
калкулацијама. Друга могућност је да степен забринутости код не
ких држава не варира без обзира на њихово окружење.80) Коначно,
треће питање односи се на проблем напетости између сарадње
и дистрибуције моћи држава у анархији. Неолиберални институ
ционалисти тврде да институције помажу успостављању образаца
сарадње између држава, чиме се смањују трошкови употребе силе
и увећава степен апсолутне добити.
У односу на изложене разлике између реализма и либера
лизма, неолиберални институционализам прихвата да су државе
рационални актери у светским пословима, и ставља нагласак на
анархију као главну снагу која обликује мотиве и понашање држа
ва. Он посебно наглашава моћ и утицај међународних институција,
и сматра да државе могу извући већу добит ако међусобно сарађу
ју, мада се у неким ситуацијама, како то илиструје и “затвореничка
дилема”, плаше да буду преварене од других држава, и на крају
одлучују да не сарађују. Ипак, често постоје компензаторске снаге,
посебно када су интеракције између држава честе. Коначно, либе
80) R. Powell, op. cit., p. 335.
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рални институционализам оцењује да је условна сарадња страте
гија за превазилажење проблема варања у међународној анархији,
коју могу најбоље примењивати међународне институције.81)

ТЕНЗИЈЕ ИЗМЕЂУ НЕОЛИБЕРАЛНОГ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И КОНЦЕПТА
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Заступајући мишљење да међународне институције могу
обезбедити висок степен сарадње између држава, заговорници не
либералног институционализма полазе од претпоставке да калку
лација трошкова/цене примене силе, односно вођења рата за оства
рење сопствених интереса, остварује значајну улогу на понашање
држава. Сматра се да ако је та цена висока за потенцијалног агре
сора, смањује се његов интерес за примену силе и вођење рата,
што умањује опасност од претње, тиме и значај релативне добити
између савезника у коалицији, чиме се постиже већи степен могућ
ности за сарадњу између држава.82) Да би се значај претње свео на
минимум, неолиберални институциионалисти предлажу повећање
броја држава у институцији коју дефинишу као систем.83) Пред
ставници ове школе сматрају да су несигурност и неповерење ме
ђу државама и цена евентуалног сукоба главне одреднице односа
између држава: односа сарадње и односа сукоба. Промена пона
шања држава се види кроз трансформацију међународног система
у светско друштво, у коме ће успостављање заједничких норми и/
или институција омогућити развој безбедносне заједнице у којој се
безбедност једне државе доживљава као одговорност свих чланица
заједнице. Зато овом концепту не одговара принцип самопомоћи,
јер државе, прихватајући безрезервно утврђене норме међусобног
општења, морају ускладити своје безбедносне интересе са интере
сима светске заједнице.
Према овом теоријском гледишту, три су основне функције
међународних институција у руковођењу применом силе: 1/ оне
омогућавају промену status quo-a без употребе силе, тако да држа
81) Упореди: J.M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation...”, op. cit., pp. 121-124.
82) R. Powell, “Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”, American Poli
tical Science Review, 1991, Vol. 85, No. 4, p. 1316.
83) S. Tatalović, op. cit., str. 13.
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ве морају све безбедносне проблеме решавати преговорима а не
применом силе; и 2/ национална безбедност се мора сагледавати у
светлу безбедносних интереса “међународне заједнице” а не у све
тлу безбедносних интереса појединачних држава. Угрожавањем
националне безбедности једне државе угрожава се безбедност ме
ђународне заједнице, а напад на једну државу се сматра нападом и
претњом на целу међународну заједницу, из чега проистиче обаве
за и право чланица институције да бране жртву од агресије; 3/ др
жаве морају и показују висок степен међусобног поверења унутар
институције, морају бити сигурне да неће доћи до напада (примене
силе) између чланица институције, и морају бити сигурне да ће
друге државе стати у одбрану њене безбедности у случају агресије
или неког другог облика примене силе притвно њеним интереси
ма.84)
Иако идеално замишљена, ова теоријска гледишта и постав
ке неолибералног институционализма заслужују оштре критике.
При томе се мора нагласити да критике нису засноване само на
реалистичким виђењима опстанка држава и међународног систе
ма, јер актуелна међународна стварност указује да је овај концепт
далеко од реалности. Да би државе почеле искрено сарађивати у
области безбедности и одрицати се логике и принципа само-помо
ћи, односно појединачне употребе силе, неоходно је постићи мно
го већи консензуса о забрани примене силе у међународним одно
сима. За то није довољна само Повеља УН и систем колективне
безбедности развијен у оквиру УН, јер се у пракси показало да УН
и систем колективне безбедности, иако идеално замишљен, има
много недостатака. Прво систем је замишљен као савез свих чла
ница против замишљеног агресора у коме одлучујућу улогу имају
велике силе које имају право вета - тако да систем није правичан.
Правила игре намећу сталне чланице Савета безбедности (велике
силе), док друге (мале, слабе) државе могу само немо примати к
знању њихове одлуке. Себични интереси држава су у првом плану,
а поверење као кључни услов и основ истинске сарадње у безбед
ности је на најнижем могућем нивоу. Такође, заједничког иденти
тета као вишег квалитета за успостављање искрене сарадње нема
ни у основним обрисима.85)
84) Упореди: N.Bašić i P. Stoett (eds), Sigurnosne studije u tranziciji, Univerzitet u Bihaću, Cen
tar za ljudska prava i prevenciju konflikta, Univerzitet u Banja Luci, Centar za geostrateška
istraživanja, Bihać, 2003, str. 37. - Према: S. Tatalović, op. cit.
85) Неофункционалистичке теорије, с друге стране, стоје на становишту да постоје три ме
ханизма у процесу европских интергација који утичу на обликовање ширег заједнич
ког, односно европскох идентитета; Упореди: Д.М. Вукчевић, “Европски и национални
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Критика се може упутити и одређењу режима који су, по
неолибералним институционалистима, оквир за успостављање са
радње у безбедности. Међународни режими по овим схватањима
су скуп норми којима се утврђују начини на основу којих државе
могу међусобно да се надмећу и сарађују. Ако режим даје оквире
за надметање онда недостају развијена правила по којима би држа
ве у режиму (и изван њега) биле равноправне да би равноправно
и учествовале у сарадњи. Истовремено, ако је режим скуп “норми,
правила и процедура за заједничку акцију са којом се сагласио низ
држава”86), опет су то само неке а не све државе у свету, тако да ре
жим не може решити све безбедносне проблеме у свету, већ само
оне који се тичу чланица режима. Ако чланице режима могу одлу
чивати, тиме и забрањивати неприхватњива понашања појединих
држава, онда су изгледи за сарадњу у безбедности “заробљени” у
самом режиму и не утичу пресудно на проблеме мира и безбедно
сти изван режима. Уједно, државе које чине режим немају право да
се мешају у светска питања изван области коју дефинише режим,
односно државе изван режима нису обавезне да поштују правила и
норме тог режима - јер универзалног режима нема. Дакле, постоје
ћи режими нису ефикасан и правичан оквир за сарадњу у безбед
ности, иако су у неким областима доказали своју вредност. Такође,
режими (билатерални и мултилатерални) покушавају решити са
мо нека питања (неширење нуклеарног или хемијског наоружања
и сл.) али су у пракси показали неуспешним. Пример су управо
режими о неширењу нуклеарног наоружања. У односу на период
хладног рата, у свету је данас готово удвостручен број држава ко
је поседују офанзивно нуклеарно наоружање (Индија, Пакистан,
Северна Кореја, Иран), наравно због њихове националне безбед
ности и тежње да се успостави равнотежа у моћи (и безбедности)
са традиционалним нуклеарним силама и ојача позиција у међуна
родном систему. Норме и правила режима у овој области отворено
су кршени, али се према овим државама није применила сила због
“нарушавања међународног мира и безбедности”. Разлог лежи у
чињеници да је на делу и даље “равнотежа страха” која реинкарни
ра старе моделе понашања својствене хладном рату и борби за моћ
и безебдност.
Режими такође не обухватају ни све претње безбедности,
што је њихов велики недостатак. Ако узмемо, на пример, глобални
идентитет у процесу европске интеграције - неофункционалистичко виђење”, Српска
политичка мисао, 2011, год. 18, вол. 32, бр. 2, стр. 103.
86) Упореди: Ј.Ј. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, op. cit., pp.
5-49.
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тероризам, мултилатерални режим у овој области није могућ све
док се не постигне општа сагласност о томе шта се подразумева
под овим политичким и безбедносним феноменом, да би се јасно
дефинисала глобална стратегије његове превенције и репресије.
У актуелном и анархичном међународном систему нема над
државног ауторитета (светске владе), још нису изграђена универ
зална правила и нема равноправности и пуне солидарности између
држава. У тим условима (анархије и одсуства светске владе) ме
ђународне институције, иако могу донети одређену корист држа
вама у области либерализације трговине и неким другим питањи
ма, оне још не могу пресудно утицати на акције држава у области
безбедности.87) Ако је јачање међународних институција услов за
очување међународног мира и безбедности, како сматрају инсти
туционалисти, у актуелном међународном систему треба хитно
суштински реформисати постојеће међународне институције, по
себно принципе, процедуре и начине успоставља правне одговор
ности (обавеза) између држава у поштивању утврђених правила
и споразума. Правна одговорност мора бити иста за све, а ни јед
на држава (макар била из круга највећих сила) или група држава
нема право на унилатералну употребу силе, као што се дешавало
последњих деценија у више наврата (Балкан, Ирак и сл.). Ако све
државе имају исту правну одговорност и исте обавезе, питање је
што се тзв. “међународна заједница” није успротивила агресији на
Србију и Црну Гору 1999. године коју су предузеле САД и њени
НАТО савезници. Национална безбедност Србије и црне Горе је
била такође вредност чије угрожавање је угрозило регионалну, ти
ме и међународну безбедност и мир.
Иза међународних институција се често крију и агресивни
и хегемонистички интереси великих сила које имају одлучујућу
улогу тим институцијама. Под изговором очувања светског мира
и безбедности, очувања демократије и људских права и слобода,
под окриљем појединих институција спроводе се од стране моћ
них држава најсуровији неолиберални пројекти овладавања дру
гим државама и регионима (пример “арапско пролеће”), без обзира
на њихове националне интересе и националну безбедност. Тиме
се одузима право многим државама да, у условима угрожене на
ционалне безбедности (њене основне вредности су заувек терито
ријална целовитост и суверенитет), остваре право (према Повељи
УН) да предузму све могуће мере, наравно и употребу силу да би
одбраниле те вредности (право на самоодбрану).
87) Упореди: Lake, D.A. (2001). “Beyond Anarchy: The Importance of Security Institutions”. In
International Security, Vol. 26, No. 1, p. 131.
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Док постоје државе постојаће и супротстављени национални
интереси, посебно у области безбедности и државе их се никада
неће одрећи. Национална безбедност88) је врхунски идеал за све др
жаве и у XXI веку, предоминантни модел понашања светских сила
је унилатерализам, односно једнострана примена силе (Ирак и Гру
зија), искреног разумевања и сарадње у решавању светских безбед
носних проблема нема. Слабије државе морају и даље усклађивати
своје интересе са интересима великих сила, што није амбијент који
гарантује побољшање сарадње у безбедности на темељима пове
рења и изградње заједничког идентитета, као кључним одликама
сарадње. Пракса показује да је на сцени искључиво реципроцитет
и себични интереси за увећањем моћи и безбедности. Сила и моћ
и даље владају у међународним односима, државе настављају за
ступати стратегију варања, па се о изградњи сарадње у безбед
ности кроз деловање постојећих међународних институција, или
кроз појединачне међународне режиме тешко може говорити. Све
док међународни систем буде анархичан, док се не створе услови
за развој светског друштва у пуном смислу, институционализаци
ја сарадње у безбедности као глобални модел остаје неостварив
идеал. Само актуелни модел развоја ЕУ као пример стварања плу
ралистичке безбедносне заједнице (на регионалном плану) једини
нуди наду да је идеја сарадње у безбедности остварива, али још
не глобално. Зато идеал националне безбедности остаје животно
важан за сваку државу, а лабави облици сарадње у безбедности ће
се развијати пратећи дефинисане стратегије националне безбедно
сти, које ће сарадњу узимати у обзир само толико колико она не
нарушава суштину националних интереса и политику националне
безбедности. Док постоје модерне државе постојаће и сукоби ин
тереса између њих. Државе настављају следити своје безбедносне
интересе, а међузависност се као једна од одлика актуелног ме
ђународног система није показала способном да се стари обрасци
неповерења, варања, борбе за моћ и безбедност напусте у корист
искрене сарадње у безбедности.

88) О традиционалном и проширеном виђењу концепта националне безбедности детаљ
љаније у: З. Драгишић, «Национална безбедност - алтернативе и перспективе», Српска
политичка мисао, 2010, год. 17, вол. 28, бр. 2, стр. 219 и даље.
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Mladen Bajagic
NEO-LIBERAL INSTITUTIONALISM IN 
INTERNATIONAL RELATIONS
AND SECURITY STUDIES
Summary
As an annex to the widest liberal political understanding, neoliberalism and neo-liberal institutionalism represent some of the key
theoretical approaches within the science of international relations and
security studies about the understanding of international (security) re
ality in the second half of the XX century. Having in the spotlight the
anarchical structure of international system, both neo-liberals and neoliberal institutionalists, accepting some basic postulates of neo-realism,
emphasize the importance of international institutions and regimes in
establishing and maintaining cooperation between the states as rational
actors, who through the cooperation aim, above all, in achieving apso
lute gains, compared to (neo) realistic attitudes of the prevaling signi
ficance of the relative gains for the states and their narrow-selfish inte
rests. Sharp debate between neo-liberals and neo-realists (the neo-neo
debate) marked the theory of international relations and security studies
in recent decades, but its final outcome is not at sight. Contemporary
international political and security reality, based on concrete examples
from international practice questions almost all the attitudes of neo-li
beral institutionalists, above all, the motives, conditions, norms, rules
and procedures of establishing and maintaining the cooperation and an
honest behaviour of the states in those arrangements. The experience
tells us that the forms of cooperation which have been established so
far were both useful and harmful for the states, because, among other
things, they are specially characterized by the efforts of powerful states
to reduce national security capacities of the weaker states and often ac
hieve hegemonic goals on their harm.
Key words: states, international institutions, neo-liberalism, neo-realism, neoliberal institutionalism, national security, cooperation in security.
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Resume
Neo-liberal institutionalism represents one of the key theoreti
cal approaches within the science of international relations and secu
rity studies in relation to the understanding of contemporary internati
onal security reality in the second half of the XX century. The basis of
this approach consists in the anarchy of international system, in which
the countries are rational actors, which enter into complex and various
mutual relationships, from which they tend to recieve absolute gains.
Having in mind the anarchical structure of international system, this
theoretical approach from the perspective of contemporary security stu
dies explores the ways in which international institutions and regimes
improve international cooperation in many spheres of life, including
the security area. Although cheating and treason represent main obstac
les to the establishment of cooperation between states under the con
ditions of anarchy, the advocates of this school of thought see the exit
in strengthening of international institutions and regimes. According to
them, international institutions and regimes develop the sense of legal
responsibility (the sense of obligations of the states to respect the esta
blished rules and norms), reduce the expences of transactions between
the states, provide transparancy and information on state actions, cre
ate the conditions for reciprocal behaviour, enable the ways of settling
disputes, define the standards for the estimation of behaviour of other
states and the penalties for the breach of the established rules of coo
peration, and provide the framework for the modeling of non-conflict
behaviour of the states. The ultimate goal consists in reducing of the
uncertainty in the anarchy and creation of the conditions for sincere co
operation between the states, and improvement of the opportunities for
the creation of stabile peace.
Neo-liberal institutionalists accept some of the neo-realistic po
stulates: the states are key actors in international system, and they tend
to increase their power; due to the selfish interests they don’t recognize
the importance of international cooperation, unless it’s in their interest;
international system, characterized by the politics of force is anarchical;
the basic motive in the conduct of the states is their desire for survival;
and the states are rational actors-egoists in achieving that goal, wanting
recklessly to maximise their interests (get absolute gains). At the same
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time, they (Keohane, Martin and others) point to the complex patterns
of interdependence which influences on the creation of common in
terests among developed states, consider that international institutions
contribute to the reduction of anarchy in international system, and that
the states are motivated for cooperation which is going to bring absolu
te gains for all the actors of international system, etc.
Due to such attitudes of international institutions and regimes as
a framework for the improvement of cooperation in security, a sharp de
bate (the neo-neo debate) between neo-liberal institutionalists and neorealists has been developed within the science of international relations
and security studies. According to the neo-realists, the key obstacle to
cooperation between the states in the area of security evolves from the
defined national interests and the fact that the states are primarily dea
ling with calculations of benefit (relative gain) of cooperation. Accor
ding to them, the states have fear of cheating and they tend to sustain
and improve the existing level of national security, so that the states
often neglect cooperation in favour of other arangements in order to ac
hieve their security interests, regardless of the possibility of distribution
of (absolute) gains of cooperation. The realists claim (Waltz) that the
very competitive nature of national interests significantly reduces the
power and influence of international institutions in the field of coopera
tion in security, and the main obstacles to international cooperation con
sist in the preoccupation due to the possibility of cheating and relative
achieved goals (Grieco). Because the states are scared of one another,
their primary aim is to provide their own survival and use their relative
power over other states to the maximum (Mearsheimer).
Although one cannot completely negate the significance of the
oretical approaches of neo-liberal institutionalist, contemporary inter
national political and security reality, through the concrete examples
brings into question significant aspect of their attitudes, above all mo
tives, conditions, norms, rules and procedures of establishing and ma
intaining of cooperation in security and the sincere behaviour of states
in those arangements. International institutions often suppress national
interests and through their action violate international security of the
states that don’t belong to the group of great powers. The existing forms
of cooperation between the states were both useful and harmful for the
states, harmful, because they are often characterized by the endeavor of
powerful states (great powers) to reduce the national security capacities
of weaker states and achieve hegemonistic goals on their harm. The
refore the states are reluctant to renounce their own for the benefit of
„higher“ security interests, and they don’t want to cooperate at the risk
of erosion of their national security, no matter how egoistic it may be.
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The cooperation in security remains an ideal, and its initial institutional
contours can be detected exclusively in the functioning of EU and the
network of its institutions.

*
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Сажетак
Данас, осим идеолошких знамо да постоје и геополитичке
основе у коренима различитих правних система. Наиме, геополи
тика разликује два правна система: романо-германски („филозофи
ја копна“) и „опште право“ англо-саксонског света („филозофија
мора“), који непосредно утичу на принципе организације друштве
ног живота. Најважнија разлика код ове две гране права је у фор
малним изворима права. Правна филозофија код припадника копна
носи религиозни карактер и ту, скоро, правни принципи нису под
ложни променама, а у правној „филозофији мора“ промена права и
његово непоштовање сматра се нечим природним.
Савремено човечанство, према прикупљеним подацима, про
живљава кризу правне свести, управо због прожетости политич
ких система англо-саксонским правом. Ипак, свет не доживљава
овакву кризу први пут, довољно је да се сетимо пропасти античког
света. Тада је та криза започела са лаганим али неминовним распа
дом религиозности, који је постепено захватио и породични живот
и правну свест. „Правна свест која је изгубила своје религиозне ко
рене, показала се неспособном да одржи и одбрани монументалну
државност и културу Рима, и неумољива историја је таквој правној
свести изрекла своју пресуду“. Спас и обнова светске правне све
сти и правног поретка дошли су тада од хришћанства. Питање,
које се данас поставља је, дакле, да ли се овај образац изласка из
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просве
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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кризе правне свести може поновити и која је то религија способна
да учини?
Кључне речи: Право, криза, политика, идеологија, религија, морал, ин
теграције, вредности

Право је веома сложена појава, па се при одређивању њего
вог појма наилази на најразличитије ставове. Поједине дефиници
је права се међусобно разликују најчешће по томе што обухватају
различите елементе права, који сви стварно и постоје у праву. Тако
ће једни дефинисати право као норме које санкционише држава
својом принудом; други – као скуп норми и друштвених односа
који су њима регулисани; трећи ће истицати циљ права, па ће га
одредити као средство за остварење реда и мира у друштву итд.;
четврти ће обратити пажњу на објективно дате елементе права које
људи који право формулишу морају узети у обзир, па ће право де
финисати као поредак одређен „природом ствари“, људском при
родом, природом друштва или Богом, насупрот онима који гово
ре о друштвеној, односно класној условљености права итд.1) Ни у
марксизму нема пуне сагласности у одређивању појма права. Пра
во, према марксистима, одумире управо у мери у којој престаје би
ти израз и оруђе власти једног дела друштва над другим, уколико
више постаје опште-друштвена наместо класне норме.2) Но, данас
се по овом питању иде у супротном правцу: право све више постаје
инструмент и оруђе транснационалних корпорација и денациона
лизованих елита.
Данас, осим идеолошких знамо да постоје и геополитичке
основе у коренима различитих правних система. Наиме, геополи
тика разликује два правна система: романо-германски („филозофи
ја копна“) и „опште право“ англо-саксонског света („филозофија
мора“), који непосредно утичу на принципе организације друштве
ног живота.3) Најважнија разлика код ове две гране права је у фор
малним изворима права. Правна филозофија код припадника копна
носи религиозни карактер и ту, скоро, правни принципи нису под
ложни променама, а у правној „филозофији мора“ промена права и
његово непоштовање сматра се нечим природним. Ова чињенице
нас доводе до другог појма – појма идеологије, јер сва ова напред
наглашена сазнања нас упућују на снажно присуство идеологије,
1) Politička enciklopedija, Savremena administracija, Beograd, 1975, str. 810.
2) Исто, стр. 811.
3) Мямлин Кирилл, Столкновение цивилизаций на „поле права”, http://communitarian.ru/
publikacii/pravo/stolknovenie_tsivilizatsiy_na_pole_prava/
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ма како да се приступа праву са аспекта политичких идеологија
или геополитике.
Термин „идеологија“ први пут се појавио 1796. године у на
учном раду француског филозофа Дестјута де Трасија у раду „Про
јект идеологије“. Почетком XIX века исти аутор је објавио четво
ротомно истраживање „Елементи идеологије“ у којем је покушао
да разради методологију уз чију би помоћ систематизовао идеје
новог времена и створио општу теорију идеја или науку о идеоло
гији која би имала задатак да истражује природно произилажење
идеја и „илузорних мисли“.4) Данас се идеологија, углавном, дефи
нише као систем идеја, погледа, представа, осећања и веровања о
циљевима развоја друштва и човека, а такође и као средство и пут
постигнућа ових циљева оваплоћених у вредносним оријентаци
јама, убеђењима, актима воље и подстицајима (човека или људи)
у својим истинским стремљењима и циљевима које су он или они
поставили пред себе.5) Идеологија може имати позитивне, али и
негативне импликације на друштвену збиљу, па тако и право. Иде
ологија може да човека мотивише на добра дела, али и злочине.
Да је тако потврђују и актуелни проблеми код следбеника
филозофије права мора, односно англо-саксонског права, као што
је: појава модерног робовласништва (иако све државе имају правну
регулативу која ово забрањује), корупција, правни вакум у кори
шћењу одређених ресурса, посебно интернета, све чешће „укида
ње права на рад, образовање и лечење“,нелегална трговина људ
ским органима, приватизација водних и других ресурса који имају
општедруштвени значај, све гори правни положај жене у неким
деловима света (на пример у Саудијској Арабији мушкарац не од
говара ако убије своју жену и ћерку, посебно ако је то мотивисано
„заштитом части“).6) „Најновија искуства из рата у Заливу указују
и на спремност да се прибегне сваком расположивом средству, тако
да само по себи питање права човека, појединца и старање о њему
постаје беспредметно. Та права су у таквим околностима предмет
системских кршења, а не доследне заштите“.7)
Такође, нека правна документа Европске уније изазивају не
само културолошки већ и правни шок. То се односи, на пример, на
4) Е. М. Бабасов, Основы идеологии современого государства, 2-3 издание, дополненное,
Амалфея, Минск, 2004, стр. 8.
5) А. С. Майхрович, „Идеология: сущность, нзначение, возможност”, „Право и
экономика“, Минск, 2001, стр. 13.
6) Види: Zoran Milošević, Geopolitika, Evropski univerzitet, Brčko, 2013, str. 281-285.
7) Vladan A. Vasiljević, „Prava čoveka između politike i prava”, u zborniku dokumenata: Prava
čoveka, Prometej, Beograd, 1991, str. 6.
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Европску конвенцију о борби против насиља, која, као што је то
случај у Пољској (потписан децембра 2013. године), изазвала же
стоки отпор, посебно Римокатоличке цркве. Бискуп Јозеф Миха
лик је изјавио да је „Конвенција удар на породицу, а слични правни
документи су чудовишне лажи, које намеће Европска унија.“ Кон
венција изазива спор око дефиниције пола, штетних права деце,
заштите хомосексуалаца и транссвестита.8) Опет се, дакле, ради и
импленентацији идеологије уз помоћ права у друштвени живот,
док је сам узрок сукоба геополитички.

ПРАВНА ИДЕОЛОГИЈА И ДИСКРЕДИТАЦИЈА 
МИТА „О ПРАВНОЈ ДРЖАВИ“ ПРИПАДНИКА МОРА
Као у основи политичка творевина право увек има неке иде
олошке црте које су израз посебних интереса и вредносних садр
жаја које у правне институте уграђују субјекти права. У том сми
слу свако право је интересно и вредносно обојено што значи да
идеолошки неутрално и у том смислу „чисто право“, не постоји.
Из тога не следи да право нема своју релативну аутономију. При
чему се овде рађа нови мит, да у демократским друштвима постоји
већа аутономија, а у ауторитарним много мања.9)
Међутим, последње деценије XX века и првих 13 година
XXI века дискредитују овај мит „о релативној аутономији права“ у
демократском друштву (у којем подразумевамо Запад, односно за
говорнике политичке филозофије мора). Друштвене последице та
квог идеолошког и правног волунтаризма су веома негативне. Ме
ђу њима је најштетнија свеопшта правна несигурност која не само
што омета него често и потпуно онемогућава рационално функци
онисање друштвених институција и одговарајући квалитет живота
у таквим друштвима који би био могућ кад би се право поштова
ло. Правну несигурност шире пре свега САД, јер на основу своје
економске, војне и политичке моћи увек се поставе изнад права.
У оваквим околностима, питање које је поставио Ноам Чомски,
„Зашто је, што год САД да раде, то законито, а код других не?“10)
представља увод у данашњу немоћ (међународног) права. Но, то је
8) Martyna Bunda, Joanna Drosio-Czaplińska, „Pyskówka nad przemocą”, Polityka, 01/01/2013
9) Милован М. Митровић, Увод у социологију и социологију права, друго издање, Правни
факултет, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 279.
10) Noam Chomsky, “Why It’s Legal When the US Does It”, The Nation, 05/02/2013. Питање је
заправо из књиге Чомског „Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings
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у складу са правном и политичком филозофијом мора, према којој,
како смо нагласили, право је ту да се мења и крши.
Цивилизацијски плурализам и различитост друштвених си
стема су способни да формулишу различите обрасце права. Но, у
сваком систему основна карактеристика правног живота је разви
јеност правне свести, те способност да се живот људи у заједници
регулише правним и обичајним нормама. Наравно, све те норме и
обичаји морају бити прихваћени и примењиви у свакодневној жи
вотној пракси.
У централизованим политичким системима и доминирајућој
улози државе плуралност правног живота „маскира се“ и искључу
је из сазнања људи, при чему доминира етатизовани образац права.
У сложеним и децентрализованим друштвима, где постоји дубока
стратификација11) (поделе на класе) и различите аутономне култур
не институције постоје могућности за живот различитих правних
школа и праксе. У овим друштвима се признаје постојање права
и ван државе. Највећа разлика у праву, проистекла из социјалнокултурних услова, је правна свест и пракса Истока (муслимана) и
Запада (хришћана).12)
Правни плурализам и сукоб правних школа и мишљења у
живот уноси многа нејасна схватања и теорије, које отворено или
прикривено наступају као идоелошке концепције.13) Овде морамо
рећи да не посотји јединсвено схватање идеологије. Једни сматрају
да иделогија има вредносно-практични каратер и усмереност на
практичну делатност, јер просуђује шта је „добро“, а шта „зло“.
Зато право које наступа са позиција идеологије има у себи скри
вене вредности и оријентације. Но, редукција права на било које
вредности изводи правну науку из области науке дајући му искљу
чиво идеолошки карактер. Зато је веома важно, колико је то мо
гуће, разграничити право од идеологије.
Правне идеје, односно правна идеологија садржи:
● Представе људи о жељеним правним нормама и о по
требним законима;
and the New Challenges to U.S. Empire” (Систем власти: беседа о глобалним демократским устанцима и о новим изазовима америчкој империји).
11) Види: Zoran Milošević, Sociologija, Evropski univerzitet, Brčko, 2012.
12) Право и идеология, „Коммуникативная концепция права (проблемы генезиса и
теоретико-правового обоснования)”, http://www.law-students.net/modules.php?name=Co
ntent&pa=showpage&pid=197
13) Исто.
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● Однос према постојећим законима: прихватање или не
прихватање;
● Правна идеологија увек је дефинисана класним интере
сима, а они су, према мишљењу марксиста, скоро увек,
економски;
● Најважнији фактор који формулише правну идеологију
јесу интереси људи, јер ту се манифестује однос према
актуелној стварности, што се имплементира у економ
ску сферу, а потом и у идеолошку.14)
● Људски интереси су бројни и обухватају не само еко
номску, већ и друге сфере: национално питање, религи
ју, културу и политику, а један од интереса је и формули
сање правне идеологије.
● Специфичност правне идеологије у односу на друге иде
ологије произилази из специфичности самог права и ње
гове улоге у формирању друштвеног поретка и, на крају,
● Правна идеологија формулише правну културу дру
штва.15)
Познати словеначки социолог, Сергеј Флере, у једној анализи
посвећеној управо теми права и идеологије истиче да право садр
жи у себи и политички дискурс (идеологију), што даје овој области
гипкост и могућност да се користи у различитим ситуацијама.16)
На пример, права човека, могу да се искористе за бомбардовање и
уништавање цивилних циљева и мирног становништва (мостови,
путнички возови, болнице итд. током агресија НАТО-а на СР Ју
гославију или напада САД и њених савезника на Ирак и Колумби
ју. Некадашњим или актуелним санкцијама Србији, Ираку, Ирану
и другима Запад не дозвољава да се тамошњој деци достављају
важни прехрамбени производи и лекови, а све је „у оквиру међу
народног права“. У „оквиру права“ је и финансирање различитих
14) „Правовая идеология: содержание, формирование”, http://www.studylaw.narod.ru/livshic/
livshic_2_5_1.htm
Ниво правне културе је друштвени показатељ, који открива место и улогу права у животу друштва. Правна култура одсликава однос према праву, познавање права и закона и спремност да се поступа у складу са законима. Затим, уважавање правосуђа,
обраћање суду за заштиту својих права, одрицање од коришћења незаконитих средстава за остварење својих циљева и решавање конфликата. Правна култура и правна
свест одражава и ниво развоја једне државе и народа. Скоро свака држава има свој ниво
развоја и у њему се одсликава и правна култура, развој права и правна свест.
15) Владимир Борисович Исаков, „Право и идеология в демократическом обществе”, http://
www.lawinrussia.ru/node/178027
16) Сергей Флере, „Права человека и идеология капиталистической глобализациии: взгляд
из Словении”, http://left.ru/2004/16/flere115.html
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војних формација у Латинској Америци, које се боре против свог
народа. У савременој правној идеологији, права човека се схватају
као класична политичка права (слобода речи и штампе, окупљања,
опште право гласа, итд), а занемарују социјална права, као што је
право на рад, приступ храни и лековима. Покрети у „Трећем свету“
за уклањање стране доминације (борба против неоколонијализма)
и експлоатације, као и сиромаштва се спречава, чак и отвореном
војном силом.17) Тако је у капитализму. Право се користи у кон
тексту политичких права, одвојено од социјалног, економског и
културног контекста. Зато Флере изводи закључак да су друштвене
науке уопште, па самим тим и право, посебно теорија права и др
жаве, тесно повезане са идеологијом конкретне друштвене групе.
Но, све ово говори о пристрасности, а то како би рекао познати
руски правник и филозоф, Иван Иљин, „деформише одговор“.18)
Овде треба рећи да актуелна правна идеологија Запада деформише
и улогу судова, посебно за извршене ратне злочине, јер „феномен
су 20. века, повезан са процесом израстања САД у велику силу.
Они су често судови ратног побједника, који бира суд и одређује
судије, дефинише истину, моралне и правне норме. Из америчког
историјског искуства развила се и пракса да суд не само што суди
за злочин него и сам постепено постаје инструмент ратовања, по
литички“.19) Нека суђења за тешке злочине, превасходно из поли
тичких разлога, нису ни покренута, а нека су покренута, иако нема
кривице или није злочин.20)

ДА ЛИ ЈЕ СЕКУЛАРИЗАЦИЈА ДОВЕЛА
ДО КРИЗЕ ПРАВНЕ СВЕСТИ?
Криза правне свести и претварање права у голу идеологију,
која треба да оправда доминацију Запада, односно САД и њоме
прокламовану глобализацију, делује крајње штетно по људску за
једницу. Док је савремени „просвећени“ човек склон, под утицајем
идеологије глобализма да посумња у значај отаџбине, патриотизма
и национализма, или да једноставно одбаци ове драгоцене основе
17) Види: Зоран Милошевић, Повратак белих господара, ЗМ и Клуб српских родољуба,
Београд, 2012.
18) Иван Иљин, О супротстављању злу силом, Zepter book world, НИЦ Војска, Београд,
2001, стр. 7.
19) Жељко Вујадиновић, „Међународни кривични суд за бившу Југославију као израз свог
времена”, Политеа, бр. 1, Бања Лука, 2011, стр. 225.
20) Исто, стр. 226.
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живота, што код денационализованих елита представља беспого
ворну норму, дотле деструкција правне свести, није у жижи јавно
сти, иако се она убрзано одвија. Оно што највише о чему савремени
човек размишља, јесу његова лична права и привилегије, заправо,
како да их се домогне прошири на све стране, не излажући се по
могућности судским непријатностима. Међутим, о томе да акту
елно право у земљи – закон, указ, овлашћење, обавеза, забрана –
не може да постоји и примењује се изван живе правне свести, не
може да сачува ни породицу, ни поредак, ни државу, ни привреду,
ни имовину, о томе савремени човек скоро и не помишља. То води
двема последицама: с једне стране актуелно државно право, тако
звано позитивно право, не може да се усавршава по свом садр
жају, и почиње да се осуђује и одбацује у целини као безвредно
„буржоаско право“; с друге стране, долази до лаганог подривања
и постепеног слабљења његове организаторске, регулативне и за
штитне животне снаге.21)
Поред бројних друштвених група и обесправљених класа,
који истичу и обојеност права идеологијом, ту су и марксисти и
феминисткиње. Ако су марксисти указивали на злоупотребу права
од стране буржоазије, феминисткиње су указивале на мушку зло
употребу права, односно да уз помоћ права и због тог (мушког)
права није могуће остварити равноправност полова. Наиме, феми
нисткиње истичу да постоји неравноправност у сфери професија,
материјалног благостања и приступа политичкој власти, насиља
у породици, према власништву над имовином и наследном праву,
итд. Према мишљењу M. Fouculta реч је о феномену злоупотребе
права, које се састоји у срастању права са мушком културом. Ова
култура користи право за такво формирање социјалних категорија
и норми понашања које лишавају жену правног лека. Ово налази
свој израз у свеукупној правној процедури:
1. Право се декларисало да однос мушкараца и жена није
могуће регулисати правом. Самим тим јавља се илузија
о неутралности права у питањима каква су проституција
и експлоатација жена.
2. Право тврди да у материјалне доказе може бити укљу
чена сексуална историја жртве, а не оптуженог. Самим
тим маса правних рјешења у области насиља усмјерава
се против жена.
3. Правна аргументација се формира у категоријама слу
чајева – изузетака. Апелација на изузетке производи ти
21) Иван Иљин, Пут духовне обнове, Логос, Ант, Београд, 1998, стр. 145-146.
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пично мушка предубјеђења у односу на жену. При том се
то образлаже заштитом интереса жена које представљају
објекат суда. Резултат тога је да се правник ограђује од
алтернативе бити професионалац или стати на фемини
стичку позицију. То, наравно, доводи до тога да жене са
крајњим подозрењем гледају на право.22)
Искуство различитих друштвених група, па у том смислу и
жена, са правом демаскира његову идеолошку улогу коју, у сушти
ни, транслатира и пропагира либерални индивидуализам. Но, све
ово доводи до кризе правне свести, јер ако се друге области људ
ског живота злоупотребљавају то може да се и поднесе, али ако се
право злоупотреби и уништи правна свест код људи онда се ства
рају услову за свеколику примитивизацију и стварање околности у
којима ће се појавити голи дарвинизам и борба за преживљавање.
Данас преживљавамо период када је правни поредак посву
да несигуран и уздрман у својим темељима, када се велике и мале
државе налазе пред могућношћу пропасти и распада, а светом се
шире сверазарајући ковитлаци или чак удари револуционарног ве
тра, који угрожавају целокупну људску културу.23)
Савремено човечанство проживљава кризу правне свести.
Светска историја не доживљава овакву кризу први пут, довољно је
да се сетимо пропасти античког света. Тада је та криза започела са
лаганим али неминовним распадом религиозности, који је посте
пено захватио и породични живот и правну свест. „Правна свест
која је изгубила своје религиозне корене, показала се неспособном
да одржи и одбрани монументалну државност и културу Рима, и
неумољива историја је таквој правној свести изрекла своју пресу
ду“.24) Спас и обнова светске правне свести и правног поретка до
шли су тада од хришћанства. Овај закључак је логичан, јер долази
из перспективе копна, где право има религиозне корене, који се
тешко мењају. Закључак, наравно, има у потпуности геополитички
контекст.
Хришћанско учење, заправо, није дало људима никакво ново
учење о праву, о правној свести, о држави и политици, о закони
ма и суду, о правима и сталежима; оно је такорећи све ове ствари
померило у други план као неважне, а према интерпретацији из
првих векова оно их је чак на неки начин одбацивало и осуђива
ло. Оно се радије окретало последњим, најдубљим источницима
22) C. Smart, Feminism and the Power of Law, London, 1989, p. 2.
23) Исто, стр. 146.
24) Исто.
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људског духа. Хришћанска религија је учила човека новом односу
према Богу и људима. Она га је позивала на живо јединство с Бо
жанством у целовитој, пожртвованој љубави и на живо јединство
с ближњима у искреном богољубивом човекољубљу. Али у том по
зиву провејавао је некакав божанствени, религиозно-морални дух
чије је обитавање у човеку сугерисало нов приступ према свету у
целини, а потом и према праву и државном животу. Но, послед
њих неколико векова у Европи је слабио утицај религије, а култура
се „ослобађала“ – секуларизовала се, што је човечанство увело у
ирационалну кризу, која је захватила све, па и право и правну свест.
„Целокупно унутарње правно искуство човека почело је постепе
но да се крњи и дегенерише“.25) Правна свест је постајала неутеме
љена, њени мотиви и побуде су постајали све површнији, она је по
чела да губи свој племенити правац. Правна свест је заборавила да
разликује добро и зло, право и бесправље; све је постало условно
и релативно, угњездила се буржоаска беспринципијелност и соци
јална равнодушност, приближила се епоха духовног нихилизма и
отворене подмитљивости. Ово је погодовало процвату различитих
идеологија, које су објашњавале, али и правдале овакво стање.
Према Иљину идеологија марксизма је разрадила „форму
лу дегенерисане и расточене правне свети“.26) Она гласи: „Држа
ва је релативна, условна равнотежа једнаких људских индивидуа
које нису ништа друго до материјална бића која подлежу кванти
тативном мерењу и пребројавању“. Овакво стање правне свести
карактеришу следећа обележја: негирање духа, духовне личности,
духовне културе, вере, породице и права као самосталних вредно
сти; свођење људског живота на материјалне процесе, материјал
на мерила и материјално благостање; неверовање у снагу личне
слободе, иницијативе и органске, стваралачке равнотеже личног и
друштвеног живота; вера у снагу механичке покорности, диктатор
ске наредбе и забране, у снагу мржње, класне борбе, револуције,
свеопштег сиромаштва и свеопште једнакости.27)
25) Исто, стр. 149.
26) Исто.
27) Зато је потребно анализирати право из више научних опција, па и са позиције
социологије права. Ова наука је социолошка дисциплина настала половином XIX века с
циљем да проучава место и улогу права у друштву. На развој социологије права снажно
је утицала социолошко-правна теорија Макса Вебера. У том смислу социолошка
анализа стоји у служби сагледавања друштвено-историјских токова који су довели,
прво, до формалне логике као такве, а затим и до њене примене у праву. Види: Aljoša
Mimica, Marija Bogdanović, Sociološki rečnik, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, str. 558.
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Оваква „правна свест“ само је наизглед правна свет, у сушти
ни она једноставно негира право као манифестацију духа и слобо
де, а афирмише диктаторску, механичку самовољу.28)
Следеће питање које се отвара јесте обнова правне свести
уз помоћ религије. Но, овде се наилази на тренутно нерешив про
блем: ни једна религија не манифестује снагу да учествује у об
нови правне свести. Другим речима, то значи да ће стање кризе
правне свести трајати. Очигледно је да још нису сазрели импулси
за обнову религиозности код људи, а тиме и обнову правне све
сти. Криза правне свести, очигледно има геополитички контекст
и изазвана је политичком и правном „филозофијом мора“ према
којој правне морме требају да се, према потреби, мењају, односно
крше. Тиме је за англосаксонски свет то уобичајена појава, док за
припаднике копна то представља насиље и увод у свеколику кризу
правне свести са несагледивим последицама.
Наравно, спомињање потребе поштовања оба правна систе
ма, односно давање аутономности у правној „филозофији мора“ и
правној „филозофији копна“ је још један мит. Стварност је таква
да ће сукоб трајати док се системи не помире, или док један не
надвлада, при чему ће се у овом случају нанети велика штета, по
себно оним људима који не могу да се прилагоде „неприродном“
правном систему.

Zoran Milosevic, Aleksandra Mirovic
GEOPOLITICS, LAW AND IDEOLOGY
Summary
Nowadays we know that there are geopolitical basics in roots of
different legal systems in addition to their ideological roots. Geopolitics
distinguishes two legal systems: Roman-Germanic (“philosophy of the
land”) and “Common Law” of Anglo-Saxon world (“philosophy of the
sea”), which directly influences principles of organization of social life.
A most important difference regarding these two types of the law is for
mal source of the law. Legal philosophy of members of the Land school
has religious character and within it legal principles are almost not su
bjected to changes, while in legal “philosophy of the Sea” school the
change of law and disobeying of it is considered as something natural.
According to collected data, modern mankind has been going on
through “a crisis of legal consciousness” due to pervasion of political
28) Види: Иван Иљин, У потрази за праведношћу, Светигора, Цетиње, 2001, стр. 113-118.
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systems by the Anglo-Saxon law. However, the world does not experi
ence this type of crisis for the first time, as it is enough to recall decay
of Antic world. At that time the crisis had started with a slow but inevi
table break-down of religiousness which gradually encompassed both
family life and legal consciousness. „Legal consciousness which lost its
religious roots turned out to be incapable of preserving and protecting
monumental statehood and culture of Rome and relentless history ren
dered its verdict to such legal consciousness.“ Rescue and recovery of
the world legal consciousness and legal order came from Christianity.
A question that is ahead of us today is therefore is it possible for this
pattern of the way out of the crisis to be repeated and what is religion
that is capable of doing it?
Key Words: law, crisis, politics, ideology, religion, moral, integrations, values
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Resume
As fundamentally political entity the law always has some ideological traits that are an expression of particular interests and values
whose make in law institutions subjects of law. In that sense, every law
is entitled as interest and value influenced which means ideologically
neutral, and, in the sense “pure law” does not exist. It does not follow
that the law does not have a relative autonomy. Which implies a new
myth is born, that in democratic societies exists so-called “rule of law”
and that it is embodiment of respect for the rights.
Modern humanity, according to collected data, experiencing a
crisis of law awareness. World history has not seen such a crisis for the
first time, it is enough to remember the fall of the ancient world. Then
the crisis started with the slow but inevitable collapse of religiosity,
which gradually affected family life and law awareness. “Legal awareness, that has lost its religious roots, proved unable to maintain and
defend the sovereignty and monumental Roman culture, and history is
such a relentless legal consciousness rendered its verdict.” Rescue and
recovery global law awareness and law order came from then Christianity. However, in these days the author does not see that conditions
matured enough with the help of some religions, including Christianity,
renew global law world.
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As fundamentally political entity the law always has some ideological traits that are an expression of particular interests and values
whose make in law institutions subjects of law. In that sense, every law
is entitled as interest and value influenced which means ideologically
neutral, and, in the sense “pure law” does not exist. It does not follow
that the law does not have a relative autonomy. Which implies a new
myth is born, that in democratic societies there is greater autonomy and
much less in authoritarian. However, the first thirteen years of the XXI
century, discredit the myth “about the relative autonomy of law” in a
democratic society (which we mean the West). The social consequences
of such an ideological and law voluntarism are very negative. Among
them, the most widely pervasive is legal uncertainty that not only hinders but often completely disables the rational functioning of social institutions and adequate quality of life in such societies that would be
possible if the law respected.
Civilizational pluralism and diversity of social systems are able
to create a large variety of law forms. However, the basic characteristics
of each system’s law life in each system is development law awareness and the ability that life in the community regulates with law and
customary norms. Of course, all these norms and customs have to be
accepted and applied in daily life.
In centralized political systems and the dominating role of the
state, plurality of law life are “masked” and excludes the knowledge
of people, which implies etates law form. In complex and decentralized society, where there is deep stratification (the class division) and
different autonomous cultural institutions, exist the possibility for life
different law schools and practice. In these societies is recognized the
existence the law out of the state. The biggest difference is law difference, arising from the socio-cultural conditions, the legal consciousness
and practice of the East (Muslim) and the West (Christians).
Law pluralism and conflict of law schools and opinions brings
in life many vague concepts and theories, openly or covertly, act as
ideology concept. Here we have to say that there is no common understanding of ideology. Some believe that ideology has practical value
and character and focus on practical activity because judging what is
“good” and what is “evil”. Therefore, the law that approach from the
position of an ideology have in itself hidden values and orientations.
However, the reduction of the law on any values takes law science from
the science area and giving it exclusive ideological character.
*
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ ИЗМЕЂУ
ЕКОНОМИЈЕ, ПРАВА И ПОЛИТИКЕ
Сажетак
Развој људских ресурса представља једно од битних подручја
истраживања економских наука. Управо се област људских ресур
са може дефинисати као онај мост између основних и примењених
наука, које су доживеле свој процват у другој половини двадесе
тог и на почетку двадесет првог века. Потврду оправданости та
квог приступа даје, пре свега чињеница да данас најбоље резултате
највише на плану економског и технолошког напретка и на томе
заснованог квалитета живота постигле оне земље које су највише
улагале у развој људских ресурса. А улагање у људске ресурсе не
подразумева само новац, већ је то у првом реду опште прихваћени
друштвени став о људским ресурсима као највећој вредности. Ме
ђутим, економија је у проучавању људских ресурса дуго времена
била ограничена у оквирима организације рада њеног унапређива
ња, унапређивања индивидуалне и групне продуктивности рада,
услова рада у микро средини, механизама награђивања, односно
обрачуна зарада и тсл. Другим речима, микро економија је доми
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нирала над макро економијом. Наравно, неспоран је значај ових
питања и потреба трајног бављења њима. Међутим, економске
науке у целини направиле су одлучујући искорак, када су на пла
ну људских ресурса развиле интердисциплинарни приступ, који у
свом епицентру има људску личност, као покретача и ствараоца
свих друштвених процеса. То је био „Кантов коперникански обрт“
који је отворио пут ка новим теоријским концептима и стратегија
ма развоја људских ресурса.
Кључне речи: Људски ресурси, економија, политика, право, људска пра
ва, нове технологије, социјална правда, солидарност

Историја сваког појединачног друштва, као и људске зајед
нице у целини има свој континуитет, који се огледа у постојању
трајних вредности, на којима се, гледано на дуги рок, темељи циви
лизација и њен развој. Мењају се, међутим, друштвене околности,
економско, политичко и социјално уређење друштва, друштвена
структура, начин живота, основне моралне и друштвене вредно
сти. У складу са овим променама, са тежњама које свака генераци
ја поставља пред себе и путевима којима иде у правцу остваривања
ових тежњи, мењају се, односно испољавају различити научни, те
оријски, идеолошки и практични приступи појединим питањима.
Ипак, и поред ових суштинских промена, нека питања остају трај
но присутна, односно трајно се налазе у епицентру политичких,
економских и социјалних збивања. У таква питања, спада свакако
и категорија људских ресурса. То проистиче из очигледне, на по
јавној равни видљиве и неспорне чињенице да је човек са својим
образовањем, знањем, страховањима, надама, системом вредно
сти, мотивима, свим оним што га чини људским бићем, креатор и
реализатор свих друштвених кретања и промена, свега онога што
се свакодневно догађа у друштву, а историја, као учитељица живо
та одлучује о томе шта је важно, а шта мање важно.
Данас, на почетку двадесет првог века, међу оним малоброј
ним питањима о којима постоји општа глобална сагласност налази
се питање незаменљивог, стратешког значаја људских ресурса. На
име, већ је на појавној равни видљиво да се политичари, научници,
економисти, или другим речима сви релевантни чиниоци тзв „гло
балног села“, који иначе заступају различита, па чак и искључива
теоријска, идеолошка и политичка опредељења, слажу у томе да су
људски ресурси кључна покретачка снага економског и техноло
шког развоја и на томе заснованог стандарда и квалитета живота.
То потврђује веома проверљиве и на појавној равни јасно уочљи
ве чињенице да се степен развоја једне земље и њеног улагања у
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људске ресурсе, у свим аспектима које то подразумева налазе у ди
ректној сразмери. Томе треба додати још једну чињеницу – да су
економски и технолошки развијене земље истовремено земље са
највећим степеном развоја демократије и људских права и великом
друштвеном моћи и утицајем институција које се баве развијањем
и заштитом демократије и људских права. Из свега тога се коначно
успоставља четвороугао економски и технолошки развој –демо
кратија –људска права- људски ресурси. 1)
Међутим, не оспоравајући значај ове опште сагласности,
мора се имати у виду да та сагласност постоји, претежно на фор
малном плану. Друштвена пракса се разликује, зависно од читавог
низа чинилаца и креће од реално позитивне и подстицајне, до оне
која у суштини ограничава развој људских ресурса. Тај раскорак
између формалног и стварног и овог пута нас усмерава на питање
– шта су то људски ресурси. Неспорна је чињеница да су „људски
ресурси“ израз који се веома често користи у свакодневном, као и
научном стручном и политичком говору, може се рећи да је израз
људски ресурси у моди. Међутим, управо та чињеница нас опоми
ње на опасност да се овај израз, односно његова суштина девалви
ра и претвори у радо коришћени украс бирократских говора.
У том смислу, пут од формалног теоријског, политичког и
идеолошког приступа људским ресурсима као стратешког упори
шта економског и технолошког развоја друштва, до друштвене
праксе која се реално темељи на томе, започиње трагањем за од
говором на питање – шта је суштина, или шта се крије иза данас
често коришћеног појма – људски ресурси. Одговор на то питање
је на појавној равни једноставан – људски ресурси су људи – сва
ко од нас појединачно, они у нашем непосредном окружењу, наши
суграђани, становници наше планете. Међутим, када се то каже,
онда се испод те једноставне површине уочава сва сложеност овог
појма. Јер када се каже да су људски ресурси људи - то подразумева
сву сложеност, вишезначност, универзалност људског бића – наше
личне особине, моралне норме, традицују, начин живота, различи
те друштвене улоге које обавља сваки појединац,чињеницу да је
свако људско биће свет за себе и да се сви ти сложени, динамични,
променљиви аспекти проверавају кроз један критеријум – људску
срећу, која је увек индивидуална. Међутим, сва та различитост која
чини суштину људског бића, његове слободе, има један заједнички
именитељ, један „тест издржљивости“, једну заједничку исходи
шну тачку, коју дефинишемо као људске ресурсе, која је, у ствари
1) Кривокапић, Б. : Људска права, „Мегатренд“ Универзитет, Београд, 2009.
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извор оне стваралачке енергије коју поседује сваки човек као све
сно, друштвено, а то увек значи и морално биће. 2)

ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ДРУШТВЕНИ ПОРЕДАК
Такав, стваралачки, развојни, динамички приступ људским
ресурсима, који се темељи на суштини људског бића, отвара читав
низ питања. Пре свега, подразумева суочавање са чињеницом да
наведена дефиниција подразумева да је реч о потенцијалној енер
гији, која се може упоредити са потенцијалном енергијом речног
тока. Ту енергију воде људске руке и ум могу усмерити на навод
њавање плодоносних поља, на трубине хидро-електране, али се тај
водени ток може претворити и у деструктивну енергију поплаве
која неконтролисаном снагом бујице уништава све пред собом.
Кроз целокупну историју људског рода, као и у добу чији смо са
временици, поставља се у суштини једно исто питање, како ту по
тенцијалну енергију претворити у реалну енергију људског ствара
лаштва и развоја. Управо на том путу јављају се највеће препреке и
отворена питања, тај пут је био и данас је предмет радикалних дру
штвених конфликта и тај пут у крајњој линији снагом чињеница
открива праву природу и карактер одређеног друштвеног система.
У том контексту отвара се питање односа људских ресурса и
поретка, које је један од кључева за одговор на још важније питање
односа поретка и слободе. Тај однос се мењао кроз историју и по
сматрано на тај начин, са аспекта кретања у временској димензији,
може се закључити да је стање на плану односа поретка и људских
ресурса данас неупоредиво боље него што је било у претходним
периодима људске историје и да се у том смислу уочава у основи
позитивни тренд овог процеса. Исто тако, однос поретка и људ
ских ресурса је противуречан, али та противуречност се креће у
различитим смеровима. Наиме, поредак може да подстиче, али и
да буде препрека развоју људских ресурса. То данас и јесте један
од основних, на појавној равни видљивих и проверљивих критери
јума, на основу којег друштвене поретке делимо на демократске и
оне друге. Противуречни карактер овог односа такође проистиче
из чињенице да и друштвени поредак стварају људи. А ако је прет
ходно констатована основна чињеница да су људски ресурси људи,
онда из тога проистиче да је противуречан однос људи према људ
ским ресурсима, и да се ту у суштини налазе основни извори свих
друштвених подела и конфликата. Томе у прилог говори чињеница
2) Вукотић, В. : Психофилозофија бизниса, ЦИД, Подгорица, 2006.
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да су сва данас економски и технолошки најразвијенија друштва,
са највишим степеном развоја стандарда и квалитета живота, исто
времено и друштва са највећим степеном развоја демократије, ефи
касности институција грађанског демократског друштва и најве
ћим степеном реално заштићених и остварљивих људских права. 3)
Историја људског друштва у целини, а посебно историја са
времених грађанских капиталистичких друштава потврдила је јед
ну неспорну чињеницу – да друштво не може да функционише без
поретка. Међутим, оно што поредак не сме да учини, јесте сле
деће. Поредак не сме да зароби стваралачку снагу људског ума и
руку, способност човека да стваралачки, развојно, приступа свету
у коме живи, да производи материјална и духовна добра, ону енер
гију, која без обзира на све друштвене промене, у свим периоди
ма историје, у свим облицима економског и политичког поретка,
покреће свет. Позитивне промене које су се у протеклих неколи
ко векова успостављања и развоја грађанских, капиталистичких
друштава догодиле и које су промениле слику друштва, садржај
и начин живота људи, управо су резултат чињенице, да је тај мо
дел политичке, економске и социјалне организације друштва, уз
све противуречности и ограничења, која се данас испољавају кроз
глобалну економску кризу, ослободио велику стваралачку енерги
ју људског ума и руку, која се материјализивала кроз развој науке,
нових технологија, нових производа, а на основу тога и нових људ
ских потреба, способност да се производе све вече и веће количине
материјалних добара, које на тај начин постају доступне све већем
броју људи, а то се економским речником уобичајено зове пораст
стандарда и квалитета живота људи. Међутим, при томе се не сме
испустити из вида да се претходно, као „conditio sine qua non“ свих
напред наведених промена, ослободио људски ум, подсећајући нас
на једну, за развој људских ресурса круцијалну чињеницу - да се
родно место слободе налази у људској глави. Управо савремени
приступ предузетништву даје основа за следеће поређење и закљу
чак – да су сви они који су пронашли парну машину, механички
разбој, моторе са унутрашњим сагоревањем, они који су покрену
ли индустријску производњу у свим областима, које уобичајено
зовемо предузетници, у суштини имали ону храброст и радозна
лост, која их је покретала, као и Колумбо, Магелан, и други који су
били храбри и радознали да заплове ка новим, до тада непознатим
световима. Та храброст и радозналост се увек налази у епицентру
онога што фактички, суштински, чини људске ресурсе. Међутим,
3) Морал и економија, Зборник радова са истоименог научног скупа, Институт друштве
них наука, Београд, 2010.
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поред поменутих, суштина појма људски ресурси, неизоставно са
држи још једну компоненту. Ову компоненту је веома упечатљиво,
симболички, онако како то уме лепа књижевност, изразио познати
француски књижевник и филозоф Марсел Пруст, који у једној од
својих познатих максима каже „Није храброст само у томе да се
открију нове земље и нови континенти, већ и у томе да се свет око
нас посматра другачијим очима. Данас када се у историјској ди
мензији посматрају друштвени процеси, велики број аргумената
иде у прилог ставу да је откривање нових земаља и континената,
нових природних ресурса, био лакши део посла. Да је људској вр
сти у целини много теже ишла реализација оне друге компоненте
– да свет око нас посматрамо другачијим очима. Управо су огра
ничења на том плану била и данас јесу родно место радикалних
индустријских и социјалних конфликата, подела, дискриминације
и свега онога што представља препреке развоју људских ресурса у
суштинском смислу. 4)
О промени схватања и односа на плану људских ресурса, ко
је на појавној равни одражавају и представљају коначни збир свих
оних промена које су се у друштву догодиле, поред осталог, говори
и следећа чињеница. Политичка економија осамнаестог и девет
наестог века (доба либералног капитализма), имала је као један од
кључних појмова, појам „радне снаге“. Овај појам је у друштвеној
теорији, владајућој идеологији и систему вредности третиран, пре
тежно, или искључиво као економски појам. Међутим, очигледно
је да је овај појам интегралан, мултидисциплинаран, јер одража
ва суштину друштвеног система, његове политичке, економске
и вредносне темеље и положај оне велике друштвене класе, која
се крије под тим називом „радна снага“. Сама дефиниција, већ на
свом језичком и здраворазумском плану, говори да је појам „радна
снага“ одвојен од своје људске суштине, пренебрегавајући чиње
ницу шта представља извор и тако ограниченог појма „ радна сна
га“.
Последње деценије двадесетог и почетак двадесет првог ве
ка уносе нови појам „људски ресурси“. Наравно, да овде није реч
само о терминолошкој разлици, већ о суштински новом присту
пу стваралачкој снази људског рада и њеним изворима. Два ком
плементарна фактора утицала су на ову стратешку промену, у том
смислу што она има стратешки утицај, на само на економију, већ
и на политику, културу, науку, односно све аспекте живота у са
временом друштву. Први фактор се односи на све већу динамику
промена у свим доменима друштва. Моторна снага и епицентар
4) Stiglitz, J. : The Roaring Nineties, Penguin Books, London, 2004.
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тих промена су нове технологије. Нове технологије, односно све
оштрија утакмица у развоју нових технологија, наметнули су нови
приступ образовању, не само са становишта доступности образо
вања најширим друштвеним слојевима, већ и са становишта про
мене садржаја и динамике образовања, које је променило начин
живота, пре свега зато што је постало континуирани саставни део
живота сваког појединца. Исто тако, нови приступ људским ресур
сима, отворио је простор за нови, суштински другачији приступ
друштвеним процесима. То се показује кроз два спектра. Први, је
развој демократије и људских права, односно реалне могућности
све ширег круга људи да учествује у процесу доношења важних
друштвених одлука на различитим нивоима, што, по принципу
повратне спреге утиче на редефинисање појма људских ресурса.
Други аспект односи се на увећавање енергетског биланса људске
врсте. Наиме, све до развоја, новог, индустријског начина произ
водње једини извори енергије били су људска радна снага, снага
тзв „теглеће марве“ односно домаћих животиња и у веома ограни
ченом обиму енергија воде. Тек онда када је човек пронашао меха
нички разбој, парну машину, електро мотор, електричну енергију и
могућност њеног преноса на даљину, вишеструко се увећала спо
собност човека да производи све веће количине материјалних до
бара. То је она преломна тачка у историји цивилизације када се све
већом динамиком стваралачка моћ људског ума и руку претвара у
све веће производне капацитете, што је материјална основа новог
приступа човеку, односно људским ресурсима. 5)
То је условило да се стално подиже лествица стандарда који
се односе на капацитет људских ресурса. Другим речима, стално
се проширивала листа компонената које чине суштину појма људ
ских ресурса. У том смислу, намеће се потреба да се, пре свега
постави питање – шта данас чини људске ресурсе. Одговор на ово
питање, веома је комплексан, јер обухвата опште друштвене усло
ве у којима живи човек, а то подразумева политички и економски
систем, људска права, која су међусобно функционално повезана и
међузависна, реалну могућност за професионално и опште образо
вање и развој, достојанствен живот од сопственог рада, као и читав
низ других компоненти, које се тестирају кроз један критеријум
– осећање људске среће, која је увек индивидуална, али зависи од
читавог низа општих друштвених чинилаца. Исто тако се мора узе
ти у обзир да одговор на питање шта данас чини људске ресурсе
није статичан, већ динамичан, да се стално мења, односно да се на
5) Маринковић, Д.: „Прилог за нову филозофију људског рада“, Мегатренд Ревија, Бео
град, 2010.
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листу компоненти и критеријума стално додају нови и заоштрава
ју постојећи критеријуми. То је једна врста игре без граница, која
потврђује суштину људских ресурса, човека као универзално, раз
војно, стваралачко биће, чије способности немају горњу границу.
Међутим, када се констатује та филозофска, морална и ан
трополошка одредница човека, да његове способности немају гор
њу границу, онда се истовремено мора констатовати да још два
параметра немају горњу границу – то су слобода и достојанство
личности и људска права, чији стандарди и инструменти служе за
одбрану доње границе људске слободе и достојанства. То значи, да
способности човека, или неограничени раст капацитета људских
ресурса (како би се то назвало модерним речником), могу да буду
неограничене само ако су неограничене људске слободе и права.
Другим речима, развоју људских права не може бити постављена
ни једна политичка, економска, правна или каква друга препрека.
Сам ток развоја људских ресурса и људских слобода и права по
тврђује овај став, чињеницом свог комплементарног развоја. Рече
но језиком математике, људске слободе и права и развој људских
ресурса налазе се у директној сразмери. Историја, као учитељица
живота нас учи да се данас о слободи човека на може говорити на
исти начин као пре неколико деценија, а поготову не као пре неко
лико векова, да се у међувремену подигла лествица критеријума
и захтева на основу којих се оцењује стање слободе сваког поје
динца и друштва у целини. Повезано са тим се мора узети у обзир
и чињеница да људске слободе и права представљају читав један
сложени комплекс, који започиње правом на живот, које је неспор
но темељ свих људских права, али само за себе нема пуни смисао,
ако нема упориште у читавом сету грађанских, политичких, еко
номских и социјалних права као што су право на рад, на пристојну
зараду, на достојанствен живот од сопственог рада, на слободан из
бор професије, на образовање, укључујући највише степене обра
зовања и тсл. 6)
Из свега наведеног проистиче следећи закључак. Само уво
ђење појма „људски ресурси“ потврдило је потребу и означило по
четак новог приступа човеку у процесу рада. Међутим, очигледно
је да су утицај наслеђа прошлости, али и интереси оних друштве
них класа које су имале доминацију у друштву утицали да се у
пракси не направи суштински искорак, односно фактичко одвајање
од појма „радна снага“. У том смислу, нови приступ људским ре
сурсима, примерен новом добу, новим друштвеним околностима и
новој визији друштва, мора бити, пре свега филозофски, морални
6) Swedberg, R. : Načela ekonomske sociologije, „Mate“, Zagreb, 2006.
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и антрополошки, јер само из таквог приступа може да се изгради
нова хуманистичка, развојна стратегија људских ресурса.

ДРУШТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТИ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Време у коме живимо, као и свако друго време, суочило је
нас, савременике тог времена са читавим низом нових отворених
питања, искушења, страховања и нада. Једна разлика у односу на
претходне периоде људске историје је неспорна и очигледна – ди
намика промена је неупоредиво већа него у претходним временима.
Та чињеница, сама по себи, представља нови изазов. У том смислу,
неопходно је суочити се са једном, назовимо је, оптичком варком,
о томе да је бављење људским ресурсима искључиво одредница
новог доба. То једноставно није тачно, јер ако се има у виду да су
људски ресурси људи – онда из тога проистиче да друштвена ми
сао у центру својих промишљања увек има људе, а то значи људске
ресурсе. Наравно, променио се приступ, у складу са суштински
промењеним друштвеним околностима. Једна од кључних проме
њених околности је све већа динамика промена у свим сегментима
индивидуалног и друштвеног живота. Та динамика промена рађа
једну нову филозофију и начин живота. Али се пре свега намеће
питање смисла, односно коначних резултата ових промена, моти
висаности и способности човека да креира и прати ове промене.
Управо та динамика промена, пред људе, односно пред људске ре
сурсе ставља читав низ нових изазова, али је истовремено извор
и радикалних индустријских и социјалних конфликата, везаних за
стратегију, циљеве и оптималну динамику ових промена и способ
ности појединаца да прате ове промене. Ова констатација се може
поставити и у виду питања – да ли су људски ресурси, који су кре
атори ових промена, па тиме и њихове све веће динамике, у стању
да се ухвате у коштац са тим променама, односно да тим промена
ма управљају на оптималан начин, а то је онај начин који доноси
добробит за све.
Друштвена теорија и пракса се слажу у томе да су људски
ресурси интердисциплинарни појам, односно друштвена категори
ја. Међутим, од тог генералног слагања до његове манифестације
у практичном свакодневном животу води веома нестабилан, криву
дав пут пун непознаница. При томе, друштвена теорија и пракса се
на многим тачкама налазе у раскораку. Сам појам људских ресур
са је по својој природи противуречан. Нови, стваралачки, развојни
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приступ људским ресурсима карактеристичан за савремено доба,
само је вишеструко појачао ову противуречност и учинио је ви
дљивом на појавној равни. Ова противуречност проистиче из саме
двојне природе људског рада, који одређује суштину људског бића.
Наиме, економски су у праву када рад дефинишу као економску
принуду, јер рад, односно његов резултат, производња материјал
них и духовних добара јесте материјални, услов опстанка људске
врсте. У свим језицима света постоје народне мудрости и изреке,
које о томе говоре, а наша гласи „Ко ради, не боји се глади“. Ме
ђутим, рад је истовремено о стваралачки, развојни процес, у коме
човек исказује своју стваралачку снагу, храброст, идеје и иници
јативе, такмичи се са другим људима, јер је човек, поред осталог,
биће утакмице. То истовремено значи да је сам процес рада увек
стваралачки, морални чин, а да неморални могу бити само односи
у расподели, односно друштвеним односима који се поводом рас
поделе друштвеног богатства успостављају. Поменута противуреч
ност присутна је кроз целокупну историју и она представља једну
од одредница савремених теорија и стратегија развоја људских ре
сурса. У том смислу, развој људских ресурса може се дефиниса
ти као процес трагања за оним моделом организације и укупних
односа у процесу рада у коме стваралачка суштина процеса рада
доминира над његовим принудним карактером. 7)
Неспорни, стратешки значај људских ресурса, чињеница да
развој људских ресурса представља неизоставни део развојних
стратегија компанија и националних, а данас све више и глобалне
економије, њихов интердисциплинарни карактер, условљава да се
питањима развоја људских ресурса баве, наравно са различитих
аспеката, готово све друштвене, па у великој мери природне и тех
ничке науке. Може се, после неколико деценија закључити да је
управо тај интердисциплинарни приступ покренуо такав динамич
ни развој људских ресурса, као нове области науке, али пре свега
као нове области друштвене праксе.
Историјски посматрано људским ресурсима почеле су прво
да се баве филозофија и етика, при чему људски ресурси, одно
сно људи у антрополошком, етичком, психолошком аспекту остају
трајни предмет интересовања ових дисциплина, које дају полазну
основу свим другим научним и стручним промишљањима људских
ресурса.
Развој људских ресурса представља једно од битних подручја
истраживања економских наука. Управо се област људских ресур
7) Parsons, T. : Webers Economic Sociology, Oxford University Press, New York, 1947.
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са може дефинисати као онај мост између основних и примењених
наука, које су доживеле свој процват у другој половини двадесе
тог и на почетку двадесет првог века. Потврду оправданости та
квог приступа даје, пре свега чињеница да данас најбоље резултате
највише на плану економског и технолошког напретка и на томе
заснованог квалитета живота постигле оне земље које су највише
улагале у развој људских ресурса. А улагање у људске ресурсе не
подразумева само новац, већ је то у првом реду опште прихваћени
друштвени став о људским ресурсима као највећој вредности. Ме
ђутим, економија је у проучавању људских ресурса дуго времена
била ограничена у оквирима организације рада њеног унапређива
ња, унапређивања индивидуалне и групне продуктивности рада,
услова рада у микро средини, механизама награђивања, односно
обрачуна зарада и тсл. Другим речима, микро економија је доми
нирала над макро економијом. Наравно, неспоран је значај ових
питања и потреба трајног бављења њима. Међутим, економске
науке у целини направиле су одлучујући искорак, када су на пла
ну људских ресурса развиле интердисциплинарни приступ, који у
свом епицентру има људску личност, као покретача и ствараоца
свих друштвених процеса. То је био „Кантов коперникански обрт“
који је отворио пут ка новим теоријским концептима и стратегија
ма развоја људских ресурса. 8)
Томе је у великој мери допринела и сама природа капита
листичког грађанског друштва, чији је један од темеља тржишна
привреда, односно тржишна утакмица. Неспорна је историјска чи
њеница да су људи, њихове идеје, радозналост, храброст, иниција
тиве, страховања, наде, морал, обичаји, начин живота, све оно што
данас једном речју називамо људски ресурси, кроз целу историју
људског друштва били покретачка снага свих друштвених процеса.
Стваралачка снага људског ума и руку, коју данас модерним речни
ком називамо „људски ресурси“ представља , не главну, него једи
ну покретачку снагу и материјалну и духовну основу континуитета
цивилизације. Неспорна је материјална историјска чињеница да су
у свим историјским епохама, у свим типовима друштвеног уређе
ња, у свим друштвеним околностима, сва материјална и духовна
добра стварали људски ум и људске руке, које данас дефинише
мо општим, веома широким називом људски ресурси. Међутим, на
листи приоритета који чине извор материјалног и духовних богат
ства у већем делу историје били су неки други ресурси. Хиљадама
година земља је сматрана главним извором богатства, што је усло
вљено чињеницом да су људи скоро искључиво живели од њених
8) Landes, D. : The Wealth and Poverty of Nations, Norton, New York, 1998.
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плодова. Ново, грађанско капиталистичко друштво главним изво
рима богатства сматра природне ресурсе (руде, дрво, воду, плодове
које дају поједина поднебља) и нове технологије, односно развој
машина које енергију воде, ветра, водене паре, фосилних горива,
електричну енергију претварају у механичку енергију машина ра
дилица, чиме вишеструко увећавају енергетску моћ људске врсте.
Друга половина двадесетог и почетак двадесет првог века су
време доминације људских ресурса. Друштвена теорија и пракса
их све више стављају по значају испред природних ресурса. То у
крајњој линији потврђује и чињеница да се епицентар тржишне
утакмице већ деценијама уназад померио на развој људских ресур
са, јер су у тржишној утакмици победничке оне компаније и оне
земље које највише улажу у развој науке, образовања, а то значи
у развој људских ресурса. У том смислу, потпуно се основано мо
же закључити следеће – реци ми какво је стање науке и просвете,
колико се улаже у ове делатности, па ћу ти рећи у каквој земљи
живиш. Промењени редослед значаја, према коме се људски ресур
си налазе на првом месту, условљен је самом природом тржишне
економије, односно тржишне утакмице. Тржишна утакмица која је
била све оштрија и захтевнија веома брзо је потврдила једно пра
вило – да ће у њој победници бити они који први освоје нове про
дуктивније технологије и тако постану конкурентнији са квалите
том, ценама и другим карактеристикама својих производа и услуга.
Јасно је такође да ка том циљу води само један пут – улагање у раз
вој људских ресурса, а то значи у перманентно проширивање по
стојећих и стицање нових знања, по моделу „доживотног учења“. 9)
У међувремену листа захтева, односно критеријума у тржи
шној утакмици све више се проширивала, а критеријуми подизали
на виши ниво. Поред квалитета, дизајна, функционалности и дру
гих квалитета производа и услуга, све више је долазила до изража
ја потреба да се утиче на свест људи, на систем вредности, начин
живота, индивидуалну и социјалну психологију, са циљем да одре
ђени производи и услуге постану неопходни, саставни део нашег
живота. На тај начин је борба за освајање и опстанак на тржишту
све више добијала карактер борбе за људске душе, што је услови
ло да питање развоја људских ресурса добије једну потпуно нову,
до тада непознату димензију. Неспорно је да је тржишна утакмица
била у протеклих неколико векова један од најснажнијих покретача
економског и технолошког развоја људског друштва. Међутим, тр
жишна утакмица не може се посматрати само у том уском, ограни
ченом обиму односа понуде и потражње. Она се мора посматрати у
9) Drucker, P. : «The coming of new organisation», Harvard Business Review, 1988.
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контексту перманентног унапређивања стваралаштва као основне
одреднице човека као свесног, друштвеног бића. Само у том кон
тексту могу се сагледати и она системска ограничења тржишта ко
ја, у крајњој линији остављају најтеже последице управо на плану
развоја људских ресурса, кроз незапосленост, сиромаштво, нејед
наку могућност приступа образовању и тсл. У том смислу, треба се
подсетити да једног од кључних ставова Адама Смита, једног од
утемељивача класичне политичке економије. Данас, пре свега еко
номисти неолибералне оријентације у први план износе његов став
о „невидљивој руци тржишта“. Међутим, од још већег значаја је
његов, као и став свих припадника школе класичне политичке еко
номије, који, за разлику од физиократа и меркантилиста истичу да
је извор материјалног богатства друштва људски рад. Савремено
друштво је на појавну раван изнело чињеницу да је реч о неогра
ниченом ресурсу, који се за разлику од других ресурса, трошењем
увећава.
Управо је потреба све динамичнијег, континуираног развоја
људских ресурса показала и упозорила да тржиште јесте значајан
али да не може бити једини регулатор економских процеса у дру
штву. Свака нова криза капиталистичког начина производње у све
већој мери је упозоравала на катастрофалне последице управо на
плану развоја људских ресурса, као и на то да су поред аутомати
зма тржишних закона, неопходна и нека друштвена правила, која
би имала за циљ да спрече негативне последице деловања тржи
шта. Данас економски и технолошки развијене земље, пре више
од једног века на овакав изазов су одговориле стварањем радног
и социјалног законодавства и успостављањем механизама и прак
се социјалног партнерства. На тај начин, питања развоја људских
ресурса престају да буду искључиво економско питање, већ поста
ју и саставни део правног поретка. Правним нормама уређују се
принципи и садржај односа послодавца и запослених, права запо
слених и механизми за њихову ефикасну заштиту и остваривање,
механизми за превенцију и регулисање индустријских и социјал
них конфликата и друга питања. Поред законске у области од ви
талног значаја за развој људских ресурса налази се и тзв. „аутоном
на регулатива“, коју чине колективни уговори различитих нивоа,
социјални пактови и други документи који настају као у резултат
социјалног партнерства. Снага ових докумената не налази се у си
ли закона, већ у доброј вољи, свести и одговорности радника и по
слодаваца, односно њихових организација, да је спровођење ових
докумената у заједничком интересу. Међутим, ови документи тако
ђе чине саставни део радног и социјалног законодавства. Анализа
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садржаја ових правних норми, на међународном и националном
плану потврђује да су оне усмерене на она подручја на којима се
у највећој мери испољавају ограничења и последице противуреч
ности тржишта, суочавајући нас са чињеницом да тржиште радне
снаге не може да функционише на исти начин као тржиште роба
и капитала. Другим речима, ове правне норме успостављају меха
низме социјалне правде и солидарности, чиме се у великој мери
тестира хуманистички смисао правног поретка у целини. 10)
На претходним страницама анализирани су кључни економ
ски и правни аспекти развоја људских ресурса. Међутим, поред
нведена два постоки и читав низ других аспеката развоја људских
ресурса. Везивно ткиво које повезује ове бројне, различите и про
тивуречне аспекте људских ресурса јесте политика. Ако се има у
виду најопштија и најшире прихваћена дефиниција политике која
каже да је „политика делатност чији је циљ усмеравање свих дру
гих друштвених делатности“, онда из тога јасно проистиче да је
деловање у области људских ресурса једно од кључних подручја
деловања актера политичког живота друштва. Управо се у стању
развоја људских ресурса огледа успешност политике и политичара
који је воде. Политика је она делатност која у једну целину страте
гије развоја друштва повезује све друштвене активности, интересе
и деловање појединаца и друштвених група, све друштвене про
цесе. Зато је стање људских ресурса, односно реалне могућности
за развој и испољавање стваралачких могућности сваког поједин
ца поуздани показатељ успешности једне политике, јер је стање
људских ресурса поуздани показатељу у којој се мери једна земља
приближила идеалу Платонове државе, који каже „Свака заједни
ца служи неком добру, а држава служи највећем добру“.11) Може
се рећи да је развој људских ресурса највећи изазов за савремену
политику, изазов у коме су концентрисани сви други изазови, јер
политика ни у једној области не може дати жељене резултате уко
лико стање људских ресурса није задовољавајуће, односно ако не
постоје стручни, професионални, морални капацитети и мотива
ција за остваривање одређених циљева на нивоу предузећа, локал
не заједнице и друштва у целини.
Неопходни услов за то је усаглашавање интереса, почев од
појединачних, преко групних, до оних опште друштвених. То је,
заправо, најтежи и најсложенији аспект политичких процеса усме
рен на постизање најширег консензуса око кључних стратешких
10) Лубарда, Б. : Европско радно право, ЦИД, Подгорица, 2007.
11) Платон : Држава, Култура, Београд 1972.
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циљева једног друштва. У том процесу концентрисана је суштина
стратегије и процеса развоја људских ресурса у једном друштву.
Ова констатација води ка кључу за разумевање суштинске одред
нице односа економије, права и политике. Заједнички именитељ
економског, политичког и правног приступа људским ресурсима
јесте морал. Историја, као и савремена друштвена пракса потвр
ђују да развој људских ресурса није могућ без стабилног морал
ног утемељења, што проистиче из чињенице да развој стваралачке
снаге сваког појединца није могућ без јасне линије разграничења
између добра и зла. Да би то било могуће, неопходно је да и еконо
мија, право и политика буду морално утемељени.

НЕКА ОТВОРЕНА ПИТАЊА ЕТИКЕ И
ЕКОНОМИЈЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ
Анализа стања људских ресурса у Србији, економских, со
цијалних, етичких и правних аспеката могла би да се изрази у на
родној пословици „Где је танко ту се кида“. Наиме, на примеру
Србије потврђује се историјска и актуелна законитост да су људски
ресурси кључни чинилац свих друштвених реформи, односно да
успех друштвених реформи, посебно оних сложених, дугорочних
које подразумева транзиција зависи у највећој мери од способно
сти и мотивације људских ресурса да их јасно дефинишу и реали
зују. Сам ток транзиције у Србији, њени резултати који су далеко
од задовољавајућих, чињеница да је транзиција била и даље и је
изразито конфликтна, представљају истовремено и слику стања
људских ресурса у Србији.
У сваком случају стање људских ресурса у Србији се, пре
свега, може означити као изразито противуречно. Изразито велика,
у дугом временском периоду растућа незапосленост, која, према
подацима РЗС износи око 25% упућује на закључак да Србија има
„вишак“ људских ресурса. Али, ако се претходно прихвати став
изнет у претходним деловима овог чланка да су људски ресурси
људи, са својим личним судбинама, породицама, жељама, надама,
правима, може ли се уопште у етичком, а онда и у економском сми
слу говорити о „вишку“ људских ресурса.
С друге стране, ако се има у виду да је у протеклим година
ма из Србије отишло неколико стотина хиљада младих, универ
зитетски образованих људи, онда се, сразмерно броју становника
Србије, може аргументовано говорити о мањку људских ресурса,
или тачније речено оног најстваралачкијег дела људских ресурса.
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Истовремено, послодавци, аргументовано указују на про
блем неодговарајуће структуре радне снаге, с којим се сусрећу при
покретању готово сваког инвестиционог пројекта. Наиме, радника
има, али они немају, или бар не у довољној мери,и оне професио
налне и стручне вештине и знања која су неопходна у развоју но
вих технологија и нових области производње. Не треба посебно
доказивати да то веома успорава и утиче на укупну ефективност
привредних кретања и конкурентност појединих предузећа и на
ционалне привреде у целини.
Коначно, али не мање важно је питање мотивације, односно
мотиватора, како за инвестиције, тако и за рад. Овај проблем има
два аспекта. Један се односи на власнике капитала и подразумева
да профит не може бити једини мотив и циљ власника капитала,
већ да они морају водити друштвено одговорно пословање. То је
данас неспорна цивилизацијска тековина и стандард. С тим у вези
треба се подсетити да у Уставу Немачке стоји одредба да власници
капитала не ногу користити капитал искључиво у складу са ин
тересима сопственог профита, већ морају водити рачуна и о ши
рим друштвеним интересима. Другим речима, Србија, пре свега на
етичком и идеолошком, а затим и на правном и економском плану
мора коначно изаћи из фазе „првобитне акумулације капитала“.
Други аспект се односи на мотивацију припадника света ра
да. Тамо где је та мотивација недовољна или негативна у складу са
познатом изреком „нико мене не може тако мало да плати, колико
ја мало могу да радим“ национална економија, а онда и сви њени
актери – власници капитала, запослени, држава, не могу се надати
ничем добром. Мала плата, недопуштено понашање послодаваца
према запосленима, кршење радних права запослених јесте разлог
за незадовољство, за синдикално организовање и борбу, за побуну,
али није оправдање за нерад, за опструкцију. У тој тачки се прела
ма једно од кључних питања стратегије развоја људских ресурса,
то је тежиште у коме се интегришу економски, социјални, правни
и етички аспекти људских ресурса – које се односи на чињеницу да
сви актери индустријских односа имају један заједнички, неспор
ни интерес, без кога свака расправа о људским ресурсима остаје
празна прича, а то је да предузеће буде економски и технолошки
развојно, дугорочно одрживо, односно конкурентно у све оштријој
и захтевнијој тржишној утакмици.
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Nebojsa Stefanovic, Vladimir Marinkovic
HUMAN RESOURCES AMONG
ECONOMICS, LAW AND POLITICS
Summary
Human resources development is one of the important areas of
research in economics. It is the area that can be defined as the bridge
between basic and applied sciences, which have experienced a boom
during the second half of the twentieth and early twenty-first century.
Justification of this approach can be seen primarily in the fact that today
the best results in terms of economic and technological progress and,
based on that, the quality of life, are made by the countries that have
most invested in the development of human resources. And the invest
ment in human resources does not imply only money, but it is prima
rily the generally accepted social attitude about human resources as the
greatest value. However, economics in the study of human resources
was for a long time limited and studied organization of work and its
improvement, improvement of individual and group productivity, wor
king conditions in the micro-environment, mechanisms of stimulation,
paying salary and bonuses, and the like. In other words, micro economy
dominated over macro-economy. Of course, there is the undeniable im
portance of these issues and the need for permanent solving of these
questions. However, economic science in general made a decisive step
forward, when in the field of human resources it developed interdisci
plinary approach, which had at its center human personality as a driving
force and creator of all social processes. That was a „Kant’s Copernican
turn“ which opened the way to new theoretical concepts and strategies
for human resource development.
Key words: human resources, economics, politics, law, human rights, new tec
hnologies, social justice, solidarity.
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Resume
The relations between human resources and social order are the
key factor for understanding the more important question of the relati
ons of social order and liberty. This relation has changed throughout hi
story and it is much better today than it was in earlier periods of human
history. The relation between social order and human resources is field
with contradictions. Investments in human resources does not imply
only money, but it is primarily the generally accepted social attitude
about human resources as the greatest value. Serbia is good example
of the fact that human resources are important factor of social reforms.
The success of social reforms depends from the abilities and motivation
of human resources. The progress of transition in Serbia and its results
are far from satisfactory and it is characterized by many conflicts. This
represents the real state of human resources in Serbia.

*
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ШВАЈЦАРСКА ФЕДЕРАЛИЗОВАНА
ДЕМОКРАТИЈА ЗА ИСТОРИЈСКИ
ЗАДАТЕ ЗАЈЕДНИЦЕ*
Сажетак
Аутор у чланку показује да логика односа између федерали
зма и демократије у Швајцарској стоји с оне стране ограда модерне
државности. Са једне стране, чланак расветљава духовно-историј
ску везу између данашњег швајцарског федерализма и политич
ке филозофије Јохана Алтузија (Johannes Althusius, 1557-1638),
мислиоца чија теорија доводи у питање основне претпоставке
модерне државности. Са друге стране, чланак показује да швај
царско уставно искуство почива на суштински различитом схва
тању демократије у односу на модерне либералне државе. Насу
прот данас раширеном инструменталном схватању демократије
као институционалног средства ефикасног доношења већинских
одлука, у Швајцарској се демократији приписује узвишена улога
обезбеђивања највећег могућег степена самоодређења појединаца.
Инхерентна повезаност федерализма и демократије у швајцарском
политичком систему навела је неке ауторе да у теоријски дискурс
уведу појам „федерализоване демократије“. Конститутивни кон
цепт федерализоване демократије показао се као изразито успешан
у помирењу захтева за успостављањем и очувањем јединства мо
дерне швајцарске државе и захтева за очувањем политичке само
својности културно-историјски задатих заједница. Истовремено, у
данашњој друштвено-политичкој стварности концепт федерализо
*

Овај научни чланак је резултат истраживања у оквиру пројекта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, Владе Републике Србије, „Политички идентитет Србије у
регионалном и глобалном контексту“, бр. 179076
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ване демократије показује се као изразито крут и затворен за све
оне облике различитости који не прате историјску линију раздва
јања.
Кључне речи: швајцарски федерализам, Јохан Алтузије (Johannes Althu
sisus), Жан Жак Русо (Jean Jacques Russo), федерализова
на демократија, партиципативна демократија, мултикул
турни федерализам, грађанство, либерална демократија

Одлучујуће питање у погледу односа федерализма и демо
кратије гласи: “Ко чини народ?”. Прецизније речено, сама природа
овако постављеног питања, а не конкретан садржај његовог одго
вора, темељно одређује смисао односа федерализма и демократије
у оквиру сложених политичких заједница. Наиме, уколико је одго
вор на питање “Ко чини народ?” дат једном за свагда, онда је однос
између федерализма и демократије нужно анализирати у контексту
довршених политичких заједница - модерних либералних држава
које почивају на концепту суверености народа. Посматрано из те
перспективе природа односа федерализма и демократије одређена
je логиком либералне демократије. Формална представничка демо
кратија мора нужно бити схваћена као основни инструмент изра
жавања воље сувереног народа. Федерализам може бити схваћен
искључиво као додатни, корективни механизам ограничавања не
гативних ефеката које демократски изражена воља суверена може
имати по слободу грађана и њихових заједница.1) Јасно је да кон
цепт федерализма као корективног начела демократије задобија
смисао тек када се демократија веже за модерну државу. Тек онда
пошто се држава конституише одлуке већине могу, путем легитим
не употребе силе, бити наметнуте сваком делу друштва. 2) То је
управо оно што чини смисленом улогу федерализма као уставног
средства ограничавања већинске воље политички егзистентног, су
вереног народа.3)     
1) Типичан пример такве федералне државе представљају Сједињене Америчке Државе.
При томе ваља имати у виду да је питање суверености у САД решено грађанским ратом,
1861-65. године, у коме је победничка војска Севера силом оружја наметнула одговор на
питање да ли се преамбула Устава “Ми народ САД…” односи на амерички народ као це
лину или на народе појединачних држава. Carl Schmitt, Théorie de la constitution, Presses
universitaires de France, Paris, 1993, pp. 520-522.
2) “Они који тврде да се демократија може манифестовати као ‘тиранија већине’ претпо
стављају да демократија може постојати искључиво као репресивна хијерахија односа
у којој неки владају на уштрб других.” John Hoffman, Beyound the state, Blackwell publis
hers, Cambridge, 1995, p.197. Видети инспиративну анализу односа између демократије
и државе у истој књизи, Ibid., pp.196-214.
3) У том случају федерализам заиста може бити сматран “важним корективом већинског
начела на темељу индивидуланог либерализма, будући да он признаје да слобода и ауто
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У стварности данашње Европе, испреплетеној везама устав
ног карактера између донедавно независних и суверених поли
тичких заједница, преиспитују се основни проблеми политичке
мисли, попут демократије, легитимитета, односа појединца и по
ретка, природе уставотворне власти итд., који су своје историјско
и филозофско разрешење добили у оквирима модерне државе.4) Та
ква радикална промена друштвено-историјских околности отвара
могућност да се постави следеће питање: Како би изгледао однос
федерализма и демократије у одсуству структурних претпоставки
да се једном за свагда понуди одговор на питање “Ко чини народ?”,
односно, ако би ово питање остало трајно отворено?
На овом месту вреди се подсетити Карл Фридрихове (Carl J.
Fried rich) дефиниције федерализма: ”процес федерализовања по
литичке заједнице, односно, процес којим се многобројне посебне
политичке заједнице удружују зарад проналажења решења, усваја
ња заједничких политика и доношења заједничких одлука у вези са
заједничким проблемима.” 5) Оно што постаје очевидно већ на пр
ви поглед јесте да идеја непрестане изградње политичке заједнице
кроз федерални процес, стоји у суштинској опреци са класичном
идејом модерног устава, као статичног поретка утемељеног на од
луци коју доноси суверени народ.6) Наиме, уколико би се прихвати
ла Фридрихова идеја федерализма као демократског процеса, онда
би се на историјском искуству утемељен конститутивни концепт
јединственог демос-а, могао заменити концептом вишеструких de
moi који политички постоје и суделују у практичном животу неке
сложене заједнице.7) На тај начин би и сама природа односа између
федерализма и демократије могла задобити суштински другачи
ји смисао. Темељне категорије модерне државности и уставности
номија субнационалних заједница (негативна слобода, слобода од државе, примедба
Б.К.), као што су провинције, кантони или државе, заслужују заштиту од националних
већина.” Thomas Hugelin, Early modern concepts for a Late modern world, Wilfrid Laurier
university press, Toronto, 1999, p. 109.
4) Бојан Ковачевић, “Теоријске дилеме на путу изградње Устава Европе у одсуству европ
ског демократског суверена”, Анали Превног факултета у Београду, 2/2010, Београд
5) Carl J. Friedrich, Trends of federalism in theory and practice, Pall Mall Press, London, 1968,
p. 7.
6) Насупрот динамичној природи револуције, темељни карактер модерног устава је ста
тичност – тако се устав у модерном смислу схвата као успостављање поретка из ничега.
Urlich K.Preuss „Constitutional power-making for the new polity: Some deliberations on the
relations between constituent power and the constitution“, in: Cardozo law review, New York,
January 1993, pp. 639-643.
7) Kalypso Nicolaïdis, “Our European Demoï-cracy: Is this Constitution a Third Way for Euro
pe?” in: Kalypso Nikolaides, Stephen Weatherill (eds.), Whose Europe? National Models and
the Constitution of the European Union, European Studies at Oxford Series, 2003.
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могле би бити преиспитане. Федерализам и демократија могли би
бити појмљени као инхерентно повезани.
Легитимитет политичке власти у модерним државама засни
ва се на постојању уставно загарантоване сфере индивидуалних
права, са једне стране, и на парламентарном представљању воље
грађана, са друге. У основи ефикасног деловања власти у оквиру
државе стоје основна заједничких уверења које једно друштво де
ли, односно трајан одговор на питање „Зашто смо заједно?“. Насу
прот томе, може се замислити да би се легитимитет управљачког
процеса у једној федерацији у трајном процесу изградње темељио
првенствено на супстанцијалном укључивању различитих инте
реса вишеструких демои у сложен политички процес потраге за
сагласјем и компромисом. Либерални концепт федерализма, који
је “недовољно позитиван у својој природи” 8), служи првенствено
као механизам спречавања злоупотребе политичке власти, односно
средство увећања негативне слободе појединаца и њихових зајед
ница на рачун сфере државног суверенитета. У једној заједници
чији уставни идентитет почива на трајној потрази за одговором на
питање „Зашто смо заједно?“, федерализам би могао одиграти уло
гу проширења позитивних, политичких слобода културно, економ
ски и историјски разноврсних заједница. У модерној федералној
држави хомогеност народа узима се као нужан услов њеног ста
билног функционисања.9) У оквиру једне федерације која се непре
стано налази у процесу изградње, пак, систем одлучивања би мо
гао почивати на сталној потрази за равнотежом и балансом између
разноврсних територијалних и функционлних заједница интереса.
За разлику од модерних држава, оквир сложене заједнице којој не
достаје једном и за свагда дат одговор на питање “Ко чини народ?”
допушта да се федерализам и демократија схвате као инхеретно
повезани, те да се њихов однос једноставно опише као „федерали
зована демократија“. 10)
8) Harold Laski, „Obsolence of federalism“, in: Dimitrios Karmis and Wayne Norman (eds),
Theories of federalism, Palgrave, New York, 2005, p. 194.
9) „Разрешење антиномија федерације налази се у томе што свака федерација почива на
једној темељној претпоставци, хомогености свих њених чланова, што значи на једној
супстанцијалној сличности која се темељи на конкретном споразуму, који произилази
из њиховог бића, из жеље држава чланица, и гарантује да неће доћи до екстремног слу
чаја конфликта у оквиру федерације.“ Carl Schmitt, Théorie de la constitution, op. cit., p.
522.
10) Израз „федерализована демократија“ у политичку теорију уводи Лидија Баста у свом
раду о швајцарском федерализму. Lidija R. Basta Fleiner „Minority and legitimacy of a
federal state: An outsider perception of the Swiss model“, in: Lidija R. Basta Fleiner, Thomas
Fleiner (eds.), Federalism and multiethnic states, The case od Switzerland, Institute du fede
ralisme Fribourg Suisse, 2000.
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Ако се сада са апстрактног нивоа разматрања спустимо на
тло историје, где од краја XVIII века чврсто стоје националне др
жаве, постаје заиста тешко пронаћи конкретне заједнице у којима
је идеја федерализоване демократије доспела до своје пуне спо
љашње егзистенције. Па ипак, уколико од потраге не одустанемо
пребрзо доћи ћемо до једне сложене политичке заједнице у срцу
данашње Европе која у свом уставном и политичком систему садр
жи извесне трагове идеје федерализма као структурне основе де
мократског процеса. Реч је о Швајцарској.
Основни циљ овог чланка јесте да покаже да логика одно
са између федерализма и демократије у Швајцарској стоји с оне
стране ограда модерне државности. Са једне стране, расветлићемо
везу између данашњег швајцарског федерализма и политичке фи
лозофије Јохана Алтузија (Johannes Althusius, 1557-1638), мислио
ца чија теорија доводи у питање основне претпоставке модерне др
жавности. Са друге стране, показаћемо да швајцарско историјско
искуство почива на суштински различитом схватању демократије
у односу на модерне либералне државе. За разлику од инструмен
талног схватања демократије као институционалног средства ефи
касног доношења већинских одлука, у Швајцарској се демократији
приписује узвишена улога обезбеђивања највећег могућег степена
самоодређења појединаца. Швајцарски политички систем почива
на русоовском уверењу да је смањење отуђености грађана од поли
тичке власти кроз њихово активно учешће у демократском процесу
највиши циљ коме једна заједница треба да тежи. 11) Истовремено,
насупрот Хегеловом становишту да једино модерна национална
држава представља „храм људске слободе у знању и хтењу ствар
ности“12), швајцарско историјско искуство сведочи о могућности
да грађани делују у складу са својом аутентичном вољом у окви
ру динамичког федералног система који се стално изнова редефи
нише на темељу договора различитих консоцијација интереса. Из
швајцарске перспективе федерализам је заиста тешко помирити са
идејом народне суверености, која је до своје спољашње егзистен
ције доведена на рушевинама Француске револуције. Уместо то
11) „Русо је први модерни мислилац који је уочио и решио проблем синтезе материјалног
права и суверенитета, слободе и владавине“, Франц Нојман, Владавина права, Фили
Вишњић, Београд, 2002, стр. 155.
12) “Разлика између религије и света јесте само ова: да религија као таква јесте ум у срцу
и души, да је она храм представљене истине и слободе у богу; с друге стране, држава је
према истом уму храм људске слободе у знању и хтењу стварности, стварности чији се
сам садржај може назвати божанским. Тако је слобода у држави обистињена и потврђе
на религијом, јер обичајно право у држави јесте само извођење оног што чини основни
принцип религије.” Г.В.Ф. Хегел, Филозофија историје, Федон, Београд, 2006, стр. 382383.
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га, швајцарски федерализам почива на уверењу да је демократски
идеал могуће достићи кроз федерални процес потраге за сагласјем
између аутономних консоцијација које су друштвено-историјским
околностима усмерене на сарадњу.13)
Поред расветљавања духовно историјских корена швајцар
ског федерализма, у чланку ћемо издвојити конкретне трагове Ал
тузијевих и Русоових идеја у начину функционисања данашњег
швајцарског политичког система. То значи да ће у раду бити ком
бинован метод политичке филозофије, усредсређен на разматрање
нормативних основа уставног концепта федерализоване демокра
тије, са методом политичке науке, усредсређеним на разматрање
функционисања постојећег швајацарског политичког система.
Такав приступ омогућава да се у контексту конкретних сложених
политичких заједница сагледају еманципаторски потенцијали али
и инхерентна ограничења идеје федерализоване демократије. У
том смислу основна хипотеза коју ћемо испитати у чланку јесте
следећа: Конститутивни концепт федерализоване демократије у
Швајцарској омогућио је традиционалним културно-историјским
заједницама да очувају висок степен политичке самосвојности.
Истовремено, у оквиру модерне државности у коју су друштвеноисторијске околности сабиле швајцарски федерализам након 1848.
године, учешће у демократском процесу остало је затворено за све
оне облике различитости који не прате историјску линију раздва
јања.

ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ 
ШВАЈЦАРСКЕ ФЕДЕРАЛИЗОВАНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
За разумевање природе швајцарског федерализма необично
је корисно вратити се идејама Јохана Алтузија, политичког ми
слиоца који је своје дело стварао на прелазу из средњовековне у
модерну епоху. Чини се да управо то што је овај теоретичар жи
вео на прелазу из средњевековне у модерну епоху објашњава за
што његова мисао о федерализму још увек није заробљена у ло
гику модерне територијалне државе.14) Алтузијев федералистички
13) „У Швајцарској, федерализам није ни корекција ни допуна демократије, већ пре свега
структурна основа консензуално орјентисане демократије“ Thomas Fleiner, Lidija R. Ba
sta-Fleiner, Constitutional democracy in a multicultural and globalised world, Springer-Ver
lag Berlin Heidelberg, 2009, p. 580.
14) Thomas O. Huglin, „Have we studied the wrong authors?“, in: Konsens und Konsoziation in
der politischen Theor ie des frühen Föderalismus, Giuseppe Duso, Werner Krawietz, Dieter
Wyduckel (eds.), Dunker & Humbolt, Berlin, 1997, p. 221. Daniel J. Elazar, „Althusius and
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приступ питању односа слободе и поретка суштински је различит
од Хобсовог, Локовог и Монтескјеовог поимања тог кључног про
блема политичке мисли. Његово схватање није заробљено у ли
берално-конзервативну дилему да ли је човек по својој природи
„добар“ или „зао“, односно да ли је људска природа рационална
и конструктивна или, пак, поларизована, контрадикторна, ираци
онална и непредвидива. За Алтузија је било важно то да је човек
биће у чијој је природи да живи у симбиотском односу са другима
(homo symbioticus), односно да није самодовољни појединац кога
је природа обдарила способношћу самодржања и који у заједницу
са другима улази искључиво зарад остваривања неког рационалног
интереса; 15) као што је на пример интерес очувања својине који на
глашава Лок.16) Одбацујући класичну либералну идеју оштре поде
ле између природног стања и политички организованог друштва,
Алтузије прихвата Аристотелово гледиште по коме „човек самом
својом природом суделује у друштвеном животу и узајамној соли
дарности.“17)
За разлику од Џемса Медисона (James Madison) који је раз
личитост територијално организованих интереса посматрао као
погодно средство ширења сфере индивидуалних слобода,18) Алту
зије је био усредсређен на позитивне политичке аспирације зајед
ница уједињених економским, религијским или културним факто
рима. Он федерализам посматра као структурни елемент заједнице
који разноврсним приватним и јавним консоцијацијама обезбеђује
директно учешће у управљачком процесу. Алтузијев федерализам,
за разлику од Медисоновог, нема за свој основни задатак контроли
federalism as grand design“ in: Konsens und Konsoziation in der politischen Theorie des
frühen Föderalismus, Duncker & Humbolt, Berlin, 1997, p. 209.
15) Johannes Althusisus, „Politics as the art of associating“, in: Dimitrios Karmis and Wayne Nor
man (eds.), Theories of federalism, Palgrave, New York, 2005, p. 27.
16) “Стога велики и главни циљ удруживања људи у државе и њиховог стављања под владу
јесте очување њихове својине.” Џон Лок, Две расправе о влади, Утопија, Београд, 2002,
стр. 298.
„Лок је створио овај „темељни уговор“, као преношење права и власти на владу или
заједницу, који не треба схватити као „узајамни“ уговор, већ као један споразум којим
се појединац одриче власти у корист неке више инстанце и ставља се под њену власт у
замену за разумну заштиту свог живота и власништва.“ , Hannah Arendt, On revolution,
Penguin books, 1973, p. 169.
17) Johannes Althusisus, „Politics as the Art of Associating“, op. cit., 32.
18) “Проширите подручје и обухватите још већи број различитих странака и интереса; та
да је и мање вероватно да ће се већина осетити побуђеном да повреди права других
грађана; или, ако се испољи таква јединствена побуда у већини, биће много теже да и
припадници већине, који се тако осећају, истовремено покажу и своју властиту снагу и
дејствују у сагласности са другима.” Александер Хамилтон, Џемс Медисон, Џон Џеј,
Федералистички списи, Радничка штампа, Београд, 1981, гл.10 (Медисон), стр. 230.
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сање и ограничавање политичке власти. Уместо коректива и допу
не демократије, федерализам се схвата као средство непосредног
укључења различитости у политички процес. Алтузијева држава,
односно универзална симбиотска заједница (consociatio symbiotica
universalis), једноставно није организована једном за свагда, већ је
све време посвећена проналаску одговора на питање како да уоп
ште остане организована.19) Стога се може тврдити да су федера
лизам и демократија интринсично повезани у Алтузијевој теорији
државе и друштва.20)
Према Алтузијевој замисли, бројне природне, приватне гра
ђанске и јавне консоцијације требало би директно укључити у про
цес управљања. Природну консоцијацију представља фамилија,
чије се јединство темељи на брачном и биолошком односу. При
ватне грађанске консоцијације, гилде и корпорације, настају удру
живањем индивидуалних пословних интереса. Оне трају све до
тле док постоји конкретан заједнички економски интерес њиховог
постојања. Посебна јавна удружења настају интеграцијом више
приватних консоцијација које су међусобно повезане интересом
за успостављањем заједничког политичког поретка.21) Алтузије по
клања особиту пажњу разликовању приватних и јавних консоција
ција. Могу се, чак, срести мишљења по којима Алтузије наслућу
је класично модерно разликовање између приватне и јавне сфере,
успевајући истовремено да задржи везу између њих.22) “Политика
предводи све остале делатности, доводећи их до њихове највише
тачке, изграђујући тако јавну срећу из приватне.”23) Сваку ширу за
једницу конституише неколико ужих консоцијација. Свеобухват
на заједница представља највећу јавну консоцијацију коју у циљу
остваривања општег добра конституишу вишеструке приватне и
јавне консоцијације, међусобно испреплетене у један универзални
федерални поредак.24)
19) Carl Joachim Friedrich, Politica methodice digesta of Johannes Althusius, Harvard university
press, 1932, p. xc.
20) У том смислу необично је важно имати Алтузијево одређење политике као „уметно
сти удруживања људи зарад успостављања, неговања и очувања њиховог друштвеног
живота. Услед тога она се назива ’симбиозом’. Основни задатак политике, стога, јесте
удруживање“ Johannes Althusisus, „Politics as the art of associating“, op. cit., p. 27.
21) Јавне консоцијације настају када „се мноштво приватних консоцијација удружи зарад
остваривања инклузивног политичког поретка“ Овај цитат Алтузија преузет је из Tho
mas Hugelin, Early modern concepts for a late modern world, op. cit., p. 116.
22) Daniel Elazar, „Althusius and federalism as grand design“, op. cit., pp. 217-218.
23) Johannes Althusisus, „Politics as the art of associating“, in: Theories of federalism, op. cit., p.
31
24) За Алтузија, међутим, удруживање овог мноштва разноликих заједница ни у ком слу
чају не представља процес који ће нужно резултирати неким коначним облицима соци
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Током својих докторских студија у Базелу 1586. године Јохан
Алтузије добро се упознао са политичким институцијама швајцар
ске конфедерације. Богата традиција швајцарског федерализма не
сумњиво је одиграла извесну улогу у обликовању његове политич
ке мисли.25) Дух федерализма којим је проткана Алтузијева теорија
очуван је у швајцарском политичком систему све до данашњих да
на. Међутим, за разлику од бивше Југославије, у којој је Алтузи
јев средњовековни концепт устава-уговора послужио за скривање
неограничене власти у сфери неполитичког,26) модерна швајцарска
држава задржала је само општа начела Алтузијевог федерализма,
прилагодивши их изазовима модерне епохе.
Историјски процес, мање или више мирне, федералне ево
луције у Швајцарској започиње 1291. године, када три државе Ури
(Uri), Швајц (Schwyz) и Унтервалден (Unterwalden) потписују пакт
о узајамном помагању „које са Божјом вољом треба да траје веч
но“27). Тај дуги федерални процес добио је свој коначни историјски
исход доношењем првог модерног Устава Швајцарске 1848. годи
не. Пошто су те године на бојном пољу либерални протестанти,
поборници стварања модерне швајцарске државе, до ногу потукли
конзервативне католике, заступнике конфедерације независних и
суверених швајцарских државица, 28) Швајцарска је коначно поста
ла модерна европска држава.29) Одлуком победничке стране у том
релативно кратком рату довршена је динамична федералистичка
јалне и политичке интеграције у којима би почетне побуде удруживања добиле своју
коначну форму а одмах потом биле напуштене зарад једне монистичке државно-поли
тичке владавинске структуре. Илија Вујачић, Федералистичка алтернатива, Институт
за политичке студије, Београд, 1993, стр. 84.
25) J. Wayne Baker, „The convenantal basis for the developement of Swiss political federalism:
1291-1848“, in: Publius, Spring 1993, Vol. 2, pp. 33-38.
26) “The experience of Yugoslav federalism as a warning for Europe’s unfinished federation”,
Students’ best papers at Summer university of federalism 2008, Institute of Federalism, Fribo
urg, Switzerland http://www.federalism.ch/files/FileDownload/887/Kovacevic_Serbia.pdf
27) Daniel J.Elasar, „Communal democracy and liberal democracy: An outsider’s look at the
Swiss political tradition“, Paper prepared for the Liberty fund colloquium on the Swiss Ex
periance of Federalism, Brunen, Switzerland, March 1992, pp. 1-21, J. Wayne Baker, „The
Convenantal basis for the development of swiss political federalism:1291-1848“, in: Publius,
vol. 30, No 4, pp. 19-41, Otto K. Kaufmann, „Swiss federalism“, in: Robert A. Goldwin, Art
Kaufman and William A. Schambra (eds), Forging unity out of diversity, American enterprise
institute for public policy research, Washington, D.C, 1989, pp. 206-210.
28) Hanspeter Kriesi, „State formation and nation buliding“, in: Hanspeter Kriesi (ed.), Nation
and national identity,Verlag Ruegger, Zurich, 1999, pp. 14-15.
29) Треба међутим, имати у виду да су улога и овлашћења федералне владе по Уставу из
1848 били су веома ограничени. Тек ће Устав из 1874, прихваћен од већине грађана и
кантона, значајно увећати федерална овлашћења и тако прилагодити швајцарски феде
рализам изазовима нове епохе. Otto K. Kaufmann, „Swiss Federalism“, op. cit., p. 208.
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еволуција, започета удруживањем три швајцарске државице давне
1291. године.
Иако је Швајцарска била призната као независна и сувере
на већ Вестфалским уговором 1648. године 30), тек ће након гра
ђанског рата 1848. године, ова федерација бити трансформисана
у модерну политичку заједницу. Од тада се јединство швајцарске
федерације темељи на постојању заједничког уставног поретка,
односно на сувереној вољи политички постојећег швајцарског на
рода. Чињеница да је сам садржај швајцарског уставног одговора
на питање „Зашто смо заједно?“ био иновативан и сложен у поре
ђењу са класичним европским националним државама, не би тре
бало да завара посматраче модерног швајцарског политичког си
стема. Након доношења првог модерног устава, питање јединства
Швајцараца као политичког народа престаје да зависи искључиво
од исхода бескрајне потраге за сагласјем појединачних кантона.
Истовремено, пак, утемељујућа уставна одлука, коју је формално
донела већина швајцарског народа и већина кантона, није прене
брегла богату традицију швајцарског федерализма као „дугорочне
политичке стратегије демократског укључења различитости већ на
конститутивном нивоу.“31) То се најбоље огледа у чл.1 Устава Швај
царске из 1974. године, у коме стоји да народи 23 суверена кантона
Цириха, Берна...стварају Швајцарску Конфедерацију. Трагови тра
диционалног швајцарског федерализма утемељеног на Алтузије
вом духу компромиса и споразумевања, данас се најлакше уочавају
проучавањем природе односа федерализма и швајцарске партици
пативне демократије.

ФЕДЕРАЛИЗАМ И ПАРТИЦИПАТИВНА 
ДЕМОКРАТИЈА У ШВАЈЦАРСКОЈ
Однос између федерализма и демократије у Швајцарској не
може бити схваћен као потрага за балансом између начела „један
човек један глас“ и једнакости у политичком положају кантона.
Швајцарски федерализам значи нешто више од довођења разли
30) Иако је постојао дубоки верски расцеп између протестаната и католика, швајцарска кон
федерација састављена од 13 чланица остала је неутрална током Тридесетогодишњег
рата (1618-1648). На крају рата било је коначно прихваћено да чланице швајцарске кон
федерације не припадају више Немачком рајху. Од тада датира швајцарска неутралност.
Otto K. Kaufmann, „Swiss Federalism“, op. cit., pp. 207-208.
31) Lidija R. Basta Fleiner, „Minority and legitimacy of a federal state: An outsider perception of
the Swiss model“, Federalism and multiethnic state, PIFF - Etudes et colloques 16, Fribourg,
1996, p. 77.
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читих територијалних група под исти уставно-политички кишо
бран.32) За познаваоца америчког федерализма оваква констатација
може деловати необично на први поглед. Наиме, у САД је остваре
на идеја федерализма као подесног механизма за примену либерал
ног начела на велику и различитим групним интересима исцепкану
националну територију. Директна последица тога је да формално
демократско представнишво, као темељни инструмент артикули
сања политичке воље нације, представља основни, а федерализам
тек додатни, корективни механизам контроле политичке моћи. Од
нос федерализма и швајцарске партиципативне демократије, пак,
одувек је почивао на суштински различитим темељима.33) Док у
САД федерализам и демократија представљају два раздвојена кон
цепта чији ће међусобни однос одредити променљиве друштвенополитичке прилике, у Швајцарској су федерализам и демократија
остали интринсично повезани све до данашњих дана. Како је то
приметио један познати швајцарски теоретичар „у швајцарском
политичком систему федерализам и демократија су сестре близна
киње.“ 34) При томе, наравно, никад не треба сметнути с ума да је
тим сестрама мајка један модерни уставни поредак утемељен на
политичкој вољи сувереног швајцарског народа.
Сада ваља поставити следеће питање: Шта је то што чини
швајцарску федерализовану демократију тако посебном и историј
ски оригиналном? Како би се одговорило на ово питање мора се
прво објаснити суштинска разлика између идеје партиципативне
демократије и идеје индивдуалистичке либералне демократије.
Либерална политичко-филозофска мисао на трагу Хобса и
Лока одувек је узимала политичку власт као нешто што у себи има
снажан потенцијал за зло. Следствено, посматрано са класично
либералног становишта, најважнији задатак представља успоста
вљање оштре границе између две конститутивне сфере модерне
државе, сфере политичке власти и сфере индивидуалних слобода.
Уколико се, наиме, прихвати да политичка власт има снажан потен
цијал да буде злоупотребљена, као и да постоји трајно настојање
сфере суверенитета да се прошири на рачун сфере индивидуалних
слобода, ништа не може бити важније него у пракси ограничити,
32) Lidija R. Basta Fleiner, „Minority and legitimacy of a federal state: An outsider perception of
the Swiss model“, op. cit., p. 95.
33) Чињеница да су нека институционална решења у швајцарској федерацији била, доне
кле, под утицајем америчког уставног модела не мења ствари. J. Wayne Baker, „The con
venantal basis for the developement of Swiss political federalism: 1291-1848“, op. cit., p. 40.
34) Thomas Fleiner, „Switzerland: constitution of the federal state and the cantons“, in: Lidija R.
Basta Fleiner, Thomas Fleiner (eds), Federalism and multiethnic states, Helbing & Lichten
hahn, Bale, Geneve, Munich, 2000, p. 116.

201

СПМ број 1/2013, година XX, свеска 39.

стр. 191-214.

контролисати и спутати сферу политичке власти. Једино тако по
стаје могуће очувати и уколико то историјске прилике допусте
проширити сферу индивидуалних слобода.
Партиципативна демократија, пак, темељи се на схватању да
је политичка власт првенствено нешто у чијем би вршењу грађа
ни требало директно да учествују. Овај концепт развија се на тра
гу републиканске традиције Жан Жака Русоа (Jean Jacques Russo).
Према Русоовом схватању политичког друштва од појединца се
очекује да трансцендира своју приватну вољу идентификујући се
са колективом, путем радикално демократског учешћа у стварању
опште воље. Русоова радикално демократска мисао захтева “пот
пуно одрицање сваког члана друштва свих својих права у корист
целе заједнице: јер, најпре, пошто се сваки даје цео, положај је
исти за све; а будући да је положај једнак за све, нико нема рачуна
да га отежа другима.“35) Демократски идеал огледа се у идентитету
оних који владају и оних над којима се влада. У Русоовом грађани
ну сједињени су суверен и поданик, а у његовој теорији помирене
сфере суверености и индивидуалних права.36) Међутим, здрав ра
зум и историјско искуство сугеришу да је практично остваривање
Русоове теоријске замисли могуће искључиво у заједницама са та
ко високим нивоом хомогености који искључује све различитости
које би могле задобити форму политичког сукоба.37) Јасно је да би
у једној таквој заједници која отеловљује Русоов идеал политичког
друштва, оштро раздвајање сфере политичке власти и сфере ин
дивидуалних права, постало излишно. Горка историјска искуства,
међутим, неизбежно намећу следеће питање: како се у пракси мо
гу избећи тоталитарне консеквенце потпуне идентификације поје
динца са заједницом?
Историјско искуство швајцарског политичког система пру
жа сликовит одговор на ово питање. Русо је био Швајцарац, али је
он пре свега био угледни грађанин свог кантона, Женеве. Наиме,
у Швајцарској су тоталитарни аспекти Русоове теорије успешно
избегнути остваривањем идеје политичког идентитета оних који
владају и оних којима се влада, не на националном нивоу, већ на
нивоу различитих општина и њихових кантона. „Комунална демо
35) Жан Жак Русо, Друштвени уговор, Филип Вишњић, Београд, 1993, стр.35
36) „Русоово решење припада традицији блиске повезаности и заједнице, заједно са реше
њима других писаца, запањених последицама великих безличних маса и агрегата, који
су пулсирајући живот малих група претворили у хладно спољашње јединство масовних
институција.“ Шелдон Волин, Политика и визија, Филип Вишњић, Службени гласник,
Београд, 2007, стр. 421.
37) Michael Rosenfeld, „Modern constitutionalisms interplay between identity and diversity: An
introduction“, in: Cardozo law review, New York, january 1993, p. 499.
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кратија мора потпуно укључити републиканске елементе политич
ког учешћа на свакој тачки управљачког процеса, премда са већим
нагласком на постизању консензуса, него на придобијању подр
шке већине.“38) За модерног посматрача швајцарског федерализма
намеће се питање како један овако сложен систем, утемељен на
специфичној мешавини Русоових идеја радикалне демократије и
Алтузијевог динамичког федерализма, уопште може подношљиво
функционисати. Део одговора налази се неусмњиво у чињеници
да је постепено остваривање концепта швајцарске федерализоване
демократије почело пре безмало седам векова. Већ у то доба поје
динци, који су додуше тада били везани првенствено обичајима и
приликама за своје заједнице, постају увелико активни учесници
политичког живота. 39)
За данашње швајцарско поимање демократије, периодични
избори за национални парламент не представљају демократски
догађај од прворазредног значаја. У модерној политичкој теорији
опште је прихваћен став да је систем парламентарне демократије
најефикаснији инструмент утврђивања политичке одговорности.
У системима у којима осим редовних парламентарних избора гра
ђани имају мале могућности политичке партиципације тај став је
несумњиво потврђен. У Швајцарској, пак, федералном парламенту
приписује се далеко скромнији значај него што је то случај у кла
сичним националним државама.40) Два су основна разлога за то.
Са једне стране, у швајцарском политичком систему значајан обим
надлежности остварује се на кантоналном нивоу.41) Са друге стра
не, у вршењу политичке власти која остаје на централном нивоу
грађани учествују директно путем народних иницијатива, као и
уставних и законодавних референдума.
Управо швајцарска директна демократија са својим главним
инструментима, референдумом и народном иницијативом, најбо
ље одсликава складан брак Русоове идеје радикалне демократије
и Алтузијевог федерализма „Да нема директне демократије на сва
три нивоа државе, федералном, кантоналном и општинском, фе
дерализам не би био тако жестоко брањен од стране грађана поје
38) Daniel J. Elasar, „Communal democracy and liberal democracy: An outsider’s look at the
Swiss political tradition“, op. cit., p. 27.
39) Ibid., p. 26.
40) Lidija R. Basta Fleiner, „Minority and legitimacy of a federal state: An outsider perception of
the Swiss model“, op. cit., p. 84.
41) Thomas Fleiner, „Switzerland: constitution of the federal state and the cantons“, op. cit., p.
114.
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диначних кантона.“ 42) Будући да грађани имају могућност широ
ког утицаја на доношење политичких одлука на нивоу кантона и
општина, путем инструмената директне демократије, они су вео
ма агилни у настојању да сачувају што је могуће више надлежно
сти на нижим нивоима управљања.43) Право грађана да предлажу
уставне амандмане и нове законе представља важан инструмент
директне демократије. Право иницирања пружа грађанима могућ
ност суштинског утицаја на стварање јавних политика кантонал
ног и националног нивоа власти. 44)
У свим модерним федерацијама постоји тенденција ка цен
трализацији законодавних надлежности. Главне разлоге за то треба
тражити у економским притисцима који се појачавају са захукта
лим процесом глобализације. Швајцарска не представља изузетак
у том погледу. Оно што Швајцарску издваја од осталих федера
ција јесте начин на који су надлежности централизовне. Док је у
случају америчке федерације Врховни суд одлучивао о томе ко од
лучује, у Швајцарској је процес централизације надлежности био
под директном контролом сувереног народа. Наиме, генерално
правило које се односи на уставне амандмане у Швајцарској гла
си да они прво морају бити усвојени простом већином у оба дома
парламента, Националном већу и Савету кантона, а потом, рати
фиковани од стране просте већине грађана и кантона. За разлику
од свих осталих федералних држава, Уставни суд у Швајцарској
не игра никакву значајну улогу када је реч о контроли вертикалне
поделе надлежности. Тиме се, између осталог, оправдава тврдња
да је у Швајцарској „централизација уставних надлежности феде
ралног нивоа власти део континуираног политичког процеса коме
легитимитет даје директно суверен народ“. 45) Свако преношење
надлежности на федерални ниво власти, као неизбежна последи
ца једне епохе у којој економски, социјални и технолошки задаци
управљања постају све захтевнији, мора бити директно одобрено
на референдумима које организује федерална влада или директ
но иницирају грађани. Средишњи политички процес сучељавања
различитих визија најбољег начина уређења друштва, економије,
42) Thomas Fleiner, „Switzerland: constitution of the federal state and the cantons“, op. cit., p.
118.
43) „Директна демократија не ограничава се само на законодавне одлуке већ и на финан
сијске одлуке којима се уређује јавна потрошња, државни порези и таксе“, ibid., p. 118.
44) „Право грађана да предложе нова законодавна или уставна решења утицало је у великој
мери на флексибилност и креативност кантоналних политика.“, ibid., p. 119.
45) Thomas Fleiner, „Switzerland“, in: Akhtar Majeed, Ronald L. Watts and Douglas M. Brown,
(eds) Distribution of powers and responsibilities in federal countries, McGill-Queen’s Uni
versity Press, Montreal & Kingston, London, Ithaca, 2005, p. 267.
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индустрије, међународних односа или заштите животне средине,
одиграва се у Швајцарској кроз честе референдумске процесе.46) То
чини суштинску разлику између Швајцарске и свих осталих демо
кратских држава у којима се учешће грађана у политичком проце
су своди на избор лидера и њихових партијских програма једном
једном у пет или шест година.
Особеност директне демократије у Швајцарској јесте то што
она игра кључну улогу противтеже тенденцијама централизације
политичке власти. Логично је претпоставити да би надлежности
далеко лакше биле преношене на национални ниво уколико би се
питала само кантонална законодавна тела. Сами грађани који пу
тем инструмената директне демократије поседују значајну могућ
ност учешћа у стварање политика, неће се лако одрећи надлежно
сти својих кантона или општина. Управо на трагу тог аргумента
поједини научници истичу да Швајцарска данас доживљава „ре
несансу федерализма“. 47) Могло би се такође рећи да овај специ
фични федерални политички систем живо потврђује претпоставку
Хане Арент, по којој “нико не може бити срећан без дељења јавне
среће, и да се нико не може звати слободним без искуства оствари
вања јавне слободе, и да нико не може бити назван нити срећним
нити слободним без учествовања и свог удела у јавној власти.“ 48)
Сада постаје јасно шта то чини посебним концепт швајцар
ске федерализоване демократије, а његову историјску актуализа
цију тако оригиналном у односу на све остале федералне државе.
Швајцарски политички систем првенствено се темељи на идеји да
политичка власт није нешто што по сваку цену треба ограничити
због њеног снажног потенцијала за зло, већ, напротив, да је поли
тичка власт нешто што би у себе требало да укључи све оне који су
изложени њеном свепрожимајућем дејству. Уставни експерти иду
чак толико далеко да тврде да у Швајцарској демократија има при
оритет у односу на ограничену владу, па у извесном степену чак и
у односу на владавину права. 49) Стога и федерализам у Швајцар
ској, за разлику од либералних федерација попут САД, не подразу
мева ефикасни уставни механизам ограничавања сфере политичке
власти зарад ширења сфере индивидуалних слобода. Уместо тога,
федерализам у овој држави представља структурни елемент парти
46) Ibid., p. 270.
47) Otto K. Kaufmann, „Swiss federalism“, in: Robert A. Goldwin, Art Kaufman and William A.
Schambra (eds), Forging unity out of diversity, American enterprise institutte for public policy
research, Washington, D.C., 1989, p. 248.
48) Hannah Arendt, On revolution, Penguin books, 1973, p. 255.
49) Thomas Fleiner, „Switzerland“, op. cit., p. 270.
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ципативне демократије, намењен активном, директном укључива
њу посебних интереса етнички, религијски и језички разноликих
консоцијација у управљачки процес.

ФЕДЕРАЛИЗАМ КАО ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛИТИЧКОГ УКЉУЧИВАЊА ИСТОРИЈСКИ 
ЗАДАТИХ РАЗЛИЧИТОСТИ У ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА
У периоду који је претходио доношењу Устава из 1848. го
дине, католички и остали кантони у којима се не говори немачким
језиком, били су забринути због могућег систематског прегласава
ња од стране немачке већине у вези са питањима религије, језика и
културе. Другим речима, класична индивидуална демократија, која
се првенствено темељи на начелу „један човек, један глас“ и подра
зумева власт већине, представљала је озбиљну претњу за бројчано
слабије језичке и верске заједнице. То је била основна препрека
будућем националном јединству.
Уставно решење из 1848. године подразумевало је полити
зацију етничких, верских и језичких различитости, кроз њихово
директно укључивање у управљачки процес. 50) Међутим, употре
ба појма политичког у овом контексту може водити у заблуду. Оп
ште је прихваћено да политичке одлуке, које су полемичке у самој
својој суштини, неизоставно производе већинске добитнике и ма
њинске губитнике у оквиру једног модерног друштва обележеног
плурализмом индивидуалних и колективних интереса. Како би се
додатно заштитили интереси структурних мањина, модерни уста
ви пружају додатна правна средства заштите њихове културне, је
зичке или историјске самосвојности. У Швајцарској, пак, нагласак
није на правној заштити мањина, односно њиховој негативој сло
боди од државе, већ на њиховом директном укључивању у процес
управљања. Уместо на правним механизмима ограничавања по
литичке власти, нагласак је на политичком укључивању мањина
директно у процес доношења одлука. У том смислу се и истиче
да „је швајцарска демократија про-мањинска.“ 51) Нужан услов ста
билног функционисања једног оваквог система јесте непрестана
потрага за компромисом и споразумом путем политичке делибе
рације на свим нивоима управљачког процеса. “Чувена ’политика
50) Lidija R. Basta Fleiner, „Minority and legitimacy of a federal state: An outsider perception of
the Swiss model“, op. cit., p. 100.
51) Lidija R. Basta Fleiner, „Minority and legitimacy of a federal state: An outsider perception of
the Swiss model“, op. cit., p. 97.
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прилагођавања’ постиже се системом широке консултације, пре
говарања и погађања, који смањују могућност поларизације швај
царског друштва на темељу претходних консултација политичких
партија, администрације, експерата и кантона.” 52)
Док консензус и споразум свој основни смисао имају у то
ме да све учеснике учине донекле задовољним, политичке одлуке
нужно производе задовољство једних директно на уштрб других
друштвених актера. Изражено језиком модерних либералних др
жава, термин политизација различитости, различитости које су
усаглашене и међусобно измирене, има нешто суштински проти
вуречно у себи. Другим речима, сам појам политичког у контексту
швајцарског федерализма не треба схватити у модерном смислу. За
теоретичара који је прецизно и до краја доследно извео консеквен
це модерне државности, Карла Шмита (Carl Schmitt), прерастање
верских, економских, језичких, етничких или историјских разлика
у политичке, значи увод у грађански рат.53) У Швајцарској, пак, чи
ни се најприкладније да се појам политичког дефинише у Алтузи
јевом, предмодерном смислу као „уметност споразумевања људи
у циљу успостављања, неговања и очувања њиховог друштвеног
живота.“ 54)
Посматрано са становишта модерне државности, швајцар
ска федерација је битно мање политичка по свом карактеру него
што је то сличај са унитарном државом чији се политички карактер
очитује управо у способности доношења већинских одлука у скла
ду са начелима парламентарне демократије. Истовремено је јасно
да одлуке које би се доносиле простим већинским гласањем не би
имале довољно снаге да интегришу сложено швајцарско друштво
обележено укорењеним културним разликама. То је основни раз
лог због чега су политичке одлуке у швајцарском политичком си
стему морале у извесној мери уступити место неполитичком кон
сензусу. Управо је овакав вид компензације за одсуство етнички и
културно хомогеног швајцарског народа, омогућио стабилно функ
ционисање овог крајње необичног уствног и политичког система
до данашњих дана. За разлику од осталих пропалих покушаја ства
52) Michael Burgess, Comparative federalism, Routledge, London and New York, 2006, p. 119.
53) „Ако су привредне, културне или религијске супротне силе толико снажне да самовољ
но одређују одлуку о озбиљном случају, оне су управо постале нова супстанција поли
тичког јединства. Ако нису довољно снажне да спрече рат закључен против њихових
интереса и начела, показује се да нису достигле одлучујућу тачку политичког“, Карл
Шмит, “Појам политичкога“, Слободан Самарџић (ур.), Норма и одлука, Карл Шмит и
његови критичари, Филип Вишњић, Београд, 2001, стр. 27.
54) Johannes Althusisus, „Politics as the art of associating“, in: Theories of Federalism, op. cit.,
p. 27.
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рања мултикултурних држава, швајцарски политички систем још
од свог успостављања 1848. године никад није био враћен у стање
потраге за утемељујућим уставним консензусом.

ИНХЕРЕНТНА ОГРАНИЧЕЊА ШВАЈЦАРСКЕ
ФЕДЕРАЛИЗОВАНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
Језичке, религијске и културне разлике заједница које су по
стојале у моменту стварања устава из 1848. године, остале су до
данашњих дана демократски интегрисане у федерални управљач
ки процес на више нивоа власти. Међутим, историјски задате зајед
нице нису и једине које се данас боре за признање у швајцарском
друштву и држави. У складу са промењеним приликама стварају
се нова друштвено-економске груписања која не прате историј
ску линију раздвајања. Данас, чак двадесет посто становништва
Швајцарске чине страни радници. Будући да институционализаци
ја различитости у овој држави претпоставља искључиво историј
ски задате заједнице, страни радници добијају могућност учешћа
у политичком процесу тек пошто се претходно асимилују у неку
од постојећих културних, верских и језичких заједница. 55) Пратећи
ову линију размишљања долази се до сасвим логичне претпостав
ке да би за те делове становништва класичан систем већинске пар
ламентарне демократије, попут француског на пример, био далеко
прихватљивији инструмент артикулисања њихових интереса него
што је то садашњи сложени федерални систем. Данашњи систем
заиста претпоставља висок степен политичке партиципације гра
ђана, али искључиво за припаднике оних заједница које су директ
но учествовале у стварању историјског уставног компромиса из
1848. године. Истовремено, историјско искуство упозорава да би
сваки покушај трансформисања швајцарског политичког система у
класичан парламентарни, заснован на већинском одлучивању, уни
штио саме темеље подношљивог суживота историјски и културно
задатих заједница.
Долази се до закључка да је нужно донекле преиначити прет
ходно изнету тврдњу о интринсичној повезаности федерализма и
демократије у Швајцарској. Федерализам је, уистину, структурни
елемент швајцарске демократије, али само за оне уговорне стране
које су узеле учешћа у утемељујућем консензусу на ком је устано
вљена модерна швајцарска држава 1848. године. За све оне дру
55) Лидија Баста истиче да је у том погледу једино подношљиво решење за стране еми
гранте њихова добровољна асимилација у систем. Lidija R. Basta Fleiner, „Minority and
legitimacy of a federal state: An outsider perception of the Swiss model“, op. cit., p. 100.
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штвене актере који немају свест о припадности традиционалним
заједницама, а њих је од Другог светског рата све више, федера
лизам представља препреку демократског артикулисања њихових
политичких жеља, потреба и интереса. Тачно је да је у Швајцарској
демократско начело проширено са појединаца на њихове историј
ско-културне заједнице. Истовремено, процес федерализоване де
мократије затворен је за сва остала социо-економска груписања до
којих долази са промењеним историјским приликама. У том сми
слу, уставни правници уочавају да је „швајцарско плуралистичка
демократска структура остала је иманентно 'имуна’ на друштвене
и економске разлике. “56) Стога је и идеја укључивања заједница
у процес одлучивања заснован на консензусу и сарадњи остваре
на само до извесног степена у швајцарској федерацији. Могућност
појединаца који не припадају традиционалним језичким, култур
ним или верским заједницама, да се политички организују на те
мељу неког заједничког интереса те да тако удружени учествују у
управљачком процесу потраге за компромисом и сагласјем, искљу
чена је структурном логиком система. То је тачка у којој дух Алту
зијевог федерализма ишчезава из швајцарског политичког система.

***
У свом чувеном раду „О јеврејском питању“ Карл Маркс
(Karl Marx) је уочио једну од дефинишућих карактеристика модер
не либералне државе. „Свакако, bourgeois као и Јевреј само софи
стички остаје у државном животу, као што citoyen само софистич
ки остаје Јевреј или bourgeois, али ова софистика није лична. Она
је софистика саме политичке државе. Разлика између религиозна
човјека и грађанина јест разлика између трговца и грађанина, из
међу живог индивидуума и грађанина.“57) Испитивање односа фе
дерализма и демократије у Швајцарској показало је да Марксов
увид не одговара политичкој стварности ове сложене заједнице. То
међутим не води нужно закључку да је Марксово схватање било
погрешно, већ говори о томе да швајцарски политички систем по
чива на суштински другачијим уставним претпоставкама у одно
су на класичну либералну државу. Оштра подела човека на грађа
нина, у његовој јавној функцији, и припадника етничке и језичке
56) Lidija R. Basta Fleiner, „Minority and legitimacy of a federal state: An outsider perception of
the Swiss model“, op. cit., p. 64.
57) Карл Маркс, “Прилог јеврејском питању”, у: Предраг Враницки (ур.), Карл Маркс, Фри
дрих Енгелс, Дела, трећи том, Просвета, Београд, 1972, стр. 109.
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заједнице, у полу-приватној сфери, превазиђена је остваривањем
специфичног концепта мултикултурног федерализма. Сходно тој
логици, човек у Швајцарској није подељен на протестанта и гра
ђанина, католика и грађанина, већ, напротив, грађанин се постаје
управо путем припадности некој од католичких, протестантских,
немачких, француских или италијанских заједница. Истовремено,
разликовање између грађанина и припадника било које друге со
цио-економске заједнице, које ничу на темељу промењених дру
штвено-политичких прилика, остала је снажније изражена него у
било којој другој класичној националној држави.
Основни разлог за ово инхерентно ограничење швајцарске
федерализоване демократије лежи у чињеници да је Швајцарска
трансформисана из недовршене у довршену политичку заједницу
на један историјски особит начин. Алтузијев динамички федерал
ни концепт није могао бити до краја остварен у скученим оквири
ма које на позорници историје намеће модерна државност. Разлог
томе је што сама логика Алтузијевог федерализма, утемељеног на
непрестаном и отвореном процесу потраге за консензусом између
заједница које настају, нестају и мењају своје облике у складу са
промењивим историјским приликама, негира саме претпоставке
модерне државности. Оригинални швајцарски уставни одговор на
питање “ Ко чини народ?”, није био слеп за различите културне и
историјске идентитете постојећих заједница. Али након што је тај
одговор дат свака могућност укључивања нових заједница у про
цес швајцарске федерализоване демократије трајно је искључена.
Различитости, директно укључене у политички процес путем ди
намичког федерализма, остале су трајно замрзнуте и неосетљиве
на промену социо-економског контекста. Те разлике су историјски
задате. Оне нису слободно изабране од стране појединаца који се
карактеришу разноврсним и супростављеним интересима у разли
читим сферама њиховог живота као што су културни, економски,
друштвени, професионални итд. Швајцарски одговор на питање
„Зашто смо заједно?“ показао се заиста као изузетно флексиби
лан са становишта очувања политичке самосвојности француских,
немачких и италијанских католичких и протестантских заједница.
Он се, међутим, показао и као изразито крут и затворен када су у
питању сви други облици различитости које не прате историјски
задату линију раздвајања. Једном пошто је Швајцарска довршена
као модерна политичка заједница, она је постала довршенија и за
творенија за нове облике различитости него било која класична на
ционална држава.
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Bojan Kovacevic
SWISS FEDERALIZED DEMOCRACY FOR
GIVEN HISTORIC COMMUNITIES
Summary
In this article the author demonstrates that the relation betwe
en federalism and democracy in Switzerland goes beyond the logic of
modern statehood. On one hand, the article enlightens link between to
day’s Swiss federation and political philosophy of Johannes Althusi
us, thinker whose theory questions the very basic premises of modern
statehood. On the other hand, the article demonstrates that Swiss con
stitutional history resides on essentially different understanding of de
mocracy in comparison to classical modern liberal states. In contrast to
today’s widespread instrumental understanding of democracy, concei
ved as an institutional tool which produces effective majorities, democ
racy in Switzerland is aimed at enabling as much self-determination of
citizens as possible. Swiss constitutional experience, which testifies of
inherent connection between federalism and democracy, inspired some
scholars to introduce “federalized democracy” concept into theoretical
discourse. Realization of federalized democracy concept in Switzerland
has proven to be a rather efficient toll for preserving national unity and
political autonomy of historically existing communities. In today’s po
litico- historical reality, however, federalized democracy concept has
proven to be extremely rigid and closed for all other kinds of diversity
that don’t follow historical lines of separation.
Key words: Swiss federalism, Johannes Althusisus, Jean Jacques
Russo, federalised democracy, participative democracy, multicultural
federalism, citizenship, liberal democracy, republicanism
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Resume
What would be the nature of the relation between federalism and
democracy if the answer to the question “Who are the people?” was lac
king, i.e. if it remained indefinitely open? In this article the author argu
es that in the absence of a definitive historic answer to the demos dilem
ma federalism could be aimed at including communities’ interests, in
their enriching diversity, in the political process at the constitutive level
of polity building. If the picture of a demos, as only ‘pouvoir constitu
tant’ within a certain political community, was replaced by the image
of a multiple demoi, existing and cooperating within a polity, then the
very essence of the relation between federalism and democracy could
be changed; fundamental categories of modern constitutionalism could
be put aside; federalism and democracy could be understood as inhe
rently linked to one another. Consequently, it would become possible to
describe their relation as a federalized democracy.
This article is aimed at discovering traces of federalized democ
racy concept within the Swiss constitutional and political system. The
Swiss political system is based on the idea that political power is not
something that should be primarily restricted, given its strong potentials
for evil, but, instead, that political power is something that those who
are influenced by it should be included in it. This is the major reason
why in Switzerland federalism is not conceived primarily as an instru
ment for the restriction of the sphere of authority and the enlargement of
the sphere of individual freedoms, but, instead, as a communal democ
ratic devise for active inclusion of particular interests of ethnically, re
ligiously, and linguistically diverse cantons and municipalities into the
governance process. Thanks to the federalized democracy constitutive
concept, language and cultural communities, which existed at the mo
ment of establishing the Constitution of 1848, obtained full recognition
through their democratic integration into the multilevel federal gover
nance process. However, those communities are not the only existing
ones within a contemporary Swiss polity. According to ever-changing
historical circumstances, new socio-economic diversities, that do not
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follow the historical line of separation, have emerged. Today, 20 per
cent of the population in Switzerland are foreign workers. Given that
the Swiss institutionalization of diversities comprises only historically
given communities, foreign emigrants can participate in the governan
ce process only after being assimilated into one of the existing cultural,
religious, or language communities. The reason for this inherent limit
of Swiss federalized democracy lays in the fact that Switzerland was
transformed from an unfinished to a finished political community in a
very peculiar way. Federalized democracy concept cannot be followed
consequently and applied literally in a modern state, given that its very
logic is based on consensus seeking between communities emerging ac
cording to the ever-changing socio-historical milieu, negates the basic
premises of modern political community.
Swiss original and complex answer to the question “Who are the
people?” was not blind to the different cultural identities of previously
existing communities. Nonetheless, by resolving the question once and
for all, every possibility for inclusion of new communities, that could
in the meanwhile emerge as a result of changed historical and social
circumstances, into the process of Swiss federalized democracy, was
permanently excluded. Diversities that are included into the political
process through federalism are frozen for all time and resistant to the
changing political, economical, and social milieu. Those diversities are
given and not freely chosen by individuals who are characterized by
numerous diverse and conflicting interests that are connected to diffe
rent spheres of their lives such as cultural, economical, social, and pro
fessional, etc. An innovative historical answer to the question of “Who
are the people?”, which has proven extremely flexible for preserving
different identities of French, German, and Italian, Catholic and Prote
stant communities, has proven extremely rigid and closed for all other
diversities that do not follow the historically given line of demarcation.
In that sense, it may be concluded that once it was finished, Switzerland
became more finished, artificial, and exclusive than all other nation sta
tes.

*
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Сажетак
Текст је посвећен разматрању и критици постојећих поли
тика и нормативних приступа проблему безбедности образовноваспитног система Р. Србије. Аутори представљају, анализирају и
критикују постојећа решења и предлажу конкретне мере којима
би био дат значајан допринос процесу идентификације, анализе
и оцене безбедносних ризика у образовно-васпитним установама,
полазећи од холистичког приступа. У овом смислу, аутори пред
лажу усвајање јединственог методолошког инструмента за проце
ну ризика, оличеног у националном стандарду СРПС А.Л2:003,
указујући истовремено на потребу за његовим редефинисањем
у појединим доменима, а у циљу његовог потпуног прилагођава
ња актуелним претњама образовно-васпитном систему. При то
ме, аутори су пошли од идеје да су информатички ризици „карика
која недостаје“ мозаику процене ризика предвиђеном наведеним
стандардом. Имајући ово у виду, аутори су спровели емпиријско
истраживање међу ученицима средњошколских домова којим су
*

Чланак представља део резултата рада на пројекту „Безбедност и заштита организо
вања и функционисања образовно-васпитног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“ број 47017, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011–2014).
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потврдили оправданост хипотезе о реалности и значају информа
тичких ризика у савременом друштву, а посебно међу школском
омладином.
Кључне речи: политика заштите образовно-васпитног система, безбед
носни ризици, процена ризика, информатички ризици,
стандард СРПС А.Л2:003

Психо-физички интегритет ученика и запослених, имови
на и критична инфраструктура, али и интерперсонални односи и
социјална клима у образовно-васпитним установама изложени су
различитим безбедносним ризицима и претњама. Вршњачко наси
ље, злоупотреба алкохола и дрога, сексуални деликти и злоупотре
бе овлашћења и положаја, суморна су и потресна реалност неких
домаћих образовно-васпитних установа.
На постојање озбиљних безбедносних проблема у српским
основним и средњим школама указују истраживања спроведена у
последњих петнаестак година. Резултати појединих истраживања
су потврдили тезу да школа није заштићена средина, већ су учени
ци у њој више изложени вршњачком насиљу него ван ње.1)
У прилог овом закључку говори и веома интересантно ис
траживање спроведено од стране Заштитника грађана и Панела
младих саветника 2011. године, које је резултовало извештајем на
словљеним „Заштита деце од насиља у школама“. Резултати сту
дије су били прилично забрињавајући. Наиме, свега 6% деце у
основним школама је изјавило да се никад нису срели са насиљем
у својој школи (и 23% деце у средњим школама је изјавило исто).
Потврђена је и теза да је насиље старије над млађом децом уче
стала појава.2) Забрињавајући су и закључци о насиљу наставника
према ученицима, које се чешће одвија у средњим школама и креће
се у распону од 20% до 30%. Истраживање доноси и податак да је
23% ученика било сведок неког облика насиља наставника према
ђацима.3)
Да је проблем безбедности школа присутан показује и ано
нимна анкета коју је међу наставницима спровео Форум београд
1) Слободанка Гашић–Павишић, „Насиље над децом у школи: функција образовних уста
нова у превенцији и заштити деце од насиља“, у зборнику: Насиље над децом (уредник :
М. Милосављевић), Факултет политичких наука, Београд, 1998, стр. 159–186.
2) Снежана Нешић, Наташа Јовић, Заштита деце од насиља у школама – извештај за
штитника грађана и панела младих саветника, Заштитник грађана, Београд, 2011, стр.
20.
3) Ibid., 21.
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ских основних школа 2008. године. Резултати су показали да је
39% наставника доживело насиље од ученика и исто толико проце
ната од родитеља, док свега око 25% никад није доживело насиље
у школи. Од анкетираних наставника који су трпели насиље 8% је
изјавило како је доживело физичко насиље, док је четвртина била
изложена непосредним претњама насиљем.4)

АКТУЕЛНИ ПРИСТУПИ ПРОБЛЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА У СРБИЈИ
И поред наведеног, терминолошки корпус ове сложене без
бедносне проблематике није добио задовољавајуће теоријско одре
ђење у релевантној научној и стручној литератури.
Основ система заштите образовно-васпитних установа чи
не закони, прописи и други општи правни акти. Темељни закон у
области образовно-васпитног система је Закон о основама система
образовања и васпитања.5) Осим њега, права детета и ученика се
регулишу у складу са потврђеним међународним уговорима (За
кон о потврђивању Конвенције о правима детета6)), Уставом Ре
публике Србије, Кривичним закоником,7) Закоником о кривичном
поступку,8) Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица,9) Законом о прекрша
јима,10) Породичним законом,11) Законом о општем управном по
ступку,12) и Законом о забрани дискриминације.13)
Чланови 44 и 45 овог Закона експлицитно забрањују насиље,
злостављање, занемаривање и дискриминацију у школама. Члан
4) Драган Попадић, Насиље у школама, Институт за психологију и УНИЦЕФ, Београд,
2008, стр. 106.
5) Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11.
6) Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, бр. 15/90.
7) Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 72/09 и 111/09.
8) Службени лист СРЈ, бр. 70/01, 68/02, Службени гласник РС, бр. 58/04, 85/05 - др. закон,
85/05, 115/05, 49/07, 20/09 - др. закон, 72/09, 76/10, 72/11 - др. закон. Од 15. јануара сле
деће године у примени ће бити: Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС,
бр. 72/11, 101/11).
9) Службени гласник РС, бр. 85/05.
10) Службени гласник РС, бр. 101/05 и 116/08.
11) Службени гласник РС, бр. 18/05.
12) Службени лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/01.
13) Службени гласник РС, бр. 22/09.
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103 став 1 тачка 4 ЗОСОВ прописује да је заштита од насиља, зло
стављања и дискриминације право детета. Члан 44 став 1 ЗОСОВ
прописује да је у образовно-васпитној установи забрањено: физич
ко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање
деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно
сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.. Законода
вац у ставу 7 уводи и појам „социјално насиље“ које се односи на
искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих об
лика социјалних активности установе.
На основу темељног закона у области, донет је и важан
подзаконски акт усмерен на заштиту деце од злостављања, зане
маривања и насиља у школама. Реч је о Правилнику о протоколу
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и зане
маривање („Службени гласник РС“, бр. 30/10). Правилник додат
но прецизира појмове социјалног, психичког и физичког насиља и
злостављања, занемаривања и немарног поступања, али посебно
издваја и злоупотребу, сексуално насиље, експлоатацију детета и
ученика и електронско насиље као облике претходних. Врло је за
нимљиво да, у складу са захтевима савременог доба, Правилник
дефинише појам електронског насиља: „електронско насиље и зло
стављање је злоупотреба информационих технологија која може
да има за последицу повреду друге личности и угрожавање досто
јанства и остварује се слањем порука електронском поштом, SMSом, MMS-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем
у форуме, социјалне мреже исл“.
Правилник уводи појам превенције насиља, подразумевају
ћи под њим мере и активности којима се у установи ствара сигурно
и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и
конструктивне комуникације. Установа програмом заштите од на
сиља, злостављања и занемаривања одређује мере и активности
које обезбеђују развијање и неговање позитивне атмосфере и без
бедно окружење. Програмом заштите дефинишу се превентивне
и интервентне активности, одговорна лица и временска динамика
остваривања.
Предвиђене мере и активности делују као добро осмишљен
систем. Међутим, оправдано је запитати се на који начин ће уста
нове моћи да испуне обавезе предвиђене одредбама Правилника.
Почнимо од основне – како школа или друга образовно-васпитна
установа анализирају стање безбедности? Да ли постоје прописани
критеријуми за утврђивање стање безбедности? Темељи ли се она
на претходној процени ризика и, ако да, који пропис или стандард
се узима као полазиште приликом анализе, оцене и квантификаци
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је ризика? Да ли се зна који орган управљања или запослени је заи
ста компетентан да на стручно заснован начин процени стање без
бедности у установи? Ко онда може и треба да састави адекватан
Програм заштите, барем у елементима који се тичу безбедности?
Ко од наставника или другог особља треба да прати учесталост и
дистрибуцију насиља, злостављања и занемаривања, те да о њи
ма води евиденције? Има ли смисла наметати обавезе установама,
а при том не водити рачуна о постојању људских и материјалних
ресурса за њихово испуњавање? Вреди ли нам добро осмишљен
систем мера ако немамо субјекте дорасле процесу њихове импле
ментације?
Сматрамо да процес идентификације ризика мора да укљу
чи ризике чија учесталост, интензитет и степен остварења у школ
ском амбијенту завређују посебну пажњу. Покушај стварања та
кве методологије учињен је у чланку „Проблеми идентификације
и класификације безбедносних ризика у школама“ према којој ка
тегоризација безбедносних ризика треба да обухвати две основне
класификационе класе (физичко-техничке и социо-психолошке
ризике). У оквиру основних класификационих класа може се вр
шити гранање на поткласе. У том смислу, класа физичко-технич
ких ризика обухвата поткласе „елементарне непогоде“ и „технич
ко-технолошке опасности“ док класа социо-психолошких ризика
обухвата поткласе „људско понашање којим се свесно изазивају
негативне последице“ и „људско понашање којим се несвесно иза
зивају негативне последице“. Основни критеријум овакве класи
фикације је извор ризика.14)
У закључку наведеног истраживања аутори износе запажање
да су тзв. информатички ризици (који претежно спадају у катего
рију социо-психолошких ризика) готово потпуно занемарени, што
с обзиром на савремене тенденције развоја и процес информатиза
ције друштва представља озбиљан недостатак досадашњих класи
фикација.
Следећа полазна тачка везана је за разматрање могућности
примене постојећих националних стандарда из области друштвене
безбедности на проблем безбедности образовно-васпитних уста
нова. У чланку „Процена и одговор на ризике у образовно-васпит
ним установама применом стандарда СРПС А.Л2.003” група ауто
ра је разматрала могућност примене стандарда СРПС А.Л2.003
14) Зоран Кековић, Младен Милошевић, Ненад Путник, „Проблеми идентификације и кла
сификације безбедносних ризика у школама“, у зборнику: Безбедносни ризици у обра
зовно-васпитним установама (уредници: Бранкица Поповић-Ћитић, Слађана Ђурић,
Желимир Кешетовић), Факултет безбедности, Београд, 2012, стр. 51-69.
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на образовно-васпитне установе у Р. Србији.15) Аутори закључу
ју да јединствен и системски утемељен законски оквир за проце
ну и контролу ризика у образовно-васпитним установама, који би
омогућио хармоничну и осмишљену активност државних органа и
установа није присутан. Главни проблем лежи у чињеници да нису
предвиђени стручни школски органи задужени за анализу, праћење
и оцену стања безбедности у школама, као и прописа, техничких
стандарда, протокола и упутстава који би формулисали процедуре
и критеријуме за стварну процену безбедносних ризика у школа
ма и створили основ за глобалан приступ проблему безбедности
деце у образовно-васпитним установама. Безбедносни ризици ни
су карактеристични за образовно-васпитни систем, већ су део по
стојања сваког система и организације. Системски и холистички
приступ проблему процене и контроле безбедносних ризика у ор
ганизацијама уопште представља норматив коме треба тежити као
„крову” под којим ће се сабрати различити специфични приступи
безбедности појединих типова организација.
Идеја нашег истраживања је да допринесе постављању теме
ља нове безбедносне политике у образовно-васпитним установама.
Нови приступ проблему безбедности школа и осталих образовноваспитних установа подразумева ослањање на научно засноване
процедуре, методе и технике којима би се свестрано, детаљно и
систематично приступило откривању основних узрока настајања
безбедносних ризика, те идентификацији и класификацији главних
извора опасности и хазарда који погодују њиховом појављивању,
а затим приступило процесу процене ризика и, коначно, њиховом
менаџменту.

МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ
НАЦИОНАЛНИХ СТАНДАРДА
ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Национални стандард СРПС А.Л2:003 је јединствен инстру
мент који омогућава глобалан приступ безбедности организације,
јер његова методологија подразумева анализу и оцену свих аспе
ката организацијске безбедности, од опасности везаних за систем
менаџмента безбедношћу и здравље на раду, преко противпожарне
заштите до опасности везаних за унутрашњу нормативну регула
15) Зоран Кековић, Младен Милошевић, Ненад Путник, Ненад Комазец, Процена и одговор
на ризике у образовно-васпитним установама применом стандарда СРПС А.Л2.003,
у: Кордић и сар. (уредници), Реаговање на безбедносне ризике у образовно-васпитним
установама, Факултет безбедности, Београд, 2012, стр. 55-93.
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тиву и противправно деловање унутар и/или ван организације. У
стандард су уграђени принципи и упутства садржани у одговарају
ћим међународним документима и стандардима за управљање ри
зицима, прилагођени нормативноправном, економском и друштве
ном амбијенту Републике Србије и, нарочито, специфичностима
домаћег тржишта.
Идеја групе аутора је била да испитају у којој мери се ова
кав инструмент може користити као основ процене и контроле
ризика у организацијама образовно-васпитног типа? Општи циљ
пилот истраживања је био да се утврди тренутно стање безбедно
сних ризика једног дела образовно-васпитног система – ученич
ких средњошколских домова, пратећи одабране параметре, а на
основу „субјективних“ процена учесника у процесима. Прелими
нарни резултати спроведеног пилот истраживања показали су да је
стандард добра полазна основа те да би могао бити применљив уз
одређене модификације. Оцењивање ризика по принципу компле
ментарних индикатора квалитативног типа, уз додавање квантита
тивних по потреби (мерљивих сетовима исказа), следећи концепте
дефинисане стандардом СРПС А.Л2.002:2008 је применљиво на
образовно-васпитни систем.

ИНФОРМАТИЧКИ РИЗИЦИ
У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
Информационо-комуникационе технологије представљају
веома осетљиву инфрастуктуру школе, те се на њих мора обрати
ти посебна пажња приликом идентификације и процене критичних
штићених вредности.16) У домаћој и страној релевантној литерату
ри из области безбедности и заштите рачунарских система могу
се пронаћи бројне класификације претњи информационо-комуни
кационој технологији, извршене на основу различитих критерију
ма.17) Једну од тешкоћа приликом сваког покушаја класификације
представља чињеница да је број претњи које могу угрозити ин
формациони систем практично неограничен, због чега их је и не
могуће све предвидети. Зато идентификација претњи захтева на
глашену опрезност из простог разлога што се често претња која
16) Don Philpott, Michael W. Kuenstle, Education facility security handbook, Government Insti
tutes, Plymouth, 2007.
17) Видети шире: Душан Велашевић, „Заштита података у рачунарским системима“, Info
Science, Београд, бр. 4(1), 1996; Слободан Петровић, Компјутерски криминал, МУП Р.
Србије, Београд, 2001; Драган Плескоњић, Немања Мачек, Борислав Ђорђевић, Марко
Царић, Сигурност рачунарских система и мрежа, Микро књига, Београд, 2007.
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није била идентификована може показати катастрофалном. Из тог
разлога се поставља и питање избора адекватног методолошког
приступа, посебно што у вези са овим проблемом ни на нивоу те
орије још увек не постоји јединствено мишљење, нити изграђено
јединствено решење.18)
Са друге стране, разврставање претњи у групе које, у изве
сном смислу, представљају логичке целине јесте неизбежно јер
омогућује њихову анализу, што је неопходан корак за формулиса
ње сваке политике заштите.
У схематском приказу који следи (Схема бр.1) понудили смо,
на основу увида у досадашња истраживања, верујемо, једну од
потпунијих класификација безбедносних претњи информационим
системима.
Схема бр. 1:
Класификација претњи информационим системима
ПРЕТЊЕ

Виша сила

• Пожари
• Поплаве
• Земљотреси

Кварови

Грешке у
пројектовању

• Хардвера
• Софтвера

Људски фактор
са атрибутом
ненамерности

Грешке у
коришћењу
рачунарских
система

Физички напади

• Саботаже
• Вандализам
• Ратна разарања

Људски фактор
са атрибутом
намерности

Електронски
напади

Сајбер претње

Традиционални појавни облици претњи информационим си
стемима, сврстани у категорије „виша сила“, „кварови“, „људски
фактор са атрибутом ненамерности“ и део скупа „људски фактор
са атрибутом намерности“, који обухвата „физичке“ и „електрон
ске“ нападе, историјски посматрано, познати су стручњацима на
пољу безбедности и заштите информационих система. За разли
ку од њих, нови појавни облици претњи, названи „сајбер претње“,
још нису чак ни идентификовани у потпуности јер се њихов број,
као и појавни облици, непрестано увећавају.
18) Ненад Путник, Сајбер простор и безбедносни изазови, Факултет безбедности, Београд,
2009, стр. 67.
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У досадашњим истраживањима у подручју сајбер безбедно
сти, безбедносне претње у сајбер простору најчешће су поистове
ћиване са сајбер нападима техничког типа и оним нападима у сај
бер простору који се заснивају на обмањивању других корисника
сајбер простора и злоупотреби њиховог поверења. Под нападима
техничког типа подразумевају се напади засновани на употреби
малициозних програма (malware) као што су: вируси, црви, тро
јанци итд., као и напади усмерени на дистрибуирану опструкцију
услуга (distributed denial of service − DDoS). У категорију напада
који се заснивају на обмањивању других корисника сајбер просто
ра и злоупотреби њиховог поверења уобичајено се сврстава тзв.
социјални инжењеринг (social engineering) и фишинг (phishing)
као његова нејчешће коришћена техника.19)
Када циља на популацију школског узраста овај вид злоупо
требе се најчешће спроводи кроз форму политичке и идеолошке
манипулације младима.20) Из тог разлога категорији безбедносних
претњи у сајбер простору, осим већ поменута два аспекта сајбер
напада, приписујемо и поткатегорију „злоупотреба сајбер просто
ра као средства масовне комуникације“, као посебну врсту претњи,
с обзиром на њихов деструктивни потенцијал у односу на поједин
це и друштво у целини. У следећем схематском приказу (Схема бр.
2) покушали смо да, на основу увида у досадашња истраживања,
али и властитих запажања, графички представимо једну, по нашем
мишљењу, систематичнију класификацију безбедносних претњи у
сајбер простору.
Напади на рачунарске системе и мреже, као и злоупотре
ба садржаја који су у њима похрањени и интелектуалне својине,
инкриминисани су домаћом нормативом у области виокотехноло
шког криминалитета - Кривичним закоником Републике Србије и
Законом о организацији и надлежности државних органа за борбу
против високотехнолошког криминала21), али и другим законима
у Републици Србији који на посредан начин третирају ову област
(Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбија
њу организованог криминала, корупције и других посебно тешких
19) Ibid., стр. 87.
20) Борис Кордић, Ненад Путник, „Друштвене мреже на интернету и безбедност ученика“,
у зборнику: Безбедносни ризици у образовно-васпитним установама (уредници: Бран
кица Поповић-Ћитић, Слађана Ђурић, Желимир Кешетовић), Факултет безбедности,
Београд, 2012, стр. 203-223.
21) Сл. гласник РС, бр. 61/05, 104/09.

223

СПМ број 1/2013, година XX, свеска 39.

стр. 215-234.

кривичних дела,22) Закон о ауторским и сродним правима,23) Закон о
електронским комуникацијама,24) Закон о електронском потпису,25)
Законик о кривичном поступку,26) Закон о заштити потрошача,27)
Закон о оглашавању,28) Закон о информационом систему Републике
Србије,29) Закон о заштити података о личности30)).
Схема бр. 2:
Класификација безбедносних претњи у сајбер простору

У односу на наш предмет истраживања, и на циљ који се
жели постићи – пројектовање интегралног система заштите обра
зовно-васпитних установа, било би корисно и сврсисходно форму
лисати и применити методологију која би на једнообразан начин
22) Сл. гласник РС, бр. 42/02 , 27/03 , 39/03 , 67/03 , 29/04 , 58/04 72/09 , 72/11 - др. закон, 101/11 - др. закон).
23) Сл. гласник РС, бр. 104/09, 99/11.
24) Сл. гласник РС, бр. 44/10.
25) Сл. гласник РС, бр. 135/04.
26) Сл. гласник РС, бр. 72/11, 101/11.
27) Сл. гласник РС, бр. 73/10.
28) Сл. гласник РС, бр. 79/05.
29) Сл. гласник РС, бр. 12/96.
30) Сл. гласник РС, бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 – УС.
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категоризовала широк спектар разноврсних безбедносних претњи
и ризика образовно-васпитним установама. Такву методологију је
понудила група аутора у поменутом чланку „Проблеми идентифи
кације и класификације безбедносних ризика у школама“.
Уважавајући поменути приступ групе аутора, и безбедносне
претње које циљају интегритет информационо-комуникационих
система, као и оне које теже да наруше интегритет њихових ко
рисника могу се сврстати у једну од четири предвиђене поткла
се. Уколико би био прихваћен овакав приступ класификацији, на
семантичкој равни би, у циљу усаглашавања приступа и норми
рања ове области, било оправдано увођење појма информатички
ризици. Под њим би се, дакле, подразумевали и они ризици који
се везују за „вишу силу“, „кварове“, „људски фактор са атрибутом
ненамерности“ као и они који се односе на различите видове злоу
потребе информационо-комуникационе технологије у физичком и
виртуелном свету, без обзира на то да ли су оне у важећем кривич
ном законодавству проглашене кривичним делима.31)

МОГУЋНОСТ УНАПРЕЂЕЊА СТАНДАРДА
СРПС А.Л2.002:2008 - ИНФОРМАТИЧКИ
РИЗИЦИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ
СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Процес имплементације стандарда у пракси подразумева
спровођење већег броја активности које су саставни део процене
ризика. Међу такве активности спада и спровођење анкета како би
се дошло до свеобухватног сазнања о безбедносним ризицима који
су присутни у организацији. Осим тога, једном примењени стан
дард подразумева и периодично анкетирање запослених у органи
зацији – евалуацију стандарда, што представља један вид контроле
испуњености стандарда.
У намери да подробније проценимо могућност проширења
стандарда СРПС А.Л2.003 категоријом информатичких ризика, по
кушали смо да сачинимо упитник који би испитао ставове ученика
о информатичким ризицима у образовно-васпитним установама.
Затим смо упитник тестирали у пилот истраживању којим су обу
31) Појмови сајбер претња и сајбер ризик су шири по обиму од појма сајбер криминал
будући да они реферирају и на инкриминисане радње али и на оне које у важећим кри
вичним законицима још увек нису проглашене кривичним делима. Ово појашњење је
неопходно узети у обзир како би се избегле семантичке забуне.
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хваћена три дома ученика средњих школа како бисмо сазнали њи
хове ставове о присутности и значају ових ризика.

Методолошки оквир истраживања
Општи циљ пилот истраживања је био да се утврди тренутно
стање информатичких ризика једног дела образовно-васпитног си
стема – ученичких средњошколских домова, пратећи одабране па
раметре, на основу „субјективних“ процена учесника у процесима
Дистинкција карактеристика узорка је урађена на нивоу пола
и узраста, као структуралних детерминанти. Пратећи статистичке
податке у Репубици Србији утврђен је приближан однос мушког и
женског пола (49%:51%) у стратуму, а намера код узрасне структу
ре је била да млађих испитаника (1. или 2. разред средње школе)
буде приближно исто као и старијих (3. или 4. разред средње шко
ле) – 54% : 46%.
Применом одабраних статистичко-аналитичких метода (де
скрипција путем конфигурације појаве и хомогености и инферен
цијална статистика на нивоу тестирања хипотезе путем т-теста
средњих вредности) су квалитативно изражена мишљења респон
дената превођена у квантитативно изражене показатеље.
Као непосредно средство за евидентирање ставова испита
них лица коришћен је анкетни упитник. Подаци су прикупљени
методом анкетирања лицем у лице. Први део упитника, базиран на
затвореним питањима, са оценама у виду Ликертове скале (1 – пот
пуно се слажем, 2 – слажем се, 3 – неоодлучан сам, 4 – не слажем
се, 5 – уопште се не слажем) садржао је сет од четрдесет тврдњи,
док је у другом делу испитаницима дата могућност да у форми
отвореног одговора, својеврсног коментара на тематику/упитник,
допишу своја запажања.
Узорак је обухватио 163 респондента, а само теренско истра
живање обављено је у периоду 03.09.- 17.09. 2012. У циљу ефика
сне анализе података формирана је електронска база података у
коју су евидентирани сви прикупљени подаци, а потом је извршена
њихова нумеричка обрада. Показатељима дескриптивне и делом
инференцијалне статистике индиковане су све оцене и ставови ис
питаника.

Преглед резултата истраживања и закључци
Дистрибуција одговора испитаника на исказ: Ученици у дому
могу постати жртве криминала и других злоупотреба које се из
воде путем Интернета
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уопште се не слажем
не слажем се
неодлучан сам
слажем се
потпуно се слажем

Иако највећи број испитаника (48%) сматра да ученици у до
му не могу постати жртве криминала и других злоупотреба које се
изводе путем Интернета, податак да 32% ученика сматра да може
постати жртва криминала и других злоупотреба у сајбер простору
никако није статистички занемарљив. Такође, значајан је број нео
длучних испитаника који чине 20% од укупног броја. Треба имати
у виду да општа слика о неодлучности испитаника (средња оцена
2.74) није репрезентативна, јер је коефицијент варијације висок и
износи 46%, као и стандардна девијација која износи 1.27.
Дистрибуција одговора испитаника на исказ: Ученици су до
вољно обавештени о опасностима од криминала и других злоупо
треба које се изводе путем Интернета
уопште се не слажем
не слажем се
неодлучан сам
слажем се
потпуно се слажем

Забрињавајуће је да 24% ученика мисли како нема довољ
но информација о опасностима у сајбер простору. Поново се ја
вља ситуација високог степена неодлучности испитаника, где се
тако изјашњава њих 21%. Просечна оцена од 3.38 показује управо
поменути став, али није поздана слика популације, јер су високе
вредности и стандардне девијације (1.20) и коефицијента варија
ције (36%). Узимајући у обзир овај податак, можемо закључити ка
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ко готово половина ученика не тврди да је довољно обавештена о
ризицима коришћења Интернета.
Дистрибуција одговора испитаника на исказ: Сматрам да би
боља обавештеност ученика значајно смањила опасност од злоу
потреба и криминала путем Интернета
уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам

слажем се

потпуно се слажем

Већина испитаника (63%) сматра да би боља обавештеност
ученика значајно смањила опасност од злоупотреба и криминала
путем Интернета, али поново са значајно високим степеном неод
лучности код испитаника (23%). Просечна вредност од 3.56 може
се сматрати поузданом, иако са граничном вредношћу (стандардна
девијација 1.06; коефицијент варијације 30%).
Дистрибуција одговора испитаника на исказ: Сматрам да
би боља обавештеност васпитача значајно смањила опасност од
злоупотреба и криминала путем Интернета

уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам

слажем се

потпуно се слажем
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Већина испитаника (53%) сматра да би боља обавештеност
васпитача значајно смањила опасност од злоупотреба и криминала
путем Интернета, а велики је број неодлучних испитаника по овом
питању, чак 30% њих. Средња вредност од 3.43 указује управо на
недостатак става испитаника по поменутом исказу, али није позда
ни репрезент серије података, јер је стандардна девијација 1.09, а
коефицијент варијације 32%. На неравномерну расподелу посебно
утиче чак 30% неодлучних испитаника.
Дистрибуција одговора испитаника на исказ: Ја сам био жр
тва сајбер насиља (узнемиравања, вређања, прогањања и клеве
тања на Интернету и друштвеним мрежама)
уопште се не слажем
не слажем се
неодлучан сам
слажем се
потпуно се слажем

Индикативан је податак да је 7% испитаника изјавило како је
било жртва сајбер насиља. Међутим, коначан став о овом пробле
му можемо да заузмемо тек након анализе следећег одговора.
Дистрибуција одговора испитаника на исказ: Сматрам да не
бих постао жртва сајбер насиља да сам био боље информисан о
опасностима које вребају Интернетом
уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам

слажем се

потпуно се слажем
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Готово исти проценат као у претходном одговору снажно
подржава тврдњу да би додатна едукација значајно смањила опа
сност од сајбер насиља. Уз то, занимљиво је да још 16% испита
ника увиђа потребу за додатном едукацијом, што говори да је број
оних који препознају опасности које произлазе из неинформисано
сти значајно већи од броја оних који су били жртве сајбер насиља.
Треба узети у обзир и чињеницу да став испитаника није хомоген
- средња вредност од 2.24 не представља адекватно комплетну се
рију података, јер је висок коефицијент варијације и износи 60%, а
стандардна девијација је 1.34.
Дистрибуција одговора испитаника на исказ: Некима од мо
јих другова је украдена лозинка за приступ e-mail-у, друштвеној
мрежи или програму за „четовање“

уопште се не слажем

не слажем се

слажем се

потпуно се слажем

неодлучан сам

Већина испитаника (51%) наводи да зна за случајеве да је
њиховим друговима украдена лозинка за приступ e-mail-у, дру
штвеној мрежи или програму за четовање.
Дистрибуција одговора испитаника на исказ: Сматрам да
крађа лозинке или виртуелног идентитета на друштвеној мрежи
може створити реалну опасност по ученика (физичка опасност,
нарушавање психичког интегритета)
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уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам
слажем се

потпуно се слажем

Већина испитаника (73%) сматра да крађа лозинке или вир
туелног идентитета на друштвеној мрежи може да створи реалну
опасност по ученика (физичка опасност, нарушавање психичког
интегритета). Наведени податак сматрамо веома важним. Ипак,
просечна оцена од 3.93 не може се сматрати поузданим репрезен
том серије података, јер је стандардна девијација 1.20 и коефици
јент варијације 31%.
Сумирајући резултате нашег истраживања, можемо да кон
статујемо како информатички ризици представљају реалну претњу
савременом образовно-васпитном систему јер их ученици препо
знају као озбиљан и незанемарљив безбедносни ризик.

Zoran C. Kekovic, Nenad R. Putnik
PROTECTION POLICIES OF THE EDUCATIONAL
SYSTEM - ANALYSIS AND SUGGESTIONS FOR
IMPROVING
Summary
This paper is dedicated to the analyses of the political approac
hes and legislative framework in the domain of security risks in the
school environment. The authors present, criticize and analyze stan
dards, politics and legal acts and suggest concrete ideas and approaches
that could improve processes of identification, analyses and assessment
of the security risks in schools. Having that on mind, the authors sug
gest the adoption of a unique methodological instrument for assessment
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of security risk - the national standard SRPS A.L2:003. Simultaneously,
the authors propose redefinition of this instrument in certain domains,
trying to adjust it to the needs of contemporary educational system.
The category of IT risks should, by the authors opinion, became the
important part of the risk assessment standard. Finnaly, the authors
conducted empiricall study among high school students, confirming the
hypotheses about the reality and importance of IT risk in modern soci
ety, especially among school-age youth.
Key Words: protection policies of the educational system, security risk, risk
assessment, information risks, national standard SRPS A.L2:003
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Resume
Considering the existing security policies in educational system,
expressed through legal acts and the dominant theoretical approaches,
the authors have recognized the need for a holistic approach to the pro
blem of educational system security. Having this on mind, they propose
the adoption of a common methodological instrument for assessment
of security risks in schools, along with its expansion and adaptation to
the needs of educational system. Starting from this idea, the authors ha
ve conducted empirical research that has confirmed the presence of IT
risks among school youth. Identifying relevant and valid indicators on
the basis of which the system of measurable outcomes can be establis
hed, indicated the following conclusions in the area of IT risks:
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– Students, as well as educators / teachers/ employed in educa

tional institutiones, are not sufficiently educated on the key
elements of managing IT risks.
– The majority of respondents believe that cyber crime is a
real danger because, according to their assessment, the secu
rity measures are not sufficient. The respondants also belie
ve that training and education in this domain are very impor
tant.
– Most students consider themselves sufficiently informed
about the dangers of the Internet usage (crime, different
types of abuse), but also belive that additional education in
the area could significantly reduce or prevent risks that arise
in the cyber space.
Considering the structure and type of the questionnaire that have
been used in this study, the authors concluded:
– The Likert scale, that includes the statement "I am undeci
ded" as one of the options, is not appropriate for the younger
population when it comes to topics that they are not thoro
ughly familiar with or/and when the process is not very well
prepared previously.
– The use of questionnaires with the dominant choice questi
ons is appropriate for the needs of risk assessment in the
field of security.
– Assessment of risk based on the principle of complementary
indicators of qualitative type, with the addition of quantitati
ve as appropriate (measurable sets of testimony), following
the concepts defined in the standard SRPS A.L2.003, with
the inclusion of the IT risks, is applicable to the educational
system.

*
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НАРОДНA И ФИЛОЗОФСКA МУДРОСТ
У ДЕЛУ КСЕНИЈЕ АТАНАСИЈЕВИЋ*
Сажетак
У овом раду аутор настоји да апстрахује основне ставове К.
Атанасијевић о творевинама српског народног духа и елементима
њихове филозофичности. Промишља се мисаона позиција К Ата
насијевић o теоретској могућности српског културног наслеђа да
постане основа конституисања самосвојне филозофске оријента
ције. Аутор истиче значај K. Атанасијевић у сагледавању вредно
сти народног стваралаштва и могућности његовог прожимања са
филозофијом, али и указује на потешкоће народног духа да се са
нивоа искуствене непосредности, уздигне до јасно артикулисаног
филозофскoг израза.
Kључне речи: народни дух, филозофија, утицај, мудрост, К. Атанасијевић

К. Атанасијевић се са посебним пијететом односила према
српском народном стваралаштву као значајном делу националног
и европског културног наслеђа. Сматрала је, да су његови умет
нички и књижевни домети у довољној мери осведочени, али да
је његов филозофски карактер недовољно расветљен захваљујући,
пре свега, недостатку филозофоске настројености истраживача. У
свом разгранатом и обимном филозофском опусу, она је велики део
својих теоретских истраживања посветила овом питању. За разу
мевање начина поимања односа народне и филозофске мудрости,
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр.179036 (2011-2014) Филозофског факултета у
Новом Саду, финансијски подржан од Министарствo просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије
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неопходно је поћи од њене концептуализације „нове филозофије,“
која је садржала захтев за препород у „древној лепоти и пуноћи“,
тј. за обнављањем јединства „умне мисаоности, песничке свежи
не и религијске мистичности“1) Указујући на опасност редуковања
филозофске мисли на чисте, спекулативно – апстрактне конструк
ције, затворене у високопарне појмовне системе ослобођене живе
везе са духом, она је радила на афирмацији филозофије која би
поред логосне димензије садржала и мистичну. Полазећи од тога
да је задатак филозофије да човеку пружи ослонац у решавању пи
тања смисла живота, К. Атанасијевић је у српском народном ства
ралаштву налазила могућност за конституисање једне практичне,
животне филозофије.
За разматрање односа народне и филозофске мудрости нео
пходно је најпре њихово појмовно одређење. У нашем културном
стваралаштву постоје разни облици испољавања духовног живота
као што су: усмена и писана књижевност, практична мудрост, на
родне умотворине, богословље итд. Маколику важност придавали
ствараоцима таквих духовних творевина, поставља се питање да
ли их можемо сматрати носиоцима филозофске традиције? Валид
но одређење појма филозофије захтева њено диференцирање од
осталих, сродних, духовних области.
Њено етимолошко значење иако, веома блиско одређује ње
ну природу, још увек не садржи својство којим се она строго одваја
од других духовних области, јер тежња ка истини, покретач је
многих, не само филозофских тражитеља највиших знања, већ и
научника, песника, богослова. Њихов „духовни ерос“ којим су во
ђени у својим песничким надахнућима, мистичним откровењима
и непосредним сагледавањима, и који није занемарљив у утицају
на уобличавање многих филозофских идеја, не носи карактер фи
лозофске истине, јер ова, да би остварила универзалност и целови
тост на коју претендује, мора уздићи предмет свог промишљања до
нивоа појмовно - артикулисаног израза.
Уколико филозофију схватимо као апстрактно, спекулатив
но, дискурзивно и методичко мишљење, дакле, мишљење које се
успоставља теоретским, логичко - разложним држањем ума и кри
тичким односом према предмету истраживања, онда је морамо
дистанцирати од оног дела духовне традиције која носи обележ
је здраворазумске памети, природне бистрине ума, врцавог духа и
искуствене свести. Не треба губити из вида чињеницу да је једна
од доминантних црта нашег националног духа „мистично и емоци
1) Атанасијевић, К., Мистицизам и рационализам, Београд СКГ, бр. 2, стр. 4, 1928
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онално доживљавање света“, које је веома плодно утицало на умет
ничко стваралаштво и религиозну посвећеност, али, и довело до
извесних недоумица када је у питању карактер српске филозофије.
К. Атанасијевић је, по узору на хеленску духовну традицију,
филозофију схватала као активност духа која се не сме свести на
функцију разума и форму логичко - спекулативног ума, већ која
способност дискурзивног мишљења треба да обједини са интуи
тивно – доживљајним моћима, да би кроз то јединство изразила
пуноћу света и живота. Уз то, дајући примат практичном уму, она
је суштину и смисао филозофије извела из оквира чисте мисаоне
активности духа и уздигла је на ниво разборитог делања.

КРАТАК ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД
Питање односа и статуса наше народне епике и филозофије
први је наговестио Милан Кујунџић Абердар (1842—1893) нека
дашњи предавач филозофије на Великој школи. Он је филозофи
ју, нарочито њен практични правац започет са Доситејем, сматрао
„продужењем народног стваралаштва“.2) Његов ученик Милош
Миловановић (1850-1924) je у народној мудрости видео „узорни
облик наше филозофије“. Својим ставом: „Нема ниједне, ни науч
не ни филозоофске истине у модерном филозофском свету која се у
нечему не би налазила у нашој народној филозофији“,3) он је у на
шем народном стваралачком духу видео могућност успостављања
аутентичне филозофије. Овакво претенциозно уважавање народне
мудрости, и њено поистовећивање са „народном филозофијом”,
могло је побудити национални дух на развој ослободилачких те
жњи, али није могло наћи утемељење у самој филозофији.
Овај правац веома живо развија и Милош Ђурић (1892 –
1967). Деловање српске народне епике на филозофску мисао он
узима као доминантну црту, препознатљиву у њеном „космичком
духу и практичној, хуманистичко – етичкој” димензији. Он је на
основама хеленског модела херојског морала покушао да утеме
љи идентитет наше филозофије. Наиме, примерено нашој духов
ној традицији која је формирана далеко више у религиозно - емо
ционалном осмишљавању света, него у дискурзивном поимању,
сматрао је да и филозофија своју особеност треба да потврди у
2) Кујунџић М. Философија у Срба, Београд, Гласник Српскога ученог друштва, XXIX
стр.18, 1868
3) Миловановић, М. Философија и наука у историском развитку своме - философија у Ср
ба. Београд: Штампарија Ч. Стефановића стр. 23, 1904
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неговању таквог духа. „Филозофија која не настаје у раздеоби
интелектуалних сила од скривених извора стваралаштва, него у
зрачењу целог унутрашњег живота има могућност да оствари пр
вобитно живо јединство света и духа.“ 4) Овај став јасно показује
Ђурићево успостављање етоса као мета – филозофског предмета
који своју животворност црпи из непосредне стварности и једин
ства свих човекових унутрашњих моћи. Међутим, маколико наш
народни етос садржао имплиците херојску етику и начелно ан
тиципирао метафизичка и антрополошка питања, он не може би
ти предмет филозофског мишљења, јер је оно по својој природи
универзални и објективни дух несводив на национални. Али то не
значи да се формирање наше филозофије одвијало изван историј
ско – националног оквира и да није било посредовано обележјима
културне традиције.
Тај утицај је и Ксенија Атанасијевић довела у афирматив
ну везу са филозофском мудрошћу сматрајући народно стварала
штво добром основом за успостављање аутентичне филозофије,
односно првим степеном развоја систематске филозофије. (Ата
насијевић К. 1937:200). Она је тврдила да „теоретске концепције у
народним умотворинама чине једну органску, импозантну целину,
која сведочи о исконском метафизичком нагону нашег човека“5) Тај
„нагон“ је онтолошки извела из „специфичности наше расе“ нала
зећи поткрепљење за ту тезу у диференцирању динарске расе као
посебног антрополошког типа, који је добио и међународно науч
но признање. Оцењујући мудрост источних и словенских народа
као „лапидарну, неиздвојену из религијских и емоционалних изли
ва и недовољно изинтелектуалисану и везану...“6), К. Атанасијевић
је сматрала да је таква мудрост, добар темељ за развој филозофије
која „неће бити окована у панцире силогизма и дијалектичких мај
сторија...., нити заплетена у замрачену и чудовишну терминоло
гију.“7). Уместо искључивог логичког и метафизичког теоретисања
она је заговарала правац који ће афирмисати етику, а у оквиру ње
једно „чисто наше морално становиште.“ Као аутентичне српске
мислиоце, праве „претставника своје расе», издвајала је Његоша
и Кнежевића, чију је оригиналност стварања видела у њиховој те
4) Ђурић, М., Из југословенске философије – фрагменти, Претеча, 28. јун, 11, 1928
5) Атанасијевић, Ксенија Практична филозофија наших народних умотворина, Београд,
СКГ, Л/5/6, стр. 445, 1937. Уп.Атанасијевић, Ксенија Теоријско филозофирање у нашим
народним умотворинама, Скопље, Хришћанско дело, стр. 335. 1936
6) Атанасијевић, К. Наше нове филозофске оријентације, Београд, Нови видици, стр. 149,
1928
7) Исто, 149
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жњи да се уздигну изнад концепција рационалистичке филозофи
је уместо да настоје само да их побољшају, и у њиховој жељи да
достигну дубљу реалност и истинскије постојање које се уздиже
изнад закона логике ( Atanasijevic, К. 1937)
Међутим, историја српске филозофије показује да таква
специфична филозофија блиска нашим душама и нашој култури
заснована на нашем културном наслеђу није формирана и да се
развој српске филозофске традиције може условно дефинисати као
низ дискурзивних напора да се артикулишу људско искуство живо
та и наше разумевање света у различитим историјским периодима
српске духовне културе.8)

ТЕОРЕТСКА ЗАСНОВАНОСТ НАРОДНЕ МУДРОСТИ
Даље истраживање начина на које је К. Атанасијевић проми
шљала однос народне и филозофске мудрости води нас њеној тези
да српска народна мудрост претставља органску целину у којој су
кроз јединствен и целовит доживљај света уједињене метафизика,
етика и религија. (К. Атанасијевић, 1928, 4). Теоријску основу за
метафизичка питања, она налази у схватањима у нашим народним
умотворинама, која се односе на питања о структури света, о Богу
који управља свемиром и човеком, о судбини и срећи људског ин
дивидуума, о вечности, смртности и спасењу.
У истраживању народних умотворина К. Атанасијевић је по
себну пажњу посветила идеји Бога. Како је, човекова потреба за
одгонетањем тајанствених сила и за понирањем у свет непрола
зних и вечних ствари увек била ограничена могућношћу духовних
снага које су се кретале од нејасних наслућивања, преко верова
ња, до умног сагледавања и непосредног мистичног сједињења,
то и наш народни дух неуздигнут до нивоа појмовног израза, не
трага за скривеним узроцима трансцедентних ствари, нити иде ка
дискурзивном откривању њихове суштине. „Њега - каже К. Ата
насијевић - не гони потреба да зађе до последњих могућности ме
тафизичког сазнања; он не прекорачује границе трансцедентног
подручја.9) Претставе народног мудраца о метафизичкој стварно
сти нису производ умне рефлексије, већ су далеко више израз јед
8) Жуњић, Слободан (1999). Увод у историју српске филозофије, Гледишта, вол. 40, бр.
1-2, стр. 5-77. Универзитет у Београду, Филозофски факултет. Уп. Ђурић, Михајло Жу
њић Слободан, Die serbische Philosophie heute, München.1993.
9) Атанасијевић, Ксенија (1936). Теоријско филозофирање у нашим народним умотвори
нама, Скопље, Хришћанско дело, стр. 335. Уп. Ђурић, Милош (1927). Космички дух у
нашем песништву, Народна одбрана, стр. 258-261
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не емпиријско – интуитивне свести и наслућивања да, насупрот
пролазним и ефемерним стварима, мора постојати једно, врховно,
савршено биће. Овакво схватање могло је произаћи из човековог
доживљавања себе као немоћног, ограниченог бића, које смисао
свог постојања и разрешења овосветског зла и неправде налази у
Богу као врховном ентитету и свемоћној сили која поседује апсо
лутну слободну вољу. Само таква сила која све види и све зна и чија
је слободна воља спроведена кроз целу васељену Свега је мање од
воље Божије, 10) може бити створитељ и управљач света.
К. Атанасијевић сматра да овакве пројекције о Богу иако пој
мовно још недиференциране садрже зачетке филозофског мишље
ња и да је наш народни мудрац дајући Богу творачку и сведржачку
улогу, створио целовиту и органску слику света, у којој нема ничег
сувишног, нејасног или недовршеног. Њена концепција о логосно
- моралној структури васељене у којој налази разрешење свих пи
тања кроз систем хипотетичког теоретисања, веома је слична на
родним опсервацијама о метафизичким питањима. Те аналогије
говоре о преплитању и утицају народног мудровања на теоријске
концепције К. Атанасијевић, као и угао њеног рефлектовања миса
оних сентенци у народним умотворинама.
Међутим, иако је Бог сила која може стајати уз човека, он
није утопљен у ту силу, нити је њена непосредност. У односу на
њу у нашем народном духу поред окултно - магијских елемената
који указују на свест појединца о себи као слабашном и беспомоћ
ном бићу које се са страхом и молитвом обраћа Богу рачунајући на
његову милостивост, присутни су и они елементи који указују на
узвишенију, духовну везу између човека и Бога. Наиме, несвесно,
народни стваралац осећа да у човеку поред његовог трошног, про
падљивог бића које га везује за свет материјалних ствари постоји
други, душевни део који, уколико се чисти од зла, може постати
свето место у њему, и омогућити му обожење и спасење. К. Ата
насијевић веома добро увиђа да у нашим народним умотворинама
претставе о Богу као централном метафизичком питању, своје ис
ходиште налазе у етичком разрешењу смисла људске егзистенције,
посредством апсолутно праведног и достижног Божијег суда (Бог
ником дужан је остаје; Бог не спава.
Наша народна мудрост о свету и животу обухвата и мисли о
судбини. Оне стоје у најтешњој вези са концепцијама о врховном
бићу и са њима заједно чине једну органску коначно, заокруже
ну целину. (Атанасијевић,1938: 9). Исконска потреба за јединстве
10) Караџић-Стефановић, Вук (1987). Српске народне пословице, у: Пантић Мирослав, Са
брана дела В. С. Караџића, Београд, Просвета, IX,

240

Ружица Ж. Петровић

Народна и филозофска мудрост у делу ...

ним доживљајем целине света подразумевала је стварање једног
духовног простора у коме би своје разрешење нашле све појаве и
догађаји. Да би нашао смисао постојања и одредио свој положај
у свету, народни мудрац је знао да није било довољно веровати у
божанске силе. Суочавање са деловањем сила које нису одговарале
замишљеној божјој природи произвело је идеју о судбини. Тек је
хијерархијски однос божанско - судбинског деловања, без остатка,
дао јасан смисао свеколиком догађању. Наиме, Богу као врховном
ентитету, створитељу, управљачу и сведржитељу васељене у на
шим народним умотворинама приписана су апсолутно позитивна
својства. Онај који Истином и Правдом одржава склад и хармонију
васељене и који човеку пружа наду у смислено постојање, није мо
гао у свести нашег мудраца бити носилац било каквих негативних
својстава. Простор за деловање непознатих, тајанствених, мрачних
сила остављен је судбини. Веровање у судб ину везано је за сплет
непознатих сила које се споља намећу човеку неизбежном нужно
шћу. Једино божанска сила, пред којом је одговорна и подређена
судбина може последице њеног дејства евентуално ублажити и то
само у случајевима кад су грехови почињени у незнању. „У нашим
народним умотворинама рачуна се са тим да је судбина, слепа, глу
ва и неумољива, јача од свих људских напора, отпора и прорачу
навања, чије су одлуке неумитне, неопозиве и непроменљиве“.11)
Али поред овог, у основи фаталистичког схватања живота,
остављено је место за најузвишеније божанско деловање коме је
у крајњој истанци подређена судбина. Наиме, на плану метафи
зичког деловања, судбина је у функцији божанске сврховитости
и целисходности. Она не може прекорачити ону границу која би
на општем плану пореметила ред и праведност. И поред тога што
схватање о судбини делује по законима строге спољашње пред
одређености, а не човекове унутрашње каузалности, ипак многи
примери у нашим народним пословицама показују да печат суд
бине утискује карактер човековог инстиктивног и нагонског дела
бића, који, уколико није спознат, остаје за њега неухватљив и не
докучив делујући на начин неизмењене, сирове природе. Као та
кве, ове силе постају извориште људских порока (зависти, гнева,
љубоморе, неумерености) и носиоци фаталних грешака које се у
народном веровању доживљавају као људски удес.
У одгонетању судбинских веза у нашем духовном наслеђу
имплицитно се рачуна са хипотезом о кармичким оптерећености
11) Атанасијевић, Ксенија (1939). Схватање божанства у нашим народним умотворина
ма, Хришћанска мисао, год V бр. 3, стр. 35. Уп. Атанасијевић, Ксенија (1939). Темељи
народне етике, Напред за народ, Београд, Видовдан стр. 4
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ма или о преегзистенцијалним гресима. (Атанасијевић К.1928: 9 и
Недељковић, Д.1928:38). Ова теза добија своју потврду у народном
веровању да свако човеково дело има огромну надокнадну снагу,
тј. да све оно што човек чини уграђује се у његову душу и поста
је основа његове судбине, не само земаљске већ и постегзистен
цијалне. Стога се лагодно или мучно емпиријско постојање сма
тра последицом преегзистентног стања душе, а земаљски живот
местом на коме она искупљује наслеђену кривицу.12) За улазак у
блажено подручје народни мудрац препоручује следеће врлине: да
чини добро за живота, да поштује старије, да се не горди у добру,
нити обесхрабрује у злу, да се не лакоми на туђе. Као што врлине
учествују у чишћењу душе и њеном спасењу, тако је и греховност
одговорна за послесмртно стање душе. У категоризацији грехова
нејтежи су они које су учинили родитељи према деци, деца пре
ма родитељима, затим непомагање сиротиње, проливање крви,
огрешење о сроднике и побратиме, непоштовање кумства, славе
и недеље, кривоклетство, крађе, скривање грехова итд. Дакле, те
жиште се ставља на социјалну етику, не случајно, ако се зна да је
поштовање сродничких веза као и јачање националног јединства
билa битна претпоставка очувања етничког идентитета и ослоба
ђања од туђинске власти.
У нашим народним умотворинама доминира доследно из
ведена пирамидална структура света и човека и на њој заснован
њихов јединствени однос. Таква концепција омогућила је да свако
питање добије меру и смисао у целини свеколиког догађања. Круг
тих питања неизоставно обухвата и феномен среће. Као и остала
питања и ово се у нашем народном стваралаштву не докучује раци
оналним начином већ мистично-окултним доживљајем. Рефлекси
је наше народне мудрости нису вођене логички, него су ослоњене
на емпирију и на веровање у извесне мистичне и окултне утица
је којима је људски индивидуум на овом свету строго подчињен.
„Отуда мудрост народа не узима у претрес срећу као појам, него је
замишља персонификовану, као неку врсту божанства кадкад ћу
дљивог и слепог, али увек надмоћног нашој вољи“13) К. Атанаси
јевић веома убедљиво износи своје увиђање да у мудрости нашег
народа није диференцирана способност дискурсивног поимања
ствари. Зачуђеност и упитаност пред тајном света и пред сопстве
ним постојањем има непосредно, животно извориште, а начин
њеног одгонетања посредован је многим магијским елементима.
12) Видети, Атанасијевић Ксенија (1928).О бесмртности душе, Живот и рад, год I, књ.I, св.
1, стр. 9
13) Атанасијевић, Ксенија (1939). Темељи народне етике, Напред за народ, Београд, Видов
дан стр. 4
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Као и остала питања и питање среће доводи се у везу са највишим
божанско – судбинским планом. Из тог домена она се схвата као
апсолутна досуђеност доброг, односно несрећа као злог удеса.14)
Исто тако у приповетци Усуд строго се подвлачи фатална подвоје
ност срећних и несрећних људи, при чему се срећа везује за лаго
дан и лак живот, а несрећа за тежак и мукотрпан.
Срећа као „трајно блажено стање душе“, односно несрећа
као „проклетство“ су категорије које не важе за земаљски живот,
али начин световног живота у основи одређује какво ће коначно
стање имати индивидуална душа. Иако је, дејство Бога и судбине,
неприкосновено, ипак није занемарљиво ни дејство човекових де
ла. Узимајући чин моралног понашања као опредељујућег за срећу
човека, народни мудрац је исходиште овог питања пребацио са ме
тафизичког на етички и социјални план. Тиме је донекле апсолутни
детерминизам ублажен, јер је признавањем слободне људске воље
призната могућност избора начина живота.15) Живот усклађен са
врлином блажен је не само зато што омогућава замаљски душевни
мир, већ и зато што може одређивати ток и карактер постојања. У
нашим народним умотворинама срећа и судбина налазе се у истој
онтолошко - етичкој равни, јер оно што битно одређује човекову
судбину одређује и његову срећу. Идући смером истанчаног опре
дељења наша народна мудрост могла је остати стално свеже изво
риште обнављања среће као неискорењиве људске тежње.

ЖИВОТНА МУДРОСТ
У рецепцији творевина нашег народног културног блага К.
Атанасијевић је пошла од тога да органска повезаност теоријских и
практичних концепција има своју основу у јасно замишљеној вези
између Бога и човека посредованој душом као носиоцем оних мо
14) У песми Косовка девојка подвучена је сва трагичност постојања неког ко је судбински
лишен среће, као у стиху:
Јао, јадна уде ти сам среће
Да се, јадна, за зелен бор ватим,
И он би се зелен осушио. Караџић-Стефановић, Вук, 1975, Српске народне пјесме. у:
Недић В. Сабрана дела Вука Стефановића Караџића, Београд, Просвета, I, IV
15) Иако, наша народна мудрост прихвата у основи једну надређену детерминисаност из
међу срећних и несрећних људи, ипак је ублажава у емпиријској сфери не само претпо
стављањем реалитета и променљивости среће као у стиховима:
Ђе је срећа ту је и несрећа,
Ђе несреће ту и среће има.
већ и благотворним дејством исправног моралног поступања. Караџић-Стефановић,
Вук (1988) Српске народне приповијетке. у: Пантић М. (ур.) Сабрана дела Вука Стефа
новића Караџића, Београд, итд: Просвета, књ. III
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ралних снага у човеку које су одговорне за његову срећу, судбину
и у крајњем спасење. Оваква схватања нису произашла из чистог
мишљења и нису производ спекулативних конструкција већ су на
стала из историјског и животног искуства испуњеног патништвом,
трпљењем и ропством. Из такве емпирије произашла су морална
схватања згуснута у норме које се крећу од утилитаристичких про
писа до високих моралних начела. Наиме, иако има примера ко
ристољубља, као у пословици Мрзост на страну, а корист преда
се, као и понизности Која рука може посјећи, воља је цјеливати,
ипак у нашој практичној народној мудрости, превладава узвише
ност над свим емпиријским целисходностима и утилитаристич
ким освртима и изграђеност неприкосновених етичких норми 16)
Трагајући за разлозима једне такве узорне етике К. Атанаси
јевић сматра, да је она могла настати захваљујући томе што је „наш
народни мудрац са продорним смислом еминентног моралисте,
упознао исцелитељску истину да је привољевање небеском цар
ству боља и вечнија тековина од припијања за овоземаљске поседе,
и да часно и херојско пропадање пред налетом грубе материјане
силе обавија патника светитељством.“17)
Као добар познавалац целокупног српског културног насле
ђа, К. Атанасијевић увиђа да су у нашем народном веровању мо
ралне вредности посредоване духовно - религиозним елементима.
Иако су божја воља и судбина неопозиве у свом деловању, наш
народни моралист не прихвата досуђеност као нужну силу и не
мири се са њом као крајњом сврхом, већ у њој налази предзнак јед
ног вишег смисла постојања. Тако је у видовданском поразу кроз
губитак овоземаљког поседа, виђена могућност задобијања много
важнијег божанског поседа. Тај губитак носио је свест о томе да се
против божје досуђености не може, али да се управо у њој крије
могућност избављења душе као једине недодирљиве тачке у чове
ку, која, уколико се очисти и развије склоност ка добру, може по
стати извориште највише божје благодети. Народни етичар је култ
врлине толико уздигао да се на лествици вредности чак и пораз
оправдавао уколико му је претходила часна и херојска борба, као
што су и ропство, невоља, трпљење у таквој моралној оријента
цији добијали светитељско значење уколико нису били обележени
кукавиштвом, јадиковањем и губитком људског достојанства.
16) Атанасијевић, Ксенија (1938). Вук Караџић као сакупљач народних умотворина, Исти
на, Београд
17) Уп. Ђурић М. (1914) Видовданска етика, Загреб, Вихор, стр. 80; Ђурић М. (1918) Смрт
мајке Југовића, Загреб, 1918. 152.
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У оваквој моралној усмерености патња и трпљење попри
мили су узвишен смисао и постали основа витешког морала коме
није својствено мирење са злом већ часна борба с њим. Само из ду
боког осећања и доживљаја неправде и угњетавања, могла се раз
вити морална свест која је у своје средиште ставила култ слободе
и правде заснован на честитости, поштењу, праштању, храбрости,
чистом образу и пријатељству. У нашем народном моралу присут
но је чврсто уверење да ма шта човеку судбина кобно спремила
остаје му утеха да у његовој моћи лежи очување душе. Зато је тре
ба хранити чистим и добрим делима јер му само она могу приба
вити и сачувати част и светло име.
Нема сумње да је један овако постављен систем вредности
могао испољити афирмативно дејство у време када је поробљеном
народу било потребно снажење духа и учвршћење вере за подно
шење терета ропства и за прикупљање снаге за ослобађање. Међу
тим, поставља се питање колико смо снагу коју је носио дух нашег
наслеђа оплемењену узвишеним тежњама, стварно примили? Вул
гарна рационализација свих наших, нарочито новијих национал
них пораза, говори нам да косовски култ врлине нисмо ни схвати
ли, ни следили. Покличи повратка на култне тачке наше историје
и духовне традиције, у свим кризним временима када је довођен
у питање наш етнички идентитет и духовни и физички опстанак,
није био довољан да животворност тог духа учини саставним де
лом нашег бића. Показало се да никада нисмо уложили довољно
напора на коренитом преображају нашег националног, духовног и
моралног бића, јер да смо бар део наслеђеног блага похранили у
себе одолели бисмо многим искушењима кроз која смо прошли.
Наше народне умотворине, нарочито пословице, носе, поред
осталог, елементе за заснивање једне антропологије. Наш народни
мудрац није у дилеми о људској природи. Формулисањем многих
пословица он је посведочио да се ради о „природи испуњеној мно
гоструким наносима негативних покретача и пречишћених тежњи
и читавим наслагама неалтруистичких осећања мржње, злобе, па
кости и зависти.“18) Међутим, људска природа је и основа племе
нитих енергија, отуда К. Атанасијевић са нарочитом наклоношћу
говори о пријатељству као једној од изузетно „благотворних и ис
целитељских веза међу људима.“ 19)
18) Атанасијевић, К. Филозофско - етичка садржина наших народних пословица, Правда, 9
јануар, стр. 1.Београд, 1939.
19) Атанасијевић, К. Пријатељство и непријатељство у народној етици, Правда, стр. 37,
1937
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Она с правом сматра да је наша народна етика по велича
њу пријатељства20) слична античкој филозофији у којој је подигнут
култ овој божанској повезаности људи која их спаја и преобража
ва. Полазећи од народне поуке да Из невоља човека избављује сам
Бог и добри пријатељи, она пријатељство сматра највећим „даром
судбине“.
Размартање о овим питањима могло би наћи своје исходи
ште у једном ставу К. Атанасијевић који веома рељефно тумачи
карактер наше практичне мудрости: „Мудровање нашег напаћеног
народа не само у практичном него и у теоријском делу одржало
је непосредни додир са стварношћу, зато се оно одликује убедљи
вошћу која потпуно недостаје свим чисто дијалектичким ткањи
ма, ма како оштроумна она била, која су од реалности неповрат
но одсечен.“21) Посматрајући народну и филозофску мудрост као
јединствено духовно ткање произашло из богатог историјског и
животног искуства нашег народа, К. Атанасијевић нам је открила
његову дубину и доживљајност и тиме истакла његову животворну
вредност.

* * *
На крају овог разматрања можемо поставити питање у којој
мери је богато наслеђе српског народног стваралаштва, утицало на
формирање српске филозофске свести. Истраживања К. Атанаси
јевић у овој области указују на сложену духовну димензију народ
ног стваралаштва и на покушај да се у њој пронађу тачке ослон
ца за конституисање једне филозофије са посебним обележјима
националног духа. На унутрашњем плану оваква кретања била
су подстакнута остварењем ослободилачких тежњи, учвршћењем
заједничке државе и очувањем националних вредности за које се
сматрало да заслужују пуну афирмацију у општој духовној култу
ри и посебно у филозофији. Појава антирационалистичких струја
и хуманистичко - етичких оријентација почетком 20. века у ширем
20) Наше народне песме су поред верних пријатеља, осведочених чак и жртвама, опевале
и лажна пријатељства из користи као у стиху Неста блага, неста пријатеља (Бановић
Страхиња), од којих се треба чувати да их не би својом наивношћу подигли на ранг који
не заслужују. Поред лицемерја у нашим народним умотворинама постоје примери који
илуструју и друге облике људске негативности које се манифестују кроз злобу, Воде
и злобе никад неће нестати (посл. 694), перфидност, Потајни угљен најгоре ожеже
(посл. 5067), интригантство Завадио би два ока у глави (посл. 5068) итд. (Караџић-Сте
фановић, Вук (1987) Српске народне пословице. у: Пантић Мирослав (ур.) Сабрана дела
Вука
21) Атанасијевић, К. Темељи народне етике, Напред за народ, Београд, стр. 4, 1939
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контексту произашла је из тадашњег европског волунтаризма, ин
туиционизма и прагматизма и била је део опште европске тежње да
се избегну разорне последице хипертрофираног интелектуализма,
механицизма и техницизма које су најавили Шпенглер (O. Spen
gler), Кајзерлинг (M. Kaizerling), Берђајев (Н. Бердяев) и др. Ипак,
способност појединаца да се загледају у скривену основу ствари и
да зађу у дубља подручја духа која иду изван логосног, није одлика
припадника посебног антрополошког типа, већ је својство личних
духовних моћи ствараоца.
У тумачењу утицаја етничке духовне традиције и европских
струјања на карактер српског филозофског мишљења, К. Атана
сијевић не заступа једнозначну позицију, тако да извесни амбива
лентни ставови остављају утисак њене теоретске недоследности.
Наиме, на примеру Д. Обрадовића показало се да ослонац на ду
ховну традицију, сам по себи, није довољан да произведе ориги
налније мишљење и да у одређеним условима далеко већи значај
могу имати идеје које долазе из ширег културног круга. У том сми
слу К. Атанасијевић практичну филозофију Д. Обрадовића, иако
ослоњену на духовну баштину, одређује као еклектички спој на
родног духа и актуелних европских мисаоних токова. Али, с друге
стране иако, претставник антирационалистичке оријентације, она
сматра да је Доситеј, управо рационалистичком цртом коју је увео
у духовни живот српског народа, дао снажан допринос подизању
интелектуалног нивоа српског народа и развијању његових кри
тичких и рационалистичких тежњи.
Несумњиво је да је К. Атанасијевић критеријум вредновања
филозофског стварања заснивала на утицају три елемента: на лич
ној мисаоној снази филозофа, на специфичним карактеристикама
националног духовног наслеђа и на идејама европског културног
простора, како античког тако и савременог, који су у суштини и
утицали на формирање и развој српске филозофије.

Ruzica Petrovic
NATIONAL AND PHILOSOPHICAL WISDOM
IN THE KSENIJA ATANASIJEVIC'S WORK
Summary
In this paper the author seeks to include the basic attitudes of
K. Atanasijevic creations of the Serbian national spirit and elements
of their philosophical. Reflects the thought position of K. Atanasijevic
about the theoretical possibility of the Serbian cultural heritage to beco
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me the basis for the constitution of the distinctive philosophical orien
tation. The author emphasized the importance of K. Atanasijević in se
eing the value of national heritage and the possibility of its intertwining
with the philosophy, but also pointed to the difficulties of national spirit
to the level of experiential immediacy, to ascend to clearly articulate the
philosophical expression.
Key words: national spirit, philosophy, impact, wisdom, K. Atanasijevic
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Resume
At the end of these reflections, a question may be raised refer
ring to the extent to which the rich Serbian folk creativity heritage has
influenced the formation of Serbian philosophical awareness. The stu
dies in this field conducted by K. Anastastijević have pointed out to the
complex spiritual dimension of folk creativity and to the attempts to
find in them the cornerstones for constituting a philosophy with special
features of national spirit. At the state level these movements were inci
ted by realization of liberation aspirations, consolidation of a common
state and preservation of national values considered to deserve full af
firmation in general spiritual culture, and especially in philosophy. The
appearance of anti-rationalistic movements and humanistic – ethical
orientation at the beginning of the 20th century in broader context arou
se out of the European voluntarism of the time, as well as institutiona
lism and pragmatism, and it was a part of general aspiration of Europe
to avoid the devastating consequences of hypertrophic intellectualism,
mechanicism and technicism announced by O. Spengler, M. Kaizer
ling, N. Berdiev and others. Nevertheless, the ability of an individual
to look into a hidden bottom of things and to get into deeper planes of
spirit which go beyond logos, is not a characteristic of those belonging
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to a special anthropologic type; it is rather a feature of personal spiritual
powers of a creator.
In her explications of the influences of ethical spiritual tradition
and European currents on the character of Serbian philosophical thin
king, K. Anastasijević does not advocate an unambiguous position, so
that certain ambivalent attitudes might make an impression of her the
oretical inconsistency. Namely, according to the example of D. Obra
dović it turned out that to rely merely on spiritual tradition itself, is
not enough if one wants to produce more original thought and that in
particular circumstances the ideas coming from a broader cultural cir
cle might have far greater influence. In this sense, K. Anastasijević de
termines the practical philosophy of D. Obradović, even if relying on
spiritual heritage, as an eclectic amalgamation of folk spirit and current
European thought. But, on the other had, although she is a representa
tive of anti-rationalistic orientation, she holds that, thanks to nothing
else but the very rationalistic feature he introduced into spiritual life of
Serbian nation, Dositej gave a strong contribution to raising of what to
that point was rather law intellectual level of Serbian people and to the
development of their critical and rationalistic aspirations according to
nothing less. It is beyond dispute that K. Atanasijević has grounded the
evaluation criterion of philosophical creation on the influence of three
elements: personal reflective power of a philosopher, specific characte
ristics of national spiritual heritage and the ideas of European cultural
space, both antique and contemporary, having an essential influence on
the formation and development of Serbian philosophy.

*

Овај рад је примљен 18. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 04. марта 2013. године.
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НЕОМАРКСИСТИЧКА МИСАО О ДРЖАВИ*

Сажетак
Предмет анализе овог рада је концепт државе из перспекти
ве неомарксизма. Неомарксизам као теоријски супститут маркси
зма наставио је да негује марксистички концепт државе са вари
јететима који завређују посебну анализу. У оквиру неомарксизма
не постоји консензус о јединственој теорији државе, већ се јавља
тензија између две теоријске позиције, чије су полазне премисе у
раскораку. Инструментализам, оличен у опусу Ралфа Милибанда
полази од парадигме модерне државе као државе у капиталистич
ком друштву и он позиционира у други план структуру друштва. За
разлику од ове позиције, структурализам Никоса Пуланцаса даје
примат структури и подвлачи да је модерна држава ништа друго,
до капиталистичка држава. Пуланцас пледира за полуаутономну
позицију државе, која у крајњој инстанци задржава класни детер
минизам.
Кључне речи: неомарксизам, држава, инструментализам, структурали
зам, релативна аутономија

У савременој политичкој, правноj и филозофској теорији не
постоји консензус о концепту државе али се узима као аксиом ста
новиште да је концепт државе најважнији за политички дискурс и
за политичку анализу, будући да је држава најзначајнија политичка
институција. У обимној и комплексној литератури постоји велики
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просве
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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број класификација државе, које се неретко разликују у нијансама.
1)

Изучавање државе не застарева, оно не подлеже променама
мода и парадигми у науци, оно не губи на значају и актуелности.
Ипак, држава као политичка установа мења се у зависности од по
треба друштва, она иде укорак са савременим друштвеним токови
ма и редефинише, поново смишља или оправдава своје функције у
оквиру своје јурисдикције и изван ње.
У галиматијасу теоријских разматрања о концепту државе,
класична марксистичка оријентација и реафирмација њених ба
зичних принципа оличених у неомарксизму, оставили су траг у
осмишљавању физиономије државе и њене улоге у друштвеним
променама. Марксова теоријска позиција је неретко била злоупо
требљена и редукована на вулгарни економски детерминизам који
полази од премисе да је целокупна историја дело гвоздених еко
номских законитости (судбина Марксовог учења у интерпретацији
Кауцког и Берштајна) и политички волунтаризам (оличен у Стаљи
новим делима).2)
Упркос бројним употребама и злоупотребама Марксовог
учења, оставља се утисак да се марксистичка и неомарксистичка
теорија државе умногоме разликују од марксистичке теорије гене
рално, те се као логично намеће питање због чега је марксистима
била неопходна теорија државе?
Сматрамо да се одговор на ово питање проналази у процесу
капиталистичке репродукције, будући да је држава нужна карика
овог процеса и због тога је њој посвећена значајна истраживач
ка пажња, те нас и не чуди констатација Ралфа Милибанда да „у
марксистичкој политици не постоји ни приближно значајна инсти
туција која је важна као држава.“
У страницама које следе анализираћемо неомарксистичку
мисао о држави и направићемо компаративну анализу са одређе
њем појма државе класичног марксизма, уочавајући додирне тач
ке као и тачке размимоилажења ових двају теоријских концепата.
1) *Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009 који финансира Министарство просве
те, науке и технолошког развоја Републике Србије
Опширније види: Драган Симеуновић, Увод у политичку теорију, Институт за поли
тичке студије, Београд, 2009, стр. 72-98; Види: Вукашин Павловић, Држава и друштво,
Чигоја штампа, Београд, 2011, стр. 292-297.
2) Види: Љубиша Митровић, Општа социологија, Институт за политичке студије - Бео
град, Свен -Ниш, 2003, стр. 150. Аутор прави дистинкцију између неомарксизма који
представља вид обнове Марксове теорије кроз примену његове методе на савремену
проблематику и постмарксизма који излази из окриља класичне марксистичке парадиг
ме.
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Прва евидентна разлика коју ћемо детаљније елаборирати огледа
се у померању тежишта са марксистичког концепта држава као
капиталистичког ентитета (који је на бранику интереса владају
ће класе)  на перцепцију државе као ентитета који поседује рела
тивну аутономију у односу на владајућу класу. Тиме се подвлачи
да је конфликтна теорија државе замењена институционално-ин
струменталном политичком теоријом која истиче обједињујућу
улогу државе.3)
Ренесанса неомарксистичке политичке мисли се неочеки
вано догодила 80-их година 20. века када је дошло до повећаног
интересовања за редефинисање марксистичког концепта државе.
Неомарксизам се појавио као егзотични концепт који је побудио
велико интересовање стручне јавности из два разлога. Прво, нео
марксизам се превасходно фокусирао на анализирање концепта
државе благостања, што је било ван домета класичног марксизма
и марксистичкот таласа инаугурисаног у радовима Никоса Пулан
цаса и Ралфа Милибанда.4) Други разлог се објашњава родним ме
стом овог теоријско-политичког правца а то је Скандинавија, на
чијој територији марксизам никада раније није узео маха.5)
Џорџ Рицер неомарксистичку теорију означава појмом
гранд-теорија, будући да обухвата широк спектар теорија у које он
првенствено убраја критичку теорију и теорију трансформације од
фордизма ка постфордизму. Рицер истиче да нису све неомаркси
стичке теорије понудиле грандиозан наратив али да су оне наста
виле да негују Марксов концепт у дугом историјском периоду и
указују на критику капиталистичког привредног система.6)
Класични марксизам као методолошко-епистемолошки при
ступ у политичкој науци карактерише фундационалистичка он
тологија (становиште по ком тамо негде постоји стваран свет),
реалистичка епистемологија, економизам (наглашава економске
3) О овом разликовању детаљније код: Драган М. Митровић, Правна теорија, Правни фа
култет Универзитета у Београду и Службени гласник, Београд, 2007, стр. 72.
4) Између ове двојице теоретичара вођене су бритке академске расправе 60-их година про
шлог века. Пуланцас је у својим радовима заузимао структуралистичку перспективу
државе док је Милибанд пледирао за критику буржоаске државе, иако он према Пулан
цасовим наводима никада научно није оспоравао поље буржоаских идеја, те није био
кадар да схвати „друштвене класе и државу као објективне структуре, а њихове односе
као објективни систем правилних повезаности.“ О овом интелектуалном дуелу шире
код: Ендрју Винсент, Теорије државе, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 201-202.
5) Детаљније о томе код: Goran Therborn, „Karl Marx returning The Welfare State and NeoMarxist, Corporatist, and Statist Theories“, International Political Science Review, Vol. 7, No
2, April 1986, стр. 133.
6) Види: Џорџ Рицер, Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Службени
глсник, Београд, 2009, 173.
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односе), детерминизам (економски односи обликују друштвене и
политичке односе), материјализам (материјални односи обликују
идеје а доминантне су идеје владајуће класе тј. титулара приватне
својине над средствима за производњу) и структурализам (економ
ске структуре обликују деловање актера).7) Класични марксизам се
променио услед теоријских критика интерног карактера које су
долазиле из саме марксистичке мисли (превасходно у Грамшије
вим и Пуланцасовим радовима), услед новог објашњења економ
ских, друштвених и политичких промена и учинка наведених про
мена.
Модерни марксизам (неомарксизам) одбацује пренаглашени
економизам, одбацује детерминизам а наглшава случајности, од
бацује материјализам а признаје идејама независност, наглаша
ва улогу појединаца који више нису пука рефлексија друштвених
структура.

МАРКСИСТИЧКО ОДРЕЂЕЊЕ ДРЖАВЕ
Пре него што почнемо са излагањем неомарксистичке мисли
о држави, потребно је да се осврнемо на класичну марксистичку
теорију државе изнете у делима Карла Маркса и Фридриха Енгел
са јер ће нам то бити основ за повлачење паралеле између ове две
перспективе. Марксистичка теорија државе спада у круг ангажова
них теорија, чији циљ је мењање света а не само пуко тумачење. У
Марксовој и Енгелсовој политичкој теорији важно је да нагласимо
два кључна момента. Први је схватање држaве а други је схвата
ње демократске политике. Овај ауторски двојац прави раскид са
либералним концептом државе као неутралног арбитра који пред
ставља јавни интерес или заједницу и која је вредносно неутрална.
Они подвлаче да држава није неутрална, напротив, она је класно
оријентисана и конципирана in favorem титулара приватне својине
над средствима за производњу и тако репродукује услове за екс
плоатацију најамног рада од стране капитала а такође игра и глав
ну улогу у интеграцији класно подељеног друштва. Држава, према
овом становишту, штити приватно власништво над средствима за
производњу и тако одржава односе моћи у грађанском друштву и
партилуларне интересе.
Екстензивно тумачење изворних текстова Маркса и Енгел
са, који се односе не феномен државе, интелектуалној заједници су
7) О обележјима класичног марксизма види: Teorije i metode političke znanosti, uredili Da
vid Marsh i Gerry Stoker, Zagreb, 2005, стр. 147-149.
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понудили политички социолози Патрик Данливи и Брендан О Ли
ри. Они разликују трипартитни модел марксистичке теорије држа
ве: инструментални модел, арбитрерни модел и функционалистич
ки модел државе. По инструменталном моделу, држава је извршни
орган за вођење заједничких послова буржоаске класе. По овом
моделу држава помоћу репресивног апарата намеће вољу владају
ће класе друштву као целини. Ово становиште је присутно у Енгел
совој тези о држави као колективном капиталисти и у Лењиновој
формулацији државе као инструменту репресивне моћи владајуће
класе под вођством њене политичке авангарде. Арбитрерни мо
дел државе понудио је Маркс у анализи револуционарних догађаја
из 1848. у спису Осамнаести бример Луја Бонапарте, у ком увиђа
да државни апарат може да делује много аутономније у односу на
директну контролу владајуће класе капиталиста. Овај модел дола
зи до изражаја у специфичним историјским околностима када је
однос класних снага у равнотежи и када јача утицај бирократског
апарата државе и политичких лидера. Функционалистички модел
на државу гледа као на сложено и неопходно функционално једин
ство координације друштвене организације у модерним условима
врло комплексне и разуђене друштвене поделе рада. По овом ста
новишту, влада и правно-административне институције државе су
дизајниране на начин који оптимално одржава акумулацију капи
тала, без обзира да ли су директно контролисани од владајуће кла
се капиталиста, или постоји одређена равнотежа класних снага.8)
Поједини теретичари који се баве супстанцијалним анализа
ма марксистичке теорије државе иду корак даље, идентификујући
марксистичку државу као репресивно оружје буржоазије, као ин
струмент у рукама владајуће класе, државу као колективног ка
питалисту и најзад, државу као фактор кохезије у друштвеној
формацији9). Посебну пажњу Колин Хај посвећује инструментали
стичком становишту по ком је држава инструмент владајуће кла
се за примењивање и гарантовање стабилности класне структуре
друштва. Аутор подвлачи да се инструменталисти фокусирају на
проучавање образаца понашања и личних и социјалних веза изме
ђу индивидуа које уживају економску моћ (домен структуре моћи)
као и надруштвени процес у који су укалупљене идеолошке везе
државе и друштвене елите и друштвене везе између оних који др
8) Ову типологију наводимо према: В. Павловић, op. cit. , стр. 306-307.
9) Colin Hay, „What is Marxist about Marxist State Theory?“, The State, Theories and Issues,
edited by Colin Hay, Michael Lister and David Marsh, Palgrave Macmillan, New York, 2006,
стр. 60-65.
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же позиције економске моћи и државне елите.10) Теоретичари који
делују у оквиру парадигме о држави као колективном капиталисти
перципирају државу као чувара националног капитала, апострофи
рајући став да капитал не може да се саморепродукује нити да он
обезбеђује услове за властиту репродукцију. Тако, Алватер сматра
да држава мора да интервенише у капиталистичку економију да би
обезбедила услове који доприносе капиталистичкој акумулацији и
тиме држава обавља „функцију општег одржавања“ која обухвата:
1) одредбу о генералној инфраструктури; 2) капацитет да се војно
одбрани национално економско тржиште које регулише држава и
да се спрече административне баријере у којима је држава суверен;
3) одредбу о правном систему који успоставља и спроводи право
на поседовање приватне својине и забрањује праксе које потенци
јално нарушавају акумулацију капитала у националним економи
јама и најзад 4) интервенцију државе да регулише класну борбу и
неизбежни сукоб рада и капитала.11)
На послетку излагања о класичној марксистичкој мисли о др
жави, дајемо нашу евалуацију ове теорије и наводимо критике које
су јој упућене. Summa summarum, код Маркса не постоји стандард
на теорија државе, већ је Марксов концепт државе фрагментаран,
мада би држава у целини узев могла да буде посматрана као аспект
буржоаске политичке економије. Овако одређена држава не настаје
из свесне људске намере, већ она одражава унутрашњу класну бор
бу која се одвија у економској основи друштва. Како запажа Ендр
ју Винсент, „држава, без обзира шта буржоаски теоретичари кажу,
не представља врховно опште добро, већ пре згуснути власнички
интерес владајуће класе.“12) На појединим местима Маркс државу
изједначава са одређеним политичким институцијама, у које убраја
екзекутиву, легислативу, круну, правосуђе уз напомену да се он не
бави правном анализом државе и класичним правним феноменима
(попут суверенитета). Држава је само бледа слика много важни
је економске доминације, она је класни инструмент принуде (не
гативно одређење државе) или средство револуционарне промене
(позитивно одређење државе).
У литератури постоји гледиште по ком марксистичка струја
мишљења није имала развијену кохерентну концепцију државе и
политике првенствено зато што је Маркс несвесно признавао не
конзистентност својих идеја у различитим подручјима сопственог
10) Ibid. , стр. 61.
11) Ibid. , стр. 64.
12) Винсент, op. cit.. , стр. 186.
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рада, те се неретко дешава да су његове анализе, укључујући ту и
анализу државе, у супротности са неким општијим претпоставка
ма његовог историјског материјализма и шемом база надградња.
На ту тему Вучина Васовић запажа да: „Марксова визија не рачуна
са државом и да се марксизам у визији или перспективи државе у
много чему поклапа са анархизмом.“13)

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НЕОМАРКСИЗМА
Неомарксизам се појавио у две фазе. Прву етапу неомаркси
стичке политичке теорије карактеришу три кључне одлике. Прво,
неомарксизам негира да је у демократским друштвима гласачко те
ло са својим интересним групама и конкурентним партијама титу
лар политичке моћи, већ тежиште анализе помера на доминантну
капиталистичку класу, која манифестује своју моћ кроз различите
механизме (Милибандови радови су превасходно оријентисани на
ову проблематику). У питању је дакле одлика емпиријског карак
тера.
Друга одлика (теоријска) неомарксизма полази од структура
листиче аргументације, што му је уједно додирна тачка са маркси
змом и износи хипотезу да су државе западне демократије капи
талистичко-буржоаске државе у структуралистичком смислу. Ова
теза се аргументује њиховом организацијом, моделима интерног
функционисања, везама са друштвом које се јављају у форми кла
сних веза у капиталистичком друштву којим они управљају. Пу
ланцас је био пионир у формулисању ове неомарксистичке пре
мисе која се у годинама које су уследеле проширила и на западну
Немачку.
Структуралистички оријентисани неомарксисти одбацују
тезу да је држава инструмент владајуће класе те да је главно Марк
сово откриће чињеница да друштва поседују одређену структуру
која се може научно анализирати. По њиховом становишту људска
мисао, политика и деловање државе могу се посматрати као рела
тивно аутономни од економске базе, што је уједно раскид са кла
сичним марксистичким економизмом.
Трећа, по својој природи, политичка одлика неомарксизма
огледа се у постављању ограничења не само капиталистичкој кла
си већ и буржоаској држави уз напомену да се ова ограничења могу
савладати револуцијом (као наглом, скоковитом, коренитом проме
13) Вучина Васовић, „Држава и демократија“, Архив за правне и друштвене науке, 2/1993,
Правни факултет Универзитета у Београду, стр. 276.
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ном друштвене структуре или неког њеног дела) или квазиреволу
ционарном мобилизацијом масе.14)
Прва фаза неомарксизма фокусира се на анализирање кон
цепта модерне либералне државе коју карактерише неједнака ди
стрибуција моћи и подношљивији класни расцепи нарастајућег
капитализма, што је чињеница коју су теоретичари либералне про
венијенције одбијали да признају. Допринос првог неомарксистич
ког таласа огледа се у повратку проучавања државе као институ
ционално-организационе структуре знатно шире од „управљачког
монопола“ и много диференцираније од друштва као „политичког
система“ Према оцени теоретичара Терборна, неомарксизам је
„истакао проблематику односа између државе и капиталистичке
економије, што политичка наука у великој мери одбија да призна
упркос све израженијој интервенцији западних држава у њихове
економије.“15)
Рани неомарксизам прави јасну дистинкцију између појма
државе и класе. Према овом гледишту, државе више нису поисто
већене са класама, у питању су два засебна ентитета. Државе су
тела која доносе политичке одлуке и оне су најзначајнији поли
тички актери. Класе су друштвене групе које функционишу путем
координисаних акција својих припадника али класе per se не од
лучују. 16)
У другој неомарксистичкој фази померило се тежиште са
проучавања државе на проучавање класе. Ако би држава била у
центру анализе, то би било искључиво у контексту државе благо
стања.
Од 1960. године критички оријентисани неомарксисти по
кренули су серију дебата о „капиталистичкој држави“. Они су де
батовали о алтернативним разумевањима социоекономских функ
ција које обавља капиталистичка држава. Некима се чини да је
капиталистичка држава инструмент владајуће класе, други је виде
као гаранта производње економске кумулације а за поједине нео
марксисте држава је арена за политичке класне борбе.17)
И данас не губи на значају концептуално разграната и емпи
ријски шаролика теорија која третира улогу државе у транзицио
ном процесу преласка са феудализма на капитализам, стављајући
14) Одлике неомарксизма наводимо према: G. Therborn, op. cit. , стр. 134.
15) Ibid.
16) Ibid. , стр. 135.
17) Theda Skocpol, „Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research“,
Cambridge University Press, 1985, стр. 5.
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акценат на социоекономску улогу државе у напредним капитали
стичким демократијама и потенцирајући улогу и значај државе у
друштвима капиталистичке економије.18) Скокполова елаборира да
су на теоријској равни неомарксистички теоретичари државе за
држали уграђене премисе о друштвеној структури. Штавише, они
нису ни довели у сумњу марксистичку потку о економској бази др
жаве која је инхерентно обликована класама или класним борбама
и чија је функција спречавање изналажења нових начина произ
водње. Оно што су неомарксистички теоретичари подвргли сумњи
је поимање надградње друштва, која више није само пука рефлек
сија економске базе.

РЕЛАТИВНА АУТОНОМИЈА ДРЖАВЕ
„Држава је склоп теоријских и практичних делатности по
моћу којих владајућа класа не само што оправдава и одржава сво
ју превласт, него успева и да добије активан пристанак оних над
којима влада.“
Грамши
Неомарксистички теоретичари државе имају сколоност ка
генерализацијама и компаративним истраживањима те откривањи
ма законитих тенденција и каузалних веза унутар државне структу
ре. Они трагају за откривањем карактеристика које су заједничке
свим државама у погледу начина производње, фаза капиталистич
ке акумулације и позиције у светском капиталистичком систему.19)
Теда Скокпол, иако изворно не спада у ону плејаду аутора чија
се теорија државе може окарактерисати као неомарксистичка, уло
гу модерне државе објашњава неомарксистичком аргументацијом.
Она анализира улогу државе у друштвеном и транзиционом кон
тексту, с тим да се предмет њеног истраживања своди на аргументе
о државној аутономији и капацитетима државе20) као актера који
настоји да оствари политички циљ. У својим истраживањима она
18) Ibid.
19) Т. Скокпол, ibid. , стр. 5.
20) О државним капацитетима детаљније видети: Ђорђе Стојановић, Ђурић Живојин, Де
спотовић Љубиша, „Концептуални оквир за анализу државног капацитета“, Српска по
литичка мисао, бр. 2/2011, Институт за политичке студије, Београд, стр. 11-40; Видети:
Стојановић Ђорђе, „Проблем државног, политичког и административног капацитета:
анатомија Србије као слабе државе“, Српска политичка мисао, бр. 4/2011, Институт за
политичке студије, Београд, стр. 11-31.
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се фокусира на утицај који држава има на садржај и функциони
сање политике.21)
Ова ауторка открива детерминанте и показатеље државне
аутономије и државних капацитета које су неомарксисти гурнули
под тепих а које се у бити своди на проучавање државе као по
литичког актера и анализирање државног бирократског апарата.
Скокполова државу перципира као сет организација кроз коју ко
лективитети званичника формулишу и примењују различите поли
тичке стратегије. У погледу бирократског државног апарата, аутор
ка закључује да је овај апарат релативно аутономан када бирократе
које поседују цивилни или морални кредибилитет, кумулативно
испуњавају два услова: 1. када се не регрутују из доминантне вла
сничке, комерцијалне или индустријске класе; 2. када бирократе не
формирају личне или економске везе са овим класама након поста
вљања у бирократску службу.22)
Пионир идеје о релативној аутономији државе био је ита
лијански марксиста Антонио Грамши, будући да је он први тео
ријски сагледао идеолошке и политичке структуре као релативно
аутономне у односу на економску базу. Грамши је означен као те
оретичар надградње јер је полазио од премисе да идеје и људска
свест делују на економску базу друштва. Он је оформио теорију о
аутономији идеја, што се сматра доприносом марксистичкој теори
ји државе а то се најбоље рефлектује кроз његову идеју хегемоније.
Грамши сматра да идеје и идеологије играју кључну улогу у одре
ђењу економских структура и да се буржоаско друштво може кон
тролисати и пристанком а не само принудом. Он ову тезу аргумен
тује увођењем појма хегемоније, којим владајућа класа обезбеђује
легитимитет за своју владавину. Држава више није апарат принуде,
већ постаје носилац интелектуалне доминације која изнуђује ре
акцију маса, она претендује да буде оправдана у очима маса.23) За
Грамшија, држава није прости орган класне владавине, него је ви
ше подручје у ком се организује моћ те држава не може да игнори
ше класе као облик друштвених група. У његовој визији држава ко
ординира између интереса основне групе и подређених група, она
је фактички равнотежа у којој несумњиву превагу односи интерес
владајуће групе, али само до одређене границе. Винсент закључује
да је код Грамшија држава кључно подручје борбе и да она поседу
21) T. Скокпол, op. cit. , стр. 8.
22) О бирократском државном апарату детаљније видети: Ibiд. , стр. 10. Видети: Ђорђе
Стојановић, „Савремено схватање јавне бирократије“, Политичка ревија, бр. 1/2012,
Институт за политичке студије, Београд, стр. 1-29.
23) Е. Винсент, op. cit. , стр. 194.
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је релативну аутономију у односу на економску базу. Држава није
прост збир институција, већ она инкорпорише у себи и владајући
интелектуални етос.24)
Корелативан појам држави у Грамшијевом опусу је појам
грађанског друштва. На појединим местима Грамши изједначава
грађанско друштво и државу као и државу и политичку диктату
ру. Он напомиње да општи концепт државе обухвата појам грађан
ског друштва и политичког друштва, те се у крајњем исходу држа
ва јавља као хегемонија заштићена оклопом принуде.25) Из свега
изнетог изводимо својеврсну Грамшијеву дефиницију државе по
којој је држава апарат хегемоније подржан принудом, при чему се
концепт хегемоније односи на грађанско друштво као облик инте
лектуалне доминације, док се принуда односи на државу као поли
тичко друштво.
Грамши је, без сумње, проширио марксистичку перспективу
у проучавању државе, тако што је реинтерпретирао појам класне
владавине, потенцирао да отворена принуда није condicio sine qua
non и формулисао је став по ком утицај помоћу идеја даје активни
ју и креативнију улогу држави која је кадра да утиче на економију
и да убеди масе да је подрже.26)

СТРУКТУРАЛИЗАМ VS. ИНСТРУМЕНТАЛИЗАМ
Неомарксизам се разликује од класичног марксизма у две
тачке. Прво, не мали број неомарксиста наглашава већу аутономију
државе. Држава више није само пуки инструмент у рукама влада
јуће класе, већ држава постаје поље класне борбе на коме значајне
позиције могу заузети и шири слојеви народа. Друго, идеја одуми
рања државе губи на значају у неомарксизму и постаје неопераци
онализована.27)
На развој неомарксистичке мисли о држави утицао је спор у
академској заједници чији су протагонисти били Пуланцас и Ми
либанд. Овај спор је за нас периферан, али оно што је заоставшти
на ове интелектуалне расправе је другачије одређење садржаја др
жавне политике и настанак истраживачког проблема који се своди
на дилему да ли је модерна држава држава у капиталистичком
24) Ibid. , стр. 196.
25) Ibid. , стр. 196-197.
26) Детаљније о томе видети: Ibid. , стр. 197-198.
27) Ову дистинкцију запажа В. Васовић, op. cit. , стр. 276.
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друштву или је пак капиталистичка држава и које су импликације
овог разликовања?
Овако формулисано питање изискује суочавање две кон
фликтне неомарксистичке теоријске позиције, инструментализма
(Пуланцасово одређење Милибандове перспективе) и структура
лизма (Милибандова карикатура Пуланцасове теоријске позици
је). Инструментализам Ралфа Милибанда перципира државу као
неутрални инструмент подобан за манипулацију и управљање ин
тереса доминантне класе (владајуће елите). Милибандова полазна
премиса огледа се у констатацији да модерна држава служи ин
тересима буржоазије у капиталистичком друштву, будући да ова
класа доминира над друштвом. Ова перспектива пледира за примат
социјалне мреже индивидуа или друштвених снага (agency) у од
носу на друштвену структуру. У домену доношења одлука, држав
ни службеници (персонал) односи превагу над државном формом
и функцијом (као капиталистичким апаратом). Инструментализам
је мрежно или персонално позициониран у констелацији између
државног апарата и владајуће класе, те се владајућа класа јавља
као инструмент државног апарата. Инструменталистичка теорија
је отуда теорија државе у капиталистичком друштву, што је ујед
но и назив Милибандове књиге.28)
Пуланцас је подвргао критици Милибандов теоријски кон
цепт, одајући му признање за покушај попуњавања теоријског ва
куума као и за његову разарајућу критику о митологији буржоаске
државе. 29) Он је сматрао да су Милибандова размишљања укаљана
због реликта буржоаских оцена о држави. Принципијално, Мили
банд је сматрао да моћ државе не произлази из државног апара
та, већ из државног персонала и он је свој фокус усмерио на бур
жоаску митологију о слободној вољи државног службеника. Како
подвлачи Пуланцас, „Милибанд се фокусира на класни концепт у
контексту интерсубјективних односа уместо на објективне струк
туралне позиције у процесу производње и на државу као у кон
тексту међуличних веза државне елите, уместо да се фокусира на
структуру, форму и функције ове капиталистичке институције.“30)
Ова мисао је уједно и срж дебате која је склизнула у злураду и по
ларизовану борбу између инструментализма и структурализма.
У својим радовима Пуланцас је заузео структуралистич
ки угао посматрања који даје примат структури над персоналним
28) Colin Hay, op. cit. , стр. 72.
29) Ibid, стр. 71.
30) Ibid.
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(бирократским) апаратом државе. Он је развио теорију о капита
листичкој држави замишљеној као структурални систем, чија су
форма и функције независне од преференција политичких актера
и припадника доминантне класе.31) Пуланцас наглашава нужност
полуаутономне позиције државе у односу на владајућу класу, зарад
обезбеђивања репродукције капиталистичких класних односа. Он
је направио раскид са економизмом класичног марксизма тако што
је оценио да је капиталистичкој држави битна релативна аутоно
мија, уз инсистирање на детерминишућој улози класног момента у
финалној инстанци. Према његовој оцени, држaвна аутономија је
релативног карактера због потребе да држава посредује између ин
тереса различитих фракција капитала (exempli causa спречавајући
или смирујући сукоб између индустријског и банкарског капита
ла), због интервенисања у економске односе (нпр. успостављање
корпоративних структура које инкорпоришу радништво како би га
ослабиле)32) као и због потребе да држава посредује између класа
како би смањила класне тензије које су неминовне у капиталистич
ком друштву. Држава штити класне интересе из разлога што њен
облик представља исход прошлих борби, што Пуланцас објашњава
синтагмом структурна селективност.33)
Конкурентна перспектива Пуланцасовом концепту структур
не селективности је Џесопов концепт стратешке селективности.
Облик државе према овој кованици одражава исход прошлих стра
тешких борби између друштвених снага. Differentia specifica изме
ђу појмова структурне и стратешке селективности је двојака: прво,
код ове потоњег концепта структуре не одређују исходе већ оне
ограничавају и олакшавају деловање и друго, Џесоп нема афини
тете према класи, он је не привилегује. За Џесопа је појам релатив
не аутономије државе неодржив, јер је она аутономна али остаје
отворено питање у којој мери. Такође, овај аутор сматра да држава,
inter alia може да буде и капиталистичка творевина која је на бра
нику интереса капитала, уз напомену да је такав однос случајан а
не нужан и да је ствар емпиријског истраживања, а не теоријског
доказивања.34)
31) У литератури која третира Пуланцасов концепт структурализма наилази се и на мишље
ње да су радови овог аутора недовољно дестилисани а поготово његова теорија капи
талистичке државе. Будући да Пуланцас није био склон дефиницијама, остаје нејасна
природа капиталистичке државе. О овој недоумици подробније код: В. Васовић, ibid. ,
стр. 276.
32) О државном економском детерминизму видети: Дубравка Стајић, „Однос предузетника
и државе као показатељ националног капацитета привреде у Србији“, Политичка реви
ја, бр. 4/2011, Институт за политичке студије, Београд, стр. 155-171.
33) D. Marsh, G. Stoker, op. cit. , стр. 155.
34) Ibid. , стр. 156.
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Тijana Peric Diligenski
NEO-MARXIST THOUGHT OF THE STATE
Summary
The concept of the state from the perspective of Neo-Marxism is
analyzed in this paper. Neo-Marxism as a substitute theory of Marxism
has continued to nurture the Marxist concept of the state with varieties
which deserve a separate analysis. In Neo-Marxism there is no consen
sus on a unified theory of the state, but it is present tensions between
the two theoretical positions, which are the starting premise of the limb.
Instrumentalism, embodied in Ralph Miliband’s work is based on the
paradigm of the modern state as the state in a capitalist society, and
it is positioned in the background of society. In contrast to this posi
tion, structuralism of Nikos Pulancas gives priority to the structure and
stresses that the modern state is nothing other than a capitalist state.
Pulancas pleads for a semi-autonomous state position, which ultimately
keeps the class determinism.
Key words: Neo-Marxism, state, instrumentalism, structuralism, relative
autonomy
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Resume
Our analysis of Neo-Marxist concept of the state is based on a
comparative analysis with the concept of the state of classical Marxism,
which operates under the paradigm of class conflict, according which
the state is as a country that defends the class interests of the ruling
class, and titleholders of private ownership of means of production. Er
go, the state is only one segment of bourgeois political economy. The
classical Marxist concept of the state characterized by the absence of
the final, coherent and consistent theoretical shape. Classical Marxist
theory was well needed state, since the state is the most important po
litical institutions and the inevitable process of capitalist reproduction
category. From what has been said, we derive conclusion that main po
int of disagreement between old and new Marxism is reflected in the
Marxist emphasis on the wide autonomy of the state in the direction of
Neo-Marxism. In both forms of Marxism states is a fundamental frame
work of interpretation, but Neo-Marxism goes a step further, rejecting
the anachronistic and somewhat reactive attitudes of classical Marxism.
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Сажетак
У овом раду изложене су основне претпоставке и резулта
ти теорије рационалног избора на индивидуалном и колективном
нивоу, као и инхерентни проблеми са којима се ова теорија суоча
ва. Уколико демократију схватимо као процедуру (односно метод
агрегације датих преференција појединаца), која треба да задово
љи одређене услове рационалности и етичности, показује се да не
можемо да формулишемо такав метод групног избора. Полазећи
од оваквог агрегативног концепта демократије, Кенет Ероу (Ken
neth Arrow) изводи дедуктивни доказ о немогућности демократ
ског друштвеног избора. Затим се указује на одређене тешкоће са
којима се суочава овакав концепт демократије, као и могући начи
ни да се оне превазиђу. Последњи део рада посвећен је концепту
делиберативне демократије, који се јавља као одговор на проблеме
агрегативног концепта.
Кључне речи: демократија, теорија рационалног избора, делиберација,
друштвени избор.

Теорија рационалног избора, која је развијена је у оквиру
микроекономије, представља нормативну теорију одлучивања ко
ја се бави се истраживањем доношења одлука појединаца и гру
па, односно претпоставкама и условима рационалног одлучивања
на индивидуалном и групном нивоу. Као што сам назив сугерише,
ова теорија испитује и поставља стандарде рационалности, али је
неопходно напоменути да се овде ради о посебној врсти рационал
ности: тзв. средство-циљ, односно инструменталној рационал
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просве
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ности. У историји филозофије имали смо прилику да сретнемо и
другачије схваћен појам рационалности: Платонов појам правич
ности (dikaiosyne) и Кантов појам категоричког императива пред
стављају примере неинструменталне рационалности. За разлику
од оваквих схватања, хјумовско (David Hume), односно бејзијанско
(Thomas Bayes) тумачење појма рационалности јесте инструмен
талистичко.

РАЦИОНАЛНЕ ОДЛУКЕ ПОЈЕДИНАЦА
Теорија рационалног избора (која представља нормативну
теорију одлучивања) бави се савршено рационалним и информи
саним појединцем, односно идеализованим доносиоцем одлука.
Овакав појединац се у својим изборима руководи принципом мак
симизације личне добробити, односно настоји да повећа своје до
битке (у ширем смислу речи), као и да избегне или смањи губитке.
Дакле, полази се од претпоставке да је појединац у стању да јасно
дефинише своје циљеве, и да затим формира скуп свих опција, од
носно алтернатива помоћу којих би могао да оствари свој циљ. До
бробит, односно корисност различитих алтернатива процењујемо
на основу наших индивидуалних преференција (на основу којих
изграђујемо став према алтернативама), које представљају произ
вод субјективних фактора: наших моралних принципа, уверења,
жеља и интереса...Овде је битно напоменути да сам циљ не подле
же преиспитивању, односно да се не поставља питање о рационал
ности самог циља, него искључиво о рационалности начина да се
он постигне. Дакле, рационално је изабрати ону алтернативу која
представља најцелисходније средство за постизање нашег циља.
Различите индивидуе бирају различите циљеве, али то нам не го
вори о томе да је једна особа рационалнија од друге. Да би овакво
поређење било могуће, било би потребно да се утврди над-инди
видуални критеријум рационалног одлучивања, који у теорији од
лучивања, ипак, не постоји.1)
Да би се избор сматрао рационалним, преференције морају
да задовоље услове логичке конзистетности, односно рационал
ности: услове асиметричности, комплетности и транзитивности.2)
Услов асиметричности гласи: ако преферирамо алтернативу x у од
носу на y, онда не можемо истовремено да преферирамо y у одно
су на x, као ни да обе алтернативе сматрамо једнако добрим. Исто
1) Павличић, Д., Теорија одлучивања, Економски факултет, Београд, 2004, стр. 22.
2) Ибидем, стр. 17.
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тако, ако смо индиферентни према x и y, онда не можемо истовре
мено да преферирамо x у односу на y, као ни y у односу на x. Услов
комплетности захтева да смо увек у стању да одредимо своје пре
ференције: за било које две алтернативе x и y, или x преферирамо у
односу на y, или y у односу на x, или смо индиферентни, односно
обе алтернативе сматрамо једнако добрим. Услов транзитивности
гласи: ако, приликом поређења три алтернативе, преферирамо ал
тернативу x у односу на y, и алтернативу y у односу на z, онда мора
мо да преферирамо x у односу на z. Исто тако, ако алтернативе x и y
сматрамо једнако добрим, и према алтернативама y и z смо, такође,
индиферентни, онда морамо да будемо индиферентни и према ал
тернативама x и z. Као последица оваквих релација, такође важи:
ако x   преферирамо у односу на y, и индиферентни смо према x
и z, онда морамо да преферирамо z у односу на y. Услов транзи
тивности најлакше бива задовољен када алтернативе поредимо на
основу једне или мањег броја особина. Међутим, када је у питању
комплекснији избор, односно када алтернативе поредимо на осно
ву више различитих критеријума, тада услов транзитивности бива
теже задовољен. Преференције које нарушавају овај услов назива
мо цикличним, односно кружним. Дакле, можемо закључити да се
помоћу услова асиметричности, комплетности и транзитивности
избегава логичка неконзистетност, као и неодлучност приликом
доношења одлука, и да захваљујући томе, ови услови представља
ју фундаменталне претпоставке рационалног одлучивања.
Још једна претпоставка нормативне теорије одлучивања је
сте да су преференције релативно стабилне, односно да остају не
промењене од момента избора алтернативе, тј. доношења одлуке,
до момента њене реализације. Овај услов, свакако, не значи да ће
мо увек, односно у свакој ситуацији, преферирати алтернативу x у
односу на y, уколико смо једном направили такав избор. На основу
наведених ставова, можемо закључити да се, у оквиру нормативне
теорије одлучивања, одлука, односно избор сматра рационалним,
уколико представља израз индивидуалних преференција које задо
вољавају услове асиметричности, комплетности и транзитивно
сти, и уколико, у датим околностима, максимизира добробит доно
сиоца одлуке.
Уколико су задовољене све наведене претпоставке, доно
силац одлуке биће у могућности да, поредећи алтернативе по па
ровима, формира ранг-листу, односно редослед алтернатива по
приоритету, од најповољније ка најнеповољнијој. На тај начин,
ранг-листа одражава структуру наших преференција према датим
алтернативама. Свакој алтернативи ми, такође, можемо да придру
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жимо један реални број, који одражава релативну корисност или
значај те алтернативе за нас, при чему већи број придружујемо бо
ље рангираној алтернативи. На овај начин, ми формирамо орди
налну функцију корисности, која структуру наших преференција
пресликава у скуп реалних бројева.3) Називамо је ординалном, за
разлику од кардиналне функције, јер нам бројеви говоре само о
поретку алтернатива по преференцијама, али не и о томе колико
једну алтернативу преферирамо више у односу на другу, односно
да ли прву алтернативу преферирамо у односу на другу једнако,
више или мање него што другу алтернативу преферирамо у одно
су на трећу, итд... Вођен максимизацијом личне добробити, савр
шено рационални појединац бира прворангирану алтернативу. На
овај начин врши се избор у условима извесности, односно када су
познате све околности у којима се избор врши, па се проблем од
лучивања своди на упоређивање исхода, односно бирање најцелис
ходнијег средства за постизање постављеног циља.
Проблем одлучивања састоји се од три елемента које чине:
поступци или акције (које представљају алтернативе међу којима
бирамо), стања ствари, односно околности, и, коначно, исходи ак
ција. Исход представља резултат неке акције када је реализовано
одређено стање ствари, што показује да коначан резултат не за
виси само од акција које свесно бирамо, већ и од фактора на које
не можемо да утичемо (које представљају околности, односно ста
ња ствари). Одлуке најчешће доносимо у условима неизвесности
и ризика. У условима ризика (мерљиве неизвесности) знамо ве
роватноћу јављања појединих догађаја, односно стања ствари. У
условима неизвесности не знамо вероватноћу јављања појединих
догађаја, односно стања ствари (која условљавају исходе). У ова
квим условима појединац је способан да процени све исходе (раз
личите резултате алтернатива), који се могу остварити у зависно
сти од околности, односно догађаја, али не и вероватноће јављања
ових догађаја. Појединац бира оптималну алтернативу (из скупа
расположивих) користећи неку од процедура одлучивања (у окви
ру нормативне теорије одлучивања): максимакс (оптимистички
метод), макcимин (песимистички метод), Хурвицов (метод опти
мизма-песимизма), метод минимакс кајања (Севиџов) и принцип
недовољног разлога (Лапласов).4) Наша одлука тако зависи не само
од процене исхода различитих алтернатива, већ и од метода помо
ћу ког вршимо поређење алтернатива.    
3) Ибидем, стр. 24.
4) Детаљније видети у: Павличић, Д., Теорија одлучивања, оп. цит., стр. 51-63.
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Рационално одлучивање у условима ризика (за разлику од
одлучивања у условима извесности), захтева да појединац буде у
стању да одреди не само да ли једну алтернативу преферира у од
носу на другу, него и за колико, тако да је неопходно да корисности
које приписујемо исходима буду мерљиве на кардиналној скали,
која је прецизнија од ординалне. Да бисмо то постигли, наше пре
ференције морају да, поред три наведена услова (асиметричност,
комплетност и транзитивност), задовоље још четири услова ра
ционалности: континуитет   преференција, замењивост, моно
тоност и редукција сложених лутрија.5) Када наше преференције
задовољавају свих седам услова рационалности, бићемо у стању
да формирамо кардиналну функцију корисности, и на тај начин да
поредимо преференције између сваке две алтернативе. Кардинал
на функција корисности представља пресликавање сруктуре пре
ференција у скуп рационалних бројева на интервалној скали.6)

ГРУПНИ ИЗБОР
У првом делу рада објашњене су, дакле, фундаменталне
претпоставке рационалног избора појединца. У другом делу рада
биће изложена теорија рационалног избора на групном, друштве
ном нивоу (нормативна теорија групног одлучивања), односно ње
не претпоставке, резултати, као и инхерентни проблеми са којима
се суочава. У оквиру ове теорије, група се посматра као формална
целина, односно полази се од идеализованог модела групе коју чи
не савршено рационални, информисани и равноправни појединци.
За разлику од индивидуалног одлучивања, где се разматра искљу
чиво рационалност избора, метод формирања преференција гру
пе треба да задовољи још један услов: да представља демократски
процес, односно да поред услова рационалности, задовољи и одре
ђене етичке принципе. Амерички економиста Кенет Ероу је први
теоретичар који је етичке услове експлицитно повезао са пробле
мима рационалног избора групе.7)
У оквиру нормативне теорије одлучивања друштвени избор,
односно групно одлучивање своди се на проналажење правила или
метода агрегације избора чланова групе. Функција друштвеног
благостања тако представља правило агрегације које пресликава,
5) Детаљније видети у: Павличић, Д., Теорија одлучивања, оп. цит., стр. 109-115.
6) Ибидем, стр. 130.
7)

Ибидем, стр. 260.
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односно преводи скуп свих индивидуалних профила у јединстве
ну ранг листу на колективном нивоу. То је функција чији је домен
профил индивидуалних преференција, како би се дошло до групне
преференције. Проблем групног одлучивања, дакле, представља
дефинисање процедуре или правила, помоћу ког би се индивиду
ални пореци алтернатива (избори појединаца) пресликали у једин
ствену ранг-листу групе. Овде је битно напоменути да се ради о
,,сабирању” ординалних, а не кардиналних преференција.
Сада ћемо навести неке методе групног избора, односно ,,са
бирања” индивидуалних преференција. Већински принцип пред
ставља метод избора највећим бројем гласова. На овај начин група
бира ону опцију која је на индивидуалним ранг-листама највише
пута била прва. Проблем са оваквим методом је то што се не узи
мају у обзир друго и треће место. Тако је настао следећи метод:
Кондорсеово правило. Кондорсе предлаже поређење сваког пара
алтернатива, односно бинарни метод. Проблем са овим методом је
то што се може јавити цикличност на групном нивоу, односно мо
же доћи до нарушавања услова транзитивности. Тако настаје тзв.
Кондерсеов парадокс гласања, када не можемо да нађемо победни
ка, односно направимо избор. Следећи метод јесте Метод Борде
(тзв. позициони метод): најбољој опцији на индивидуалној ранглисти додељује се три поена, следећој два, а треће-рагираној опци
ји један поен. Затим се ови поени (на индивидуалним ранг-листа
ма) сабирају, а група бира као најбољу опцију ону која је добила
највише поена, и она представља Борда победника. Тако може да
се деси да Борда победник не буде и победник на основу већинског
принципа. Проблем са овим методом, такође, је то што је осетљив
на ирелевантне алтернативе, па је тако могућа манипулација пре
ференцијама увођењем нових алтернатива.

ЕРОУОВА ТЕОРЕМА 
НЕМОГУЋНОСТИ ДРУШТВЕНОГ ИЗБОРА
Као што смо већ напоменули, Кенет Ероу је први теорети
чар који је истакао значај етичких услова у контексту друштвеног
избора (у оквиру теорије рационалног избора). Поред ових вред
носних услова, метод, односно процедура групног избора треба,
свакако, да задовољи и формално-логичке услове који важе за ра
ционални избор појединца: услове комплетности и транзитивно
сти. Увођењем услова транзитивности и на групном нивоу Ероу
покушава да превазиђе проблем цикличности преференција. На
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ведени етички услови Ероуа омогућавају такву процедуру групног
избора, која свим гласачима, односно члановима групе гарантује
једнакост и слободу изјашњавања, и која онемогућава доминацију
било ког члана, као и стратешко понашање појединаца или подгру
па.8) Сада ћемо навести најважније етичке услове:
Универзални домен (У): Захтев да се у обзир морају узети
све логички могуће варијанте индивидуалних профила. Овај нео
граничени домен функције представља једну од кључних разлика
између агрегативног и делиберативног концепта демократије. Док
се у оквиру агрегативног приступа индивидуалне преференције
посматрају као дате, фиксиране и непроменљиве, делиберативни
приступ управо инсистира на томе да индивидуалне преференције
могу и треба да се мењају под теретом разлога и аргумената, и да,
сходно томе, у обзир треба да се узму само делиберацијом ,,про
чишћене” преференције. Услов неограниченог домена изражава
демократски идеал, тиме што уважава индивидуалну слободу, до
пуштајући сваком појединцу да по својој вољи изабере алтерна
тиве. Са друге стране, међутим, на овај начин долази до изражаја
хетерогеност групе, што отежава доношење групне одлуке.
Парето-услов или услов једногласности (П): Уколико сваки
гласач преферира алтернативу x у односу на y, онда и друштво пре
ферира x у односу на y. Овај услов добио је назив по италијанском
економисти Вилфреду Парету (Vilfredo Pareto).
Услов независности од ирелевантних алтернатива (И):
Друштвени избор између две алтернативе зависи само од поредака
тих алтернатива код појединаца, односно на индивидуалним ранглистама, а не и од поредака других опција. Дакле, додавање нових
опција не би смело да утиче на промену индивидуалних профила,
односно поредака. На овај начин избегава се могућа манипулација
функцијом друштвеног благостања, тако што би евентуално дода
вање или одузимање опција мењало поредак алтернатива на инди
видуалним ранг-листама. Услов И такође онемогућава кардинално
поређење корисности алтернатива на групном нивоу. Наиме, сма
тра се да је етички прихватљивије да приликом доношења груп
них одлука не треба узимати у обзир интензитет индивидуалних
преференција, јер се тиме избегава могућа диктатура фанатичног
појединца. Уосталом, намеће се питање да ли је уопште и могуће
поредити интензитет преференција две особе. Чини се да на нивоу
друштва није могуће интерперсонално поређење корисности, а тај
проблем самерљивости функција корисности представља кључни
8) Ибидем, стр. 264.
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проблем утилитаристичке теорије. Коначно, увођењем услова не
зависности од ирелевантних алтернатива избегава се проблем који
карактерише метод Борде.
Услов одсуства диктатора (Д): Захтев да не постоји поје
динац чији поредак алтернатива аутоматски постаје поредак ал
тернатива читаве групе. Дакле, друштвени избор не сме да буде
идентичан са профилом једне особе.
Ови етички принципи су минимално вредносно обојени, и
уколико их посматрамо појединачно, делују нам врло прихватљи
во.9) Ероу је, међутим, конклузивно доказао да, уколико постоје
бар три опције и бар два гласача, и уз претпоставку да је број оп
ција и број гласача коначан, ови услови нису заједно конзистент
ни. Ероуова теорема друштвеног избора представља математички
доказ по коме није могуће дефинисати процедуру избора (прави
ло агрегације), односно функцију друштвеног благостања која би
индивидуалне поретке алтернатива трансформисала у јединствени
друштвени поредак, тј. ранг-листу, а да при томе истовремено буду
задовољени наведени етички услови (услови У, П, И и Д). Другим
речима, не можемо да формулишемо метод агрегације индивиду
алних преференција који би истовремено довео до фер и рационал
ног избора. Теорема се доказује преко доказивања логички екви
валентне теореме: Ако одређена функција друштвеног благостања
задовољава услове У, П и И, она мора бити диктаторска. Уводе се
помоћне леме и потребне дефиниције, како би се извео доказ.10)
На основу ових корака, Ероу нам пружа дедуктивни доказ о томе
да групни избор мора бити или диктаторски (где би преференци
је једног члана биле и преференције читаве групе) или бесмислен
(где бисмо добили кружне преференције на друштвеном нивоу).
Проблем цикличних већина, односно парадокс гласања уочио је
Кондорсе још у XVIII веку. Овај парадокс се састоји у томе што ин
дивидуалне транзитивне преференције дају нетранзитивне групне
преференције. Закључак је да нема групног избора.11)

***
Summa summarum: Када је реч о друштвеном избору, не по
стоји универзални и савршен метод избора, који истовремено за
9) Ступар, М., „Рационалност и демократија”, Трећи програм, стр. 9-28, Београд, 2008,
стр. 19.
10) Видети: Ресник, М., ,,Друштвени избори”, Трећи програм, Београд, 2008, стр. 29-44.
11) Ступар, М., „Рационалност и демократија”, оп. цит., стр. 14.
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довољава услове рационалности и етичности. Ероу нас, дакле,
суочава са следећим закључком: како не постоји, чак не може да
постоји, таква функција друштвеног благостања, нема ни демо
кратије, односно демократског друштвеног избора. Овде полазимо
од једног минималног појма демократије, односно онога што ми
очекујемо од ње, где би она требало да представља процедуру која
води смисленом колективном избору уз минималне етичке услове.
Уколико демократију схватимо као већинско групно одлучивање,
које се врши под одређеним условима, где се интерес сваког члана
групе мора уважити, и где су појединци слободни да формирају
своје ранг-листе како желе, суочавамо се са Ероуовим закључком
да таквог демократског друштвеног избора нема и не може бити.
Уколико прихватимо овај закључак, да ли то значи да је демокра
тија осуђена на пропаст?
Поставља се, међутим, питање да ли овакав математички до
каз адекватно одражава оно што се дешава у реалном животу, или
пак представља један идеализовани модел. Принуђени смо да се
суочимо са Ероуовим закључком уколико прихватимо његове по
четне услове, односно аксиоме. Међутим, шта ако одбацимо или
ослабимо неке од Ероуових аксиома? Чини се да би ово могао да
буде пут решења проблема демократског друштвеног избора, за
једно са одустајањем од тражења савршеног и универзалног мето
да групног избора. Концепт делиберативне демократије настао је
управо као одговор на тешкоће са којима се суочава агрегативни
концепт демократије. Показује се да се делиберацијом долази до
приближно једновршних преференција, што доводи до веће хомо
гености групе, а самим тим се лакше долази и до друштвеног из
бора. За разлику од теорије рационалног избора, приликом колек
тивног одлучивања, узимају се у обзир не дате и непроменљиве
преференције појединаца, него оне делиберацијом ,,прочишћене”,
што нам показује да се одбацује услов универзалног домена. Де
либеративни приступ, дакле, полази од ширег концепта рационал
ности у односу на теорију друштвеног избора: индивидуалне пре
ференције могу да се мењају у току јавне расправе, па тако ова
промена (под утицајем аргумената) не представља нарушавање
рационалности, већ пре проширење овог концепта. Коначно, до
лазимо до питања: да ли групу треба да посматрамо као пуки збир
изолованих појединаца који искључиво теже остваривању лич
них интереса, или пак, појединци, као чланови групе, ипак теже
остваривању ,,општег добра”? На основу изнетих ставова, можемо
закључити да агрегативни и делиберативни концепт демократије
дају суштински различите одговоре на ово питање.
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DEMOCRACY AND RATIONALITY
Summary
This paper presents the basic assumptions and the results of ra
tional choice theory on the individual and group level, as well as the
inherent problems the theory faces. If we understand democracy as a
procedure (or method of aggregation of given individual preferences),
which has to meet certain requirements of rationality and morality, it
turns out that we can not formulate such a method of group choice.
Relying on this concept of aggregative democracy, Kenneth Arrow per
forms deductive proof of the impossibility of social democratic choice.
Afterwards, we point out some difficulties faced by this concept of de
mocracy, as well as possible ways to overcome them. The last part is
dedicated to the concept of deliberative democracy, which occurs as a
response to the problems of aggregative concept.
Key words: democracy, rational choice theory, deliberation, social choice.
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Resume
In this paper the author primarily deals with the assumptions and
inherent problems of rational choice theory, on the both individual and
group level. It is shown that the method of group choice should accom
plish basic requirements of rationality and ethics, and that, since there
can not be such a method, democratic social choice is not possible (if
we accept aggregative concept of democracy). This is famous Kenneth
Arrow’s impossibility theorem. Opposite to this aggregative concept of
democracy is deliberative one, which is based upon essentially different
premises. Deliberative democracy is seen as a potential and plausible
way of facing some problems of aggregative concept of democracy.
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ИМПЕРИЈАЛНО 
РАЗАРАЊЕ ДРЖАВА

Приказ књиге Зорана
Милошевића и Живоји
на Ђурића – „Импери
јално разарање држава“,
Институт за политичке
студије, Београд, 2012.
Преовлађујућа карактери
стика савременог доба у ко
ме живимо су брзе и учестале

промене, свакодневно се поја
вљују нови фактори који утичу
на флуктуацију унутрашњих и
међународних односа, а ста
ри добијају нове улоге. Упари
мо ли ово са специфичношћу
тренутка у коме живимо – по
новним формирањем мултипо
ларног света и постепеним на
пуштањем старог униполарног
поретка, као и светске економ
ске кризе која је уздрмала са
ме темеље светског економског
система, схватамо магнитуду
институционалних и неинсти
туционалних изазова које ове
промене намећу. Ово поготово
важи за Србију, услед њеног
спрецифичног географског по
ложаја, транзиционог карактера
друштва, и најпосле нерешеног
питања граница. Овај рад упра
во покушава да зграби актуелни
тренутак, стави га под научни
спекулум и са геополитичког
становишта анализира најреле
вантније изворе утицаја светске
и регионалне политике, инте
грационе процесе као и њихов
одраз на српско друштво.
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Демократија
и политичке
тенденције у
свету
Овај део монографије садр
жи два кључна сегмента. Први
је критика стриктно либерал
ног модела демократије који се
заговара на Западу као једини
прави модел, и чија практична
реализација често служи као
мерило цивилизованости од
ређене државе. Ово је систем
коме и Србија тежи а његова
доследна имплементација је
предуслов њених интеграцио
них процеса. Други је критика
државе узора и извора овог мо
дела демократије као и њеног
плавног пропагатора, САД-а,
као и њених практичних недо
статака у спровођењу онога за
шта се у начелу залаже.
Главне мане либералне де
мократије су друштвена и по
литичка доминација крупног
капитала, предност квантите
та над квалитетом, потпуно
индивидуални карактер који
маргинализује
солидарност.
Да би себи обезбедили новац
за изборне кампање, односно
свој долазак или опстанак на
власти, политичари се окрећу
крупном капиталу. Чак у 94%
случајева побеђује кандидат са
скупљом кампањом. Ово води
не само нарушавању демократ
ског принципа већ представља
и урођено ентропијско стре
мљење либералног поретка ка
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 ерозији вредносног система у
 политици. Ослањање на снагу

квантитета подразумева да се
категорије попут правичности,
које су утемељиване вековима,
покушавају одредити аритме
тичком средином. Ово заједно
доводи до кадровске кризе у
институцијама, на политичке
функције ступају народни ла
скавци и демагози. Руски ми
слиоци сматрају да демократи
ја ваљано функционише само
уколико производи аристократ
ску, то јест квалитативно супер
иорну, елиту која може да води
државу на најбољи могући на
чин. А за ово је нужна рефор
ма државних кадрова, пре свега
на духовном плану. На крају се
и сумирају предлози за општу
реформу демократског систе
ма. Они укључују социјалне,
редистрибутивне обавезе за
капиталисте, враћање етичких
постулата у политику, другачи
ји, већински изборни модел ко
ји би умањио улогу партијске
бирократије, обнову друштве
не солидарности и духа сабор
ности, одбацивање вештачког
„калемљења“ туђих демократ
ских образаца који не одговара
ју локалним специфичностима,
и на крају свеукупну духовну и
вредносну обнову.
Што се тиче самих САД,
најупечатљивија критика ауто
ра је она о њиховој сарадњи са
нацистима после другог свет
ског рата, укључујући СС-ов
це, чланове Гестапоа, и бивше
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ратне злочинце, који су сви би
ли упошљени од стране ЦИА-е,
а против у тадашњег СССР-а.
Ово разматрање је подстакну
то одбијањем САД-а да подр
жи резолуцију ГС УН о забра
ни прослављања фашизма из
2010. године, око које су се чак
и Иран и Израел сложили. Та
кође се скреће пажња на уну
трашње деловање екстремних
исламиста унутар САД-а који
теже увођењу шеријата.

САВРЕМЕНИ
ДЕЗИНТЕГРАЦИОНИ
ПРОЦЕСИ У
ДРЖАВАМА
И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
„State failing“ је дезинтегра
циони процес у државама XX
века, који подразумева подба
цивање државе у обављaњу јед
не или више својих суверених
функција, а који настаје усред
унутрашњих противречности
или сепаратистичких тенден
ција. Узроци овоме могу бити
демографске, економске или
политичке природе. Државе су
пре свега политичке заједни
це, а грађане у заједници одр
жава такозвани преклапајући
консензус, најчешће испуњен
неком врстом идеологије или
идеје, засноване на разним фак
торима од религије до рацио
налности. Грађанин превасход
но мора доживљавати државу
као своју, суштински, не само
формално. Неки од бројних ин

дикатора овог негативног про
цеса су и низак ниво сувере
ности, демократије, безбедно
сти, ефикасности институција,
лоше функционисање правног
и економског ситема и висок
ниво корупције. Процес „state
failing“-а, води стању аномије,
ово стање подразумева немо
гућност друштва да се репро
дукује, губљење идентитета и
стабилности. Она се обично ја
вља у две фазе – прва је појава
кризе која избацује грађане из
својих устаљених друштвених
улога и статуса, а друга је фа
за делигитимизације, односно
урушавање система вредности
који даје легитимитет норма
тивном поретку. Услед генерал
них глобализационих трендова
када једна држава западне у ово
стање сасвим је могућа појава
„домино ефекта“, односно пре
ливања кризе на друге државе,
овако нешто смо могли видети
у пракси за време „Арапског
пролећа“. Овако ослабљена зе
мља постаје извор нестабилно
сти, уточиште за криминалце и
терористе, и генератор избегли
ца. Да су ова запажања аутора
валидна још једном се може ви
дети у недавној арапској кризи,
а поготову на примеру Либије,
која је после пада режима Га
дафија постала безбедносно
трусно подручје. За опстанак
државе и избегавање аномије
кључан је патриотски и нацио
нални осећај грађана, и правна
свест државника способног да
ослушкује потребе свог народа.
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СРБИЈА
И ЕВРОПСКА УНИЈА
Аутори на занимљив начин
прилазе анализи перспективе
српских евроинтеграција, раз
матрајући које становиште има
ју водеће и оне мање утицајне
чланице Уније према Русији,
важном стратешком партнеру
Србије, и питајући се које би
последице Србија имала при
хватајући ту политику.
САД су после другог свет
ског рата посматрале Европу
као мостобран руском утицају,
те и данас не одобравају прете
рано приближавање ова два ен
титета. Најјача карика сарадње
је остварена између Немачке и
Русије за време канцелара Шре
дера, иако доласком на власт
Ангеле Меркел се очекивало
да ће ови односи захладнети,
остварена пословна партнер
ства и економски интереси ни
су то дозволили. У периоду
светске економске кризе робна
размена између ова два региона
је порасла, чинећи их међусоб
но још значајнијим. Међутим
упркос овим очигледним бене
фитима и даље се јављају пре
преке некој ближој сарадњи.
Индикативно је да ове препреке
углавном потичу од ЕУ, било да
се ради о условљавањима при
вржености либералном моделу
демократије, економским захте
вима попут нижих цена нафте и
гаса, или превасходно сукобима
око утицаја у бившим совјет
ским републикама (попут пита
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ња Украјине, Грузије, Трансни
стрије, балтичких земаља...).
Односи које имају нове чла
нице Уније према Русији, по
готову оне из бивше совјетске
зоне утицаја имају још израже
није негативан карактер. Пољ
ска се свесрдно труди да бивше
совјетске републике приближи
НАТО-у, а изразита анти-руска
атмосфера је преовладавала за
време власти браће Качински.
Пољска је заједно са САД-ом,
пружала значајну финансијску
помоћ анти-руском невлади
ном сектору, трудила се и да
себи приближи Украјину желе
ћи да искористи њену јефтину
радну снагу. Литванија пружа
свесрдну подршку Грузији, а
покушали су и да спрече град
њу гасовода „Северни ток“, ко
ји заобилази територију Литва
није. Естонија је чак почела да
слави бивше борце СС дивизија
као борце за слободу против со
вјетске окупације. А Летонија
ускраћује бројна грађанска пра
ва свом руском становништву.
Мађарска је такође лобирала
за улазак Украјине и Грузије у
НАТО, иако су их сопствени
економски интереси окретали
истоку. Румунски изразито не
гативни став је последица су
коба око Молдавије и одвојеног
Приднестровља.
Имајући све претходно из
нето у виду, а ако се на то до
да и европска активна подршка
косовској независности, као и
нестабилност и неизвесност
судбине саме ЕУ, стварају се
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објективни разлози за изразит
евроскептицизам.

СПЕЦИФИЧНОСТИ
САВРЕМЕНОГ БУНТА
У овом делу аутори Мило
шевић и Ђурић разматрају то
кове турбулентних политичких
промена, нарочито оних пра
ћених насиљем, како у нашем
непосредном окружењу тако и
ван њега. Коришћење виртуел
ног информационог простора
и његових апликација, је нови
спецификум у овим покрети
ма, који је нужно размотрити
као фактор утицаја на друштве
на збивања. У Египту и Тунису,
координација протестаната, ме
сто и време њихових окупљања
и покрета објављивани су пу
тем интернета, поготово дру
штвених мрежа попут Фејсбука
и Твитера. Док је власт у Ту
нису покушала да онеспособи
комуникацију демонстраната
блокирањем приступа одређе
ним сајтовима, у Египту је бло
киран рад интернет провајдера,
са друге стране САД је позивао
на слободу коришћења интер
нета. Мрежа Твитер је ишла чак
тако далеко да је тражила начи
не како да избегне блокаду на
метнуту од стране власти. Ови
сајтови изворно намењени дру
жењу и социјализацији, попри
мају нову политичку димензију,
неки чак сматрају и кључну за
свргавање ових режима. САД
су ту тенденцију приметиле, ако
не и предвиделе, те се залажу

за неограничену слободу кори
шћења интернета свуда, и про
тиве се цензури каква постоји у
Кини, Ирану, и бројним другим
земљама. САД троше новац на
обучавање интернет дисидена
та, и проглашавају коришћење
интернета људским правом. Чи
тава прича добија потпуно дру
гачију ноту, ако се узме у обзир
чињеница да је ЦИА користила
и Фејсбук у Гугл за прикупља
ње информација потребних за
рад тајних служби и врбовање
агената. Неки аналитичари чуде
се зашто друштвене мреже не
мају овакав ефекат и у Русији,
једно устраживање је дошло до
два закључка. Први да су људи
у Русији поприлично аполитич
ни докле год влада брине о њи
ховом благостању, те нема кри
тичне масе људи незадовољних
системом који би покренули до
вољно велики бунт, а други да
су Руси веома вешти у одгова
рању на интернет-провокације
и поруке против режима. Овде
спада и „бомбардовање“ сајто
ва који шире такве вести, шире
ње вируса, али и контра пропа
ганда против оних који напада
ју власт. Интернет је коришћен
и у сврху организовања етнич
ког насиља у нашем окружењу,
у суседној Македонији, држави
захваћеној дубоком кризом и
подељеношћу.

НАТО И РУСИЈА
Односи између некадашња
два најбитнија и једина глобал
на геополитичка фактора, је и
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у данашњем мултиполарном
свету изузетно битан, поготово
за државу која попут наше сто
ји на граници додира истока и
запада. Приликом редефиниса
ња своје стратегије за децени
ју која је пред нама, НАТО је
у једном тренутку имао веома
блиског саговорника у Русији,
бившег председника Медведе
ва. Његови ставови, који у овом
погледу умногоме одступају од
оних садашњег и бившег пред
седника Путина, кокетирали
су са идејом стратешког савеза
Русије и НАТО-а. У разматра
њу ове опције аутори рада су се
користили „cost-benefit“ анали
зом сумирајући њене последи
це. Предности нема пуно, изу
зев оних декларативних о томе
као улазници у западни свет.
Негативних последица, пак, не
мањка. Ово би за Русију значи
ло додатно заоштравање односа
са исламским светом који вео
ма неповољно гледа на НАТО,
даље то би за собом повукло
удаљавање од стратешког парт
нерства са Кином, и допринело
би њеном окружавању. Ово би
значило и прихватање агресив
не или у најбољем случају па
сивне политике према Ирану,
а овде се наравно јавља и еко
номска цена преласка на НАТО
стандарде. Најбитнији недоста
ци су губљење самосталности у
доношењу сопствене политике,
али пре свега нужност реша
вања територијалних спорова,
у којима водеће НАТО земље
углавном подржавају руске
опоненте. Такав је случај са
284

стр. 279-284.

Јапаном и Курилским острви
ма, правима на искоришћавање
Арктика, кавкаском облашћу, и
Приднестровљем. Анализа ја
сно илуструје практичну неупо
требљивост ове идеје.
Кључни фактор у западноруским односима је и Украјина.
После „наранџасте револуције“
она је била јасно оријентисана
на атлантском путу, међутим
доласком Јануковича на власт
ситуација се мења. Она се у
овом тренутку налази на еко
номској али и геополитичкој
клацкалици. Са једне стране
она тежи јединственом економ
ском простору са ЕУ, а са друге
царинској унији са Русијом, Бе
лорусијом и Казахстаном. Пр
ва опција ће вероватно задати
ударац неконкурентној пољо
привреди, док друга нуди по
влашћене цене гаса, и очување
приступу тржиштима са при
вредним растом.
Глобални савремени проце
си и геополитичке дилеме пред
којима се налазе државе од зна
чаја морају бити предмет проу
чавања и српске политикологи
је. Само тако можемо оспосо
бити сопствене институције да
буду спремне за изазове који се
поставе пред нас. А ова књига
је битан степеник у том смеру.
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Владета Јеротић
Београд

СИМЕУНОВИЋЕВА 
РЕЦЕПЦИЈА ИСТОРИЈЕ

Осврт на књигу Драгана
Симеуновића: Великани
наше историје 19. века, ЈУ
Центар за културу “Филип
Вишњић”, Угљевик, 2011.
Књига др Драгана Симеуно
вића Великани наше историје
19. века је враћање на позитив
не вредности српске традици
је, а у њој на знамените српске
великане, добрим делом већ
заборављене. Отуд ова књига
није само Memento mori, већ и
Memento homo српском човеку
као подсећање на ону његову
прошлост коју треба да зна и
задржи да би избегао исте или
сличне грешке данас и у будућ
ности.

Књига др Драгана Симеу
новића је иронично-сетна, али
хуманистичка књига која нас
враћа на истраживање каракте
ра српског народа и на његове
позитивне и негативне одлике,
мада данашњи признати свет
ски антрополози, код нас наро
чито др Душан Кецмановић, све
мање прихватају појам каракте
рологије народа – отуд је могу
ћа критика и добре књиге Вла
димира Дворниковића. Уместо
карактерологије, савремени ан
трополози радије говоре о на
шим “стереотипима мишљења”
о појединим народима.
Књига професора Драгана
Симеуновића пружа читаоцу
целовит увид – не само исто
ријски, већ и етнопсихолошки
у личност и дело кнеза Иве од
Семберије, Филипа Вишњића,
Хусеин-капетана Градашчеви
ћа и Васе Пелагића. Прегледну
и документовану рецензију за
Симеуновићеву књигу написао
је Драгомир Јанковић.
Пођимо у нашем приказу
књиге др Симеуновића од кнеза
Иве од Семберије, племенитог
родољуба који је деловао у вре
ме Првог српског устанка 1806.
године откупљујући српско ро
бље од Турака, по цену личне
жртве. Хваљен због своје сами
лости од Филипа Вишњића и
од Вука Караџића који каже да
га је лично виђао 1802. године,
кнез Иво је прошао рђаво код
свих, и код Турака и код Срба;
заробљен је од српског хајдуч
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ког харамбаше Станка Црно
барца који је тражио откуп у
новцу за његову главу, једва је
успео да се откупи И да ипак
умре природном смрћу.
Филип Вишњић кога профе
сор Симеуновић с правом зове
уметником, треба да је рођен
1767. године, а ослепео је у де
тињству после прележених ве
ликих богиња. Запостављен у
детињству од свих, Филип Ви
шњић открива гусле и почиње
уз њих да пева храбрећи Србе,
посећујући их слепачким шта
пом, ходајући хиљадама кило
метара по земљи Србији. “Срп
ски Хомер” треба да је испевао
најлепше српске песме (а шта је
са старим?), које су трајно оста
ле у српском народу, али са бол
ним данашњим питањем - до
кле трајно? Способност Фили
повог упамћивања стоји у вези
са вековном традицијом усме
ног памћења. Подсећамо да су
све велике религије света почи
њале са дужим или краћим пе
риодом усменог преношења из
говорене речи својих учитеља.
Са Исусом Христом понавља
се ова истина; наиме, Христос
никад није говорио ученицима
да пишу оно што им је кази
вао, већ да проповедају Реч. Не
треба заборавити да је Филип
Вишњић у својим песмама кри
тиковао с правом српске главе
шине онога доба, њихову зави
дљивост и неслогу.
Хусеин Градашчевић, исла
мизирани Србин, као да ће увек
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бити савремен на овоме нашем
трусном подручју (нарочито у
Босни и Херцеговини) због фе
номена ПРЕВЕРЕ. Како су и за
што Срби постајали муслимани
и римокатолици – као да остаје
трајно питање до данашњег да
на, јер се превере и даље деша
вају на овоме географском тлу.
У вредној двотомној књи
зи “У светским веригама – Ка
тена мунди” коју је приредио
Предраг Драгић-Кијук, а која
је објављена у издању Матице
исељеника Србије, у Београду
1992. године – Владимир Ћоро
вић (у књизи “Историја Срба”)
пише да је у 17. веку долазило
до превођења католичког ста
новништва Црне Горе у право
славље, под вођством владике
Рувима, (тако су племена Куча,
Дрекаловића, Братоножића и
Пипера постала православна),
највероватније због недостат
ка католичког свештенства које
није смело да живи под Тур
цима. У исто време унијаћење
православних напредује у Сла
вонији.
Слабљење турског царства
после друге неуспеле опсаде
Беча 1683. године довело је, са
једне стране, до повећане агре
сије (до тада моћне Турске) над
покореним народом, а с друге
стране дошло је до побуне ја
ничара (међу којима је био и
Хусеин Градашчевић) који губе
дотадашње привилегије; јавља
се истовремено незадовољство
представника сва три народа у
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Босни и Херцеговини, што до
води до њиховог природно-не
природног удруживања.
Докле год је неки поједи
нац , али и један народ стварно
јак, дотле је могуће очекивати и
његову релативну толеранцију
према другима: када почне да
слаби - и као појединац и као
народ – агресија расте.
Раздор међу привидно удру
женим народима био је тако јак
(феномен малих разлика, по
Фројду), да се и та Хусеинова
побуна против султана заврши
ла поразом.
Био је то још један пораз
идеје о српском јединству и по
ред Градашчевићеве победе над
султановом војском на Косову
1831. године; а још далеке 1389.
године мало пре чувене Косов
ске битке, водила се, такође на
Косову, нека врста грађанског
рата између Срба - Алтомано
вића насупрот Мрњавчевићима
и Балшићима.
Став кнеза Милоша према
побуни у Босни, као и његов
лични однос према Хусеину
Градашчевићу био је типичан
за кнеза Милоша; да ли је то би
ла само ружна дволичност или
далековидост доброг диплома
те кнеза Милоша?
Делује узвишено мишљење
да се у Хусеину Градашчевићу
пробудио Србин, али да ли је то
било добро? Срби се најчешће
јалово буне (осим за време Ка
рађорђа), па је тако било И са
Србином Хусеином, ако се у

њему збиља пробудио Србин на
акцију.
Професор др Драган Симеу
новић с правом пише да су му
слимански Срби знали своје ет
ничко порекло, али су негирали
верско (о чему је давно писао
И академик др Милисав Луто
вац). Шта је онда јаче и трајни
је у човеку, питамо се с правом:
његово верско или национално
биће? Религиозни антрополози
мисле да је homo religious као
архетип у колективно несве
сном људи старији од њиховог
народног и националног бића.
Што се тиче Васе Пелаги
ћа, ако је укупан тираж њего
вих књига и текстова износио
250.000 примерака – што је
остало незабележено у 19. ве
ку у Србији – ово би говорило
да су његове идеје биле, колико
напредне, толико и смеле, по
крећући тако сталну борбу кон
зервативизма и реформизма, и
данас актуелну; отуд питање:
шта од конзервативизма Српске
православне цркве задржати, а
шта одбацити заменом новим, и
при томе још критички проце
нити проблем. Ко то може! Вре
ме које долази?
О Васи Пелагићу још је мо
ја генерација у предратној Ју
гославији стекла површан, па
и погрешан суд; за Пелагића
се, наиме, говорило да је био
психички лабилан, тврдоглави
бунтовник који скоро да је дуже
времена проводио у тамницама
(до краја живота), него на сло
боди.
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Следујући Јунгов појам ин
дивидуације, може се рећи да
је Васа Пелагић пример српске
индивидуације, и то клерикал
но-теистичке идеје, преко бун
та, до социјалистичко-дарвини
стичко-марксистичких, избега
вајући тако (не баш успешно)
и узани национализам и опасан
интернационализам. У сваком
случају Васа Пелагић остаје
до данас савремен због идеје
просвећивања, као сталне иде
је водиље у српском народу (од
Доситеја до данас) као и због
идеје “српског јединства”. Васа
Пелагић с правом наглашава да
мора постојати идеја поштова
ња међу сународницима да би
тек онда развијали идеју толе
ранције, уместо претераног ди
вљења према странцима, позна
тог од раније у српском народу.
Зашто српски политичари
не траже паметне него одане
сараднике, пита Васа Пелагић.
А онда – корупција! Корупци
је је било, наравно у Србији и
у време Васе Пелагића, као што
је има и данас, па је Пелагић с
правом жигоше. Али – најтеже
питање одавно (бар за мене):
Није ли корупција природна
појава код људи? Већ су стари
Римљани знали за њу, поста
вљајући природну формула: Do
ut des ( Ја теби – ти мени)! Сма
трам да све док у човеку и наро
ду буде владало племенско над
општим, у хришћанском сми
слу општим, корупција ће бити
тешко искорењена; а то нагове
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штава још једна римска изрека:
Korupcio optima pessima (Ис
квареност најбољих је најгора).
Када Васа Пелагић препо
ручује да друштво будућности
треба да се служи “једнаким је
зиком, једним писмом, и једним
календаром” питамо се, није ли
Васа Пелагић био утопист? Пи
тање је и да ли нам треба данас
Васа Пелагић, као што пише
професор др Драган Симеуно
вић у књизи која подстиче и на
друге корисне асоцијације, а ко
ју желим да препоручим нашим
српским читаоцима – Великани
наше историје 19. века.

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов ра
да куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се
пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и нумеришу се арап
ским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође
означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold
(фонт 12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом.
У тексту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим
рада не сме бити већи од 1 ауторског табака, (односно 16 страница или
36300 карактера са размаком). Текст треба писати у фонту Times New Ro
man, величина слова 12, са увученим пасусима и проредом 1,5.
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до 250
речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10, док
њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба да стоји
предмет анализе, циљ рада, коришћени теоријско-методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после лите
ратуре, треба написати резиме на енглеском језику чија дужина мора бити
око 1/10 дужине чланка, након кога треба да стоје преведене кључне речи.
Такође, пре резимеа требало би да стоји наслов на енглеском језику.
Аутор би у резимеу у структуираном облику требало да истакне најва
жније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду
знатно шире него у сажетку. Текст за часопис не садржи посебан увод и
закључак. Ако је рад на енглеском или неком другом језику, сажетак и ре
зиме морају бити на српском језику.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива
ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти

туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садрже име аутора, наслов чланка у ита
лику, пуну интернет адресу и датум приступа. (на пример: Karen
Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neu
trality: arguments and evidence in favor of a critical social construc
tivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на но
вијој литератури, а посебно на изворима, тј. радовима који су објављени
у научним часописима.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву да тај
рад није раније објављиван, тј. да рад није аутоплагијат или плагијат. Тек
стове слати у електронском облику на адресу smiljana.paunovic@ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@eunet.rs
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