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УВОДНИК

Пред нама се налази још један број Српске политичке мисли. 
Овим бројем уредништво је желело да укаже на демократске 
изазове и противуречности пред којима се нашла светска политика. 
Тема овог броја ‘‘Противуречности демократских модела‘‘ треба 
да нам помогне да боље разумемо проблеме пред којима се нашла 
демократија. 

У том смислу радови Зорана Видојевића, Александре Мировић, 
Мирољуба Јевтића и Срђана Перишића имају значајан допринос у 
разумевању овог проблема. Зоран Видојевић се бави историјским 
билансом и предвиђањем будућности демократије. Александра 
Мировић нам даје исцрпну анализу грађанске непослушности 
где се фокусира на теоријске и емпиријске услове развоја идеје, 
контраверзност термина и контекстуални оквир праксе. Текст 
аутора Мирољуба Јевтића говори о проблему теократије у 
модерном свету. У овом делу часописа се налази и рад Срђана 
Перишића који супротставља либерализам демократији где указује 
на ограничавања политичке демократије и изградњу глобалног 
нихилистичког друштва.

Поред ове главне теме којом се бави наш часопис у њему се 
могу наћи и многи други радови која се баве подједнако актуелним 
питањима.

Након главне теме часописа следи део који се бави економском 
дипломатијом и светском политиком. У том смислу Владимир 
Првуловић упућује на потребу за новим профилом кадрова у српској 
економској дипломатији. Рад ауторке Јелице Стефановић-Штамбук 
се бави проблемом региона и успостављањем новог нивоа анализе 
светске политике.

Садржај часописа обогаћен је и резултатима два исцрпна 
истраживања Вере Арежине-Ђерић, која се бави специфичностима 
мерења у политичким наукама, и Јелене Пешић, Марине Виденовић 
и Дијане Плут које разматрају проблем младих у Србији и услове 
одрастања у доба кризе.

У овом броју се, такође, могу наћи и два занимљива огледа 
Дијане Вукомановић и Мише Стојадиновића. Дијана Вукомановић 



даје анализу концепата приватизације који су дати у програмима 
политичких партија у првој деценији транзиције у Србији. Миша 
Стојадиновић се бави питањем изазова пред којима се нашла Србија 
где нарочито истиче проблеме Косова и Метохије, ЕУ-е и политичку 
ситуацију у нашој земљи.

У рубрици ‘‘Чланци и студије‘‘ приложена су два рада која 
покривају веома интересантне теме. Тако се текст аутора Љубише 
Митровића бави разматрањем обнове религије у савременом друштву 
и њеном улогом у афирмацији културе мира, док Богдана Кољевић 
даје анализу Фукоовог и Агамбеновог разумевања биополитике.

Животом и делом др Живка Топаловића, српског социјалисте и 
синдикалисте, се бави Драган Суботић у оквиру рубрике ‘‘Политичка 
традиција‘‘.

Уредништво Српске политичке мисли је и овим бројем желело 
да понуди читаоцима квалитетне анализе двеју значајних студија 
које су урадили Дарко Велимировић и Богдана Кољевић.

Поштоване колеге надамо се да ће понуђени прилози бити 
од користи за ваш научни и истраживачки рад. Истовремено 
најављујемо да  ћемо у следећој свесци дати и додатна упутства за 
писање радова за објављивање у нашем часопису.
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ЗоранВидојевић
Институт за друштвене науке, Београд

ИСТОРИЈСКИБИЛАНС
ИБУДУЋНОСТДЕМОКРАТИЈЕ1)

Резиме
Де мо кра ти ја у свом ли бе рал ном, да нас до ми нант ном ви ду, 

упр кос свом ши ре њу, ин кли ни ра исто риј ском за ла ску, пре све га 
због сво је пот чи ње но сти про фи ту. Услед то га на ста је не за др жи-
ва ре дук ци ја ње ног са др жа ја на про це ду ру. Ње не со ци јал не и мо-
рал не са став ни це у нај ве ћем бро ју слу ча је ва или се мар ги на ли зу-
ју, или по ни шта ва ју. За по ста вља се кључ но пи та ње ње не свр хе и 
ње ног сми сла. Свет ска по ли тич ка кре та ња и на чи ни ор га ни за ци је 
јав ног жи во та ни су у зна ку оп ште при хва ће но сти, ну жног ра ста и 
не из бе жне исто риј ске по бе де ли бе рал не де мо кра ти је. Ипак, и по-
ред свих сво јих ве ли ких огра ни че ња, она је до при не ла не стан ку, 
или, бар, сма ње њу ти ран ских ре жи ма. Услед ду бо ке и трај не кри зе 
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма и ње них по сле ди ца, ко је бит но ути-
чу и на ста ње ли бе рал не де мо кра ти је, ја ча ју мо гућ но сти на стан ка 
но вог та ла са ма ски ра них и отво ре них ауто ри тар них, чак и (нео)то-
та ли тар них си сте ма, али и ра ди кал не де мо кра ти је. Епо хал на зби-
ва ња, пре све га но ва исто риј ска не из ве сност, “кри за жи вље ња” и 
ри зи ци гло бал ног ка рак те ра – отва ра ју пи та ње по тре бе и ре ал них 
из гле да де мо крат ско-ли бе рал ног со ци ја ли зма.
Кључне речи: демократија, историјски биланс, демократско-либерални 

социјализам.
“За ла зак де мо кра ти је”, тач ни је, ин во лу ци ја и ре гре си ја ути-

ца ја, при влач но сти и де ло твор но сти ње ног ли бе рал ног об ли ка,  
1) Овај рад је на стао у окви ру ис тра жи вач ког про јек та “Раз вој срп ског дру штва у са вре ме-

ним свет ским ин те гра ци о но им про це си ма, ал тер на ти ве и им пли ка ци је” (ев. бр. 149020), 
ко ји ре а ли зу је Ин сти тут дру штве них на у ка у Бе о гра ду , а фи нан си ра га Ми ни стар ство 
за на у ку и раз вој Ре пу бли ке Ср би је. Ујед но, он је део ру ко пи са књи ге “Де мо кра ти ја на 
за ла ску – ауто ри тар но-то та ли тар на прет ња”. Књи га је у при пре ми за об ја вљи ва ње. 
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епо хал но до ми нант ног, као и за кр жља лост дру гих ви до ва де мо кра-
ти је, мо же се упо ре ди ти са за ла ском “све тог”.  Оба та “за ла ска” ма-
ње су усло вље на про це сом “раш ча ра ва ња” (пост)мо дер ног све та 
и де ми то ло ги за ци јом ње го вих но се ћих иде ја  не го струк ту рал ном 
кри зом ка пи та ли зма без ко га ли бе рал на де мо кра ти ја ни је мо гу ћа, 
ње го вом не спо соб но шћу да де мо кра ти ји ули је но ву жи вот ну сна-
гу и да оне мо гу ћи пре власт про фи та над њо ме. “За ла зак све тог” је 
по сле ди ца мо дер ни за ци је, пре све га се ку ла ри за ци је, пре ме шта ња 
“све тог” на ан тро по ло шки, тех нич ки, по тро шач ки и хе до ни стич-
ки план. “За ла зак де мо кра ти је” је по сле ди ца пре тва ра ња про фи-
та у ово зе маљ ског бо га, гу бит ка по ве ре ња у ње ну осло бо ди лач ку 
сна гу, ду бо ке “кри зе жи вље ња” и ру и ни ра ња основ них људ ских 
вред но сти без чи јег оства ри ва ња она би ва све де на на “ме ха ни зам” 
ин сти ту ци ја. 

Те за о за ла ску де мо кра ти је у ду бин ским сло је ви ма свет ско-
исто риј ских зби ва ња мо ра се за о штри ти по сред ством сле де ћих пи-
та ња.

Је ли де мо кра ти ја да нас за и ста од уни вер зал не ва жно сти за 
це ло куп но чо ве чан ство? Са др жи ли прин ци пе ко је при хва та ју сви 
на ро ди, све ра се и кул ту ре све та, као оно што је при мар но за њи хов 
по ли тич ки жи вот?

 У сво јим раз ли чи тим об ли ци ма, по себ но у да нас до ми нант-
ном ли бе рал ном ви ду, мо дер на де мо кра ти ја је сте вред ност пр-
вен стве но за на ро де и др жа ве се вер но-аме рич ког и европ ског по-
ли тич ко-кул тур ног кру га ко ји чи ни је згро за пад не ци ви ли за ци је. 
Дру ге ци ви ли за ци је пре у зи ма ју по не што од тог об ли ка де мо кра-
ти је и при ла го ђа ва ју га се би. Ме ђу тим, то не зна чи да сви на ро ди 
све та сма тра ју да је ли бе рал на де мо кра ти ја (или не ка дру га) вр-
хун ско по ли тич ко до бро. Ово по го то во ка да су у пи та њу на ро ди 
ко ји су под нео ко ло ни јал ном вла да ви ном моћ них за пад них др жа ва, 
као и они код ко јих је ре ли ги ја исто вре ме но по ли ти ка, и обр ну то, 
а ре ли ги о зне вред но сти го то во у пот пу но сти од ре ђу ју сва ко днев-
ни жи вот, ка ко је то, ре ци мо, у исла му. Те вред но сти су осно ва 
оно га што се на зи ва “ре ли ги о зном де мо кра ти јом”, бит но раз ли чи-
том од ли бе рал не. Сем то га, по сто је кул ту ре у ко ји ма по је ди нац и 
ње гов жи вот уоп ште не ма ју она кав зна чај ка кав има ју у за пад ној 
ци ви ли за ци ји. За њих де мо кра ти ја не ма та кву при влач ност. Нај-
зад, у са мим за пад ним зе мља ма де мо кра ти ја у дру штве ној прак си 
и ма сов ном до жи вља ва њу ње них вред но сти, мно го је ма ње при-
влач на не го што се то при ка зу је у иде о ло ги зо ва ној, струк ту ром 
мо ћи де тер ми ни са ној и са мим тим не и сти ни тој сли ци оно га што 
она за и ста је сте. Озбиљ на и кон ти ну и ра на кри за де мо кра ти је, пре 
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све га ње на пот чи ње ност про фи ту, пад об је ди њу ју ћих спо соб но сти 
у дру штви ма са ста вље ним од ви ше на ци ја, ве ра и ра са, по раст спо-
ља шњег и уну тра шњег на си ља у име ње них вред но сти, ни зак ни во 
ле ги тим но сти уста но ва ко је но се њен пред знак, про ва ли ја у по гле-
ду по ли тич ке мо ћи из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних над ко ји ма се 
вла да, рас про стра ње ни по ли тич ки ап сен ти зам – спа да ју ме ђу бит-
на обе леж ја ње ног са да шњег ста ња.

Исти на де мо кра ти је не мо же да се про би је кроз “мрач ни сјај 
мо дер ног до ба”.2) Мрач ни сјај је и ла жни сјај. Ако се не пре по зна 
као та кав, исти на су штин ских гра ни ца тог до ба, те сто га и де мо-
кра ти је, је не до ступ на. 

Уну тар хи пер-оп ти ми стич ке те о ри је де мо кра ти је сме штен је 
у це ло сти сле де ћи став Ђ. Сар то ри ја. Он пи ше: «Ве тар исто ри је 
ду ва са мо у јед ном прав цу – ка де мо кра ти ји.»3) 

Ни ка да «ве тар исто ри је» ни је ду вао са мо у јед ном прав цу. 
Она ни је ли не ар ни про цес ко ји у се би са др жи ну жност кре та ња 
ка де мо кра ти ји као јед ном је ди ном мо де лу по ли тич ке и ши ре ор-
га ни за ци је дру штва, ни ти је ли бе рал на де мо кра ти ја је ди ни об лик 
де мо кра ти је, ма да је сте нај ра спро стра ње ни ји у све ту. Сем то га, 
де мо кра ти ја ни је ире вер зи бил ни про цес. Она мо же би ти сло мље-
на и за ме ње на не ким об ли ком дик та ту ре, пре све га де мо кра ту ре. 
Озбиљ не еко ном ско-со ци јал не кри зе не иду у при лог де мо кра ти ји. 
Из њих се мно го ви ше и че шће ра ђа ју ауто ри тар ни обра сци по ли-
тич ке и оп ште ор га ни за ци је дру штва  не го де мо крат ски. Чак их 
мо же по др жа ти ве ћи на ста нов ни штва. Би ти гра ђа нин у Кан то вом 
сми слу кри тич ке упо тре бе ума у јав ним ства ри ма ни је јед ном за 
увек осво је но. Гра ђа нин се мо же сро за ти на ни во по да ни ка, а де-
мо крат ска др жа ва на пле би сци тар ну дик та ту ру. Ствар ност де мо-
кра ти је у ве ли ком де лу све та је, за пра во, ствар ност фа сад не де мо-
кра ти је. У си ту а ци ји озбиљ не свет ске и до ма ће кри зе она мо же 
пре ра сти у отво ре ну или при кри ве ну дик та ту ру стра ног и до ма ћег 
ка пи та ла, ко руп тив них ели та, по себ но у зе мља ма без де мо крат ске 
тра ди ци је и по ли тич ке кул ту ре у зна ку раз бо ри то сти и то ле ран ци-
је, али и от по ра но вој де спо ти ји под ве лом де мо кра ти је. 

Те зе о исто риј ској ну жно сти на прет ка ли бе рал не де мо кра-
ти је у свет ским раз ме ра ма,   Сар то ри је ва, Хан тинг то но ва, као и 
Фу ку ја ми на, не сто је из још јед ног раз ло га. Мо гу ли се др жа ве ко је 
у сво јим окви ри ма углав ном во де ра чу на о де мо крат ским «про це-
ду ра ма», али на по љу уби ја ју не ке на ро де и ра за ра ју њи хо ву зе мљу 
2)  М. Ко зо ма ра, Че ти ри пре да ва ња о уму, Пла то, Бе о град, 2006, стр. 160.

3)  Ђ. Сар то ри, Де мо кра ти ја – шта је то?, ЦИД; Под го ри ца, 2001, стр. 273. 
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ра ди сво јих стра те шких ин те ре са – ока рак те ри са ти као до след но 
де мо крат ске? Ту је на де лу гло ба ли за ци ја на си ља и за стра ши ва ња 
у име ли бе рал не де мо кра ти је, па та ква по ли ти ка до би ја свој ства 
(нео)ли бе рал ног то та ли та ри зма ко ји иза се бе оста вља сто ти не хи-
ља да мр твих, пу стош и бе ду. 

И нај зад, по че му би ли бе рал на де мо кра ти ја, али и де мо кра-
ти ја уоп ште, мо ра ле би ти по след ња реч по ли тич ке исто ри је чо ве-
чан ства? От куд зна мо ка ко ће по је ди нач на дру штва и це ло куп но 
чо ве чан ство ор га ни зо ва ти свој  по ре дак и јав ни жи вот у не што да-
љој бу дућ но сти? 

Ста во ви по пут на ве де ног Сар то ри је вог  (ина че, јед ног од 
нај по зна ти јих ауто ра ко ји се ба ви про бле ма ти ком де мо кра ти је) не 
мо гу из др жа ти озбиљ ну те о риј ску и ем пи риј ску про ве ру јер су у 
осно ви плод иде о ло шке сли ке по жељ ног све та (за њи хо ве за ступ-
ни ке)  и јед на од ва ри јан ти кон цеп ци је «кра ја исто ри је».

 Бу дућ ност де мо кра ти је је у нај ма њу ру ку не из ве сна. На су-
прот пре о вла ђу ју ћим прог но за ма у те о ри ја ма де мо кра ти је да она у 
свом ли бе рал ном об ли ку по ста је глав ни про цес – мо же се по ста-
ви ти ве ро до стој на хи по те за да ће до ми нант ни свет ски по ли тич ки 
тренд би ти све ви ше у зна ку но вог екс перт ског ели ти зма, дик та ту-
ре оту ђе ног зна ња, ауто ри та ри зма и но вих ви до ва то та ли та ри зма. 
Јер па жљи во чи та ње зна ко ва вре ме на го во ри о то ме да свет као 
це ли на ула зи у епо ху све ду бљег еко ном ског па да, чак и ко лап са,4) 
кри зе ме ђу на род ног по рет ка, ре ги о нал них, а мо жда и пла не тар них 
су ко ба раз ли чи тих вр ста, као и исто риј ске не из ве сно сти. Де мо кра-
ти ја по ста је ис пра жње на од ви ших свр ха, гу би ду шу и при влач-
ност, те сто га и ле ги ти ми тет. Де мо крат ском па ноп ти ми зму не ма 
ме ста.

Иако је ли бе рал на де мо кра ти ја, и по ред свих “уро ђе них” сла-
бо сти зна ча јан ко рак на пред у од но су на дик та ту ре и то та ли тар не 
си сте ме, она, с об зи ром на не пре кид но су жа ва ње сво га са др жа ја, 
ни је у ста њу да ре ша ва пи та ња со ци јал них прет по став ки по ли тич-
ког су бјек ти ви те та гра ђа на, ни ти се у ње ним окви ри ма до вољ но 
про бле ма ти зу је пи та ње ње ног сми сла и ње не свр хе. Про сто ши ре-
ње ње них об ли ка ни је до каз ње не ствар не уко ре ње но сти као на чи-
на по ли тич ког по рет ка и жи во та, ни ти етич ке за сно ва но сти. Тра-
га ће се и за де мо кра ти јом со ци јал но и ху ма ни стич ки усме ре ном, 
са мо у прав ном, ко смо по лит ском, кон сон ци а ци о ном, као и дру гим 
4)  “Еко ном ски ко лапс ши ро ких ме ђу на род них раз ме ра мо гао би да на мет не пи та ње ка ко 

у два де сет пр вом ве ку спро во ди ти гло бал ну еко но ми ју” (М. Мал ден ба ум, Иде је ко је су 
осво ји ле свет, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004, стр. 300).
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ње ним ви до ви ма.5) Мо жда и за не ким за сно ва ним на ре ли ги о зној 
ети ци. С ка квим успе хом – не зна се уна пред. Они ни су, ни ти би 
тре ба ло да бу ду, не га ци ја оног што је сте вред ност у ли бе рал ној 
де мо кра ти ји.

Об но ва де мо кра ти је је сте хит на по тре ба епо хе. Ме ђу тим, 
те жи ће се и за не чим још не по зна тим, што на ди ла зи до са да шње 
ви до ве де мо кра ти је и кре ће се ка не ком но вом по ли тич ком и тран-
спо ли тич ком об ли ку. Јер су љу ди у ве ли ком де лу да на шњег све та 
за си ће ни по сто је ћом де мо кра ти јом, ма да су  он де где још по сто-
ји скри ве на или отво ре на дик та ту ра, жељ ни, на рав но, не ну жно, и 
оси ро ма ше не де мо кра ти је.

Ло ги ком са вре ме ног ка пи та ли зма, за пра во про фи та као са-
мо свр хе, ли бе рал на де мо кра ти ја не за др жи во кли зи ка пре тва ра њу 
у при ви де и ма ске ко је при кри ва ју не фор мал ну моћ, пар тиј ску оли-
гар хи ју и псе у до-јав ност. До жи вља ва не ку вр сту свет ско-исто риј-
ског уде са и ква ре ња ко ји се при ка зу ју као њен три јумф. Објек-
тив но, у свом су же ном, про це ду рал ном ви ду, на ги ње исто риј ском 
за ла ску, ако се ње на ствар ност упо ре ђу је с ње ним нор ма тив ним 
пој мом. У од но су на «злат но до ба», вре ме «исто риј ског ком про ми-
са» ра да и ка пи та ла у Евро пи сре ди ном про шло га ве ка, ква ли тет 
де мо кра ти је, пре све га ње не со ци јал не ди мен зи је, да нас је у не сум-
њи вом па ду.  По сто ји ре ал на мо гућ ност но вог “та ла са” ауто ри тар-
них и про то та ли тар них си сте ма, ма ски ра них фа сад ном и па рад-
ном де мо кра ти јом, са сна жним уде лом си нер ги је оту ђе ног зна ња, 
еко ном ске и по ли тич ке мо ћи, као и кон цен тра ци је вла сти у ру ка ма 
кор по ра тив но-др жав них ели та.

Но ви об ли ци то та ли та ри зма мо гу има ти по др шку у зе мља ма 
у ко ји ма се ус по ста ве, ни шта ма њу од по др шке ко ју су има ли на-
ци зам, фа ши зам и ста љи ни зам. У том кон тек сту то та ли тар на де мо-
кра ти ја је да ле ко од мар ги нал них трен до ва у бу дућ но сти. 

Сви ти про це си су из глед ни ји, ка ко ства ри да нас сто је, од 
њи ма су прот них ко ји би во ди ли об но ви де мо кра ти је. Кључ на прет-
по став ка за то су на ди ла же ње ка пи та ли зма, свет ски мир и оду хо-
вље ње на чи на жи во та. 

Нео п ход но је да по чет на тач ка про бле ма ти за ци је од но са са-
да шње свет ске кри зе и де мо кра ти је бу де увид да се не ра ди са мо, 
ни ти пр вен стве но, о фи нан сиј ској или ши рој еко ном ској кри зи не-
го упра во о струк ту рал ној кри зи свет ског си сте ма ка пи та ли зма. Тај 
5)  Оп шир ни је у В. Ва со вић, Са вре ме не де мо кра ти је, Слу жбе ни гла сник,Бе о град, 2006, 

стр. 59-63.
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си стем би мо рао би ти глав но по ље ана ли зе, а не не ки по је ди нач но 
узе ти ње го ви де ло ви, мо не тар ни или дру ги. 

Мо гу се по ста ви ти две хи по те зе, ка да је реч о ути ца ју те 
кри зе на раз вој де мо кра ти је у гло бал ним раз ме ра ма. Пр ва је да 
ће ка пи тал ре а го ва ти на вла сти ту кри зу свет ске ре про дук ци је да-
љим су жа ва њем де мо кра ти је ко је ће до ве сти у пи та ње и ону ње ну 
про це ду рал ну ди мен зи ју на ко ју је де мо кра ти ја у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва већ све де на. Др жа ва ће сво јим по ја ча ним ин тер вен ци-
о ни змом у ко рист ка пи та ла објек тив но све ви ше огра ни ча ва ти те, 
већ ве о ма оси ро ма ше не са др жа је де мо кра ти је, пре све га те ко ви не 
со ци јал не и пар ти ци па тив не де мо кра ти је, пре у зи ма ти на се бе из-
ве сну на ред бо дав но-ста ра тељ ску уло гу ра ди обез бе ђи ва ња бар до-
њег пра га со ци јал ног ми ра, «пра ви ла игре» под ре ђи ва ти том свом 
ин тер вен ци о ни зму, те на тај на чин де ло ва ти у сме ру ја ча ња ауто ри-
тар ног мо де ла це ло куп ног дру штве ног си сте ма. 

Дру га хи по те за је да би се у де лу зе ма ља у све ту где се већ 
за чео от пор но вом ко ло ни ја ли зму мо гла по ја ви ти на сто ја ња да се 
ре ха би ли ту је са мо у прав ни и пар ти ци па тив ни мо дел де мо кра ти је, 
а мо жда и по тра же не ки ње ни но ви ви до ви. У тим зе мља ма ли бе-
рал ни об лик де мо кра ти је већ не ма ве ћин ску по др шку. Али, не за до-
вољ ство «уво зном», ли бе рал ном де мо кра ти јом, мо же ре зул то ва ти 
и ве ћин ском по др шком дик та ту ри, а у не ки ма од њих и те о кра ти-
јом, од но сно, ње ним спо јем с дик та ту ром. 

Нео ли бе рал ни мо дел ка пи та ли зма, а ти ме и ње му свој стве-
не де мо кра ти је, очи глед но до жи вља ва стра те гиј ски не у спех. То се, 
по ред оста лог ви ди из чи ње ни це да «Аме ри ка да нас има дуг око 
40 три ли о на (40 хи ља да ми ли јар ди ) до ла ра. То је око че ти ри пу-
та ви ше не го уку пан го ди шњи аме рич ки на ци о нал ни про из вод».6) 
Сем то га, «у свим раз ви је ним при вре да ма у прет ход них 25 го ди на 
про фит је ра стао по сто пи 8 до 10 од сто БДП. Али, пла те и со ци-
јал на да ва ња ума ње ни су за тај из нос. Као ре зул тат тих про ме на 
при вред ни раст је остао без те ме ља, рад на ме ста су по ста ла не-
си гур на, а си ро ма штво је по но во ожи ве ло».7)  Чак и у Не мач кој, 
«јед ној од нај бо га ти јих др жа ва у све ту и исто ри ји, сва ко пе то де те 
од ра ста у усло ви ма си ро ма штва».8) 
6)  М. Мар ко вић у ди ја ло гу с Н. Чом ским, об ја вље но под на сло вом “Раз го вор на пре ло му 

епо хе”, Пе чат, бр. 67, 12 јун 2009, стр. 13.

7)  Д. Ми ља нић, Свет ска еко ном ска кри за и Ки на, рад у при пре ми за об ја вљи ва ње, стр. 17.

8)  Пре ма: Т. Ку љић, Нео ли бе ра ли зам и ле ви ца: европ ски цен тар и срп ска пе ри фе ри ја, ру-
ко пис у при пре ми за об ја вљи ва ње, стр. 8.
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Из на ве де них по да та ка мо же се са гле да ти и то да су ра за ра ње 
и уни шта ва ње «со ци јал не др жа ве» до ве ли до ма сов ног оси ро ма-
ше ња у бо га тим дру штви ма, не за др жи вог сма ње ња ку пов не мо ћи 
глав ни не ста нов ни штва. Све се то са бра ло у свет ској еко ном ско-
со ци јал ној кри зи, чи ји је ко рен у кри зи за пад не ци ви ли за ци је ко ја 
још до ми ни ра у пла не тар ним раз ме ра ма, прем да по ка зу је си ла зни 
тренд у по гле ду свет ског зна ча ја и ути ца ја, као и њен про из вод 
– ли бе рал на де мо кра ти ја. Не мо же се за си гур но зна ти чи ме ће то 
за вр ши ти. 

Ни је ве ро ват но да ће услед тих про це са до ћи до об но ве ре-
ал-со ци ја ли зма ве ли ких раз ме ра, од но сно, до те вр сте ра ди кал ног  
ре ван ша исто ри је. Не што од те об но ве ипак је мо гу ће, по себ но у 
не раз ви је ним зе мља ма и зе мља ма у раз во ју у ко ји ма вла да бру тал-
ни ка пи та ли зам. Ду го роч ни је гле да но, у не ки ма од зе ма ља нај ви ше 
за хва ће них кри зом, укљу чу ју ћи и оне раз ви је не, мо гло би до ћи до 
по ја ве ауто ри тар них и то та ли тар них си сте ма, мо жда и го рих по 
со ци јал ним по сле ди ца ма у од но су на оно што је на ста ло у си сте му 
ре ал-со ци ја ли зма по сле ње го ве нај ду же фа зе ко ја је би ла у зна ку 
стра хо вла де. Исто ри ја ни је за тво ре на за та кву мо гућ ност. 

Де мо кра ти ја мо же оп ста ти као је дин ство еман ци па тор ског  
по кре та и по рет ка, оно га што је кре ће на пред и што јој да је ста-
бил ност, син те за де ло твор но сти и пар ти ци па ци је гра ђа на у до но-
ше њу ва жних по ли тич ких од лу ка, сло бо де и со ци јал не прав де, 
зна ња и мо ра ла. Она је увек не до вр шен про цес, али с ја сним ци-
љем. Ни је дан вид де мо кра ти је не мо же би ти сву где оп ште при хва-
ћен. Она мо ра би ти плу ра ли стич ка, и по са др жа ју и по об ли ци ма.

Ва љан по ли тич ки по ре дак де мо кра ти је је сте по ре дак у ко ме 
се она при бли жа ва сво ме пој му, или се, бар, не уда ља ва од ње га. 
Али, де мо кра ти ја ни је са мо то. Мо ра има ти ме ста и за ино ва тив не 
ели те. У та квом по рет ку су и гра ђа ни и ели те ства ра о ци по ли-
ти ке, сва ко у свом до ме ну, али увек у од но си ма бли ске са рад ње, 
где из ме ђу њих не ма ја за у дру штве ном ста ту су. Без та квих ели-
та, ни је мо гу ћа “коп ча” с ин фор ма тич ком ером и њој при ме ре ном 
де мо кра ти јом, ни ти на ди ла же ње гра ни ца епо хе ве ли ке исто риј ске 
не из ве сно сти.

По ли тич ки по ре дак те вр сте мо ра са др жа ти со ци јал ну ди-
мен зи ју, би ти чи ни лац ко ји до при но си сма ње њу (с тен ден ци јом 
иш че за ва ња) си ро ма штва и бе де, као и пре ве ли ких со ци јал них 
не јед на ко сти. Ујед но, он би мо рао би ти и мо рал ни по ре дак у ко-
ме по ли ти ка стре ми ре а ли за ци ји оп штег до бра. Јер без пи та ња о 
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оп штем до бру “...за ми ре по ли тич ки жи вот и од у ми ре по ли тич ка 
за јед ни ца”.9) 

Де мо кра ти ја је та ко ђе ре жим вла сти, а сва ка власт – ка ко је 
дав но при ме тио лорд Ек тон – ква ри, док ап со лут на власт ква ри 
ап со лут но. Но, ни је си гур но да сва ка де мо кра ти ја ква ри ма ње не го 
дру ги си сте ми по ли тич ко-еко ном ске и кул тур не ор га ни за ци је дру-
штва. Сла бе и ко руп тив не де мо кра ти је, с ви ше пар ти змом чи ји је 
глав ни циљ “по де ла пле на”, квар ни је су од аскет ских, не кр ва вих 
ауто ри тар них ре жи ма, бар ка да је реч о по хле пи за ма те ри јал ним 
до бри ма. Сва ка ко, глав но ме ри ло при ро де вла сти је сте од нос пре-
ма пра ву на жи вот и сло бо ду. У том сми слу, то та ли тар на власт је 
нај и сква ре ни ја.

Пој мов но и прак тич ки, са вре ме на ли бе рал на де мо кра ти ја 
ве зу је се за ви ше пар тиј ски си стем. Тај си стем у на че лу има пред-
ност у од но су на јед но пар тиј ски. Јер омо гу ћу је, опет на чел но го-
во ре ћи, сло бо ду из бо ра из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких и вред но-
сних опре де ље ња. Ме ђу тим, са мо ус по ста вља ње ви ше пар ти зма, 
без дру гих ва жних еле ме на та, пре све га бо љих усло ва жи во та за 
све, да ле ко од то га да је до вољ но за де мо кра ти ју. Јед но пар тиј ски 
мо но пол че сто се за ме њу је фак тич ком мо но пол ском рас по де лом 
вла сти и при ви ле ги ја из ме ђу не ко ли ко пар ти ја, при че му је не бит-
но је су ли оне тре нут но вла да ју ће или опо зи ци о не. Оне се сме њу ју 
на вла сти и фор ми ра ју по себ ну по ли тич ку кла су ко ја у сим би о зи с 
по сед ни ци ма бо гат ства, са чи ња ва је дин стве но те ло, ка да се ра ди о 
њи хо вим стра те шким ин те ре си ма.

То је по себ но ка рак те ри стич но за зе мље пост-ре ал со ци ја-
ли стич ке “тран зи ци је”. У нај ве ћем де лу тих зе ма ља ви ше не ма 
стра хо вла де. Али, то ни је пр вен стве но ре зул тат ус по ста вља ња ви-
ше пар ти зма, ко ји је че сто скри ва ли ца за на ста вак ауто ри тар них 
обра за ца вла да ви не, не го пре све га ис ку ства ре пре сив но сти прет-
ход ног си сте ма и стра ха по сто је ћих вла сти од ма сов не по бу не ако 
би се по ни шти ле ма кар и скром не те ко ви не ње го вог уки да ња.

У ста рим ли бе рал ним де мо кра ти ја ма, по пут аме рич ке и бри-
тан ске, већ де це ни ја ма функ ци о ни ше не ка вр ста дво пар тиј ског јед-
но пар ти зма, што је на пр ви по глед па ра док сал но. Ме ђу тим, па ра-
докс иш че за ва ако се па жљи ви је раз мо три су шти на тог фе но ме на. 
На и ме, не ма ни ка квих бит них раз ли ка из ме ђу две ју до ми нант них 
и кон ку рент ских пар ти ја. Оне се во љом по ли тич ког те ла сме њу ју 
на вла сти, али оне мо гу ћу ју из бор ствар не ал тер на ти ве по сто је ћем 
си сте му. Во де ћи пред став ни ци обе пар ти је др же сва кључ на по ли-
9)  М. Ко зо ма ра, Че ти ри пре да ва ња о уму, Пла то, Бе о град, 2006, стр 45.
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тич ка ме ста и рас по ла жу ве ли ким нов цем, нео п ход ним за из бор не 
кам па ње и одр жа ње на вла сти. Пар ти је дру га чи јих ори јен та ци ја 
ни чим од то га не рас по ла жу, те су си стем ски мар ги на ли зо ва не.

Јед но пар тиј ски си сте ми у из ве сним исто риј ским окол но сти-
ма, и под усло вом да не ус по ста вља ју стра хо вла ду, мо гу би ти по-
год ни ји од ви ше пар тиј ских – ка да тре ба оси гу ра ти је дин ство зе-
мље, сло же не у на ци о нал ном, ре ли ги о зном и со ци јал ном сми слу, 
опу сто ше не и тра у ма ти зо ва не ра том и/или оку па ци јом, као и ко ло-
ни ја ли змом, ка да је нео п ход но из вр ши ти при мар ну мо дер ни за ци ју, 
и слич но. У та квим окол но сти ма отва ра ју се из гле ди за по бољ ша-
ње жи вот ног по ло жа ја до њих кла са и сло је ва, ја ча ју ин сти ту ци је 
др жав ног и оп ште дру штве ног је дин ства и при вр же ност ко лек тив-
ним вред но сти ма, обез бе ђу је се кон цен тра ци ја во ље, по ли тич ке 
енер ги је и рас по ло жи вих оскуд них сред ста ва, зе мља се из вла чи из 
те шке за о ста ло сти и си ро ма штва, ре ла тив но се сма њу ју уну тра-
шње на пе то сти и су ко би. Ва жно је да се, на кон те, об но ви тељ ске 
фа зе дру штве ног раз вит ка, омо гу ћи пре лаз ка ква ли та тив но но вој, 
у ко јој се по сте пе но гра ди ра ци о нал ни, а не ато ми зо ва ни, исто риј-
ски не про дук тив ни, пар тиј ски и ши ри по ли тич ки плу ра ли зам. Да-
кле, не мо же се не за ви сно од исто риј ског, со ци јал ног, по ли тич ког 
и кул тур ног кон тек ста јед не зе мље фа во ри зо ва ти ви ше пар тиј ски у 
од но су на јед но пар тиј ски си стем. По дроб ни ја ана ли за фе но ме но-
ло ги је пар тиј ског ор га ни зо ва ња и гру пи са ња по ка зу је да  не по сто-
ји са мо не ка вр ста јед но пар тиј ског ви ше пар ти зма не го и, ду бин ски 
по сма тра но, сво је вр сног ви ше па р тиј ског јед но пар ти зма (при ли-
ком фор ми ра ња пар тиј ских кар те ла), ако се до пи ре до ло ги ке њи-
хо вог по на ша ња и ин те ре сне по за ди не тог по на ша ња. 

Ја вља ју се и за ме ци ре пу бли кан ских ди на сти ја, и то не са мо 
у по је ди ним кав ка ским др жа ва ма ко је од ско ра има ју не ку вр сту па-
ра-де мо кра ти је, не го и у Сје ди ње ним Др жа ва ма, ви со ко ра зви је ној 
зе мљи, ко ја се увр шћу је у клуб “ста рих де мо кра ти ја”. Ни је ли и то 
симп том стал не ре дук ци је ци ље ва и са др жа ја де мо кра ти је и ње ног 
ма ски ра ња не чим што она ни је? 

Су штин ска је ве за из ме ђу де мо кра ти је и људ ских пра ва. Та-
мо где тих пра ва не ма, или су угро же на, не ма ни де мо крат ског по-
рет ка. Но, то су спо зна је оп штег ти па ко је се мо ра ју кон кре ти зо ва-
ти. Ако се за ла га ње за људ ска пра ва пре тво ри у сред ство гло бал ног 
по ко ра ва ња, по го то во агре си је, еко ном ске, по ли тич ке и иде о ло шке 
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до ми на ци је, он да се по ни шта ва сам прин цип де мо кра ти је и тих 
пра ва. У њи хо во име чи ни се на си ље и уво ди бес пра вље. Основ но 
људ ско пра во је сте пра во на жи вот. Шта је с тим пра вом, ка да у 
“ху ма ни тар ним” и “пре вен тив ним” ин тер вен ци ја ма стра да ју де се-
ти не хи ља да љу ди? Ка ква је то де мо кра ти ја ко ја се гра ди на гро-
бо ви ма не ви них?10) Мо же ли би ти сло бо де (сем оне сто ич ке, уну-
тра шње) у усло ви ма оку па ци је и но вог роп ства? По че му је та кав 
по ре дак бо љи од не ке прет ход не де спо ти је или ти ра ни је? 

Не мо же се оспо ри ти да у за пад ним зе мља ма по сто је уста ви-
ма га ран то ва на лич на пра ва гра ђа на и да су она, ве ро ват но, нај зна-
чај ни ји са сто јак де мо кра ти је ко ји, у це ло сти гле да но, ни је под ле гао 
та квој де ге не ра ци ји ка ква се до га ђа ње ним дру гим еле мен ти ма. То 
се по себ но од но си на спре ча ва ње са мо во ље вла сти. На рав но, то не 
зна чи да уоп ште не ма кр ше ња људ ских пра ва у тим зе мља ма. Али 
се то де ша ва мно го ре ђе не го у пре о ста лим дик та ту ра ма и ап со лу-
ти стич ким мо нар хи ја ма у све ту. 

Но, га ран то ва ње и жи вље ње тих пра ва је сте при ви ле ги ја 
гра ђа на тих зе ма ља. Са свим је друк чи ја си ту а ци ја у по на ша њу вла-
сти нај моћ ни јих зе ма ља За па да пре ма оним, не по кор ним, а вој но 
сла бим др жа ва ма и на ро ди ма из ван њи хо вог кру га. Уби ја ње у име 
људ ских пра ва нај ве ћи је зло чин и ци ни зам. Сто га се пи та ње тих 
пра ва мо ра по сма тра ти у гло бал ним раз ме ра ма. Де мо кра ти ја (са 
свим сво јим ма на ма, али и те ко ви на ма) на до ма ћем те ре ну моћ них 
за пад них зе ма ља, мо же би ти пра ће на, а та ко че сто и би ва, де спо-
ти змом и ти ра ни јом пре ма спо ља. 

Пра во на сло бо ду је те мељ но људ ско пра во и јед но од кључ-
них ме ри ла де мо кра ти је. Али, по ли тич ка сло бо да, чи ја је бит на 
са став ни ца не по сто ја ње стра ха од др жав не вла сти, мо ра би ти пра-
ће на сло бо дом од гла ди, не за по сле но сти и со ци јал не бес пер спек-
тив но сти. Ако тих дру гих сло бо да не ма, он да по ли тич ка сло бо да 
ма ло шта зна чи, ако ишта зна чи, они ма ко ји жи ве у усло ви ма трај-
не и те шке бе де. Сто га се де мо кра ти ја и људ ска пра ва мо ра ју са гле-
да ва ти у нај ши рем ег зи стен ци јал ном и епо хал ном кон тек сту. Ни ко 
не ма пра ва да мо но пол ски од ре ђу је шта су људ ска пра ва и ка кви 
су кри те ри ју ми де мо кра ти је и сло бо де. Ко рен људ ских пра ва је у 
при род ним пра ви ма чо ве ка као чо ве ка.11)

10) Пре ма ис тра жи ва њу Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је у Ира ку је у  про те кле три го ди-
не уби је на сто пе де сет јед на хи ља да ци ви ла те зе мље од оку па тор ске вој не си ле и услед 
уну тра шњих кр ва вих об ра чу на (С. Ст., “Уби је на 151000 Ира ча на”, По ли ти ка, 11. ја ну ар 
2008, стр. 3). 

11) Т. Флај нер на гла ша ва да “де мо кра ти ја пред ста вља без у слов ну прет по став ку за оства-
ри ва ње људ ских пра ва”, а чу ве ну мак си му “Не чи ни дру го ме оно што не би же лео да 
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У усло ви ма пљач ка шке при ва ти за ци је, ко ја је су штин ски по-
ве за на са “пљач ка шком гло ба ли за ци јом”(П. Бур дје), пр ља ве бор-
бе за власт, вла да ви не ва зал них и пот ку пљи вих ели та, ве ли ких и 
де ху ма ни зу ју ћих со ци јал них не јед на ко сти,  дик та ту ре ка пи та ла, а 
не са мо дик та ту ре у име про ле та ри ја та – не ма де мо кра ти је. Њу не 
уни шта ва ју са мо ти ра ни ја и то та ли тар ни си сте ми не го и огром на 
не за по сле ност, не по сто ја ње из гле да да се они на дну, или при дну 
дру штве не пи ра ми де, од мак ну од та квог свог по ло жа ја. Уни шта-
ва ју је и па то ло ги за ци ја дру штве них то ко ва, као и по ни шта ва ње 
нор ми и вред но сти ко је омо гу ћу ју бар ми ни мум не на мет ну те дру-
штве не ко хе зи је. Ап стра хо ва ње од тих окол но сти и ин си сти ра ње 
ис кљу чи во на про це ду ри (ко ју пре те жно од ре ђу ју моћ ни и бо га ти, 
кад год се ра ди о њи хо вим стра те шким ин те ре си ма) је сте ста вља-
ње у за гра де су штин ских со ци јал них прет по став ки и са др жа ја де-
мо кра ти је. Да би за и ста би ла де мо крат ска, са ма про це ду ра мо ра из 
њих из ра ста ти. Без то га она по ста је об ма на.

Де мо кра ти ја прет по ста вља по тре бу за њо ме, осми шље но, 
стал но и ор га ни зо ва но за ла га ње за ње но оства ри ва ње. Ва ља не ин-
сти ту ци је ни су са ме по се би де мо кра ти ја. Оне тра же жи вог су бјек-
та и ње гов ак ти ви тет. Не тво ре је љу ди “по себ ног ко ва”, по го то во 
не све ци и ан ђе ли. Али не ма де мо кра ти је ако у ње ним ин сти ту-
ци ја ма не пре о вла ђу ју по ште ни љу ди ко ји не ће зло у по тре бља ва ти 
власт. Нор ма тив но ви со ко вред не уста но ве по ста ју пра зан рам ако 
им та кви љу ди не да ју пе чат.

Мо ра ју се на ве сти и још не ка ва жна уну тра шња огра ни че ња 
де мо кра ти је. Ни је реч са мо о “му ци” ускла ђи ва ња мно го број них 
ин те ре са, по зна тој бо ле сти “стран чар ства” у ње ном ли бе рал ном 
об ли ку, су ко би ма пар ти ку ла ри те та, фе но ме ни ма “де мо крат ског 
ели ти зма”, оли гар хи за ци је вла сти и сл. Ра ди се о то ме да се од де-
мо кра ти је че сто оче ку је ви ше не го што она објек тив но мо же да-
ти. С јед не стра не, бит но се су жа ва ју ње ни са др жа ји, она се под ре-
ђу је ло ги ци про фи та, тра же се об ли ци за шти те од “не мо гућ но сти 
вла да ња” у ве о ма сло же ном “по стин ду стриј ском дру штву”, као и 
за шти те од “отров них пло до ва са ме де мо кра ти је” (Ke a ne). С дру-
ге стра не, она се схва та, бар у фа зи из ла ска из ауто крат ског или 
то та ли тар ног ре жи ма,  као не ка вр ста “спа со но сне фор му ле”. То 
је би ло по себ но ка рак те ри стич но за европ ске зе мље “тран зи ци је” 
кра јем де ве де се тих го ди на про шло га и по чет ком ово га ве ка. До жи-
вља ва ми то ло ги за ци ју ка ко услед ње ног пре тва ра ња у спе ци фич ну 
ро бу ко ја се, за па ко ва на у ла жно-сјај ни иде о ло шки омот, про да је 

дру ги те би чи ни” сма тра те мељ ним на че лом људ ских пра ва. (Т. Флај нер, Људ ска пра ва и 
људ ско до сто јан ство, Гу тем бер го ва га лак си ја, Бе о град-Ва ље во, 1996, стр. 51, 55).
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на свет ском тр жи шту, та ко и због ње ног схва та ња као по ли тич ког 
бо га ко ји мо же све. Ан тич ки по јам ме ре нео п хо дан је као усме ра-
ва ју ће на че ло ње ног раз во ја и ње не мо ћи. Озби љан ис пит де мо кра-
ти је у да на шњим (пост)мо дер ним дру штви ма је сте у то ме ка ко она 
мо же функ ци о ни са ти “ка да вре ме ни је ле по”, то јест у усло ви ма 
про ду бљи ва ња еко ном ске кри зе и ан та го ни за ци је тих дру шта ва, 
по ве ћа ња не за по сле но сти и си ро ма штва, као и не по ве ре ња у ин-
сти ту ци о нал не аран жма не. 

По сто ји и јед на вр ста са мо ре дук ци је и са мо у ки да ња де мо-
кра ти је по сред ством “рђа ве бес ко нач но сти” ак ти ви зма ње них про-
та го ни ста, а да се све оста ло, по себ но при вред ни раз вој и ње гов 
ква ли тет, за по ста вља. Пре тво ре на у не пре ста но ми тин го ва ње, 
рас пра вља ње и до но ше ње од лу ка ко је има ју ма сов ну по др шку, 
усме ре ност го то во ис кљу чи во на ети ку пре ра спо де ле скром ног 
дру штве ног про из во да, при че му до ла зи до ње го вог стал ног сма-
њи ва ња – де мо кра ти ја про ду бљу је дру штве ну кри зу, уме сто да бу-
де пут из ла ска из ње, по ве ћа ва си ро ма штво, и на кра ју до жи вља ва 
по раз. Ис ку ства са мо у прав не де мо кра ти је у фа зи ње не де ге не ра ци-
је у дру гој по ре ду Ју го сла ви ји, као и ис ку ство по кре та “Со ли дар-
ност” у Пољ ској, убе дљи ви су до ка зи за то, а мо же их се још на ћи.  
Сто га се у ин сти ту ци о на ли за ци ји де мо кра ти је мо ра во ди ти ра чу на 
о то ме да ће сфе ра ма те ри јал не про из вод ње за ду го оста ти сфе ра 
ну жно сти. Та се ну жност мо же са мо убла жи ти, учи ни ти ху ма ни-
јом, али се не мо гу от кло ни ти ње на те го ба и нео п ход ност по ко ра-
ва ња тех но ло шким им пе ра ти ви ма.

У иден ти фи ка ци ји по сто је ћих и пред ви ђа њу бу ду ћих ма ги-
страл них то ко ва на “ста ром кон ти нен ту” по гре шан је при ступ: или 
Евро па дик та ту ре, тех но крат ских и сци јен то крат ских ели та, или 
Евро па де мо кра ти је. По сто је раз ли чи ти са др жа ји и об ли ци де мо-
кра ти је, али и дик та ту ре. Не мо же се увек по ву ћи ја сна гра ни ца 
из ме ђу њих, по го то во не у вре ме гло ба ли за ци је. Дик та ту ра има су-
ро ве, али и пре фи ње не ви до ве у ко ји ма се пр вен стве но овла да ва 
ду шом, и то при вид но не на сил ним сред стви ма. Она се не сво ди 
на су ро ву и бес кру пу ло зну по ли тич ку власт. Сје ди њу ју се дик та-
ту ра зна ња и еко ном ско-со ци јал на дик та ту ра ка пи та ла, по себ но 
оног кор по ра тив ног, с од ре ђе ним об ли ци ма по ли тич ке де мо кра ти-
је. Сто га је по гре шан при лаз ствар ном од но су де мо кра ти је и дик-
та ту ре као ме ђу соб но не до ди ри вих ен ти те та. Али по гре шна је и 
по зи ци ја у ко јој се из јед на чу је моћ објек тив не дик та ту ре ка пи та-
ла и сна га по ли тич ке де мо кра ти је. Пр ва је ја ча. Та ко ће нај ве ро-
ват ни је и оста ти у бу дућ но сти Европ ске уни је, као и у гло бал ним 
раз ме ра ма. Но, тре ба има ти у ви ду да ће дик та ту ра ка пи та ла би ти 
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знат но из ра же ни ја у пе ри фер ним зе мља ма те Уни је не го у ње ном 
сре ди шту.

Про бле ма ти за ци ја од но са де мо кра ти је и дик та ту ре на ме ће 
по тре бу ду бљег са гле да ва ња од но са де мо кра ти је и на си ља. От куд 
то да се у про це су ко ји отва ра из ве стан про стор за сло бод но из-
ра жа ва ње по ли тич ких уве ре ња и по ли тич ко ор га ни зо ва ње, нео ме-
та но са мо во љом вла сти – ја вља пра ва про ва ла на си ља, по себ но у 
мно гим на ци о нал но, вер ски и ра сно хе те ро ге ним зе мља ма “тран-
зи ци је”? Зар не би тре ба ло да бу де обр ну то? 

Ни је реч о ле гал ној и ле ги тим ној упо тре би си ле, ко ја мо ра 
би ти свој стве на де мо крат ској др жа ви. Реч је о па то ло шком, зло чи-
нач ком на си љу. По ти сну те мр жње бук ну ле су свом сна гом упо ре до 
са отва ра њем си сте ма за ве ће по ли тич ке сло бо де, чак и ње го вим 
по сред ством. Ус по ста вља се из о па че на и опа сна “де мо кра ти ја” у 
зна ку про го на и са ти ра ња при пад ни ка дру гих на ро да и ве ра, свих 
ко ји ни су “Ми”, или као “Ми”, по прин ци пу “или се по кло ни, или 
се укло ни” (С. Вр цан). Те за да је то ну жна фа за у пре ла зу ка не кој 
“пра вој” де мо кра ти ји, ни је одр жи ва. Јер се на та квим осно ва ма не 
за сни ва сло бод на не го то та ли тар на де мо кра ти ја. Зби ва ња на ју го-
сло вен ском про сто ру по след њих де це ни ја то по твр ђу ју. Ме ђу тим, 
то ни је спе ци фич ност са мо тог про сто ра већ је по ја ва ши рег оп-
се га. Она се не мо же об ја сни ти ис кљу чи во си стем ским и исто риј-
ским  чи ни о ци ма, као и ме ђу на род ним скло пом мо ћи, већ се мо ра 
ићи и до про бле ма ти за ци је пси хич ких пре ди спо зи ци ја за агре си ју, 
са др жа них у мо гу ћем по на ша њу знат ног бро ја љу ди, до ан тро по-
ло шких ко ре на зла.

На исто риј ском ви ди ку са да не ма до вољ но ма те ри ја ла ни су-
бје ка та за бит ну об но ву де мо кра ти је и за син те зу, или бар ме ђу-
соб но про жи ма ње и на до пу ња ва ње ње них раз ли чи тих ви до ва. То 
је гра ни ца гло бал не исто риј ске си ту а ци је. Та ко ђе не ма ни чег што 
би у до глед ном вре ме ну мо гло, бар у оном европ ском и се вер но-
аме рич ком по ли тич ко-кул тур ном кру гу, за ме ни ти де мо кра ти ју, са 
свим ње ним зна чај ним ма на ма, и до не ти не ки, ква ли та тив но ви-
ши об лик на чи на жи во та. Али, ако ње на бит на об но ва и уз диг ну ће 
спа да ју у по сло ве ко ји су и хит ни и ду го роч ни, при че му је њи хов 
ис ход не из ве стан, по сто је по тре ба и од ре ђе не ре ал не мо гућ но сти 
да се са да шњи круп ни не до ста ци де мо кра ти је сма ње, по што се не 
мо гу са свим от кло ни ти. От пор ње ном су жа ва њу, де ге не ра ци ји и 
ма ни пу ла ци ји њо ме, прем да ве о ма не из ве стан, ипак, ни је без из-
гле дан. Он под ра зу ме ва еман ци па тор ско зна ње, раз би ја ње фа та ли-
стич ке све сти да се баш ни шта не мо же про ме ни ти, осми шље но 
де ла ње, ри зик и од го ва ра ју ћа сред ства. 
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Де мо кра ти ја не ма сми сла ако у оном бит ном не омо гу ћу је 
да свет бу де бо љи. То бит но се са сто ји у сма њи ва њу оних об ли ка 
људ ске пат ње и не сре ће ко ји про из ла зе из ду бо ко де ху ма ни зу ју-
ће со ци јал не не прав де и чо ве ко вог по ни же ња, а пре све га у про-
гре сив ном сма њи ва њу ме ђу људ ског ис тре бље ња. Све мо ра про ћи 
кроз то ме ри ло. 

Сва ка ко, по кре ти за де мо кра ти ју и она као по ре дак, и по ред 
сво јих ве ли ких не до ста та ка, учи ни ли су кру пан исто риј ски ко рак 
на пред ти ме што су, њи хо вим по сред ством, у нај ве ћем де лу све та 
иш че зли ин сти ту ци о на ли зо ва но по ли тич ко роп ство и ду го трај на 
ти ра ни ја. Огра ни че на и не ста бил на сло бо да ипак је не ка сло бо да. 
Али се мо ра ју са гле да ти и не ке крај ње опо ми њу ће чи ње ни це ко је 
све до че да је би ланс ста ња да на шњег све та у по гле ду со ци јал них 
прет по став ки сло бо де и бо љег жи во та ве ћи не чо ве чан ства – из ра-
зи то не по во љан, у не ким ви до вим и по ра зан.

Има про це на да у са да шњем све ту гла ду је 950 ми ли о на, а у 
си ро ма штву жи ви 4,7 ми ли јар ди љу ди. Без пит ке во де је 45% ста-
нов ни штва пла не те, а без са ни та ци је 50 од сто.12) Ре гре сив ни исто-
риј ски трен до ви нај ви ше по га ђа ју зе мље “тре ћег” и “че твр тог” 
све та. По вр шин ска де мо кра ти за ци ја ни је за у ста ви ла та ква кре та-
ња и пре о кре ну ла их ка ма кар ма лом бо љит ку ма сов них усло ва 
ег зи стен ци је. 

Ме ђу тим, ре гре сив ни трен до ви за хва та ју и раз ви је ни део 
све та. Е. Ман дел ис ти че да се “у им пе ри ја ли стич ким зе мља ма не-
за по сле ност по ве ћа ла с 10 на 50 ми ли ју на, а у зе мља ма Тре ћег сви-
је та до сег ну ла је ра зи ну од 500 ми ли ју на не за по сле них. Код мно-
гих по то њих зе ма ља то зна чи да је 50% ста нов ни штва без по сла.”. 
Исти аутор на во ди по дат ке да “у земљaма Тре ћег сви је та од гла ди 
и из ље чи вих бо ле сти го ди шње уми ре 16 ми ли ју на дје це. Та број ка 
чи ни 25% по ги ну лих у Дру гом свјет ском ра ту, укљу чу ју ћи и Hi-
ros hi mu и Auschwitz.” На ста вља ју ћи ана ли зу со ци јал ног ста ња у 
да на шњем све ту Ман дел ис ти че да се раз во јем ка пи та ли за ма у зе-
мља ма Ис точ не Евро пе и бив шег СССР-а, “по но во бу ди све оно 
бар бар ско, оно што со ци јал но уна за ђу је дру штво. При ва ти за ци ја 
ве ли ких пред у зе ћа мо же до ве сти до от пу шта ња 35 до 40 ми ли ју на 
за по сле них, те па да рад нич ких пла ћа за 40%.” Он за кљу чу је да је 
“ста ње у сви је ту да нас дра ма тич но: до слов но се ра ди о пи та њу фи-
зич ког пре жи вља ва ња чо вје чан ства…”13)  
12) С. Ал ба Ри цо, “Над моћ ка пи та ли зма”, Но ви пла мен , За греб, март 2009, стр. 42.

13) Е. Ман дел, “Со ци ја ли зам и бу дућ ност”, Но ви пла мен, За греб, март 2009, стр. 58, 60.



Зоран Видојевић Историјски биланс и будућност демократије 

25

Сва ка ко, та кво ста ње све та ни је узро ко ва но са мо еко ном-
ским, по ли тич ким и вој ним пот чи ња ва њем ње го ве ве ћи не пу тем 
гло ба ли за ци је, ко ја има пе чат “ве стер ни за ци је”, пре све га “аме ри-
ка ни за ци је” ( прем да га по сте пе но гу би), као и ва зал не де мо кра ти-
је у ње ном ква зи-ли бе рал ном об ли ку. Али је си гур но да је ве ли ким 
де лом ти ме узро ко ва но. Те и слич не по дат ке од го вор на те о риј ска 
ми сао мо ра узе ти за осно ву ди јаг но зе са да шњег све та, као и мо-
гућ но сти, су бје ка та и на чи на  ње го ве евен ту ал не про ме не ко ја бар 
за у ста вља ре гре сив не то ко ве. 

ДЕМОКРАТСКО-ЛИБЕРАЛНИСОЦИЈАЛИЗАМ?

Об но ва де мо кра ти је, ње но при бли жа ва ње вла сти том пој му, 
мо гу ћа је као са мо де тер ми на ци ја по је дин ца и са мо у пра ва де мо-
са.14) Али та об но ва ни је мо гу ћа без спо ја са ње ним ово вре ме ним 
прет по став ка ма. Ов де пре све га има мо у ви ду ин фор ма тич ку ре-
во лу ци ју ко ја, по ред оста лог, пру жа шан су за ве о ма бр зо са зна ње 
ста во ва го то во це ло куп ног гра ђан ства по во дом зна чај них по ли тич-
ких пи та ња. (Исти на, она се мо же из ро ди ти у тех но ло шку осно ву 
то тал не кон тро ле гра ђа на, за ви сно од то га ко и у име че га упра вља 
дру штвом). Али, не ма об но ве де мо кра ти је без со ци јал не пра вед-
но сти на те ме љу сна жне при вре де. Не ма је без плу ра ли стич ког 
исто риј ског су бјек ти ви те та, али и без но вог по ли тич ког сен зи би-
ли те та, ко ји са др жи и спо соб ност за исто риј ску има ги на ци ју. 
На по кон, не ма је без мо рал ног уз диг ну ћа чо ве ко вог – у сми слу 
чу ва ња жи во та и до сто јан ства сва ког људ ског би ћа, без су зби ја ња 
те шког на си ља, без су штин ског огра ни ча ва ња по хле пе и гра бе жи 
би ло ко је вр сте. То ни је са мо ствар уну тра шње ре во лу ци је у по је-
дин цу не го и ду бо ких из ме на вла да ју ће ци ви ли за ци је чи ја су глав-
на обе леж ја ства ри,но вац и на си ље.15)Сви ти усло ви мо ра ли би 
са чи ња ва ти це ли ну.

Не ма ни јед ног ар гу мен та про тив те зе да со ци ја ли зам и ли-
бе рал на де мо кра ти ја ни су не спо ји ви, ако со ци ја ли зам са др жи тр-
жи шну при вре ду (ко ја не ис кљу чу је ко ор ди на тив но  пла ни ра ње), 
сво јин ски и по ли тич ки плу ра ли зам, оба у ко рист рад не ве ћи не дру-
штва, као и вла да ви ну пра вич ног пра ва.
14) “Са мо у прав не за јед ни це, не ин ди ви ду ал не, пред ста вља ју основ не је ди ни це де мо крат-

ског дру штва” (К. Лаш, op. cit. стр. 13).

15) Тре ба се при се ти ти Бер ђа је вље ве ми сли да ће “дру штве на ре во лу ци ја би ти етич ка или 
је не ће би ти” (пре ма: М. Ђор ђе вић, “Сло бо да и спас”, Ре пу бли ка, Бе о град, 1999, стр. 
37).
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У ве зи с овом про бле ма ти ком вре ди на ве сти не ко ли ко ка рак-
те ри стич них гле ди шта. Нај пре оно Ф. Ка нин га ма.

Он ис ти че да, ако је “раз вој на де мо кра ти ја” ком па ти бил на с 
ли бе рал ном де мо кра ти јом, а “по зи тив на сло бо да” (ко ја иде за јед но 
са “раз вој ном де мо кра ти јом”) са плу ра ли змом, “он да са свим си-
гур но има до вољ но срод но сти из ме ђу иде а ла де мо крат ског со ци-
ја ли зма и вред но сти и по ли тич ких оп ци ја ‘ши ре’ ли бе рал не де мо-
кра ти је ко ја нам ука зу је на то да је по јам ли бе рал но-де мо крат ског 
со ци ја ли зма ко хе рен тан”.16)

Из ве сна ан ти ци па ци ја до ди ра ли бе ра ли зма и со ци ја ли зма 
мо же се на ћи и у дав на шњем за ла га њу Д. Хју ма “да се у сва кој сло-
бод ној др жа ви са крај њом рев но шћу са чу ва ју они об ли ци и уста-
но ве ко ји оси гу ра ва ју сло бо ду, са ве ту ју јав но до бро и огра ни ча ва ју 
и ка жња ва ју грам зи вост и ам би ци ју по је дин ца”. 17)

При род но је да се на те ме љу до ди ра и уза јам не до пу не ху-
ма ни стич ких са др жа ја ли бе ра ли зма и не ре пре сив ног со ци ја ли зма 
ја ви иде ја ли бе рал ног со ци ја ли зма.

Н. Бо био се за ла гао за но ви дру штве ни уго вор “...ко ји у сво је 
кла у зу ле укљу чу је прин цип ди стри бу тив не прав де (да кле, про је-
кат ко ји је ком па ти би лан са прак тич ном и те о риј ском тра ди ци јом 
со ци ја ли зма)” и на гла ша вао да је то “је ди ни на чин да се о ли бе-
рал ном со ци ја ли зму го во ри, а да то не бу де ап стракт но или пак 
про тив реч но”.18)

Ли бе рал ни со ци ја ли зам, с ње му свој стве ном де мо кра ти јом, 
иако не под тим име ном, “опред ме тио” се у мо де лу “др жа ве бла-
го ста ња”, нај ви ше раз ви је ном у Скан ди на ви ји. Ма ко ли ко он био 
као прак са огра ни чен с об зи ром на “тре ба-да” по јам со ци ја ли зма, 
чи ње ни ца је да је над жи вео бољ ше вич ки со ци ја ли зам и по ка зао да 
се мо же спа ја ти ли бе ра ли зам као фи ло зо фи ја сло бо де с прин ци пи-
ма и прак сом со ци јал не прав де и де мо кра ти је. Ме ђу тим, ако се има 
на уму нео п ход ност са гла сно сти те о ри је с оним што је про гре сив-
но у ду ху са вре ме не епо хе и ње ним су штин ским по тре ба ма, као 
и ге не зом ли бе ра ли зма, он да је бо ље упо тре бља ва ти син таг му 
“де мо крат ско-ли бе рал ни со ци ја ли зам“ не го “ли бе рал ни со ци ја ли-
16) Ф. Ка нин гам, Те о ри је де мо кра ти је, кри тич ки увод, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 

92-93. 

17) Ши ре о то ме: И. Ву ја чић, «Деј вид Хјум», збор ник Те о ре ти ча ри ли бе ра ли зма, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2007, стр. 69.

 На рав но, не тре ба за бо ра ви ти да Хјум, сле де ћи свој скеп ти ци зам и ин спи ра ци ју Ма ки-
ја ве ли јем, сма тра да “у по ли ти ци за сва ког чо ве ка тре ба прет по ста ви ти да је ни тков” 
(исто, стр. 69).

18)  Н. Бо био, Бу дућ ност де мо кра ти је, од бра на пра ви ла игре, стр. 135.
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зам”. Де мо кра ти ја је ту те мељ на од ред ни ца, јер се ли бе ра ли зам 
че сто сво ди на сло бо ду сти ца ња при ват ног вла сни штва и уве ћа ње 
бо гат ства. 

За ла га ње за де мо крат ско-ли бе рал ни со ци ја ли зам на рав ни 
опре де ље ња од ре ђе ног по кре та, пар ти је, или на оној ин ди ви ду ал-
ној, под ра зу ме ва не са мо по ли тич ко и идеј но не го и мно го ши ре 
ег зи стен ци јал но опре де ље ње, на чин жи во та и од го ва ра ју ћи си стем 
вред но сти. Из ра ста из лич ног и ко лек тив ног ето са чи је су упо ри-
шне тач ке це ло ви та сло бо да, со ци јал на пра вед ност, ре ал ни ху ма-
ни зам, рав но прав ност свих људ ских би ћа, раз ви је на ду хов на ди-
мен зи ја дру штве ног бив ство ва ња и ми ро твор ство. То је сте про јект 
со ци ја ли зма “с људ ским ли ком” у ко ме је чо век и не што ви ше и 
не што ма ње од оног што са да је сте, јер на сто ји да на ди ла зи се бе и 
сма њу је оно што га ву че на ни же. Би ти про грам ски и “ли те рар но” 
за та кав со ци ја ли зам, жи ве ти, пре све га де ла ти су прот но тим на че-
ли ма, ви ше је од по це па не са ве сти и на ди ла зи сфе ру увек ва жног 
мо ра ли те та у иоле ху ма ни зо ва ној по ли ти ци. То је прак са ко ја уни-
шта ва сва ки из глед за бо љу ал тер на ти ву по сто је ћем ста њу све та. 

Да нас та кво опре де ље ње прет по ста вља  пре све га су прот ста-
вља ње су ро во сти нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, пљач ка шкој при ва-
ти за ци ји и ма сов ном људ ском по ни же њу по сред ством си стем ског, 
си сте мат ског и про гре сив ног оси ро ма ше ња и бе де ко ји про из ла зе 
из та кве при ва ти за ци је, но вим об ли ци ма при сва ја ња вла сти под 
ма ском де мо кра ти је,  гло ба ли за ци ји на си ља и стра ха и те жња ма 
за под чи ња ва њем све та  у име сло бо де и људ ских пра ва. Та ве о ма 
ва жна фа за град ње прет по став ки за де мо крат ско-ли бе рал ни со ци-
ја ли зам ко ја је зна ку бор бе”про тив”, мо ра ла би би ти сје ди ње на с 
тра га њем за ци ви ли за ци јом ко ја не па да ис под ни воа раз ви је ног 
ка пи та ли зма, али је “с оне стра не”  на чи на про из вод ње где је го то-
во све пот чи ње но про фи ту. 

Ј. Кра син ис ти че нео п ход ност уза јам ног деј ства и ко ри го ва-
ња ме то да со ци ја ли зма и ли бе ра ли зма, по тре бу да се кон цеп ци ја 
со ци ја ли зма при ла го ђа ва по ли морф ној струк ту ри све та, “све ту 
све то ва”, иде ја и вред но сти ра зних со ци ја ли за ма. Не ве ру је да је 
по вра так со ци ја ли зма мо гућ у Ру си ји ко ја је да нас за хва ће на еко-
ном ско-со ци јал ном и ду хов ном кри зом. Пи та се да ли ће XXI век 
би ти вре ме но вог при сту па со ци ја ли зму. Ње гов је од го вор да за то 
по сто је мо гућ но сти. А да ли ће се оне оства ри ти за ви си од то га 
ко ли ко ће со ци ја ли зам би ти у ста њу да се кар ди нал но об но ви и 
мо дер ни зу је.19) 
19)  Ју. Кра син, «Са ци ја љизм в тран сфор ми ру ју шћем сја об шће стве», Сва бод на ја мисљ, Но 

7. Ма сква, 2008, стр. 93-94-98.
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Тре ба на гла си ти да ни је исто риј ски про дук ти ван са вез из ме-
ђу сва ког ли бе ра ли зма и сва ког со ци ја ли зма. По сто је при ми тив-
ни, “ди вљи” и агре сив ни “ли бе ра ли зам”, за пра во, псе у до-ли бе ра-
ли зам, и исти та кав “со ци ја ли зам”. Они су две стра не јед не исте 
ме да ље – по ли тич ке ис кљу чи во сти и мр жње. Је дан без дру гог не 
мо гу. Али та њи хо ва ме ђу соб на за ви сност је исто риј ски де струк-
тив на. Обра зац њи хо вих од но са је у зна ку чу ве ног пи та ња: “Ко ће 
ко га”? По ли тич ка прак са за сно ва на на уни ште њу про тив ни ка во ди 
у за ти ра ње де мо кра ти је. 

По знат је став А. Сми та да “ми не оче ку је мо ру чак од на кло-
но сти ме са ра, пи ва ра и пе ка ра, већ од њи хо вог чу ва ња вла сти тог 
ин те ре са. Ми се не обра ћа мо њи хо вој чо веч но сти, већ њи хо вој се-
бич но сти, и не го во ри мо им о сво јим по тре ба ма већ о њи хо вим 
ко ри сти ма”. 20)

Ме ђу тим, то ни је је ди но ње го во те о риј ско ста но ви ште, иако 
је основ но, ка да је реч о при ро ди еко но ми је и ор га ни за ци ји дру-
штва. Он ис ти че и сле де ће: “Дру штво без до бро чин ства мо же оп-
ста ти, до ду ше не у нај у доб ни јем ста њу, али пре вла да ва ње не прав-
де га мо ра пот пу но ра зо ри ти”.21)

Да кле, А. Смит го во ри о по тре би дру штве не прав де. Она је 
услов и чи ни лац ху ма ни зо ва не де мо кра ти је. У нео ли бе ра ли зму 
дру штве ној прав ди не ма ме ста. Све то све до чи да из ме ђу из вор ног 
ли бе ра ли зма и де мо крат ског со ци ја ли зма по сто је до дир не тач ке, 
јер је та кав со ци ја ли зам нео дво јив од дру штве не прав де. Ли бе ра ли 
и со ци ја ли сти би ће при ну ђе ни да у тра же њу из ла за из све ду бље 
кри зе за пад не ци ви ли за ци је от кри ва ју та кве тач ке и угра ђу ју их у 
за јед нич ку стра те ги ју дру штве них пре о бра жа ја. 

У ат мос фе ри ко ју обе ле жа ва нео ли бе рал ни дух и иде о ло шки 
по гром усме рен про тив со ци ја ли стич ке иде је као та кве, а ка мо ли 
прак се, на мер но се за ту ра у ду бо ку по за ди ну те о риј ске и исто риј-
ске ме мо ри је ми сао Ро зе Лук сем бург: “Не ма со ци ја ли зма без де мо-
кра ти је, али не ма ни де мо кра ти је без со ци ја ли зма”. Још јед на ње на 
ми сао, за пра во прег нант но фор му ли са на дра ма исто риј ског рас кр-
шћа, до жи вља ва исту суд би ну: “Со ци ја ли зам или вар вар ство”. На-
рав но, реч је о де мо крат ском и ху ма ном со ци ја ли зму.22)

20)  И. Ву ја чић, «Адам Смит», збор ник Те о ре ти ча ри ли бе ра ли зма, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2007. стр. 90.

21)  Исто, стр. 95. 

22)  “Ка пи та ли стич ки нас строј не ми нов но во ди у ка та стро фу и бар бар ство. За то ми слим да 
је Ро са Лук сем бург још по чет ком 20. сто ле ћа има ла пра во ка да је из ба ци ла де ви зу: или 
со ци ја ли зам или бар бар ство” (М. Кан гр га, На ци о на ли зам или де мо кра ти ја, Из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2002. стр. 201).
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Л. Ко ла ков ски, исти на до ста дав но, на кон на бра ја ња оно га 
шта со ци ја ли зам ни је, на кра ју свог спи са баш под тим на сло вом, 
об ја вље ним кра јем пе де се тих го ди на про шлог ве ка, на вла сти то 
пи та ње шта со ци ја ли зам је сте, од го ва ра: “Со ци ја ли зам је сте не-
што до бро”.23) Те шко је по ве ро ва ти да је аутор ка кав је Ко ла ков ски 
тим сво јим ре чи ма вред но вао по сто је ћу прак су ко ја се под во ди ла 
под по јам со ци ја ли зма. Он је, нај ве ро ват ни је, имао на уму нор ма-
тив ни по јам со ци ја ли зма.

Ме ђу тим, из гле ди со ци ја ли зма, по зна тих ти по ва, или не ког 
но вог, мо ра ју се сме сти ти у по сто је ћи кон текст свет ске мо ћи.

“Ко ли чи на” би ло ко јег со ци ја ли зма и ње му свој стве не де-
мо кра ти је у овом исто риј ском тре нут ку би ће стро го кон тро ли са-
на од “свет ског по ли цај ца” – Сје ди ње них Др жа ва. Чим он оце ни 
да је та “ко ли чи на” по ста ла ве ћа од оне ко ја се уна пред под ра зу-
ме ва, упо тре би ће сва сред ства, од еко ном ских санк ци ја до вој них 
ин тер вен ци ја, про тив зе мље чи ја се вла да усу ди ла да пре ђе пре ко 
до зво ље них гра ни ца. Мо же, за са да, про ћи, евен ту ал но, са мо јед-
на ве о ма бла га со ци јал-де мо крат ска ва ри јан та ко ја са др жи из ра зи-
то  про а ме рич ку и про на тов ску ори јен та ци ју, или, пак, не ки вид у 
осно ви де кла ра тив ног, у нај бо љем слу ча ју со ци ја ли зма дру го ра-
зред ног зна ча ја уну тар без у слов не до ми на ци је кор по ра тив ног ка-
пи та ли зма. 

То су окол но сти у ко ји ма се да нас, без ве ћих ри зи ка, мо же 
ићи ка “со ци ја ли зму” ко ји је у крај њој ли ни ји са мо ре ту ши ран, ма-
ње “ди вљи” нео ли бе рал ни ка пи та ли зам, над гле дан и струк ту и ран 
од Аме ри ке.

За спо зна ју тог свет ско-исто риј ског кон тек ста мо ћи зна чај на 
је још јед на чи ње ни ца. На и ме, ни у јед ној ве ли кој зе мљи не са мо 
да не ма не ког це ло ви тог си сте ма со ци ја ли зма не го у сви ма по сто-
ји, у ве ћој или ма њој ме ри, кор по ра тив ни и нео ли бе рал ни ка пи та-
ли зам као осно ва њи хо вог це ло куп ног по рет ка. 

Хо ће ли, ка да и под ко јим усло ви ма до ћи до исто риј ски ре ле-
вант не об но ве со ци ја ли зма и раз вит ка де мо кра ти је ко ја би му би ла 
у осно ви, не мо же се са из ве сно шћу зна ти. Али је ве ро ват но да 
ће се тај про цес за че ти услед ду бо ко не ху ма не при ро де гло бал ног 
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма.

Но, на ду жу ста зу гле да но, ма три цу со ци јал не, ду хов не и 
нај ши ре ег зи стен ци јал не ре не сан се, ако до ње уоп ште до ђе, мо гу 
чи ни ти тран ска пи та ли стич ке и тран со ци ја ли стич ке иде је, вред-
но сти и прак се у са да не по зна том ви ду. То би со бом мо гло до не-
ти но ве са др жа је и об ли ке де мо кра ти је. Све је то са да сме ште но 
23)  Пре ма: М. Кан гр га, исто, стр. 203.
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у хо ри зонт не из ве сне бу дућ но сти. Јед но је си гур но: та ре не сан са, 
ако би и по ста ла ја ка исто риј ска мо гућ ност, прет по ста вља при мат 
но вог прак тич ког ума, де ла ње усме ра ва но пр вен стве но суд би ном 
чо ве чан ства у це ло сти. Ма ко ли ко из гле да ло да је то по сао не ких 
да ле ких ге не ра ци ја бу дућ но сти – па жљи во осма тра ње и са би ра ње 
упо зо ра ва ју ћих зна ко ва са да шњо сти го во ри да је та кво усме ре ње 
хит но, те да ду хов на, пре све га мо рал на ре во лу ци ја сти че дру штве-
но-он то ло шки ста тус. 

На кон сло ма ре ал-со ци ја ли зма као си сте ма и као вој ног бло-
ка на ста ла је иде о ло ги ја бе зал тер на тив но сти ко ју је на ме тао нај-
ве ћи део по ли тич ких и ин те лек ту ал них ели та За па да. Ка пи та ли зам 
у ње го вом нео ли бе рал ном об ли ку мо ну мен та ли зо ван је и тре ти ран 
не са мо као оно исто риј ски нај бо ље, не го и људ ска суд би на. Ни-
је те шко про зре ти ко ли ко је то плит ка «те о ри ја» исто ри је. Али се 
ода тле не би сме ло упа сти у дру гу вр сту плит ко сти: да са да шња 
озбиљ на кри за нео ли бе рал ног ка пи та ли зма ну жно во ди ка смр ти 
ка пи та ли зма као та квог, да по раз тог ње го вог об ли ка ну жно ра ђа 
над моћ ну исто риј ску ал тер на ти ву и ква ли та ти ван скок у раз вит ку 
де мо кра ти је. Ни кад по раз јед ног си сте ма не ства ра сам по се би бо-
љу исто риј ску ал тер на ти ву. Она мо ра из ни ћи из «ста рог» си сте ма, 
би ти оформ ље на у идеј ном, стра те гиј ско-по ли тич ком и со ци јал-
ном сми слу да би мо гла по ста ти бо ља ствар ност.  

Да нас у све ту, у нај бо љем слу ча ју, има са мо за че та ка те ал-
тер на ти ве у гло бал ним по кре ти ма за друк чи ју ци ви ли за ци ју, од-
ре ђе ним те ко ви на ма со ци јал не др жа ве, не ким ре во лу ци о нар ним 
кре та њи ма, пре све га у Ју жној Аме ри ци, кре та њи ма ко ја су у зна ку 
от по ра но вом та ла су ко ло ни ја ли зма, не за до вољ ству свет ских раз-
ме ра учин ци ма нео ли бе рал ног мо де ла ка пи та ли зма, ожи вља ва њу 
иде је де мо крат ског со ци ја ли зма и за ла га њу не ких пар ти ја ле ви це 
у за пад ној Евро пи за уки да ње (у Хе ге ло вом сми слу) ка пи та ли зма 
као си сте ма, де лу те о риј ске ми сли ле ви чар ско-де мо крат ског усме-
ре ња, сег мен ти ма ве ли ких ре ли ги ја у ко ји ма је са др жа но за ла га ње 
за со ци јал ну прав ду и људ ско до сто јан ство. 

О то ме да бе зал тер на тив ност ни је оп ште ста ње све сти по нај-
пре све до чи тен ден ци ја по врат ка про со ци ја ли стич ких вред но сних 
ори јен та ци ја. Јер «ис тра жи ва ње вр ше но 2007. го ди не у Не мач кој  
по ка зу је да «45 од сто за пад них Не ма ца и 57 од сто ис точ них сма тра 
да је со ци ја ли зам ‘до бра иде ја’». Сем то га, Со ци ја ли стич ка пар ти-
ја у Хо лан ди ји  је «го то во утро стру чи ла број по сла ни ка на по след-
њим оп штим из бо ри ма 2006., а на про вин циј ским из бо ри ма 2007. 
оства ри ла је ве ли ки успех... Цр ве но-зе ле на ко а ли ци ја у Нор ве шкој, 
ко ја је на вла сти већ три го ди не, «за у ста ви ла је при ва ти за ци ју др-
жав них ком па ни ја, по ја ча ла ула га ња у со ци ја лу, а јав но здра вље и 
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бри гу о ста ри ји ма про гла си ла сво јим при о ри те ти ма». У Шпа ни ји  
вла да ју ћа Со ци ја ли стич ка пар ти ја «...са чу ва ла је ши ро ку ба зу ле-
ви це « и «обез бе ди ла нов че тво ро го ди шњи ман дат у ко ме ће ње на 
по ли ти ка би ти усред сре ђе на на «по тре бе рад ни ка и си ро ти ње».24) 

У ис тра жи ва њу фон да ци је Фри дрих На у ман, ре а ли зо ва ном 
2009. го ди не на узор ку од три хи ља де гра ђа на Не мач ке, по ка за ло 
се да сва ки дру ги ис пи та ник на ни воу це ло куп не те др жа ве сма-
тра да је би ло нео п ход но са чу ва ти не ке те ко ви не бив ше Не мач ке 
Де мо крат ске Ре пу бли ке. По себ но ка да је реч о здрав ству и обра зо-
ва њу, за шта се опре де ли ло 40 од сто «за пад ња ка» и 84 од сто «ис-
точ ња ка« те зе мље. Зна тан део (28%) за пад них Не ма ца  и 39 од сто 
ис точ них уве рен је да би «со ци ја ли зму тре ба ло пру жи ти још јед ну 
шан су». Тре ба има ти на уму да се та кво уве ре ње ја вља у нај ра зви-
је ни јој ка пи та ли стич кој зе мљи Евро пе. Ти на ла зи де ман ту ју по вр-
шну по ли тич ку «при чу» о де фи ни тив ној «смр ти» со ци ја ли зма као 
та кво га. 

Али, све је то још да ле ко од раз ви је не исто риј ске ал тер на ти-
ве са вре ме ном ка пи та ли зму у ње го вим раз ли чи тим ви до ви ма, без 
чи јег на ди ла же ња, не ма ни уз ди за ња  де мо кра ти је на исто риј ски 
ви ши ни во и за у ста вља ња ње ног по ср ну ћа. Та ал тер на ти ва мо же 
ус пе ти са мо ако се фор ми ра као убе дљи во бо љи на чин про из вод ње 
це ло куп ног дру штве ног жи во та  и са др жи де мо кра ти ју су пер и ор-
ни ју од ли бе рал не, чи је те ко ви не не по ни шта ва не го их укљу чу је у 
ви ши исто риј ски об лик. 

Ипак, ов де се мо ра ис ка за ти и јед на опре зност. Ле ви ца на 
вла сти, тач ни је, оно што се бе раз у ме и про гла ша ва као ле ви цу, не 
га ран ту је пре о бра жај дру штва ка бо љем. Мно ге пар ти је на вла сти 
ко је има ју фор мал на обе леж ја ле ви це по ка зу ју се не спо соб ним за 
но ву исто риј ску ини ци ја ти ву и би ва ју уси са не у ло ги ку ка пи та ли-
зма, чак и оног «ди вљег», као ње го ви по ли тич ки су бјек ти. Ср би ја 
има гор ко ис ку ство и са сво јом до ско ра шњом, и са европ ском но-
ми нал ном ле ви цом. Упра во су со ци јал де мо крат ске вла де у Евро пи 
би ле ме ђу глав ним бра ни те љи ма и ак те ри ма агре си је НА ТО-а на 
њу. Ти ме се не да је «опро штај» де сни ци  (по себ но оној ра ди кал но-
шо ви ни стич кој), или ане мич ном цен тру, за све што се до га ђа ло, и 
што се до га ђа у Ср би ји, на про сто ру не ка да шње це ле Ју го сла ви-
је, у европ ским и оп ште-свет ским раз ме ра ма. На мно гим тач ка-
ма стра те ги је и так ти ке пар ти је сва та три по ли тич ка усме ре ња су 
бли ско са ра ђи ва ле и са ра ђу ју, по ла зе ћи од сво јих вла сто др жач ких 
ин те ре са, та ко да је не ста је сва ка озбиљ ни ја раз ли ка из ме ђу њих, 
иако су ро вост нео ли бе ра ли зма и гло бал на по ли ти ка на си ља и стра-
ха на ме ћу хит ну по тре бу но вог иден ти те та леви це, али и пар ти ја 

24)  Пре ма: Б. Јак шић, “Крај Фу ку ја ме”, По ли ти ка, 28 де цем бра 2008, стр 06.
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де мо крат ског цен тра и де мо крат ске де сни це. Бит на је ствар на по-
ли тич ка прак са, а не на зив и са мо ра зу ме ва ње сва ке по ли тич ке пар-
ти је и сва ког по кре та.25) 

Гло бал на кри за де мо кра ти је  и кри за пар ти ја ле ви це  (као и 
пар ти ја у це ло сти), не раз двој не су. 

Пра ви ис пит при ро де пар ти ја ко је се бе сма тра ју ле ви чар-
ским је сте од нос пре ма вла сти, по себ но ка да су у њој до ми нант не, 
као и пре ма со ци јал ним не јед на ко сти ма, што је у бив шим со ци ја-
ли стич ким зе мља ма су штин ски по ве за но с при ва ти за ци јом.

Пар ти је ле ви це ко је уче ству ју у вла сти чи ја је су шти на «ка-
пи та ло-пар ла мен тар ни си стем» (А. Ba dju),26) а да при то ме ни шта 
не чи не на про ме ни та квог си сте ма, по себ но на сма ње њу ду бо ких, 
у осно ви кла сних не јед на ко сти – за пра во су пу ка ими та ци ја ле ви-
це. Оне су пр вен стве но за ин те ре со ва не за за до би ја ње што ве ћих 
«ко ма да» вла сти и ма те ри јал них при ви ле ги ја ко је иду ску па с њом. 
Оне да ју ле ги ти ми тет та квом по рет ку уз по вре ме ну «глу му» ње-
го ве кри ти ке. То је по себ но ка рак те ри стич но за дру штва пост-ре-
ал со ци ја ли стич ке «тран зи ци је». Ква зи-ле ве и псе у до-ле ве пар ти је 
су чак до бро до шле си сте му, јер се ства ра ути сак да и не при ви ле-
го ва не дру штве не ску пи не, укљу чу ју ћи си ро тињ ске кла се и сло-
је ве, по сред ством ета бли ра не ле ви це има ју сво је ре пре зен тан те у 
вла сти, те се сто га власт мо же по зи ва ти на го то во оп ште на род ну 
по др шку. Та кву по зи ци ју тих пар ти ја Ба дју опи су је ти ме што ка-
же да «у слу ча ју пар ти ја ле ви це, су шти на не ги ра ња је при хва та ње. 
Ме сто где је ре че но ‘не’ исто вре ме но је са мо ме сто при хва та ња.»27) 

Уме сто опо зи ци је ко ју од функ ци о не ра вла сти де ли са мо 
по ли тич ко про тив ни штво у бор би за ту исту власт, нео п ход но је 
до ве сти у пи та ње са ме те ме ље си сте ма (али не пу тем кр во про ли-
ћа) у ко ме вла да то та ли та ри зам ка пи та ла и при ват не сво ји не, или, 
ка ко ка же Ba dju, «су прот ста ви ти се по сто је ћем ре ду».28)  За та кав 
по ду хват нео п хо дан је но ви еман ци па тор ски, све е вроп ски, а у пер-
спек ти ви и пла не тар ни по крет, као оно при мар но у од но су на већ 
око шта ле пар ти је ле ви це и син ди ка те. Бо ља ци ви ли за ци ја не мо же 
на ста ја ти ис кљу чи во као плод ма ко ли ко оса вре ме ње них пар ти ја 
ле ви це не го пр вен стве но по сред ством ино ва тив них по кре та гло-
бал ног ка рак те ра. 

25)  О пој мо вим ле ви це, цен тра и де сни це, оп шир ни је у:  Н. Цве ти ћа нин, “Кри ти ка иде о-
ло шког пу ри тан ства – де кон струк ци ја пој мо ва ле ви це и де сни це”, збор ник По ме ра мо 
гра ни це, Ин сти тут дру штве них на у ка у Бе о гра ду, Бе о град, 2007, стр. 58-59.

26)  А. Ба дју, op. cit. стр. 116.

27)  Исто, стр. 118.

28)  Исто, стр. 118.
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Да нас је ле ви ца у нај ве ћем де лу све та без и деј на, тро ма, не-
спо соб на да бу де на ни воу епо хал них иза зо ва, да на ђе свој од го вор 
на свет ску кри зу ка пи та ли стич ког си сте ма и да ини ци ра опо ра вак 
де мо кра ти је. Она је уву че на у ту кри зу, чак је је дан од ње них про-
из во ђа ча. И све док је та ко, ка пи тал, и по ред свих сво јих кри за, 
би ће исто риј ски хе ге мон. 

Очи ту ју се не спо соб ност но ми нал не ле ви це у зе мља ма пост-
ре ал со ци ја ли стич ке «тран зи ци је» да де мо кра ти ји да свој пе чат, ње-
но при ста ја ње на го то во све о бу хват ну при ва ти за ци ју у ко рист вр-
ло уске гру пе но вих бо га та ша, ве ли ким де лом по ре клом из бив ше 
«но мен кла ту ре», ње на пот пу на не моћ да се су прот ста ви «ди вљем 
ка пи та ли зму», по ред оста лог и за то што део ње них при пад ни ка, 
по себ но у ру ко вод стви ма, спа да у круп не до бит ни ке си стем ских 
про ме на, а не ки од њих ула зе у ши ри круг ка пи та ли стич ке кла се. 
Све то до во ди до то га да су пар ти је ко је се бе де фи ни шу као ле ви-
чар ске – фак тич ки нај ве ћим де лом исто риј ски мр тве. Ни је ис кљу-
че но да услед ду би не кри зе у тим зе мља ма пар ти је тра ди ци о нал не 
ле ви це у ве ћој или ма њој ме ри ожи ве. Али, да би би ле но си лац 
исто риј ске ини ци ја ти ве мо ра ле би нај пре се бе бит но да про ме не, 
да зна ју не са мо про тив че га су и за шта су не го и да то за шта су 
бу де уве ли ко бо ље од по сто је ћег, као и да има ју ја сну стра те ги ју 
дру штве них про ме на у ко јој се не по на вља ју ве ли ке гре шке из про-
шло сти. Све то под ра зу ме ва све жу ми сао, де ла ње уну тар ши ро ког 
и мо дер ног со ци јал ног и по ли тич ког са ве зни штва у до ма ћим, ре ги-
о нал ним и гло бал ним раз ме ра ма. 
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ZoranVidojevic

HISTORYINTHEBALANCEAND
FUTUREOFDEMOCRACY

Summary
De moc racy to day with its li be ral, as pre do mi nant vi ew, in spi te 

of its gro wing go es hi sto ri cally be hind, first of all be ca u se of its sub-
mit ting to the pro fit. As a con se qu en ce it exist ir re pres si ble re duc tion of 
its con tent thro ugh pro ce du re. In many num ber of ca ses its so cial and 
mo ral ele ments are on the mar gins or an nul led. The re are ne glec ted the 
es sen tial qu e sti ons of its goal and its sen se. World po li ti cal de ve lop-
ments and man ners of pu blic li fe or ga ni za ti ons are not in the sight of 
so met hing com mon ac cep ted, ne ces sary gro wing and no avo i da ble hi-
sto ri cal vic tory of li be ral de moc racy. Ho we ver, be si des all own gre at li-
mi ta ti ons, de moc racy con tri bu ted to pro cess of di sap pe a ring or ma king 
less tyrant re gi mes’ pre sen ce. Be ca u se of de ep and per ma nent cri sis of 
neo li be ral ca pi ta lism and its con se qu en ces, which ha ve es sen tial in flu-
en ce on the sta te of li be ral de moc racy, pos si bi li ti es of new wa ves of 
dis gu i sed or ope ned aut ho rity, even (neo)to ta li ta rian  system, but al so 
ra di cal de moc racy. Epoc hal events, firstly tho se with hi sto ri cal un cer ta-
inty, “li fe cri sis” and glo bal cha rac ter risks – ma ke the qu e sti on ope ned 
con cer ning the need and real chan ce of de moc racy-li be ral so ci a lism. 
Key words: Democracy, History in the balance, Democracy-liberal socialism. 
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АлександраМировић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ГРАЂАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ: 
О ТЕОРИЈСКИМ И ЕМПИРИЈСКИМ УСЛОВИМА 
РАЗВОЈА ИДЕЈЕ, КОНТРОВЕРЗНОСТИ ТЕРМИНА 

И КОНТЕКСТУАЛНОМ ОКВИРУ ПРАКСЕ

Ре зи ме
Аутор ка у ра ду раз ма тра те о риј ске и ем пи риј ске усло ве ко-

ји су мо ра ли да се стек ну да би се мо гла раз ви ти мо дер на иде ја 
гра ђан ске не по слу шно сти у об ли ку у ко јем је ми да нас по зна је-
мо. Та ко ђе се ис тра жу је кон тек сту ал ни оквир ко ји је ну жан да би 
прак ти ко ва ње гра ђан ске не по слу шно сти, као спе ци фич ног сред-
ства по ли тич ке бор бе, би ло мо гу ће. Ту се не при хва та те за да нас 
до ми нант не тзв. Ролс-Ха бер ма со ве кон цеп ци је да тај ну жан оквир 
пред ста вља ис кљу чи во ста би лан де мо крат ски си стем, од но сно да 
је гра ђан ска не по слу шност мо гу ћа је ди но у већ раз ви је ним де мо-
кра ти ја ма. Сма тра се, на и ме, да  тај ин сти ту ци о нал ни оквир сва ка-
ко је сте по же љан, али не и ну жан услов. Но, оно што се же ли ис та-
ћи као за и ста ну жан кон тек сту ал ни оквир је сте ци вил на по ли тич ка 
кул ту ра. Ука зу је се и на кон тро верз ност тер ми на, ко ји ни је у ду ху 
ове ци вил не по ли тич ке кул ту ре, ни ти је у скла ду са са вре ме ним 
прин ци пи ма де мо кра ти је, као ни с при ро дом са мог де мо крат ског 
си сте ма вла сти. 
Кључ не ре чи: гра ђан ска не по слу шност, гра ђан ска не ко о пе ра тив ност, 

гра ђан ска не са гла сност, ци вил но дру штво, ци вил на по ли-
тич ка кул ту ра, гра ђа нин vs.по да ник, по слу шност, по ли-
тич ка власт, по ли тич ка обли га ци ја, де мо крат ска устав на 
др жа ва, мо дер на де мо крат ска те о ри ја, при род но пра во, 
људ ска пра ва, сло бо да, прав да, ле ги тим ност, ле гал ност, 
„ле гал но не пра во”, по зи тив но пра во, прав ни по зи ти ви-
зам.
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Од нос на ре ла ци ји власт – чо век /гра ђа нин/ је сте основ ни и 
кључ ни по ли тич ки од нос од чи јих ка рак те ри сти ка за ви си ква ли тет 
тј. ка кво ћа по ли тич ких про це са у да том дру штву, што зна чи и тип 
ре жи ма, од но сно об лик по ли тич ког си сте ма ко ји ће ту пре о вла да-
ти, а ти ме и са ма суд би на и по ло жај чо ве ка. Тај, од та квог „жи вот-
ног зна ча ја” од нос, ко ји је не са мо вр ло ком плек сан и про тив ре чан, 
не го и „по ли ва лен тан и усло вљен и до брим и ло шим стра на ма и 
чо ве ко ве при ро де и вла сти”1), је сте та ко ђе од нос око ко јег је ма ње 
или ви ше, на овај или онај на чин, цен три ра на це ло куп на по ли тич-
ка те о ри ја. 

Но, она је у сво јој исто ри ји пре те жно би ла усме ре на на пр ви 
члан (ко ји ов де тре ти ра мо као пр ви са мо у сми слу пр во на ве де ног, а 
не и пр вог по зна ча ју) овог од но са, на власт као та кву и ње не ин те-
ре се, уз исто вре ме но за по ста вља ње и мар ги на ли зо ва ње оне дру ге 
стра не у том од но су – чо ве ка и ње го вих ин те ре са, по тре ба и пра ва, 
по сма тра ју ћи их са мо као објек те или сред ства у функ ци ји вла сти. 
На тај на чин је об ли ко ва на јед на, ду го до ми ни ра ју ћа, не де мо крат-
ска тра ди ци ја у по ли тич кој ми сли – још од не ких со фи ста (на при-
мер, Тра зи ма ха и ње го ве иде је да си ла ства ра пра во), за тим Пла-
то на и Ксе но фон та, пре ко Ма ки ја ве ли ја (Ni col lo Mac hi a vel li), до 
Хоб са (Tho mas Hob bes) и Хе ге ла (G. W. F. He gel), и ка сни је Шми та 
(Carl Schmitt), Ста љи на (Јо сиф Ви са ри о но вич Ста љин [Jo seph Sta-
lin]) и дру гих – ко ја је овај фун да мен тал ни од нос у по ли ти ци све ла 
на од нос власт - по да ник, из че га је про ис те кло схва та ње по ли-
ти ке и по ли тич ких си сте ма као од но са из ме ђу прет по ста вље них 
и пот чи ње них, за сно ва них на вла сти ма пр вих и по слу шно сти или 
по кор но сти дру гих. У но вом ве ку, та кво схва та ње по ли ти ке и по-
ли тич ке вла сти до би ће свој из раз у по зна тој Хоб со вој пред ста ви о 
мо дер ној др жа ви, ко ју је по том, по чет ком XX ве ка, ре ви та ли зо вао 
је дан ан ти ли бе рал ни прав ник са на ци стич ком про шло шћу - Карл 
Шмит, сво јим са о се ћај ним ту ма че њем мо дер не др жа ве као‚ смрт-
ног Бо га’, као пр вог ве штач ког про из во да мо дер ног тех но ло шког 
све та, као ме ха ни зма ко ман ди ко ји је из ми слио чо век и ко ји до во ди 
до бор бе, ако је по треб но и уз по моћ на си ља, про тив свих до ма ћих 
и стра них су пар ни ка за власт, ствар них или по тен ци јал них”.2) 

Ови „апо сто ли ре да и по рет ка” су, да кле, по ли тич ку власт 
и њо ме по сре до ва не од но се и про це се ту ма чи ли, а не ки и да ље то 
1) Наведено према: Војислав Становчић, Властислобода, Удружење за политичке науке, 

Чигоја штампа, Београд, 2003, стр. 11.

2) Carl Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, Hamburg, 1938; 
наведено према: Џон Кин, Цивилно друштво: Старе слике, нове визије, „Филип 
Вишњић”, Београд, 2003, стр. 167. 
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чи не, из пер спек ти ве вла сто др жа ца, на сто је ћи да оправ да ју њи хо-
во пра во да за по ве да ју и оба ве зу гра ђа на – по да ни ка да бу ду по слу-
шни. За ту свр ху, из на ла же ни су и ко ри шће ни раз ли чи ти те о риј-
ски, иде о ло шки и ре ли гиј ски осно ви по ли тич ке обли га ци је чо ве ка, 
од но сно ра зно вр сни прин ци пи ле ги тим но сти вла сти, као што су на 
при мер: прин цип бож је ми ло сти и во ље (ауто ри тет Бо га); прин цип 
при ро де као пр во бит не сна ге (кратос), то јест при род ног за ко на 
или за ко на ра зу ма; прин цип при род ног пра ва; во ље на ро да и на-
род ног су ве ре ни те та; па све до по зи ва ња на исто риј ске при ме ре 
или, пак, ко ри шће ња прин ци па ле гал но сти (тзв. прав ни по зи ти ви-
зам). 

У овом по след њем слу ча ју, власт и ње не од лу ке и за ко ни на-
сто је се оправ да ти са мом фор ма ли стич ком чи ње ни цом њи хо ве за-
ко ни то сти, од но сно ти ме да су по сто је ће за ко не/ од лу ке/ по ли ти ке 
ле гал ним про це ду ра ма до не ле и да их у скла ду са за ко ном (да кле, 
ле гал но) спро во де на за ко нит на чин (опет, ле гал но), у скла ду са по-
сто је ћим по ли тич ким си сте мом, ус по ста вље не вла сти. Ов де је реч 
о гру бом фор ма ли стич ком и прав но-по зи ти ви стич ком сво ђе њу ле-
ги ти ми те та на „чист” ле га ли тет, уз пре не бре га ва ње чи ње ни це да је 
ле ги ти ми тет мно го ши ра ка те го ри ја и да, сто га, услов ле гал но сти, 
ма да ну жан, ни је до во љан, а по го то во не у мо дер ној де мо крат ској 
устав ној др жа ви, да би не ка по ли ти ка (за кон или од лу ка) и власт 
ко ја сто ји иза ње би ли ауто мат ски сма тра ни ле ги тим ним и, као та-
кви, при хва ће ни као не што што за слу жу је по што ва ње и ло јал ност. 
С дру ге стра не, у слу ча ју гра ђан ске не по слу шно сти ко ја, ка ко ка же 
Јир ген Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas), „оста је да леб ди из ме ђу ле ги-
ти ми те та и ле га ли те та”3), ле гал ност не са мо да ни је ну жан услов, 
не го је и ис кљу че на perdeffinitionem. 

Оно што је бит но је сте ма те ри јал на суп стан ца, то јест са-
др жај и циљ по ли тич ких од лу ка и за ко на, а не са мо њи хо ва пу ка 
фор ма као у „са др жин ски ис пра жње ном зах те ву о пра ву”4); упра во 
ту ле жи и су штин ска раз ли ка из ме ђу кла сич ног (чи сто ју ри стич-
ког), ина че из вор но не мач ког, кон цеп та прав не др жа ве (Rechtssta-
at) и ан гло сак сон ског кон цеп та вла да ви не пра ва (ruleof the lаw). 
За кон је, на и ме, по тен ци јал но та кво сред ство по ли ти ке, а не са мо 
њен ли ми ти ра ју ћи основ, ко јим они на вла сти, чак и у јед ном де-
мо крат ском по рет ку са раз ви је ним ци вил ним дру штвом, мо гу ус-
3) Jürgen Habermas, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”, 

Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-
12/1989, стр. 67.

4) Лидија Р. Баста, текст приложен у анкети с питањем „Шта је правна држава?”,Гледиш-
та, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12/1989, стр. 
80. 
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по ста ви ти тзв. ле гал но не пра во или обез бе ди ти за се бе пре те ра на 
и не ле ги тим на овла шће ња, усме ре на про тив оних над ко ји ма се 
вла да и њи хо вих сло бо да и пра ва. Још је, око сре ди не XVI II ве ка, 
Жан-Жак Ру со (Jean-Jac qu es Ro us se au), за ко га мо же мо ре ћи да је - 
осла ња њем на рим ску ре пу бли кан ску тра ди ци ју као на узо рит при-
мер у кон ци пи ра њу свог мо де ла уго вор не др жа ве - био сво је вр сна 
пре те ча са вре ме них ре пу бли кан ски ори јен ти са них де мо крат ских 
те о ри ја ко је су пак, са сво је стра не, зна чај но ути ца ле на уоб ли ча ва-
ње и да љу раз ра ду мо дер ног кон цеп та гра ђан ске не по слу шно сти, 
у сво јој оштрој кри ти ци Хоб са и ње го ве ви зи је мо дер ног гра ђан-
ског дру штва ја сно упо зо рио на та кву из за ко на из ви ру ћу опа сност 
по чо ве ка и дру штво. Иако су и мно ги дру ги, и пре и по сле ње га, 
ука зи ва ли на то, па иако је о то ме пи сао у пот пу но друк чи јем си-
ту а ци о ном кон тек сту од да на шњег, од но сно у дру штве но-по ли тич-
ким усло ви ма оног вре ме на, као и уз ве ли ку до зу сар ка зма, чи ни 
се ипак да Ру со по га ђа ту у срж про бле ма прин ци па ле гал но сти: 
„Отва рам књи ге о Пра ву и ети ци; слу шам про фе со ре и прав ни ке; 
и с умом ис пу ње ним њи хо вим за во дљи вим док три на ма, ди вим се 
ми ру и прав ди ко је је ус по ста вио ци вил ни по ре дак; бла го си љам 
му дрост на ших по ли тич ких ин сти ту ци ја и, зна ју ћи да сам гра ђа-
нин, пре ста јем да жа лим што сам чо век. Пот пу но оба ве штен о сво-
јим ду жно сти ма и сре ћи, ја за тва рам књи гу, из ла зим из учи о ни це и 
гле дам око се бе... Сву да ви дим ја ке на о ру жа не ужа сним овла шће-
њи ма За ко на про тив сла бих”.5) 

Овај Ру со ов сли ко вит опис кон тра ста за ко на и прав де, за ко-
на и пра ва, прав ног по рет ка и етич ких прин ци па, прав не те о ри је 
и док три не и прав не ствар но сти, го во ри упра во о оној си ту а ци ји 
у ко јој чо век не сме да бу де слаб, у сми слу свог мо рал ног ин те-
гри те та и гра ђан ског ду ха, већ на про тив, „на о ру жан” сво јом са мо-
све шћу и гра ђан ском вр ли ном хра бро сти, мо ра би ти спре ман да 
бра ни сво ју сло бо ду и сво ја пра ва не на сил ним от по ром вла сти ма и 
њи хо вим не пра вед ним и не ле ги тим ним за ко ни ма. Та ква стра те ги-
ја от по ра по ста је он да, ка ко би Џејмс Скот (Ja mes C. Scott) ре као, 
„оруж је сла бих” (weaponsoftheweak).6)

5) Jean-Jacques Rousseau, „Fragments of an Essay on the State of War” (oko 1752. год. 
написан), у: ALastingPeacethroughtheFederationofEuropeandtheStateofWar, London, 
1917, стр. 124-5; наведено према: Џон Кин, Цивилнодруштво:Стареслике,новевизије, 
op.cit.,  стр. 146.

6) Видети: James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, 
Yale University Press, New Haven, 1985. Скот, политиколог који се бавио етнографским 
истраживањима у Малезији, у овој студији износи своја запажања о различитим 
тактикама и чиниоцима ненасилне борбе коју су малезијски сељаци спроводили у виду 
свакодневног отпора.
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То, ме ђу тим, не зна чи оства ри ва ње иде ја на род ног су ве ре ни-
те та и оп ште во ље („volontégénérale”) у ру со и стич ком сми слу, са 
крај њим кон се квен ца ма тог кон цеп та ко ји - као што ис ти чу не ки 
ауто ри, а по себ но нео ли бе ра ли (на при мер, Тал мон [J. L. Tal mon] 
у сво јој сту ди ји Коренитоталитарнедемократије [TheOriginsof
TotalitarianDemocracy,1960.]), по зи ва ју ћи се на исто риј ско ис ку-
ство ко је му је сле ди ло - мо же за вр ши ти у ре во лу ци о нар ном те ро-
ру и „то та ли тар ној де мо кра ти ји” (те рор ја ко бин ске дик та ту ре за 
вре ме Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је), ка да се де мо кра ти ја, од-
су ством огра ни че ња вла сти и вла да ви не пра ва, пре тва ра у, ка ко је 
још Ари сто тел упо зо ра вао, охло кра ти ју као нај го ри об лик вла сти, 
ко ји ће ка сни је би ти на зван ти ра ни јом ве ћи не, или вла да ви ном го-
ми ле, ру ље (мо бо кра ти ја). Ру со о ва по ли тич ка фи ло зо фи ја је, на и-
ме, јед на про тив реч на фи ло зо фи ја ко ја но си у се би, да упо тре би мо 
ре чи Во ји сла ва Ста нов чи ћа, „из ве сне зам ке”. По ме ну ти аутор по-
себ но ис ти че уло гу Ру соа у ства ра њу тог, за од нос власт-сло бо-
да ве о ма зна чај ног па ра док са, до ко га ће до ћи у дру гој по ло ви ни 
XVI II ве ка и у те о ри ји и у прак си, али ко ји ће се и ка сни је та ко ђе 
по на вља ти. 

Реч је о „па ра док су осло ба ђа ња”, ко ји се са сто ји у то ме да се, 
„те же ћи ра ди кал ној де мо кра ти ји (за пра во) раз ви ја ју прет по став ке 
за но ву ауто ри тар ну вла ду”.7) Ру со о ва те о ри ја не сум њи во спа да у 
ред те о ри ја ра ди кал не (не по сред не) де мо кра ти је, али она пар ти ци-
па ци ју у по ли тич ком жи во ту, од но сно уче ство ва ње у фор му ли са њу 
„оп ште во ље” и без у слов но пот чи ња ва ње ис тој, сма тра усло вом 
по сти за ња сло бо де. Ода тле се из во ди јед на, нај бла же ре че но, чуд-
на те за о кон тро верз ној „при ну ди за сло бо ду”: ако не ко не ће да се 
по ви ну је том ауто ри те ту „оп ште во ље”, то зна чи да он не ће да бу де 
сло бо дан; те ће га у том слу ча ју „це ло по ли тич ко те ло при ну ди ти 
на по слу шност што не зна чи ни шта дру го до да ће га при ну ди ти да 
бу де сло бо дан”.8)

7) Војислав Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”, Глас, CCCLXVI, 
књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 1992, стр. 67; такође и: В. 
Становчић, Властислобода, op.cit.,  стр. 119-20. 

8) Жан-Жак Русо, Друштвениуговор:Опореклуиосновиманеједнакостимеђуљудима;
Расправаонаукамаиуметностима, „Филип Вишњић”, Београд, 1993, стр. 38. 

  У основи ове концепције налази се идеја апсолутног (недељивог и неотуђивог) народ-
ног суверенитета, која подразумева да таква суверена власт произлази из народа и при-
пада такође њему. „Тако се задржавају својства боденовске концепције суверенитета, па 
и ауторитарне власти, само што је сада народ носилац те власти”, каже В. Становчић и 
додаје: „Апсолутност чини власт неограниченом и неодговорном без обзира на њеног 
носиоца” (В. Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”, op. cit.,  стр. 
67.). Имајући све то у виду, као и још неке Русоове ставове са изразито недемократ-
ским садржајима (нпр. противљење било каквој плурализацији друштва као деоби и 
цепању политичког тела, или подржавање цензуре), али и јакобински експеримент са 
инструментализацијом и покушајем остваривања његових идеја, Становчић сматра да 
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Ка да го во ри мо ов де о по ли тич ком де ло ва њу гра ђа на ми сли-
мо, да кле, на не што са свим дру го - на кон цепт и прак су гра ђан-
ске не по слу шно сти, ко ја се схва та као јед на „са мо о гра ни ча ва ју-

су Русоова политичка филозофија и на њој заснована политичка формула компромито-
ване, мада наглашава да то ипак не умањује допринос овог теоретичара у тематизацији 
и разматрању проблематикe легитимизације власти и система. 

  Треба, међутим, напоменути да неки аутори, попут Љубомира Тадића, скрећу 
пажњу на то да Русоова теоријска оријентација и његово схватање демократије 
не престају да буду предмет спорних интерпретација и контроверзних ставова у 
политичкој и друштвеној теорији. Либерали, „и стари и нови су сматрали Русоа ду-
ховним зачетником диктатуре, односно ‚тоталитаризма’ ”, а они стари су, уз то, његово 
поимање демократије оцењивали и као утопистичко и илузорно („ ‚илузија XVIII века’ 
”); при чему су „и једни и други (су) имали у виду епилог Француске револуције, по-
себно период јакобинског терора, па и бонапартистичке диктатуре” (све нав. према: 
Љубомир Тадић, „Жан-Жак Русо – једна филозофија кризе и револта”, предговор у: 
Ж. Ж. Русо, Друштвениуговор, op.cit.,  стр. 19.). Бертранд Расл (Bertrand Russel) ће 
чак, у својој Историјизападнефилозофије (в. издање: Космос, Београд, 1962.) Хитле-
ра (Adolf Hitler) и Стаљина сврстати у изданке Русоа, насупрот Черчилу (SirWinston
LeonardSpencerChurchill) и Рузвелту (Franklin D. Roosevelt), које је видео као изданке 
Лока. Али, ако се имају у виду изворни Русоови текстови о демократији и диктатури, на 
шта упућује и Љ. Тадић, утисак је да су изнете оцене ипак донекле претеране. 

  Русо је, наиме, демократију сматрао пожељним и најсавршенијим обликом власти, 
али ипак само идеалним, односно у пракси нереалним и немогућим. Он је био све-
стан њених практичних ограничења у модерном и комплексном друштву, како оних 
политичко-техничке природе, тако и оних који, по њему, произлазе из људске природе. 
Тако, за оне прве каже: „Не може се замислити да народ остане непрекидно сакупљен у 
једном телу да би се бавио јавним пословима” (Ж. Ж. Русо,Друштвениуговор, op.cit.,  
стр. 74.). Говорећи о другој врсти ограничења која везује за људски фактор, у складу са 
својим песимистичким погледима на човекову природу, он истиче да би демократија 
као савршена влада могла бити „божанска творевина”, одн. могућа само за народ бого-
ва, али не и за људско друштво. Стога ће и закључити да „ако се схвати у строгом смис-
лу, права демократија није никада постојала, нити ће икад постојати” (ibid.,  str. 74.) С 
друге стране, када је реч о диктатури, Русо је, ослањајући се на историјско искуство ре-
публиканског Рима, сматра оправданом само у одређеним, стриктним условима, као 
што је постојање опасности по државу, и то пре свега оне спољне; па и тада она, по 
њему, мора бити краткотрајна, тј. трајати онолико колико траје сама опасност, и ника-
ко дуже. Поред тога, ту су и његови ставови о једнакости и неједнакости у грађанском 
друштву (залагао се за извесне минималне услове једнакости), због којих су га аутори с 
различитих политичко-теоријских и идеолошких позиција (нпр. либерали и марксисти) 
сматрали једним буржоаским теоретичарем у том погледу. Ако се све то, уз нека дру-
га важна места у његовој теорији, узме у обзир, онда постаје јасно да оно за шта је он 
пледирао, конципирајући својеврстан` „друштвени уговор”, није ни мање ни више, него 
умерени егалитаризам у друштву и на законима утемељена и њима ограничена умерена 
републиканска власт.

  Због тога је Љ. Тадић, саглашавајући се са оценом Ерика Вајла (Eric Weil) да Русо није 
био ни либералан ни ауторитаран, већ само револтиран („sujetrevolté”), то јест теоре-
тичар револта и кризе, и могао закључити: „У теорији једног увереног републиканца, 
какав је Русо био, није било места за било какав култ апсолутне, диктаторске власти и 
њену тиранску таштину” (Љубомир Тадић, „Жан-Жак Русо – једна филозофија кризе 
и револта”, op.cit.,  стр. 21.). Но, и овај аутор указује на извесне, мада од самог Русоа 
нежељене, недемократске тенденције у тој теорији, видевши главну опасност од њих 
у лошем превладавању супротности између индивидуума и апстрактне заједнице; што 
је, заправо, резултирало у Русоовом хипостазирању „опште воље” коју је он, тежећи да 
се из државне политике истисну страсти и партикуларни, егоистички интереси, а уме-
сто њих развију морал и врлина (имајући, дакле, „добру намеру”), поставио „наспрам” 
или, боље рећи, изнад индивидуума, као некакви „апстрактни колективитет државе или 
нације чији се апсолутни ауторитет ‚пенетрира у унутрашњост човека’ ” (ibid.). 
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ћа ‚ево лу ци о ни стич ка’ стра те ги ја” (Џон Кин [John Ke a ne])9), koју 
при ме њу је не ка ма њи на гра ђа на у дру штву, су прот ста вља ју ћи се 
на тај на чин упра во во љи ве ћи не ко ја сто ји иза од ре ђе них за ко на 
и по ли тич ких од лу ка тј. оних ко ји су их до не ли, и по ку ша ва ју ћи 
да ту ве ћин ску во љу пре о бли ку је у скла ду са сво јим зах те ви ма, 
али све вре ме оста ју ћи у окви ри ма устав ног де мо крат ског по рет ка. 
То је, зна чи, јед на „ре форм ска так ти ка” (Хо ув Да ни јел Во кер [Ho-
we Da niel Wal ker])10), ко ја је усме ре на на иза зи ва ње и спро во ђе ње 
про ме на у дру штву пу тем ути ца ја на јав но мне ње. До ду ше, она се 
по не кад на зи ва и „са мо о гра ни ча ва ју ћим ра ди ка ли змом” (Џин Ко-
ен [J. Co hen] и Ен дру Ара то [A. Ara to])11), али се ра ди кал ност ту не 
од но си на при ме ње на сред ства, јер су она у на че лу не на сил на, већ 
на сам пред мет зах те ва и, уоп ште, на при бе га ва ње тој иле гал ној 
ци вил ној стра те ги ји кр ше ња прав них нор ми као крај њем ин стру-
мен ту по ли тич ке бор бе. 

Но, да би се до шло до та кве са вре ме но-де мо крат ске прак се 
и те о ри је и њи ма ин хе рент ног кон цеп та гра ђан ске не по слу шно-
сти, тре ба ло је да про ђе до ста вре ме на, уз је дан му ко тр пан про цес 
ког ни тив ног и ем пи риј ског са зре ва ња дру штве но-по ли тич ке све-
сти. Јер, исто ри ја по ли тич ке те о ри је, ка ко ге не рал но, та ко и оне 
за пад не, углав ном је исто ри ја ко ја је пи са на од о зго; док су „пра ва 
оних ко ји ма се вла да ду го би ла там на стра на ме се ца. .. по ли тич ке 
ми сли”.12) Ва жно је, ме ђу тим, ре ћи да се овим на гла ша ва њем пре-
те жно не де мо крат ских и ауто ри тар них ка рак те ри сти ка по ли тич ке 
те о ри је кроз ње ну исто ри ју, не пре не бре га ва зна чај чи ње ни це, на 
ко ју по себ но ука зу је В. Ста нов чић, да је ско ро сва ка исто риј ска 
епо ха из не дри ла, по ред оних „апо сто ла ре да и ауто ри те та”, и ве-
о ма зна чај не и ути цај не „апо сто ле сло бо де”, од но сно пре те че или 
за ступ ни ке де мо крат ских иде ја, а по себ но ве ли ке иде је сло бо де, 
ко ји су овим пр ви ма чи ни ли сво је вр стан ан ти под (као та кве па ро-
ве зна чај них те о ре ти ча ра исте епо хе, ко ји су пред ста вља ли ме ђу-
соб не те о риј ске су прот но сти, мо же мо из дво ји ти, на при мер, сле-
де ће: Пла тон [428/7-347. г. п. н. е.] - Ари сто тел [384-322. г. п. н. 
е.]; за тим, иако их де ле ве ко ви, ту су и хри шћан ски те о ло зи, св. 
Ав гу стин [А. Augu sti nus, 354-430] – То ма Аквин ски [T. Aqu i nas, 
1225-1274]; по том, во ђе две стру је Ре фор ма ци је, Мар тин Лу тер [М. 
9) Џон Кин, Цивилнодруштво, op.cit.,  стр. 33.

10) Howe Daniel Walker, HenryDavidThoreauontheDutyofCivilDisobedience, Clarendon 
Press, Oxford, 1990, стр. 7.

11) Наведено према: Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”, у: Предраг Крстић (ур.), 
Критичкипојмовникцивилногдруштва(II), Група 484, Београд, 2004, стр. 61. 

12) Џон Кин, Цивилнодруштво, op.cit.,  стр. 19.
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Lut her, 1482-1546] – Жан Кал вин [Jean Cal vin, 1509-1564], од но-
сно њи хо ви след бе ни ци лу те ран ци - кал ви ни сти; он да, Хобс [1588-
1679] – Лок [J. Loc ke, 1632-1704]; Ру со [1712-1778] – Мон те скје 
[Char les de Mon te squ i eu, 1689-1755]; Кант [Im ma nuel Kant, 1724-
1804] – Хе гел [1770-1831]; и др.).13) Ра ди се о то ме да се мо дер на 
де мо крат ска те о ри ја, у окви ру ко је ће је ди но би ти мо гу ће кон ци пи-
ра ти те о ри ју гра ђан ске не по слу шно сти и њој од го ва ра ју ћу те о ри-
ју по ли тич ке обли га ци је, по че ла раз ви ја ти тек са ус по ста вља њем 
13) В. Становчић нас упућује на фабијанске социјалисте, Џорџ и Маргарет Кол, као ауторе 

који су, у свом раду Основисавременеполитике (Геца Кон, Београд, 1935), истакли ову 
поделу значајних политичких теоретичара на „апостоле поретка” и „апостоле слободе”; 
али он додаје да се нешто слично може наћи и код неких других, попут Е. Спекторског у 
његовом делу: Државаињенживот, СКЗ, Београд, 1933 (према: В. Становчић, Власт
ислобода, op.cit.,  стр. 60, фуснота 44). 

  В. Становчић, наиме, у више својих радова указује на те две струје, оличене у „апосто-
лима реда и поретка” и „апостолима слободе”, које се провлаче кроз целу историју по-
литичке мисли, а међу којима је основна линија поделе управо питање односа аутори-
тета и слободе, односно питања о природи политичке власти и људској природи. Они 
први, који су акценат стављали на ред, поредак, ауторитет, хијерархију, дисциплину и 
једнообразност, власт поимају „не само као основу друштва, него као циљ perse, као 
логику ‚државног разлога’ у служби органицистички схваћене државе или заједнице”; 
често полазећи од тезе „да држава сама себе оправдава, а да јој је сопствено јачање 
основни циљ”, док су истовремено поданци само „средство које има да допринесе томе 
циљу”. Уз такве ауторитарне теорије ишло је и песимистичко гледиште о људској при-
роди, које је најупечатљивије и до краја разрадио Т. Хобс, користећи чувену Плаутову 
мисао „човек је човеку вук” (homohominilupusest) као постулат своје социјалне и по-
литичке филозофије. Такво гледиште је подразумевало да је човек, по својој природи, 
једно нерационално, себично тј. егоистично и агресивно биће, због чега се природно 
(преддруштвено и преддржавно) стање и одликује „ратом свијух против свих” (bellum
omniumcontraomnes). Друга струја, која је нагласак стављала на слободу, инивидуу и 
њен избор одн. алтернативе и плурализам, на ограничавање власти и њену одговорност, 
асоцијације, партиципацију, савест и само условну послушност властима тј. њеним од-
лукама и законима, није негирала друштвену потребу за ауторитетом, али је тежила 
његовом демократском конституисању, „уз учешће или пристанак оних над којима он 
има утицај или влада”. Таквом схватању политичке власти инхерентна је једна опти-
мистичка, у основи аристотеловска визија људске природе, по којој је човек, у својој 
суштини, углавном доброћудно, разумно и друштвено биће (ζώονπολιτικόν) које, дакле, 
по својој природи тежи животу у заједници, те му не треба никаква спољна принуда 
(од стране државе и њене силе) на такво удруживање. Ове две историјске политичко-
теоријске струје и њихово различито схватање односа на релацији власт – слобода, 
тема су којој је од почетка до краја посвећена већ помињана књига, иначе једно од 
Становчићевих капиталних дела, Властислобода. Но, иако се том проблематиком ау-
тор бави кроз целу ову књигу, посебно је важан одељак: „ ‚Апостоли реда’ versus ‚апо-
столи слободе’: ‚Воља за моћ’ у човековој природи? ”, у: Ibid.,  стр. 112-27; као и стр. 
59-60; такође видети и: исти аутор, „Проблеми легитимности политичке власти”, op.
cit.,  стр. 59-61.

  Треба, такође, истаћи да овај аутор издваја још једну, трећу групу теоретичара, оних 
– попут Лао Цеа (Lao C’), Русоа или Маркса (K. Marx) – чије су полазне претпостав-
ке такве да би их могле препоручити за сврставање у еманципаторску струју „апо-
стола слободе”, али је то искључено због исходишта њихових теорија, односно 
инструментализације њихових идеја и начина путем којих се у пракси покушавало да се 
оне реализују. Они су били такви да су заправо „остваривања слободарских тежњи до-
шла у антиномичан однос са самом природом слободе. .. Једноставно, средства су заузе-
ла место циљева, а циљеви су понекад заборављени или су остали само на речима. Но, 
то не значи да су циљеви били априорно исправни” (Ibid., стр. 61).
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мо дер не устав не др жа ве у XVII ве ку. А ова је, по свом ка рак те ру, 
нај пре би ла ли бе рал на, да би тек у XIX и XX ве ку са уво ђе њем и 
ши ре њем оп штег пра ва гла са, али та ко ђе и де ли мич ним оства ри-
ва њем не ких дру гих, у осно ви ре пу бли кан ских, зах те ва (ве за них за 
ожи вља ва ње ре пу бли кан ског ето са и прак се, по узо ру на ан тич ку 
Грч ку и Рим), по ста ла и де мо крат ска14), до бив ши свој об лик у тзв. 
ли бе рал но-пред став нич кој де мо кра ти ји ко ја ће, ко нач но, би ти пра-
ви locus гра ђан ске не по слу шно сти у ње ном мо дер ном зна че њу.

По ли тич ка те о ри ја је, да кле, пра ти ла раз вој по ли тич ке прак-
се, ма да то ни ка ко не зна чи да је она увек или са моима ла пу ку 
де скрип тив ну и екс пла на тор ску функ ци ју, већ на рав но и про спек-
тив ну и ан ти ци пи ра ју ћу, јер су ме ђу соб ни ути ца ји ем пи ри је тј. 
по ли тич ке ствар но сти и те о ри је јед но став но не ми нов ни. Мо же мо 
чак ре ћи да и за ве ли ке де мо крат ске иде је, па и за са му иде ју гра-
ђан ске не по слу шно сти, ва жи исто оно што ге не рал но ва жи и за све 
дру ге дру штве не и по ли тич ке иде је: „... ко је ће иде је до ми ни ра ти, 
нај ве ћим де лом, а да их љу ди и ни су све сни, за ви си од ла га ног и 
уве ли ко за мр ше ног про це са, у ко ме сво је ме сто има ју нај оп шти ји 
ста во ви и ми са о не кон струк ци је о мо гућ но сти ма и об ли ци ма ми-
шље ња и де ло ва ња, из њих про ис те кле по ли тич ке те о ри је и фи-
ло зо фи је, па на кра ју, од лу чу ју ће, и њи хо ва опе ра ци о на ли за ци ја 
у ви ду по ли тич ких иде о ло ги ја... Та ко се ви со ко ап стракт не иде је, 
по сма тра но на ду ги рок и кроз низ по сре до ва ња, по ка зу ју као оне 
ко је, у крај њој ли ни ји, упра вља ју дру штве ном ево лу ци јом, јед ном 
реч ју, ко је ‚про из во де’ свет”.15)

Док се она стру ја мо дер не по ли тич ке фи ло зо фи је ко ја има 
не де мо крат ски или ауто ри та ран пред знак фо ку си ра ла на про цес 
осва ја ња и очу ва ња кључ них ре сур са вла сти, ли бе рал на по ли тич ка 
ми сао је би ла усме ре на на про цес огра ни че ња и по де ле вла сти, од-
но сно на ус по ста вља ње ме ђу соб не кон тро ле и рав но те же (checks
and balance) ње них по је ди них гра на. У пр вом слу ча ју, ка рак те-
ри сти чан при мер је Ма ки ја ве ли или, ре ци мо, Карл Шмит. Кад је, 
пак, реч о иде ји раз гра ни че ња и уза јам ног огра ни че ња и кон тро ле 
раз ли чи тих ор га на и функ ци ја вла сти, сма тра се да она фор мал но 
по чи ње са Ло ком, ма да је пре ње га и Џемс Ха ринг тон (Ja mes Har-
14) О таквом развоју модерне уставне државе говори Александар Молнар у: Расправао

демократској уставној држави4:Грађансканепослушност, Самиздат Б92, Београд, 
2002, поглавље XXI, стр. 10-1, и поглавље XXIV, стр. 230.

15) Наведено према: Илија Вујачић, Политичкатеорија: Студије, портрети, расправе, 
ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002, стр. 253; за тему о процесу развоја, постизања 
доминације и операционализације идеја, као и о њиховом утицају на друштвени развој, 
видети цео одељак: „Идејни темељи друштвених установа и понашања политичких ак-
тера”, у: Ibid.,  стр. 252-4. 
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ring ton), у вре ме Пр ве ен гле ске ре во лу ци је, у свом уто пи стич ком 
де лу CommonwealthofOceana (1656) из нео иде ју о про тив те жа ма и 
рав но те жи раз ли чи тих ор га на вла сти као прет по став ци чо ве ко вих 
сло бо да (сма тра се да је он пр ви и упо тре био из разchecksandba-
lance); но, сво ју де таљ ну раз ра ду ова иде ја до би ја код Мон те скјеа 
ко ји ће је и са же то из ра зи ти сво јом чу ве ном, та ко звуч ном и ви ше 
не го ја сном ре че ни цом: „Са мо власт за у ста вља власт” („Pouvoirar-
retelapouvoir”)16), а под ути ца јем ових европ ских те о ре ти ча ра, и 
дво ји ца Аме ри ка на ца, То мас Џе фер сон (Jef fer son) и Џемс Ме ди сон 
(Ma di son), да ће свој ве о ма зна ча јан до при нос ње ном раз во ју.

 Прем да је реч о крај ње су прот ста вље ним те о риј ским ста-
но ви шти ма, она ипак има ју и не што за јед нич ко, а што, по на шем 
ми шље њу, ни је без из ве сних по сле ди ца по кон цепт и прак су гра-
ђан ске не по слу шно сти. Ту њи хо ву за јед нич ку ка рак те ри сти ку до-
бро је уочио Џон Кин ко ји, иако при зна је да су оба ова гле ди шта 
нео п ход на за те о риј ску ана ли зу вла сти, под вла чи да су она у ства-
ри ком пле мен тар на, бу ду ћи да се сва ко од њих др жи прет по став ке 
да је жуд ња за по ли тич ком вла шћу не што што је уни вер зал но. Због 
то га је, по Ки ну, мо дер на, а по себ но европ ска по ли тич ка те о ри-
ја вла сти, без об зи ра на ове сво је раз ли чи те стру је, си сте мат ски 
про пу шта ла да ана ли зи ра слу ча је ве „ли бе ра ли за ци је од о зго, под 
вођ ством др жа ве“, од но сно слу ча је ве прак ти ко ва ња по ли ти ке по-
вла че ња с вла сти („politicsofretreat“).17) „По ли ти ча ри по вла че ња“ 
16) В. Становчић нам скреће пажњу на то да ова синтагма која се приписује Монтескјеу, 

заправо изворно припада Локу који ју је формулисао следећим речима: „једини прави 
лек за силу без овлашћења је да јој се супротстави сила”(видети: В. Становчић, Власт
ислобода, op.cit.,  стр. 231-32). С друге стране, Монтескје каже: „... вечито је искуство 
да је сваки човек који има власт склон да је злоупотреби и злоупотребљава је све док 
не наиђе на границе... Како се власт не би могла злоупотребити, потребно је да... једна 
власт обуздава другу” (Шарл де Монтескје, Одухузакона, I-II, „Филип Вишњић“, Бео-
град, 1989, 174-175). 

  Треба, међутим, напоменути да, иако је Монтескје прихватио Локову идеју поделе вла-
сти, његово учење се битно разликује од оног Локовог. Његов принцип поделе власти 
подразумева поделу на законодавну, извршну и судску власт, при чему те три власти 
треба да буду узајамно независне и, такође, да ниједна нема супрематију, одн. да не буде 
виша од других. За разлику од тога, код Лока је законодавна власт највиша, а поред ње 
разликује још извршну власт (која је обухватала и судску) и федеративну власт. Локова 
концепција је доста конфузна, а неки истичу да у њој нема ни поделе ни равнотеже вла-
сти, јер подела ту уистину значи раздвајање, или пре разликовање извесних функција 
власти, а не стриктну поделу у смислу постојања различитих грана власти, те да би тре-
бало за родоначелника идеје сматрати ипак Монтескјеа. 

17) У анализи ове врсте политике, па и коришћењу израза „либерализација одозго, под 
вођством државе“, Кин се ослања на латиноамеричке ауторе - Гиљерма О’Донела (Guill-
ermo O’Donnell), Филипа Шмитера (Philippe Schmitter) и Лоренса Вајтхеда (Laurence 
Whitehead), и њихово дело: TransitionsfromAuthoritarianRule (Прелазизауторитарне
владавине), Baltimore and London, 1986. Видети: John Keane, „The Politics of Retreat“, 
ThePoliticalQuarterly, vol. 61, бр. 3, јул-септембар 1990, стр. 340-52; као и: Џон Кин, 
Цивилнодруштво, op.cit.,  стр. 57-61; такође о Киновој теорији политике повлачења 
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су они по ли тич ки ли де ри чи ја је основ на функ ци ја да до при не су 
раз гра ђи ва њу ауто ри тар них по ли тич ких си сте ма, и то од о зго, чи-
ме за пра во „под сти чу раст са мо ор га ни зо ва ног ци вил ног дру штва“, 
игра ју ћи „уло гу ба би це“ у ње го вом ра ђа њу.18) Ови слу ча је ви, на 
ко је нам Кин скре ће па жњу, бит ни су упра во из тог раз ло га јер нам 
по ка зу ју ка ко се ре фор ма ма од о зго, тј. при ме ном по ли тич ке стра-
те ги је про ме на ко ја де лу је од вр ха ка дну дру штва (тзв. top-down 
стра те ги ја), мо гу ство ри ти усло ви и у не де мо крат ским си сте ми ма 
за прак ти ко ва ње стра те ги је гра ђан ске не по слу шно сти, као и дру-
гих ци вил них стра те ги ја де мо крат ских про ме на од стра не ак те ра 
ци вил ног дру штва (ко је иду у обр ну том сме ру, од осно ве дру штва 
ка ње го вом вр ху - тзв. bottom-up стра те ги је19)), чи ме се про цес раз-
град ње „Ле ви ја та на”20), са да од о здо, до во ди до кра ја.

Очи глед но је, ме ђу тим, да је ду го трај ност, а ве ли ким де лом 
исто ри је и до ми нант ност, оне ауто ри тар не и не де мо крат ске тра-
ди ци је (ко ја ни је са мо ка рак те ри сти ка да ле ке про шло сти, већ у 
зна чај ној ме ри и XX ве ка) оста ви ла њен тер ми но ло шки траг и у са-
вре ме ној де мо крат ској те о ри ји и прак си, о че му све до чи ак ту ел но-
функ ци о ни шу ћи ка те го ри јал ни апа рат, а сва ка ко нај у пе ча тљи ви ји 
из раз то га је сте са ма син таг ма „гра ђан ска не по слу шност” (eнг. ci-
vildisobedience, нем. zivilerUngehorsam) или, пак, још дра стич ни-
је, реч „по слу шност” (енг. obedience, нем. derGehorsam). Чи ни се, 
на и ме, да овај, нај бла же ре че но, ро го бат ни из раз ни је аде кват но 
тер ми но ло шко ре ше ње, по сма тра но из пер спек ти ве са вре ме не де-

видети и: Александра Мировић, „Савремена схватања цивилног друштва с посебним 
освртом на концепцију Џона Кина (John Keane)“,Политичкаревија, год. (XVI) IV, вол. 
8, бр. 03/05, Институт за политичке студије, Београд, 2005, стр. 937-956. 

18) Џон Кин, Цивилнодруштво, op.cit.,  стр. 60. Иначе, у групу политичара повлачења, Кин 
убраја такве политичке лидере као што су, на пример, били: Адолфо Суарез у Шпанији; 
Константин Караманлис у Грчкој; Јанош Кадар у Мађарској; Александар Дубчек у 
Чехословачкој; Војћех Јарузелски у Пољској; Милан Кучан у Словенији; или Михаил 
Горбачов у Совјетском Cавезу. 

19) О цивилној и политичкој стратегији демократских промена видети: Вукашин Павловић, 
Друштвенипокретиипромене, Факултет политичких наука, Удружење за политичке 
науке Југославије, Београд, 2003, стр. 93-101.

20) „Левијатан” је назив једног библијског чудовишта које гута људе, а према коме је Хобс 
насловио своје најпознатије политичко дело, први пут објављено 1651. године. То 
његово прво издање на насловној страни је имало и илустроцију овог чудовишта које 
је представљало суверена одн. државу, како ју Хобс замишљао; оно је држало мач и 
бискупски штап, што је изражавало јединство двеју власти - световне и духовне (мада 
је у том јединству, код Хобса, надређеност била на страни световне тј. државне власти), 
а било је сачињено од безброј ситних људи који су представљали само његове делиће. 
Оно ће зато постати синоним за разне облике недемократских политичких система 
или за, како Воја Становчић каже, „државу-чудовиште” (В. Становчић, „Проблеми 
легитимности политичке власти”, op. cit.,  стр. 56; 64.). У том контексту смо и ми 
употребили овај појам. 
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мо крат ске те о ри је и прак се; јер „би ти гра ђа нин” у мо дер ном зна че-
њу тог пој ма – што зна чи има ти по ли тич ки су бјек ти ви тет и раз ви-
је ну са мо свест о ње му, тј. би ти но си лац и ре а ли за тор, а по по тре би 
и за штит ник од ре ђе них људ ских, по ли тич ких и гра ђан ских пра ва, 
и „би ти (не)по слу шан” – што но си ко но та ци ју по да нич ког ста ту са, 
па и та квог мен та ли те та у слу ча ју без у слов не по слу шно сти и по-
ли тич ко-гра ђан ског па си ви зма пре ма не ле ги тим ним вла сти ма или 
њи хо вим не ле ги тим ним од лу ка ма, јед но став но се, по са мој ло ги ци 
ства ри, ме ђу соб но ис кљу чу је. Сто га, сма тра мо да би мо жда би ли 
при хва тљи ви ји не ки дру ги, ал тер на тив ни из ра зи, као на при мер: 
„гра ђан ска не ло јал ност”, „гра ђан ска не ко о пе ра тив ност”, или „гра-
ђан ска не са гла сност”. Но, ка ко би из раз „гра ђан ска не ло јал ност”, 
сход но пре о вла ђу ју ћим гле ди шти ма, мо гао ва жи ти са мо у слу ча ју 
не ког не де мо крат ског си сте ма, док по јам гра ђан ске не ко о пе ра тив-
но сти не ки, по пут Те да Хон дри ха (Hon de rich), стрикт но раз ли ку ју 
од пој ма гра ђан ске не по слу шно сти, под ра зу ме ва ју ћи под њим ис-
кљу чи во за ко ни те ак ци је, про из ла зи да би мо жда још нај по доб ни ји 
тер мин био „гра ђан ска не са гла сност” (не сла га ње тј. ус кра ћи ва ње 
по др шке). Ра ди се за пра во о то ме да је у са вре ме ним де мо крат-
ским дру штви ма, ка ко ка же Ха на Арент (Han nah Arendt), „гра ђан-
ска по слу шност – за ко ни ма, вла да ри ма, уста но ва ма – ни шта дру го 
до спо ља шња ма ни фе ста ци ја по др шке и са гла сно сти”; па пре ма 
то ме, он да мо же мо ре ћи и да је „гра ђан ска не по слу шност” са мо 
екс тер но ма ни фе сто ва ње ус кра ћи ва ња по др шке (вла сти ма или по-
је ди ним њи хо вим пред став ни ци ма) и од су ства са гла сно сти (са од-
ре ђе ним њи хо вим од лу ка ма, за ко ни ма или по ли ти ка ма). А то та-
ко ђе зна чи, пра те ћи да ље по ме ну ту аутор ку, да се пи та ње ове (не)
по слу шно сти „не ре ша ва од но сом на ред би и по ко ра ва ња, већ јав-
ним мне њем и на рав но бро јем оних ко ји га де ле”.21) 
21) Све наведено према: Хана Арент, „О насиљу” (OnViolence, 1969), прев. са енглеског 

Јасна и Илија Вујачић, у: Чедомир Чупић, Политичкаантропологија:хрестоматија, 
ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002, стр. 169.

  Арентова је, иначе, једна од ретких који уочавају да је актуелно изједначавање појмова 
„послушност” и „подршка”, односно употреба речи „послушност” када се мисли на 
подршку, погрешно и збуњујуће. Она сматра да таква терминолошка збрка води порекло 
од револуционара XVIII века који, иако су створили један облик владавине заснован на 
владавини права (чиме је окончано владање човека над човеком, које је „владавина која 
одговара робовима”), наставили су да користе стари речник који је одговарао једној 
другој и превазиђеној традицији. „Они су нажалост”, каже Арентова, „и даље говорили 
о послушности – (сада - прим. А. М.) послушности законима уместо људима – али су 
у ствари мислили на подршку законима на које су грађани дали свој пристанак” (Ibid.,  
стр. 163.). Такође, ослањајући се на Пасрен-Дантревеово (Alexander Passerin d’Entreves) 
поређење закона с „ ‚ваљаним правилима игре’ ” која се „пре ‚прихватају’ него ‚намећу’ 
”, она закључује: „Сви закони су ‚упутства пре него наредбе’. Они управљају људским 
односима као што правила управљају игром. А коначно јемство њихове ваљаности се 
састоји у старој римској максими pactasuntservanda” (Ibid.,  стр. 163, фн. 12). 



АлександраМировић Грађансканепослушност:Отеоријским...

47

По сто ји, ме ђу тим, ви ше зна чај них раз ло га због ко јих смо 
упу ће ни да ипак ко ри сти мо тер мин „гра ђан ска не по слу шност”, 
ка ко би из бе гли евен ту ал не не спо ра зу ме и мо гу ћа не ра зу ме ва ња. 
По ред то га што је тај из раз вре ме ном по стао то ли ко уоби ча јен 
да је ње го ва упо тре ба ду бо ко уко ре ње на у са вре ме ној те о ри ји и 
прак си, на ње му се да нас чак и ин си сти ра. Сма тра се да се са мо 
он од но си на по јам ко ји под ра зу ме ва од ре ђе но јав но, у су шти ни 
иле гал но, али не на сил но по ли тич ко де ло ва ње гра ђа на, усме ре но 
про тив по је ди них за ко на или од лу ка вла сти у де мо крат ском устав-
ном си сте му или, пре ци зни је, си сте му ли бе рал но-пред став нич ке 
де мо кра ти је, и то уз не до во ђе ње у пи та ње овог устав ног устрој ства 
и с по зи ва њем на прав ду; док би се не ким дру гим, слич ним из ра зи-
ма и пој мо ви ма – као што су на при мер: „не по слу шност гра ђа на”, 
„па сив ни от пор”, „но ва не по слу шност” или „ра ди кал на не по слу-
шност” – ко ји ма ње или ви ше је су у те о риј ској упо тре би, из ла зи ло 
ван овог кон тек ста, од но сно они би мо гли да ва же са мо за слич ну 
тех ни ку по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на, али у не де мо крат ском, то 
јест ква зи де мо крат ском или се ми де мо крат ском си сте му („не по-
слу шност гра ђа на” и „па сив ни от пор”), или пак у де мо крат ском, 
али ка да је та кво де ло ва ње усме ре но и про тив са мог по сто је ћег об-
ли ка ли бе рал не де мо кра ти је и ка да се вр ши с по зи ва њем на дру га-
чи је вред но сти („ра ди кал на не по слу шност” [radicaldisobedience] 
и „но ва не по слу шност” [derneueUngehorsam]). Дру гим ре чи ма, 
то зна чи да се са мо тер мин „гра ђан ска не по слу шност” од но си на 
онај да нас пре о вла ђу ју ћи кон цепт, с ве о ма стро го фор му ли са ним 
усло ви ма за спро во ђе ње и оправ да ност ова квих чи но ва, ко ји је раз-
ра дио Џон Ролс (John Rawls) у скло пу сво је те о ри је прав де, а ко ји 
су мно ги пре у зе ли, па чак и ауто ри са дру га чи јих те о риј ских по зи-
ци ја, по пут Ј. Ха бер ма са ко ји га је у ве ли кој ме ри при хва тио, што је 
ре зул ти ра ло да се њи хо ве те о ри је гра ђан ске не по слу шно сти че сто 
ку му ла тив но озна ча ва ју као „Ролс-Ха бер ма со ва кон цеп ци ја”.

Нај бо љи до каз да су ови усло ви су ви ше ри гид ни је сте са ма 
прак са, ка ко она из да ље, та ко и она из бли же про шло сти, али и из 
на ше са вре ме но сти, ка кво је, из ме ђу оста лих, и ис ку ство на шег 
дру штва из про те кле де це ни је, ко је смо не по сред но до жи ве ли. Та 
прак са, по ред опо вр га ва ња и не ких дру гих по ла зи шта ове кон цеп-
ци је, по ка зу је да је гра ђан ска не по слу шност као сред ство по ли тич-
ке бор бе мо гу ћа и у усло ви ма не по сто ја ња раз ви је не или „пу не” 
де мо кра ти је. С дру ге стра не, ка да би сви ти исто риј ски и са вре ме-
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ни слу ча је ви би ли ис кљу че ни као при ме ри „не-баш-гра ђан ске не-
по слу шно сти”, то би зна чи ло обе сми шља ва ње са мог овог пој ма.22) 

То пи та ње пред ста вља је дан од зна чај них аспе ка та про бле-
ма ти ке гра ђан ске не по слу шно сти, на ко ји се ов де по себ но же ли 
скре ну ти па жња. Да кле, ус по ста вље на и кон со ли до ва на де мо крат-
ска прав на др жа ва, од но сно раз ви је ни де мо крат ски устав ни и ин-
сти ту ци о нал ни оквир, иако по же љан, ни је и ну жан услов за прак-
ти ко ва ње гра ђан ске не по слу шно сти. Али, оно што је сте ну жно и 
без че га ова не мо же, то је: с јед не стра не – оно што ис ти чу Џин 
Ко ен и Ен дру Ара то – бар де ли мич на ин сти ту ци о на ли за ци ја де мо-
кра ти је и људ ских и гра ђан ских пра ва, што укљу чу је мо гућ ност 
по сто ја ња ци вил ног дру штва, па ма кар у ње го вој ру ди мен тар ној 
фор ми, с не ким нео п ход ним сте пе ном ње го ве ре ла тив не ауто но ми-
је, од но сно мо гућ но шћу ње го ве са мо од бра не, као и де мо крат ску 
ле ги ти ми за ци ју вла сти и по рет ка, или ма кар да се др жи до ње; а с 
дру ге – оно што по себ но на гла ша ва Ха бер мас – по сто ја ње „јед не 
зре ле”, а ми би смо пре ре кли ци вил не по ли тич ке кул ту ре. Јер, без 
оног пр вог, гра ђан ска не по слу шност је те шко мо гу ћа, а и кад би 
евен ту ал но би ла мо гу ћа, са свим из ве сно је да би би ла не у спе шна 
и за пра во осу ђе на на про паст, а ње ни прак ти кан ти на ко зна ка кве 
ка зне; док без оног дру гог, она је ап со лут но не мо гу ћа, по што у том 
слу ча ју не би би ло оних ко ји је ди но мо гу би ти но си о ци та квих гра-
ђан ских ак ци ја и ини ци ја ти ва, а то су гра ђа ни и њи хо ва удру же ња 
као ак те ри ци вил ног дру штва.

Сто га, мо же мо ре ћи, па ра фра зи ра ју ћи ре чи Џ. Ки на о ње го-
вом ре де фи ни са ном пој му де мо кра ти је, да гра ђан ска не по слу шност 
ко ја, она ко ка ко је ми схва та мо, под ра зу ме ва је дан кон тек сту ал ни 
оквир са са мо ре флек сив ном по ли тич ком вла шћу, са мо ре флек сив-
ним ци вил ним дру штвом и ње му има нент ном ци вил ном по ли тич-
ком кул ту ром, „сва ко днев но под се ћа и вла да ре и оне ко ји ма се вла-
да да љу ди ко ји вла да ју над дру ги ма не мо гу чи ни ти све што хо ће, 
и да су (ка ко је то Спи но за ре као) чак и су ве ре ни при ну ђе ни да 
при зна ју да у прак си ‚не мо гу на те ра ти сто да је де тра ву’ ”.23) 
22) Такву критику доминантне, тзв. Ролс-Хабермасове концепције као једне „строге” 

и „догматске” концепције, по којој ни случај Србије из септембра/октобра 2000. 
год. не би могао да се третира као пример грађанске непослушности, износи Ивана 
Спасић, истичући како критичари сматрају да „... толиким сужавањем опсега, у који 
више не може да стане велики број историјски значајних случајева, појам грађанске 
непослушности почиње да губи смисао”. Ова ауторка такође указује и на поменуту 
„борбу око имена”(видети: Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”,op.cit.,  стр. 69; 
такође о томе и у одељку истог рада:, , Србија: грађанска непослушност?”, стр. 71-5.).

23)  Џон Кин, Цивилнодруштво, op.cit.,  стр. 20.
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Aleksandra Mirovic

 CIVIL DISOBEDIENCE

ON TEORETICAL AND EMPIRICAL CONDITIONS 
OF IDEA DEVELOPMENT, TERM CONTROVERSY 

AND CONTEXTUAL FRAME OF PRACTICE

Summary

In this work author analyzed theoretical and empirical conditions 
that need to be nef in order to develop modern idea of civil disolechience 
in the way as we know it nowadays. In adition to it, the author also 
researched a contextual frame that is necessary for practicing civil 
disoledience as a specific tool of political struggle. Here it is not 
acknowledge a hidely accepted (so-called)Rollce-Habermas` conception 
that such necessary frame represents a exclusively stable democraty 
system, so that it is possible to achneve the civil disobedience only in 
developed democracies. That is, it is considered that such institutional 
frame is desirable condition, but not necessarily a necessary one.

However, the author wanted to underline that civil political culture 
as a really necessary contextual frame. The author also underlined 
controversy of the term itself, as it is not compatible with civil political 
culture, npv it is compatible with modern principles of democracy, nov 
with the nature of democratic system of government.
Key-words: Civil disobedience, civil non-co-operation, civil disagreement, 

civil society,civic political culture, citizen vs. subject, obedience, 
political authority, political obligation, democratic constitutional 
state, modern democratic theory, natural law, human rights, lib-
erty, justice, legitimacy, legality, „legal non-law”, positive law, 
legal positivism.
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МирољубЈевтић
Факултетполитичкихнаука,Београд

ТЕОКРАТИЈАУМОДЕРНОМСВЕТУ

Резиме
У мо дер ном све ту се као до ми нан тан од нос ре ли ги је и по-

ли ти ке про па ги ра се ку ла ри зам. То зна чи по де лу из ме ђу др жа ве и 
цр кве. Али чак и у нај мо дер ни јим и ли бе рал ни јим за пад ним др-
жа ва ма се ку ла ри зам ни је ком плет но при хва ћен. Чак и по вр шно 
ис пи ти ва ње по ли тич ких си сте ма за пад них зе ма ља ће по ка за ти да 
је ре ли ги ја при сут на у по ли тич кој ор га ни за ци ји мно гих од њих. 
Нај ка рак те ри стич ни ји је при мер Ве ли ке Бри та ни је. У ен гле ској 
је краљ и по гла вар др жав не цр кве. У Дан ској је лу те ран ска цр-
ква та ко ђе др жав на. Ако ана ли зи ра мо и дру ге ци ви ли за ци је осим 
хри шћан ских ви де ће мо слич не при ме ре. Ислам ски, хин ду и бу ди-
стич ки свет да ју слич не при ме ре. Има ју ћи у ви ду све те чи ње ни це 
мо же мо да за кљу чи мо да те о кра ти ја ни је про шлост већ су прот но 
ве о ма при су тан мо дел по ли тич ке ор га ни за ци је у са вре ме ном све ту.
Кључ не ре чи: те о кра ти ја, са вре ме ни свет, се ку ла ри зам, ре ли ги ја, по ли-

ти ко ло ги ја ре ли ги је 

THEOCRACYINTHEMODERNWORLD*

The oc racy is “a form of ci vil go vern ment in which God him-
self is re cog ni zed as the head. The laws of the com mon we alth are the 
commandments of God, and they are promulgated   an d expo unded by 
the acc re dited  re presentatives of the invisible Deity, real or supposed—
generally a priesthood. Thus in a theocracy civic dut ies  and functions 
 form a part of religion, implying the absorption of the State by the 
Church or at least  the supremacy  of  the latter  o ver the State1)”.  Th at 

1) This paper is in framework of Project 149006 D of Ministry of Science of Republic of Serbia
  http://www.newadvent.org/cathen/14568a.htm(Acessed 23.of January 2009)
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was  n or mal form  of  gover nm en t in en tire world til l American Revolu-
tion. Americ an Revo lut ion began 1775 It ended eight and a half years 
later September 3, 1783 with the Treaty of Paris 17 83. Afte r  revolution 
Americ ans adopted  C onstitution  in whi ch for fi rs t  time in en tire world 
w a s written  t hat religion an d s ta te should be  separated. Ame ndment 
1 - F reed om of Religi on o f the Const it ution say “C on gr ess shall make 
no  la w resp ec ting an establishment  of relig io n, or prohibitin g  the fr ee 
exercise  ther eof;”2). It was fi rst time  in enti re  wo rld that secular order 
was estab lished. It is t he oldest written  Co nsti tution in the  wo rld  that 
i s in force. It was w ri tten i n  1787 in Philade lp hi a by the  Continental 
Congress of th e n ew  America n  re public and  was offi c ially adopte d in 
17893). It  was one ex ception in politic al  a nd legal practice in t he  history 
of  hu mankind4).

 Aft er this Fre nc h revoluti on  did ev en  w or st divorce  from theocra-
cy. Th is pro ce ss is fa llo wed by com mu nist revolutions as  Ru ssian 1917 
which  banned  re lig ion. In spired  by A me ricans , Frenc h  an d communis t 
lot  of  Ch ristian coun tries ad op ted som e  secular lega l  provis io ns  in their 
cons titution. And  havi ng  econo mic ,  military a nd  cultural domi n ation  in 
t he modern wo rl d  made secula r discourse very pow er ful. That created 
imp ression  tha t  secularism is w inne r  and t hat the th eocracy is  the pa-
st. Special  contribution to this atmo s phere gave the vict or y of Kemal  
Ataturk in  Turkey. 

That ’s   why lot o f peopl e  th inks that th eocracy  is  d estiny of 
 Mu sl ims wor ds  because of Iranian revolut ion who  p ro udly em phasize 
its theocr atic cha racte r. 5)  But it is not the case. Th eocratic elem ents are  
v ery  presents into  political s ystems o f lot of E ur op ean and Christia n 
c ountries. And  the same  is the case o f  other big  religions . The mos-
t impor ta nt is  th e  case o f  En gl and. This country is taken  as  c radle o f 
modern secula r  po litical organization . But i t has lot of t heoc ratic el-
ements in its political  sy stem. F o r  example.  En gland has established 
c hur ch which is th e  mo st import ant feature of theocracy. Th i s church is 
Ang lican  Church. S overeign o f En gland the King o r now the  Queen is 
in the same time  t he chi ef  o f estab lished churc h of Engla nd .  Westerns 
2) http://www.usconstitution.net/const.html#Am1(Accessed 26.1.09

3) http://www.usconstitution.com/

4) John Rex, Secular Substitutes for Religion in the Modern World, PoliticsandReligion jour-
nal, Vol.I, no.1/2007. Belgrade. Accessed also at http://www.politicsandreligionjournal.com/
no1/no1.htm (21.1.09)

5) See Iranian Constitution:” I General Principles Article 1 [Form of Government] 
The form of government of Iran is that of an Islamic Republic, endorsed by the people of Iran 
on the basis of their longstanding belief in the sovereignty of truth and Koranic justice, in the 
referendum of 29 and 30 March 1979, through the affirmative vote of a majority of 98.2% of 
eligible voters, held after the victorious Islamic Revolution led by Imam Khumayni “http://
servat.unibe.ch/icl/ir00000_.html (Accessed 26.1.09) 
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analysts tray to r educe theocrat ic elem en t  s of England’ s  p olitical 
 system in this way:” England has a minor theocratic aspect because the 
monarch is Supreme Governor of the  Church of England and ‘defender 
of the faith’, and is prohibited from being a Catholic. This has been the 
case since the Protestant Reformation in England (1533-1540), under 
Henr y VIII . Henry VI II created  th e  Church of  En gl and in pa rt because 
 the Papacy would  not an nul his m ar ri age wi th Catherine of  A ragon,  b ut 
also  due t o the large a mount of  political p ow e r tha t  t he Vatic an wielded 
 wi thin En gland . He wanted to an nu l  th e  marriage b ecause he cou ld  not 
produce a  male heir that wasn ‘t  i llegitimate. The m onarch has virtually  
no rea l  po wer, and  his/her po sitions  as  head of state  and church are 
 pu re l y cer emo ni al.  Hence, th e ruling gover nment  is no t  subject  t o any 
religi ous interfe rence , and England is a multi-faith society. However, 
the Bishops and archbishops of the Church of England sit in the House 
of Lords as Spiritual Peers, including the Archbishop of Canterbury 
and York. This does not apply to Scotland, whose Church of Sco tland 
do es not ha ve the sa me re la tion to the Co un try, nor to Wa les and Nort-
hern Ire land, which ha ve no esta blis hed church. Qu e en Eli za beth II, 
ho we ver, is a mem ber of the Church of Sco tland and ap po ints a re pre-
sen ta ti ve to the Ge ne ral As sembly of the church if she can not at tend 
per so nally.”6). But it ob vi o us that even” pu rely ce re mo nial” the head of 
sta te is al so the head of esta blis hed church

 Si mi lar si tu a tion exist in ot her de moc ra tic we stern co un tri es. For 
exam ple Nor way. In this co un try the Head of Sta te the King is al so, as 
in En gland the le a der of the state  church. Art icle 2 of the Constitutio n 
 of Norway  defi ne s:” All inhabi ta nt s of th e  Realm  sh all have the  right to 
fr ee  exerci se  of their relig ion. The E va ng elical-Lu the ran religion s hall 
remain the offi cial r eligion of the  State. The Inh abitants pro fe ssing it 
 are  bound  to  b ri ng up the ir children in the same”7). One of   human  r ight 
define by Universal  Dec la rations of  Human Rig hts  of OUN  i s right to 
choose religion f reely 8)  but the Cons ti tu tion of  N orway  in  article 4 
d efine” The K ing shall a t all tim es  pr ofess t he Ev an gelical-Lutheran 
6) http://en.wikipedia.org/wiki/Theocracy (Accessed 30.1.09)

7) http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/NO/Norway%20Constitution%202006.pdf (Ac-
cessed 25.1.09)

8) Article 18.”Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right 
includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community 
with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, 
worship and observance” http://www.un.org/Overview/rights.html (Accessed 23.1.09);See 
also Miroljub Jevtic,Religion and relations between genders, Politicsandreligion journal, 
Vol.II, no 1/2008, BelgradeAccessed also at http://www.politicsandreligionjournal.com/no1/
no1.htm (21.1.09
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r eligion,   and upho ld  and protect the s am e” 9). Co ns titution also d efi nes:” 
The  King himse lf  chooses a Co uncil from am ong N or wegian citizen s 
who  are en titled  to vote.  This Council shall  consist of a P rime Minister 
 an d at least  seven other  Members. M or e than  ha lf the number o f the 
Members of  the Cou n cil of S ta te shall profess t he  o ffici al  religion of 
th e  State” The  King himse lf  chooses a Co uncil from am ong N or wegian 
citizen s who  are en titled  to vote.  This Council shall  consist of a P rime 
Minister  an d at least  seven other  Members. M or e than  ha lf the number 
o f the Members  of t he  Co uncil  of  State  shall pr of ess the  official re ligion  
o f  the Sta te”10).

 One more  dem oc ratic country take n  as  secular, Denma rk has 
same theoc rat ic  elemen ts  in its Const it ut ion and  i n its political system. 
Sect ion  4 of the Constitu tion defines” The Evangelical Luthe ran  Church 
shall  be the Es ta blished Church of Denmark, and, as  such, it shall  be  
s upporte d  by the State”11). S ections 6 s ay:” The Ki ng  shall be a  me mber 
of the Eva ng elical Lut her a n Church”12).  Norwa y and D en mark a re  
belong ing to Luth eran fo rm   of protestan t  Christianity. One m ore o th-
er Luth era n country Icelan d h as  also proclaimed th at  L utheran  c hurch 
is a state religion.A rticle 62 of the  Constitution says “The Evangelica l 
L utheran Chu rch  shall be the  State Church  in Ic el and  and, as s uc h, it 
shall b e supported and protected by the  St ate”13). All  those countries are 
pr ot estant  a nd  member  of EU. Which   is symbo l  of democracy a s w es-
tern analys ts  say?  Or tho dox co unt ries member of  UE  Gr eece is defi  ned 
by its Constitu ti o n as or th odox countr i es. Article 3 of the Constitu ti on 
of Greece say:” 

1. The pre va iling religion in   Greece  is  tha t of the Eastern  Ortho-
dox Church of Christ. T he  O rthodox C hurch of G ree ce, acknowledgi-
ng our Lord Jesus Christ a s it s  he ad, is inseparably un ited in doctrine 
with the Grea t Chur ch  of Chr ist  in Con st an tinople and with every other 
Chu rch  of Christ o f the  same doctrin e, obse rv in g unwaveringly,  as  t he-
y do, the ho ly  a pos tolic and synodal canons and  sacred  traditions. It i s 
 autocephalous and i s  ad minister ed  by the H oly  Synod of s er ving Bish-
ops an d  the Perma nent Holy Synod originat ing  t hereof and asse mb le d 
as specifie d b y  the Sta tutory C harter of the Church in  compliance wit h 
9) http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/NO/Norway%20Constitution%202006.pdf (Ac-

cessed 25.1.09

10)  ibidem

11)  http://www.servat.unibe.ch/law/icl/da00000_.html (Accessed 23.1.09)

12)  ibidem

13)  http://www.government.is/constitution/ (Accessed 30 1.2009) 
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t he provisions of the P atr ia r cha l Tome  o f June  29, 1850 an d the Sy nodal 
Act of Sept ember 4, 1928.

2.  T he eccl esiastical regim e  ex isting in cert ai n distr ic ts of the 
State shall not be deemed  co ntrary to the  pr ov i sions of  t he prec ed ing 
parag rap h.

3. The text of t he Holy S cripture shall  be   maintai ne d unal tered.  
Official transla tio n  of  the text into a n y other form o f language, without 
prior  sanc ti on  by the Aut oc ep halous Church of  Gr eece and the Great 
Churc h  of  Christ  in Constantinople , is prohibit ed”14).

 As a conclusio n w e can s a y t hat theocrati c  elements are very 
present in  EU  today. A nd this ver y  import ant quest ion  f or the future o f 
E U. It  was  seen very explicitl y during the de bat e  about E U  Co nstituti on. 
W hen Chri stians de mocrats tri ed to put into  draft o f C onstitu tion 
definition  about Judeo-Christian  origi n of E uro pe. And w he n  Social  
 de mocrats w er e  strong ly  a ga in st. 

T ill now we s po ke about pr ese nce of theocratic feat ur es  in poli-
tical or gan iza ti on s made among  Lutherans  an d A ng li cans. The  ne xt very  
i nteresting case  is Romancatholicism. Th e c en ter of Rom ancatholicism 
i s V at ic an. Vatic an which  is  ce nt e r of th e  C hurch is recognized as state 
too. This recognitions is based on international treaties:” The Lateran 
Treaty   in 1929,  w hich broug ht  the city-state into  exi stence, spoke of 
i t as a new creation (Preamble and Article III), not as a vestige of the 
much larger Papal States   (756-1870)  tha t had  previously encompassed 
central Italy. Most of this territory was absorbed into the Kingdom of 
 Italy in 1860, and th e final portion ,  namely the city of R om e  with a 
sma ll are a close to it, te n years later, in 1870.Vatican City is a non-
hereditary, elected monarchy that is ruled by the Bishop of Rome — the 
Pope. The highest state fun cti o na ri es are all clergymen of the Catholic 
Church. It is the sovereign territory of the Holy See (SanctaSedes) and 
the lo ca tion of the Po pe’s re si den ce, re fer red to as the Apos tolic Pal-
ace. “15) Vatican and international community recognize Pope as chief 
of state:” The Pope is exofficio head of state and head of government 
of Vatican City, functions dependent on his primordial function as the 
bishop of the Archdiocese of Rome. The term Holy See refers not to the 
Va ti can sta te but to the Po pe’s spi ri tual and pa sto ral go ver nan ce, lar gely 
exer ci sed thro ugh the Roman Cur ia His offi ci al title with re gard to Vati-
can  Ci ty  is Sovereign of the State of the Vatican City. The papacy is a 
non-hereditary, elective monarchy, chosen by the College of Cardinals. 
The Pope is also a monarch, meaning he has total legislative, executive 
14)  http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl25.html (Accessed 30.1.09)

15)  http://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_City (Accessed 30.1.09)
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and judicial power over Vatican City. The Po pe is elected for a life term 
in conclave by cardinals under the age of 80.His principal subordinate 
government official for Vatican City is the President of the Pontifical 
Commission for Vatican City State, who since 1952 exercises the func-
tions previously belonging to the Governor of Vatican City. Since 2001, 
the President of the Pontifical Commission for Va ti can City Sta te al so 
has the ti tle of Pre si dent of the Go ver no ra te of the Sta te of Va ti can 
City”16).

Is it cle ar that Va ti can is real the oc racy? Ha ving in mind the oc-
ra tic fe a tu res of Ro man cat ho li cism we will show the pre sen ce of tho se 
fe a tu res in exi sting sta tes with Ro man Cat ho lic po pu la tion. For exam-
ple one among the big gest sta tes of La tin Ame ri ca Ar gen ti na in its Con-
sti tu ti ons sec ti ons 2 say:” Sec tion 2.- The Fe de ral Go vern ment sup ports 
the Ro man Cat ho lic Apo sto lic re li gion “17). That’s why for mer pre si dent 
of Ar gen ti na Car los Me nem chan ged re li gion. And from Mu slim be co-
me Ro man Cat ho lic to be elec ted pre si dent.18)

Very in te re sting ca se of mo dern the oc racy is Israel. Israel has no 
con sti tu tion due to con flict among se cu lar and re li gi o us pe o ple du ring 
the for ma tion ti me 1947-1948. Re li gi o us pe o ple wan ted to in tro du ce 
re li gi o us law ha lak ha as main so ur ce of le gi sla ti ve po wer and that con-
tra rily of them so ci a lists wan ted se cu lar system. Be ca u se of equ al for ce 
com pro mi se was fo und. Sta te has no Con sti tu tion. As re sult po li ti cal 
system is copy of we stern de moc ra ci es but per so nal re la ti ons are re-
gu la ted by re li gi o us law ha lak ha. That’s why Israel is com bi na tion of 
mo dern de moc racy and re li gi o us sta te.“The re li gi o us status quo, agreed 
upon by Da vid  Ben-Gurion with the   religious part ie s  a t the  time o f the 
de clar ation of indepe nd ence in 1948 is an agreem ent on the re l igious 
Jewish role in government an d the judicial  syste m  of  Israel. U nd er this 
agreement, which is still mostly held today?

1.The Chief Rabbinate has authority over Kashrut, Shabbat, Jew-
ish burial and marital issues (especially divorce), and Jewish status of 
immigrants

2. Stre ets of Ha re di ne ig hbor ho ods are clo sed to traf fic on the 
Sab bath 

3. The re is no public  transport on that day, and most businesses 
are closed. However there is public transport in Haifa, since Haifa had 
a lar ge Arab po pu la tion at the ti me of the Bri tish Man da te. 
16) Ibidem

17) http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_ingles.pdf (Accessed 
24.1.09)

18) http://www.nndb.com/event/930/000084678/ (Accessed 1.2.09)
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4. Re sta u rants who wish to adver ti se them sel ves as kosher must 
be certified by the  Chief Rab binate 

5. Impo rtation of non-kosher foods is prohibited. Despite pro-
hibition, there are a few local pork farms in kibbutzim, catering for 
esta blis hments sel ling “Whi te Me at”, due to its re la ti vely po pu lar de-
mand among spe ci fic po pu la tion sec tors, par ti cu larly the Rus sian im-
mi grants of the 1990s. De spi te the Sta tus Quo, the  Supreme Court r ul e d 
in 2004 that  local governments  are not allowed to  ban the sale of  p or k, 
althoug h  this ha d previously b ee n  a common by -l aw ” 19). H av ing in mi-
nd  that almos t haft of popul at i on is s ecul ar conflict a mong s ecularist 
and  re ligious  citizen is visi ble.” In recent years , perce iv ed frustration 
among some members of the secular sector with the Status Quo has 
strengthened parties such as Shinui, which advocate separation of re li-
gion from the sta te, wit ho ut much suc cess so far.

To day the se cu lar Isra e li-Jews cla im that they aren’t re li gi o us 
and don’t fol low the Je wish ru les and that Israel as a de moc ra tic mo-
dern co un try sho uld not for ce the old out da ted re li gi o us ru les upon its 
ci ti zens aga inst the ir will. The re li gi o us Isra e li-Jews cla im that the se-
pa ra tion bet we en sta te and re li gion will con tri bu te to the end of Israel’s 
Je wish iden tity.

Signs of the first chal len ge to the sta tus quo ca me in 1977, with 
the fall of the La bor go vern ment that had ru led Israel sin ce in de pen den-
ce and the for ma tion of a right wing co a li tion un der Meacham  Be gi n . 
Rig ht -wing R evisionist Zionis m had alw ays b een more ac ce pt ab le   to 
the  r eligious par ties,  si n ce it d i d not shar e t he  same  histor y  of antire li-
gious  rhetoric that ma rked socialist Zi on is m. Furt he r more, Begin need-
ed t h e  Haredi memb er s of t he Kn esset (Isr ae l’s unicame ral pa rl iament) 
to form his co aliti on  an d offered  m o re power  an d benefits  to their 
comm un it y than  what the y  were accus to med to re ce iving, includin g a 
lifting o f  the n um erical limi t on military e xemptions”20). Fu tu re  will 
 s ho w destiny  of Is ra eli theocracy .

In other  part s  of modern world, t heocratic f eatures  are als-
o  visible. Fo r  example  in  Hindu  r eligion. Ti ll 200 8 Nepal  was Hin du  
kingdo m.  Abolition of theo cr ac y provoked  reaction o f  former  ruling 
Indi an  B harat iy a J anata party:” The decla ration of Nepal as a secul ar 
state is a ‘negative dev elopmen t’ but the en d of monarchy in  what was 
til l  recently the wo rl d’s onl y  Hindu kingdom is t he  result of the ‘wishes 
of the peo pl e’,” 21)said  Bharatiya J anata p ar ty . This statement  shows 
19)  http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Israel (Accessed1.2.09)

20)  ibidem

21) http://www.hindu.com/2008/06/03/stories/2008060356640100.htm (Accessed 1. 2. 09) 
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very openly wha t is pos ition of t ho se  party  toward  politi cal syst em  in 
India.  T hey want t o trans form I ndia  in theo cratic  H in du stat e.

Buddhist  r el igion  an d  pe op les in mod ern t im e s  also employ 
 some theoc rat ic  elements in  political  organiza tio ns of th eir societies . 
F or  example i n Constitution  of kingdom of Bhutan in Article 2, point 
 2  “The Instit ut ion of M on archy” is  wr itten “The  Chhoe-sid-nyi (D ual 
system of r eligion and politics  temporal and secu lar.)of Bhutan sha ll 
be unified in the p ers on of the Druk Gyalpo(The King  of Bhuta n)  wh o, 
as a  B uddhist, shall  be the uph ol der of th e  Chhoe-s id” 22)  Very clearly  
Constitut ion defines that un Bhutan is  theocracy. T hai land Cons ti tu tion 
in ch apt er  II section 9 s ays “The K ing is a Bud dhist a nd  Uphol der of 
re ligions”23). Con st itution of Sri  Lanka in ch apter 2 a s follows de fi nes 
role  of Buddh ism :” The Republic of Sri Lanka shall giv e to Budd hism 
the fo remost place  and a cc ordingl y it  sh all be the dut y  of  the State to 
prote ct and fo ste r the Buddha Sasana, while assuring to all r eligions  th e 
 rights granted  by Articles 10 and 14(1)(e).”24)

And for th e end  we  have to emphasize than  e ven Japan ti ll  end 
of th e  II world w ar was Shin to theocracy. And that this theoc ra cy  was 
 a bolished by or dering  o f  occupying f orces  of USA, and not  as   wish 
of Japanese people. Lo t of  today researchers of  Japan in sist t hat Ne w 
Komeito  p arty which is in the go vern ment now25) want  t o  transform 
Jap an into  Bud dhist theocrac y: ”  The New Clean Gov er nm ent Party, 
Kōmeitō) or NKP, often translated as “New Komeito Party”, is a politi-
cal party in Japan affiliated with the re li gi o us mo ve ment Soka Gakkai. 
It considers itself Japan’s answer to Germany’s CDU (although un li ke 
the NKP, the Ger man CDU is not af fi li a ted with any par ti cu lar re li gi o us 
or ga ni za tion). The pre sent New Clean Go vern ment Party was for med 
as a re sult of a mer ger bet we en the Clean Government Party (Former) 
and the New Peace Party on Novembar 7, 1998. The  New Ko meito is 
 wi d ely understood t o be th e political arm of Soka Gakkai to achieve the 
aim of making Soka Buddhism the state religion of Japan and, ultimate-
ly, the world. Daisaku  I k eda, h ead of Soka Gakkai, is c on sidered  the de 
 fa ct o head  of  N ew Komeito. I ked a  has said  that the purpose  of Soka’ s 
p olitical involvement is to institute “Obutsu Myogo,” or “Buddhist de-
22) http://www.constitution.bt/TsaThrim%20Eng%20(A5).pdf (Accessed 2.1.09); See Rana P.B. 

Singh, Heritage Contestation and Contexts of Religion: Political Scenario of South East Asia, 
PoliticsandReligion, journal Vol.II. no1/2008.;Accessed also at http://www.politicsandreli-
gionjournal.com/PDF/broj%203/08_singh.pdf 

23) http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/1.html (Accessed 1.2.09)

24) http://www.priu.gov.lk/Cons/1978Constitution/Chapter_02_Amd.html (Accessed 1.2.09)

25)  http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Japan (Accessed 1.2.09)
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mocracy,” or theocratic state. The party is a right-wing, conservative 
party, yet is a Buddhist democra tic party  as  well.” 26)

As conclusion we  ca n  say that th eo cracy is n’ t p ast but prax is. 
And futu re  will s ho w who will won  s ec ul arism o r t he ocracy.
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MiroljubJevtic

THEOCRACYINTHEMODERNWORLD

Summary
Modern Western world in political sense propagates secular prin-

ciple of political organization. This means separation between the state 
and religion. But even in the most important Western states seculariza-
tion has not been completely accepted. Even superficial examination of 
political system in the West shows that religion is present in their politi-
cal organizations. The example of Great Britain is the most impressive 
one. 

In England King is a chief of established church of England. In 
Denmark Lutheran church is established, too. If we analyze other civi-
lizations than Christian, we will see similar situation. Islamic, Hindu 
and Buddhist worlds give similar examples. Having in mind all those 
facts we can easily conclude that theocracy is not past, bur very present 
model of political organization in contemporary world. 
Key words: Theocracy, Modern world, Secularism, Religion, Politology of re-

ligion
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ЛИБЕРАЛИЗАМVSДЕМОКРАТИЈА:
ОГРАНИЧАВАЊЕПОЛИТИЧКЕ
ДЕМОКРАТИЈЕ–ИСКОРАККА

ИЗГРАДЊИГЛОБАЛНОГ
НИХИЛИСТИЧКОГДРУШТВА

Резиме
Аутор у ра ду ана ли зи ра кри зу за пад не де мо кра ти је у ње ној 

по ли тич кој ди мен зи ји, ко ја је за по че ла још 70-их го ди на про шлог 
ве ка, а ин тен зи ви ра на по сле па да Бер лин ског зи да. Упра во ру ше-
ње Бер лин ског зи да ни је са мо озна чи ло да је ли бе ра ли зам ус пео 
да са сце не скло ни још јед ну по ли тич ку иде о ло ги ју – со ци ја ли зам, 
не го да су ли бе ра ли, би ло они озна че ни као нео ли бе ра ли, ли бер та-
ри јан ци и сл. кре ну ли у ис ти ски ва ње и са ме де мо кра ти је са ко јом 
су сим би о тич ки на За па ду из гра ђи ва ли на ци о нал ну и со ци јал ну 
др жа ву. По след њи та лас ши ре ња де мо кра ти је је у ства ри при вид 
ње ног де суп стан ци ја ли зо ва ња. Од ком пе ти тив ног ели ти зма, као 
ње не већ дав не ре дук ци је, она нај пре ин во лу и ра у про це ду рал ну 
или ми ни мал ну де мо кра ти ју, да би за вр ши ла у пу кој ме диј ској ма-
ни пу ла ци ји из бор ним те лом. Кључ не тр пе љи во сти ли бе ра ли зма 
пре ма де мо кра ти ји ни је у не ким но вим иза зо ви ма пред ко ји ма се 
са вре ме но дру штво на ла зи, већ у прак тич ним кон сен квен ца ма те о-
риј ске на пе то сти из ме ђу де мо кра ти је и ли бе ра ли зма. 
Кључ не ре чи: ли бе ра ли зам, де мо кра ти ја, по ли тич ка де мо кра ти ја, ни хи-

ли зам, дру штво, demos, гра ђа нин, ин ди ву а ли зам, тр жи-
ште, ма ни пу ла ци ја, огра ни ча ва ње. 
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УВОД

Кри за за пад не де мо кра ти је је ди рект но по ве за на са ожи вља-
ва њем ли бе рал не по ли тич ке иде о ло ги је на За па ду, то ком 70-их го-
ди на про шлог ве ка. Мно ги те о ре ти ча ри ожи вља ва ње ли бе ра ли зма 
од ре ђу ју пој мо ви ма нео ли бе ра ли зам, ли бер та ри ја ни зам и сл. Ме-
ђу тим, за јед нич ки еле ме нат свим овим од ре ђе ни ма је ан ти де мо-
крат ска по зи ци ја. По нов ни на ступ ли бе ра ли зма, у ра зним под ва-
ри јан та ма, за по чео је у САД, чи ме је по стао до ми нан тан на За па ду. 
(Нео)ли бе ра ли зам се те о риј ски об ли ку је у чи ка шкој еко ном ској 
шко ли и за по чи ње сво је де ло ва ње као об но ва еко ном ског ли бе ра-
ли зма. Ме ђу тим, на ступ ли бе ра ли зма се не за др жа ва са мо на еко-
ном ском по љу, већ до зна чај них про ме на до ла зи и у кул ту ри, по ли-
ти ци и дру штве ним од но си ма у прав цу ре а фир ма ци је ли бе рал них 
ак си о ма, а по себ но ин ди ви ду а ли зма. Ка ко би оства ри ли пот пу ну 
иде о ло шку хе ге мо ни ју ли бе ра ли су трај но за др жа ли из ве сну ве зу 
са при вид но ле вим иде ја ма не га ци је свих ко лек тив них вред но сти, 
тра ди ци је, на ци о нал не кул ту ре, оби ча ја. На чи њен је трај ни са вез 
из ме ђу ли бе ра ла и ле ви це ко ја се не ба ви со ци јал ним пи та њи ма 
јед на ко сти, већ ис кљу чи во „дру штве ним“ пи та њи ма, што је, на 
пр ви по глед, из бри са ло раз ли ку из ме ђу пар ти ја ле ви це и де сни це. 
Ле ви ча ри су по ста ли ли бе ра ли у еко ном ској и со ци јал ној ди мен зи-
ји, а де сни ца, ко ја је одав но при хва ти ла ли бе рал на схва та ња тр жи-
шта, по ста ла је иму на на од ба ци ва ње вред но сти мо ра ла, тра ди ци је 
и ин те лек ту ал них вред но сти.1) Та ко се ли бе рал не тен ден ци је, пот-
по мог ну те ла жном ле ви цом, за ла жу за де кри ми на ли за ци ју про сти-
ту ци је, пор но гра фи је и ко ри шће ња дро га, за пра ва псе у до ет нич ких 
и псе у до вер ских гру па, сек су ал них ма њи на, ак цен ту ју раз ли ке мо-
дер ног и тра ди ци о нал ног, итд.

По сто ји не ко ли ко спо ља шњих ути ца ја ко ји су по вод да ли бе-
ра ли и де фи ни тив но поч ну да огра ни ча ва ју де мо кра ти ју: ши ре ње 
со ци ја ли стич ких уче ња и по кре та у све ту2), све ве ће про тив реч но-
сти уну тар со ци јал не др жа ве За па да из ра же не зах те ви ма ра зних 
сло је ва да им др жа ва ре ша ва су штин ска пи та ња, за вр ше так де ко-
1)  Ве ћи на пар ти ја ле ви це у Евро пи се осло бо ди ла со ци јал ног ак ти ви зма и за сту па ња иде-

је со ци јал не јед на ко сти. Оне су по ста ле у су шти ни ли бе рал не при хва та ју ћи ли бе рал ну 
еко но ми ју, тр жи ште, ин ди ви ду а ли зам као сво је вред но сти - за др жа ва ју ћи ан га жман са-
мо на дру штве ном по љу. У Фран цу ској је за ову ле ви цу ско ван и тер мин – БО БО ле ви ца 
(бур жоа-бо ем).

2)  Нор бер то Бо био (Nor ber to Bob bio, 1909-2004) је сма трао да је про цес „по сте пе не де мо-
кра ти за ци је био осу ђен на то да не из бе жно во ди ка со ци ја ли зму“. – Н. Бо био, Ли бе ра-
ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1995, стр. 117.
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ло ни за ци је што је за пад не др жа ве у до број ме ри ли ши ло еко ном-
ске до би ти на ко јој се и за сни ва ла др жа ва бла го ста ња, и де фи ни-
тив но - крах со ци ја ли зма у зе мља ма „на род не де мо кра ти је“, што је 
по твр ди ло енер гич ни ји на ступ ли бе ра ла про тив де мо кра ти је.

Ме ђу тим, су штин ски раз ло зи не стан ка чу ве не та у то ло ги је 
са др жа не у об ја шња ва њу и апо ло ге ти ци тзв. ли бе рал не де мо кра-
ти је и, ти ме, обра зо ва ња истин ског су пар нич ког па ра ли бе ра ли зам 
– де мо кра ти ја, на ла зе се уну тар иде о ло шког скло па са мог ли бе ра-
ли зма и у осо би на ма ствар не де мо кра ти је. 

1.ТЕОРИЈСКАНАПЕТОСТИЗМЕЂУ
ДЕМОКРАТИЈЕИЛИБЕРАЛИЗМА

Ети мо ло шки гле да но реч де мо кра ти ја по ти че од грч ке ре чи 
demos (на род) и kratein (вла да ти, сна га). До сло ван пре вод би био да 
је де мо кра ти ја вла да ви на на ро да. Ов де се, од мах, по ста вља пи та ње 
– да ли је ово са мо ети мо ло шко зна че ње или су ста ри Гр ци истин-
ски раз у ме ли по јам demos? Ка сни је су ра зни те о ре ти ча ри на раз-
ли чи те на чи не де фи ни са ли шта пред ста вља на род и ка ко по ве за ти 
та ко схва ћен на род са прин ци пом вла да ња.3) Ме ђу тим, да би смо 
схва ти ли од ре ђе ње demosа, ну жно је вра ти ти се ан тич ким Гр ци ма. 

Ста ри Гр ци су demos схва та ли као на род, тј. као љу де ко ји 
жи ве на од ре ђе ној те ри то ри ји (polis) ко ји су по ве за ни исто риј ским, 
со ци јал ним и ет нич ким од но си ма и ве за ма. На спрам пој ма де мос, 
они су дру гим пој мом - laos озна ча ва ли све у куп но ста нов ни штво 
без об зи ра да ли у ње му при сут на или од сут на ве за са тра ди ци-
јом и кул ту ром да тог про сто ра (polis). Пре ма то ме, де мо кра ти ја се 
схва та ла не као уче шће свих по је ди на ца у упра вља њу др жа вом, тј. 
ла о са, не го као уче шће са мо оних ко је ка рак те ри ше исто вет ност, 
од но сно, за јед нич ко по ре кло, жи вот, тра ди ци ја, се ћа ње и оби ча ји, 
а што се сти ца ло у demosu. То је дин ство у demosu је са мим тим 
би ло не де љи во на ин ди ви дуе, тј. ни је га би ло мо гу ће ато ми зо ва-
ти на ви ше гру па или по је ди нач но на ин ди ви дуе. Је дин ство или 
исто вет ност је би ло уко ре ње но у кул тур ној, ре ли ги о зној и етич кој 
тра ди ци ји, свој стве ној да тој обла сти. По ред то га, ста ри Гр ци су, 
у свом схва та њу де мо кра ти је, де ли ли љу де на гра ђа не и не гра ђа-
ње, тј. po lites (гра ђа нин) и idiotes (не гра ђа нин). Idiotes је по је ди нац 
ко ји не ма ни ка кве ве зе са demosом, ко ји је уда љен од со ци јал не, 
3)  Ита ли јан ски фи ло зоф Ђо ва ни Сар то ри (Gi o van ni Sar to ri, 1924-) го во ри о шест мо гу ћих 

ин тер пре та ци ја пој ма на род. - Ђ. Сар то ри, Де мо кра ти ја, шта је то?, ЦИД Под го ри ца, 
2001, стр. 94-96.
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ет нич ке, вер ске, исто риј ске исто вет но сти у demosu, и пред ста вља 
са мо изо ло ва ног, ато ми зо ва ног по је дин ца. Су прот но од ње га ста јао 
је гра ђа нин – polities, ко ји је ду бо ко уко ре њен у тра ди ци ји demosа 
и polisa, тј. ко ји је уче ство вао у по ли ти ци и упра вља њу др жа вом 
– polisom. Не гра ђа ни ну је би ло не мо гу ће да по ста не polites, то се 
сти ца ло са мо ро ђе њем.

Ан тич ки Гр ци су до бро при ме ти ли да је за demos, за упра-
вља ње др жа вом и за функ ци о ни са ње де мо кра ти је ве о ма ва жан 
кон цепт оп штег до бра. С тим у ве зи, Ари сто тел (Αριστοτέλης, 384 
– 322 п.Х) го во ри о др жав ним уре ђе њи ма ко ја мо гу би ти или до бра 
или ло ша, без об зи ра да ли је у пи та њу мо нар хи ја (ва си ле ја), ари-
сто кра ти ја, или по ли те ја. Основ ни кри те ри јум за то је вла да ви на 
за ко на и бри га за оп ште до бро, тј. оп шту ко рист, јер „они об ли ци 
др жав ног уре ђе ња ко ји има ју у ви ду оп шту ко рист ис прав ни су и 
ап со лут но су пра вед ни“4), у су прот ном ра ди се о ло шим уре ђе њи ма 
ко ји пред ста вља ју де ви ја ци је (ти ра ни ја као де ви ја ци ја мо нар хи је, 
оли гар хи ја као не ги ра ње ари сто кра ти је и де мо кра ти ја као не ги ра-
ње по ли те је). Али, Ари сто тел де мо кра ти ју, ви ди као нај ма ње ло ше 
уре ђе ње ме ђу овим ло шим, јер, схва та да не ма ни иде ал но ло ших 
ни иде ал но до брих, већ да се сва ко уре ђе ње мо ра по сма тра ти кроз 
од ре ђе ни пе ри од раз во ја. Та ко да уре ђе ња мо гу би ти из ме ђу по-
ли те је и де мо кра ти је, бит но је да вла да ју за ко ни, „јер та мо где не 
вла да ју за ко ни не ма др жав ног уре ђе ња“.5)

Пре ма то ме, са гле да ва ју ћи ан тич ко (из вор но) схва та ње де-
мо кра ти је, ну жно је при ме ти ти да се оно од но си ло са мо на исто-
вет не за јед ни це, ко лек ти ви те те, исто ри је и кул ту ре ко је су не де-
љи ве, и ко је се, сход но то ме, раз ви ја ју на кон цеп ту оп штег до бра. 
Пре ма овом при мар ном схва та њу де мо кра ти је не мо же по сто ја ти 
ње на уни вер зал на те о ри ја, са уни вер зал ним ре цеп том већ са мо по-
је ди нач не, је дин стве не исто риј ске и на ци о нал не де мо кра ти је. По-
ред то га што је ве за на за је дан demos де мо кра ти ја је ве за на и за 
јед ну др жа ву (polis), на ко ме се demos исто риј ски раз ви јао. Је дан 
од са вре ме них де мо кра то ло га, Ро берт Дал (Ro bert Dahl, 1915,-) је, 
ве ро ват но, то и имао у ви ду ка да је на зна чио да ни јед на од тран сна-
ци о нал них ор га ни за ци ја, као што су Европ ска за јед ни ца, НА ТО, 
УН, мул ти на ци о нал не кор по ра ци је, ни је де мо крат ска. Он на во ди 
да „упр кос мањ ка во сти ма по ли ар хи је у за до во ља ва њу кри те ри ју-
ма за де мо крат ске про це се, ни јед на ин тер на ци о нал на ор га ни за ци-
ја, или бар ијед на ко ја по се ду је би ло ка кву зна чај ну моћ, ни из-
4)  Ари сто тел, По ли ти ка, Кул ту ра, Бе о град, 1960, стр. 83.

5)  Исто, стр. 125.
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да ле ка им се не при бли жа ва у ис пу ње њу тих кри те ри ју ма“. Исто 
та ко, на во ди Дал, ни јед на од ових ор га ни за ци ја не ма на род, де мос. 
Европ ска за јед ни ца, те шко да би мо гла при хва ти ти „вла ду ко ја би 
би ла при бли жно то ли ко де мо крат ска као по ли ар хи је ко је са да по-
сто је у окви ру др жа ва чла ни ца.“6)

Још јед на од ва жних цр та де мо кра ти је је сте јед на кост гра-
ђа на у demosu. Ка да Ари сто тел го во ри о јед на ко сти, он по ла зи од 
вр ли не и до бра. На и ме, вр ли на је „сре ди на из ме ђу две крај но сти“ 
што ва жи и за др жав но уре ђе ње и др жа ву.7) Ари сто тел на во ди, нај-
бо ље је др жа ти се уме ре но сти и сре ди не и има ти сред ње има ње а 
у др жа ви да до ми ни ра сред њи имов ни ста леж, што усло вља ва да 
др жа ва има нај ста бил ни је уре ђе ње, јер љу ди ко ји има ју пре те ра-
но ве ли ка има ња, моћ и бо гат ство, „ни ти хо ће ни ти се уме ју да се 
по ко ра ва ју“, док они ко ји су то га са свим ли ше ни се са мо роп ски 
по ко ра ва ју.8) Зна чи, пре те жна имо вин ска јед на кост гра ђа на омо гу-
ћа ва да они уче ству ју у вла да њу („иде ал до бре др жа ве“) или они 
ни су гра ђа ни де мо са не го не гра ђа ни .

Ли бе ра ли зам ду гу је свој на зив ла тин ској ре чи Li ber tas – сло-
бо да, сло бо дан, та ко да он у свом име ну но си иде ју сло бо де, али на 
та кав иде о ло шки на чин да ли бе ра ли зам зна чи - ши ре ње сло бо де из 
иде је у оп шти прин цип на осно ву ко га се сло бо да ја вља као осно ва 
гле да ња на све аспек те дру штве не ствар но сти, као ме ра вред но ва-
ња дру штва и по ли ти ке. Али, тре ба од мах при ме ти ти - да се ни ка да 
у исто ри ји ли бе рал не ми сли, по јам сло бо да не при ме њу је на би ло 
ко ји ко лек тив ни иден ти тет, би ло да је у пи та њу на род, дру штво, 
на ци ја, др жа ва, кла са, со ци јал на или не ка дру га гру па. Јед на гру па 
са вре ме них те о ре ти ча ра је по ку ша ла да по ве же вред но сти ли бе-
ра ли зма са ет нич ким иден ти те том или не ким ње го вим де ло ви ма. 
Та ко, изра ел ска те о ре ти чар ка Ја ел Та мир (1954,-), у сво јој те о ри-
ји ли бе рал ног на ци о на ли зма, на во ди да бу ду ћи да љу ди кре и ра ју 
по ли тич ки си стем, до но се за ко не, итд. по се ду ју од ре ђе ну кул ту ру 
те не мо гу да не из бег ну ње но уно ше ње у по ли тич ки до мен.9) То 
је са свим тач но, али је Та мир већ са мим тим иза шла из ли бе ра-
ли зма као по ли тич ке иде о ло ги је. На и ме, кон струк ци је као што су  
ли бе рал ни на ци о на ли зам, др жав ни ли бе ра ли зам, на ци о нал ни ли-
бе ра ли зам или на род ни ли бе ра ли зам су не мо гу ће и ап сурд не. Оп-
ште је по зна то да су још пр ви ли бе рал ни те о ре ти ча ри дру штве ног 
6)  Р. Дал,  Ди ле ме плу ра ли стич ке де мо кра ти је, БИГЗ, Бе о град, 1994, стр. 42-43.

7)  Ари сто тел, По ли ти ка, стр. 134.

8)  Исто, стр. 135, 138-139.

9)  Ј. Та мир, Ли бе рал ни на ци о на ли зам, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2002.
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уго во ра на пра ви ли ра ди ка лан рас кид у од но су за јед ни ца – др жа ва 
уво де ћи по јам ап стракт ног гра ђа ни на, тј. по је дин ца ко ји пре ма др-
жа ви на сту па без кон крет них од ре ђе на: на ци о нал них, кул тур них, 
исто риј ских, мо рал них, со ци јал них, кла сних, итд. Ти ме је про цес 
на ста ја ња гра ђан ске др жа ве од ви јао као про цес ели ми на ци је за јед-
нич ких вред но сти ко је су ра ни је би ле у јав ној сфе ри, тј. као про цес 
њи хо ве при ва ти за ци је. 

Основ ни прин ци пи ли бе ра ли зма су фор му ли са ни од стра не 
ен гле ских, шкот ских и вел шких фи ло со фа XVII и XVI II ве ка. У 
њи хо вим ра до ви ма пр ви пут у исто ри ји чо ве ко ве ми сли се по ја-
вљу је ин ди ви дуа, као не ка ап со лут на ка те го ри ја ко ја жи ви и де-
лу је ра ди за до во ља ва ња лич них, его и стич них по тре ба. На осно ву 
то га су ли бе ра ли из гра ди ли пред ста ву о дру штву, по ли тич ком и 
еко ном ском устрој ству др жа ве и де фи ни са ли стал ну по тре бу за 
мо дер но шћу и про ме ни. У то ме им је по мо гла фран цу ска ре во лу-
ци ја ко ја је „ус по ста ви ла мо дер ност као Wel tan scha u ung мо дер ног 
све та“- што ис ти че Има ну ел Ва лер штајн (Im ma nuel Wal ler ste in, 
1930,-) у сво јој књи зи По сле ли бе ра ли зма.10) Он на гла ша ва да је 
ли бе рал на иде о ло ги ја „би ла ве ро ва ње да је, да би исто ри ја пра ти ла 
свој при ро дан ток, би ло ну жно ан га жо ва ти се у све сном, стал ном 
ин те ли гет ном ре фор ми зму, уз пу ну свест да је вре ме уни вер зал ни 
при ја тељ, ко ји ће до не ти сре ћу за ве ћи број љу ди.“11)(кур зив С.П) 
Пре ма ли бе ра ли ма је ди ни су бје кат ко ји мо же да ти од го вор на но-
ви по глед на свет (мо дер ност) је по је ди нац.  Ин ди ви дуа је за ли-
бе ра ле „par ex cel len ce исто риј ски су бјект мо дер но сти.12) Да би ап-
стракт на ин ди ви дуа ус пе ла да оства ри уло гу су бјек та ли бе ра ли зма 
она мо ра стал но зах те ва ти по тре бу за тзв. не га тив ном сло бо дом, 
ко ја по је дин ца од ре ђу је са мо стал ним, без оба ве за пре ма би ло ка-
квом ко лек тив ном ци љу, тј. оп штем ин те ре су. Не га тив но од ре ђе ње 
сло бо де је, нај јед но став ни је ре че но, по ве за но са ин ди ви ду ал ним 
схва та њем сло бо де. С об зи ром да су ин ди ви ду ал не раз ли ке из ме-
ђу по је ди на ца нео гра ни че не, он да и не га тив но од ре ђе ње сло бо де, 
има нео гра ни че ност. Ти ме је ли бе рал на сло бо да пој мов но не де фи-
ни са на, али се упо зна је по сред ством нео гра ни че ног ис по ља ва ња 
ин ди ви ду а ли зма.

Пре ма то ме, по јам чо ве ка је у ли бе ра ли зму са свим су про тан од 
гра ђа ни на ка ко га раз у ме грч ка де мо кра ти ја. Ли бе рал ни гра ђа нин 
је ап стра хо ван од свих вред но сти ко је чи не ан тич ког гра ђа ни на и, 
10)  И. Ва лер штајн, По сле ли бе ра ли зма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005, стр. 198.

11)  Исто, стр. 68.

12)  Исто, стр. 71-72.
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сход но то ме, мо же мо за кљу чи ти да би, у грч ком де мо крат ском по-
ли су, цен трал ни су бје кат ли бе ра ли зма, ато ми зо ва ни ап стракт ни по-
је ди нац до био по ни зно име – иди о тес.

Са свим се ја сно да је ова кво схва та ње ин ди ви дуе и ње не сло-
бо де ли бе ра ле су о чи ло са кон тра дик ци јом: сло бо да јед ног по је дин-
ца је огра ни че на сло бо дом дру гог. Ме ђу тим, ли бе ра ли су про на шли 
је дан на чин да се при вид но из бег не ова кон тра дик ци ја. На и ме, све-
ли су сву фи ло соф ску про бле ма ти ку ин ди ви ду ал не сло бо де и ње-
ног нео гра ни че ног ис по ља ва ња на еко ном ску сфе ру. У том прав цу 
се нај ви ше ан га жо вао шкот ски фи ло соф и еко но ми ста Адам Смит 
(A. Smith, 1723-1790). Он је прин цип сло бо де ин ди ви дуе пре вео у 
кон цепт сло бод не тр го ви не на тај на чин што је са мо љу бље (его и-
зам) и су је ту по је дин ца, од но сно те жњу да ин ди ви дуа бу де вред на 
по хва ле од дру гих, пре нео на еко ном ску сфе ру. Пре ма Сми ту, ка ко 
не би до шло до ра су ла у дру штву, ну жно је да се по шту ју уго во-
ри на осно ву ко јих се обез бе ђе у је основ ни ме ха ни зам ускла ђи ва ња 
ин те ре са, тј. тр жи ште.13) За да так ли бе рал ног тр жи шта је да ре ду-
ку је ути цај не ма те ри јал них и не е го и стич них фак то ра ка ко би се у 
пот пу но сти оства рио по је ди нац са сво јим ма те ри јал ним по тре ба-
ма. Ти ме је тр жи ште мо дел свих ак тив но сти, јер у ње му по сто је 
мер љи ви кри те ри ју ми ко ји их је сва ка ин ди ви дуа све сна, а то су 
„вред но сти“ по ну де и по тра жње, док је мо рал ним на че ли ма и вр-
ли на ма ме сто из ван ак тив но сти дру штва. Ту ка рак те ри сти ку ли бе-
рал ног дру штва ис ти че аме рич ки фи ло соф То мас Мол нар (1921-). 
Oн на во ди да ни је пи та ње „ка ко са зна ти ко је у пра ву, јер објек-
тив ност са ма по се би не по сто ји (Кант)“, пи та ње је „у упо зна ва њу 
ста ту та сва ког ра су ђи ва ња да би се из то га ис кри ста ли са ло оно ко-
је је нај ве ро ват ни је, оно ко је при до би је са гла сност свих.“ Нај ви ша 
вред ност тр жи шта ни је исти на не го – раз ме на.14) Глав ни про из вод 
ова ко по ста вље ног сло бод ног тр жи шта је „ни ве ли са ње и уни фор-
ми за ци ја све га што би мо гло би ти узрок ре ал них ди фе рен ци ја ци ја 
и ди стинк ци ја“15), јер раз ли чи то сти ни су кван ти та тив но мер љи ве. 
С тим у ве зи, кул тур ни и оста ли ко лек тив ни иден ти те ти ме ђу на-
ро ди ма и по је дин ци ма су не по треб ни и тре ба их се осло бо ди ти. 
Ре че но реч ни ком ста рих Гр ка, ли бе ра ли зму ни је по тре бан де мос 
и из ње га из ве ден по јам гра ђа ни на (polites), са свим вред но сти ма, 
не го ато ми зо ва ни по је ди нац, тј. idiotes (не гра ђа нин). Са мим тим 
13)  А. Смит, Ис тра жи ва ње при ро де и узро ка бо гат ства на ро да, том 1, Кул ту ра, Бе о град, 

1971, стр. 60-62.

14)  Т. Мол нар, Ли бе рал на хе ге мо ни ја, СКЦ, Бе о град, 1996, стр. 42.

15)  Исто, стр. 43.
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ли бе ра ли ма је и де мо кра ти ја су ви шна, јер под ра зу ме ва ан га жо ва-
ност упра во де мо са.

Оно о че му мно ги те о ре ти ча ри не го во ре је и то да је ли бе-
ра ли зам ја ко фун ди ран у иде ји мо ћи. На пр ви по глед ли бе ра ли-
зам и моћ не ма ју мно го до дир них та ча ка, јер, сло бо да и моћ сто је 
на су прот ним ло гич ким по зи ци ја ма. Ме ђу тим, зах тев ли бе ра ла за 
сло бо дом ин ди ви дуе је и зах тев за мо ћи, тј. осло бо ђе ња ин ди ви дуе 
и не ма ако она не упо тре би моћ, и то у ви ду мо ћи ра зу ма (фи ло-
соф ски ра ци о на ли зам). На рав но, ана ли зи ра ње мо ћи у ли бе ра ли-
зму је не мо гу ће без са гле да ва ња мо ћи кроз по ли тич ко де ло ва ње. 
Кроз по ли тич ку моћ се ви ди те жња ли бе ра ли зма да до ми ни ра као 
иде о ло ги ја а ти ме и као па ра диг ма За па да. Про фе сор Дра ган Си ме-
у но вић по ли тич ку моћ од ре ђу је као „мо гућ ност да се фор мал ним и 
не фор мал ним ути ца јем у сфе ри по ли ти ке ути че на кључ не то ко ве 
раз во ја дру штва, а ко ја је нај че шће ис по ље на кроз од но се под ре-
ђе но сти и над ре ђе но сти...“16) Пре ко пој мо ва под ре ђе но сти и над-
ре ђе но сти ли бе ра ли зам де лу је не са мо у по је ди нач ним зе мља ма 
не го на сту па и на гло бал ном ни воу. На и ме, ли бе ра ли зам, од свог 
на стан ка па до да нас, раз ви ја дру штво на су прот др жа ви, ис ти чу ћи 
зна чај плу ра ли те та дру штва као је ди но мо гу ћег на чи на од у зи ма-
ња мо ћи од др жа ве. Та ко дис пер зо ва на моћ по гру па ма гра ђан ског 
дру штва на сто ји да се уве ћа. То је бит но свој ство мо ћи. Ме ђу тим, 
кон цен тра ци ја мо ћи иза зи ва би ро кра ти зо ва ње са мих гру па. Ти ме 
би ро кра ти ја ни је свој стве на са мо др жа ви. Осим то га, би ро кра ти зо-
ва ње и кон цен три са ње мо ћи у гру па ма је усме ре но ка упу ћи ва њу 
те мо ћи ка са мим ин сти ту ци ја ма др жа ве. На и ме, услед чи ње ни це 
да го спо да ре са мо ћи ма, гру пе на сто је да те мо ћи и опе ра ци о на ли-
зу ју не са мо кроз ути цај на др жа ву, не го и кроз упра вља ње др жа-
вом. Нај моћ ни је су оне гру пе ко је су ус пе ле да се до мог ну мо ћи у 
фи нан си ја ма, ин ду стри ји, ме ди ји ма, раз не мул ти на ци о нал не кор-
по ра ци је, вој но-без бед но сне ор га ни за ци је, итд.

Да кле, ли бе ра ли зам исто риј ски, фи ло соф ски, и по ли тич-
ки пред ста вља ка те го ри ју ко ја је у пот пу но сти су прот на од де мо-
кра ти је. Ако је де мо кра ти ја за сно ва на на вла да ви ни ко лек тив них 
ин те ре са пре ко при ват них, ли бе ра ли зам је вла да ви на при ват ног 
над ко лек тив ним и, ако де мо кра ти ја при мар но бри не о по ли тич кој 
сфе ри и упра вља њу за јед ни цом, он да се ли бе ра ли зам ба ви обез-
бе ђе њем еко ном ске сло бо де по је дин ца, и ко нач но, ако је де мо кра-
ти ја об лик по ли тич ке струк ту ре тра ди ци о нал ног дру штва, он да је 
ли бе ра ли зам док три на ко ја у пот пу но сти, ни хи ли стич ки од ба цу је 
ин сти ту ци је ко је при па да ју по ли тич кој и кул тур ној исто ри ји на ци-
16)  Д. Си ме у но вић, Те о ри ја по ли ти ке, ри дер, На у ка и дру штво, Бе о град, 2002. стр. 145.
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је, раз ви ја ју ћи дру штво где је све ро ба, при че му истин ски де мос 
пред ста вља смет њу.

2.ОТКЛОНЛИБЕРАЛИЗМА
ПРЕМАДЕМОКРАТИЈИ?

Исто риј ски гле да но, ли бе ра ли су, то ком XIX и XX ве ка, са 
дру гим по ли тич ким иде о ло ги ја ма, ти ме и са де мо кра ти јом, без об-
зи ра на раз ли чи тост или пот пу ну су прот ста вље ност пре ма њи ма, 
оства ри ва ли ме ша ње и, на пр ви по глед, из гра ђи ва ли дру штва у за-
пад ним зе мља ма. Ка ко се то до го ди ло има ју ћи у ви ду да ли бе ра ли 
ис кљу чу ју док три нар не ка те го ри је ко је су из ван свог иде о ло шког 
до ме на?

Ли бе ра ли зам је већ то ком XIX ве ка био при ну ђен да при-
хва ти де мо крат ске и со ци јал не вред но сти (ви де ће мо да је то би ло 
при вре ме но), те да од ба ци ап со лу ти зам тог вре ме на. Та ко, Има ну-
ел Ва лер штајн ис ти че да је нај бит ни ја про ме на та да се ли бе рал на 
иде о ло ги ја окре ну ла од „те о риј ске ан ти др жав не по зи ци је“ ка по зи-
ци ји „оја ча ва ња др жав не струк ту ре“ со ци јал ним и де мо крат ским 
еле мен ти ма. За што? Кључ ни од го вор, пре ма Ва лер штај ну, ле жи у 
чи ње ни ци да је рад нич ку кла су, ко ја је би ла све опа сни ја, тре ба ло 
ин те гри са ти у дру штво кроз да ва ње оп штег пра ва гла са али и из-
град њом на ци о нал ног ду ха. Рад нич ке кла се зе ма ља За па да су се 
ин те гри са ле у „на ци о нал ни по ли тич ки про цес“ на та кав на чин да 
ни су пред ста вља ле прет њу функ ци о ни са њу свет ске ка пи та ли стич-
ке при вре де.17) Пре ма то ме, за да так ли бе ра ла је био очу ва ње ка пи-
та ли стич ке еко но ми је за сно ва не на при ват ном вла сни штву, а то је 
мо гло је ди но при до би ја њем рад ни штва кроз „ства ра ње на ци о нал-
ног осе ћа ња и пре но ше њем де ла гло бал ног ви шка вред но сти на 
рад нич ку кла су, али на та кав на чин...да си стем аку му ла ци је оста не 
не так нут.“18) 

Ме ђу тим, Ва лер штајн не при ме ћу је да је из град ња и на ци-
о нал не и со ци јал не др жа ве, од но сно, при хва та ње де мо крат ских 
тен ден ци ја од стра не ли бе ра ла би ла са мо фа за у раз во ју ли бе ра-
ли зма и ње го вом пу ту ка ни хи ли стич ком дру штву ли бе рал ног тр-
жи шта где је све са мо ро ба. Он не уоча ва да су со ци ја ли стич ке, 
на ци о нал не и де мо крат ске тен ден ци је са мо ис ко ри ште не. Ва лер-
штајн, за сле пљен ми ле ни ја ри стич ким раз ми шља њи ма, не ви ди да 
17)  И. Ва лер штајн, По сле ли бе ра ли зма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005, стр. 90.

18)  Исто, стр. 200. 
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су ли бе ра ли уру ши ли со ци јал ну и ди стри бу тив ну прав ду, не са мо 
те жњом за са би ра њем мак си мал ног про фи та у др жа ва ма „је згра“ 
не го, пре све га, те жњом ка из град њи ли бе рал ног ни хи ли стич ког 
дру штва у ко ме не ма ме ста за ис по ља ва ње де мо са ни у со ци јал но-
ди стри бу тив ном по гле ду, ни у ет но-кул тур ном, ни у по ли тич ком.19)

Пре ма то ме, ли бе рал на иде о ло ги ја, ко јој је пот пу но стран 
на ци о нал ни и со ци јал ни еле мент, то ком свог исто риј ског раз во ја 
ко ри сти ла је и на ци о нал не и со ци јал не а ти ме и де мо крат ске тен-
ден ци је, при че му се ни ка да ни је по и сто ве ти ла са њи ма, већ јед-
ним от кло ном пре ма њи ма – из ну тра их је под ри ва ла. Та ко је би ло 
и са тзв. ли бе рал ном де мо кра ти јом, од но сно, на ци о нал ном и со ци-
јал ном др жа вом до 90-их го ди на XX ве ка. Ли бе рал ни циљ је ре а ли-
за ци ја про јек та свет ског сло бод ног тр жи шта, у ко ме би по сто ја ли 
са мо ато ми зо ва ни по је дин ци (ин ди ви дуе) и гру пе фор ми ра не по 
прин ци пу раз ли чи тог ис по ља ва ња ин ди ви ду а ли зма, без би ло ка-
квих ет но-кул ту рал них, со ци јал них и по ли тич ких ка рак те ри сти ка 
(вред но сти, иден ти те та). На рав но, овај циљ се не мо же од јед ном 
оства ри ти, већ су ли бе ра ли при ну ђе ни да при вре ме ним от кло ном 
ка дру гим по ли тич ким док три на ма, по сте пе но оства ру ју и из гра-
ђу ју ни хи ли стич ко и но ми на ли стич ко гло бал но дру штво. У то ме 
им по ма жу кон фор ми сти и с ле ва и с де сна. То се по себ но ви ди у 
Евро пи. Не ка да шњи ре во лу ци о на ри из 1968, марк си сти, со ци јал-
де мо кра те, син ди ка ли сти се уоп ште не раз ли ку ју од ли бе ра ла, већ 
на пу шта ју ћи иде ју со ци јал не др жа ве (ка кав па ра докс!) у са ве зу са 
де сни цом (ко ја је у Фран цу ској одав но на пу сти ла истин ски де сни 
де го ли зам) оства ру ју про је кат ли бе рал ног ра за ра ња на ци ја, њи хо-
вог иден ти те та и вред но сти, тј. demosа.20)

Има ју ћи у ви ду да је ли бе ра ли зам све по ли тич ке иде о ло ги је 
ис ко ри стио у свом исто риј ском раз во ју и ти ме их по слао у по ли-
тич ку исто ри ју (по след њи је по бе ђен со ци ја ли зам, сим бо лич ким 
и ствар ним па дом Бер лин ског зи да), оста ла је са мо – де мо кра ти ја. 
Њу је по сте пе но по чео ис ти ски ва ти 70-их го ди на про шлог ве ка, да 
би је (осна жен по др шком кон вер тит ске ле ви це и де сни це), по сле 
1989, и де фи ни тив но по чео огра ни ча ва ти.
19)  Ли бе ра ли су, ма ски ра ни де мо кра ти јом, ко ри сти ли за сво је свр хе не за до вољ ство на ро да 

Евро пе и ап со лу ти змом XIX ве ка, и на ци змом у XX ве ку.

20)  О са ве зу ле ви це (БО БО ле ви ца) и фи нан сиј ске де сни це у Фран цу ској ви де ти ин тер вју 
са Алан Со ра лом (Alain So ral), фран цу ским пи сцем и пу бли ци стом, у ча со пи су Ге о по-
ли ти ка, бр. 29, Бе о град, 2008, стр. 8.
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3.ОГРАНИЧАВАЊЕИКРИЗА
ПОЛИТИЧКЕДЕМОКРАТИЈЕ

Ли бе ра ли зам огра ни ча ва и ства ра кри зу де мо кра ти је у ње ној 
со ци јал но-еко ном ској и по ли тич кој ди мен зи ји. У ра ду ће мо раз-
мо три ти огра ни ча ва ње по ли тич ке ди мен зи је де мо кра ти је. Пре ком-
по но ва ње по ли тич ке де мо кра ти је се огле да у де таљ ној из ме ни 
по ли тич ког плу ра ли зма, под ко јим под ра зу ме ва мо не са мо ви ше-
пар тиј ски си стем не го и по сто ја ње та квих прин ци па као што су 
по де ла вла сти, ње на рав но мер на ди стри бу ци ја ме ђу по ли тич ким 
ин сти ту ци ја ма, де мо кра ти за ци ја ме ди ја, де мо крат ско јав но мње-
ње, итд. Ли бе ра ли су ове прин ци пе на пу сти ли. 

3.1. Из ме на по ли тич ког плу ра ли зма
Пр во што се при ме ћу је је то да су по ли тич ке пар ти је по ста ле 

оту ђе ни део по ли тич ке ели те на вла сти. По след њих де це ни ја ово 
је до би ло зна че ње ко је се од но си на сво ђе ње ви ше пар тиј но сти на 
дво пар тиј ски си стем, ко ји де лу је јед но пар тиј ски. На и ме, из ме ђу 
во де ћих пар тиј ских бло ко ва или ко а ли ци ја, а ко јих има два, блок 
на вла сти и блок у опо зи ци ји, онај ко ји је у опо зи ци ји до би ја је дан 
део вла сти и до ба ра ко ји су у ве зи с њом. По ра же на пар ти ја или ко-
а ли ци ја не си ла зи са сце не, она оста је у свој ству ло јал не опо зи ци је 
ра чу на ју ћи да ће на сле де ћим из бо ри ма по бе ди ти. Овај ком про мис 
је у скла ду са оп штом тен ден ци јом укруп ња ва ња мо но по ла на тр-
жи шту. Но ве пар ти је не ма ју ни ка квих шан си! Да си стем де лу је јед-
но пар тиј ски го во ри и чи ње ни ца да су ове две гру па ци је пар ти ја 
или ко а ли ци ја по ста ле део др жав ног апа ра та па и део при вред но-
фи нан сиј ских мо но по ла и кон гло ме ра та. О то ме је на ро чи то пи сао 
со ци о лог Алек сан дар Зи но вјев (1922-2006), ко ји та кав си стем по-
ре ди са јед но пар тиј ским си сте мом у бив шим со ци ја ли стич ким зе-
мља ма. На и ме, пр ва ка рак те ри сти ка ова квог си сте ма је да је до шло 
до сра ста ња по ли ти ке и упра вља ња, од но сно, во де ћи пар тиј ски 
ак ти ви сти, тј. по ли ти ча ри су по ста ли део упра вљач ког сло ја и у 
др жав ним ин сти ту ци ја ма и у еко но ми ји. У свим ли бе рал ним зе-
мља ма фор ми ра но је је згро про фе си о нал них по ли ти ча ра ко ји су у 
ор га ни ма вла сти нео гра ни че но, баш као и у бив шим со ци ја ли стич-
ким ре жи ми ма. Зи но вјев на во ди да „у за пад ном си сте му др жав но-
сти по сто ји јед но је згро пар ти ја, кли ка и про фе си о нал них по ли ти-
ча ра ко је ни је ма ње ста бил но не го од го ва ра ју ћа је згра у др жав ном 
апа ра ту ко му ни стич ких зе ма ља.“ 21) По ли ти ча ри за у зи ма ју ви со ке 
по ло жа је и у ру ко вод стви ма нај ве ћих ком па ни ја. Зи но вјев ис ти че 
21)  А. Зи но вјев, За пад, Наш дом – Age D’Hom me, Бе о град, 2002, стр. 165.
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да по ли ти ча ри по ста ју са рад ни ци кон цер на, за у зи ма ју по ло жа је 
ко ји уоп ште ни су по ли тич ки. „Обра зу ју се сво је вр сни кар те ли ве-
ли ких пар ти ја и кли ке про фе си о нал них по ли ти ча ра. Они од лу чу ју 
ко ће, и ка кве по ло жа је за у зе ти у уста но ва ма у ко ји ма власт има 
при сту па...Пар ти је и кли ке пре бра ћу ју др жа ву у свој плен, у из вор 
сва ко ја ких жи вот них до ба ра и ка ри је ре.“22)

Из бо ри су, у та квој си ту а ци ји, из гу би ли свој не ка да шњи де-
мо крат ски ка рак тер, јер су се све ли - не на оства ри ва ње иде је де-
мо кра ти је - већ на из бор ли ца у ор га не вла сти на нео гра ни че но дуг 
пе ри од. „Су шти на за пад ног из бор ног си сте ма не са сто ји се у то ме 
да се оства ри ап стракт на иде ја де мо кра ти је, већ у то ме да се пру-
жи мо гућ ност да се прак тич но иза бе ру не ка ли ца у ор га не вла сти 
и да се као та ква оза ко не.“23) Да је си ту а ци ја са из бо ри ма ова ква, 
у при лог ово ме го во ри и чи ње ни ца да ве ћи на гра ђа на иг но ри ше 
из бо ре, из раз ло га што сма тра ју да не мо гу ни шта про ме ни ти, а 
упра во не мо гу ни шта из ме ни ти јер се, из ме ђу оста лог, у вла сти ма 
вр те јед ни те исти по ли ти ча ри го ди на ма, па и де це ни ја ма. Гра ђа ни 
сма тра ју да ре зул та ти из бо ра не ме ња ју ни шта у њи хо вом по ло жа-
ју. Из ла зност на из бо ри ма је, го то во, увек ис под 50%. Ов де мо же мо 
при ме ти ти да се гра ђа ни ре дов но по зи ва ју да иза ђу на гла са ње, али 
ре ал но гле да но, про фе си о нал ним по ли ти ча ри ма то и не од го ва ра. 
Евен ту ал но ве ли ка из ла зност би на сце ну ве ро ват но до ве ла не ку 
ра ди кал ни ју пар ти ју, што ни у ком слу ча ју ли бе ра ли ма не од го ва-
ра. Ли бе ра ли зам не до зво ља ва ни ка кве ло мо ве и про ме не, јер би 
био угро же ни основ ни по сту ла ти ли бе рал не иде о ло ги је. 

Ста ри прин цип по де ле вла сти (за ко но дав на, из вр шна, суд ска) 
је из гу био свој сми сао. Има ју ћи у ви ду да се ство ри ла упра вљач-
ка ели та ко ја је нео гра ни че но ду го при сут на у вла сти, све је под-
ре ђе но што опе ра тив ни јем упра вља њу. То се мо же по сти ћи са мо 
кроз пот пу но је дин ство за ко но дав не и из вр шне функ ци је вла сти.24) 
У та квој си ту а ци ји пот пу но је из ме њен и прин цип ве ћи не. На и-
ме, услед би ро кра ти зо ва ња и кон це тра ци је мо ћи у гру па ма, и то у 
кор по ра тив но-фи нан сиј ским и вој ним ели та ма, оне на сто је да ту 
моћ опе ра ци о на ли зу ју не са мо кроз ути цај на др жа ву, не го и кроз 
упра вља ње др жа вом. Та ко да вла де у ли бе рал ним зе мља ма и не 
за сту па ју во љу ве ћи не, већ во љу ових ели та. Ве ћи на уоп ште и не 
по сто ји као при мар но да ти фак тор (из у зев у са мим из бо ри ма). 
22) Исто,

23) Исто, стр. 196.

24) Пар ла мент де лу је ис кљу чи во као про ду же на ру ка из вр шне вла сти, јер вла да да је за ко-
но дав ну ини ци ја ти ву. Рет ке су ини ци ја ти ве пар ла мен та.
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Све ове из ме не ути чу да ли бе ра ли зам, у иде о ло шкој пре ком по-
зи ци ји дру штва и др жа ве, су жа ва де мо кра ти ју ис кљу чи во на кон-
ку рен ци ју по ли тич ких ели та,оли че них, с јед не стра не, у пред став-
ни ци ма фи нан сиј ских, ин ду стриј ских, вој но-без бед но сних гру па и 
ор га ни за ци ја, и са дру ге стра не, у пред став ни ци ма др жа ве.

3.2. Кор по ра ти ви зам и „по бу ње не  
ели те“ као за ме на за де мо кра ти ју

У чу ве ном из ве шта ју Три ла те рал не ко ми си је 1975. го ди не, 
Се мју ел Хан тинг тон (Sa muel Hun ting ton, 1927-2008) упо зо ра ва на 
„опа сност пре те ра не де мо кра ти је“ и ка же: „Ли бе ра ли зам успо ра ва 
ло ги ку де мо кра ти је, а де мо кра ти ја се про ти ви ло ги ци ли бе ра ли-
зма. Де мо кра ти јом се не мо же вла да ти. Огра ни ча ва ње уче шћа ма са 
у по ли тич ким од лу ка ма и пре но ше ње од лу чи ва ња у ру ке кор по ра-
тив них ели та је не из бе жно.“25)(под ву као С.П) То ком „ко ег зи стен-
ци је“ ли бе ра ли зма и де мо кра ти је, иде ја кор по ра тив не де мо кра ти је 
или со ци је тал ног кор по ра ти ви зма је би ла у по чет ку ком па ти бил-
на са ка рак те ри сти ка ма др жа ве бла го ста ња. Она је под ра зу ме ва ла 
ин те гра ци ју и ко оп та ци ју рад ни штва у си стем ка ко би се из бе гли 
со ци јал ни не ми ри, као и др жав ни ин тер вен ци о ни зам у до ме ну еко-
ном ске по ли ти ке ко јим се оси гу ра ва ста бил ност при вре ђи ва ња.26) 
Ме ђу тим, на сту пом (нео)ли бе рал не иде о ло ги је, ме ња се и сам са-
др жај со ци је тал ног (де мо крат ског) кор по ра ти ви зма. 

Су шти ну тзв. кор по ра тив ног ли бе ра ли зма, као за ме не за де-
мо кра ти ју, чи ни: пот чи ња ва ње со ци јал них сло је ва ка пи та лу и ње-
го вим пред став ни ци ма у ин ду стриј ско-фи нан сиј ским кор по ра ци-
ја ма и ор га ни за ци ја ма; пот чи ња ва њу со ци јал них гру па др жав ном 
апа ра ту ко ји је, ви де ли смо, са здан од сра ста ња по ли ти ке и упра-
вља ња, као и пот чи ња ва њу вођ ству син ди ка та. Со ци јал ни сло је-
ви по ста ју под ре ђе ни вр хо ви ма ових кор по ра ци ја и по ли тич ких 
ели та на та кав на чин да се ру ко во ди о ци ма кор по ра ци ја и по ли тич-
ким ели та ма до де љу је мо но пол ски по ло жај у свом до ме ну. Исто-
вре ме но, вр ши се кон тро ла зах те ва и ин те ре са со ци јал них сло је ва 
од стра не њи хо вих „пред став ни ка“.27) Прак тич но, ов де се уоча ва 
по ли тич ка па си ви за ци ја рад ни штва јер син ди ка ти не из ра жа ва ју 
25) С. Авра мов, Три ла те рал на ко ми си ја, Ин сти тут за ме ђу на род но пра во, Ба ња лу ка, 2000, 

стр. 60-69.

26) Д. Об ра до вић, Кор по ра тив ни по ли тич ки си сте ми: ком па ра тив ни при ступ, Ин сти тут 
за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 1992. - Ме ре др жав ног ин тер вен ци о ни-
зма су би ле: по ли ти ка пу не за по сле но сти, кон тро ла це на, гло бал но пла ни ра ње ка ко би 
се спре чи ла не за по сле ност, обез бе дио еко ном ски раст, спре чи ла ин фла ци ја и де фи ни са-
ла со ци јал на др жа ва. 

27)  Исто, стр. 42-43.
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њи хов ин те рес већ оне зах те ве ко ји су у скла ду са по стиг ну тим до-
го во ром из ме ђу ка пи та ла, др жа ве и син ди ка та. 

Глав ни про из вод кор по ра тив ног ли бе ра ли зма је дру штво 
ма са као за ме на за дру штво гра ђа на у demosu. Та ко Чарлс Милс 
(Char les Right Mills, 1916-1962) на во ди да кор по ра тив ни ка пи та ли-
зам, си сте мом моћ них мо но пол ских кор по ра ци ја про из во ди ци ви-
ли за ци ју у ко јој три јум фу је ма сов но оту ђе ње чо ве ка од чо ве ка.28) 
На и ме, гра ђа ни по ста ју кон зу мен ти без ика квих дру гих иден ти те-
та (не гра ђа ни), на род, тј. де мос по ста је ма са, а ма ли круг вла сни ка 
- ели та. Милс на во ди да је кор по ра ти ви зам усло вио да гра ђа нин 
за власт не пред ста вља ни шта осим по се до ва ња др жа вљан ства и 
сти ца ња пу но лет но сти ра ди гла са ња на из бо ри ма, тј. гра ђа нин је 
пре тво рен у ато ми зо ва ног по је дин ца (ин ди ви дуу).

Да нас, у са вре ме ном ли бе рал ном дру штву, ове кор по ра тив-
не, ли бе рал не ели те су до би ле и но ва обе леж ја али су се про ши ри-
ле и са но вим ин те лек ту ал ним сло је ви ма. На и ме, аме рич ки аутор 
Кри сто фер Лаш (Chri stop her Lasch, 1932-1994) у де лу По бу на 
ели та, пи ше о но вој вр сти ели та ко је да нас вла да ју ли бе рал ним 
дру штви ма.29) Ана ли зи ра ју ћи ели те у САД, Лаш на во ди да су оне 
иден тич не у свим ли бе рал ним зе мља ма, и да су оне, у од но су на 
ста ре, на ци о нал не ели те – ко смо по лит ске. У њих спа да ју „не са мо 
кор по ра циј ски ме на џе ри већ и све стру ке ко је про из во де и ма ни-
пу ли шу ин фор ма ци ја ма.“ То је „но ва, це ле брал на ари сто кра ти ја“ 
чи ји се „жи вот ни при хо ди“, за раз ли ку од при пад ни ка ра ни јих вла-
да ју ћих ели та, „не осла ња ју то ли ко на вла сни штво над не крет ни-
на ма ко ли ко на ма ни пу ла ци ју ин фор ма ци ја ма и про фе си о нал ном 
екс пер ти зом“.30) Њих по ве зу је свет „ап стракт них кон це па та и сим-
бо ла ко ји се про те жу од це на на бер зи до ви зу ел них при ка за ко је 
ства ра ју Хо ли вуд и Ме ди сон Аве ни ја, и ко ји се спе ци ја ли зу ју за 
ин тер пре та ци ју и упо тре бу сим бо лич ких ин фор ма ци ја.“31) 

По ред ко смо по ли ти зма и све та сим бо ла, бит на ка рак те ри-
сти ка ове ели те је да је она у идеј ном сми слу при вид но ле ви чар-
ска. То та ко ђе ис ти че Лаш.32) Осим што по при хо ди ма при па да 
28)  Р. Милс, Ели та вла сти, Пла то, Бе о град, 1998.

29)  К. Лаш, По бу на ели та, Све то ви, Но ви Сад, 1996.

30)  Исто, стр. 10-11. Ову ари сто кра ти ју са чи ња ва ју „бан ка ри, гра ђе вин ски фи нан си је ри и 
пред у зи ма чи, ин же ње ри, кон сул тат ни свих вр ста, си стем ски ана ли ти ча ри, на уч ни ци, 
док то ри, пу бли ци сти, из да ва чи, уред ни ци, ди рек то ри ре клам них аген ци ја, умет нич ки 
ди рек то ри, фил ма џи је, за ба вља чи, но ви на ри, те ле ви зиј ски про ду цен ти и ре ди те љи, 
умет ни ци, пи сци, про фе со ри...“ – Исто, стр. 37.

31)  Исто, стр. 38-39.

32)  Исто, стр. 17-18.
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нај ви шим сло је ви ма дру штва, и што је у са ве зу са фи на сиј ским, 
ин ду стриј ским ло би ји ма, тј. еко ном ским ли бе ра ли ма, ла жни ле ви-
чар ски ан га жман но ве ели те се са сто ји у ба вље њу из ми шље ним 
„дру штве ним пи та њи ма“ као што су: род на дис кри ми на ци ја, хо мо-
фо би ја, сек си зам, тран ссек су а ли зам итд, тј. пи та њи ма ко ја про ис-
ти чу из раз ли чи тог ис по ља ва ња ин ди ви ду а ли зма ин ди ви дуе. Овој 
ели ти су стра на со ци јал на пи та ња, не јед на кост, оси ро ма ше ње ста-
нов ни штва, кри за по ро ди це, енорм на по раст на си ља, сма ње ње оп-
ште кул ту ре, итд. Оно што је нај ва жни је, но ва ели та је на гла ше но 
ана ци о нал на, ап стра хо ва на од би ло ка квог иден ти те та ве за ног за 
ет но-кул ту ру, тра ди ци ју, исто ри ју, оби ча је и сл. На ци о нал ни ин-
те рес схва та ју са мо кроз оства ри ва ње ге о по ли тич ких пре тен зи ја 
на не ли бе рал не де ло ве све та, али и то под ма ском људ ских пра ва 
и сло бо да. Ли бе ра ли зам је, ти ме, и ко нач но, по сле то ли ко вре ме на 
до био ели те ко је ће во ди ти ато ми зо ва ну за јед ни цу (ма се, не гра ђа-
не) у прав цу из град ње ни хи ли стич ког ли бе рал ног дру штва. С тим 
у ве зи, Лаш но ву ели ту и на зи ва по бу ње ном про тив соп стве не на-
ци о нал не др жа ве и кул ту ре.33)

Ове но ве ели те За па да има ју сво је успе шне ко пи је и у бив-
шим со ци ја ли стич ким зе мља ма ко је на ими та тор ски на чин на сто је 
да из гра ђу ју дру штво ко ме при па да ју. Под тер ми ни ма евро пеј ства 
и мо дер ни за ци је при пад ни ци ових ко пи ра них ели та ви ше не осе ћа-
ју ни ка кву од го вор ност за соп стве ни на род, већ га оп ту жу ју за за о-
ста лост што је, по њи ма, по сле ди ца тра ди ци о на ли зма, пре ва зи ђе не 
кул ту ре и еко но ми је. Нај ве ћи део ове ели те је на вла сти, по го то во 
у еко но ми ји, а та мо где још увек ни су у пот пу но сти пре у зе ли све 
по лу ге „омра же не“ др жа ве, као нпр. у Ср би ји, при сут ни ји су у не-
вла ди ном сек то ру, на уни вер зи те ти ма, итд. Ка да је Ср би ја у пи та-
њу, иде о ло шки део ове ели те се бе на зи ва „дру гом Ср би јом“ и пре-
те жно је ти то и стич ког bac kgro und-а што је са свим ком па ти бил но 
са иде о ло шким ка рак те ром но ве, по бу ње не ели те (Лаш) на ли бе-
рал ном За па ду. Ова „дру га Ср би ја“, се, та ко ђе, не ба ви истин ским 
ле вим иде ја ма со ци јал ног ак ти ви зма и за шти те нај ни жих сло је ва, 
већ те жи ште усме ра ва на про па ганд ни рат про тив соп стве ног на-
ро да.34) За „дру гу Ср би ју“ је на ци о нал на су ве ре ност иде о ло шки не-
33)  Исто, стр. 48-50.

34)  Мир ја на Ра до ји чић на во ди да „у пер со нал ном сми слу број ча но нај ве ћи део ‘дру ге Ср-
би је’ чи не пен зи о ни са ни слу жбе ни ци Бро зо ве ди пло ма ти је, ви со ки функ ци о не ри не ка-
да шње пар ти је ју го сло вен ских ко му ни ста, ак ти ви сти сво је вре ме но Са ве за син ди ка та 
Ју го сла ви је, чла но ви на VI II сед ни ци по ра же не фрак ци је СКС (‘стам бо ли ћев ци’), те-
о ре ти ча ри и иде о ло зи марк си зма-ле њи ни зма у ње го вој дог мат ској или pra xis вер зи ји, 
из њи хо вих ре до ва ре гру то ва ни ‘со ци јал де мо кра ти’ и ‘ли бе ра ли’,...“ - М. Ра до ји чић, 
Исто ри ја у кри вом огле да лу, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 120-121.
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при хва тљи ва. Има ју ћи у ви ду да је на ци о нал на су ве ре ност услов 
раз во ја де мо кра ти је и гра ђа ни на (у demosu), и ова „ели та“ се на шла 
са дру ге стра не ба ри ка де у од но су на де мо кра ти ју.

3.3. Ма ни пу ла ци ја јав ним мње њем
Има ју ћи у ви ду да је на сил но на ме та ње не ког оп штег ин те-

ре са за це ло дру штво ка рак те ри сти ка то та ли тар них дру шта ва, у 
ан ти по ду то та ли та ри зма – де мо кра ти ји јав но мње ње, као ин те рес 
ве ћи не је, ка ко ис ти че Не над Кец ма но вић, те мељ де мо кра ти је35).

Јав но мње ње под ра зу ме ва ми шље ње о не ком зна чај ном дру-
штве ном пи та њу (по ли тич ком, еко ном ском, прав ном, спорт ском и 
сл.) ко је је ра ши ре но, до ми нант но у јав но сти јед ног дру штва у од-
ре ђе ном тре нут ку. Јав но мње ње чи не тре нут на уве ре ња, ста во ви и 
су до ви. Про фе сор Кец ма но вић на во ди да се оно обра зу је уза јам-
ним су че ља ва њем пар ти ку лар них и су бјек тив них ин те ре са пу тем 
ди ја ло га и де ба те, уз све стра ну то ле ран ци ју пре ма свим раз ли ка ма 
и су прот но сти ма, чи ме се „до ла зи до оп штег, од но сно, ба рем ве-
ћин ског ин те ре са.“36) Ова ко де фи ни са но и у прак си при ме њи ва но 
схва та ње јав ног мње ња је ка рак те ри сти ка дру штва јав но сти. С об-
зи ром да је јав но мње ње са зда но од же ља, ин те ре са, и сл. ко ји су 
ма ње или ви ше су бјек тив ни, оно не мо же да пре тен ду је на ап со-
лут ну исти ну. За то је оно вр ло флу ид но, под ло жно про ме на ма, кон-
тро ли и ма ни пу ла ци ја ма по ли тич ких и еко ном ских цен та ра мо ћи. 
У фор ми ра њу јав ног мње ња по себ но ва жну уло гу има ју ма сов ни 
ме ди ји.

Упра во у ма ни пу ла ци ји јав ним мње њем се ви ди огра ни ча-
ва ње, су жа ва ње и кри за де мо кра ти је. Ис тра жи ва њем овог фе но ме-
на ба ви ли су се Милс, Лаш, Бур ди је, Зи но вјев. Сви они ис ти чу да 
ме ди ји гра ђа ни ну су ге ри шу осло ба ђа ње „су ви шних“ иден ти те та 
сво де ћи га на ин ди ви дуу ко јој је све јед но шта се де ша ва у зе мљи и 
све ту. Ме ди ји има ју уло гу да спре че би ло ка кву по ли тич ку ак ци ју 
усме ре ну на ства ра ње опо зи ци је ли бе рал ном по рет ку. С тим у ве-
зи, фран цу ски со ци о лог Пјер Бур ди је (Pi er re Bo ur di eu, 1920-2002) 
за ме ди је ка же да су „је дан фак тор де по ли ти за ци је ко ји очи глед но 
де лу је пр вен стве но на оне фрак ци је пу бли ке ко је су нај ви ше де по-
ли ти зо ва не“, тј. на же не, ма ње обра зо ва не, си ро ма шне. „Те ле ви зи-
ја пред ла же јед но ви ђе ње све та ко је је све ви ше де по ли ти зо ва но, 
асеп тич но, без бој но, и све ви ше ву че за со бом но ви не у свом скре-
35)  Н. Кец ма но вић, До ме ти де мо кра ти је, ФПН – Чи го ја, Бе о град, 2005, стр. 43.

36)  Исто.
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та њу ка де ма го ги ји и под ре ђи ва њу ко мер ци јал ним по тре ба ма.“37) 
Зи но вјев исто ис ти че њи хо ву ма ни пу ла тив ну уло гу на во де ћи да је 
то та кав ин стру мент ко ји сам се бе опа жа као дру штве ну сна гу, а 
ко ји све оста ле ко ри сти као ин стру мент. „Ме ди ји су скон цен три са-
ли у се би дру штве но мње ње и гра ђан ско дру штво, по став ши њи-
хов ре пер и ли шав ши их исто вре ме но са мо стал но сти.“38)

Да би се омо гу ћи ла лак ша ма ни пу ла ци ја, ме ди ји су у ли бе-
рал ним зе мља ма већ по чет ком 80-их го ди на про шлог ве ка при ва-
ти зо ва ни а убр зо и цен тра ли зо ва ни (оп шта тен ден ци ја укруп ња ва-
ња ка пи та ла). На и ме, на ме ди је се у при ват ној све ри лак ше ути че, 
не го ка да су они под лу пом дру штве не кон тро ле и јав но сти.39) 

Да су раз ме ре ма ни пу ла ци је огром не го во ре чи ње ни це из ра-
та про тив Ира ка 1991. и да на шњих рат них до га ђа ња где су ра за ра-
ња и ма сов но стра да ње ирач ког на ро да оста ла го то во не за бе ле же-
на ид стра не ме ди ја и без су да јав но сти на За па ду. Ју го сло вен ски 
су коб 1991-1999. је по се бан при мер ка ко се, опет, при ка зи ра за ра-
ња и зло чи на мо гу усме ри ти на та кав на чин да се са та ни зу је са мо 
јед на стра на у су ко бу. У овом слу ча ју јав но мње ње За па да је об ли-
ко ва но и усме ре но у прав цу оства ри ва ња ге о по ли тич ких ин те ре са 
САД и НА ТО. Об ли ко ва њу ова кве јав но сти све стра но је по мо гао 
део срп ског не вла ди ног сек то ра. Мир ја на Ра до ји чић у сво јој књи зи 
Исто ри ја у кри вом огле да лу, на во ди да ин тер пре та ци ја овог „тре-
ћег“ сек то ра „ско ри је ју жно сло вен ске про шло сти, ме ста и уло ге 
срп ског на ро да и ње го вих по ли тич ких и ин те лек ту ал них ели та у 
њој, би ла је јед на од нај у ти цај ни јих у свет ском јав ном мње њу и, 
као та ква, у ве ли кој ме ри је од ре ђи ва ла тра гич ну по ли тич ку суд би-
ну тог бал кан ског ет но са и ње го ве др жа ве у про те клих пет на е стак 
го ди на, са из ве сним из гле ди ма да то чи ни и у на ред ном пе ри о ду 
њи хо вог евро а тлант ског ин те гри са ња.“40) Пре ма то ме, ли бе рал но 
јав но мње ње део иде о ло шке стра те ги је ли бе ра ла на ства ра њу тр-
жи шног, ма сов ног, ни хи ли стич ког дру штва гло бал них раз ме ра у 
ко ме је гра ђа нин све ден на ин ди ви дуу, а на род (demos) за ме њен 
ма сом, ко ја слу ша но ву ели ту.

***
Ана ли зи ра ју ћи огра ни ча ва ње по ли тич ке де мо кра ти је са свим 

је ја сно за што су гра ђа ни не за ин те ре со ва ни за по ли тич ки жи вот, 
37)  П. Бур ди је, Сиг нал на све тла: при ло зи за от пор нео ли бе рал ној ин ва зи ји, За вод за уџ бе-

ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1999, стр. 87-88. 

38)  Алек сан дар Зи но вјев, нав. де ло, стр. 249, 251.

39)  Исто, стр. 249.

40)  М. Ра до ји чић, Исто ри ја у кри вом огле да лу, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 6.
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од но сно, за што по сто ји по ли тич ка апа ти ја гра ђа на (из бор на ап сти-
нен ци ја), не по ве ре ње јав но сти у по ли тич ке ин сти ту ци је, те шко ће 
да се на ци ја оку пи на оства ре њу за јед нич ких ци ље ва. Ли бе ра ли 
упра во и гра де си стем у ко ме ће гра ђа ни би ти по ли тич ки не за ин-
те ре со ва ни, ко лек ти ви стич ки обез бо је ни, ап стракт ни, све де ни на 
по тро шњу и кон сен зу се у ма сов ној кул ту ри. То ни је ни ка ква ано-
ма ли ја ли бе ра ли зма ко ја се као та ква мо же од стра ни ти не ка квом 
пар ти ци па ци јом или де ли бе ра тив ном де мо кра ти јом (Ха бер мас) и 
слич ним уто пиј ским „ал тер на ти ва ма“.41) Ово је ну жна фа за исто-
риј ског раз во ја ли бе ра ли зма те је од ба ци ва ње де мо кра ти је ње го-
ва за ко ни тост.  Пре ма то ме, са па дом то та ли тар них си сте ма, ан-
ти по да де мо кра ти је, то ком XX ве ка, ни смо се осло бо ди ли сен ке 
то та ли та ри зма. Ли бе рал на иде о ло ги ја ни је за вла да ла на ого ље ном 
на си љу, де спо ти зму и ти ра ни ји, већ на но вим, суп тил ни јим опе-
ра ци ја ма.  Ли бе ра ли зам да нас по ре де са Ор ве ло вом 1984. јер је 
упра во та иде о ло ги ја ство ри ла дру штво у ко ме је чо век на не жан 
на чин, уз вла сти ти при ста нак, све ден на ни во ро ба ко ји слу ша Ве-
ли ког бра та. Ве ли ки брат су, упра во, ели те оли че не у фи нан сиј-
ским, ин ду стриј ским, вој ним, без бед но сним ор га ни за ци ја ма, али и 
ана ци о нал на но ва ели та по бу ње на про тив соп стве не кул ту ре. Оне 
су обра зо ва ле та кву струк ту ру и од но се да функ ци о ни шу као над-
др жав на ле ви ја тан ска кон тро ла и др жа ве и дру штва. Она бив ша 
со ци ја ли стич ка то та ли тар на др жа ва је са мо ма ли део овог но вог 
Ле ви ја та на. Ти ме је ли бе ра ли зам по стао иде о ло ги ја по за пад ња ча-
ва ња на ци ја и кло ни ра ња за пад не ма сов не кул ту ре - а не иде о ло-
ги ја де мо кра ти је.  
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LIBERALISMVSDEMOCRACY:
CONSTRAINTINGOFPOLITICAL
DEMOCRACY–ASTEPFORWARD

BUILDINGAGLOBALNIHILISTICSOCIETY

Summary
In his work, the aut hor is analyzing the cri sis of the we stern de-

moc racy in its po li ti cal di men sion, which had star ted al ready in 70’s of 
the last cen tury, and de e pe ned af ter the fall of the Ber lin Wall. Not only 
did the de mo lis hing of the Ber lin Wall mark the suc cess of li be ra lism in 
era di ca ting anot her po li ti cal ide o logy – so ci a lism from the sce ne, but it 
al so mar ked the li be rals’, be they iden ti fied as neo li be rals, li ber ta ri ans 
and si mi lar, com men ce ment in di smis sing the de moc racy it self with 
which they had symbi o ti cally been bu il ding na ti o nal and so cial sta te. 
The last wa ve of spre a ding de moc racy is ac tu ally an ap pa ra tion of its 
de sub stan ti a tion. From com pet ti ti ve eli tism re pre sen ting its di mi nu tion 
that had oc cur red long ti me ago, it pri ma rily evol ves to a pro ce du ral or 
mi ni mal de moc racy, al te ring in to me re me dia ma ni pu la tion by elec to-
ral body. The key of in to le ran ce of li be ra lism to wards de moc racy is not 
in so me new chal len ges that a con tem po rary so ci ety is al ready fa cing 
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with, but in prac ti cal con se qu en ces of the the o re ti cal ten sion bet we en 
de moc racy and li be ra lism.
The key words: li be ra lism, de moc racy, po li ti cal de moc racy,  ni hi lism, so ci-

ety, na ti o nal sta te, de mos, in du vi du a lism, mar ket, ma ni pu la tion, 
con stra int.
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EКОНОМСКА 
ДИПЛОМАТИЈА И 

СВЕТСКА ПОЛИТИКА

ВладимирПрвуловић
Геоекономски факултет Мегатренд Универзитета

ПОТРЕБАЗАНОВИМПРОФИЛОМ
КАДРОВАУСРПСКОЈ

ЕКОНОМСКОЈДИПЛОМАТИЈИ

Резиме
Рас пра ве о то ме да ли су нам по треб ни еко ном ски ди пло ма те 

у нај ва жни јим свет ским при вред ним цен три ма ука зу је да, на жа-
лост, код нас још увек ни је схва ће на пра ва уло га и зна чај еко ном ске 
ди пло ма ти је за при вред ни опо ра вак и на ступ на ше при вре де у све-
ту. Раз ви је не зе мље су то одав но схва ти ле и еко ном ска ди пло ма ти ја 
пру жа ве ли ки до при нос про мо ци ји њи хо вих при вре да и за шти ти 
на ци о нал них еко ном ских ин те ре са. С об зи ром на то да је Ми ни-
стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја рас пи са ло јав ни кон курс 
за пр вих 28 на ших еко ном ских ди пло ма та у свет ским цен три ма, 
по ста вља се пи та ње: ка кви су нам ка дро ви по треб ни за те функ-
ци је? Ко је спо соб но сти мо ра да по се ду је мо дер ни еко ном ски ди-
пло ма та? Ко је кри те ри ју ме тре ба по што ва ти при ли ком из бо ра тих 
ка дро ва? Ка ко објек тив но ме ри ти њи хов ствар ни до при нос? Ка ква 
су ис ку ства дру гих, раз ви је них зе ма ља на том пла ну? 
Кључ не ре чи: Еко ном ска ди пло ма ти ја, на ци о нал ни еко ном ски ин те рес, 

про мо ци ја на ше при вре де у све ту, спољ но е ко ном ски на-
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ступ зе мље, еко ном ски пред став ник зе мље, при пре ма ка-
дро ва за еко ном ску ди пло ма ти ју, еко ном ско ра то ва ње, јав-
ни кон курс

УВОД

Глав на функ ци ја еко ном ске ди пло ма ти је је за шти та на ци о-
нал них еко ном ских ин те ре са у ме ђу на род ним еко ном ским од но си-
ма. Да би се обез бе ди ла про мо ци ја на ци о нал не при вре де у свет ској 
раз ме ни (ка ко др жа ве у це ли ни, та ко и сва ког ње ног еко ном ског су-
бјек та), ор га ни зо ва на др жа ва од ре ђу је за то над ле жне ор га не и слу-
жбе, утвр ђу је сред ства и ме ха ни зме и за ду жу је струч не и спрем не 
ка дро ве ко ји ће за цр та ну др жав ну по ли ти ку на сту па у ино стран-
ству спро во ди ти еко ном ском ди пло ма ти јом на би ла те рал ном и 
мул ти ла те рал ном пла ну.

Да кле, пре све га, сва ка др жа ва тре ба да утвр ди ко ји су ње-
ни ду го роч ни ци ље ви у еко ном ском оп ште њу са ино стран ством, 
да утвр ди кон зи стент ну по ли ти ку еко ном ског на сту па, да обез бе ди 
ма те ри јал не ре сур се за та кав на ступ, да об у чи спо соб не ка дро ве 
ко ји ће то спро во ди ти. Уко ли ко је дан од тих еле мен та не до ста је, 
сте пен успе шно сти ње ног еко ном ског пред ста вља ња и ре зул та ти 
ње ног на сту па озбиљ но се ума њу ју. Уко ли ко су сви ти нео п ход ни 
пред у сло ви обез бе ђе ни, ства ра ју се по вољ ни усло ви за оства ре ње 
функ ци ја еко ном ске ди пло ма ти је.

Еко ном ске ди пло ма те во де сва ко днев ну бит ку са кон ку рен-
ти ма у по тра зи за по вер љи вим еко ном ским ин фор ма ци ја ма, над-
ме ћу се за осва ја ње но вих или про ши ре ње при су ства на ста рим тр-
жи шти ма, во де му ко трп не пре го во ре, че сто са по зи ци ја еко ном ске 
си ле, не во де ћи мно го ра чу на о ети ке ци ји и уч ти вој ди пло мат ској 
ре то ри ци. Њи хов про фе си о на ли зам (ми би смо ре кли и па три о ти-
зам, ма да та реч при па да јед ној дру гој сфе ри) огле да се у пре да ној 
бор би за еко ном ске ин те ре се или про фит сво је ком па ни је и зе мље 
у це ли ни. Уме сто фра ко ва и ци лин да ра они но се актн та шне увек 
пу не по вер љи вих еко ном ских ин фор ма ци ја или по ну да, слу же се 
че сто раз ли чи тим вр ста ма пот ку пљи ва ња или “одо бро во ља ва ња” 
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ри ва ла и еко ном ских парт не ра ка ко би обез бе ди ли по сао или осло-
бо ди ли про стор за из воз про из во да сво је зе мље или ком па ни је.1)

На рав но, еко ном ска ди пло ма ти ја ни је са мо то. У сфе ру ле-
гал ног де ло ва ња спа да сва ко днев но пра ће ње еко ном ских ак тив но-
сти и ре зул та та, као и ква ли те та про из во да и про из вод ње зе ма ља 
при је ма, ба ро ме та ра при вред них кре та ња, мо гућ но сти пла сма на 
про из во да и ка пи та ла соп стве не зе мље и про до ра на тр жи ште зе-
мље при је ма, као и раз ме на ин фор ма ци ја са ма тич ном зе мљом и 
ње ним над ле жним ин сти ту ци ја ма.

Еко ном ски ди пло ма те и сер ви си, при пре ма ју за стра не ко-
ри сни ке, еко ном ске ин фор ма ци је и бил те не о при вред ним по тен-
ци ја ли ма и из во зним ка па ци те ти ма сво је зе мље. Пред ла жу и ор га-
ни зу ју при вред не из ло жбе сво јих зе ма ља у ино стран ству, уче шће 
зе мље или од го ва ра ју ћих фир ми на сај мо ви ма и ма ни фе ста ци ја ма 
ко је ор га ни зу је зе мља до ма ћин. Уче ству ју на струч ним сим по зи-
ју ми ма и три би на ма где го во ре о про из вод ним ка па ци те ти ма и из-
во зним по тен ци ја ли ма сво је зе мље. Уче ству ју у пре го во ри ма на 
ни воу зва нич них де ле га ци ја др жав них ор га на и ми ни стар ста ва или 
по ма жу у раз го во ри ма на ни воу ком па ни ја и у скла па њу аран жма-
на, при вред них про то ко ла или спо ра зу ма из ме ђу две зе мље или 
ком па ни је.

Ба ве се при ку пља њем (до зво ље ним или не до зво ље ним) по-
вер љи вих еко ном ских ин фор ма ци ја о про из вод њи или но вим про-
из во ди ма и про сле ђу ју их над ле жним слу жба ма сво је зе мље. У 
то ме че сто пре ко ра че праг ле ги тим ног и до зво ље ног по на ша ња, 
што за по сле ди цу мо же да има про те ри ва ње стра ног ди пло ма те из 
зе мље при је ма, са шту рим или без ика квог об ја шње ња. 

У по на ша ње еко ном ских ди пло ма та ко је се гра ни чи са до-
зво ље ним спа да ју и раз не вр сте не зва нич них при ти са ка или прет-
њи да се зе мља или ком па ни ја у пи та њу опре де ли за са рад њу са 
еко ном ским су бјек том зе мље по ре кла до тич ног ди пло ма те. Уз ову 
ли сту функ ци ја, ко ја си гур но ни је ко нач на, до дао бих и не ке функ-
ци је ко је је мно го те же оства ри ти, али су од из у зет ног зна ча ја за 
при вред ни раз вој зе мље и по је ди них ком па ни ја:

- Ути цај еко ном ске ди пло ма ти је и еко ном ских пред став-
ни ка у нај ва жни јим зе мља ма на по слов не пла но ве и 

1)  Пре не ко ли ко го ди на је на све тло из би ла афе ра пот ку пљи ва ња ја пан ских функ ци о не ра 
за ку по ви ну аме рич ких ави о на BO E ING, за тим бел гиј ских ми ни ста ра за ку по ви ну ита-
ли јан ских хе ли коп те ра AGU STA, као и по је ди них чла но ва са у диј ског дво ра за да ва ње 
пред но сти аме рич ким вој ним ави о ни ма над, већ уго во ре ном кре ди ти ра ном, ис по ру ком 
фран цу ских “ MI RA GE ” по след ње ге не ра ци је. То је био са мо врх ле де ног бре га у од-
но су на дру ге афе ре ко руп ци је ко је се стал но до га ђа ју, али из ових или оних раз ло га, 
би ва ју за та шка не.
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про гра ме зна чај них при вред них гра на и де лат но сти ко је 
по слу ју са ино стран ством или зе мљом у ко јој се пред-
став ник на ла зи;

- На ба зи ре ле вант них ин фор ма ци ја о нај но ви јим трен-
до ви ма, ис так ну ти еко ном ски пред став ни ци ути чу на 
асор ти ман, ка рак те ри сти ке и ква ли тет из во зних про из-
во да и про из вод них ли ста;

- До при нос утвр ђи ва њу стра те ги је еко ном ског на сту па у 
ино стран ству за зе мљу у це ли ни или ње не нај ва жни је 
при вред не су бјек те ко ји по слу ју са ино стран ством;

- У сва ко днев ној ко му ни ка ци ји са слу жбом, ре со ром и 
ком па ни јом, еко ном ски ди пло ма та ути че да се укло не 
уоче не сла бо сти, не пра вил но сти и не до ста ци, по бољ ша-
ју усло ви и скра те ро ко ви, од но сно у це ли ни по бољ ша 
еко ном ски на ступ у ино стран ству.

Све су ово, као што се ви ди, функ ци је еко ном ске ди пло ма-
ти је као ну жне, ви со ко спе ци ја ли зо ва не де лат но сти, нео п ход не за 
за шти ту на ци о нал них еко ном ских ин те ре са јед не зе мље и ње но 
пред ста вља ње у ино стран ству.

НЕОПХОДНОСТИЗУЧАВАЊА
ЕКОНОМСКЕДИПЛОМАТИЈЕ

У из у ча ва њу еко ном ске ди пло ма ти је, као ве шти не и на уч не 
ди сци пли не, пи о нир ску уло гу и нај ду бљи траг су оства ри ли Фран-
цу зи.

Они су у об у ча ва њу ка дра за ком плек сне и ри скант не функ-
ци је еко ном ског ди пло ма те оти шли то ли ко да ле ко, да је ди ни у све-
ту има ју Шко лу за еко ном ско ра то ва ње - Гру пе ESLSCA. У ам бле-
му ове Гру пе сто ји да су то: Сту ди је тре ћег сте пе на из стра те ги ја 
еко ном ске шпи ју на же (оба ве штај ног ра да). Ин тер нет web site ове 
шко ле је www.ege.eslsca.fr 2).

Ко ли ки је зна чај ове шко ле за об у ча ва ње ви со ко спе ци фич-
них ка дро ва за стра те ги је еко ном ске шпи ју на же и раз ли чи те ме то-
де еко ном ског ра то ва ња, нај бо ље по ка зу је чи ње ни ца да је пр вој ге-
2) Осно ва на 1997. го ди не од стра не ге не ра ла Jean Pic hot-Duc los-а, Chri stian Har bu lot-а и 

Be no it de Sa int-Ser nin-а, Шко ла за еко ном ско ра то ва ње (L’Eco le de Gu er re Eco no mi que 
- EGE de gro u pe ESLSCA) у Па ри зу је пр ва европ ска струк ту ра ко ја ну ди обра зо ва ње о 
ме то ди ма на па да и од бра не са ко ји ма се су о ча ва ју пред у зе ћа у свет ској еко ном ској утак-
ми ци. Ди рек тор ЕГЕ је проф. Chri stian Har bu lot. ЕГЕ је за свој про мо тив ни ПР сло ган 
узе ла На по ле о но ву из ре ку: “Би ти по бе ђен је мо гу ће оправ да ти, али би ти из не на ђен је 
нео про сти во.”
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не ра ци ји по ла зни ка ку мо вао г. Хен ри Мар тре, бив ши пред сед ник 
мул ти на ци о нал ног ги ган та Aero spa ti a le, а дру гој г. Jac qu es Cal vet, 
бив ши пред сед ник гру па ци је PSA ко ја об у хва та Pe u ge ot и Ci troen.

Већ по име ни ма осни ва ча и глав них пре да ва ча, основ ним 
те ма ма кур се ва и пре да ва ња, гр бу Шко ле и ПР сло га ну, ја сно је 
да је ова шко ла про ис те кла из јед ног кри ла кла сич них вој но о ба-
ве штај них ака де ми ја за по тре бе за шти те на ци о нал них еко ном ских 
ин те ре са, при ба вља ње еко ном ских ин фор ма ци ја и по бе ђи ва ње у 
еко ном ским кон флик ти ма. Ме ђу пре да ва чи ма за еко ном ско-оба ве-
штај ни рад се на ла зе ис ку сни бив ши ге не ра ли фран цу ске ци вил не 
и вој не оба ве штај не слу жбе (ДГСЕ и ДССТ). 

На осно ву ре че ног, на ме ће се став о нео п ход но сти ви со ко 
обра зо ва не и мо ти ви са не еко ном ске ди пло ма ти је за сва ку др жа ву 
ко ја свој еко ном ски про спе ри тет ве зу је не за изо ла ци ју, аутар кич-
ност и са мо до вољ ност, већ за стал ну и плод ну раз ме ну на свет ском 
тр жи шту, за сло бод ну цир ку ла ци ју љу ди, ро ба и ка пи та ла, за свој 
успе шан при вред ни на ступ у све ту. Ни ко да нас не мо же да жи ви 
сам и про из во ди све што је по треб но за нор мал но функ ци о ни са ње 
при вре де и за до во ља ва ње по тре ба гра ђа на. Ка пи тал, ко ји је одав но 
пре шао на ци о нал не и др жав не гра ни це, се се ли та мо где мо же да 
се опло ди, где су обез бе ђе ни сви по треб ни еко ном ски, за кон ски, 
ор га ни за ци о ни и ин фра струк тур ни усло ви. И са мо уко ли ко за то 
по сто је оправ да ни еко ном ски ин те ре си. Без тих усло ва не по ма жу 
тра ди ци о нал на при ја тељ ства, ра ни је пот пи са ни спо ра зу ми о са-
рад њи, ни ти по ли тич ке де кла ра ци је. 

Но ве ге не ра ци је по слов них љу ди (ја пи ја) се све ма ње ин те-
ре су ју за исто риј ске са ве зе и успо ме не уоп ште. Њих, пре све га, 
ин те ре су је про ши ре ње при вред не ак тив но сти и на рав но по ве ћа ње 
про фи та њи хо вих ком па ни ја, успе шна ре а ли за ци ја по слов них про-
је ка та, ула га ње ка пи та ла у обла сти и под руч ја где ће се нај бо ље и 
си гур но опло ди ти. За то је ну жно де фи ни тив но раз гра ни че ње еко-
но ми је од по ли ти ке и по ли тич ког ути ца ја у сфе ри где ва же не ки 
дру ги, ег закт ни ји еко ном ски за ко ни.

У сва ко днев ној ко му ни ка ци ји са спо соб ним еко ном ским ди-
пло ма та ма за ин те ре со ва них зе ма ља, они оче ку ју ин фор ма ци је и 
га ран ци је да су за њи хо во ин ве сти ра ње обез бе ђе ни сви усло ви и 
пу на си гур ност. Уз ве шти ну и спо соб ност еко ном ског ди пло ма те, 
по треб но је да је еко ном ска ре ал ност зе мље та ква да стра ни ин ве-
сти то ри и парт не ри за са рад њу иза бе ру баш њу, а не не ку дру гу. За 
из во зну екс пан зи ју јед не зе мље на стра на тр жи шта, по треб но је 
још мно го ви ше на по ра, зна ња, ускла ђе но сти, уз на рав но атрак тив-
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не и ква ли тет не про из во де, по вољ не це не и ста бил ност и крат ке 
ро ко ве ис по ру ка.

Да би се до шло до фа зе ула га ња стра ног ка пи та ла или из во-
за про из во да на стра на тр жи шта, на рав но да пред сто ји ду ги пе ри-
од пла ни ра ња и при пре ме, ор га ни зо ва ња ква ли тет не про из вод ње 
и до сти за ња ни воа ква ли те та про из во да или по ну де за ин ве сти-
ра ње. Уз све уну тра шње фак то ре при вред ног жи во та, еко ном ска 
ди пло ма ти ја у тим фа за ма по ма же ква ли тет ним ин фор ма ци ја ма и 
су ге сти ја ма о ак ту ел ним трен до ви ма, оби му, вр ста ма и ква ли те ту 
слич них или тра же них про из во да кон ку рент ских ком па ни ја и зе-
ма ља, ана ли за ма по тре ба и за си ће но сти стра них тр жи шта, при хва-
тљи вим це на ма и ро ко ви ма, па све до ди зај на или узо ра ка про из-
во да кон ку рент ских фир ми. У ис тра жи вач ким и ла бо ра то риј ским 
фа за ма при пре ме но вог про из во да, док се они сма тра ју слу жбе ним 
или ин ду стриј ским тај на ма, еко ном ска ди пло ма ти ја, у ви ду еко-
ном ске или ин ду стриј ске шпи ју на же, има зна чај ну, али ви со ко ри-
скант ну уло гу.

Да и у на шој зе мљи ра сте свест о зна ча ју еко ном ске ди пло-
ма ти је за укуп ни спољ но по ли тич ки на ступ на ше зе мље и про на-
ла же ње ње ног ме ста у свет ској за јед ни ци, го во ри и чи ње ни ца да 
је на са стан ку ви со ких пред став ни ка Са ве зног ми ни стар ства ино-
стра них по сло ва (СМИП) са ам ба са до ри ма зе ма ља Европ ске уни је 
и Ми си је ЕУ у СР Ју го сла ви ји одр жа ном 20. апри ла 2001. го ди не 
у Бе о гра ду, за кљу че но да еко ном ској ди пло ма ти ји тре ба да ти при-
о ри тет у на ред ном раз до бљу. У из ве шта ју са тог са стан ка, ка ко је 
пре не ла По ли ти ка од 21. апри ла 2001. на стр. 4, се ка же: «По себ-
но је, при том, ис так ну та еко ном ска уло га ди пло ма ти је, чи ме но-
ви кон цепт ју го сло вен ске ди пло ма ти је по ста је пункт за еко ном ску 
про мо ци ју зе мље у ино стран ству. У скла ду са ду го роч ним опре де-
ље њи ма на ше зе мље, СМИП је у но вој ор га ни за ци о ној струк ту ри 
пред ви део по себ не ди рек ци је ко је ће се у окви ру Сек то ра за еко-
ном ске од но се и европ ске ин те гра ци је ба ви ти мул ти ла те рал ном, 
би ла те рал ном са рад њом (пре све га са су сед ним зе мља ма и др жа-
ва ма бив ше СФРЈ) и од но си ма са Европ ском уни јом и Пак том за 
ста бил ност ју го и сточ не Евро пе.» 

УЛОГАДИПЛОМАТИЈЕ
УЕКОНОМСКОМРАЗВОЈУЗЕМЉЕ

Да ли је вре ме у ко ме су се ди пло мат ска, ам ба са дор ска и са-
вет нич ка ме ста у нај ва жни јим свет ским цен три ма до би ја ла за за-
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слу ге у по ли ти ци (чи тај, вла да ју ћој пар ти ји) или у при вре ди, за на-
ма? Да ли је за у век од ба чен иг но рант ски став да се ди пло ма ти јом, 
па и еко ном ском ди пло ма ти јом, мо же ба ви ти сва ко, од но сно би ло 
ко? Да ли је са де мо крат ским про ме на ма у на шој зе мљи и при о ри-
те том да се укљу чи мо у евро а тлант ске ин те гра ци је схва ће но да су 
на шој ди пло ма ти ји по треб ни ви со ко о бра зо ва ни и ви со ко про фе си-
о нал ни ка дро ви? Да ли је у на шој ди пло ма ти ји, осим де кла ра тив-
них из ја ва, схва ћен пре су дан зна чај ква ли тет не еко ном ско-ди пло-
мат ске ак ци је за из ла зак из еко ном ских и раз вој них про бле ма?

Од го вор на ова пи та ња, је на жа лост, не га ти ван. Ве ли ка су 
оче ки ва ња де мо крат ских сна га и на ро да уло же на у агре сив ни ји, 
ква ли тет ни ји и ефи ка сни ји ди пло мат ски на ступ на ше зе мље, ко-
јим би се по тр ле по сле ди це не ра зум не по ли ти ке бив шег ре жи ма 
и на ша зе мља вра ти ла у свет ску по ро ди цу на ро да. На кла сич ном 
ди пло мат ско-по ли тич ком пла ну по стиг ну ти су не ки за до во ља ва ју-
ћи ре зул та ти. На пла ну еко ном ске ди пло ма ти је, на жа лост, ско ро да 
ни смо кре ну ли са мр тве тач ке. 

Да ли је, по ред ка та стро фал но на ка рад ног схва та ња и не-
ис ко ри шће но сти сво је вре ме но одо бре них олак ши ца ЕУ за из воз 
на шег ше ће ра на то ва жно тр жи ште, по треб но дру гих до ка за за 
ова кву тврд њу.?

Не схва тљи во је да се, пре не го што су над ле жни ор га ни 
утвр ди ли раз ме ре про бле ма, от кри ли мо гу ће пре сту пе и об зна ни-
ли евен ту ал не крив це, са нај ви шег ме ста, та ко ре ћи без узи ма ња ва-
зду ха, не ги ра сва ка на ша кри ви ца, да би се ка сни је клуп ко гре ша ка 
и «кр ше ња ду ха а не сло ва про пи са» све ви ше обе ло да њи ва ло. 

Где је у све му то ме екс перт ско-про фе си о нал на уло га ди пло-
мaтск ог апа ра та и мре же у све ту да на вре ме упо зо ри и алар ми-
ра др жав но ру ко вод ство или ан ти ци пи ра евен ту ал не ме ре про тив 
на ше при вре де и зе мље? Очи глед но је да је је дан пар тиј ско-по да-
нич ки кри те ри јум у ода би ру ка дро ва за ме њен дру гим ни шта ма-
ње по губ ним и ре зул та ти су, бар на еко ном ско-ди пло мат ском пла-
ну слич ни, од но сно не за до во ља ва ју ћи. Да ли је на ша еко ном ска 
ди пло ма ти ја обез бе ди ла до вољ но ин фор ма ци ја и ар гу ме на та за и 
про тив, пре не го не ки еуфо рич ни ми ни стар бом ба стим из ја ва ма о 
но вим уго во ри ма са стра ним “парт не ри ма” по ра ди на соп стве ном 
ими џу?

Шта је по треб но ура ди ти да се на ша још увек не ја ка при вре-
да по мог не ква ли тет ном еко ном ско-ди пло мат ском ак ци јом и по у-
зда ним ана ли за ма свет ских при ли ка?
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На рав но да ди пло мат ска, па ни еко ном ско-ди пло мат ска ак-
ци ја не ма ју ма гич ну моћ, ни ти мо гу раз ре ши ти основ не уну тра-
шње струк тур не про бле ме при вре де и зе мље. Оне мо ра ју би ти у 
слу жби еко ном ског и по ли тич ког опо рав ка и ста би ли за ци је зе мље, 
али и ње ног успе шног пред ста вља ња и про до ра у све ту.

Као и ве ћи на зе ма ља у тран зи ци ји, а по себ но с об зи ром на 
на шу по тре бу убр за ног про це са при ла го ђа ва ња стан дар ди ма ЕУ 
и aqu is com mu na u ta i re у ци љу што ско ри јег при кљу че ња ЕУ, нео-
п ход но је да на овом пла ну учи мо од успе шни јих и раз ви је них зе-
ма ља и на ци ја.

За пад не ди пло ма ти је су, већ сре ди ном 80-тих го ди на са да 
већ про шлог ве ка, да ли трај не на ло ге сво јим ди пло ма та ма да убу-
ду ће нај ва жни ји при о ри тет у њи хо вој ак тив но сти бу де – еко ном ска 
ди пло ма ти ја. Са гло ба ли за ци јом свет ске при вре де и ме ђу на род не 
по ли ти ке, ин те рес по је ди них при вре да да бу ду про мо ви са не у ино-
стран ству и да се, на свет ском тр жи шту, из бо ре за што ве ће уче шће 
и удео у оства ре ном про фи ту, по ста је и др жав ни ин те рес њи хо вих 
зе ма ља.

Са мим тим, основ на функ ци ја др жав не ад ми ни стра ци је, ме-
ха ни зма тзв. спољ не ак ци је, ди пло мат ских и спољ но тр го вин ских 
пред став ни шта ва, раз ли чи тих де ле га ци ја, ми ни ста ра, пред сед ни ка 
вла да, па чак и ше фо ва др жа ва, при ли ком бо рав ка у ино стран ству, 
по ста је функ ци ја еко ном ског ди пло ма те – да ре кла ми ра ју и про-
да ју про из во де на ци о нал не при вре де у све ту, да обез бе де да ком-
па ни је из њи хо вих зе ма ља до би ја ју по сло ве на стра ном тр жи шту.

За што еко ном ска ди пло ма ти ја пред ста вља бу дућ ност ди пло-
ма ти је? За то што је у окол но сти ма гло ба ли за ци је свет ске при вре де 
и по ли ти ке, гло ба ли за ци је свих ви до ва са вре ме ног жи во та, еко-
ном ска ди пло ма ти ја, чак и би ла те рал на, по ста ла основ но сред ство 
про до ра на свет ско тр жи ште.

С об зи ром да је циљ еко ном ске ди пло ма ти је упра во да сти-
му ли ше еко ном ску раз ме ну из ме ђу зе ма ља, ја сно је да је она ва жан 
фак тор при вред ног и дру штве ног раз во ја, па по то ме и бу дућ ност 
мо дер не ди пло ма ти је - ди пло ма ти је су тра шњи це.

Еко ном ска ди пло ма ти ја, пу тем ши ре ња и про мо ци је ова квих 
иде ја, а на ро чи то сти му ли са њем ула га ња у при вред ни ка па ци те те 
нео п ход не за раз вој и бо љи жи вот гра ђа на, до при но си ду ху отво ре-
но сти и са рад ње, ве ће раз ме не и по мо ћи раз ви је ног све та зе мља ма 
у раз во ју. 

У раз ма тра њу но ве уло ге и функ ци ја еко ном ске ди пло ма ти-
је да нас, по ла зи мо од еви дент не чи ње ни це да пла не тар ни про цес 
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гло ба ли за ци је на пре ду је, хте ли ми то или не, круп ним ко ра ци ма у 
осва ја њу но вих про сто ра и умно жа ва њу ак те ра. Ула зак НР Ки не 
у СТО и на по ри Ру си је да се укљу чи у ту ор га ни за ци ју, са мо по-
твр ђу ју да, у овом про це су, не ма за сто ја, ни ти по врат ка на ста ро и 
“ро ман тич но” ста ње свет ске при вре де и од но са сна га.

Ма ле и сред ње зе мље, у ко је спа да Ср би ја, мо ра ју да се, уз 
сав опрез и раз у ме ва ње су шти не гло ба ли за ци је, опре де ле се за 
стра те ги ју - или ће би ти уну тар тог про це са и у ње му оства ри ти 
нај ве ћу мо гу ћу ко рист, пре ма соп стве ној по зи ци ји и ка рак те ри сти-
ка ма, или ће оста ти из ван ње га, осу ђе не на са мо и зо ла ци ју, аутар-
кич ност и ду го роч но пре жи вља ва ње на мар ги ни раз во ја. Уну тар 
про це са гло ба ли за ци је има ме ста са мо за спо соб не и ква ли тет не 
уче сни ке, спрем не да се бо ре на ме ђу на род ном “еко ном ском ра ти-
шту” – свет ском тр жи шту. На ши ви тал ни ин те ре си, пер спек ти ва, 
уоста лом и не ми нов ност, су да се успе шно укло пи мо у про цес гло-
ба ли за ци је свет ске при вре де, ра ди соп стве ног ин те ре са и до бро-
би ти.

НОВАУЛОГА
ЕКОНОМСКИХПРЕДСТАВНИКА

УИНОСТРАНСТВУ

На еко ном ском, као и на по ли тич ком и стра те гиј ском пла-
ну, у свет ским раз ме ра ма, да нас су у игри ве ли ки уло зи и ин те-
ре си зе ма ља. Сто га је уло га ди пло мат ских пред став ни ка све ви ше 
усме ре на на про мо ци ју и за шти ту на ци о нал них ин те ре са, од но сно, 
обез бе ђе ње ин фор ма ци ја и по моћ на ци о нал ној еко но ми ји у осва ја-
њу свет ског тр жи шта или од но ше њу по бе де у су че ља ва њу са кон-
ку рен ци јом.

Фран цу ска је учи ни ла пи о нир ске ко ра ке у тран сфор ма ци-
ји сво је кла сич не у мо дер ну еко ном ску ди пло ма ти ју. Та ква тран-
сфор ма ци ја за по че ла је још са тзв. Нафт ном кри зом, а на ро чи то је 
ин тен зи ви ра на под Пред сед ни ком Fran co is Mit ter rand-ом (Фран соа 
Ми те ра ном). Ње гов на след ник на ме сту Пред сед ни ка Ре пу бли ке 
Jac qu es Chi rac (Жак Ши рак), на ста вио је са тим трен дом у ин струк-
ци ја ма ко је да је сво јим ди пло ма та ма.

На го ди шњем, уоби ча је ном су сре ту са ам ба са до ри ма Фран-
цу ске у све ту, одр жа ном 29. ав гу ста 1996. го ди не, Пред сед ник Ши-
рак се ше фо ви ма фран цу ских ди пло мат ских ми си ја обра тио на 
сле де ћи на чин: “Ам ба са до ри Фран цу ске, ви сте та ко ђе ам ба са до ри 
фран цу ске при вре де. Ве ли ки иза зо ви да нас се до га ђа ју на еко ном-
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ском пла ну, а да су фран цу ски гра ђа ни то га ма ње све сни. Ми мо-
ра мо до при не ти про гре сив ној адап та ци ји на ше еко ном ске ма ши не 
у скла ду са про ме на ма у све ту. На еко ном ском пла ну, то ће по мо ћи 
Евро пља ни ма да за јед нич ки од бра не њи хо ве тр го вин ске ин те ре се, 
у си ту а ци ји ка да уни ла те ра ли зам јед не ве ли ке зе мље пре ти ме ђу-
на род ном пра ву оли че ном у Свет ској тр го вин ској ор га ни за ци ји”3). 

Већ из ова квог на сту па ше фа јед не ве ли ке и раз ви је не зе-
мље ви ди се да се, у но вом гло ба ли стич ком по рет ку у све ту, но ва 
за ду же ња и од го вор но сти по ста вља ју пред еко ном ске пред став ни-
ке у све ту. Но ви по лет еко но ми је њи хо ве зе мље мо ра у њи ма да 
до би је ва жног са рад ни ка, ко ји ће ин фор ма ци ја ма и су ге сти ја ма, 
до при не ти усме ра ва њу њи хо ве из во зне екс пан зи је, тран сфор ма-
ци ји спољ но е ко ном ског на сту па, но вим про из вод ним про гра ми ма 
и ква ли те ту про из во да, ко ји мо ра ју да за до во ље свет или ло кал-
но тр жи ште. Ово га пу та, на при мер, Фран цу ска је, као ге о граф ски 
при о ри тет сво је еко ном ске па жње и смер екс пан зи је, на ве ла Ази ју, 
као нај ди на мич ни ји еко ном ски про стор. Ка сни је ће се, мо жда, тај 
при о ри тет, на ба зи ин фор ма ци ја ње них еко ном ских ди пло ма та и 
про це не др жав них ин стан ци, пре у сме ри ти на не ки но ви ре ги он, 
али је ва жно да је ко ор ди на ци ја стал на, а уло га еко ном ског ди пло-
ма те је да то ме ак тив но до при но си.

Еко ном ски пред став ник јед не зе мље у све ту је да нас, да кле, 
све ма ње тр го вац, у тра ди ци о нал ном сми слу. Он је, пре све га, ана-
ли тич ки по сма трач еко ном ских кре та ња, при ку пљач ва жних еко-
ном ских и по вер љи вих ин фор ма ци ја, ауто ном ни и ауто ри та тив ни 
пре го ва рач у еко ном ским по сло ви ма и ини ци ја тор тран сфор ма ци ја 
у при вре ди зе мље, у скла ду са ин те ре си ма ње не еко ном ске екс пан-
зи је. Због то га, еко ном ски пред став ник мо ра да по се ду је сва зна ња 
и спо соб но сти, ко је сам по бро јао и по је ди нач но раз мо трио.

Еко ном ски пред став ник да нас је, сли ко ви то ре че но, сво је вр-
сна еко ном ска оп сер ва то ри ја сво је зе мље на уда ље ном про сто ру, 
ко ја не са мо да де тек ту је но ве зве зде, али и зве зде па да ли це ло-
кал ног еко ном ског не ба, већ ин фор ма ци је о то ме хит но про сле ђу је 
у цен тра лу. На рав но, уз на по ме не и су ге сти је ка ко да еко ном ски 
брод ње го ве зе мље што успе шни је про дре у тај про стор и осво ји га 
соп стве ним про из во ди ма, тех но ло ги јом и ула га њи ма.

Озбиљ на др жав на ад ми ни стра ци ја, да кле, мо ра да шко лу је, 
при пре ми, об у чи и ин стру и ше ква ли те тан ка дар, ко ји ће во ди ти 

3) Го вор Пред сед ни ка Ж. Ши ра ка, на го ди шњем са стан ку са фран цу ским ам ба са до ри ма у 
Је ли сеј ској па ла ти, одр жа ном 29. 08. 1996. г. Ви ди сајт на Ин тер не ту  www.di plo ma tie/
fran ce
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ње ну еко ном ску екс пан зи ју у све ту и до при но си ти при вред ном на-
прет ку зе мље и ње ној из во зној ори јен та ци ји4). 

СПОСОБНОСТИ
ЕКОНОМСКОГДИПЛОМАТЕ

С об зи ром на сло же ност, од го вор ност, ва жност и де ли кат-
ност по сло ва, мо дер ни еко ном ски ди пло ма та мо ра да по се ду је 
број не спо соб но сти ко је су ну жне за успе шно оба вља ње ње го вих 
функ ци ја.

1. Основ на спо соб ност ко ја се код еко ном ског ди пло ма те 
под ра зу ме ва је ква ли тет но фа кул тет ско обра зо ва ње из обла сти 
еко но ми је, ди пло ма ти је и ме ђу на род них од но са, ме ђу на род ног 
при ват ног пра ва, ор га ни за ци о них на у ка, ме наџ мен та или срод них 
ди сци пли на. То ви со ко обра зо ва ње, по го то во ако у ње му ни је об у-
хва ће на не ка од по ме ну тих ди сци пли на, мо ра да бу де про ду бље но 
спе ци ја ли за ци јом из еко но ми је, спољ не тр го ви не или еко ном ске 
ди пло ма ти је или по сле ди плом ским сту ди ја ма из по ме ну тих ди-
сци пли на.

2. Да би мо гао успе шно да функ ци о ни ше у ино стран ству, 
че сто уда ље ном од зе мље по ре кла, са пу ном ауто ном но шћу и од-
го вор ном са мо и ни ци ја ти вом, еко ном ском ди пло ма ти је нео п ход но 
ди пло мат ско или спољ но тр го вин ско ис ку ство на та квим или слич-
ним по сло ви ма.

Ве ли ки би био лук суз од ре ди ти не ис ку сног ди пло ма ту за 
сло же не по сло ве еко ном ског ди пло ма те, ко ји тре ба да по стиг-
не кон крет не ре зул та те за крат ко вре ме тра ја ња ње го вог ман да та. 
За ову вр сту уса вр ша ва ња, обич но се од ре ђу ју мла ђи са рад ни ци 
и ди пло мат ски по чет ни ци – ата шеи и тре ћи се кре та ри. Они он да 
по ста ју део ти ма еко ном ског сер ви са ам ба са де, за ду же ни за по ма-
га ње у ра ду ис ку сном еко ном ском ди пло ма ти уз ко га уче (пра ће ње 
4) Фран цу ска рас по ла же са др жав ном ад ми ни стра ци јом у ко јој је 2.160.000 за по сле них 

слу жбе ни ка. Од то га, са мо у обра зо ва њу, ра ди око 1.000.000 љу ди, а оста ли у свим дру-
гим др жав ним слу жба ма.

 Пре ма нај но ви јим по да ци ма (ча со пис “Les Ec hos”, 4/5. ав гу ста 2000.г., стр. 1-3), фран-
цу ска еко но ми ја ра ди пу ном па ром. Сте пен ис ко ри шће но сти про из вод них ка па ци те та је 
87,5 % (исто риј ски ре корд је 88 %, по стиг нут у апри лу 1990. г.), по ве ре ње за по сле них у 
фран цу ску при вре ду је до сти гло ре корд ни ни во из 1987, за сно ван на та ко ђе ре корд ним 
на руџ би на ма. Број не за по сле них ко ји су на ре жи му др жав не по мо ћи (As se dic) сма њен 
је у ју ну 2000.г. на 2.314.700, у по ре ђе њу са мај ским бро јем од 2.397.500 или про шло го-
ди шњим из истог пе ри о да од 2.516.700 ли ца. Да кле, зе мља је у пу ном еко ном ском успо-
ну и за то је оправ да но на ше про у ча ва ње ис ку ста ва јед не успе шне при вре де, по мно го 
че му ко ри сна за дру ге.
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Ин тер не та, одр жа ва ње ме ђу на род них ко му ни ка ци ја, пра вље ње бе-
ле шки и из ве шта ја о раз го во ри ма и сл.).

За зе мље у ко ји ма де лу је је дан или ма њи број еко ном ских 
ди пло ма та, за по сло ве од го вор ног еко ном ског ди пло ма те-пре го ва-
ра ча или ше фа еко ном ског сер ви са, обич но се од ре ђу ју ис ку сни 
ди пло ма те од ка ри је ре, ко ји ма је то нај ма ње дру ги бо ра вак у слич-
ној ми си ји.

3. Еко ном ски ди пло ма та мо ра са вр ше но да вла да свет ским 
је зи ком ко ји се го во ри у зе мљи ње го вог слу жбо ва ња.

То је основ ни пред у слов одр жа ва ња не сме та не ко му ни ка ци-
је са са го вор ни ци ма на ви со ко спе ци ја ли зо ва не при вред не те ме, 
услов ува жа ва ња у по слов ним и ди пло мат ским кру го ви ма. Без то-
га је не мо гу ће успе шно ре а ли зо ва ти про грам и ци ље ве пред став-
ни штва.

У вре ме мо дер не ди пло ма ти је ко ја пра ти гло ба ли стич ке 
трен до ве у по ли ти ци и при вре ди, зна ње јед ног свет ског је зи ка је 
не до вољ но. Због то га се за по сло ве еко ном ског ди пло ма те у ва-
жни јим зе мља ма од ре ђу ју спе ци ја ли сти ко ји го во ре нај ма ње два 
свет ска је зи ка. 

4. По треб но је да еко ном ски ди пло ма та бу де по себ но об у чен 
или спе ци ја ли зо ван за зе мљу или ре ги он у ко ме ће де ло ва ти.

При пре ме за од ла зак на слу жбу у јед ној зе мљи, под ра зу ме-
ва ју ви ше ме сеч ни рад и обу ку у ре ги о нал ној упра ви ми ни стар ства 
ко јој та зе мља при па да. Озбиљ не при пре ме под ра зу ме ва ју про у ча-
ва ње свих аспе ка та ствар но сти до тич не зе мље: од ње не исто ри је, 
по ли тич ког и при вред ног раз во ја, оби ча ја и спе ци фич но сти, ет но-
ло шких и кул тур них ка рак те ри сти ка, до ди ја ле ка та, фол кло ра, га-
стро но ми је и др.

Са мо ди пло ма та ко ји до ђе та ко при пре мљен, би ће ува жа ван 
као ком пе тент ни са го вор ник и мо ћи ће да ра чу на на про ду бљи ва ње 
кон та ка та са по слов ним парт не ри ма из зе мље при је ма.

5. Мо дер ни еко ном ски ди пло ма та мо ра би ти вешт го вор ник, 
спо со бан за раз го во ре са парт не ри ма, али и за ме диј ске и ПР на сту-
пе у јав но сти зе мље при је ма.

Од ње га се оче ку је да бу де вешт пре го ва рач у при вред ним 
по сло ви ма где за сту па сво ју зе мљу и ње ну ком па ни ју. Раз ли чи те 
тех ни ке пре го ва ра ња, чак и без ди рект них ин струк ци ја из цен тра-
ле, ну жно је по зна ва ти да би се успе шно во ди ли по слов ни пре го-
во ри.

6. Еко ном ски ди пло ма та тре ба, кроз обу ку, да са вла да и 
прак тич но спро во ди основ не ме то де и тех ни ке еко ном ско-оба ве-
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штај ног ра да, нео п ход не на ро чи то за при ку пља ње еко ном ских (по-
вер љи вих) ин фор ма ци ја.

 7. Јед на од нео п ход них ка рак те ри сти ка мо дер ног еко ном ског 
ди пло ма те је и ње го ва оспо со бље ност за елек трон ско ко му ни ци ра-
ње и ко ри шће ње Ин тер не та, као сред ства ефи ка сног и офан зив ног 
на сту па. Та ком пју тер ска “пи сме ност” је да нас све ви ше услов за 
успе шно оба вља ње би ло ка квог по сла, а у област еко ном ске ди пло-
ма ти је по себ но.

 8. Ис ку сни и ефи ка сни еко ном ски ди пло ма та мо ра да по се-
ду је са мо стал ност у од лу чи ва њу, са мо и ни ци ја тив ност и спо соб-
ност од го вор ног до но ше ња од лу ка, од но сно су ге сти ја и пред ло га 
за ин сти ту ци је или ком па ни је у сво јој зе мљи.

 Еко ном ски ди пло ма та мо ра увек да бу де оба ве штен о ак ту-
ел ним по ли тич ким и еко ном ским те ма ма и да одр жа ва ре до ван и 
са др жа јан кон такт са цен тра лом у сво јој зе мљи.

 9. Спо со бан еко ном ски ди пло ма та, осим све га ово га, би 
тре ба ло да по се ду је и не ка дру га, прак тич на зна ња: упра вља ње 
ауто мо би лом, дак ти ло гра фи ју или сте но гра фи ју и сл, ко је мо гу да 
олак ша ју на пор ни сва ко днев ни по сао.

 10. На кра ју, еко ном ски ди пло ма та су тра шњи це мо ра би ти 
до бро тех но ло шки опре мљен, ка ко би мо гао да бу де у стал ној ко-
му ни ка ци ји са сво јом зе мљом и цен тра лом, а не са мо док је у кан-
це ла ри ји. Мо бил ни те ле фо ни, лап топ ком пју те ри и елек трон ски 
под сет ни ци су не за о би ла зни га џе ти (“ствар чи це”) мо дер ног еко-
ном ског ди пло ма те.

Кад се све ово про чи та, сти че се по гре шан ути сак да за са-
вре ме ног еко ном ског ди пло ма ту тре ба од ре ди ти сво је вр сног су-
пер ме на. Ме ђу тим, ово су са мо не ке од по жељ них и нео п ход них 
ка рак те ри сти ка еко ном ског ди пло ма те ко ји има ам би ци је да успе-
шно про мо ви ше при вре ду сво је зе мље у ино стран ству.

Си гур но је да та кви спо соб ни ка дро ви мо гу да се па жљи-
во иза бе ру ме ђу свр ше ним сту ден ти ма ви со ких шко ла. Ка сни јим 
спе ци ја ли за ци ја ма и при пре ма ма, а на ро чи то уз ис ку ство из ди-
пло мат ске прак се, они ће мо ћи да по ста ну мо дер не еко ном ске ди-
пло ма те су тра шњи це.

Као у сва ком при вред ном по слу, за еко ном ског ди пло ма ту 
или пред став ни ка у ино стран ству, је ве о ма ва жно пре ци зно од ре-
ђи ва ње циљ не гру пе на ко ју он при мар но де лу је.

Циљ не гру пе се у те о ри ји од ре ђу ју као “по себ но иден ти фи-
ко ва не гру пе у окру же њу ко је су од ин те ре са за од ре ђе но пред у зе-
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ће, од но сно, ко је на би ло ко ји на чин мо гу ути ца ти на по сло ва ње 
тог пред у зе ћа, или су за ви сне од пред у зе ћа” 

У ак тив но сти ма еко ном ског ди пло ма те, циљ не гру пе су мно-
го ши ре не го кад се ра ди о по је ди нач ном пред у зе ћу. У сва ком слу-
ча ју, циљ не гру пе еко ном ског ди пло ма те об у хва та ју:

1. при вред не кру го ве зе мље до ма ћи на (у слу ча ју пред став-
ни ка ком па ни је, он да пре све га из до тич не гра не при вре-
де);

2. за по сле не у над ле жним ре со ри ма, ин сти ту ци ја ма и слу-
жба ма зе мље до ма ћи на;

3, ди пло мат ски кор и клу бо ви стра них спољ но тр го вин ских 
пред став ни ка акре ди то ва них у тој зе мљи;

4. пред став ни ци ме ди ја, по себ но ме ди ја спе ци ја ли зо ва них 
за при вред ну област;

5. про фе си о нал на удру же ња (це хо ви), удру же ња пред у зет-
ни ка, ко мо ре, удру же ња по тро ша ча и спе ци ја ли зо ва не 
не вла ди не ор га ни за ци је;

6. гра до ви, ре ги о ни или ком па ни је са ко ји ма зе мља по ре-
кла ди пло ма те (или ком па ни ја пред став ни ка) одр жа ва 
при ја тељ ске (брат ске) или дру ге по слов не од но се;

7. спољ но тр го вин ске пред став ни ке дру гих ком па ни ја из 
зе мље по ре кла еко ном ског ди пло ма те и др. 

Еко ном ски ди пло ма та, од свог сту па ња на ду жност, на сто ји 
да ус по ста ви што не по сред ни ји кон такт са пред став ни ци ма сво-
јих циљ них гру па, ко је су, као што смо ви де ли, до ста ши ро ке. Већ 
у про то ко лар но-кур то а зним по се та ма упо зна ва ња, за тим стал ном 
ко му ни ка ци јом и рад ним по се та ма, сла њем ин фор ма ци ја и пу бли-
ка ци ја, по зи ва њем на ма ни фе ста ци је и до га ђа је - тај кон такт се 
мо ра одр жа ва ти и не го ва ти, ка ко би и ре зул тат ра да еко ном ског 
ди пло ма те био што бо љи.

Без пре ци зног од ре ђи ва ња циљ них гру па и одр жа ва ња стал-
не ко му ни ка ци ја са њи ма, ре зул та ти де ло ва ња еко ном ског ди пло-
ма те ће би ти озбиљ но ума ње ни. Јер, он не де лу је ап стракт но или 
у ва ку му, већ са стал ном све шћу о мо гу ћим ко ри сни ци ма ње го вих 
ин фор ма ци ја или о сре ди ни на ко ју тре ба да ути че..

Еко ном ски ди пло ма та не мо же би ти пу ки слу жбе ник-чи нов-
ник јед не др жав не струк ту ре ко ји ће за сва ку но во на ста лу си ту-
а ци ју тра жи ти ин струк ци је и са гла сност ми ни стар ства ко је га је 
по сла ло. То је не мо гу ће из ви ше раз ло га и то га мо ра ју би ти све-
сни у ми ни стар ству, али и у пред став ни штву. Он мо ра по се до ва-
ти из ве стан, при пре мље ни и до го во ре ни сте пен са мо стал но сти у 
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од лу чи ва њу и пре го ва ра њу. Пре све га, јер тај ди пло ма та и ње го во 
пред став ни штво ни су је ди ни пред став ни ци те зе мље у све ту, већ 
јед на од ка ри ка у огром ном лан цу. За тим, због уоби ча је не ад ми-
ни стра тив не инерт но сти ко ја ва жи за др жав ну ад ми ни стра ци ју у 
свим зе мља ма. Нај зад, за то што је он по слат јер се за кљу чи ло да 
је до вољ но ком пе тен тан и да мо же сам да про це ни ка ко тре ба ре а-
го ва ти у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. Стал но за пит ки ва ње за су ге сти је, 
мо же угро зи ти ути сак о ње го вој спо соб но сти.

У си ту а ци ји ге о граф ске уда ље но сти од зе мље, али и стал не 
елек трон ске ко му ни ка ци је, до бре бан ке по да та ка и знат ног про-
фе си о нал ног ис ку ства, еко ном ски ди пло ма та, да кле, мо ра по се-
до ва ти за ви дан ни во ауто ном но сти у ко му ни ка ци ји са по слов ним 
парт не ри ма и у од лу чи ва њу по ра зним пи та њи ма. Уко ли ко се ра ди 
о ва жним, ком пли ко ва ним по слов ним пре го во ри ма или зва нич-
ним раз го во ри ма у ми ни стар стви ма др жа ве при је ма, он ће бла го-
вре ме но за тра жи ти пре ци зне ин струк ци је, али ће, за тим, у то ку 
пре го во ра де ло ва ти са мо стал но и од луч но, као пра ви, овла шће ни 
пред став ник сво је зе мље. Без то га ње гов кре ди би ли тет у сре ди ни 
у ко јој де лу је ће би ти озбиљ но до ве ден у пи та ње.

КАКОСМОМИЕКОНОМСКИ
ПРЕДСТАВЉЕНИУСВЕТУ?

Про ми шље ни, ра ци о нал ни, али и офан зив ни ји кон цепт еко-
ном ског пред ста вља ња на ше зе мље у све ту, ускла ђен са по тре ба ма, 
ин те ре си ма и мо гућ но сти ма на ше при вре де и пла ни ра ном бу дућ-
но шћу зе мље – још ни је на пра вљен. На то ме се, пре ма на во ди ма 
зва нич ни ка ра ди, али до ста успо ре но, као да то пи та ње ни је од 
при о ри тет не ва жно сти. Мно ге кри тич ке на по ме не у овом при ло-
гу од но се се упра во на то по мањ ка ње ен ту зи ја зма у кон ци пи ра њу 
овог ва жног сег мен та на шег еко ном ског по ло жа ја и на ме ра ва ног 
по врат ка у свет, ко ји је и у ра ни јем пе ри о ду био до ста за пу штен. 

На овом по слу би на по ре мо ра ле да ко ор ди ни ра ју ре пу блич-
ка и ре ги о нал не при вред не ко мо ре, Ми ни стар ство спољ них по сло-
ва, Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, пред у зет нич ка 
и про фе си о нал на удру же ња, ре ги о нал не при вред не ко мо ре, љу ди 
од стру ке и на у ке, на ши успе шни при вред ни ци из све та и дру ги 
спе ци ја ли сти за ову област. На ши по слов ни љу ди из ди ја спо ре и 
по тен ци јал ни стра ни ула га чи пра те до га ђа је у зе мљи и за ин те ре-
со ва ни су за до дат не ин фор ма ци је. Из во ри њи хо вих ин фор ма ци ја 
су ра зно вр сни, али љу ди не ма ју мно го вре ме на да их сву да тра же. 
Због то га је по треб но да их на ђу на јед ном ме сту, а ја ми слим да је 
При вред на ко мо ра Ср би је упра во то ме сто. 
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ШКОЛОВАЊЕПОТРЕБНИХКАДРОВА

Ве ли ка је при ви ле ги ја, али и од го вор ност уни вер зи тет ских 
про фе со ра и уста но ва ко ја ус по ста вља ју но ву на уч ну ди сци пли ну, 
по го то во ди сци пли ну са ви со ком при ме њи во шћу и прак тич ном ко-
ри сти за но си о це при вред ног раз во ја, ка ква је еко ном ска ди пло ма-
ти ја. Бу ду ћи да је у фор ми ра њу ове ди сци пли не Ге о е ко ном ски фа-
кул тет Ме га тренд уни вер зи те та био пр ви на овом де лу европ ског 
про сто ра, тре ба ло је при ку пи ти што ви ше ту ђих ис ку ста ва и зна ња 
и, на ба зи њих и соп стве них ис ку ста ва, фор ми ра ти кон зи стен тан 
уни вер зи тет ски пред мет. Тај пред мет на основ ним и смер ма ги-
стар ских, ма стер и док тор ских сту ди ја на на шим фа кул те ти ма, 
омо гу ћи ће ства ра ње ви со ко струч них ка дро ва нео п ход них на шој 
при вре ди и ди пло ма ти ји, а на уч ни рад про ду бљи ва ти и бо га ти ти 
овај пред мет.

Нај ва жни је је да по тре ба за уни вер зи тет ским уса вр ша ва њем 
из ове обла сти по сто ји. По тре бе за еко ном ским ди пло ма та ма не 
тре ба да са гле да ва мо из на ше да на шње при вред не си ту а ци је. На-
про тив, про јек то ва њем на ших ци ље ва у бу дућ но сти, ми ка дро ве 
шко лу је мо за су тра и на ше оче ки ва но ме сто у свет ској при вре ди и 
ме ђу раз ви је ни јим зе мља ма.

Та ко ђе је ва жно на по ме ну ти да оп ти мал ни усло ви за шко ло-
ва ње ви со ко струч них ка дро ва за ову област по сто је, до ду ше ви ше 
на при ват ним, не го на др жав ним уни вер зи те ти ма у на шој зе мљи. 
То ће у пер спек ти ви омо гу ћи ти при пре му мо дер них ка дро ва, спо-
соб них да се су тра, би ло где у све ту, но се са сво јим ко ле га ма из 
нај ра зви је них зе ма ља. 

Зна чај но је да код нас по сто је ис ку ства и љу ди са ис ку стви-
ма из ра ни је ду го го ди шње при вред не са рад ње за не свр ста ним и 
зе мља ма у раз во ју, као и са ис точ но е вроп ским зе мља ма. У ра ни јој 
Ју го сла ви ји има ли смо, по про це на ма стра них ди пло ма та и струч-
ња ка, јед ну од нај спо соб ни јих, нај о бу ча ва ни јих и нај про дор ни јих 
ди пло ма ти ја и “ди пло мат ских шко ла”. Тре ба ло би, пра вом се лек-
ци јом шко ло ва них ка дро ва, све сних но вих свет ских иза зо ва и те-
шко ћа са ко ји ма се ми су о ча ва мо, да по ку ша мо да по вра ти мо из гу-
бље не по зи ци је у свет ској при вре ди и на ди пло мат ској сце ни.

Јед но је си гур но: ве ли ки је по ли тич ки, еко ном ски, на уч ни и 
дру штве ни ин те рес да се на ша зе мља вра ти на свет ску сце ну, у по-
ро ди цу раз ви је них зе ма ља, у члан ство у ме ђу на род ним по ли тич-
ким, фи нан сиј ским и еко ном ским ор га ни за ци ја ма и ре ги о нал ним 
ин те гра ци ја ма. По ста вља се нај ва жни је пи та ње – ка ко то учи ни ти? 
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То се мо же оства ри ти са мо са мо дер ним и ви со ко обра зо-
ва ним ка дро ви ма, са ре ви ди ра ним ста во ви ма и но вим са зна њи ма, 
што мо ра ју по ста ти на ши аду ти за на сту па ју ћу епо ху.

НОВИКАДРОВИЗАНОВОВРЕМЕ

По сле на ја ве из Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз-
во ја из фе бру а ра 2009. го ди не да ће рас пи са ти кон курс и у свет от-
пре ми ти пр вих 17 од пред ви ђе них 38 еко ном ских ди пло ма та чи ји 
ће за да так би ти да про мо ви шу срп ску при вре ду у све ту, отва ра ју 
се број на пи та ња. Ка кви су ка дро ви по треб ни за ову сво је вр сну 
“ди пло мат ску ре во лу ци ју” у за сту па њу срп ских ин те ре са у све ту?

Еко ном ски ди пло ма та но вог вре ме на тре ба да омо гу ћи и по-
мог не еко ном ски на ступ Ср би је, про да ју ње них про из во да, бор бу 
за стра не ин ве сти ци је у срп ску при вре ду, осва ја ње но вих и оп ста-
нак на тра ди ци о нал ним стра ним тр жи шти ма. Ње го ва уло га је да на 
зах тев из зе мље или, што је бо ље, пре ма соп стве ној ини ци ја ти ви, 
обез бе ђу је кон так те са по тен ци јал ним парт не ри ма све до фа зе де-
фи ни тив ног пот пи си ва ња по слов ног уго во ра.

У вре ме пре де мо крат ских про ме на, на ова ква ме ста су сла ти 
љу ди ко ји су има ли за слу ге у по ли тич ком жи во ту вла да ју ће пар-
ти је, или су то би ли за слу жни ди рек то ри ве ли ких јав них пред у зе-
ћа. Пред пен зи ју су, као на гра ду за по ли тич ку вер ност, до би ја ли 
– ман да те у ино стран ству. Ни су до бро зна ли ни је зи ке зе мље у ко ју 
су од ла зи ли, али су има ли ве ли ко ис ку ство у до ма ћој при вре ди. 
На рав но, без ика квог по зна ва ња прин ци па и до стиг ну ћа са вре ме-
не еко ном ске ди пло ма ти је. Што због санк ци ја, бом бар до ва ња или 
не до стат ка сред ста ва, по сле то га, до шло је до уки да ња тих рад них 
ме ста и пред став ни шта ва. Оста ја ли су са мо пред став ни ци ве ли ких 
хол дин га ко ји по слу ју у од ре ђе ним др жа ва ма. Де се так еко ном ских 
ата шеа је по ву че но 2008. го ди не, по што се и та да раз ми шља ло о 
сла њу еко ном ских ди пло ма та, али до да нас ни ко ни је по слат. Тре-
нут но је, и по ред на ве де не на ја ве, ово пот пу но за пу ште на област. 
Еко ном ска ди пло ма ти ја се, на жа лост, сем на Ме га тренд уни вер-
зи те ту, не из у ча ва на фа кул те ти ма са ко јих се нај че шће ре гру ту ју 
бу ду ће ди пло ма те, а он да се у Ми ни стар ству спољ них по сло ва, у 
окви ру пр ве го ди не ра да и при пре ме др жав ног ис пи та, из у ча ва ју 
не ки пред ме ти на кур су у Ди пло мат ској ака де ми ји МСП-а. 

Срп ске ком па ни је ко је по слу ју у све ту та ко ђе ни су за до вољ-
не учин ком за по сле них у еко ном ским сер ви си ма на ших ам ба са да. 
Уко ли ко та кве сер ви се ам ба са де уоп ште има ју. Број ни при вред ни-
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ци већ го ди на ма за о би ла зе ве ћи ну ди пло мат ских пред став ни штва 
Ср би је, што је ина че не за ми сли во у прак си раз ви је них зе ма ља.

Но вим из бо ром и при пре ма њем ка дро ва тре ба ло би на пра-
ви ти ко ор ди на ци ју ра да над ле жних из ви ше ре со ра. Фран цу ска је, 
на при мер, кон сти ту и са ла ко ор ди на ци о но те ло ко је снаб де ва еко-
ном ске ди пло ма те све жим и тач ним по да ци ма о све му што се ти че 
при вре де, а са дру ге стра не омо гу ћа ва да по врат не ин фор ма ци је 
до би је не од еко ном ских ди пло ма та до ђу до пра вих ко ри сни ка и 
адре са. 

Еко ном ски ди пло ма та не мно го бо га те Ср би је би мо рао да 
до при не се ње ној при вре ди та ко што ће до не ти ма кар ви ше па ра 
не го што је ко штао зе мљу, ина че би се ра ди ло о су лу до ба че ним 
сред стви ма. Не зва нич но, је дан еко ном ски са вет ник ће ме сеч но ко-
шта ти Ср би ју 6.000 евра, што је на го ди шњем ни воу 72.000 евра. 
Не би он да сме ло да се де си да на тен де ру за при ва ти за ци ју РТБ 
Бор по бе ди фир ма ко ја је на ме ра ва ла да тај ба сен ста ви под хи по-
те ку и тек на ба зи те хи по те ке обез бе ди бан кар ску по зај ми цу ко јом 
би пла ти ла РТБ. Еко ном ки ди пло ма та из зе мље по бед ни ка на тен-
де ру је мо рао да до ја ви у ка квом је ста њу та фир ма, ка кав је њен 
бо ни тет и ли квид ност, ка кав је ранг и ре пу та ци ја по тен ци јал ног 
при вред ног парт не ра и ин ве сти то ра. Али, по што то га ни је би ло, 
по ра жа ва ју ћи ре зул тат по зна је мо. И што је стра шни је, он нам се 
по но вио и у по то њим по ку ша ји ма при ва ти за ци је РТБ Бор.

Ис ку ства раз ви је них зе ма ља у овој обла сти су раз ли чи та. У 
Фран цу ској др жа ва и др жав на по ли ти ка има зна ча јан уплив у ре-
гру то ва њу, бу ци, ин стру и са њу, по на ша њу и пла ћа њу еко ном ских 
ди пло ма та. Њи хо вим за па жа њи ма и ана ли за ма је обез бе ђен при-
јем и при ме на од стра не над ле жних ре со ра. Они се оба ве зно ја-
вља ју ам ба са да ма Фран цу ске ра ди при ја ве про јек та, за ак ту ел не 
ин фор ма ци је и ин струк ци је где год да се на ђу. Аме рич ка прак са је 
да се при вред ни ци ја ве или не у свом ауто ном ном на сту пу у ино-
стран ству, али ка да се ја ве, ам ба са да и еко ном ске ди пло ма те слу же 
им као сво је вр сни сер вис за не сме та но оба вља ње ауто ном них при-
вред них по сло ва.

За Ср би ју би мо гло би ти ин те ре сант но и ин струк тив но ис-
ку ство су сед не Хр ват ске чи ја је еко ном ска ди пло ма ти ја по сти гла 
ве ли ки успех и зна чај но до при не ла да се хр ват ски из воз ду пли ра у 
по след њих пет го ди на (од 6,19 ми ли јар ди до ла ра у 2003. г, он је у 
2007. г. из но сио 12,36 ми ли јар ди до ла ра). Уз све по ме ну те по сло ве, 
хр ват ске еко ном ске ди пло ма те фор ми ра ле су 2007. г. ко ри сни и вр-
ло по се ће ни сајт на ин тер не ту “Хр ват ска го спо дар ска ди пло ма ци-
ја”. У то ку 2008. го ди не тај сајт је имао 12.000 по се ти ла ца, од ко јих 
су очи глед но мно ги по ста ли пра ви парт не ри хр ват ске при вре де.
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Нај зна чај ни је пи та ње ко је се за срп ску при вре ду и бу ду ће 
еко ном ске ди пло ма те на ме ће је пи та ње кри те ри ју ма и на чи на из-
бо ра ка дро ва за те де ли кат не, ва жне и про фи та бил не по сло ве. Сви 
ра ни ји мо де ли из бо ра пар тиј ских по слу шни ка и “за слу жни ка” мо-
ра ли би да усту пе ме сто јав ном кон кур су за стро ги и пра ви чан из-
бор, по јав но об ја вље ним ег закт ним кри те ри ју ми ма. 

До бра вест за крај овог члан ка је сти гла, пре ко свих ве ћих 
днев них ли сто ва 21. ма ја 2009. го ди не. Ми ни стар ство еко но ми је и 
ре ги о нал ног раз во ја об ја ви ло је јав ни кон курс за из бор 28 еко ном-
ских ди пло ма та у нај ва жни јим еко ном ским цен три ма у све ту и 19 
њи хо вих са рад ни ка на раз ли чи тим по сло ви ма у до ма ћим ин сти ту-
ци ја ма, ка ко би на ступ срп ске еко ном ске ди пло ма ти је у на ред ном 
раз до бљу бе ле жио успе хе. На дај мо се да ће јав ни кон курс по мо-
ћи да се ода бе ру нај спо соб ни ји и вред ни ка дро ви ко ји ће по мо ћи 
успе шни јем на сту пу срп ске при вре де у све ту. 
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ONTHENEEDFORANEWEXPERTPROFILE
INSERBIANECONOMICDIPLOMACY

Summary
Ongoing debates on whether we need economic diplomats in the 

most important world economic centers point to the fact that in our 
country, unfortunately, the real role and importance of economic di-
plomacy for economic recovery and appearance of our economy in 
the world has not been fully understood yet. Long time ago developed 
states understood that economic diplomacy contributed a lot to promo-
tion of their economies as well and also to protection of their national 
economic interests. Having in mind that the Ministry of Economic and 
Regional Development have opened a contest fro first twenty eight eco-
nomic diplomats of Serbia in the world centers, a question arises: what 
kind of experts do we need for these positions? What are the qualities 
that a modern economic diplomat should have? Which criteria should 
be met when choosing those experts? Is it possible to objectively mea-
sure their real contribution? What are the experiences of other devel-
oped countries in the field?
Key Words: economic diplomacy, national economic interest, promotion of our 

economy in the world, foreign economic relations of the country, 
economic representative of the country, training and education of 
experts for economic diplomacy, economic wars, public contest



УДК: 323.174:327
Примљено: 31. јула 2009.
Прихваћено: 15. септембра 2009.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 3/2009.

год. 16. vol. 25.
стр. 103-134.

103

ЈелицаСтефановић-Штамбук
Факултетполитичкихнаука,Београд

РЕГИОНИУ“СТАРОМ”И“НОВОМ”
МЕЂУНАРОДНОМРЕГИОНАЛИЗМУ:
УСПОСТАВЉАЊЕНОВОГ“НИВОА
АНАЛИЗЕ”СВЕТСКЕПОЛИТИКЕ1)

Резиме
Рад се ба ви оства ре ним раз у ме ва њем ре ги о на као “по кре-

тач ке си ле свет ске по ли ти ке” у “но вом” ме ђу на род ном ре ги о на-
ли зму. Пре до че ни су оства ре ни на ла зи “но вог” ме ђу на род ног 
ре ги о на ли зма и из дво је не кључ не по твр де ко је је скуп те о ри ја и 
пра ва ца ис тра жи ва ња под тим “име ном” при ло жио из во ђе њу ре-
ги о на до но вог “тре ћег” ни воа ана ли зе свет ске по ли ти ке, бит ног 
гра ди ва гло бал ног по рет ка и ствар них ме ђу на род них од но са, од-
но сно са мог пред ме та на уч ног про у ча ва ња ствар но сти ствар них 
ме ђу на род них од но са. Пр во су са оп ште на но се ћа ста но ви шта 
“но вог” ме ђу на род ног ре ги о на ли зма о зна ча ју ре ги о на као пред-
ме та про у ча ва ња. За тим су у под ву че не раз ли ке из ме ђу раз у ме ва-
ња гло ба ли за ци је и ре ги о на ли зма као по кре та ча свет ске по ли ти ке. 
Пред ста вље ни су по ку ша ји но вог ре ги о на ли зма да ра ди са знај не 
пло до твор но сти из бег не “кљу су” де о бе та два нео дво ји во спрег-
ну та про це са. Из не ти су у том окви ру ре зул та ти спро ве де них те о-
риј ска на сто ја ња Ба за на и Ви ве ра, на јед ној, и Пи те ра Ка цен стај на, 
на дру гој стра ни, да се свет по сма тра као свет ре ги о на, уви ђа њем 
спрег ну то сти гло ба ли за ци је и ре ги о на ли зма, а не от це пље но сти 
јед ног про це са од дру гог. Крат ки пре глед основ них пој мо ва “но-
вог” про у ча ва ња ме ђу на род них ре ги о на дат је у тре ћем де лу ра да. 
Пре глед ном осве тља ва њу нај ва жни јих пи та ња свет ске по ли ти ке из 
угла “но вог” ме ђу на род ног ре ги о на ли зма по све ћен је за вр шни део. 
1)  Ре дов ни про фе сор ме ђу на род них сту ди ја на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду – Фа кул тет по ли-

тич ких на у ка. 
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По ну ђен је за кљу чак да ус по ста вља ју ћи про у ча ва ње ре ги о на, као 
осо бе ног сло ја у скло пу гло бал не вла да ви не, “но ви” ме ђу на род ни 
ре ги о на ли зам пру жа све жи до ток зна ња це ло куп ним ме ђу на род-
ним сту ди ја ма о то ме ка ко се да нас пра ви свет ска по ли ти ка.
Кључ не ре чи: свет ска по ли ти ка, ре ги о ни, ре ги о ност, ре ги о на ли зам, ин-

тра ре ги о на ли зам, ин тер ре ги о на ли зам, транс ре ги о на ли-
зам, “ни во ана ли зе”, ре ги о нал ни тр го вин ски спо ра зу ми, 
ре ги о нал не ор га ни за ци је

Про у ча ва ње ме ђу на род них ре ги о на и ре ги о нал них по ре да-
ка, од но сно ба вље ње ре ги о на ли змом у Ме ђу на род ним од но си ма 
го то во је пре са хло, кра јем ше зде се тих и по чет ком се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка.

Збор ник Међународни регионализам (International regiona-
lism) об ја вљен 1968. го ди не оста је не за о би ла зан пре сек та да шњих 
по стиг ну ћа ове на уч не ди сци пли не у ис пи ти ва њу ре ги о на ли зма и 
свет ског по рет ка, ре ги о на ли зма и оства ре ња без бед но сти, за пад-
но е вроп ског ре ги о на ли зма и мо гућ но сти пре ва зи ла же ња на ци о-
нал не др жа ве, и до ме та и огра ни че ња по ли тич ког и еко ном ског ре-
ги о на ли зма у “не раз ви је ни јим обла сти ма” (Nye (ed.) 1968). То ком 
две за вр шне де це ни је про шлог ве ка обим пре о ста лог те о риј ског и 
ис тра жи вач ког за ни ма ња за “ме ђу на род ни ре ги о на ли зам” у Ме ђу-
на род ним Од но си ма био је скро ман.

На су прот тој ве ћи ни, на ро чи то у обла сти те о ри је ме ђу на род-
них од но са, про бра на ма њи на се, пре де це ни ју и по, а и не што ра-
ни је, по лет но за о ку пи ла “но вим ре ги о на ли стич ким ми шље њем”. 
Оства ри ла је за ма шан са знај ни учи нак у раз у ме ва њу и об ја шње-
њу но вог “та ла са” ре ги о на ли зма од кра ја Хлад ног ра та (Faw cett, 
1995; Hur rell, 1995; La ke, Mor gan, 1997; Het tne, Ino tai, Sun kel, 1999; 
Man sfi eld, Mil ner, 1999). Пра вље ни пре гле ди са знај них по стиг ну-
ћа по ка зу ју ра зно вр сност за ни ма ња тог но вог со ја те о ре ти за ци је. 
Ме ђу за ни ма њи ма су, у сре ди шту, на при мер, зва нич не (фор мал не) 
ре ги о нал не уста но ве. Ула зи се у траг на стан ку, и об ја шња ва њи хов 
раз ви так. По ре де се и раз вр ста ва ју пре ма кључ ним осо бе но сти ма. 
Ту је сре ди шно за ни ма ње и за бит но умно же не де лат но сти ре ги о-
нал них уста но ва. Ис тра жи вач ка за ни ма ња окре ну та су и ис тра жи-
ва њи ма по кре та ча ре ги о на ли зма. Утвр ђе ни растзначајарегиона-
лизмасво ди се за кључ ком да се успоставиокаообележјеглобалне
политике(Far rell, Het tne, La gen ho ve, 2005).

До га ђа се, по сле раз до бља осе ке, да и у Ме ђу на род ним Од-
но си ма, по чет ком но вог ми ле ни ју ма, кре ће по ди за ње “но вог та-
лас” ба вље ња ре ги о ни ма, ре ги о нал ним по ре ци ма, без бед но шћу 
ре ги о на, свет ским по рет ком ре ги о на. Ова об но ва, за не ке и цве та-
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ње те о ри је ре ги о на ли зма по след њих го ди на, чак, и у те о ри ји ме-
ђу на род них од но са сма тра се по сле ди цом успе шног угра ђи ва ња 
зна чај не “но ве” те о ри је ме ђу на род них ре ги о на – ши ро ко по ја сно и 
“ви ше ди мен зи о нал но” на пра вље не, ка ко се са ма пред ста вља – у 
це ли ну Ме ђу на род них Од но са. Слич но на пра вље ном пре се ку до-
ме та “ста рог” ме ђу на род ног ре ги о на ли зма у Ме ђу на род ним Од но-
си ма, на пра вљен је и пре глед до се га “но вог” ме ђу на род ног ре ги о-
на ли зма (Väyrynen, 2003) ко ји да је по твр де прет ход ном су ду.

“Но ви” ме ђу на род ни ре ги о на ли зам из ли ла су два ску па те-
о риј ских при сту па. По ли тич ке на у ке би ле су из во ри ште јед ни ма. 
Дру го ме сто до то ка ули ва ју ћих при сту па би ли су Ме ђу на род ни 
Од но си. Оба ску па те о риј ских при сту па здру же но су ути ца ла, иако 
не јед на ко и рав но мер но, на раз ви ја ње те о ри ја и при сту па об ја-
шња ва ња ра зно род но сти и ра зно ли ко сти ни ца ња и уста но вље ња 
ре ги о нал не са рад ње на пла не ти. Об ли ку ју ћи се “но ви” ме ђу на род-
ни ре ги о на ли зам је, у “до ма ћој ра ди но сти”, про из вео и по себ не 
те о ри је.

На ро чи то су ва жне у “но вом” ме ђу на род ном ре ги о на ли зму 
на пра вље не осо бе не те о ри је об ја шња ва ња и раз у ме ва ња ре ги о нал-
ног об је ди ња ва ња, од но сно регионалнеинтеграције. Ис ку ство ре-
ги о на ли зма у Евро пи глав ни ном је ути ца ло на раз ви ја ње по себ них 
те о ри ја ре ги о нал ног об је ди ња ва ња. Сро че ни су и са свим но ви те о-
риј ски обра сци об ја шње ња је дин стве но сти ре ги о нал не ин те гра ци-
је у Евро пи. Ус по ста вље не су и Европ ске Сту ди је, као оце ло вље но 
ин тер ди сци пли нар но про у ча ва ње, до да нас, нај пот пу ни је уста но-
вље ног ре ги о нал ног об је ди ња ва ња у све ту и осо бе ног ре ги о нал ног 
по рет ка.

Узе ти за јед но, гро здо ви обра зо ва них те о ри ја и те о риј ских 
при сту па по сти жу за вид ну моћ об ја шња ва ња ствар но сти ствар ног 
ре ги о на ли зма. По ну да из ве де них пре гле да са знај них оства ре ња 
“но вог” ме ђу на род ног ре ги о на ли зма то до ка зу је. Са др жи, по ред 
ра ни је по ме ну тих, и из ве де но свод но упо ре ђи ва ње и су че ља ва ње 
раз ли чи тих мо де ла ре ги о нал не без бед но сти, об ра ђи ва них у ра-
до ви ма “но вог” ре ги о на ли зма, и из два ја ње њи хо вих за јед нич ких 
чи ни ла ца у ци љу са знај ног укруп ња ва ња ко јим се по сти же на-
пре до ва ње у дру штве ним на у ка ма (Kelly, 2007: 197-198). Ча со пис 
Преглед међународних студија (Review of International Studies) 
по све тио је ове, 2009. го ди не, по се бан број об у хват ном сво ђе њу 
оства ре ног раз у ме ва ња ре ги о на и ре ги о на ли зма у те о ри ји “но вог” 
ме ђу на род ног ре ги о на ли зма.

Пре ма ре чи ма при ре ђи ва ча тог бро ја ча со пи са, са оп ште ним 
у увод ном тек сту, док “гло ба ли за ци ја обез бе ђу је глав ни ну па жње 
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у про у ча ва њу свет ске по ли ти ке” но ви ре ги о на ли зам “ви ди ре ги о-
не као те мељ ну, чак и по кре тач ку си лу свет ске по ли ти ке” (Fawn, 
2009: 5). За то се овај рад усред сре ђу је на оства ре но раз у ме ва ње 
ре ги о на као “по кре тач ке си ле свет ске по ли ти ке” у “но вом” ме ђу-
на род ном ре ги о на ли зму. Циљ је да се пре до че на ла зи оства ре ни у 
том прав цу про у ча ва ња и из дво је кључ не по твр де ко је је “но ви” 
ме ђу на род ни ре ги о на ли зам при ло жио у из во ђе њу ре ги о на до рав-
ни но вог “тре ћег” ни воа ана ли зе свет ске по ли ти ке, бит ног гра ди-
ва гло бал ног по рет ка и ствар них ме ђу на род них од но са, од но сно 
са мог пред ме та Ме ђу на род них Од но са, као на уч ног про у ча ва ња 
ствар но сти ствар них ме ђу на род них од но са.

Прво су, на стра ни ца ма ра да, са оп ште на но се ћа ста но ви шта 
“но вог” ре ги о на ли зма о зна ча ју ре ги о на због ко га их је за у зео као 
пред мет про у ча ва ња. По том су, у другомделу, под ву че не раз ли ке 
из ме ђу раз у ме ва ња гло ба ли за ци је и ре ги о на ли зма као по кре та ча 
свет ске по ли ти ке, уз пред ста вље не по ку ша је но вог ре ги о на ли зма 
да ра ди пло до твор но сти из бег не “кљу су” де о бе, ина че, два нео дво-
ји во спрег ну та про це са. При ка за ни су на ла зи, у том окви ру два 
спро ве де на те о риј ска на сто ја ња да се свет по сма тра као свет ре ги-
о на, уви ђа њем спрег ну то сти гло ба ли за ци је и ре ги о на ли зма, а не 
от це пље но сти јед ног про це са од дру гог. Трећи део упо тре бљен је 
за крат ки пре глед основ них пој мо ва “но вог” про у ча ва ња ме ђу на-
род них ре ги о на. Нај ва жни ја пи та ња свет ске по ли ти ке, отво ре на из 
угла “но вог” ме ђу на род ног ре ги о на ли зма, пре глед но су осве тље-
на у четвртом де лу ра да. По ну ђен је за кљу чак да ус по ста вља ју ћи 
про у ча ва ње ре ги о на, као осо бе ног сло ја у скло пу гло бал не вла да-
ви не, “но ви” ме ђу на род ни ре ги о на ли зам пру жа све жи до ток зна ња 
це ло куп ним ме ђу на род ним сту ди ја ма о то ме ка ко се да нас пра ви 
свет ска по ли ти ка.

ЗНАЧАЈРЕГИОНА

Пи та ње ко ли ко су ре ги о ни од за вр шет ка Хлад ног ра та, у од-
но су на прет ход но раз до бље (Bu zan, Wæver, 2003: 10; Kat zen stein, 
2005:24), по ста ли “су штин ски зна чај ни ји” као ме ста и су ко ба и са-
рад ње (La ke, Mor gan, 1997:7), а ко ли ко су сте кли “су штин ску” са-
мо стал ност (ауто но ми ју) у од но су на ра ван си сте ма – ко ју обра зу ју 
уза јам на де ло ва ња гло бал них си ла (Bu zan, Wæver, 2003: 4) – по-
вла чи де об ну ли ни ју из ме ђу “ста рог” и “но вог” ре ги о на ли зма.
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“Новирегионализам” је за гла вље под ко јим се во ди обновље-
нопроучавањерегионакаосредишнихзаразумевањесветскеполи-
тике. При ба вље ни на ла зи, до са да, утвр ђу ју три сре ди шна зна ча ја 
ре ги о на у свет ској по ли ти ци. Прво, ре ги о ни из гра ђу ју и ор га ни зу ју 
у ре ги о нал не по рет ке кул тур на, по ли тич ка, при вред на и уну тра-
шња стра те гиј ска ме ђу де ло ва ња (интрарегионализам). Друго, сва-
ки ре ги он је у уза јам ним де ло ва њи ма са дру гим ре ги о ни ма (интер
регионализам). Треће, сва уза јам на де ло ва ња ре ги о на су у од но су 
са це ло куп ним ме ђу на род ним си сте мом (трансрегионализам).

До ка за на тро стру ка сре ди шна бит ност ре ги о на су штин ски 
при до но си раз у ме ва њу на чи на на ко ји свет по сто ји. Ре ги о нал не 
сту ди је из ве ле су овај ми са о ни обрт. Ис тра жи ва чи су ту из ра ди ли 
по себ не са знај не ала те. По ну ди ли су и сре ђе не уви де, нео п ход не 
за раз у ме ва ње те жи шних крет ња и пу та ња раз вит ка ре ги о на ли зма.

Уса ђе но ве ћин ско ми шље ње у Ме ђу на род ним Од но си ма, 
још увек, ни је при хва ти ло по нов но окре та ње ис тра жи ва њу ре ги о-
на. Ра зло жно по твр ђе не вред но сти прет ход них на ла за “но вог” ме-
ђу на род ног ре ги о на ли зма ни су ус пе ле да му про кр че “ши рок” пут 
до те о риј ског и ис тра жи вач ког сре ди шта ме ђу на род них сту ди ја, до 
те о ри је ме ђу на род них од но са.

Глав ни на по сле ни ка у ме ђу на род ним сту ди ја ма, из др жљи во 
оста је ода на увре же ним схва та њи ма свет ске или гло бал не по ли ти-
ке, ка ко је ко ме, у том дру штву, по ста ло на во љу да је озна ча ва. Јед-
на ко се на из ме нич но упо тре бља ва ју оба пој ма. Њи хо ви ко ри сни ци, 
по пра ви лу, ни су у ста њу да од ре де ни је дан, ни дру ги. По нај ма-
ње су по ву кли ра зу мљи ву и обра зло же ну гра ни цу зна че ња из ме ђу 
њих. Ве ћи на, и да ље, не про це њу је зна чај ним ба вље ње кључ ним 
пи та њи ма ре ги о на ли зма. Рав но ду шна је пре ма пи та њу шта “про-
из во ди” ре ги о не. Не за ин те ре со ва на је и за пи та ње шта им од ре ђу је 
об ли ке. Ни је при ву че на ни зна ти же љом да са зна од го вор за што ре-
ги о ни има ју уло гу гра див них бло ко ва ме ђу на род ног по рет ка, или, 
са свим тач но, на ста ју ћег гло бал ног по рет ка. 

Ни су при ље жни ни у уви ђа њу раз бо ри то сти по ну ђе них за-
кљу ча ка да су ре ги о ни за пра во но ви “тре ћи ни во ана ли зе” у ме ђу-
на род ним од но си ма. Ра ни ји “тре ћи ни во” ана ли зе већ је пре се љен 
на “спрат” ви ше. Ре ги о ни су уве де ни као но ви вла сни ци тре ћег 
“ета жа” ме ђу на род не ана ли зе. Прет ход но га је др жао ме ђу на род-
ни си стем, ко ји је са да по ме рен на “че твр ти ни во” ана ли зе. Због 
про ве ре них и до ка за них прет по став ки да ме ђу на род ни си стем ви-
ше уоп ште не мо же би ти ис пи ти ван без укљу чи ва ња уно са и ис хо-
да зби ва ња на ре ги о нал ној рав ни, ре ги о ни су до би ли ме сто но вог 
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“тре ћег” ни воа ана ли зе.2) Ами тва Ача ри ја (Ami tva Ac harya), је дан 
од углед них те о ре ти ча ра ре ги о на ли зма, и је дан од нај по сто ја ни јих 
за го вор ни ка њи хо вог по мног про у ча ва ња, ис прав но за кљу чу је, ка-
ко упр кос чи ње ни ца ма, и да баш за то што се ра ди о чи ње ни ца ма 
“сви про у ча ва о ци ме ђу на род них од но са не ће би ти уве ре ни” да су 
ре ги о ни сре ди шни у раз у ме ва њу и не из о став ни за об ја шња ва ње 
свет ске по ли ти ке (Ac harya, 2007: 630).

Не по ко ле ба ни ис трај ним од би ја њи ма, и свим ис по ље ним 
оспо ра ва њи ма свог ис тра жи вач ког про гра ма, по бор ни ци про у ча-
ва ња ре ги о на твр де да ре ги о ни за хва та ју у пре се ку сва ку ис пи ти-
ва ну ве ли чи ну у свет ској по ли ти ци. За то од ре ђу ју да регионичине
предметМеђународнихOдноса. Про у ча ва ње ре ги о на, за пра во, су, 
ка жу они, Ме ђу на род ни Од но си.

Не мо гућ ност, ис по ље на у Ме ђу на род ним Од но си ма да раз у-
ме град њу гло бал ног по рет ка без су о ча ва ња са про це си ма и ис хо-
ди ма на ре ги о нал ној рав ни, осве тље на је и у но ви јем ра ду Ен дру 
Ха ре ла (An drew Hur rell). Об но вље но, у ра му на пра вље ном спа ја-
њем са знај ног учин ка ра ни јих и но вих по сло ва ња та ко зва не Ен-
гле ске шко ле у Ме ђу на род ним Од но си ма, од но сно “Шко ле ме ђу-
на род ног дру штва”, Ха рел по вла чи но ви пра вац појм ље ња ка ко се 
ус по ста вља гло бал ни по ре дак (Hur rell, 2007). Ис пи ту ју ћи про блем 
мо ћи, а без пре не бре га ва ња ба вље ња вред но сти ма, та ко што је 
узео и моћ и вред но сти не за о би ла зним са став ни ца ма ус по ста вља-
ног ме ђу на род ног дру штва у да на шње, на вод но гло бал но до ба, су-
о чио се са ре ша ва њем за ве ћи ну два, и да ље, противнатежишна
процеса. Један је, та ко зва на, “ре ги о нал на фраг мен та ци ја”. Други 
те жи шни про цес је кретањекаграђењуимперијалногпоретка, за 
мно ге исто вет но про це су гло ба ли за ци је.

Ал тер на тив ни по ре ци, на ро чи то, по бу ђу ју по де ле. Јед ни на-
ла зе да регионализамиграградитељскуулогууглобалномпорет-
ку. Дру ги се про ти ве. Са свим опреч но пр ви ма, сма тра ју Сједињене
АмеричкеДржаве над моћ ним де лат ни ком, ко ји градиимперијални
поредак. Ре ги о ни, за Ха ре ла, мо гу би ти са став ни ца све та уре ђе ног 
сло је ви том вла да ви ном. Ре ги о не на ла зи тво ре ћим де лат ни ком гло-
бал ног по рет ка уре ђе не сло је ви те вла да ви не. Не по бит но тво рач ко 
де ло ва ње ре ги о на сма тра по у зда ним уко ли ко се из њих бу ду из-
ле гли под сти ца ји пра вље њу но вих нор ми и усва ја њу нео д ба ци вих 
мо рал них зах те ва.
2) Оп шир ни је о раз ло зи ма, про це су и учин ци ма ус по ста вља њу “ни воа ана ли зе” и из два-

ја њу три но ва ана ли зе у те о ри ји ме ђу на род них од но са у Сте фа но вић-Штам бук, 2008а: 
141-145.
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Ме ре ћи спо соб ност Сје ди ње них Др жа ва да пред во де у гра-
ђе њу ова квог по рет ка, Ха рел оце њу је да је за ви сна од то га ко ли ко 
се те мељ на уме ћу ства ра ња осе ћа ња ле ги тим но сти, на су прот при-
бе га ва њу упо тре би из во ра мо ћи за при сил но над зи ра ње. За кљу чио 
је да су, до са да, Сје ди ње не Др жа ве стре ми ле спро во ђе њу “твр дог, 
екс клу зи ви стич ког схва та ња соп стве них ин те ре са пред ла га њем 
су же ног хе ге мо ни стич ки за ми шље ног по рет ка” што, ве ро ват ни је 
за по сле ди цу мо же има ти не “про из во ђе ње PaxAmericana не го им-
пе ри је не си гур но сти, и за се бе и за оста ле” (Hur rell, 2007: 283).

По раст зах те ва за пра ви ли ма, ко ја мо гу про из во ди ти по ре-
дак, на ста је у сре ди ни гло бал не про те жно сти – у сре ди ни на зи ва ној 
све том, а по вр ши ном јед на ке по вр ши ни це ле пла не те – обе ле же-
ној ра сту ћом бит но шћу не др жав них де лат ни ка. Њи хо во при зна ва-
ње по ста је иза зов свим ми ни ма ли стич ким за ми сли ма гло бал ног 
по рет ка. Ис ход тог иза зи ва ња, у пр вом ре ду, мо же би ти гу би так 
ле ги тим но сти уста но ва ство ре них да под у пи ру одр жа ва ње др жа-
ве на ци је, као при хват ног су да спо соб ног да и об у зда еко ном ске 
и кул тур не про то ке и дру штве не од но се уну тар да те те ри то ри је. 
Нај о збиљ ни је ли це по ка за ног не сла га ње ме ђу на род них уста но ва 
и пу та ње су штин ског крет ња раз вит ка ме ђу на род ног дру штва мо-
гу ће је, твр ди Ха рел, от кри ти у зах те ви ма за прав дом. За па зио је 
да “пи та ња прав де не из бе жно ни чу из окви ра ме ња ју ћих обра за ца 
гло бал не вла да ви не, због на чи на на ко ји тре ба уре ди су ко бље не 
дру штве не вред но сти и раз ли чи те дру штве не, кул тур не и еко ном-
ске скло но сти” (Hur rell, 2007: 296).

Сло је ви ту вла да ви ну, Ха рел, ни по што ни је пре по ру чу је као 
по у зда но без бед ну пу та њу ка си гур но пра вед ном по рет ку. До ка-
за но је прет по ста вио да пра вед ни по ре дак, ипак, пре мо же би ти 
ис ход гло бал не, не го ијед не дру ге вла да ви не. Свет, да би оства рио 
овај ис прав ни ис ход, мо ра обра ти ти па жњу на ис хо ди ште мо рал-
них зах те ва. Гло бал на вла да ви на про ис те кла из мо рал них зах те ва 
тра жи ства ра ње гло бал них уста но ва. Гло бал не уста но ве мо ра ју би-
ти ме ро дав не да шти те људ ска пра ва и пра ве про стор по ли тич ком 
де лат ни штву. Циљ ко ји Ха рел обе ле жа ва ни је не до сти жан. Је сте 
из у зет но зах те ван. Мо же по ста ти из во дљи ви ји по др жа ва њем сил-
ни ца ви ше слој не вла да ви не. Она, све ви ше, упре же др жа ве и оста-
ле де лат ни ке у све ту, на ро чи то ме ђу на род не ре ги о не.

Ти мо ти Шо и Фре де рик Со дер ба ум су, та ко ђе, опреч но ума-
њи ва њу ва жно сти ре ги о на у свет ском по рет ку и ома ло ва жа ва њу 
њи хо вог ис пи ти ва ња, под вла чи ли да је “ожи вља ва ње и по нов но 
од ре ђи ва ње ре ги о на ли зма да нас ме ђу над моћ ним те жи шти ма ме-
ђу на род них сту ди ја” (Shaw, So der ba um (eds.) 2003). По ред по твр-
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ђи ва ња не за у ста вљи во сти ре ги о нал ног “тре нут ка”, и за ма ха ре ги-
о на ли зма “не пре кид ним ши ре њем на но ва и ра зно ли ка под руч ја” 
(Faw cett, 2004: 431) ис тра жи ва ња ре ги о на ли зма у Ме ђу на род ним 
Од но си ма по чи њу, ипак, да се ис ти чу као “из у зет но упа дљи ва” 
(Bre slin, Hig gott, Ro sa mond, 2002: 1). Но ви ме ђу на род ни ре ги о на-
ли зам не пре кид но се по де ша ва и до те ру је. По ме ну та оце њи ва ња 
по стиг ну те са знај не про ниц љи во сти слу же тој свр си. Упо ред но 
вр ше на пре глед на ис тра жи ва ња оства ре них са зна ња у на пре ду ју-
ћем про у ча ва њу ре ги о на ли зма (Man sfi eld, Mil ner, 1999; Väyrynen, 
2003; Het tne, 2005; Fawn, 2009) до при но се по пра вља њу “ви да” 
овог ис тра жи вач ког про гра ма.

Гло ба ли за ци ја од вла чи мно жи ну ин те ре са у про у ча ва њу 
“свет ске по ли ти ке”. На пре ма пом ном об ра ђи ва њу гло ба ли за ци је, 
до са да шње рад но по стиг ну ће ис пи ти ва ња ре ги о на и ре ги о на ли зма 
од ви ја се по ла ко, али си гур но. По ступ но про би ја до у врх па жње 
на ла зе, по ред бе но ма њег бро ја те о ре ти ча ра и ис тра жи ва ча, да су 
ре ги о ни те ме љи, а ре ги о на ли зам го то во “по кре тач ка си ла” свет-
ске по ли ти ке. Увер љи ва је тврд ња да “јед но од нај у па дљи ви јих 
обе леж ја да на шњег ‘гло бал ног до ба’, ма ко ли ко оно би ло опреч но 
пред о се ћа ју, је сте очи ти ре ги о на ли зам као ње го во глав но свој ство” 
(Be e son, 2005: 969). 

По сма тра но из угла по ли ти ке “го то во сва ка зе мља у све ту 
ода бра ла је да се са иза зо вом гло ба ли за ци је де лом но си ре ги о нал-
но” (Bul mer-Tho mas, 2001: 363). Че сто се као до каз ис тој тврд њи 
по вла чи при мер упу шта ња у ре ги о нал не по сло ве и не ка да “изо-
ла ци о ни стич ке” На род не Ре пу бли ке Ки не. Из вор ни за зор пре ма 
ре ги о на ли зму и мул ти ла те ра ли зму по ти ску је се у по за ди ну. Ки не-
ско по све ћи ва ње ре ги о нал ним по сло ви ма по кри ва и пред у зи ма ње 
и уна пре ђе ње са рад ње са Ру ском Фе де ра ци јом и че ти ри др жа ве 
Сред ње Ази је. По себ но се на гла ша ва да је, пр во бит ну уз др жа ност 
пре ма мул ти ла те ра ли зму, Ки на пре ко ра чи ла ра дом на ус по ста вља-
њу Шан гај ске ор га ни за ци је са рад ње (ShanghaiCooperationOrgani-
zation – SCO) (Lan te ig ne, 2005).

Ре ги о ни ни су са мо пред мет стра сне при вр же но сти ака дем-
ских кру го ва ко ји ср ча но за го ва ра ју нео п ход ност ис тра жи вач ког 
ба вље ња њи ма. Ва жност ре ги о на ис ту ре на је и у по ли тич ким рас-
пра ва ма. Сто га, ис тра жи ва чи ре ги о на ли зма упо зо ра ва ју да је, пре-
о вла ђу ју ћу устре мље ност за ни ма ња на у ке за ре ги о не, али и јед ног 
де ла по ли ти ке, по треб но уме ри ти. Са ве ту ју, у том ци љу, обра ћа ње 
про ду бље ни јег ста ра ња и раз ми шља ња о не по бит ној чи ње ни ци да 
се већ “пре ко 50% укуп не свет ске тр го ви не оства ру је уну тар по-
вла шће них ре ги о нал них спо ра зу ма о тр го ви ни” (Man sfi eld, Mil ner, 
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1999). Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја (WorldTradeOrganization 
– WTO) оце њу је да су “ре ги о нал ни тр го вин ски спо ра зу ми” (regi-
onaltradeagreements – RTAs) по след њих го ди на “по ста ли по себ-
но ис так ну то обе леж је си сте ма мул ти ла те рал не тр го ви не” (WTO, 
2008).

Ре ги о нал ни тр го вин ски спо ра зу ми не пре кид но се умно жа-
ва ју. По че так те пу та ње је у де ве де се тим го ди на ма про шлог ве ка. 
Пре сек у ју лу 2007. го ди не, ко ји је на пра ви ла Свет ска тр го вин ска 
ор га ни за ци ја, пре ма при мље ним оба ве ште њи ма др жа ва чла ни ца, 
по ка зу је да је на сна зи би ло 380 ре ги о нал них тр го вин ских спо ра-
зу ма (WТО, 2008). Исти пре глед са др жи и на ја ву мо гућ но сти да ће 
на сна гу до 2010. го ди не сту пи ти још око 400 ова квих спо ра зу ма 
(WТО, 2008). Ре ги о нал но де ло ва ња из дво је но је као не по би тан на-
чи на из ла же ња на крај са при ти сци ма гло ба ли за ци је – ма ко ли ко 
они и она, при ти сци и гло ба ли за ци ја, би ли раз ли чи то од ре ђи ва ни, 
не у по ре ди во опи си ва ни, и број ча но пред ста вља ни. Овим на ла зи ма 
пр ко си се оце на ма да су оства ре ни ре зул та ти ре ги о на ли зма “тан-
ки”. Пот кре пље ња ра ди при ла же се упу ћи ва ње на по дат ке да спо-
ра зу ми о ре ги о нал ној тр го ви ни уче ста ло за вр ша ва ју као “мр тво 
сло во на па пи ру” (Pom fret, 2007).

Ва жност ре ги о на ра сте. Раст ва жно сти ме ђу на род них ре ги-
о на про ис ти че, уз би тан удео у еко но ми ји и не спо ран еко ном ски 
зна чај, и из на чи на на ко ји тво ре гло бал ни по ре дак. Је дан при нос 
ре ги о на гра ђе њу гло бал ног по рет ка чи ни обез бе ђи ва ње “зна чај не 
до пу њу ју ће рав ни вла да ви не” (Faw cett, 2004: 431). Ва жност те до-
пу њу ју ће рав ни вла да ви не про це њу је се то ли ко ви со ко да “ре ги о-
на ли зам мо же за пра во об ли ко ва ти свет ски по ре дак” (Het tne, 2005). 

Аме рич ко јед но стра но де ло ва ње, од но сно упа дљи ви “уни-
ла те ра ли зам” по сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не, не по ни шта ва ре-
ги о на ли зам. По себ но се из угла Ис точ не Ази је чи ни да Сје ди ње не 
Др жа ве по слу ју пре ко ре ги о нал ног по рет ка и до дат но под сти чу ре-
ги о на ли зам (Öjendal, 2004). Пи тер Ка цен стајн (Pe ter J. Kat zen stein) 
у Светурегиона (AWorldofRegions) са оп шта ва да су да нас у све зи 
са “им пе ри ју мом” САД – по што на ла зи, на ме сто одо ма ће ног озна-
ча ва ња по ло жа ја Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва хе ге мо ни јом, да 
оне има ју вр хов ну власт, од но сно “империјум” (imperium) – ре ги о-
ни не са мо те ме љи струк ту ре свет ске по ли ти ке, већ мо гу обез бе ђи-
ва ти и ре ше ња по је ди них гло бал них не до у ми ца (Kat zen stein, 2005).
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ОТРЕЖЊЕЊЕОДГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ:

УОЧАВАЊЕГЛОБАЛНОГСВЕТАРЕГИОНА

Окре та ње те о ре ти за ци ји ре ги о на, ис пи ти ва њу осо бе но сти 
ре ги о нал них по ре да ка, и од но са ме ђу ре ги о ни ма (ин тер ре ги о на-
ли зам) пра ви от клон од за сле пље но сти гло ба ли за ци јом. Оп чи ње-
ност гло ба ли за ци јом – би ло по ста вља њем про тив ње, би ло ње ним 
за го ва ра њем, би ло то бож “ре а ли стич ким” при хва та њем да је не-
ми нов на “хте ли то или не, спрем ни за њу или не” – ис по ста ви ла се 
са знај но ис пра зном.

Отре жње ње да се оп сед ну то шћу у ме ђу на род ним сту ди ја ма 
гло ба ли за ци ја, од по мод не ре чи из ро ди ла у бес пло дан опис на ста-
ју ћег свет ског по рет ка, до ла зи по уви ђа њу ра се да у ствар но сти. 
За о крет је на пра вљен окре та њем те о ре ти за ци ји ре ги о на и ис пи ти-
ва њу ре ги о нал них осо бе но сти. Сле дио је увид да се исто вре ме ним 
од ви ја њем “регионализам” саживео са глобализацијом (Kat zen-
stein, 2005: 21, 41-42). Прет ход но је до ка за на спрег ну тост два про-
це са. От кри ве на спре га је на во ди ла на по сто ја ње, по ред по тре ба, 
и мо гућ но сти да се по кре не “си сте ма тич но појм ље ње гло бал ног 
свет ског по рет ка ја ких ре ги о на” (Bu zan, Wæver, 2003: 20). По сле 
пред ло же ног по и ма ња гло бал ног свет ског по рет ка “јаких” (strong) 
региона (Bu zan, Wæver, 2003) са мо је би ло по треб но на пра ви ти је-
дан ко рак до за ми сли да се да на шњи свет ми сли као “светрегио-
на” (Kat zen stein, 2005).

Раз ли чи ти су за хва ти ис тра жи ва ња у “свет ре ги о на”. По је ди-
на про у ча ва ња на сто је да об у хва те све “глав не” ре ги о не све та (Bu-
zan, Wæver, 2003). По је ди на се усред сре ђу ју на је дан ре ги он, или 
на упо ред но ис тра жи ва ње два или ви ше ре ги о на, не на ис тра жи-
ва ње свих. Не ка вр ше по ре ђе ња ре ги о на. Че сто се по ре де Евро па 
и Ази ја. По сао ове вр сте ра ди се не би ли на ла зи, са знај но при ме-
ње ног уокви ре ња ис тра жи ва ња два ре ги о на, по слу жи ли за по твр ду 
упо тре бљи во сти и за Ју жну Ази ју, Бли ски Ис ток, Ла тин ску Аме ри-
ку, и Афри ку (Kat zen stein, 2005). Не ки ис тра жи ва чи од лу чу ју се на 
оства ри ва ње уви да у ре ги о на ли зам ра ди об ја шња ва ња по ме ра ња 
те жи шта и по ма ка кре та ња у без бед но сти (Bu zan, Wæver, 2003). 
Дру ги се ре ша ва ју на ис пи ти ва ње ре ги о на у пре се ку без бед но сти 
и при вре де. Тре ћи се, пак, оти ску ју у ши ре ис тра жи ва ње ре ги о на 
и гра ђе ња ре ги о на ли зма. По све ћу ју се у та квом по ду хва ту и ис-
пи ти ва њи ма уло га кул ту ре и иден ти те та у об ли ко ва њу уза јам них 
де ло ва ња уну тар ре ги о на (Kat zen stein, 2005).
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Ре ги о ни се од ре ђу ју си ла ма раз ли чи тих со је ва. Ка цен стајн је 
био склон да уоб ли ча ва ју ћу уло гу при пи ше Сје ди ње ним Аме рич-
ким Др жа ва ма, је ди ној или са мој су пер си ли, и ње ном «им пе ри-
ју му» (imperium) и ве ли ким си ла ма или “ср жним др жа ва ма” (core
states) ко је слу же и мо ћи и свр си са мог им пе ри ју ма (Kat zen stein, 
2005). Из ра зом “империјум” озна чио је спојтериторијалнеине-
територијалнемоћиСједињенихДржава. Окре нут упо ред ном ис-
пи ти ва њу Ази је и Евро пе, свр стао је ме ђу “ср жне др жа ве”, или 
“др жа ве је згра” (corestates) Ја пан и Са ве зну Ре пу бли ку Не мач ку.

Ба зан и Ви вер (Bu zan, Wæver, 2003) др жа ли су се уоби ча је-
ни јег раз вр ста ва ња др жа ва под за гла вља “суперсила”, “великаси-
ла” и “регионална сила”. Прет по ста ви ли су да ре ги о нал не си ле, 
ма да у ма њем оби му, та ко ђе, уоб ли ча ва ју ре ги он. 

Ста но ви ште да је моћбитна, али да месни (ло кал ни) одго-
воринамоћмогубити јошбитнијиу гра ђе њу ре ги о нал них по-
ре да ка (Ac harya, 2007: 630) од сту па од прет ход на два пре о вла ђу-
ју ћа гле ди шта о пра вље њу ре ги о на. Ово по ла зи ште у раз у ме ва њу 
регионакаограђевиненаправљенепрвенственоизнутра, а не ис-
кљу чи во ство ре не де ло ва њем спољ них си ла, ис ти че да су региони
творевиненастале уодређеномпростору не са мо као др жав ни, 
не го и подруштвљени(со ци је тал ни) начини би ло опирањасилама, 
билоњиховогсоцијализовања. Ача ри ја ти ме до да је још је дан при-
ступ до са да шњем раз у ме ва њу на чи на на ко је си ле пра ве ре ги о не и 
упра вља ју ре ги о ни ма.

Окре та ње де лат ни ци ма, ко ји ма се при зна је и ме сни от пор и 
со ци ја ли зо ва ње моћ них или нај моћ ни јих де лат ни ка свет ске по ли-
ти ке, до ка зу је да су региониизнутраграђени(Ac harya, 2007: 630). 
Ова кво ми са о но до пу ња ва ње пред у зе то је у на сто ја њу урав но те-
же ња пр ва два из во ђе ња ус по ста вље ног обра сца ана ли тич ког по-
сма тра ња ре ги о на. Уво ди гле да ње не са мо с вр ха, из “сре ди шта мо-
ћи” (powercentric) око ми то на до ле. По сма тра њу ре ги о на “с вр ха 
на до ле” при дру жу је и по глед “од о здо на го ре”.

БАЗАНОВАИВИВЕРОВАТЕОРЕТИЗАЦИЈА
РЕГИОНАЛНЕСТРУКТУРЕ

МЕЂУНАРОДНЕБЕЗБЕДНОСТИ

Ба зан и Ви вер у ра ду Региониисиле (RegionsandPowers) 
твр де да је регионалнаструктурамеђународнебезбедностиуоб-
ли че на окомитом (хи је рар хиј ском) расподелом моћи пре ма јед на-
чи ни 1+4+x (Bu zan, Wæver, 2003). 
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Врх пи ра ми дал не струк ту ре за у зи ма “бројједан”, нај моћ ни-
је Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве (САД). Пре ма ме ри лу рас по ло жи-
ве мо ћи, за Ба за на и Ви ве ра, четиривеликесиле на ла зе се иза САД. 
То су ЕУ-Евро па, Ја пан, Ки на и Ру си ја. Свеосталедржаве (број но 
озна че не у јед на чи ни рас по де ле мо ћи са “x”) обра зу ју ши ро ко под-
нож је пи ра ми дал не гра ђе ви не да на шње ме ђу на род не без бед но сти. 
Ба зан и Ви вер раз ли ку ју триврсте «ре ги о нал них про сто ра» (re-
gional spaces) у струк ту ри ме ђу на род не без бед но сти уоб ли че ној 
пред ста вље ном рас по де лом мо ћи. 

Прву врсту регионалног простора пред ста вља «обло га» 
(overlay). Об ли ко ва на је спољ ним си ла ма. Ова вр ста про сто ра, 
углав ном, не ста је по сле окон ча ња Хлад ног ра та. Исто риј ски су у 
до ба ко ло ни ја ли зма «обло гу», као осо бе ни ре ги о нал ни про стор, 
пра ви ле спољ не си ле де ло ва њем пре ма од ре ђе ном ре ги о ну. То ком 
Хлад ног ра та ства ра ле су је две су пер си ле (Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве и Са вез Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка) у ме ђу-
соб ним над ме та њи ма за свет ску моћ и ути цај.

Другуврстурегионалногпростора Ба зан и Ви вер на зи ва ју 
«не ус тро је ним ре ги о ни ма» (unstructured regions). На ла зе да ни су 
обе ле же ни уоч љи вим гра ђе ви на ма ме ђу за ви сно сти, због не до вољ-
них уза јам них ре ги о нал них де ло ва ња. Та кви ре ги о нал ни про сто-
ри мо гу би ти за о ста ци дру гих ску по ва, њи хо ве кр хо ти не, од но сно 
«комплекси» безбедности. Ју жни Па ци фик (Со утх Па ци фиц) Ба за-
ну и Ви ве ру при мер је јед ног «не ус тро је ног ре ги о на». Дру ги те о-
ре ти ча ри та кво ви ђе ње оспо ра ва ју. Ис ти чу да је ре ги о нал на уста-
но ва овог про сто ра, Фо рум Ју жног Па ци фи ка (SouthPacificForum) 
по лет на. За кљу чу ју да то што др жа ве чла ни це упо ред но узро ку-
ју “за јед нич ку ра њи вост” (shared vulnerability) упра во про из во ди 
“осе ћа ње” ме ђу за ви сне без бед но сти (Ac harya, 2007: 631). 

Трећа, нај бит ни ја и уоби ча је ни ја, врста регионалних про-
стора за Ба за на и Ви ве ра су “регионалнисклоповибезбедности”. 
Ре ги о нал не це ли не без бед но сти на зва не “ре ги о нал ним скло по ви-
ма без бед но сти”, од но сно ре ги о нал ним ком плек си ма без бед но сти 
(regionalsecuritycomplexes – RSCs) од ре ди ли су као “ра ван у ко јој 
се др жа ве, или дру ге је ди ни це до вољ но чвр сто ме ђу соб но по ве-
зу ју, те сво ју без бед ност ни јед на не мо же сма тра ти одво је ном од 
без бед но сти свих оста лих” (Bu zan, Wæver, 2003: 43). 

Ба зан је по јам “регионалног склопабезбедности” (regional
securitycomplex) пр ви пут из ло жио 1983. го ди не. По том га је са др-
жај но по де ша вао (Bu zan, 1986). За ми сао је уна пре дио, у од но су на 
по чет но ис кљу чи во од ре ђи ва ње ре ги о нал ног скло па без бед но сти 
као “под руч ја ја ких су пар ни шта ва”. Та да шњи по јам RSC по кри вао 
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је обра сце од но са по пут од но са Ин ди ја-Па ки стан, арап ске др жа-
ве-Изра ел или Се вер на Ко ре ја-Ју жна Ко ре ја. По и ма њем, на овај 
на чин, ре ги о нал них скло по ва без бед но сти Ба зан је ис кљу чио из 
ви до кру га све про сто ре у ко ји ма је пре о вла ђи вао обра зац од но са 
са рад ње. Об у хват ни је за ми сли мо ра ле су би ти при ре ђе не и уве де-
не ра ди ис пра вља ња тог не до стат ка. 

Но ви по ку шај зна чењ ског про ши ре ња Ба зан пра ви раз ли ко-
ва њем ре ги о нал них скло по ва, од но сно ком плек са без бед но сти низ 
за ми шље ну дуж су коб-са рад ња. Скло по ве без бед но сти по ста вио 
је на ова ко за ми шље ну дуж. Је дан њен крај, ко ји ис ка зу је над ме-
та ња (су ко бе) ме ђу при пад ни ци ма ску па, озна чио је као анархију. 
Ту је сме стио «ор га ни за ци је су ко ба» (conflictformations). Опреч ни 
крај за ми шље не ду жи, ко ји ис ка зу је са рад њу при пад ни ка ску па, 
од ре дио је као “за јед ни це без бед но сти” (securitycommunities). “За-
једницамабезбедности” на звао је про сто ре у ко ји ма је ратучињен
незамисливим.

Број ве ли ких си ла Ба зан и Ви вер узи ма ју као основ из два ја-
ња једанаест “ре ги о нал них скло по ва без бед но сти” (RSC). По де-
ље ни су у триглавнегрупе. 

Прву гру пу по пу ни ла су три RSC на зва на «усре ди ште ним» 
(centered). Свр ста ни су у усре ди ште не ре ги о нал не скло по ве без-
бед но сти, пр во, ре ги он Се вер не Аме ри ке, дру го, ре ги он За јед ни це 
не за ви сних др жа ва, и, тре ће, ре ги он ЕУ-Евро пе. Узе то је да су сва 
три усре ди ште на ре ги о нал на скло па без бед но сти ство ре на или де-
ло ва њем јед не си ле на гло бал ној рав ни, или не ке скуп не (ко лек тив-
не) уста но ве ко ја омо гу ћа ва да тај ре ги о нал ни скуп без бед но сти 
удру же но де лу је на гло бал ној рав ни. 

Друга гру па “ре ги о нал них скло по ва без бед но сти” има са мо 
јед ног чла на. Ов де је свр ста на Ис точ на Ази ја као че твр ти од из дво-
је них је да на ест ре ги о нал них скло по ва без бед но сти у све ту. Склоп 
је на зван «ком плек сом ве ли ке моћ» (greatpowercomplex) због при-
су ства ви ше од јед не си ле на гло бал ном пла ну. 

Пре о ста лих седамрегионалнихсклоповабезбедности Ба зан 
и Ви вер ста вља ју у трећу гру пу за то што су “стандардни” (stan-
dard). Свр ста ли су ту Ју жну Аме ри ку, Ју жну Ази ју, Бли ски Ис ток, 
Рог Афри ке, За пад ну Афри ку, Сред њу Афри ку и Ју жну Афри ку. 
Ова гру па ре ги о нал них скло по ва без бед но сти осо бе на је јер у ску-
пу не ма ни јед не си ле на гло бал ном пла ну. Ства ра ње ме сних сре-
ди шта, по сле дич но, од ре ђу ју ис кљу чи во ре ги о нал не си ле. Вр сте 
ре ги о нал них скло по ва без бед но сти ни су ис цр пље не прет ход ним 
раз вр ста ва њем. 
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Мо гу ће је раз ли ко ва ти још гру па без бед но сних скло по ва 
(Bu zan, Wæver, 2003: 490-492). “Су пер ком плек си” (supercomple-
xes) су скло по ви са ста вље ни од не ко ли ко ре ги о нал них скло по ва 
без бед но сти. По ве зу је их или јед на, или ви ше ве ли ких си ла. Ове 
си ле про из во де “упо ред но ви со ко по ве за не рав ни уну тра шње ре-
ги о нал не ди на ми ке без бед но сти”. “Суб ком плек си” (subcomplexes) 
под се ћа ју на ре ги о нал не скло по ве без бед но сти, али су осо бе ни по 
ду бо кој уса ђе но сти у ши ри ре ги о нал ни склоп. “Пред ком плек си” 
(precomplexes) су за ми сли ви ре ги о нал ни скло по ви без бед но сти, 
или ре ги о нал ни скло по ви без бед но сти у “по во ју”, од но сно у на-
ста ја њу. Дво стра ни од но си ов де још ни су уз на пре до ва ли до сте пе-
на ме ђу за ви сно сти ко ји би их ква ли фи ко ва ли за пот пу но раз ви јен 
ре ги о нал ни склоп без бед но сти. “Про то ком плек си” (protocomple-
xes) се мо гу по ја ви ти уко ли ко је сте пен ме ђу за ви сне без бед но сти 
уну тар ре ги о на до во љан да се раз ли ку је од се би су сед них. Све о-
бу хват на ди на ми ка без бед но сти ту оста је и по ко рич ни ја и сла би ја 
не го што је то слу чај у оце ло вље ном РСЦ. Мо гу ће је овим гру па ма 
до да ти и “ма ли склоп” (mini-complex). Ов де се ра ди о ре ги о нал-
ном скло пу без бед но сти скром ног об у хва та, а и де лом са ста вље ног 
од де лат ни ка ко ји ни су др жа ве, не го њи хо ве уну тра шње је ди ни це 
(substateactors).

Не по бит но је тач на збир на оце на да је у овој Ба за но вој и Ви-
ве ро вој те о ре ти за ци ји моћсредишнапромењива (независнавари-
јабла) за раз ли ко ва ње ре ги о на појм ље них као скло по ва без бед но-
сти (Ac harya, 2007: 631). Јед на ве ли ка си ла пра ви “усре ди ште ни” 
(centered) ре ги о нал ни склоп без бед но сти. Ви ше од јед не си ле чи не 
ре ги о нал ни склоп «ве ли ком мо ћи». Од су ство ве ли ке си ле омо гу-
ћа ва уоб ли ча ва ње стан дард ног ре ги о нал ног скло па без бед но сти. 
Ми са о но пра вље ње ова кве по де ле на мет ну ло је по што ва ње ло гич-
ког зах те ва укљу чи ва ња регионалнихсила. Оне га, пре ма по ла зном 
од ре ђе њу, мо ра ју обра зо ва ти, а и исти мах мо ра ју би ти и ли ше не 
мо гућ но сти да има ју моћ у гло бал ној рав ни. Ну жно је са мо да су 
об да ре не, или опре мље не оном мо ћи ко ја је до вољ на за ре ги о нал-
ну ра ван.

КАЦЕНСТАЈНОВАТЕОРЕТИЗАЦИЈА
“СВЕТАРЕГИОНА”

Ка цен стајн је “светрегиона” пред ста вио од ре ђен јед ном је-
ди ном си лом. Светрегиона за ње га обликује са мо моћСједињених
АмеричкихДржава. Ис кљу чи во је моћ ове др жа ве бит на. Ка цен-
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стајн др жи да је та ко за то што су ис кљу чи во Сје ди ње не Др жа ве 
гло бал но ус по ста ви ле сво је при су ство. Оту да је пре до че на вр хов на 
моћ САД у ње го вој те о ре ти за ци ји до би ла при ме ре ни рим ски на зив 
“imperium “ (им пе ри јум).

Моћ и склоности (пре фе рен ци је) САД, Ка цен стајн сма тра, 
пре суд ним за обликовање и деловање свих ре ги о на. Кључ ну уло гу 
у по рет ку “им пе ри ју ма”, од но сно вр хов не мо ћи САД, игра ју “ср-
жне др жа ве” (corestates). Ка цен стајн је у ову гру пу укљу чио Ја пан 
и Не мач ку. Свр стао их је у ср жне др жа ве на осно ву на ла за да оси-
гу ра ва ју “по сто ја ну пот по ру аме рич ком ци љу и мо ћи, док исто вре-
ме но игра ју ва жну уло гу у ре ги о нал ним по сло ви ма” (Kat zen stein, 
2005: 237). 

Прет по ста вље на дво стру ка око ми та над ре ђе ност (хи је рар-
хи ја), пре до че на у Свету региона (A World of Regions), по ста је 
уте ме љу ју ћа. Над ре ђе ност је ус по ста вље на из ме ђу вр хов не мо ћи 
(им пе ри ју ма) САД и ср жних др жа ва (Не мач ке у Евро пи, а Ја па на 
у Ази ји). Он да је у од но сним ре ги о ни ма, у Евро пи и у Ази ји, ус-
по ста вље на и пре моћ ср жних др жа ва над оста лим др жа ва ма ко је 
те ре ги о не чи не.

Ба за но ва и Ви ве ро ва прет по став ка да су ре ги о ни уну тар се бе 
ме ђу за ви сни, док се уза јам но (ме ђу соб но) као скло по ви без бед но-
сти ис кљу чу ју, код Ка цен стај на је дру га чи је сро че на. Сле ди из ње и 
дру га чи је да то по и ма ње ре ги о на. Регионе је од ре дио као оразличе-
ноустановљене (ин сти ту ци о на ли зо ва не) али “пропусне” просторе 
повезанеокомитимнадређеностимасасржнимдржавама, а над-
свођенеимперијумомСАД. Глобализација и интернационализаци-
ја, са оп шта ва Ка цен стајн, про из ве ле су про пу сност ре ги о на. 

Гло ба ли за ци ја, за ње га, “отва ра” ре ги о нал не про сто ре тех-
но ло ги јом, не те ри то ри јал ним де лат ни ци ма, и про це си ма. Мул ти-
на ци о нал не кор по ра ци је и не вла ди не ор га ни за ци је кру не гра ни це 
ме ђу ре ги о ни ма. Интернационализација, схва ће на као све те ри то-
ри јал но за сно ва не раз ме не, пре до во ди до потцењивањанационал-
несуверености, не го до ње ног пре ва зи ла же ња. Ни је дан ре ги он ни-
је ни по ште ђен, ни ти от по ран на де ло ва ње два под ву че на про це са. 
Сле ди, ода тле, Ка цен стај нов за кљу чак да у све ту ре ги о на ка кав је 
пре до чио ни је дан ре ги он не мо же би ти ни ис кљу чу ју ћи, ни ти за-
тво рен.

Упо ре ђи ва ње Евро пе и Ази је био му је глав ни циљ. Ни је те-
жио об у хва та њу це ли не све та ре ги о на. Це ли ну све та ре ги о на узе ли 
су у сре ди ште те о ре ти за ци је и на свој на чин Ба зан у Ви вер. Ка цен-
стајн се, уме сто за ту ста зу, од лу чио да ода бе ре по ре ђе ње Евро пе 
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и Ази је. Та ква од лу ка про ис те кла је из про це не да су то да нас два 
нај бит ни ја ме ста ге о по ли тич ких и еко ном ских оп ште ња. Гло ба ли-
за ци ја и ин тер на ци о на ли за ци ја по га ђа ју оба ре ги о на. Оба ре ги о на 
су, у ве ли кој ме ри, про пу сна. Ви ше стру ко су слич на. Пре вас ход но 
се раз ли ку ју по сво јим ре ги о нал ним уста но ва ма. Ка цен стајн је из-
вео тригрупенеподударностиустановадварегиона.

Прво, на ла зи да је европ ски ре ги о на ли зам “зва нич ни ји и по-
ли тич ни ји” и бит ни је за ви сан од “др жав них по год би и прав них од-
ред би”, не го што је то слу чај са азиј ским ре ги о на ли змом. Азиј ски 
ре ги о на ли зам опреч но пред ста вља као “не зва ни чан и еко ном ски”, 
пре те жно осло њен на “тр жи шне уза јам не од но се и ет нич ки, или 
на ци о нал ни ка пи та ли зам” (Kat zen stein, 2005: 27, 219). 

Друго, два ре ги о на ли зма раз ли ку ју улоге сржних држава. 
Реч је о раз ли чи тој уло зи Не мач ке у Евро пи од уло ге Ја па на у Ази-
ји. Иако и је дан и дру ги ре ги он има ју сво ју ср жну др жа ву, њи хо ве 
уло ге и де ло ва ња ни су по ду дар не. Не мач ка је не у по ре ди во при вр-
же ни ја ви ше стра ном де ло ва њу у Евро пи, не го што му је у Ази ји 
на кло њен Ја пан. На ци о нал ни иден ти тет Не мач ке по стао је «евро-
пе и зи ран». Ја пан је, пот пу но обр ну то, очу вао сна жан на ци о нал ни 
иден ти тет и на кло ње ност дво стра ним, а не ви ше стра ним чи ње њи-
ма и спо ра зу ми ма (Kat zen stein, 2005: 36). 

Треће, не по ду да ра ње ре ги о на ли зма Евро пе и ре ги о на ли зма 
Ази је про ис ти че из не са ме ри вог од но са два ре ги о на пре ма сувере-
ности. Ка цен стајн оце њу је европ ски ре ги о на ли зам, у овом по гле-
ду, као пре глед ни ји и про дор ни ји. По ред бе но је на шао да је азиј-
ски ли шен ули ва ња су ве ре не но сти, као и ду го роч них ви ше стра них 
спо ра зу ма, уоби ча је них за европ ски по ре дак без бед но сти (Kat zen-
stein, 2005: 219, 125).

Бит но пи та ње, ко ме Ка цен стајн по све ћу је ду жну па жњу, ка-
ко би пру жио ва ља ни од го вор, би ло је зашто јеЕвропаразвила
мултилатерализам знатно пре Азије (Kat zen stein, 2005: 50-60). 
Кључ но ме сто и у том ње го вом од го во ру за у зе ле су Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве. Ту их је по ста вио при пи си ва њем од лу чу ју ћег 
зна ча ја њи хо вом де ло ва њу. Со ци јал но кон струк ти ви стич ко опре-
де ље ње, ме ђу тим, до ве ло је Ка цен стај на до за кључ ка да Сје ди-
ње не Аме рич ке Др жа ве ни су де ло ва ле “фи зич ком” мо ћи (зби ром 
ма те ри јал них чи ни ла ца) већ јед ним од пре суд них чи ни ла ца “ме ке 
мо ћи” (softpower). Би ло је то “осе ћа ње” да се зби ва ња у Евро пи 
ти чу скуп ног (ко лек тив ног) иден ти те та.

Не по сред но по окон ча њу Дру гог свет ског ра та, об ја шња-
ва Ка цен стајн, по ли тич ки од лу чи о ци САД уочи ли су мо гућ ност 
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са ве зни штва у Евро пи због по сто ја ња др жа ва са ко ји ма су та кве 
ве зе мо гле би ти на пра вље не као го то во “јед на ким при пад ни ци ма 
де ље не за јед ни це”. Ка цен стајн је и у овом, као и у ра ни јим ис-
тра жи ва њи ма Ази је, ис ти цао да су Сје ди ње не Др жа ве све мо гу-
ће са ве зни ке у азиј ском ре ги о ну по сма тра ле пот пу но су прот но од 
европ ских. Све мо гу ће са ве зни ке у ре ги о ну Ази је ви де ле су као 
при пад ни ке “стра не и...ин фе ри ор не за јед ни це” (Hem mer, Kat zen-
stein, 2002: 575).

КРАТКИПОЈМОВНИК“НОВОГРЕГИОНАЛИЗМА”

“Но вом ре ги о на ли зму” не мањ ка не са гла сност у од ре ђи ва њу 
и ре ги о на и ре ги о на ли зма. При зна је се да “раз ли ве на” и “сло је ви-
та” ствар ност, ко ја се по ку ша ва ста ви ти у оквир по тан ких, ја сних и 
до вољ но крат ких од ред ни ца, не олак ша ва по сти за ње са гла сно сти 
ис тра жи ва ча и те о ре ти ча ра о при хва тљи вим зна че њи ма. 

Ства ра на сло је ви тост и ре ги о на и ре ги о на ли зма је не по бит-
на. Би ли то из го во ри, или оправ да ни раз ло зи ре ги о ни и ре ги о на ли-
зам, још увек се и не по ду дар но ту ма че, а не јед на ка схва та ња ме ђу-
соб но оспо ра ва ју. 

Увре же но је схва та ње региона као ску па ге о граф ски бли ских 
и ме ђу за ви сних др жа ва, и, след стве но, регионализма као на сто-
ја ња др жа ва да у та квим ве за ма упу ће но сти ме ђу соб но са ра ђу ју 
(Nye (ed.) 1968: xii). Ова кво схва та ње ре ги о на у “ста ром” ме ђу на-
род ном ре ги о на ли зму “но ви” ме ђу на род ни ре ги о на ли зам, и по ред 
ме ђу соб них не са гла сно сти, углав ном оба ра као не по год но. По зи ва 
се у то ме на да на шње ста ње и ре ги о на и ре ги о на ли зма. По сто је ћа 
ствар ност из вла чи се као нај по у зда ни ја по твр да нео др жи во сти раз-
у ме ва ње ре ги о на као “ге о гра фи је” и ре ги о на ли зма као са рад ње на 
ко ју “ге о гра фи ја осу ђу је”.

Пр ви је Брус Ра сет (Bru ce Rus sett), а по том су и не ки дру ги 
те о ре ти ча ри за њим, још у ра му “ста рог” ми шље ња ре ги о на пре-
до чи ли да је, у већ та да све ме ђу за ви сни јем и гло ба ли зо ва ни јем 
све ту, не по год на су же на све де ност ре ги о на на ге о гра фи ју и сво-
ђе ње ре ги о на ли зма на ге о граф ски усло вље ну и оме ђе ну са рад њу 
(Rus sett, 1967). Под се ћа се, на при мер, да Ор га ни за ци ја ислам ске 
кон фе рен ци је (Organization ofthe IslamicConference– OIC,) као и 
Ко мон велт (Commonwealth), по се ду је “ре ги о нал на” обе леж ја, али 
зна чај но пре ва зи ла зи од ре ђе ње ре ги о на ли зма као зва нич не са рад-
ње ге о граф ски бли ских и ме ђу за ви сних др жа ва. 
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Пред крај осам де се тих го ди на про шлог ве ка Ро берт Ко хејн 
(Ro bert Ke o ha ne) ис ти цао је да ре ги о нал не уста но ве, као под скуп 
ме ђу на род них уста но ва, не мо гу би ти про це њи ва не са мо пре ма 
ме ри ли ма зва нич ног ор га ни зо ва ња. Скре тао је по зор ност да се ве-
ћи на ре ги о нал них де лат но сти мо же ис прав но свр ста ти под за гла-
вље ме ђу на род них ре жи ма, од но сно «скло по ва» пра ви ла и ор га ни-
за ци ја усло ва и оче ки ва ња (Ke o ha ne, 1988).

“Но ви ре ги о на ли зам” од ре ђу је да регион по сто ји ка да делат-
ници, укљу чу ју ћи и вла ди не де лат ни ке, од ре ђу ју дру ги ма иден ти-
тет и на њих ши ре свој по се бан иден ти тет (Fawn, 2009: 13).

Ис по ста вља се, след стве но, да је по јам “ре ги о ност” (регион-
несс), ка ко га је са др жин ски са ста вио и за ње га ско вао реч Бјорн 
Хет не (Björn Het tne), за сни ва ју ћи у оспо со бља ва њу за пре по зна-
ва ње не ког про сто ра као ре ги о на. Та ко је јер се узи ма да је регио
ност спо соб ност са мо о дре ђе ног ре ги о на да ис ка же свој иден ти тет 
и ин те ре се дру гим де лат ни ци ма. Ко ли ко ре ги он до бро из ра жа ва 
“ре ги о ност” слу жи као по ка за тељ ка ко је ре ги он и ко ли ко “ства-
ран” и успе шан по стао. Очи то да ова кво схва та ње ре ги о но сти не 
са мо да на ги ње, већ на ли ку је од ре ђе њу “де лат ни штва” (actorness) 
(Het tne, 2005: 556). 

Иако се при зна је да је у по је ди ним ре ги о ни ма, по себ но у Ис-
точ ној Ази ји, прожетостиразливеностјавнеиприватнемоћи у 
по ли тич кој еко но ми ји датост, упор но се ис ту ра ва жност пра вље-
ња раз ли ке из ме ђу ре ги о нал них про гра ма ко је за го ва ра ју др жа ве, 
и свих за ми сли и про гра ма ре ги о нал не са рад ње и по ве зи ва ња чи ји 
су поборницинедржавниучесници. Ри чард Хи гот (Ric hard Hig gott) 
усме ра вао је па жњу на осо бе ност ре ги о на ли зма у Ис точ ној Ази-
ји. Упо зо ра вао је на “ме ђу соб но про жи ма ње и раз ли ве ност јав не 
и при ват не мо ћи као да то сти по ли тич ке еко но ми је са мог ре ги о на” 
(Hig gott, 1997: 166). 

Ис точ на Ази ја опи си ва на је као ре ги он ко ји је по кре тан из-
у зет но ви со ким уде лом де ло ва ња по др жав них а, по вре ме но, не-
вла ди них де лат ни ка (Kat zen stein, Shi ra is hi (eds.) 2006; Pem pel (ed.) 
2005). По ста ја ње Ис точ не Ази је све “ме ђу за ви сни јом, по ве за ном и 
спо је ном” при пи са но је “тр го ви ни и ула га њу, пре ко гра нич ној про-
из вод њи, бан кар ству, раз ме ни тех но ло ги ја, ма сов ној кул ту ри, са-
о бра ћа ју, ко му ни ка ци ја ма и са рад њи у обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не” (Pem pel, 2005а: 2). Де мо кра ти за ци ја у Ин до не зи ји, ко ја 
је укљу чи ва ла ви ше оне гру пе ко је ни су чи ни ле ели ту (не е ли те), 
сма тра на је, чак, под ри ва чем сна ге иден ти те та са рад ње Удру же ња 
др жа ва Ју го и сточ не Ази је (AssociationofSoutheastAsianNations – 
ASEAN).
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Ис трај но се, ипак, под се ћа да не сме би ти пре ви ђе но ка ко 
је, и по ред свих под стре ка “од о здо”, ASEAN те ло схва ће но да слу-
жи за шти ти осе тљи вих уну тра шњих ко а ли ци ја др жа ва чла ни ца 
(Fawn, 2009: 29). Ва жно је да не бу де на пра вљен пре вид да ко ли-
ко не др жав ни де лат ни ци из гле да ју бит ни за об ли ко ва ње ре ги о на-
ли зма у Ис точ ној Ази ји, у Ла тин ској Аме ри ци се чи ни да уплив 
под сти ца ја “од о здо” ко ји би по кре та ли За јед нич ко тр жи ште Ју га 
Mer ca do Común del Sur (šp.); So ut hern Com mon Mar ket – MER-
CO SUR) из о ста је. Због то га MER CO SUR би ва свр стан у “крај њу 
вр сту ме ђу вла ди не са рад ње: ‘ин тер пре зи ден ци ја ли зам’” (Tus sie, 
2009). Др жа ње свих по лу га од лу чи ва ња о спољ ном де ло ва њу др-
жа ве у ру ка ма пред сед ни ка мо же пре се ћи до то ке но вих под сти ца ја 
из дру штва. Ова кве тврд ње за о би ла зе мно штво чи ње нич не гра ђе о 
ду гој и ра зно вр сној тра ди ци ји ре ги о нал ног удру жи ва ња у Ла тин-
ској Аме ри ци (Tus sie, 2009: 169).

Упр кос по ку ша ји ма да се об је ди ње но раз у ме об ли ко ва ње 
ре ги о на “од о зго” и “од о здо” ми са о но се одр жа ва ју пред ра суд но 
пред ста ве о овим по кре та чи ма, а вре ме тро ши на пра вље ње раз-
ли ка ме ђу њи ма и ба вље ње на пра вље ним раз ли ка ма. Ов де ле жи 
раз лог озна ча ва ња регионализмомрегионалних програма које за-
говарајудржаве. Оста ле за ми сли и про гра ми регионалнесарадње
иповезивања, на ко је суштинскиутичунедржавни/приватниде-
латницина зи ва ју се, у “но вом” ме ђу на род ном ре ги о на ли зму, реги-
онализацијом.

Регионализам је од ре ђен као про цес удру жи ва ња ко ји зајед-
ноидобровољно ус по ста вља ју два или ви ше вла ди на де лат ни ка, 
или две или ви ше др жа ва / дру шта ва. Уно се у ње га, као сво је уло-
ге, за ли хе зна ња, ве шти на, те жње и оче ки ва ња у ци љу раз ви ја ња 
струк тур них и/или ин сти ту ци о нал них спо ра зу ма (би ло зва нич них, 
би ло “ме ких”, или не зва нич них) ка ко би из ме ђу се бе ис ко ва ли ве зе 
осо бе не је ди ни це, би ло да је она еко ном ска, дру штве на и/или у из-
гле ду од брам бе на и без бед но сна, и/или уве ћа ли сво ју пре го ва рач ку 
моћ пре ма оста лом све ту (Ma ce, Bélan ger, 1999: 1). 

По ну ђе на од ред ни ца ис ти че да је регионализамвишестрани
политичкипроцесобједињавањадвеиливишеземаљаунутарод-
ређеногпросторакојиседржизарегион обе ле жен ка ко са рад њом 
у еко ном ским по ли ти ка ма, та ко и ускла ђи ва њи ма. Ове осо бе но сти 
ре ги о на ли зма по ка зу ју да је не из јед на чив са регионализацијом. Ре-
ги о на ли за ци ја у “но вом” ме ђу на род ном ре ги о на ли зму зна чи са мо 
згушњавањеекономскихтоковауодређеномгеографскомподручју 
(Fis hlow, Hag gard, 1992, Man sfi eld, Mil ner, 1999: 591).



СПМброј3/2009,годинаXVI,свеска25. стр.103-134.

122

Стабс (Stubbs) и Ан дер хил (Un der hill) су у ра ним са ти ма 
“но вог ре ги о на ли зма” већ под ву кли три скупа услова упадљиво
одређујућазарегионализам (Stubbs, Un der hill, 1994: 331). 

Први скуп чи ни обим у коме земље одређене географске
областиимајуподударнаисторијскаискуства и суочавајусеса
сличнимопштимпроблемима. 

Други скуп усло ва укљу чу је степенукомсудржаве, сме-
ште не у ис тој ге о граф ској обла сти, успоставиле економске, дру-
штвено-културнеи/илиполитичкеповезаности којеихоразлича-
вају у од но су на оста так гло бал не за јед ни це др жа ва. 

Трећи скуп усло ва об у хва та размереукојимасу земљеод-
ређенегрупеустановиле (ин сти ту ци о на ли зо ва ле) организације за 
бављењеважнимстранамањиховихскупних (ко лек тив них) посло-
ва.

Успон ре ги о на ли зма, то ком по след ње две де це ни је но вог ве-
ка, при пи сан је за јед нич кој исто ри ји, сло је ви тим по ве за но сти ма и 
раз во ју за јед нич ких уста но ва уну тар од ре ђе не ре ги о нал не це ли-
не. Те жи шним прав ци ма да на шњи це др же се, пр во, одвијањеиис-
трајност грађењарегионалних јединица и, дру го, продубљивање
ипроширивањепостојећихрегионалнихзаједница. Оба те жи шна 
прав ца сма тра се да су под ста кле, у ве ли кој ме ри, по бу де пре ва зи-
ла же ња обра за ца и уста ље них на чи на уну тар ре ги о нал ног (интра
регионалног) и уза јам ног де ло ва ња ре ги о на (интер регионалног) 
зна чај но за кри вље них иде о ло шким за сле пље но сти ма хлад но ра-
тов ске дво сре ди шно сти (биполаризма). 

Над ме та ња иде о ло ги ја, ин те ре са и мо ћи, у хлад но ра тов ској 
дво сре ди шној ме ђу на род ној сре ди ни, ко ри шће на су за под сти ца ње 
и обра зла га ње по тре ба и раз ло га и уну тар ре ги о нал них од но са, и 
ме ђу ре ги о нал них ве за. Уви де у ди на ми ку ре ги о на ли зма пре чи ла 
су на чи ње на за там ње на ста кла иде о ло шких лу па. Пре ма ре чи ма 
Голд стај но ве (Gold stein) и Ко хеј на (Ke o ha ne), то ком ни за го ди на 
тра ја ња Хлад ног ра та, она су слу жи ла и као сред ство гле да ња у цр-
та њу “ма па пу та” и као “жи же” пра вље ња и спро во ђе ња по ли ти ка 
ко је су осу је ћи ва ле и ства ра ње и ши ре ње то ко ва тр го ви не и ула-
га ња ме ђу су се ди ма у ре ги о ну и ме ђу су сед ним ре ги о ни ма (Gold-
stein, Ke o ha ne (eds.) 1993: 13-20).

По сле кра ја Хлад ног ра та окол но сти су се из ме ни ле. Нај пре, 
за па же но је да се ши ри и умно жа ва ре ги о нал но еко ном ско по ве зи-
ва ње. Усред сре ђи ва њем па жње на тај про цес про из ве де на је јед на 
вре мен ска ска ла. Из дво је на су на њој дваузлазна “та ла са” скла-
па ња регионалнихтрговинскихспоразума (Me lo, Pa na ga riya (eds.) 
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1993: 3). По сма тра ње дру гих обла сти са рад ње усло ви ло је при ре-
ђи ва ње дру га чи јих пе ри о ди за ци ја успо на ре ги о на ли зма. Ве ћи број 
ис тра жи ва ча обе ле жа ва, на до са да шњој “исто риј ској пу та њи” ме-
ђу на род ног ре ги о на ли зма, по ја ву три глав на та ла са. Ка да “но ви ре-
ги о на ли зам” го во ри о та ла си ма, нај че шће, ми сли на из ра зи то по-
ве ћа ње број но сти и ути ца ја и раз вој ни раст ре ги о нал них уста но ва. 

На ђе на су та ко вре мен ски три, при бли жно рав но мер на дво-
де це ниј ска та ла са ре ги о на ли зма до да нас. Први талас ре ги о на ли-
зма по кре нут је по сле Дру гог свет ског ра та. Тра јао је то ком ра ног 
Хлад ног ра та. По том је, сре ди ном Хлад ног ра та, по кре нут други
талас. Трећиталас ре ги о на ли зма ди же се у го ди на ма по окон ча њу 
Хлад ног ра та. Ова квој пе ри о ди за ци ји мо же се ста ви ти при мед ба, 
као и сва кој дру гој, да је и из ве шта че на и ве штач ка. По сма тра ње, 
раз у ме ва ње и об ја шња ва ње три раз до бља као за себ на, ло гич ки је, 
ипак, одр жи во. Ра ди у при лог пред ло же не пе ри о ди за ци је ре ги о-
на ли зма то што на ла зи “пре крет ни це”, ако ни шта дру го, иза ко јих 
на ста ју пре о кре ти у од но си ма сна га уну тар ме ђу на род ног си сте ма.

ВОДЕЋЕЗАОКУПЉЕНОСТИ
“НОВОГРЕГИОНАЛИЗМА”
СВЕТСКОМПОЛИТИКОМ

Не ки од нај у глед ни јих те о ре ти ча ра “но вог ре ги о на ли зма” 
по пи су ју, ода би ра ју и ис тра жу ју сво је те ме про ти ве ћи се сва кој де-
о би ис пи ти ва ња на одво је не ко ло се ке глобализације и регионализа-
ције. Бу де опрез упо зо ре њи ма да је сва ка прет по ста вље на су прот-
ност гло ба ли за ци је и ре ги о на ли за ци је “пре те о риј ска не го ствар на, 
јер су по ли тич ке и еко ном ске је ди ни це у це ло сти спо соб не да хо-
да ју на две но ге” (Mit tel man, 1999: 25).

От по ри под ва ја њу не успе ва ју, увек, да се от му на мер ном 
иза зи ва њу по дво је но сти. Ни је уоп ште ла ко одр жа ти се на по ста-
вље ном прав цу. Те рет по све ће но сти Ме ђу на род них Од но са про у-
ча ва њу пи та ња ко је је во де ћа ма ти ца ми шље ња из ба ци ла у врх ва-
жно сти као да су жи вот но сре ди шна уме да скр ши и “твр ду ве ру”. 
Ме ђу пи та њи ма ко је да нас упор но ис ту ра ју Ме ђу на род ни Од но си 
је оно о мериукојојсехегемонразликујеодглобализације, као и 
пи та ње коликосеСједињенеАмеричкеДржавекаохегемонразли-
кујуоддругиххегемона (Fawn, 2009: 25). Са вла да ни те жи ном при-
ти ска ња ова квим пи та њи ма ис тра жи ва чи и те о ре ти ча ри, по врат но 
су, и у про у ча ва ње ре ги о на уба ци ли на ме сто кључ них пи та ња на-
ред на. За у зе ло је и у те о ре ти за ци ји ре ги о на ме сто јед ног бит ног 
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пи та ња ко ли ко су и гло ба ли за ци ја и хе ге мон твор ци ре ги о нал них 
по ре да ка, или два од но сна пи та ња ко ли ко је са мо гло ба ли за ци ја 
тво рац ре ги о на, а ко ли ко је је ди но хе ге мон тво рац ре ги о на и ре ги-
о нал них по ре да ка (Fawn, 2009: 25-26).

При ста ја ње на вођ ство “ду ге ру ке” Ме ђу на род них Од но са у 
са ста вља њу ис тра жи вач ких те ма и про гра ма, по го то во у про у ча ва-
њи ма ко ји не сле де ње го ве вла да ју ће обра сце, до во ди до су жа ва ња 
и ми са о ног по ља “но вог ре ги о на ли зма”. Он да до ла зи до по ср та ња, 
гу бље ња соп стве ног ко ра ка. Оту да се упор но и у про у ча ва њу ре ги-
о на ис ту ра ју пи та ња зна ча ја уло ге хе ге мо на, од но сно Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва. Чи ни се та ко упр кос про ве ре ном за кључ ку 
оп се жног ис тра жи ва ња да је (но ви) ре ги о на ли зам пред у зи ман без 
ика кве по ве за но сти са гло ба ли за ци јом. Упо ред на сту ди ја, иза шла 
из штам пе 1970. го ди не, об ја ви ла је urbietorbi да су Сје ди ње на 
Аме рич ке Др жа ве бит но упи ви шу ће ути ца ле на ту це под ре ги о нал-
них си сте ма (Can to ri, Spi e gel, 1970).

Пи тер Ка цен стајн је у Светурегиона по ка зао да је “им пе ри-
јум” САД сре ди шан за ре ги о нал не об ли ке, те да је аме рич ка по ли-
ти ка “на пра ви ла ре ги о на ли зам сре ди шним обе леж јем свет ске по-
ли ти ке” (Kat zen stein, 2005: 24). Он је од ре дио и да им пе ри јум мо же 
ра зно ли ко де ло ва ти у раз ли чи тим ге о граф ским обла сти ма. Пре ма 
Ка цен стај но вој тврд њи Сје ди ње не Др жа ве су “ре ги он” Европе на-
пра ви ле да бу де мултилатералан, док су ИсточнуАзију на пра ви ле 
да бу де билатерална. Хе ге мон на ре ги о на ли зам мо же ути ца ти не 
са мо уплив шу ће и гра де ће, не го и пред у пре ђу ју ће или пре сре ћу ће. 

Мо же пре сре та ти, од но сно пред у пре ђи ва ти ре ги о на ли зам 
под ри ва њем чи ње них ви ше стра них пред ло га. Мо же исти циљ из-
ве сти и под у пи ру ћим ис ти ца њем уло ге ре ги о нал не си ле ко ја би, 
без те пот по ре хе ге мо на, би ла спо соб на да по кре не гра ђе ње ре-
ги о нал не са рад ње. Упра во се упли та њу САД, по себ но по сле 11. 
сеп тем бра 2001. го ди не, при пи су је пу ца ње иона ко по ко рич ног ре-
ги о на ли зма у пост со вјет ској Сред њој Ази ји, али и оног об у хват ни-
јег у За јед ни ци Не за ви сних Др жа ва (CommonwealthodIndependent
States – CIS). Исти на, не твр ди се ка ко би без ме ша ња Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва ре ги о нал на ин те гра ци ја у про сто ру бив шег 
Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка би ла из во дљи ва 
(Al li son, 2004: 483).

За бо ра вља се да хе ге мон мо же ода бра ти и “оса му” јед но-
стра ног де ло ва ња. Ро берт Гил пин, за др жа ва ју ћи се на раз ло зи ма 
вој не без бед но сти, био је ме ђу пр ви ма ко ји су нај пот кре пље ни је 
пред ви ђа ли да ће се Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве окре ну ти јед но-
стра ном де ло ва њу и пре не го што су то учи ни ле. Гил пин је пред ви-
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део уни ла те ра ли зам Сје ди ње них Др жа ва. Утвр дио је да САД ви ше 
не по се ду ју ни во љу, ни спо соб ност да да ље де лу ју као по др жа ва-
лац гло бал них уста но ва и вред но сти ко је су ра ни је ис ту ра ле у пр ви 
план (Gil pin, 2000).

Су прот но, из но се се и по твр де да уни ла те ра ли зам САД, по-
сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не, ни је на нео ште те ре ги о на ли зму. 
Под вла чи се ка ко се пре мо же за па зи ти да га је ожи вео. При мер је 
при ти сак САД на ASEAN да се ба ви ан ти те ро ри змом. Ту ма чи се 
да је то би ло охра бре ње Ки ни и Ја па ну да на пра ве ду го оче ки ва ни 
про бој у ја ча њу ре ги о нал не са рад ње.

Хе ге мон, по ред не по сред ног ути ца ја, мо же вр ши ти и по сре-
дан уплив на гра ђе ње ре ги о на. По је ди ним ис тра жи ва чи ма убе дљи-
ви су на ла зи да осве до че не уну тра шње сла бо сти ASEAN -а па да ју 
у сен ку об ја шње ња ка ко су спољ ни при ти сци учи ни ли да се ова 
гру па на ђе на оку пу, а ње ни чла но ви би ли “иза зва ни” да осе те сна-
жни ји ре ги о нал ни иден ти тет. Об но ву са рад ње у ASEAN -у Џон 
Реј вен хил (John Ra ven hill) сме шта упра во у та кав оквир (Ra ven-
hill, 2009). Слич но су и Деј вид Мар тин Џонс (Da vid Mar tin Jo nes) и 
Мајкл Смит (Mi ca hel L. R. Smith) из ве шта ва ли да је из “уоча ва ња 
ко лек тив ног по ни же ња иза зва ног, у осно ви, ‘за пад ним’ уста но ва-
ма, ме ђу ко ји ма су Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и Свет ска бан-
ка, из ни кла по тре ба ве ће ре ги о нал не со ли дар но сти” (Jo nes, Smith, 
2007: 169).

При ли ком узи ма ња ре ги о на као сре ди шних за свет ску по ли-
ти ку до дат но је нео п ход но не за не ма ри ва ње от по ра хе ге мо ну, ко је 
сна ге уну тар ре ги о на мо гу пред ста вља ти (Ac harya, 2007). Обра-
зо ва ње ре ги о нал не са рад ње мо же, али и не мо ра, би ти за ви сно од 
бит ног моћ ног пред вод ни ка уну тар ре ги о на. Тврд ње да ре ги о нал-
но “успе шна ин те гра ци ја зах те ва при су ство нео спор ног пред вод-
ни ка ме ђу гру пом зе ма ља ко је те же бли ским ве за ма” (Fawn, 2009: 
27) укло пи ве се у но ви је до ка зе да је Ис точ на Ази ја је дин ствен 
ре ги о нал ни си стем ко ји чи ни не ко ли ко ја ких и осо бе них на ци о нал-
них “би ћа”, што пред у пре ђу је успон јед не си ле (Kat zen stein, Shi ra-
is hi (eds.) 2006). 

Ка да је интегрисање, од но сно об је ди ња ва ње ре ги о на у пи-
та њу, ис по ста вља се да је по сто ја ње «нео спор ног пред вод ни ка» 
нео п ход но. Про це њу је се да то не мо же от кло ни ти раз ли ке у де-
ло ва њу спољ не си ле. По себ но је, у овом по гле ду, упут но ис ку ство 
ус по ста вља ња Европ ске еко ном ске за јед ни це (EuropeanEconomic
Community – EEC). Ов де, пак, не мо же би ти от пи сан ни уплив двој-
ства мо ћи Фран цу ске и та да шње Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. Про-
ис ти че, ло гич ки, да уко ли ко нео спор ног пред вод ни ка и оста ли у 
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ре ги о ну сма тра ју не спор ном ре ги о нал ном си лом, он да ре ги о нал ну 
ин те гра ци ју осу је ћу ју упра во од но си мо ћи. Од но сно, не сра зме ре 
мо ћи из ме ђу сна жне, одр жи ве и над моћ не др жа ве или др жа ва, и 
оста лих др жа ва у ре ги о ну узро ку ју да ма ње и сла би је др жа ве, по 
пра ви лу, на сво ју ште ту гле да ју на њи хо ве пред ло ге као на “дик-
тат” са др жа ја, ин те ре са и прав ца сва ке “ре ги о нал не” скуп не ор га-
ни за ци је (Fawn, 2009: 27).

Нео п ход но је, сто га, уоча ва ти не са мо ка кву уло гу игра пред-
во де ћа (до ми нант на) си ла у ре ги о на ли зму. Зна чи да не тре ба је ди но 
ис пи ти ва ти да ли је она по кре тач, или се по ја вљу је као ква ри тељ 
пред ло га о ус по ста вља њу ре ги о на ли зма. По треб но је на не при-
стра сним уви ди ма ра су ђи ва ти да ли од су ство хе ге мо на мо же би-
ти узрок ре ги о на ли зма. Прет по ста вља се да је упра во не по сто ја ње 
по у зда ног по рет ка без бед но сти у Евро пи, по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка, до при не ло пред ло зи ма бив ших ко му ни стич-
ких зе ма ља да се окре ну ме ђу соб ној са рад њи. Та ко је по кре ну то 
ства ра ње Ви ше град ске гру пе. Она ни је има ла циљ да ин те гри ше 
чла ни це. Ипак, са рад њом у окви ру ње др жа ве чла ни це оства ри ле 
су бит не ре зул та те и у по је ди ним под руч ји ма од бра не, и од ре ђе-
ним под руч ји ма спољ не по ли ти ке.

Од ре ђи ва ње глав не си ле ре ги о на скоп ча но је са ве ли ким те-
шко ћа ма. Раз ли ке су не срав њи ве. При мер је про це њи ва ње ва жно-
сти Ја па на за ре ги о на ли зам Ис точ не Ази је. Но ви ја ис тра жи ва ња 
на гла ша ва ју да је Ја пан, у том по гле ду, над ма ши ла На род на Ре пу-
бли ка Ки на. По је ди ни при дру жу ју Ки ни и Ин ди ју (Ta na ka, 2007). 
Та ко ђе, на ста вља се из но ше ње су прот них до ка за. По је ди ни не у-
мор но при ла жу по твр де ка ко је Ја пан и да ље не над ма шна еко ном-
ска си ла (Pem pel, 2007). 

Глав не си ле у Ла тин ској Аме ри ци, нај че шће Бра зил, би ва-
ју из два ја не као пре вод ни ци от по ра по ли ти ка ма Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва упра во гра ђе њем мул ти ла те рал них окви ра са рад ње 
(Fawn, 2009: 28). Та ко се да нас учешћеБразилауглобалнојвлада-
вини књи жи под двеставке. Та зе мља у раз во ју во ди се, на јед ној 
стра ни, као посредносила, од но сно “бу ду ћа ве ли ка си ла” (Hur rell, 
2006), од но сно “си ла у по во ју”. Бра зил се, на дру гој стра ни, по 
уче шћу у глобалној владавини књи жи као градитељ стратегије
удруживањаумултилатералнимпреговоримаирегионалногоку-
пљања (Bo brow, 2008).

Ус по ста вља ње ASEAN -а, као и За јед ни це раз во ја Ју жне 
Афри ке (SouthernAfricanDevelopmentCommunity – SADC) без из-
ра зи те глав не си ле, че сто се об ја шња ва као скуп на (ко лек тив на) 
ме ра пра вље ња про тив те же, или опи ра ња упли ву си ла из су сед-
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ства. Твр ди се да је SADC у Ју жној Афри ци обра зо ван у опи ра њу 
ути ца ју апарт хеј да Ју жне Афри ке, а ASEAN као пре пре ка пре ли ва-
њу ре во лу ци је из Ки не у Ју го и сточ ну Ази ју. Не по сто ја ње ре ги о на-
ли зма, та мо где би се ло гич ки за кљу чи ва но тре бао на ла зи ти, као 
што је то у пост со вјет ског Сред њој Ази ји, ту ма чи се де ло ва њем 
хе ге мо них су пар ни шта ва.

Ре ги о на ли зам мо же на ста ти не са мо под упли вом хе ге мо на, 
или по кре тач ке сна ге ре ги о нал не си ле. Мо же би ти обра зо ван и као 
од го вор на дру ге ре ги о не. Сма тра се да су обла сти где су др жа ве 
пред у зи ма ле ме ре у на сто ја њу да огра ни че над моћ САД, по себ но 
у За пад ној Евро пи и Ис точ ној Ази ји, пред у зи ма њем ова квих ме-
ра по врат но под ста кле еко ном ски ре ги о на ли зам Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва пу тем Се вер но а ме рич ког спо ра зу ма о сло бод ној 
тр го ви ни (NorthAmericanFreeTradeAgreement – NAF TA) (Pe la gi-
dis, Pa pa so ti ri ou, 2002). 

Уви ђа ју се и окол но сти у ко ји ма је хе ге мон при мо ран да 
те жи ре ги о на ли зму. Ин ду стриј ске др жа ве дуж оба ла Па ци фи ка – 
Аустра ли ја, Но ви Зе ланд, Ка на да, чак и Сје ди ње не Аме рич ке Др-
жа ве – пред у зе ле су, у од го во ру на не по ре ци ву еко ном ску са мо у-
ве ре ност у Ис точ ној Ази ји осам де се тих го ди на про шлог ве ка, и 
у стра ху да би их ту обра зо ва ни ре ги о на ли зам мо гао ис кљу чи ти, 
обра зо ва ње Еко ном ске са рад ње Ази ја-Па ци фик (Asia-PacificEco-
nomicCooperation – APEC) (Si da way, 2002: 205). Та ко се APEC ту-
ма чи као “уг не жде ње” “под ре ги о нал них” гру па ци ја NAF TA, Зо не 
сло бод не тр го ви не ASEAN -а и Тр го вин ског спо ра зу ма о бли жим 
еко ном ским од но си ма Аустра ли ја-Но ви Зе ланд (По он, 2001: 254). 

Удео упли ва ре ги о на на ре ги он не мо же се от пи са ти. Ни-
је мо гу ће да га пре по кри ју ни про ме не по ли ти ке хе ге мо на. Ни је 
га мо гу ће не при пи са ти и из ме ни те о риј ских угло ва из ко јих се 
вр ши ту ма че ње про ме на. “Мла ко” де ло ва ње “па ци фич ких” си ла, 
не а зиј ских ин ду стриј ских др жа ва, а пр вен стве но САД у азиј ској 
фи нан сиј ској кри зи осла би ло је ва жност APEC. Ти ме је омо гу ће-
но уве ћа ва ње зна ча ја ASEAN -а у по кре та њу ин те гра ци је ре ги о на. 
За па же на ди на ми ка омо гу ћа ва па жљи ви је уоча ва ње “кру го ва” ре-
ги о нал ног ути ца ја (Frost, 2008). До ка зи ва но је и да ASEAN уну тар 
APEC-а мо же оја ча ти APEC (So e sa stro, 1995). 

Уза јам ни ути ца ји ре ги о на и да ље ни су до вољ но ис тра же ни. 
По у зда но се, без по дроб них ис тра жи ва ња, мо же др жа ти као одр-
жи во је ди но гле ди ште да не ма са мо до вољ них ре ги о на. Не ма ре-
ги о на у се бе за тво ре них, пот пу но за шти ће них и нео се тљи вих на 
спољ не при ти ске.
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ЗАКЉУЧАК

По ред при ка за них пи та ња, и на ве де них по ку ша ја упо ред не 
ана ли зе ре ги о на, до на кра ју по ми ња них по ку ша ја гра ђе ња спољ-
но по ли тич ке ана ли зе ре ги о на оста је упит но и да ли глав не па ра-
диг ме у те о ри ји ме ђу на род них од но са, од но сно ве ли ки “из ми” у 
Ме ђу на род ним Од но си ма има ју вред ност у про у ча ва њу ре ги о на. 

При сту пи ко ји су по ла зи ли од ра ци о нал ног из бо ра, као и ин-
сти ту ци о на ли стич ки при ступ, на ро чи то узи ма ју ћи као по ла зи ште 
мул ти ла те рал ну су шти ну ме ђу на род ног си сте ма, пру жи ли су убе-
дљи ва об ја шње ња успо на ре ги о на ли зма од 1945. го ди не. Раз у ме ва-
ње по кре та ња, ра ста и функ ци ја ре ги о нал них уста но ва од Дру гог 
свет ског ра та до да нас, по кри ве но до ка зи ма те о ри ја ко је у за ле-
ђу има ју при ступ ра ци о нал ног из бо ра, про ду бље но је и осо бе ним 
при сту пи ма. На мен ски су на пра вље ни за об ја шња ва ње осо бе но сти 
ре ги о нал ног уоб ли ча ва ња по је ди них ре ги о на. Нео функ ци о на ли-
зам и ме ђу вла ди на са рад ња са ста вље ни су ра ди об ја шње ња европ-
ске ин те гра ци је. Со ци јал ни кон струк ти ви зам, кре ћу ћи од иде ја и 
иден ти те та, по мо гао је уоча ва њу тан чи на и оп што сти бит них за 
об ја шња ва ње раз ли чи тих из бо ра ре ги о нал ног об ли ко ва ња и раз-
ли ко ва ња ин сти ту ци о нал них ре ше ња. Ко ри шће ње нео ре а ли зма и 
со ци јал ног кон струк ти ви зма пру жи ло је не по ду дар не и на ла зе де-
ло твор но сти и по ну де не јед на ких по ли тич ких пре по ру ка, на ро чи-
то у слу ча ју ASEAN-а (Eaton, Stubbs, 2006).

Свим те о риј ским не сла га њи ма упр кос, не тре ба смет ну ти с 
ума да су, по пра ви лу, ре ги о ни ства ра ни као по ли тич ки про јек ти 
ра ди ре ша ва ња уоче них пи та ња или про бле ма. По сле дич но је не-
из бе жно при хва ти ти да је питање, или проблемоноштотреба
посматрати како ће одредити регион, при ме њу ју ћи ра зно вр сне 
при сту пе. При ме ње ни ра зно вр сни при сту пи, не по бит но, из ве шће 
си лу не по ду дар них ре зул та та. Ова кви учин ци ни су обес хра бру ју-
ћи. На про тив. Ра зно род ност и ра зно вр сност ни су сла бо сти. Пред-
но сти су за ор га ни зо ва ње по у зда ни јег зна ња о све ту ре ги о на.

Ре ги о ни су у ин тер ме стич ним по сло ви ма кључ ни де лат ни-
ци. Умре же ност у ре ги о не и умре жа ва ње ре ги о на зах те ва се у раз-
у ме ва њу ка ко свет да нас по сто ји. То раз у ме ва ње тра жи да се ви ди 
ка ко ре ги о ни по слу ју. Исход пословања региона је нови слој ви-
шеслојнеглобалневладавине. Учинциделовањарегионалногслоја
глобалне владавине одређују светску политику. Ре ги о ни се, не у-
мит но, мо ра ју ви де ти као осо бе ни ула га чи у гло бал ној вла да ви ни 
(Сте фа но вић-Штам бук, 2008б; 2008ц). Сход но по ло жа ју ула га ча 
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мо ра се оце њи ва ти и ка кви су пред у зет ни ци и де лат ни ци у гло бал-
ној вла да ви ни.

Деловање умрежених региона у управљање интерместич-
ним пословима неизоставна је саставница глобалне политике. 
Упо до бље но овим чи ње ни ца ма, а не пред ра су да ма за ста ре лих те-
о ри ја о ства ри ма из про шлог све та, нео п ход но је гледати регионе
усветскојполитици. Гле да ти и уви де ти за што, шта, ка ко и с ко јим 
по сле ди ца ма ре ги о ни ра де у свет ској по ли ти ци би ли су оки да чи 
по кре та њу ус по ста вља ња “но вог” ме ђу на род ног ре ги о на ли зма. 
По кре тач ка за ни ма ња озна чу ју ће су оме ђи ла пред мет са знај ног 
пред у зет ни штва “но вог” ме ђу на род ног ре ги о на ли зма. По стиг ну ћа 
у про у ча ва њу ре ги о на и ре ги о на ли зма, то ком ско ро два де се то го ди-
шњег ра да, учи ни ла су га не за о би ла зним из во ром све жих до то ка 
зна ња у це ло куп не ме ђу на род не сту ди је о то ме ка ко се пра ви свет-
ска по ли ти ка. 
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REGIONSWITHIN“OLD”AND“NEW”INTERNATI
ONALREGIONALISM:ESTABLISHMENTOFANEW
“ANALYSISLEVEL”INTHEWORLDPOLITICS

Summary
This pa per is abo ut ac com plis hed un der stan ding of the re gi ons 

as “a trig ger for ce in the world po licy” in “new” in ter na ti o nal re gi o na-
lism. In the ar tic le the re are pre sen ted the re sults of “new” in ter na ti o nal 
re gi o na lism and the re is ex trac ted a key analysis that the com plex of 
the o ri es and di rec ti ons wit hin the re se arch un der that “na me” had esta-
blis hed the re gion as a new “third” le vel in the world po li tics analysis, 
an im por tant fo un da tion of the glo bal or der and real in ter na ti o nal re la ti-
ons, that is al so the ob ject of sci en ti fic analysis of the re a lity of in ter na-
ti o nal re la ti ons. Firstly, the re are pre sen ted le a ding stan dings of “new” 
in ter na ti o nal re gi o na lism re gar ding the sig ni fi can ce of the re gion as an 
ob ject of re se arch. Then the dif fe ren ces bet we en un der stan ding of glo-
ba li za tion and re gi o na lism as the trig ger of world po li tics are un der-
li ned. For pur po se of cog ni ti ve ef fec ti ve ness the re are pre sen ted the 
at tempts of new re gi o na lism to avoid the trap of di vi sion of the se in dis-
so lubly con nec ted pro ces ses. Wit hin the con text the re are pre sen ted the 
re sults of the o re ti cal stri ving of one Bu zan and Va e ver on one si de, and 
Pe ter Kat zen stein on ot her si de, to ob ser ve the world as the world of 
re gi ons thro ugh com pre hen sion of con nec tion bet we en glo ba lism and 
re gi o na lism, and not di scon nec tion of that one pro cess from the ot her 
one. A short re vi ew of ba sic no ti ons of “new” re se arch of in ter na ti o nal 
re gi ons is pre sen ted in third part of the ar tic le. Fi nal part of the ar tic le 
is de di ca ted to de scrip ti ve il lu mi na tion of the most im por tant qu e sti ons 
of the world po li tics from the an gle of “new” in ter na ti o nal re gi o na lism. 
Con clu sion of the ar tic le is that the “new” in ter na ti o nal re gi o na lism 
sup pli es a fresh in flux of know led ge to ove rall in ter na ti o nal stu di es on 
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ma king of mo dern world po li tics by esta blis hment of the re se arch of the 
re gi ons as a spe ci fic le vel wit hin the glo bal go ver ning.
Key Words: world po li tics, re gi ons, re gi o na lity, re gi o na lism, in tra-re gi o na-

lism, in ter-re gi o na lism, trans-re gi o na lism, “analysis le vel”, re gi-
o nal tra de agre e ments, re gi o nal or ga ni za ti ons
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Академија за дипломатију и безбедност, Београд

СПЕЦИФИЧНОСТИМЕРЕЊАУ
ПОЛИТИЧКИМНАУКАМА

Резиме
У ра ду се ис ти чу про бле ми ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма, и 

не ка бит на пи та ња ко ја се од но се на про бле ме де фи ни са ња пој ма 
ме ре ња, пре све га пред ме та ме ре ња, еле ме на та, про це ду ре ме ре-
ња, као и кван ти те та и ква ли те та.

Аутор пред ла же кон цепт про це са и си сте ма ме ре ња у по ли-
тич ким и дру штве ним на у ка ма. 
Кључ не ре чи: ме ре ње, по ли тич ке на у ка, пред мет ме ре ња, про це ду ра ме-

ре ња, кван ти тет, ква ли тет, ска ле,...

1.ОПШТИПОЈАММЕРЕЊАИПРЕДМЕТАМЕРЕЊА

У осно ви пој ма ме ре ње на ла зи се мно штво ствар них дру-
штве них чи ње ни ца из ко јих се овај по јам, ње гов обим, са др жај и 
зна че ње из во де. Сто га је про цес по и ма ња и де фи ни са ња овог пој ма 
као оп штег, стал но отво ре но гно се о ло шко, епи сте мо ло шко, ло гич-
ко, а на ро чи то ме то до ло шко пи та ње. Ако је исти ни та по став ка да 

1) Др Ве ра Аре жи на-Ђе рић је до цент на Ака де ми ји за ди пло ма ти ју и без бед ност, Бе о град, 
где др жи на ста ву на пред ме ту Ме то до ло ги ја по ли тич ких на у ка. 
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се на у ка са сто ји из пред ме та и ме то да на у ке, а да у са вре ме ном све-
ту има ви ше сто ти на на у ка и на уч них ди сци пли на, он да је ме ре ње 
про блем и ме то до ло шко пи та ње по ве за но са њи хо вим пред ме том 
(као са пред ме том ме ре ња) и са ме то дом на у ке и ме то до ло ги јом ко-
ја га из у ча ва и као пред мет и као про це ду ру са зна ња.2) 

По јам ме ре ња по ми ње се још у раз ма тра њи ма Пи та го ре3) и 
ње го ве пи та го реј ске шко ле, Со кра та, Ари сто те ла, и мно гих дру гих 
ан тич ких ми сли о ца. Пре ма Ари сто те лу, „сва ку др жа ву чи не од-
ре ђе ни ква ли те ти и кван ти те ти. У ква ли те те, он убра ја: сло бо ду, 
бо гат ство, обра зо ва ње и пле ме ни то по ре кло, док као кван ти тет 
на во ди: број ност. Пре ма ње му, рас по де ла тих осо би на уну тар јед не 
др жа ве, чи ни од ре ђе но уре ђе ње.“4) 

У це ло куп ној ствар но сти – при род не тво ре ви не су осно ва 
укуп них об ли ка жи во та, па и људ ског дру штва. Ме ђу тим, људ ско 
дру штво ства ра и соп стве не тво ре ви не ко је се осла ња ју на тво ре-
ви не при ро де, али та ко што их ком би ну ју, тран сфор ми шу у не што 
дру го, уни шта ва ју или се лек тив но раз вој но ути чу на њих. При том, 
оп ште је по зна то да се мо же ме ри ти са мо оно о че му по сто ји дру-
штве но са зна ње или оно чи јим се ме ре њем мо же оства ри ти дру-
штве но са зна ње. 

На осно ву то га, мо гу ће је раз ли ко ва ње ме ре ња: (а) у при род-
ним и (б) у дру штве ним на у ка ма. 

(а) Про блем ме ре ња у при род ним на у ка ма је ре шен, јер је 
јед но став но од ре ди ти пред мет ме ре ња, а то су по ја ве у 
при ро ди. 

(б) Ме ђу тим, про блем ме ре ња је очи гле дан у дру штве ним 
на у ка ма, где по сто је раз ли чи та схва та ња:

2) Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 33: „Би тан део сва ке на у ке је њен ме тод. Као и пред мет 
на у ке, ме тод на у ке је пред мет на уч ног са зна ња, од но сно пред мет на уч ног ис тра жи ва ња. 
На у ка ко ја се по себ но ба ви на уч ним ис тра жи ва њи ма ме то да (на чи на ко ји ма се ис тра жу-
је) ко ја сти че на уч но са зна ње о ме то да ма, на зи ва се ме то до ло ги ја. Да кле, ме то до ло ги ја 
је на у ка о ме то да ма сти ца ња на уч ног са зна ња од но сно о ме то ди ма на уч ног ис тра жи-
ва ња.“

 Ви де ти ви ше: Тер миз Џ., Ме то до ло ги ја дру штве них на у ка, ТКД „Ша хин па шић“, Са-
ра је во, 2003; Ми ло ше вић Н., Ми ло је вић С., Осно ви ме то до ло ги је без бед но сних на у ка, 
По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2001.

3) Кре шен цо Л., Исто ри ја грч ке фи ло зо фи је - пред со кра тов ци, Све то ви, Но ви Сад, 1991, 
стр. 52-57. За Пи та го ру пр во бит ни еле мент Уни вер зу ма је број - број 10 (te traktys), ко ји 
пред ста вља „бо жан ску су шти ну“. 

4) Ари сто тел, По ли ти ка, че твр та књи га, BIGZ Pu blis hing, Бе о град, 6. изд., 2003.
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-  пр во, на ста ло је `30-их го ди на 20-ог ве ка, за сту па ли 
су Ла зар сфелд, Ле вин, Мо ре но и дру ги, сма тра ју ћи 
да се дру штве не по ја ве мо гу ме ри ти; 

-  дру ги, тзв. „кван ти та тив ни пра вац“ ин си сти ра да се 
све по ја ве мо гу ме ри ти, а оно што се не мо же ме ри ти, 
и не спа да у на у ку.5) У не ке пред став ни ке овог схва-
та ња убра ја ју се Ан дер сон ко ји је до при нео раз во ју 
овог схва та ња са сво јим ма те ма тич ким мо де лом фор-
мал не ор га ни за ци је и Ри чард сон, ко ји је из ра дио ма-
те ма тич ки мо дел о су ко би ма ме ђу на ци ја ма; 

-  осим по ме ну тих, по сто ји и тре ће схва та ње, пре ма 
ко ме се не мо гу ис тра жи ва ти све дру штве не по ја ве 
при ме ном ма те ма тич ких ме то да, због спе ци фич но-
сти дру штве них на у ка. Да кле, пре ма овом схва та њу, 
у дру штве ним на у ка ма не мо же се све ме ри ти, по себ-
но не дру штве ни про цес. На и ме, мо гу се ме ри ти са мо 
не ки аспек ти дру штве ног про це са (тра ја ње, број ком-
по нен ти, и сл.). Ме ђу тим, за са да се не мо гу се ме ри-
ти су штин ске ква ли та тив не и кван ти та тив не и не ма-
те ри јал не од ред бе! На при мер, да ли се мо гу ме ри ти: 
ду ша, сре ћа, и слич но? Код ме ре ња сре ће, по зна те су 
ква ли фи ка ци је: „ма ње“, „ви ше“, „ве о ма сре ћан“, ме-
ђу тим то ни су пра ва ме ре ња, већ су то ло гич ке ва-
лен ци је, чи ме се отва ра пи та ње – да ли су ло гич ке 
ва лен ци је спе ци фич ни об ли ци ме ре ња? 

У дру штве ним на у ка ма, као и у окви ру по ли тич ких на у ка, 
мно ги ауто ри, као на при мер, Ђу рић, Кем пел, Ра сел, В. Ми лић, М. 
Ни ко лић, Ж. Ри стић, М. Бог да но вић,6) и дру ги, на сто ја ли су да де-
фи ни шу по јам ме ре ња.

Та ко је ме ре ње за М. Ђу ри ћа:„при да ва ње ну ме рич ких вред-
но сти пред ме ти ма или по ја ва ма с об зи ром на не ко њи хо во обе-
леж је ко је мо же би ти раз ли чи то из ра же но“.7) Ова де фи ни ци ја М. 
Ђу ри ћа ни је до вољ но пре ци зна. Оправ да но се мо же по ста ви ти пи-
5) Со ци о ло шки лек си кон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1982, стр. 357-358.
  Сми ља нић-Чо ла но вић В., „Со ци о ме три ја“, у збор ни ку: Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња 

дру штве них по ја ва, Ин сти тут за кри ми но ло шка и кри ми на ли стич ка ис тра жи ва ња, Бе о-
град, 1963, стр. 471-472.

6) Ви де ти: Бог да но вић М, Ме то до ло шке сту ди је, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1993; Бог да но вић М, Кван ти та тив ни при ступ у со ци о ло ги ји, Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе-
о град, 1981.

7) Ђу рић М, Про бле ми со ци о ло шког ме то да, Са вре ме на шко ла, Бе о град, 1962, стр. 105-
106.
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та ње – да ли се ме ре ње мо же све сти са мо на при да ва ње ну ме рич-
ких вред но сти по ја ва ма?

Пот пу ну де фи ни ци ју ме ре ња да ли су Ми ло са вље вић Сла-
во мир и Ра до са вље вић Иван у де лу „Осно ви ме то до ло ги је по ли-
тич ких на у ка“ ка да ука зу ју да је „ме ре ње про це ду ра си сте мат ског 
утвр ђи ва ња кван ти та тив ног свој ства не ке по ја ве де фи ни са ним и 
од го ва ра ју ћим ме ра ма и ме ри ли ма.“8) 

На осно ву то га, чи ни о ци ме ре ња су сле де ћи:
„(1) пред мет ме ре ња чи ја се свој ства стро го де фи ни шу оп-

штом де фи ни ци јом ко јом се кон кре ти зу је оно што ће се 
ме ри ти;

(2) ме ри ла ко ји ма ће мо, као оформ ље ним ин стру мен ти ма 
из вр ши ти ме ре ње од но сно ме ри ти;

(3) ме ра као је ди ни ца ко јом се утвр ђу ју и из ра жа ва ју ве ли-
чи не – ко ли чи не и ко је су угра ђе не у ме ри ла;

(4) про це ду рако јом се ус по ста вља си сте мат ски од нос из-
ме ђу пред ме та ме ре ња, ме ри ла и ме ре;

(5) ме ри лац, су бјект ко ји из во ди ме ре ње, при ме ном ме ри ла 
и ме то де.“9)

У по ли тич ким ис тра жи ва њи ма, ме ре ње је нео п ход но јер су 
че сти ис ка зи: број, ко ли чи на, уда ље ност, тра ја ње, бр зи на, и сл. 
Сви ти ис ка зи, као и дру ги ис ка зи ука зу ју на од ре ђе не ВЕ ЛИ ЧИ НЕ 
ко је се мо гу утвр ђи ва ти, тј. ме ри ти на раз не на чи не. А без утвр ђи-
ва ња ве ли чи не, дру штве не по ја ве се не мо гу на уч но са зна ти. На 
при мер, „По ли тич ка пар ти ја ко ја је основ на пре „n“ го ди на, да-
нас има „x“ чла но ва.“ Да ли на осно ву то га мо же мо да зна мо по-
ли тич ку сна гу те пар ти је? И да ли мо же мо да зна мо ко ји је број 
осво је них ман да та те пар ти је у скуп шти ни?

У осно ви ме ре ња су штин ско је утвр ђи ва ње раз ли ке – ис то-
сти - ко ли чи на (ма у ком об ли ку би ле из ра же не) не ким уна пред де-
фи ни са ним ме ри лом и по ступ ком ме ре ња. Да кле, ме ре њесе мо же 
де фи ни са ти као људ ска де лат ност, сло же на, про це сна, (про це ду-
рал на) и струк тур на. 

На осно ву то га, мо гли би, уз из ве сна упро шћа ва ња да као 
еле мен тесло же ног про це са ме ре ња на ве де мо: 1) си ту а ци ју, 2) су-
бјек те, 3) раз ло ге, 4) де лат ност, 5) ме то де и сред ства, и 6) ефек те и 
по сле ди це.
8) Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка, Слу жбе-

ни гла сник, Бе о град, 2003, стр. 571.

9)  Исто, стр. 595.
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1) У од ре ђе ној си ту а ци ји у од ре ђе ном су бјек ту на ста је по-
тре ба за ме ре њем. Си ту а ци ју чи не усло вии узро ци у ко ји ма се ме-
ре ње, као про цес од и гра ва (а ко ји иза зи ва ју по тре бу за ме ре њем). 
Ни је по треб но по себ но до ка зи ва ти да се ни јед на дру штве на по ја ва 
не од и гра ва из ван не ких и не ка квих при род них и дру штве них усло-
ва. У ве зи с тим, кон ста ту је мо да по сто је ме ре ња у да тим при род-
ним и дру штве ним усло ви ма, за тим ме ре ња у мо ди фи ко ва ним или 
по себ но ода бра ним усло ви ма и ме ре ња у ве штач ким усло ви ма.10)

На при мер, си ту а ци ја мо же би ти: по вољ на или не у трал на 
или не по вољ на за не ку по ја ву и (или) про цес. По што се го во ри о 
мно штву усло ва, увек не ки усло ви има ју свој ство тих по ме ну тих. 
Ка ко се до ла зи до кван ти фи ка ци је усло ва? Не ки усло ви су до вољ-
ни и ну жни. Али шта је то до вољ но? Ка ко су усло ви ну жни? На 
при мер, за рад хи дро цен тра ле од ре ђе не ве ли чи не и од ре ђе ног ка-
па ци те та, по треб на је: а) во да, од но сно од ре ђе на ко ли чи на во де; 
б) бра на; в) од ре ђен пад; и г) тур би не од го ва ра ју ћег ква ли те та. Та 
си ту а ци ја се мо же из ме ри ти и ма те ма тич ки про ра чу на ти, на кон че-
га се са мо кон ста ту ју раз ли ке. За што? То су јед но став ни, ма ње или 
ви ше, у фи зи ци по зна ти про це си (то је ме ха ни ка). 

Али шта су ну жни и до вољ ни усло ви да се јед на му шка осо-
ба за љу би у јед ну жен ску осо бу? Ко ји су ну жни и до вољ ни усло ви 
да мај ка жр тву је сво ју де цу или да де ца омр зну ро ди те ље? Ко ји 
су ну жни и до вољ ни усло ви да се не ко опре де ли за пар ти ју „а“, а 
дру ги за пар ти ју „б“, а ишли су у исту шко лу и има ли исти хо би - 
фуд бал? Шта су ну жни и до вољ ни усло ви да су бјект ме ђу на род них 
од но са „а“ има ин те ре се „x“, а су бјект „б“ ин те ре се „у“, и иако сви 
има ју ег зи стен ци јал не по тре бе, ка ко се он да ти ин те ре си раз ли ку-
ју?

2) Су бјекткон ста ту је по тре бу за ме ре њем и утвр ђу је пред-
мет ме ре ња. То под ра зу ме ва от кри ва ње бит них свој ста ва, осо би на 
пред ме та ме ре ња, као што су: ма те ри јал ност или, за раз ли ку од то-
га, ин те лек ту ал ност, ду хов ност, итд. као и агре гат но ста ње;

По треб но је раз ли ко ва ти две уло ге су бје ка та, а то су: (1) ме-
ра чи, од но сно су бјек ти ко ји оба вља ју ме ре ња, и (2) су бјек те ко ји 
су под врг ну ти ме ре њу, а ко је на зи ва мо ме ре ни ма (ме ре ни). Из ме ђу 
ме ра ча и ме ре них по сто ји и јед на пре ла зна ка те го ри ја – то су ауто-
ме ра чи - су бјек ти ко ји исто вре ме но оства ру ју обе уло ге.
10)  Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка, че твр то 

изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008. Ауто ри као део пла на екс пе ри мен та на во де: „(6) 
еви ден ти ра ње и ме ре ње ре зул та та екс пе ри мен та“; Ви де ти ви ше: ла бо ра то риј ски, при-
род ни, и ex-post fac to eксперимент, стр. 540-547.
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Ме ра чи се ве о ма раз ли ку ју: мо гу би ти ин ди ви ду ал ни/ко лек-
тив ни, про фе си о нал ни/ама тер ски, ин сти ту ци о на ли зо ва ни/при ват-
ни, ком пе тент ни и не ком пе тент ни, итд. Та ко ђе, по сто је и спе ци-
јал не ин сти ту ци је чи ји је глав ни за да так ме ре ње. У њих убра ја мо 
Ста ти стич ки, Хи дро ме те о ро ло шки за вод, Свет ску здрав стве ну ор-
га ни за ци ју Ује ди ње них на ци ја, по ре ску упра ву, по ли ци ју, шко ле, 
итд. 

Ме ђу тим, ако се по сма тра ме ре ње као оп шти по јам, он да се 
сви су бјек ти ја вља ју у свим по ме ну тим уло га ма, али, по пра ви лу, у 
ра зним обла сти ма, вре ме ни ма и про сто ри ма, у ра зним си ту а ци ја ма 
жи во та. До вољ но је при се ти ти се еви ден ти ра ња до ла ска на по сао, 
или по пи си ва ча при ли ком по пи си ва ња ста нов ни штва.

Ра зу мљи во је да у окви ру основ них уло га, мо же мо кон ста-
то ва ти по сто ја ње но си ла ца ра зних функ ци ја – од тво ра ца пра ви ла 
ме ре ња, на ру чи ла ца, из вр ши ла ца и ко ри сни ка ме ре ња, итд.

3) У би ло ко јој вр сти ме ре ња, раз ли чи ти су бјек ти има-
ју раз ли чи те раз ло ге, као што су: (а) ко рист, (б) хо би, (в) сти цај 
дру штве них окол но сти, (г) до бро вољ ни - соп ствен из бор, до (д) 
нео ба ве ште но сти да је не ко објект ме ре ња, и (ђ) при нуд них раз ло-
га. У при нуд не, убра ја мо не са мо оне ко ји су мо ти ви са не прет њом 
или вр ше њем ра зних об ли ка на си ља, већ и све оне ко ји су услов за 
оства ри ва ње до бро би ти.

4) У де лат но сти ко је вр ши су бјект – ме рач, убра ја ју се: (1) 
од лу ка да оба ви ме ре ње; (2) би ра ње од ре ђе не вр сте ме ре ња; (3) 
вред но ва ње из вр ше ног ме ре ња; и (4) ко ри шће ње ре зул та та ме ре-
ња. 

5) Као од ре ђе не ме то де и сред ства, су бјект при ме њу је ме-
ри ла, зах те ве про це ду ре и од го ва ра ју ћу тех ни ку ме ре ња. 

Ме ри ло је оно чи ме се не што ме ри. При том, тре ба раз ли ко-
ва ти је ди ни цу ме ре као ме ри ло (ли тар, за за пре ми ну; ки ло грам, 
за ма су; ме тар, за ду жи ну; итд.) од ин стру ме на та ме ре ња у ко ји 
су угра ђе не је ди ни це ме ре – ме ри ла. За ви сно од ме ри ла, за ви си и 
по сту пак ме ре ња,11) ко ји чи ни си стем ме ђу соб но по ве за них рад њи 
у ко ри шће њу ин стру ме на та и ме ри ла ра ди утвр ђи ва ња ко ли чи не 
пред ме та ме ре ња.
11)  Ми лић В., Со ци о ло шки ме тод, Но лит, Бе о град, 1978, стр. 626-629; „Ипак се у из ра ди 

сва ког ме ри ла мо ра ре ши ти не ко ли ко оп штих ме то до ло шких за да та ка: (1) што пре ци-
зни је, и по мо гућ но сти те о риј ски, де фи ни са ти пред мет ме ре ња; (2) про на ћи те о риј ски 
аде кват не... ис ку стве не по ка за те ље по мо ћу ко јих ће се из ве сти ме ре ње; (3) кад год се 
упо тре ба ља ва не ко сло же но ме ри ло мо ра се од ре ди ти спе ци фич на те жи на свих ње го вих 
са став них де ло ва (пон де ри са ње по ка за те ља); и (4) ис пи та ти аде кват ност и ис ку стве на 
по у зда ност ме ри ла. Сви ови за да ци се од но се на из ра ду мер ног ин стру мен та.“ 
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Уко ли ко не по сто је од го ва ра ју ће тех ни ке (ин стру мен ти и по-
ступ ци), су бјект при ла го ђа ва по сто је ће или кон стру и ше но ве. На 
при мер, кон стру и ше по себ на ме ри ла и по себ не по ступ ке у из град-
њи ме ри ла (њи хо вог бли жег од ре ђе ња), као и из град њу мер них ин-
стру ме на та.

На осно ву са зна тих од ре да ба пред ме та ме ре ња, от кри ва се 
мер љи вост пред ме та тј. да ли се по сто је ћим вр ста ма, ти по ви ма, 
ин стру мен ти ма и по ступ ци ма мо же из вр ши ти ме ре ње и с ка квим 
ефек ти ма. Ако је ис ка зи ва ње по ја ве фак тич ки опа зи во и еви дент-
но, по ја ва је мер љи ва не ка квим на чи ном ме ре ња и не ка квим, при-
ме ре ним, ме ри лом и по ступ ци ма. 

 6) Ре зул тат тј. ефе кат (при ме не ме ри ла у про це ду ри) ме-
ре ња је, на чел но, ме ра. Пој мом ме ра озна ча ва се би ло ко ја ко ли чи-
на не че га до ко је се до шло ме ре њем.

КВАН ТИ ТЕТ,од но сно ко ли чи на је основ ни оп шти пред мет 
ме ре ња. Ме ђу тим, осим ми са о но, у ствар ност не по сто ји, не за ви-
стан кван ти тет, већ по сто ји са мо као ко ли чи на не че га, не ког КВА-
ЛИ ТЕ ТА, не ког свој ства, осо би не ка рак те ри сти ке.12) Осим то га, 
сва ки ква ли тет је из ра жен у не ком об ли ку, па се мо же раз ли ко ва ти 
од дру гих. Све што се ис по ља ва, ја вља се као по ја ва у дру штве ној 
ствар но сти, мо же се ме ри ти ако се утвр де од го ва ра ју ћа ме ри ла, од-
го ва ра ју ћи ин стру мен ти и пра ви ла по сту па ња. 

У по ли тич ким на у ка ма, је због мно штва по јав них об ли ка 
ква ли те та и кван ти те та, нео п ход но утвр ди ти оп ште пред ме те ме-
ре ња. Шта је оп шти пред мет ме ре ња? Оп шти пред мет ме ре ња мо-
гу би ти све чвр сте, теч не и га со ви те ства ри, као и не ма те ри јал не. 

Спе ци фич но сти ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма огле да ју се у 
то ме што ма те ри јал ни пред мет ме ре ња об у хва та ју: је дин ке људ-
ског ро да, ор га ни за ци је, ин сти ту ци је, тво ре ви не де ла ња, по на ша-
ње, и дру го; док не ма те ри јал ни пред мет ме ре ња об у хва та: свест, 
осе ћа ња, ста во ве, су до ве, оче ки ва ња, на да ња, же ље, од но се, и дру-
го.

12)  Му жић В., Ме то до ло ги ја пе да го шког ис тра жи ва ња, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Са-
ра је во, 1968, стр. 379; Дру га вр ста обе леж ја, ква ли та тив на (на зи ва ју се и атри бу тив-
ним), су обе леж ја ко ја се „из ра жа ва ју ри је чи ма а не бро јем. Та ква су,... на при мјер она 
о спо лу уче ни ка, о шко ли у ко ју по ла зи,... Ме ђу тим, и ге о граф ска оби љеж ја мо гу би ти 
атри бу тив на: (нпр. Мје сто ро ђе ња), док вре мен ска то у пра ви лу не мо гу би ти јер се уви-
јек из ра жа ва ју бро јем. ... По сто ји, до ду ше, и атри бу тив ни из раз вре мен ског оби љеж ја 
(„са да“, „при је“, „по сли је“, „да нас“, „ју че“, „су тра“ и т. сл.). Ме ђу тим, та оби љеж ја се 
при при ку пља њу по да та ка уви јек пре тва ра ју у ну ме рич ки из раз.“
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Ма те ри јал ни Не ма те ри јал ни
- је дин ке људ ског ро да (за јед ни це)
- ор га ни за ци је
- ин сти ту ци је
- тво ре ви не де ла ња 
- понашање, итд.

- свест 
- осе ћа ња
- ста во ве
- су до ве
- оче ки ва ња
- на да ња
- же ље
- односе, итд.

Шта се ов де мо же ме ри ти? Код на ве де них пред ме та ме ре ња 
мо гу се ме ри ти: ду жи на, тра ја ње, те жи на (ма са) и си ла (сна га). 
Из њих су, као основ них пред ме та ме ре ња, из ве де ни мно ги дру ги 
пред ме ти ме ре ња (на при мер, обим, рас про стра ње ност, ин тен зи-
тет, по но вљи вост, сук це сив ност, уче ста лост, гу сти на, итд.). И 
код ма те ри јал них, као и код не ма те ри јал них ства ри, мо гу се ме ри-
ти: ко ли чи на, уче ста лост и тра ја ње. На при мер, до са зна ња о ме-
ра ма ко ли чи на ра зних по ја ва ствар но сти до ла зи се ра зним ме ре њи-
ма, у ко ји ма су при ла го ђе не про це ду ре, ме ри ла и ме ре. Ме ђу тим, 
у свим слу ча је ви ма и у свим вр ста ма ме ре ња основ ни прин ци пи 
су стан дар ди зо ва ност, ре ли ја бил ност и ефи ка сност.13) На при мер,
прин цип стан дар ди зо ва но стимо же се схва ти ти као зах те ва на тј. 
стан дард на – да кле, уна пред утвр ђе на ме ра у си сте му ме ра. С дру-
ге стра не, то се мо же схва ти ти и као при ме на стан дар ди зо ва не про-
це ду ре ко ја, у на че лу га ран ту је ва ља ност ме ре ња и ме ре као ре-
зул та та ме ре ња. Као при мер сло же них стан дар да, мо же мо на ве сти 
еко ло шке стан дар де, и то се ри је стан дар да ISO 14000.14)

Пр ва спе ци фич ност ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма је пред-
мет ме ре ња. Да кле, у по ли тич ким на у ка ма, нај ва жни ји пред мет 
13) Ви де ти ви ше: Гуд В., Хет П., Ме то ди со ци јал ног ис тра жи ва ња, Вук Ка ра џић, Бе о град, 

1966, стр. 221-223, 233-235. 

14) Ме ђу на род не еко ло шке стан дар де ISO 14000 чи не гру пе стан дар да, и то: еко ло шког 
ме наџ мен та, еко ло шког про ве ра ва ња, еко ло шког обе ле жа ва ња, оце њи ва ња еко ло шког 
учин ка, оце њи ва ња жи вот ног ци клу са, и дру ги, ко ји ма се утвр ђу ју зах те ви за упра вља-
ње за шти том жи вот не сре ди не и утвр ђи ва њем ути ца ја од ре ђе них про из во да и услу га на 
жи вот ну сре ди ну. Та ко се, на при мер, ме ђу на род ни стан дард за упра вља ње жи вот ном 
сре ди ном 14001, при ме њу је у не ко ли ко фа за: (1) де фи ни са ње еко ло шке по ли ти ке од-
ре ђе не ор га ни за ци је; (2) Про це на ути ца ја од ре ђе них про из во да и услу га на жи вот ну 
сре ди ну и пла ни ра ње про гра ма за по бољ ша ње еко ло шког учин ка; (3) При ме на си сте ма 
еко ло шког упра вља ња у нор мал ним и ван ред ним усло ви ма; и (4) Пре и спи ти ва ње ре зул-
та та и од ре ђи ва ње но вих ци ље ва од стра не ру ко вод ства од ре ђе не ор га ни за ци је. Ви де ти: 
Сте ва но вић Бран ка, и др., Ен ци кло пе ди ја – Жи вот на сре ди на и одр жи ви раз вој: књи-
га тач них од го во ра, Бе о град, Eco li bri; Срп ско Са ра је во, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2003, стр. 417.

   Ви де ти ви ше о еко ло шким стан дар ди ма у: Аре жи на В., Про бле ми ме ре ња еко ло шке 
без бед но сти, док тор ска ди сер та ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, 2008, стр. 35-39.
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ме ре ња су ме ре ња мо ћи и вла сти,15) ко ја су сло же на због то га што 
се мо ра ју оба вља ти ин ди рект ним пу тем, пу тем по сред них по ја ва 
не по сред но ма ни фест них, ко је се мо гу иден ти фи ко ва ти.

Дру го, што је та ко ђе ве о ма сло же но, то је по ло жај од ре ђе-
них по ли тич ких су бје ка та уну тар др жа ве, као и на ме ђу на род ном 
пла ну. 

Тре ће, то је са гла сност ин те ре са и во ља ин ди ви ду ал них и ко-
лек тив них су бје ка та у сло же ном си сте му вла да ви не ве ћи не.

Че твр то, то је сте пен не за ви сно сти и са мо стал но сти др жа ве.
Пе то, пред мет ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма је ствар на уло-

га и ути цај по ли тич ких пар ти ја у ви ше пар тиј ском, али и у јед но-
пар тиј ском си сте му.

Ше сто, то је де кла ра тив на и ствар на ода ност од ре ђе ним иде-
о ло ги ја ма, си сте ми ма вред но сти и од ре ђе ним по ли тич ким су бјек-
ти ма.

Ли ста пред ме та ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма би се мо гла 
сма тра ти ве о ма ду гом, ако не и бес крај ном, јер се мо ра ме ри ти све 
че му се мо же ста ви ти пред знак „по ли тич ко“, што је у са вре ме ном 
све ту ве о ма те шко огра ни чи ти, јер се по ли ти ка и пра во ба ве го-
то во свим ком по нен та ма људ ског жи во та. То се нај бо ље ви ди на 
јед ном јед но став ном, нај че шћем при ме ру, као што је до но ше ње 
за ко на у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је. На и ме, по треб но је ме ри-
ти тј. утвр ди ти ко ли ко има по сла ни ка, ко ли ко по сла нич ких гру па, 
ко ли ко ра зних скуп штин ских од бо ра, скуп штин ских ко ми си ја; за-
тим, ко ли ко има ини ци ја ти ва, пред на цр та, на цр та, пред ло га за ко-
на; за тим ко ли ко има исту па ња по сла ни ка то ком рас пра ве, ко ли ко 
има аманд ма на. Слич но је и код гла са ња, јер је по треб но утвр ди ти 
ко ли ко по сла ни ка је гла са ло: (а) за; (б) про тив, и (в) ко ли ко је би ло 
уз др жа них. Осим то га, по треб но је ме ре ње гла сач ке ба зе ко ју ти 
по сла ни ци пред ста вља ју, као и ме ре ње вре ме на о ини ци ја ти ви да 
се за кон до но се, ме ре ње вре ме на пред ло га за ко на скуп шти ни до, 
ме ре ње вре ме на ко је је по треб но за гла са ње. 

Све дру ге спе ци фич но сти ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма, 
про из и ла зе из спе ци фич но сти око пред ме та ме ре ња. 
15)  Јо ва но вић С., О др жа ви, Ге ца Кон, Бе о град, 1922, стр. 9-30.
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2.СПЕЦИФИЧНОСТИОСНОВНИХВРСТАМЕРЕЊА

ИСПЕЦИФИЧНОСТИЊИХОВЕПРИМЕНЕ

Пре ма на уч ном са зна њу о ме ре њу,16) ја вља ју се три оп ште 
вр сте ме ре ња: 1. ег закт но; 2. кон вен ци о нал но; и 3. ин ту и тив но. 

Све три вр сте има ју ве ли ку при ме ну у по ли ти ко ло шким ис-
тра жи ва њи ма.

1. Код ег закт ног ме ре ња,осно ва је ап со лут на ну ла. Основ-
ни ме тод је пре бро ја ва ње, а је ди ни це ме ре ња су при род не це ли не. 

Ова вр ста ме ре ња има ве ли ку при ме ну и у дру штве ним, 
од но сно по ли тич ким на у ка ма. На при мер, код утвр ђи ва ња бро ја 
др жа ва у све ту, бро ја ста нов ни ка у од ре ђе ној др жа ви, бро ја по ли-
тич ких пар ти ја у др жа ви, бро ја чла но ва од ре ђе не пар ти је, бро ја ра-
чу на ра по ста нов ни ку у од ре ђе ној др жа ви, и сл.

2. У осно ви дру ге вр сте ме ре ња, кон вен ци о нал ног ме ре ња,је 
тзв. кон вен ци о нал на ну ла ко ја је „дру штве ним уго во ром (кон вен-
ци јом) утвр ђе на нај ни жа тач ка од ко је по чи ње ме ре ње.“17) 

Код кон ве ци о нал ног ме ре ња, ме ре су пре ци зно утвр ђе не: на 
при мер, ме ре ма се (те жи не) су: ки ло грам, фун та, ун ца,...; ме ре 
ду жи не су: ме тар, јард, сто па, инч, ми ља, и на у тич ка ми ља; ме ре 
по вр ши не: ква драт ни ме тар, ква драт ни ки ло ме тар, ква драт ни 
јард, ква др та на ми ља, итд; ме ре за пре ми не: ли тар, ба рел, га лон-
бри тан ски, га лон-аме рич ки, као и код утвр ђи ва ња вре мен ских зо-
на. На при мер, не ке зе мље ра чу на ју сред ње вре ме по Гри ни чу (0+1h 
за Ср би ју, што је сред ње е вроп ско вре ме).

Ова вр ста ме ре ња, има ве ли ку при ме ну, јер омо гу ћа ва ме-
ре ње ве ли чи на ис под тј. ма њих од ну ле. На при мер, код ме ре ња 
тем пе ра ту ре на ко јој се одр жа ва скуп (по Цел зи ју су или по Фа ран-
хај ту); при ме њу је се и за ме ре ње ди мен зи ја про сто ра не ке по ја ве 
или про це са („По вор ка је ду га n ме та ра.“); и за ме ре ње си ро ма-
штва или раз во ја љу ди. На и ме, 1990. го ди не со ци о лог Мах буд ул 
Хак фор ми рао је ин декс раз во ја љу ди (Hu man De ve lop ment In dex 
– HDI), чи ји је ра спон од ну ла до је дан, а ко јим се ме ре „три ди мен-
16) Ви де ти: Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у-

ка, че твр то изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008; Тер миз Џ., Ме то до ло ги ја дру штве-
них на у ка, ТКД „Ша хин па шић“, Са ра је во, 2003; Ми ло ше вић Н., Ми ло је вић С., Осно ви 
ме то до ло ги је без бед но сних на у ка, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2001; Ни ко лић М., 
Ме ра и со ци о ме тро ло ги ја, Хе ге ло во дру штво – Еку ме на, Бе о град, 1992; Му жић В., Ме-
то до ло ги ја пе да го шког ис тра жи ва ња, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Са ра је во, 1968; Гуд 
В., Хет П., Ме то ди со ци јал ног ис тра жи ва ња, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1966; и др. 

17)  Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка, че твр то 
изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008.
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зи је раз вој ног кон цеп та, ду жи на и здра вље жи во та, сте пен обра зо-
ва ња, и ви си на жи вот ног стан дар да“.18) Иако овај ин декс раз во ја 
љу ди при ме њу је Про грам за раз вој Ује ди ње них на ци ја (UNDP) за 
„про це ну спо соб но сти др жа ва да обез бе де до бро бит и без бед ност 
сво јих ста нов ни ка“,19) спо ран је на чин из ра чу на ва ња ин дек са раз-
во ја љу ди. Та ко, на при мер, нај бр жи раз вој др жа ве са ни ском сто-
пом људ ског раз во ја, има Не пал (1975. HDI ин декс био је 0,29, а 
2000. го ди не из но сио је 0.49), док је нај бр жи раз вој др жа ва са ви-
со ком сто пом људ ског раз во ја има Ир ска (1975. HDI ин декс био је 
0.82, док је 2000. го ди не био 0.92). Да ли се ин декс раз во ја љу ди 
(HDI) про ме нио, и у ко јој ме ри од по чет ка свет ске еко ном ске кри-
зе, оста је и да ље пи та ње. 

3. Осно ва за тре ћу вр сту ме ре ња - ин ту и тив но ме ре њејеоце-
на или про це на пред ме та ис тра жи ва ња20) тј. утвр ђи ва ња раз ли ка 
и слич но сти ко је се уоча ва ју из ме ђу од ре ђе них пред ме та (ко је је 
за сно ва но на де фи ни са ним стан дар ди ма из ве де ним из ре зул та та 
при мар них ме ре ња по је ди них фак то ра и из ве де них ре зул тан ти). 

Спе ци фич но сти код ин ту и тив ног ме ре ња су сле де ће: 
-  пред мет ме ре ња је ја сно де фи ни сан, са упут ством о про-

це ду ри ме ре ња тј. о по на ша њу свих ко ји уче ству ју у ме-
ре њу;

-  при ме њу је се за ве о ма осе тљи ве пред ме те ме ре ња. На 
при мер, за ме ре ње ста во ва тј. ин тен зи те та со ци јал не 
дис тан це, сла га ња, итд.

-  по треб но је ви ше оце њи ва ча и (или) про це њи ва ча. Та-
ко, код ис пи ти ва ња, има ви ше ис пи та ни ка ко ји да ју сво је 
од го во ре о не ком пред ме ту ме ре ња

-  ме ри ла и ме ре су у об ли ку ска ла.

3.СКАЛИРАЊЕКАОСИСТЕММЕРЕЊА
–СПЕЦИФИЧНОСТИУПОЛИТИЧКИМПОЈАВАМА

Ска ли ра ње је основ на про це ду ра ин ту и тив ног ме ре ња, а 
скале су основ ни ин стру мен ти те вр сте ме ре ња.
18)  Ке гли Ч. В., јр, Вит коф Ј. Р., Свет ска по ли ти ка – тренд и тран сфор ма ци ја, Цен тар за 

сту ди је Ју го и сточ не Евро пе, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ди пло мат ска ака де ми ја Ми-
ни стар ства спољ них по сло ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о град, 2004, стр. 359-360.

19)  Исто, стр. 360.

20)  Да ни ло вић Н., Ми ло са вље вић С.., Осно ви без бед но сне ана ли ти ке, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2008, стр. 19-23, 141-145.

 Тер миз Џ., Ми ло са вље вић С., „На уч ни осно ви са вре ме не ана ли ти ке“; ви де ти: ста во ве као 
пред мет ана ли тич ког про у ча ва ња, у: Ана ли ти ка, Гра фит, Лу ка вац, 2008, стр. 97-101.
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По сто је сле де ће вр сте ска ла: (1) но ми нал на; (2) ор ди нал на; 
(3) ин тер вал на и (4) ра цио ска ла. 

1) Но ми нал на ска лаутвр ђу је да ли по сто је раз ли ке у ис тој 
кла си, али не по ка зу је ве ли чи ну тих раз ли ка, за то се и не сма тра 
пра вом ска лом. Но ми нал на ска ла се са сто ји од два чла на (по пра-
ви лу), где је „је дан члан кла се је ви ши не го дру ги члан“.21)

2) Ор ди нал на ска лаје ска ла про сте упо ре ди во сти јед ног или 
ви ше свој ста ва. Код ове вр сте ска ла, по сто је раз ли ке ко је ра сту од 
вр ха ка дну. Ме ђу тим, ор ди нал на ска ла не по ка зу је ве ли чи ну тих 
раз ли ка, не ма мер не је ди ни це ко је би то по ка за ле, и не ма по чет ну 
вред ност (тач ку од ко је по чи ње и пре ста је вред ност). 

3) Ин тер вал на ска ла,има по чет ну вред ност, а ме ре ње по-
чи ње од ну ле. Осим то га, она по ка зу је раз ли ку, тј. ра сто ја ња из ме-
ђу чла но ва у ска ли. Ме ре ње у ин тер вал ној ска ли се вр ши по мо ћу 
истих мер них је ди ни ца, као што су: бод, оце на, сте пен, и сл.

4) Ра цио ска лата ко ђе има по чет ну вред ност, чи ме јеслич на 
ин тер вал ној ска ли, али ме ре ње по чи ње од ап со лут не ну ле. На при-
мер, „Ну ла сте пе ни Цел зи ју со вих ни је ап со лут на тач ка мр жње ња 
свих теч но сти, већ са мо во де“, док би при мер за ап со лут ну ну лу 
мо гао би ти: „Ку ћа не ма ни је дан спрат“.

При ме на ска ла код по ли тич ких по ја ва је ве ли ка,22) по себ но 
код утвр ђи ва ња раз ли ка и по ре ђе ња: ве ћи, бр жи, ја чи, сла би ји, и 
сл. Код ска ли ра ња по ли тич ких по ја ва, нај ви ше се ко ри сте ска ле 
про це на (реј тинг ска ле), а као по себ не вр сте ор ди нал не ска ле ста-
во ва ко ри сте се: а) Бо гар ду со ва ска ла, б) Тер сто но ва ска ла и в) Ли-
кер то ва ска ла. 

а) Код Бо гар ду со ве ска ле со ци јал не дис тан це - при ка за ни су 
сте пе ни со ци јал не дис тан це Аме ри ка на ца (њих 1725), пре ма раз-
ли чи тим ет нич ким гру па ма (Ен гле зи ма, Шве ђа ни ма, По ља ци ма и 
Ко реј ци ма). 

У тој ска ли, кон ти ну ум со ци јал не дис тан це има се дам (7) 
ста во ва, и то: 1) за бли ско срод ство пу тем бра ка; 2) за чла но ве мог 
клу ба; 3) за су се де у мо јој ули ци; 4) за рад у истом за ни ма њу; 5) за 
др жа вља но ство у мо јој зе мљи; 6) са мо за по се ти о це мо је зе мље; 
и 7) ис кљу чио бих их из мо је зе мље. Код Бо гар ду со ве ска ле, не по-
сто ји по зна та нул та тач ка, а про блем је што се не зна да ли по сто ји 
јед на ка со ци јал на дис тан ца из ме ђу сва ке по је ди не тач ке на ска ли. 

21)  Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка, че твр то 
изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008.

22) Аре жи на В., Про бле ми ме ре ња еко ло шке без бед но сти, док тор ска ди сер та ци ја, Фа кул-
тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2008, стр. 99-109.
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Дру го, по у зда ност ска ле се про ве ра ва са мо по мо ћу не по де сне тех-
ни ке тест-ре тест.23)

б)У Тер сто но вој ска ли – су бје кат обе ле жа ва у ска ли са мо 
оне став ке са ко ји ма се сла же тј. са ко ји ма је са гла сан, и то као: (а) 
пот пу но са гла сан; (б) са гла сан; (в) нео пре де љен; (г) не са гла сан и 
(д) ни ка ко са гла сан. Тер стон (L. L. Thur sto ne) je сма трао да уко ли ко 
се ста ве у од нос све став ке на ска ли са свим дру гим став ка ма, мо-
же мо да од ре ди мо уче ста лост став ки „са ко јом се по је ди на став ка 
по ја вљу је у исто вре ме са сва ком дру гом став ком, ко ју је та ко ђе 
обе ле жи ла иста осо ба“.24) 

в) За раз ли ку од Тер сто но ве ска ле, у ска ла ма Ли кер то вог 
ти па су бје кат обе ле жа ва са мо оне став ке са ко ји ма се сла же. Осим 
то га, у ска ла ма Ли кер то вог ти па до да ти су од го во ри ко ји пред ста-
вља ју не сла га ње и нео д ре ђен став. Су бје кат тре ба да по ста ви знак 
на ска ли ко ји од ра жа ва ње го во осе ћа ње пре ма од ре ђе ној из ја ви са 
ко јом је су бјект: а) пот пу но са гла сан, б) са гла сан, в) нео пре де љен, 
г) не са гла сан, и д) ни ка ко са га ла сан.

4.СИСТЕМИВРЕДНОСТИИВРЕДНОВАЊА

По се бан про блем ме ре ња пред ста вља јуси сте ми ори јен та-
ци о них вред но сти ко ји усме ра ва ју људ ско по на ша ње на очу ва ње 
или угро жа ва ње здра вља и жи во та дру гих љу ди, сло бо да, итд. ако 
под пој мом вред ност под ра зу ме ва мо ста ње или осо би не (тј. ма-
те ри јал на или не ма те ри јал на до бра) ко је љу ди сма тра ју до брим и 
ко ри сним.

Ми, на жа лост, ни смо у ста њу да пред ло жи мо је дан оп шти 
кри те ри јум за вред но ва ње вред но сти и си сте ма вред но сти јер у 
по ли тич ким на у ка ма по сто ји мно штво вред но сти и си сте ма вред-
но сти. И ка да би смо при хва ти ли да је ин те рес25) оп шта вред ност 
или ако би смо при хва ти ли прав ду26) (у при лог ко је се мно ги де кла-
ри шу, али је ни ко до са да као ме ри ло ва ља но не опе ра ци о на ли зу је), 
23) Гуд В., Хет П., Ме то ди со ци јал ног ис тра жи ва ња, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1966, стр. 

229-235.

24) Исто, стр. 255-260.

25) По ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 349-350.

26) Прав на ен ци кло пе ди ја, 2. књ., Са вре ме на ад ми ни ста ци ја, Бе о град, 1985, стр. 1212-1213: 
„прав да – на че ло пре ма ко ме тре ба да ти сва ком оно што му при па да. Прав ду је те шко 
де фи ни са ти као по јам, јер спа да у нај ви ше ап стракт не пој мо ве, а још је те же од ре ди ти 
шта је у прак си пра вед но, јер се ми шље ња о то ме раз ли ку ју, та ко да оно што је за јед ног 
пра вед но, за дру гог ни је. ... и схва та ња о прав ди се ме ња ју у за ви сно сти од про ме на у 
дру штву и у по ло жа ју кла са, ску пи на и по је ди на ца.“
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су сре шће мо се са мно гим те шко ћа ма због ра зних схва та ња и де-
фи ни са ња пра вед но сти. Да ли је уби ја ње дру гог зло чин или хе рој-
ство? Да ли је те ро ри ста – са мо у би ца, ода ни вер ник, зло чи нац или 
пра вед ник? Да ли је пра во из раз прав де, мо ћи и си ле, или ин те ре са 
чи је ува жа ва ње на ме ће? 

Би ло шта од ово га да при хва ти мо као оп шти кри те ри јум 
вред но ва ња вред но сти, на и ћи ће мо на оспо ра ва ње не ке су прот ста-
вље не стра не.

Сто га, је наш по ла зни си стемсле де ћи: 
1. Иден ти фи ко ва ње бит них чи ни ла ца од ре ђе не по ја ве и 

(или) про це са– У са вре ме ном дру штву по сто је мно ге но ве по ја ве 
и про ме не у не ким ста рим. На при мер, у обла сти елек три ке и елек-
тро ни ке на но тех но ло ги је, би о тех но ло ги је, кло ни ра ња, ак ци ден та, 
итд. 

То је ста лан (кон ти ну и ран) про цес ко ји је услов да се на пра-
ви ли ста без бед но сних и угро жа ва ју ћих чи ни ла ца и од но са из ме ђу 
њих; ка ко би се фор ми ра ла ли ста обје ка та – пред ме та ме ре ња. 

2. Ова ко оформ ље ну ли сту вред но ва ти тј. сва ком чи ни о цу 
при да ти од ре ђе ну вред ност (број бо до ва, оце ну или не ку дру гу 
озна ку вред но сти) по год ну за из ра чу на ва ње од но сно ње ном угро-
жа ва њу у од ре ђе ном од но су и си ту а ци ји о че му се мо гу фор ми ра ти 
стан дар ди. На при мер, по ли тич ка вред ност мо же се те о риј ски ме-
ри ти и из ра жа ва ти ин тер вал ном ска лом. За ме ре ње не јед на ко сти, 
бит ни су: не јед на кост у по ли тич ком сми слу ко ја про ис ти че из не-
ко ли ко вред но сних ка те го ри ја, као што су моћ, бо гат ство, струч-
ност, част, фи зич ко и ду хов но здра вље, и др.; 

3. На осно ву та ко вред но ва не ли сте, при ла го ђе ним по ступ-
ци ма, слич ним они ма у про це ду ри при ме не Тер сте но ве ска ле, 
офор ми ти стан дар ди зо ва ну ин тер вал ну ска лу (или мо жда са мо 
реј тинг ска лу). Иако та ко не ће мо до ћи до пот пу но по у зда ног са-
зна ња о не кој по ја ви и (или) про це су, до ћи ће мо до осно ва ног ори-
јен та ци о ног са зна ња ви со ке ве ро ват но ће. 

Не спор но је да је људ ски жи вот нај ви ша вред ност, ако је то 
у осно ви људ ских пра ва, као јед не уни вер зал не вред но сти, он да 
се по ста вља пи та ње ко у ме ђу на род ном пра ву има пра во да ра ди 
соп стве ног ин те ре са угро жа ва ин те ре се ви ше зе ма ља и њи хо вих 
жи те ља? Да ли је то об лик ра та? 

Це ло ку пан кон цепт ме ре ња у дру штве ним на у ка ма мо же се 
де мон стри ра ти на при ме ру не до стат ка га са у Евро пи. 

Усло ви: вре мен ски усло ви: зи ма, са тем пе ра ту ром до -10 
сте пе ни Цел зи ју са; не до ста так га са у мно гим европ ским зе мља-
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ма, огра ни че на екс пло а та ци ја нео б но вљи вих ре сур са, уна пре ђе ње 
раз во ја об но вљи вих из во ра енер ги је – сун че ве и енер ги је ве тра, 
као што су из град ња ве тро-пар ко ва у Фран цу ској, Шпа ни ји, итд. 
Осим вре мен ских усло ва, по треб но је утвр ди ти и дру штве но-по-
ли тич ке усло ве, као и дру штве но-еко ном ске, што је по себ но ком-
плек сно у усло ви ма свет ске еко ном ске кри зе.

Су бјек ти: Ме ре ње ста во ва, и то: пред став ни ка Европ ске 
уни је, Укра ји не, Ру си је, ди рек то ра пред у зе ћа ко је до во ди гас до 
Европ ске уни је (пре ко Укра ји не), и др. 

За ви сно од раз ли чи тих су бје ка та, мо ти ви, ци ље ви, ин те ре си 
су ве о ма раз ли чи ти. 

И де лат но сти: су та ко ђе ра зно вр сне, и мо гу би ти: ис по ру ка 
га са, огра ни че ње ис по ру ке га са и уки да ње ис по ру ке га са, пре го-
во ри, скла па ње спо ра зу ма и уго во ра о ис по ру ци га са, иза зи ва ње 
еко ном ске ште те, фа во ри зо ва ње од ре ђе них при вре да и од ре ђе них 
по ли тич ких сна га, и дру ге.

Сход но то ме, сред ства и ме то де: су раз ли чи те. То мо гу би-
ти раз ли чи ти об ли ци са рад ње ра зних су бје ка та али и раз ли чи ти 
об ли ци при ти са ка, у об ли ку по ди за ња це на га са, сма ње ња кво та, 
прет ња на пу шта ња до го во ре не тра се за ис по ру ку га са, из град ња 
дру ге тра се за ис по ру ку га са, ра зно вр сне кам па ње у ме ђу на род ним 
од но си ма, упо тре ба и зло у по тре ба ме ди ја, и дру го.

Ефек ти: По ли тич ка од лу ка сле ди ре зул та те ме ре ња: а) сте-
пе на и ка рак те ри сти ка угро же но сти, тех нич ко-тех но ло шке и дру-
ге мо гућ но сти при ме не не ких сред ста ва пре вен тив не, ку ра тив не и 
пост ку ра тив не за шти те од ре ђе не ефи ка сно сти (ко ја се ме ри ска-
лом де фи ни са них ефе ка та); ма те ри јал ним, фи нан сиј ским ефек ти-
ма тј. од но сом тро шко ва и до би ти) и оце ном евен ту ал не по ли тич ке 
опор ту но сти. 

Ме ре ње у до но ше њу по ли тич ких од лу ка, по пра ви лу, тре ба 
оба ви ти у три обла сти по ли тич ког де ла ња. Пр ву област чи ни за ко-
но дав на де лат ност. Дру гу, еко ном ска и тре ћу, со цио-по ли тич ка. У 
свим тим обла сти ма пред мет ме ре ња су два ку му ла тив на ефек та: 

 (1) ме ра зах те ва нор ма тив но из ра же на, и 
 (2) ме ра из вр ше них зах те ва ва же ћих нор ми у ква ли та тив ном 

и кван ти та тив ном сми слу. И ов де су у при ме ни све три вр сте ме ре-
ња у ра зним ком би на ци ја ма. 

Утвр ђи ва ње ме ре со цио-по ли тич ке це лис ход но сти об у хва та 
и ме ре ње еко ло шке без бед но сти. Он се, у да том слу ча ју, сво ди са-
мо на оце ну угро же но сти (оби ма, са ста ва, усме ре но сти, ин тен зи-
те та, ве ро ват но ће у на ста ја њу ште те од ре ђе не вр сте и оби ма) и на 



СПМ број 3/2009, година XVI, свеска 25. стр. 135-156.

150

оце ну (или про це ну) нео п ход но сти пред у зи ма ња од ре ђе них вр ста 
ак ци ја на су зби ја њу и оне мо гу ћа ва њу за га ђи ва ња. То је од ме ра ва-
ње „шта је пре че“, чи ме, ка да и ка ко. 

Има ве ли ку при ме ну у по ли ти ко ло шким ис тра жи ва њи ма. На 
при мер, код од ре ђи ва ња угро же но сти: 

а) из ра зи то ви сок сте пен угро же но сти – кон ти ну и ра на 
угро же ност, ви со ког, трај ни јег или трај ног ин тен зи те та;

б) ви сок сте пен угро же но сти – кон ти ну и ра на угро же ност, 
про мен љи вог ин тен зи те та;

в) исти сте пен угро же но сти – ста бил ног ин тен зи те та; 
г) ма ли сте пен угро же но сти - пе ри о дич на угро же ност;
д) не по сто ји угро же ност.

Сте пен угро же но сти мо же ва ри ра ти као сред њи и ма ли по 
од ре ђе ној мер ној ска ли у ко јој мо гу би ти ко ри шће ни: смрт, те жи-
на и број обо ље ња од ре ђе не вр сте, ин тен зи тет не у год но сти, итд. 

У осно ва ма ло ги ке, по сто ји по де ла на раз не ло ги ке, по ва-
лен ци ја ма:

1) дво ва лент на ло ги ка је фор мал на, и зна са мо за 2 ва лен ци је 
(исти ни то или ла жно);

2) ми се нај че шће слу жи мо: по ли ва лент ном ло ги ком, где има 
9 ва лен ци ја (по зи тив них и не га тив них, а као по зи тив не по сто је: 
нај ни жа, мо гу ћа, ве ро ват но, из ве сно, ну жно, а све оне по ка зу ју од-
ре ђе ну ме ру; и 

- „мо гу ће је да се не што до го ди“ је тврд ња да по сто је не ке 
мо гућ но сти да се не што до го ди. 

Ка да ка же те „ве ро ват но“ – то је чи та ва ска ла ве ро ват но ће
И та ска ла ве ро ват но ће се чак ис ка зу је уз про цен ти ма.
А по зна то је да по сто ји чи та ва те о ри ја ве ро ват но ће. 
На при мер, при ме на ин тер вал них ска ла при ли ком ме ре ња 

еко ло шке без бед но сти је ве ли ка. И то, ска ла за ме ре ње по ра ста 
тем пе ра ту ре за пе ри од 1850-2000, на осно ву ко је је при ка за но, та-
ко ђе: (А) са да шње ста ње и (Б) да та је про це на про ме не тем пе ра ту-
ре,27) пре ма ко ме се ка же за: 

А) Са да шње ста ње: У по след њих 100 го ди на у све ту је 
тем пе ра ту ра по ра сла за +0.7±0.2ºC. У Евро пи, до шло је до го ди-
27) Аре жи на В., «Фак то ри еко ло шке без бед но сти», на уч на кон фе рен ци ја „Гло бал ни си гур-

но сни иза зо ви“, Фа кул тет кри ми на ли стич ких на у ка - Уни вер зи те та у Са ра је ву, Са ра је-
во, 16.05.2007.

  Аре жи на В., «Еко ло шке ми гра ци је», По ли тич ка ре ви ја, бр. 4/2006, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 961-976.
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шњег по ра ста тем пе ра ту ре за око +0.95ºC, и то: ле ти +0.7ºC и зи ми 
+1.1ºC.

Б) Про це на: Уко ли ко се не пре ду зму број не ме ре за сма ње ње 
еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја, про це њу је се да ће у све ту тем пе ра-
ту ра по ра сти за +1.4-5.8ºC у пе ри о ду од 1990-2100. У истом пе ри о-
ду, у Евро пи се про це њу је по раст тем пе ра ту ре +2.0-6.3ºC.

При мар на област др жа ве је де ло ва ње по ли ти ке у ци љу за-
шти те од би ло ка кве угро же но сти, па ти ме и еко ло шке угро же но-
сти.

У са вре ме ном све ту, еко ло ги ја по ста је све ва жни ји сег мент 
по ли ти ке мно гих др жа ва, али и мно гих ре ги о нал них као и свет ске 
по ли ти ке.

Да нас, мно ге др жа ве усва ја ју и при ме њу ју еко ло шке по ли ти-
ке у ци љу за шти те и очу ва ња жи вот не сре ди не. На при мер, Ср би ја 
је усво ји ла број не еко ло шке за ко не о за шти ти жи вот не сре ди не, 
за кон о по твр ђи ва њу Сток холм ске кон вен ци је о ду го трај ним ор-
ган ским за га ђу ју ћим суп стан ца ма,28) За кон о 

На ни воу ре ги о на, осим са рад ње др жа ва Бал ка на по пи та њу 
сма ње ња за га ђе ња ат мос фе ре, вод них ре сур са и зе мљи шта, по сто-
је број ни ме ђу др жав ни спо ра зу ми као на при мер из ме ђу Ср би је, 
Ру му ни је и Ма ђар ске, по пи та њу од бра не од еле мен тар них не по го-
да, пре све га по пла ва,29) и др. 

На гло бал ном, свет ском ни воу, нај ве ћу уло гу има Еко ло шки 
про грам Ује ди ње них на ци ја (UN En vi ron men tal Pro gramm – UNEP), 
у окви ру ко га се при ме њу је еко ло шки про грам при ме не еко ло шке 
по ли ти ке30) (Di vi sion of En vi ron men tal Po licy Im ple men ta tion – DE-
PI) у ци љу за шти те жи вот не сре ди не у мно гим де ло ви ма све та. 
Циљ овог про гра ма је уна пре ђе ње ис тра жи ва ња по себ них под про-
гра ма раз во ја по ли ти ке жи вот не сре ди не и пра ва ко ји се од но се на 

28) «За кон о по твр ђи ва њу Сток холм ске кон вен ци је о ду го трај ним ор ган ским за га ђу ју ћим 
суп стан ца ма», Слу жбе ни гла сник РС 42, 29.05.2009; «За кон о за шти ти жи вот не сре ди не 
Ре пу бли ке Ср би је», Слу жбе ни гла сник РС, бр. 135/2004; Пра вил ник о кри те ри ју ми ма 
за раз вр ста ва ње отро ва у гру пе и ме то да ма за од ре ђи ва ње, ин тер нет, 06/07/07, http://
www.eko serb.sr.gov.yu/do ku men ti/pra vil ni ci/Pra vil nik%20o%20kri te ri ju mi ma%20za%20
raz vr sta va nje%20otro va%20u%20gru pe%20i%20me to da ma%20za%20od re dji va nje.... pdf: 
Уред ба о ста ту су угро же не жи вот не сре ди не, ин тер нет, 18/07/07, www.eko serb.sr.gov.
yu/do ku men ti/ured be/Ured ba%20o%20sta tu su%20ugro ze ne %20ziv.%20sred..pdf; За кон о 
про из вод њи и про ме ту отров них ма те ри ја, ин тер нет, 02/06/07, www.eko serb.sr.gov.yu/
do ku men ti/za kon/Za kon%20o%20pre vo zu% 20opa snih%20ma te ri ja.pdf; За кон о во да ма, 
Сл. гла сник РС, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, ин тер нет, 13/06/07, www.eko serb.
sr.gov.yu/do ku men ti/za kon/Za kon%20o%20vo da ma.pdf; и др. 

29) Аре жи на Ве ра, «Еко ло шке ми гра ци је», По ли тич ка ре ви ја, 4/2006, Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, стр. 970-974.

30) По гле да ти на ин тер не ту: www.unep.org/DE PI. 
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кли мат ске про ме не и при род не ре сур се, а по себ но на во ду, зе мљи-
ште и ва здух. По ред ве о ма ва жних ак тив но сти про гра ма при ме не 
еко ло шке по ли ти ке UNEP-а, ње гов ве ли ки зна чај је у фор ми ра ње 
Ме ђу на род на еко ло шка вла де.31) На и ме, на кон Свет ског са ми та о 
одр жи вом раз во ју ко ји је одр жан 2002. го ди не и са по ве ћа ва њем 
гло бал не ме ђу на род не са рад ње за оства ри ва ње одр жи вог раз во ја, 
овај про грам је ис та као по тре бу за ства ра ње ин сти ту ци ја за Ме-
ђу на род ну еко ло шку вла ду ко ја ефи ка сни је мо же да ука же и/или 
спре чи мо гу ће еко ло шке прет ње у све ту. 

У окви ру еко ло шког про гра ма при ме не еко ло шке по ли ти ке, 
во де се број ни про јек ти, од ко јих ће мо ука за ти са мо на: (а) Гло-
бал ни про грам ак ци је за шти те жи вот не око ли не мо ра и оке а на од 
ак тив но сти са коп на, и (б) Про грам за из град њу ин сти ту ци ја, и др.

(а) Гло бал ни про грам ак ци је за шти те жи вот не око ли не мо-
ра и оке а на од ак тив но сти са коп на (Glo bal Pro gram me of Ac tion 
for the Pro tec tion of the Ma ri ne En vi ron ment from Land-ba sed Ac ti-
vi ti es - GPA),32) тре ба да за шти ти жи вот ну око ли ну мо ра и оке а на, 
јер су број не ак тив но сти љу ди на коп ну до ве ле до по ре ме ћа ја це-
ло куп не би о ло шке раз ли чи то сти, по себ но у мо ри ма и оке а ни ма. 
„Гло бал ни про грам ак ци је - GPA“ пред ста вља низ кон цеп ту ал них 
и прак тич них смер ни ца на ко је се др жа ве пот пи сни це (и/или ре-
ги о нал не вла сти) оба ве зу ју да спро во де ме ре и ак тив но сти ко ји ма 
се спре ча ва, сма њу је, кон тро ли ше и/или укла ња за га ђе ње мо ра и 
оке а на. По ред број них аген ци ја, са рад њу на про јек ту пот пи са ли су 
и де ле га ти 108 др жа ва и Европ ске ко ми си је ко ји су пре у зе ли оба-
ве зу да за шти те и очу ва ју еко ло ги ју мо ра и оке а на од не га тив них 

31) Про гра ми „Еко ло шког про гра ма Ује ди ње них на ци ја“ - UNEP-а www.unep.org/Do cu-
ments.Mul ti lin gual/De fa ult.asp?Do cu men tID=43&Ar tic leID=215&l=en; Ме ђу на род на еко-
ло шка вла да, фор ми ра на је на осно ву Од лу ке бр. 21/21 Управ ног са ве та UNEP-а. По гле-
да ти на ин тер не ту: www.unep.org/IEG/Bac kgro und.asp. 

  Од лу ке Тре ћег за се да ња ме ђу вла ди них рад них гру па о ме ђу вла ди ном стра те шком пла-
ну за тех но ло шку по др шку и из град њу ин сти ту ци ја 02-04.12.2004., Ба ли, Ин до не зи ја и 
Дру го за се да ње, 02-04.09.2004., Нај ро би, по гле да ти на ин тер не ту: www.unep.org/IEG/
Me e tings.asp. 

32)  Циљ „ Гло бал ног про гра ма ак ци је - GPA“ је да спре чи уни шта ва ње жи вот не око ли не 
мо ра и оке а на ак тив но сти ма са коп на, а др жа ве пот пи сни це тре ба да: а) утвр де и про-
це не: узрок и сте пен про бле ма; по сто ја ње фи зич ких про ме на; вр сте за га ђе ња (от пад, 
ра ди о ак тив не суп стан це, те шки ме та ли, и дру го) и ме ста за га ђе ња (на се ље на ме ста, 
оба ле, за га ђе ња ат мос фе ре услед тран спор та,...); б) утвр де при о ри те те сво јих ак тив но-
сти; и в) утвр де, про це не и иза бе ру стра те ги ју ра ди оства ре ња ци ље ва. 

 Ак тив но сти овог про гра ма об у хва та ју: а) гло бал но про це њи ва ње мо ра и оке а на, а по сле 
Свет ског фо ру ма о во да ма, ко је је одр жа но у мар ту 2000. у Ха гу, и да ва ње прог но за о 
ста њу во да на сва ких де сет го ди на; по моћ на ци о нал ним/ре ги о нал ним вла сти ма у про-
це њи ва њу ста ња мо ра и оке а на; б) гло бал ну са рад њу око спро во ђе ња овог про јек та; и 
в) спро во ђе ње на ци о нал них/ре ги о нал них ак ци о них пла но ва., ин тер нет: www.gpa.unep.
org/abo ut/de fa ult.htm#tag8, www.unep.org/DE PI/pro gram mes/glo bal_plan.html. 
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еко ло шких ути ца ја са коп на. По ред ре ги о нал не са рад ње др жа ва, за 
оства ре ње овог гло бал ног про гра ма од ве ли ке ва жно сти је раз вој 
на ци о нал них про гра ма. 

(б) Про грам за из град њу ин сти ту ци ја (Ca pa city Bu il ding)33)
по ма же раз вој и над гле да гло бал не, ре ги о нал не и спо соб но сти др-
жа ва у ци љу успе шне им пле мен та ци је и при ме не по себ них ре-
ги о нал них и др жав них еко ло шких про гра ма. То се оства ру је из-
град њом ин сти ту ци ја, обез бе ђи ва њем тех нич ке и дру ге по треб не 
по мо ћи, по себ но у зе мља ма у раз во ју у ци љу им пле мен та ци је по-
ли ти ке жи вот не око ли не на гло бал ном, ре ги о нал ном и др жав ном 
ни воу. 
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SPECIFICSOFMEASUREMENT
INPOLITICALSCIENCES

Summary
This article deals with the problems of measurement in political 

sciences, and some key issues concerning the problems of defining the 
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measurement, particularly the object, the elements and the procedure of 
the measurement, as well as the quantity and quality of it.

Author of the article suggested a concept of the process and the 
system of measurement in political and social sciences.
Key Words: measurement, political sciences, object of measurement, proce-

dures of measurement, quantity, quality, scales
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ПРОБЛЕМИМЛАДИХУСРБИЈИ:
ОДРАСТАЊЕУУСЛОВИМА

ДРУШТВЕНЕКРИЗЕ1)

Резиме
Циљ овог ис тра жи ва ња био је да утвр ди мо са ко јим се про-

бле ми ма су о ча ва ју мла ди у Ср би ји и ка ко про це њу ју њи хо ву те жи-
ну, као и да ли по сто је раз ли ке у за ви сно сти од по ла, уз ра ста, ти па 
шко ле и де ла Ср би је у ко ме мла ди жи ве. За ни ма ло нас је и да ли су 
про бле ми, ти пич ни за адо ле сцент ни уз раст и гло бал не дру штве не 
про ме не, по ја ча ни од ра ста њем у усло ви ма ду бо ке еко ном ске кри зе 
и тран зи ци је. Ис тра жи ва ње је оба вље но 2007. го ди не, на узор ку 
од 2419 мла дих, стра ти фи ко ва ном по ре ги о ну (Бе о град, Се вер на, 
Цен трал на и Ју жна Ср би ја), уз ра сту (од пр вог до че твр тог раз ре да 
сред ње шко ле) и ти пу шко ле (гим на зи је и сред ње струч не шко ле). 
Ко ри шћен је упит ник кон стру и сан за по тре бе овог ис тра жи ва ња. 
Ре зул та ти по ка зу ју да ве ћи ну ис пи ти ва них про бле ма мла ди не до-
жи вља ва ју као ве ли ке или по себ но угро жа ва ју ће. Три про бле ма 
нај ви ше бри ну мла де, у сми слу да их ви ше од тре ћи не до жи вља ва 
као ве ће или ве ли ке про бле ме: ма ло за ни мљи вих ме ста за из ла ске 
(46%), не до ста так сло бод ног вре ме на (41%) и до са да (35%). Из не-
на ђу ју ће ма ли број мла дих има озбиљ ни јих про бле ма у од но су са 
ро ди те љи ма (22%) и вр шња ци ма (14%). Де вој ке и ста ри ји сред њо-
школ ци до след но про це њу ју ско ро све раз ма тра не про бле ме као 
те же. Ге не рал ни за кљу чак је да до би је на сли ка ни је оне спо ко ја ва-
ју ћа, че му ве ро ват но нај ви ше до при но се ле по та, енер ги ја и оп ти-
ми зам са ме мла до сти, као жи вот ног до ба.
1) Овај чланак је резултат рада на пројекту „Психолошки проблеми у контексту 

друштвених промена“ (бр. 149018) Министарства науке Републике Србије.
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Кључ не ре чи: мла ди, дру штве на кри за, сло бод но вре ме мла дих, по ро ди-
ца, вр шња ци

Као пе ри од тран зи ци је из ме ђу де тињ ства и од ра слог до ба, 
мла дост се сма тра осе тљи вим жи вот ним пе ри о дом у сва ком дру-
штву и у го то во свим кул тур но-исто риј ским усло ви ма. Мла де осо-
бе су о ча ва ју се са ни зом раз вој них за да та ка, као што су ис тра жи ва-
ње и из град ња иден ти те та, оства ри ва ње не за ви сно сти од ро ди те ља 
уз очу ва ње по ве за но сти са њи ма, укла па ње у гру пу вр шња ка, за-
вр ша ва ње шко ло ва ња и до но ше ње од лу ке о бу ду ћем за ни ма њу.2) 
Про бле ми и по ја ча ни кон флик ти, уну тра шњи и со ци јал ни, че сто се 
ви де као са став ни део мла до сти.3)

Раз вој мла дих се, на рав но, не мо же по сма тра ти из ван исто-
риј ског, кул тур ног, еко ном ског и по ли тич ког кон тек ста, ко ји бит но 
од ре ђу је не са мо со ци јал не усло ве, ре сур се и при ли ке за раз вој, 
већ и при ро ду со ци јал них од но са у раз ли чи тим гру па ма ко ји ма 
при па да ју мла ди, као и ба зич не еле мен те у њи хо вом раз ви ја ју-
ћем со ци јал ном и лич ном иден ти те ту. Ме ђу тим, ка ко на гла ша ва ју 
Бра ун и Лар сон (Brown i Lar son), ауто ри ути цај них кро скул тур них 
сту ди ја о мла ди ма, тран зи ци ја из де тињ ства у од ра сло до ба има и 
не ке оп ште ка рак те ри сти ке, за јед нич ке за мла де у раз ли чи тим де-
ло ви ма све та и раз ли чи тим со ци о кул тур ним кон тек сти ма. Спо ља 
гле да но, сти че се ути сак да мла ди љу ди ши ром све та „де ле исте 
раз вој не иза зо ве, ин те ре со ва ња и бри ге, (...) но се исту вр сту оде-
ће, има ју слич не фри зу ре, слу ша ју исту му зи ку и ко ри сте сли чан 
жар гон у из ра жа ва њу”, због че га се и го во ри о по ја ви „гло бал не 
кул ту ре мла дих”.4)Не спо ре ћи спе ци фич не од ли ке мла до сти, ко је 
про из и ла зе из осо бе но сти да тог со ци о кул тур ног кон тек ста, ве ћи на 
ауто ра скло на је да го во ри и о не ким за јед нич ким ис ку стви ма и 
оп штим ка рак те ри сти ка ма мла дих, као и о слич ним про бле ми ма 
и раз вој ним иза зо ви ма ко је пред њих по ста вља од ра ста ње у са да-
шњем вре ме ну. 
2) Coleman, J., “Adolescence in a changing world“, in S. Jackson, H. Rodriguez-Tome (eds.) 

Adolescenceanditssocialworlds, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ, 1993. 

3) Arnett, J. „Adolescent storm and stress, reconsidered“, AmericanPsychologist, 1999, 5, str. 
317-326. 

4) Brown, B., Larson, R.,“The kaleidoscope of adolescence: Experiences of the world’s youth at 
the beginning of the 21st Century“, in B. Brown, R. Larson, T. Sraswathi (eds.): Theworlds
youth:AdolescenceineightregionsoftheGlobe, Cambridge University Press, Cambridge, 
2004, str. 1.
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ДАЛИЈЕДАНАСТЕЖЕБИТИМЛАД:
ПЕСИМИЗАМИСТРАЖИВАЧАНАСПРАМ

ОПТИМИЗМАМЛАДИХ

Ауто ри ко ји се ба ве мла ди ма че сто на гла ша ва ју да је, у ско-
ро свим де ло ви ма све та, про цес тран зи ци је ка од ра слом до бу по-
стао сло же ни ји и те жи не го ра ни је. Пре власт нео ли бе рал не еко но-
ми је и пра те ће дру штве не про ме не ра ди кал но су тран сфор ми са ле 
ис ку ства мла дих на пра гу од ра слог до ба. Мла ди, али и њи хо ви ро-
ди те љи, су о ча ва ју се са по ве ћа ним еко ном ским, со ци јал ним и пси-
хо ло шким при ти сци ма и „ве ћим сте пе ном не си гур но сти не го у би-
ло ком прет ход ном пе ри о ду“.5) Про ду жа ва ње пе ри о да шко ло ва ња, 
те шко ће ве за не за за по шља ва ње и од ла га ње еко ном ске не за ви сно-
сти од ро ди те ља, успо ра ва ју и оте жа ва ју тран зи ци ју ка од ра слом 
до бу, по ја ча ва ју ћи осе ћа ње не си гур но сти ко је при род но пра ти ове 
тран зи тор не про це се. 6) 

С дру ге стра не, про ме не у обра сцу по ро дич ног жи во та (по-
ве ћа на сто па раз во да, од ра ста ње са мо са јед ним ро ди те љем, вре-
мен ска и пси хо ло шка оп те ре ће ност ро ди те ља по слом, итд.) де лу-
ју у су прот ном сме ру, зах те ва ју ћи од мла дих убр за но са зре ва ње и 
раз вој ка па ци те та са са мо стал но но ше ње са иза зо ви ма од ра ста ња 
у „ри зич ном дру штву“.7) Де ста би ли за ци ја по ро дич ног жи во та и 
ли бе рал ни ји од но си из ме ђу де це и ро ди те ља во де сма њи ва њу со-
ци јал не кон тро ле над мла ди ма, по ве ћа ва ју ћи ри зик од не га тив ног 
ути ца ја вр шња ка и укљу чи ва ња у про бле ма тич на по на ша ња. 

Ре ал но је оче ки ва ти да су те шко ће и про бле ми ко је ауто-
ри пре по зна ју на гло бал ном пла ну до дат но за о штре ни у усло ви-
ма про лон ги ра не еко ном ске и дру штве не кри зе, у ко ји ма од ра ста ју 
мла ди у Ср би ји. Кри тич ки ори јен ти са ни ана ли ти ча ри ак ту ел них 
дру штве них при ли ка на гла ша ва ју да по сто је „гло бал ни и ре ги о-
нал ни де ба лан си у до ступ но сти и си гур но сти стал ног пла ће ног 
за по сле ња”и да сма ње не мо гућ но сти за си гу ран пла ће ни по сао 
по ве ћа ва ју „осе ћа ње фру стра ци је, не а де кват но сти и гу бит ни штва 
ме ђу мла ди ма у мно гим зе мља ма Тре ћег све та“.8) 
5) Jeffrey, C., Mcdowell, L., “Youth in a comparative perspective: Global change, local lives”, 

Youth&Society, 2004, 36-2, str. 131.

6) Hammer, T., “Social parameters in adolescent development: Challenges to psychological re-
search”, in E. Skoe, A. Lippe von der, (eds.): PersonalityDevelopment inAdolescence:A
crossnationalandlifespanperspective,Routledge, London, 2005.

7)  Beck, U., Risksociety:Towardsanewmodernity, Sage, London, 1992.

8)  Jeffrey, C., Mcdowell, nav. delo, str. 137-138. 



СПМброј3/2009,годинаXVI,свеска25. стр.157-182.

160

Про ме не тра ди ци о нал ног обра сца по ро дич ног жи во та, ка ко 
по ка зу ју ис тра жи ва ња, та ко ђе за ви се од ет нич ког и кул тур ног по-
ре кла мла дих, а по го то во од кул тур но по сре до ва не ори јен та ци је 
пре ма ин ди ви ду а ли зму и ко лек ти ви зму.9) Мо гло би се сто га ре ћи 
да по сле ди це уру ша ва ња тра ди ци о нал них си сте ма со ци јал не по-
др шке и кон тро ле (пре све га у по ро ди ци и шко ли), по себ но по га ђа-
ју мла де у на шој кул ту ри, ко ју још увек ка рак те ри шу ко лек ти ви зам 
и вред но ва ње по ве за но сти на су прот за пад не ори јен та ци је ка ин ди-
ви ду а ли зму.

Иако ве ли ки број ауто ра сма тра да су се по след њих де це ни-
ја у ско ро свим де ло ви ма све та про бле ми мла дих ин тен зи ви ра ли, 
као по сле ди ца ак ту ел них дру штве них, по ли тич ких и еко ном ских 
про ме на, пер цеп ци ја са мих мла дих ни је мрач на ни ти пе си ми стич-
на. Је дан од нај за ни мљи ви јих на ла за кро скул тур них сту ди ја о мла-
ди ма, ка жу Бра ун и Лар сон, је сте при лич на са гла сност у ве зи то-
га да мла ди по ка зу ју ве ли ки оп ти ми зам у ве зи бу дућ но сти, као и 
ви шеобра зов не и про фе си о нал не аспи ра ци је. “Без об зи ра на то 
да ли ра сту у ре ла тив но ста бил ним или ра пид но ме ња ју ћим дру-
штви ма, да ли су еко ном ске при ли ке обе ћа ва ју ће или су мор не, да 
ли је обра зов ни про грам и про грам со ци јал не за шти те аде ква тан 
или пун огра ни че ња, ве ћи на мла дих љу ди гле да на бу дућ ност са 
по зи тив ним оче ки ва њи ма и на дом”.10) На рав но, по сто је раз ли ке у 
за ви сно сти од жи вот них усло ва и со ци јал них при ли ка, али чак и 
мла ди из еко ном ски де при ви ле го ва них сре ди на и сло је ва, има ју 
оп ти ми сти чан по глед на бу дућ ност че сто ви де по сто је ће те шко ће 
као при вре ме не.

Оп ти ми зам мла дих до во ди се у ве зу са објек тив ним по бољ-
ша њем усло ва жи во та у сфе ри здра вља, ис хра не, не ге, али и на пла-
ну обра зов них и кул тур них по тре ба, као и по тре ба сло бод ног вре-
ме на. Про лон ги ра ни пе ри од шко ло ва ња и од ла га ње ула ска у свет 
од ра слих пред ста вља ју „ин фан ти ли зи ра ју ће аспек те дру штве них 
про ме на“; „про ду же на мла дост“ под ра зу ме ва да ро ди те љи ду же 
бри ну о мла ди ма, вр ше ћи уло гу сво је вр сне „там пон зо не“ у од но су 
на по ја ча не при ти ске дру штве не ре ал но сти. За мла де из сред њих и 
ви ших со ци о е ко ном ских сло је ва, по го то во у раз ви је ни јим зе мља-
ма, то под ра зу ме ва мно ге при ви ле ги је жи вот ног стан дар да ко ји су 
до сти гли њи хо ви ро ди те љи. По сле ди це то га су и ја ча ње хе до ни-
9) Grotevant, H., Cooper C., “Individuality and connectedness in adolescent development: Re-

view and prospects for research on identity, relationships, and context”, in E. Skoe, & A. 
Lippe von der, (eds.): PersonalityDevelopmentinAdolescence:Acrossnationalandlifespan
perspective,Routledge, London, 2005.

10) Brown, B., Larson R., nav. delo, str. 17.
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стич ке ори јен та ци је и его цен три зма код мла дих, јер се про ду жа ва 
„лук суз” ста вља ња њи хо вих по тре ба на пр во ме сто.11) 

Мла ди су да нас при лич но оку пи ра ни ма те ри јал ним пи та њи-
ма, има ју ве ли ке аспи ра ци је и на да ју се да ће на пла ну имо ви не 
по сти ћи ви ше не го њи хо ви ро ди те љи. Та оче ки ва ња за сно ва на су 
на жи вот ном сти лу ко ји су им омо гу ћи ли ро ди те љи, а по др жа на 
су до ми на ци јом ма те ри ја ли стич ког и по тро шач ког кул тур ног обра-
сца. С об зи ром на еко ном ску и де мо граф ску ре ал ност, ауто ри су 
скло ни да оп ти ми зам мла дих про гла се нео прав да ним. Они прог но-
зи ра ју да ве ћи ну мла дих, а по го то во мла де из еко ном ски угро же-
них сло је ва и дру шта ва, че ка ју „отре жњу ју ће бу ђе ње”, су о ча ва ње 
са не ре а ли зо ва ним ам би ци ја ма и раз о ча ра ва ју ћим рас ко ра ком из-
ме ђу „има ги нар не бу дућ но сти и ствар ног жи во та”.12)

ЦИЉЕВИИМЕТОДИСТРАЖИВАЊА

Ме ђу ауто ри ма ко ји се ба ве мла ди ма, као што смо ви де ли, 
пре о вла да ва уве ре ње да су опи са не дру штве не про ме не тран сфор-
ми са ле ис ку ства мла дих у сме ру успо ра ва ња и оте жа ва ња тран зи-
ци је ка све ту од ра слих. Ка да је реч о мла ди ма у Ср би ји, ге не рал-
но оче ки ва ње је да су те шко ће и про бле ми ко је ауто ри пре по зна ју 
на гло бал ном пла ну до дат но за о штре ни од ра ста њем у усло ви ма 
про лон ги ра не еко ном ске и дру штве не кри зе. На жа лост, у на шој 
сре ди ни ни је ура ђе на ни јед на сту ди ја ко ја се си сте мат ски ба ви те-
сти ра њем ове ге не рал не хи по те зе, ни ти су мла ди из Ср би је би ли 
укљу че ни у кро скул тур не сту ди је о од ра ста њу у раз ли чи тим со ци-
о кул тур ним кон тек ста. На ше ис тра жи ва ње је сто га ви ше екс пло ра-
тив ногка рак те ра, усме ре но ка сти ца њу оп ште сли ке о со ци оп си хо-
ло шким про бле ми ма мла дих у Ср би ји. Пр ви циљ је сте да утвр ди мо 
са ко јим се про бле ми ма мла ди су о ча ва ју на пра гу од ра слог до ба и 
ка ко про це њу ју њи хо ву те жи ну. 

У ве зи са овим ци љем, за ни ма нас и то у ко јој ме ри пер цеп-
ци ја про бле ма код на ших мла дих од го ва ра сли ци ко ја је до би је-
на ис пи ти ва њем мла дих у све ту. Мно ге сту ди је по ка зу ју да мла де 
оку пи ра и бри не ве ли ки број раз ли чи тих про бле ма, од то га шта 
ће обу ћи за „из ла зак” до гло бал ног за га ђе ња и ну кле ар ног ра та. 
На ла зи ни су са свим кон зи стент ни по пи та њу то га шта су нај че-
11) Hendry, L., Shucksmith J., Love, J., Glendinning, A., Youngpeople’sleisureandlifestyles, 

Routledge, London, 1996.

12) Wildermuth, N., Dalsgaard, A.L., “Imagined futures, present lives: youth, media and moder-
nity“, Young,2006, 14-1, str. 9-31.
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шћи и нај ва жни ји про бле ми мла дих, али су у јед ном бро ју сту ди ја 
фак тор ском ана ли зом из дво је не сле де ће про блем ске обла сти: спо-
ља шњи из глед и са мо по у зда ње, школ ске оце не и по стиг ну ће, за ни-
ма ње и бу ду ћи обра зов ни пла но ви.13) Фрај ден бер го ва (Fryden berg) 
је кла си фи ко ва ла про бле ме мла дих у три оп ште ка те го ри је: бри ге у 
ве зи по стиг ну ћа (школ ске оце не, при јем ни и за вр шни ис пи ти, пла-
ни ра ње бу дућ но сти, из бор за ни ма ња и на ла же ње по сла), про бле ми 
ве за ни за со ци јал не од но се (по ро ди ца, вр шња ци и при ја те љи) и 
гло бал ни про бле ми са вре ме ног дру штва (си ро ма штво у све ту, рав-
но прав ност по ло ва, гло бал но за га ђе ње и ну кле ар ни рат). Утвр ди ла 
је да су про бле ми из пр ве ка те го ри је по за сту пље но сти и ва жно сти 
да ле ко над ма ши ли оста ле, као и да мла де нај ма ње бри ну гло бал ни 
про бле ми људ ског дру штва.14) И у дру гим сту ди ја ма утвр ђе но је да 
су про бле ми ве за ни за шко ло ва ње и бу ду ће за ни ма ње до ми нант на 
пре о ку па ци ја мла дих, док се у не ки ма по ка за ло се да су у фо ку су 
мла дих про бле ми ве за ни за за ба ву и „из ла же ње“, од но се са су прот-
ним по лом и са мо по у зда њем.15)

По ре де ћи ре зул та те до би је не на на шим мла ди ма са овим на-
ла зи ма, мо же мо утвр ди ти ко ји су за јед нич ки фо ку си, а где ле же 
евен ту ал ни из во ри раз ли ка и со ци о кул тур них осо бе но сти. По себ-
но за ни мљи вим сма тра мо пи та ње да ли на ши мла ди де ле опи са ну 
скло ност ка оп ти ми стич ном и пре те жно ве дром ви ђе њу са да шњо-
сти и бу дућ но сти, или су те шки усло ви од ра ста ња осла би ли оп ти-
ми зам очи глед но свој ствен са мом пе ри о ду мла до сти.  

Дру ги циљ је сте да утвр ди мо да ли у пер цеп ци ји про бле ма и 
њи хо ве те жи не по сто је раз ли ке у за ви сно сти од по ла, уз ра ста, ти па 
шко ле ко ју мла ди по ха ђа ју и де ла Ср би је у ко ме жи ве. 

Уз ра сне раз ли ке по ка за ле су се зна чај ним у мно гим сту ди ја ма 
о про бле ми ма мла дих. По ла зе ћи од Ерик со но вог мо де ла пси хо со-
ци јал ног раз во ја и ре зул та та ем пи риј ских ис тра жи ва ња, Ко ле ман 
(Co le man) је раз вио ути цај ну „те о ри ју фо ку са”. По овом мо де лу, 
то ком раз ли чи тих уз ра сно де фи ни са них пе ри о да адо ле сцен ци је у 
фо кус до ла зе раз ли чи ти раз вој ни за да ци и про бле ми ве за ни за од-
ре ђе не со ци јал не од но се.16) Пр ви та кав пе ри од, ко ји има свој врх у 
13) Adwere, B., Curtis, D., “A confirmatory factor analysis of a four-factor model of adolescent 

concerns revisited”, JournalofYouthandAdolescence, 1993, 22-3, str. 297–312.

14) Frydenberg, E., AdolescentCoping:Theoreticalandresearchperspectives, Routledge, Lon-
don, 1997. 

15) Kaufman, K., Brown, R., Graves, K., Henderson, P., Revolinski, M., “What, me worry? A 
survey of adolescents concerns”, ClinicalPediatrics, 1993, 32-1, str. 8–14.

16) Coleman, prema Hendry, L., Shucksmith J., Love, J., Glendinning, A., nav. delo
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13. го ди ни, обе ле жен је пси хо сек су ал ним раз во јем, фор ми ра њем 
род ног иден ти те та и про бле ми ма ве за ним за од но се са су прот ним 
по лом. За тим сле ди пе ри од у ко ме су мла ди фо ку си ра ни пре вас-
ход но на при хва та ње или од ба ци ва ње од стра не вр шња ка и раз вој 
бли ских при ја тељ ста ва, а ова „вр шњач ка про бле ма ти ка“ вр ху нац 
ва жно сти до би ја око 15. го ди не. На кон то га, пре о ку па ци је и про-
бле ми мла дих ве за ни су за оства ри ва ње не за ви сно сти у од но су на 
ро ди те ље, по стиг ну ће и пла ни ра ње бу дућ но сти. 

Ком пас (Com pas) и са рад ни ци утвр ди ли су, с дру ге стра не, да 
су мла ди ма на уз ра сту 12-14. го ди на нај ва жни ји про бле ми ве за ни 
за по ро ди цу, од но се са ро ди те љи ма и ро ди тељ ска оче ки ва ња. На 
уз ра сту 15-17. го ди на нај ва жни ји и наjстреснији по ста ју про бле ми 
са вр шња ци ма, сва ђе и раз о ча ра ва ју ћа ис ку ства, као и при ти сци од 
стра не вр шња ка. Са при бли жа ва њем кра ја сред ње шко ле и ка сни је, 
нај ва жни ји из вор стре са и про бле ма ве зан је за ака дем ско по стиг-
ну ће, школ ски успех, за вр шне ис пи те и про јек ци је про фе си о нал не 
бу дућ но сти.17) Ис тра жи ва ња по ка зу ју и да се ста ри ји адо ле сцен ти 
при бли жа ва ју мла ђим од ра сли ма, ко ји су из ло же ни нај ве ћем уну-
тра шњем и спо ља шњем при ти ску да се до ка жу и оства ре успех на 
про фе си о нал ном и со ци јал ном пла ну.18)

И пол се у ско ро свим сту ди ја ма та ко ђе по ка зао као ва жан 
из вор раз ли ка у пер цеп ци ји про бле ма код мла дих, про це њи ва њу 
њи хо ве те жи не и на чи ну но ше ња са про бле ми ма. Фрај ден бер го-
ва је утвр ди ла да де вој ке по ка зу ју ве ћу бри гу не го мла ди ћи у ве-
зи ско ро свих по ми ња них про бле ма, при че му је раз ли ка нај ве ћа 
код оп штих про бле ма ве за них за ста ње људ ског дру штва, као и код 
про бле ма ве за них за осва ја ње не за ви сно сти од ро ди те ља. Осим 
што ви ше бри ну, де вој ке до жи вља ва ју ве ћи број стре сних си ту а ци-
ја и њи ма су ви ше по го ђе не не го мла ди ћи. Слич не на ла зе до би ли 
су и дру ги ис тра жи ва чи, а утвр ђе но је и да су де вој ке ви ше не го 
мла ди ћи по го ђе не про бле ми ма бли ских осо ба и да на њих ре а гу ју 
ин тен зив ни је.19) 

Ре ги о нал не раз ли ке и ве ли чи на ме ста у ко ме мла ди жи ве ва-
жне су због раз ли ка у еко ном ској раз ви је но сти, на чи ну жи во та, као 
и до ступ но сти раз ли чи тих кул тур них ре сур са и ме ста за за ба ву. 
Ко нач но, оче ку је мо из ве сне раз ли ке и из ме ђу мла дих ко ји по ха-
17) Compas, B., Phares, V., Ledoux, N., “Stress and coping preventive interventions for children 

and adolescents”, in L.Bond, B. Compas (eds.): Primaryprevention in the schools,: Sage, 
Newbury Park, CA, 1989.

18) Rokach, A., “Strategies of coping with loneliness throughout the  life span”,CurrentPsychol-
ogy, 2001, 20-1, str. 3-18.

19) Frydenberg, E., nav. delo; Compas, B., Phares, V., Ledoux, N., nav. delo.
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ђа ју раз ли чи те ти по ва шко ла (гим на зи је и сред ње струч не шко ле), 
ка ко због мо гу ћих раз ли ка у не по сред ном ис ку ству мла дих (на чин 
про во ђе ња сло бод ног вре ме на, обра зов не аспи ра ци је), та ко и због 
по сре до ва ња дру гих фак то ра, а пре све га раз ли ка у еко ном ском 
ста ту су и кул тур но-пе да го шком ни воу по ро ди ца из ко јих мла ди 
до ла зе.

Нај ве ћи део по да та ка при ку пљен је упит ни ком, ко ји је кон-
стру и сан за по тре бе овог ис тра жи ва ња. Упит ник са др жи не ко ли ко 
про блем ских бло ко ва, а у овом ра ду при ка зу ју се ре зул та ти до би је-
ни ска лом про це не - на че тво ро сте пе ној ска ли ис пи та ни ци су про-
це њи ва ли ко ли ко њих лич но бри ну не ки од ти пич них про бле ма 
мла дих (ви де ти та бе лу 1). 

Ис тра жи ва ње је оба вље но у ок то бру 2007. го ди не на узор-
ку од 2419 мла дих у Ср би ји. Ис пи та ни су уче ни ци из 25 сред њих 
шко ла у 9 гра до ва Ср би је. Узо рак је стра ти фи ко ван по: ре ги о ну 
(Се вер на Ср би ја – 759 уче ни ка или 31%, Бе о град и Цен трал на Ср-
би ја - 864 или 37% и Ју жна Ср би ја - 777 или 32%), уз ра сту (од пр-
вог до че твр тог раз ре да сред ње шко ле) и ти пу шко ле (гим на зи је, 
че тво ро го ди шње и тро го ди шње сред ње струч не шко ле). 

Со цио-еко ном ски ста тус по ро ди ца ис пи та них уче ни ка про-
це њи ван је пре ко по да та ка о обра зо ва њу и за по сле њу ро ди те ља, 
као и о ма те ри јал ним при ли ка ма у по ро ди ци, о че му су из ве шта ва-
ли са ми мла ди, а не њи хо ви ро ди те љи. По да ци по ка зу ју да се ра-
ди о мла ди ма из раз ли чи тих со ци јал них сло је ва, при че му нај ве ћи 
број ис пи та ни ка на во ди да њи хо ве по ро ди це има ју до вољ но нов ца 
за „нор ма лан“ сва ко днев ни жи вот (63%); че твр ти на мла дих про-
це њу је да им ма те ри јал не при ли ке омо гу ћа ва ју за до во ље ње са мо 
основ них жи вот них по тре ба (24%), док ма њи број мла дих из ве-
шта ва о ве ћим ма те ри јал ним те шко ћа ма, ко је угро жа ва ју и за до во-
ље ње основ них по тре ба (5%) или о са свим до брим ма те ри јал ним 
при ли ка ма ко је омо гу ћа ва ју сва ко дне ви цу нео п те ре ће ну бри гом о 
нов цу (7%). По што се ра ди о про це на ма мла дих, ко ји нај че шће не-
ма ју пот пу ни увид у еко ном ске при ли ке по ро ди це, до би је не по дат-
ке тре ба при хва ти ти са из ве сном ре зер вом.

РЕЗУЛТАТИСАДИСКУСИЈОМ

У та бе ли 1 при ка за но је са ко јим се про бле ми ма су о ча ва ју 
мла ди у Ср би ји и ка ко про це њу ју њи хо ву те жи ну.  
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Та бе ла 1:  
Ко ји про бле ми бри ну мла де и у ко јој ме ри 

Ни је 
про блем

Ма њи 
про блем

Ве ћи 
про блем

Ве ли ки 
про блем

Укуп но
(100%)

Не су гла си це и сва ђе 
са ро ди те љи ма 928 (39%) 930 (39%) 316 (13%) 221 (9%) 2395 

Не до ста так нов-
ца за из ла ске 1122 (47) 820 (34%) 312 (13%) 144 (6%) 2398

Ма ло за ни мљи вих 
ме ста за из ла зак 535 (22%) 755 (32%) 583 (24%) 512 (22%) 2385 

Про бле ми са шко-
лом и уче њем 808 (34%) 897 (38%) 399 (16%) 284 (12%) 2388

До са да 795 (33%) 770 (32%) 375 (16%) 452 (19%) 2392

Уса мље ност 1303 (55%) 560 (23%) 235 (10%) 286 (12%) 2384

Љу бав ни про бле ми 1011 (42%) 707 (30%) 326 (14%) 346 (14%) 2390

Не при хва та ње од 
стра не вр шња ка 1744 (73%) 301 (13%) 154 (6%) 194 (8%) 2393

При ти сци од стра-
не вр шња ка 1703 (71%) 353 (15%) 173 (7%) 155 (7%) 2384

По ти ште ност и не-
за до вољ ство со бом 1292 (54%) 576 (24%) 218 (9%) 309 (13%) 2395

Не до ста так сло-
бод ног вре ме на 683 (28%) 740 (31%) 514 (22%) 440 (19%) 2377

Из при ло же них по да та ка ви ди мо да, ге не рал но по сма тра-
но, мла ди ве ћи ну на ве де них про бле ма не до жи вља ва ју као ве ли ке 
про бле ме, тј. као не што што их озбиљ ни је угро жа ва. Мо гли би смо 
ре ћи да је овај на лаз по ма ло нео че ки ван, с об зи ром на уоби ча је не 
и ра ши ре не пред ста ве о адо ле сцент ном уз ра сту, као и на оче ки ва-
ње да су про бле ми ти пич ни за овај уз раст по ја ча ни од ра ста њем у 
усло ви ма ду бо ке еко ном ске кри зе и тран зи ци је. 

Пре о вла ђу ју ћа кул тур на пер цеп ци ја мла дих фо ку си ра на је 
упра во на про бле ма тич ну и кон фликт ну при ро ду адо ле сцент ног 
пе ри о да. Кроз цео два де се ти век, а и да нас, не гу ју се и раз ви ја ју 
„кул тур ни ми то ви о адо ле сцен ци ји” ко је ка рак те ри ше „оп сед ну-
тост мрач ном стра ном“ тур бу лент но шћу и пси хо па то ло шким ри зи-
ци ма овог пе ри о да.20) Адо ле сцен ци ја се ви ди пре вас ход но као до ба 
„олу је и стре са”, емо ци о нал не не ста бил но сти и не ми ра, оту ђе ња 
и ано ми је, по ја ча них кон фли ка та и бун тов ни штва, па и скло но сти 
20) Ayman-Nolley, S., Taira, L., “Obsession with the Dark Side of Adolescence: A Decade of 

Psychological Studies”, JournalofYouthStudies,2000, 3-1, str. 35-48.
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ка ан ти со ци јал ним по на ша њи ма и кри ми на лу. У не ко ли ко сту ди ја 
ем пи риј ски је по твр ђе на нео сно ва ност ова квих по јед но ста вље них 
и па то цен трич них пред ста ва о мла ди ма: са мо 20% адо ле сце на та 
има озбиљ ни је пси хо ло шке те шко ће у но ше њу са сва ко днев ним 
про бле ми ма и раз вој ним иза зо ви ма адо ле сцен ци је, што ни је бит-
но раз ли чи то од оста лих уз ра сних гру па.21) Ве ћи на мла дих, да кле, 
про ла зи кроз раз вој но оче ки ва не кри зе и кон флик те, на ко је не тре-
ба гле да ти са мо из угла по ве ћа ног ри зи ка, већ и из пер спек ти ве 
при ли ка за раст и оства ри ва ње по зи тив них раз вој них ис хо да.

С дру ге стра не, на лаз да мла ди ве ћи ну на ве де них про бле ма 
не до жи вља ва ју као не што што их озбиљ ни је угро жа ва у скла ду је 
са на ла зи ма кро скул тур них сту ди ја о то ме да мла де, чак и оне из 
еко ном ски де при ви ле го ва них сре ди на и сло је ва, од ли ку ју при ли-
чан оп ти ми зам, по зи тив на оче ки ва ња од бу дућ но сти и до жи вља-
ва ње ак ту ел них те шко ћа као при вре ме них и про ла зних.22) Ле по та, 
енер ги ја и оп ти ми зам мла до сти као жи вот ног до ба ве ро ват но до-
при но се ова квој пер цеп ци ји ре ал но сти.

У при лог прет ход но ре че ног го во ри и на лаз о то ме ко ли ко су 
мла ди у Ср би ји де пре сив ни и скло ни да на про бле ме ре а гу ју по-
ти ште но шћу и обес хра бре њем. По ло ви на мла дих у Ср би ји (54%) 
уоп ште ни је скло на де пре сив ном ре а го ва њу на про бле ме, осе ћа њу 
по ти ште но сти или не за до вољ ству со бом. Дру га по ло ви на про це-
њу је да има про блем ове вр сте: 24% га оце њу је као ма њи, а 22% 
као ве ћи или ве ли ки про блем. Мо же се, да кле, ре ћи да је за ве ћи-
ну сред њо шко ла ца мла дост ипак ја ча од про бле ма ко је до но си од-
ра ста ње, од сва ко днев них те шко ћа ко је су по сле ди ца не по вољ них 
дру штве них усло ва (пре све га те шке еко ном ске си ту а ци је), као и 
од оп ште ат мос фе ре бес пер спек тив но сти у на шем дру штву. Оних 
22% мла дих ко ји ма де пре сив ност пред ста вља ве ћи или ве ли ки 
про блем, укла па се у оп шти тренд, по ко ме око 20% мла дих на 
ти пич не про бле ме овог уз ра ста ре а гу је по ја ча ном осе тљи во шћу и 
озбиљ ни јим пси хо ло шким те шко ћа ма. Ре ал но је прет по ста ви ти да 
на ту скло ност ве ћи ути цај има ју лич не ка рак те ри сти ке мла де осо-
бе, као што су нпр. ни ско са мо по у зда ње, не у ро ти ци зам, спо ља шњи 
ло кус кон тро ле и сл. 

Де вој ке има ју ве ће про бле ме са де пре сив но шћу, ви ше се осе-
ћа ју по ти ште но и ви ше су не за до вољ не со бом не го мла ди ћи (U= 
582336; p=0,00). То је оче ки ван ре зул тат, с об зи ром на то да је у 

21) Offer, D., Schonert-Reichl, K., “Debunking the myths of adolescence: finding from recent 
research”, JournaloftheAmericanAcademyofChildAdolescentPsychiatry, 1992, 31, str. 
1003-1014.

22) Brown, B., Larson R., nav. delo.
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број ним ис тра жи ва њи ма по ка за но да су де вој ке ге не рал но осе тљи-
ви је на ве ћи ну про бле ма и стре со ва од мла ди ћа, да су по вре дљи ви-
је и ви ше скло не сна жни јим емо ци о нал ним ре ак ци ја ма, као и да их 
ви ше по га ђа ју про бле ми бли ских осо ба. Ре ле вант не пол не раз ли ке 
утвр ђе не су и у на чи ну пер ци пи ра ња по тен ци јал но стре сних жи-
вот них си ту а ци ја и про бле ма: де вој ке их у мно го ве ћој ме ри (че-
ти ри пу та ви ше) опа жа ју као угро жа ва ју ће и за стра шу ју ће, а чак и 
по за вр шет ку не по сред ног де ло ва ња стре со ра, оне на ста вља ју да 
о то ме ми сле и про бле ми их мно го ду же по га ђа ју. Мла ди ћи, с дру-
ге стра не, про бле ме и стре сне си ту а ци је че шће до жи вља ва ју као 
иза зов и при ме њу ју про блем ске стра те ги је, али су и ви ше скло ни 
по ри ца њу не га тив них емо ци ја и пра жње њу тен зи је кроз фи зич ку 
ак тив ност, кон зу ми ра ње ал ко хо ла и сл. Ко нач но, ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да де вој ке се бе опа жа ју са ви ше не га ти ви зма и пе си ми зма, 
као и да су ви ше скло не де пре си ји.23) 

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по сто је и у по гле ду уз ра ста: 
ста ри је сред њо школ це де пре си ја ви ше по га ђа не го мла ђе; они су, 
из гле да, осе тљи ви ји не са мо у пер ци пи ра њу сва ко днев них про-
бле ма, не го и у по гле ду сна ге емо ци о нал ног ре а го ва ња на њих 
(F(2375)=2,833; p=0.04). Овај на лаз ни је у скла ду са ре зул та ти ма 
ис тра жи ва њи ма ко ји по ка зу ју је по че так или ра на адо ле сцен ци ја 
нај о се тљи ви ји пе ри од, ка да до ла зи до па да у гло бал ном са мо по у-
зда њу, док са по ве ћа њем уз ра ста сле де по сте пе ни по растса мо по у-
зда ња и по зи тив ни ја сли ка о се би у до ме ну бли ских при ја тељ ста ва, 
со ци јал не при хва ће но сти, фи зич ког из гле да и ро ман тич них ве за.24) 

По ве ћа на за бри ну тост и по ти ште ност ста ри јих сред њо шко-
ла ца ве ро ват но има ве зе са чи ње ни цом да се мла ди та да на ла зе на 
са мом пра гу од ра слог до ба и ва жних жи вот них од лу ка. Ис тра жи-
ва ња по ка зу ју да се они ин тен зив ни је ба ве про бле ми ма ве за ним за 
оства ри ва ње не за ви сно сти у од но су на ро ди те ље, ака дем ска по-
стиг ну ћа и пла ни ра ње бу дућ но сти, као и да осе ћа ју по ја ча ни уну-
тра шњи и спо ља шњи при ти сак у ве зи са жи вот ним за да ци ма на 
про фе си о нал ном и со ци јал ном пла ну.25) Мо гу ће је да „отре жњу ју ће 
бу ђе ње“ из мла да лач ке без бри жно сти и оп ти ми зма, о ко ме го во ре 
ауто ри сту ди ја о мла ди ма, за по чи ње упра во кра јем адо ле сцен ци је 
и раз ви ја се то ком мла ђег од ра слог до ба. Оправ да но је прет по ста-
23) Frydenberg, E., nav. delo; Compas, B., Phares, V., Ledoux, N., nav. delo; Petersen, A., Sari-

giani, P., Kennedy, R., “Adolescent depression: why more girls?” JournalofYouthandAdo-
lescence, 1991, 20, str. 247–271.

24) Marsh, H., “Age and sex effects in multiple dimensions of self-concept: preadolescence to 
adulthood”, JournalofEducationalPsychology, 1989, 81, str. 417–30.

25) Compas, B., Phares, V., Ledoux, N., nav. delo; Rokach, A., nav. delo.



СПМброј3/2009,годинаXVI,свеска25. стр.157-182.

168

ви ти да су ови раз вој но оче ки ва ни про бле ми по ја ча ни у усло ви ма 
на ше дру штве не и еко ном ске ствар но сти и да ста ри ји адо ле сцен ти 
по чи њу да се са тим не по сред ни је су о ча ва ју.

Раз мо три мо са да де таљ ни је са мо де сни део та бе ле 1, од но-
сно про бле ме ко је мла ди ви де као озбиљ ни је (ве ће или ве ли ке). 
Ови по да ци пред ста вље ни су гра фи ко ном 1. 

Гра фи кон 1:  
Ко ли ко мла дих опа жа на ве де не про бле ме као ве ће/ве ли ке (%)
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Ви ди мо да три про бле ма по себ но бри ну мла де у Ср би ји, у 
сми слу да их ви ше од тре ћи не њих до жи вља ва као ве ће, од но сно 
ве ли ке про бле ме. То су: ма ло за ни мљи вих ме ста за из ла ске (46%), 
не до ста так сло бод ног вре ме на (41%) и до са да (35%). Ако се под-
се ти мо при ро де про бле ма за ко је су стра ни ауто ри утвр ди ли да су 
нај за сту пље ни ји код мла дих, при мет на је раз ли ка у од но су на сли-
ку до би је ну код на ших мла дих. За не ма ру ју ћи не ке раз ли ке у на ла-
зи ма ових ауто ра, мо же мо ре ћи да су про бле ми и бри ге у ве зи шко-
ло ва ња (школ ске оце не, при јем ни и за вр шни ис пи ти) и по стиг ну ћа 
(да љи обра зов ни пла но ви и из бор за ни ма ња) јед на од до ми нант-
них пре о ку па ци ја мла дих. Код на ших мла дих у фо ку су су бри ге 
ве за не за про во ђе ње сло бод ног вре ме на и за ба ву, што је до би је но у 
ма њем бро ју стра них ис тра жи ва ња. 

Тре ба на гла си ти да ре зул та ти де лом за ви се и од на чи на на 
ко ји су по ста вље на пи та ња. Са ма фор му ла ци ја пи та ња у на шем 
ис тра жи ва њу усме ри ла је мла де ви ше на про це ну ак ту ел них про-
бле ма у ве зи шко ле и уче ња, не го на шко ло ва ње у кон тек сту пла ни-
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ра ња бу дућ но сти. Тре ћи на мла дих про це ни ла је да не ма про бле ме 
ве за не за уче ње и из вр ша ва ње школ ских оба ве за, за не што ви ше 
од тре ћи не уче ни ка (38%) шко ла је сте из вор ма њих про бле ма, док 
28% има ве ће и ве ли ке про бле ме са шко лом. Де вој ке и мла ди ћи не 
раз ли ку ју се у про це ни ове вр сте про бле ма, а не ма ни зна чај них 
раз ли ка у за ви сно сти од ти па шко ле ко ју мла ди по ха ђа ју. Ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке по сто је у за ви сно сти од ре ги о на у ко ме 
мла ди жи ве: ве ћи про блем са шко лом и уче њем има ју мла ди из 
Бе о гра да, а за тим и мла ди из Вој во ди не, не го мла ди из Сред ње и 
Ју жне Ср би је (F(2286) = 3,737; p=0.01). Мо гу ће је да се шко ле у 
раз ли чи тим де ло ви ма Ср би је раз ли ку ју по зах тев но сти на став ни ка 
и стро го сти у оце њи ва њу.

На по ме ни мо и то да се ов де ра ди о су бјек тив ној про це ни те-
шко ћа, ко ја за ви си и од обра зов них аспи ра ци ја мла дих. По себ но 
је пи та ње ко ли ко ефи ка сно и ква ли тет но уче и ка ко пер ци пи ра-
ју уло гу обра зо ва ња у свом жи во ту и они мла ди ко ји ма шко ла не 
пред ста вља или пред ста вља ма њи про блем. Ква ли та тив ни од го во-
ри мла дих, ко ји још ни су си сте мат ски об ра ђе ни, упу ћу ју на то да 
они као про бле ме пре по зна ју упра во оне ло ше стра не на шег школ-
ства на ко је упо зо ра ва ју струч ња ци, као и ре зул та ти ева лу а тив них 
сту ди ја.26) У тим од го во ри ма по ми ње се да је гра ди во пре о бим но, 
те шко, не за ни мљи во и без упо треб не вред но сти, да уче пу но не по-
треб них ства ри, да им је уче ње до сад но и те шко, итд. 

Део об ја шње ња за на лаз да код на ших мла дих про бле ми ве-
за ни за шко ло ва ње и по стиг ну ће ни су у фо ку су, мо жда ле жи и њи-
хо вој пре фе рен ци ји лич них ци ље ва. На и ме, лич ни циљ ко ји на ши 
мла ди нај че шће би ра ју као нај ва жни ји је сте по др шка од стра не 
при ја те ља (иза бра ло га је као нај ва жни ји 19,4% мла дих), а за тим 
сле ди оства ри ва ње љу ба ви (13,6%) и са мо стал но сти и не за ви сно-
сти (10,8%). Оста ле ци ље ве, ме ђу ко ји ма су и они ве за ни за по стиг-
ну ће и сти ца ње ма те ри јал них до ба ра, као нај ва жни је би ра ма ње 
од 10% ис пи та ни ка.27) Мо гло би се ре ћи да су на ши мла ди ви ше 
окре ну ти ка со ци јал ним ве за ма, оства ри ва њу афек тив не бли ско сти 
и по др шке, не го пре ма по стиг ну ћу и ин ди ви ду а ли зму, од но сно да 
је ов де за и ста још увек сна жан тра ди ци о нал ни, ко лек ти ви стич ки 
кул тур ни обра зац у ко ме се ви со ко вред ну ју по ве за ност са дру ги ма 
и со ци јал на по др шка. 
26) Пе шић, Ј., Сте па но вић, И., “Шко ла као сре ди на за уче ње: уче нич ка пер цеп ци ја и њи хо-

ве стра те ги је“, у Д. Плут и З. Кр ња ић (ур.): Друшвенакризаиобразовање:документо
једномвремену.Ин сти тут за пси хо ло ги ју, Бе о град, 2004.

27) Гру па ауто ра, СвакодневицамладихуСрбији.Ин сти тут за пси хо ло ги ју и Ми ни стар ство 
омла ди не и спор та (про јект ни из ве штај), 2008.
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У на став ку тек ста по себ но ће мо раз мо три ти упра во про-
бле ме мла дих у нај ва жни јим со ци јал ним окру же њи ма, по ро ди ци 
и гру пи вр шња ка, као и про бле ме ве за не за про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на ко ји су, бар по ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња, у фо ку су 
на ших мла дих. 

СЛОБОДНОВРЕМЕМЛАДИХ:
ИЗМЕЂУДОСАДЕИОПТЕРЕЋЕНОСТИ

Досада.Ме ђу нај че шћим ре чи ма удис кур су мла дих сва ка ко 
су „до са да“ и „сма ра ње“. Про бле ми ве за ни за ис ку ство до са де ни-
ма ло ни су три ви јал ни ни ти без о па сни. Тра ди ци о нал но је уве ре ње 
да до са да пред ста вља из вор мно гих за ла, а по сто је и ста ти стич-
ке по твр де за по ве за ност до са де са нар ко ма ни јом, ал ко хо ли змом, 
про ми ску и те том, ван да ли змом и дру гим ри зич ним по на ша њи ма.28) 
До са да ука зу је на не до ста так лич ног сми сла и ма ло ин ве сти ра ње у 
сва ко днев не ак тив но сти, а ла ко мо же од ве сти мла де и ка раз ли чи-
тим об ли ци ма ри зич них по на ша ња. 

Ви де ли смо да је ме ђу про бле ми ма ко ји оку пи ра ју мла де у 
Ср би ји до са да на тре ћем ме сту. Ко ли ко се они, за пра во, до са ђу-
ју? Тре ћи на мла дих (33%) се уоп ште не до са ђу је, а дру гој тре ћи-
ни (32%) до са да не пред ста вља ве ћи про блем. Пре о ста лој тре ћи-
ни (35%) до са да пред ста вља ве ћи или ве ли ки про блем. Не по сто ји 
зна чај на по ве за ност ни са јед ном од раз ма тра них ва ри ја бли (по-
лом, уз ра стом, ти пом шко ле и ре ги о ном). 

Мо гло би се ре ћи да ве ћи на сред њо шко ла ца успе ва да ис пу-
ни да не ак тив но сти ма ко је им до но се за до вољ ство и не ки лич ни 
сми сао, али и да број мла дих ко ји ма је че сто до сад но ни је ма ли. 
Ве ли ко је, ме ђу тим, пи та ње ко ли ко су ак тив но сти ко ји ма мла ди 
ис пу ња ва ју сво је сло бод но вре ме за и ста са др жај не и ква ли тет не 
са ста но ви шта лич ног раз во ја. По да ци до би је ни у овом ис тра жи-
ва њу по ка зу ју да мла ди ве ли ки део вре ме на тро ше на гле да ње те-
ле ви зи је (и то не ква ли тет них за бав них еми си ја) или игра ње игри-
ца, да сла бо по се ћу ју кул тур на де ша ва ња, као и да ма ло чи та ју.29) 
„Глу ва ре ње“, као чест об лик вр шњач ке ин тер ак ци је у сло бод ном 
вре ме ну, ка рак те ри ше не струк ту ри ра на ак тив ност у ко јој че сто до-
ми ни ра – до са да. Као што ка же Свен сен, не ко ко гле да те ле ви зи ју 
ве ли ки део свог буд ног вре ме на (а то је јед на од нај че шћих ак тив-
28)  Свен сен, Л., Филозофијадосаде,Ге о по е ти ка, Бе о град, 2004.

29)  Гру па ауто ра, нав. де ло.
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но сти на ших мла дих), не ће оба ве зно при зна ти да се до са ђу је, али 
за што би се ина че то ли ко вре ме на тро ши ло на те ле ви зи ју, „нај де-
ло твор ни ји апа рат за уби ја ње вре ме на“.30) 

До са да мо же има ти озбиљ не по сле ди це не са мо за по је дин-
ца, већ и за дру штво, за то што она зна чи гу би так сми сла, ори јен-
та ци је у од но су на свет, ста ње ег зи стен ци јал не оту пе ло сти и из-
гу бље но сти, не до ста так во ље и упо ри шта. Мла ди љу ди по себ но 
су под ло жни до са ди бу ду ћи да се на ла зе у пе ри о ду ис тра жи ва ња 
и из град ње иден ти те та, као и по тра ге за лич ним сми слом, ко ји је 
су штин ски по ве зан са фе но ме ном до са де. 

Недостатак слободног времена.Мла ди ма у Ср би ји је, из-
гле да, про блем не до стат ка сло бод ног вре ме на ве ћи не го про блем 
до са де. Ско ро по ло ви на мла дих (41%) из ја вљу је да има ве ћи или 
ве ли ки про блем са не до стат ком сло бод ног вре ме на, од че га 19% 
сма тра да им то пред ста вља ве ли ки про блем. По да ци из овог ис-
тра жи ва ња по ка зу ју на шта мла ди ма „од ла зи вре ме“: осим бо рав-
ка у шко ли, је дан број мла дих мно го вре ме на про ве де на пу ту од 
шко ле до ку ће (на ро чи то они ко ји жи ве у при град ским на си љи ма 
или се шко лу ју у дру гом ме сту); 24% мла дих (на ро чи то мла ди ћа) 
има оба ве зе ве за не за спорт ко ји тре ни ра ју; 38% по ха ђа при ват не 
ча со ве (од че га 14% ре дов но); а око 40% мла дих укљу че но је у не ке 
ван школ ске ак тив но сти и кур се ве (нај ви ше стра ног је зи ка). 

Де вој ке има ју не што ве ће про бле ме са не до стат ком сло бод-
ног вре ме на од мла ди ћа (t = -5,279; p=0.00). Ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке по сто је и у за ви сно сти од ти па шко ле: мла де ко ји по ха ђа-
ју тро го ди шње сред ње струч не шко ле ма ње бри не про блем не до-
стат ка сло бод ног вре ме на не го оне ко ји по ха ђа ју че тво ро го ди шње 
струч не шко ле и гим на зи је (χ²=57,422; p=0,00). Ста ти стич ки зна-
чај не раз ли ке по сто је и у за ви сно сти од ре ги о на у ко ме мла ди жи-
ве: ве ћи про блем са не до стат ком сло бод ног вре ме на има ју мла ди 
из Бе о гра да, а за тим и мла ди из Вој во ди не, не го мла ди из Сред ње 
и Ју жне Ср би је (χ²=17,873; p=0,00). По што је иста сли ка до би је на 
и у по гле ду про бле ма ве за них за шко лу и уче ње, ве ро ват но се и ова 
раз ли ка мо же об ја сни ти ти ме што су мла ди ма из Бе о гра да и Вој во-
ди не зах тев ни је сва ко днев не школ ске оба ве зе, као и оба ве зе ве за не 
за уче шће у ван на став ним ак тив но сти ма.

На пр ви по глед чи ни се по ма ло па ра док сал ним то што пр ва 
ме ста на ли сти про бле ма мла дих за у зи ма ју не до ста так сло бод ног 
вре ме на, с јед не, и до са да, с дру ге стра не. Мла ди су за и ста укљу-
че ни у број не ак тив но сти ми мо шко ле, али та ко ђе до ста вре ме на 
30)  Свен сен, Л., нав. де ло, стр. 26.
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про во де гле да ју ћи за бав не еми си је на те ле ви зи ји, а две тре ћи не 
њих има про блем са до са дом, ма њи или ве ћи. Чи ни се да Свен се-
но во об ја шње ње да је део од го во ра у ве зи са овом (при вид ном) кон-
тра дик ци јом. Он сма тра да је рас про ста ње ност фе но ме на до са де 
по ве за на са до ми на ци јом па сив не, ре цеп тив не ори јен та ци је пре ма 
све ту; са ма лом укљу че но шћу у про цес конструкције смисла из 
ин фор ма ци ја, ис ку ста ва и дру штве них прак си. До мла дих до ла зи 
мно штво ин фор ма ци ја и са др жа ја, ко ји за до во ља ва ју њи хо ву „глад 
за до жи вља ји ма“ и по тре бу за све ин тен зив ни јом сти му ла ци јом и 
ди на ми ком, али упор но ис ку ство до са де „за сни ва се на не до стат ку 
лич ног сми сла, узро ко ва ном упра во ти ме што нам сви објек ти и 
де ша ва ња до ла зе већ ко ди ра ни“.31) Чак и од су ство „пра зног вре ме-
на“, ју ре ње од јед не ак тив но сти до дру ге, мо же би ти пси хо ло шки 
пра зно, због не до стат ка лич ног сми сла и фру стри ра ју ћег ис ку ства 
да не по сто ји ни шта што мо же истин ски да нас ис пу ни ин те ре со-
ва њем и осећ њем лич ног ра ста. Та ко до ла зи мо и до пи та ња ква ли-
те та кул тур не по ну де, са др жа ја и ак тив но сти ко је се мла ди ма ну де 
у овом осе тљи вом пе ри о ду ис тра жи ва ња раз ли чи тих иден ти те та и 
со ци јал них уло га. 

 Малозанимљивихместазаизлазак.Овај про блем у ве ћој 
ме ри не го сви дру ги му чи мла де у Ср би ји. Ма ње од јед не че твр ти-
не мла дих (22%) сма тра да у њи хо вој сре ди ни има до вољ но ме ста 
за из ла ске. Тре ћи на мла дих (32%) сма тра да им не до ста так за ни-
мљи вих ме ста за из ла ске пред ста вља ма њи про блем, док ско ро по-
ло ви на (46%) ми сли да је то ве ћи, тј. ве ли ки про блем. 

Мла ди из раз ли чи тих де ло ва Ср би је, са свим оче ки ва но, раз-
ли ку ју се у овој про це ни: нај ма ње про бле ма, ра зу мљи во, има ју 
мла ди из Бе о гра да, а нај ви ше мла ди у Ју жној Ср би ји и Вој во ди-
ни (χ²=39,829; p=0,00). Де вој ке и овај про блем ви де као ве ћи не го 
мла ди ћи (t =-8,418; p=0.00). Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по сто је 
и у за ви сно сти од ти па шко ле: мла ди ко ји по ха ђа ју гим на зи ју про-
це њу ју да има ју ви ше про бле ма са ме сти ма за из ла ске не го мла ди 
ко ји иду у сред ње струч не шко ле (F(2365) = 46,436; p=0.00). Та ко-
ђе, ста ри јим сред њо школ ци ма ви ше сме та не до ста так за ни мљи вих 
ме ста за из ла ске не го мла ђи ма (F(2365) = 27,649; p=0.00). 

По да ци по ка зу ју да је обо га ћи ва ње кул тур не по ну де, по го то-
во у ма њим ме сти ма и у ма ње раз ви је ним де ло ви ма Ср би је, као и 
осми шља ва ње до дат них за бав них са др жа ја, оно што сва ко дне ви цу 
мла дих мо же учи ни ти са др жај ни јом и леп шом. То је, та ко ђе, и до-
бра за шти та од апа ти је и ри зич них по на ша ња раз ли чи тих вр ста. 
31) Свенсен, Л., нав. дело, стр. 35
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Недостатакновца за изласке.Из не на ђу ју ћи је по да так да 
ве ћи на мла дих сма тра да не ма про блем са из два ја њем нов ца за из-
ла ске. Го то во по ло ви на мла дих (47%) из ја вљу је да уоп ште не ма 
про блем са из два ја њем нов ца за из ла ске, тре ћи на мла дих (34%) 
сма тра да им то пред ста вља ма њи про блем, а све га 19% овај про-
блем ви ди као ве ћи. Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по сто је у за ви-
сно сти од ти па шко ле: мла ди ко ји по ха ђа ју гим на зи ју про це њу ју да 
има ју ма ње про бле ма са не до стат ком нов ца за из ла ске не го мла ди 
ко ји иду у сред ње струч не шко ле (F(2378) = 5,290; p=0.01). Ова 
раз ли ка ве ро ват но се мо же при пи са ти бо љем со ци о е ко ном ском 
ста ту су по ро ди ца мла дих ко ји иду у гим на зи ју. Не ма зна чај них 
раз ли ка у по гле ду ре ги о на у ко ме мла ди жи ве, ве ро ват но де лом и 
за то што у си ро ма шни јим ре ги о ни ма из ла сци ма ње ко шта ју. Ста-
ри ји сред њо школ ци про це њу ју да има ју ве ће про бле ме са не до-
стат ком нов ца за из ла ске не го мла ђи (χ²=53,037; p=0,00). Мо гу ће је 
да су им прох те ви ве ћи, или су про сто све ви ше све сни овог, као и 
ве ћи не дру гих про бле ма у сво јој сва ко дне ви ци.

Ови ре зул та ти за и ста су нео че ки ва ни, има ју ћи у ви ду ма те-
ри јал не при ли ке нај ве ћег бро ја по ро ди ца у Ср би ји. Мо гу ће је да 
ро ди те љи ула жу по се бан на пор у то да њи хо ва де ца што ма ње осе-
те те рет не ма шти не. Дру го мо гу ће об ја шње ње је да мла ди у Ср-
би ји, ува жа ва ју ћи ре ал ност, има ју скром ни ја оче ки ва ња у том по-
гле ду. Мо гу ће је, на рав но, и то да мла ди у од го во ру на ово пи та ње 
ни су би ли са свим ис кре ни. 

ПРОБЛЕМИСАРОДИТЕЉИМА:
МИТОНЕСЛАГАЊУ?

Ка ко се мла ди у Ср би ји сла жу са сво јим ро ди те љи ма? У ко-
јој ме ри је тај од нос обо јен не су гла си ца ма и кон флик ти ма? По да ци 
по ка зу ју да чак 39% мла дих про це њу је да не ма про бле ме у од но су 
са ро ди те љи ма, а исти број мла дих сма тра да им не су гла си це и 
сва ђе са ро ди те љи ма пред ста вља ју ма њи про блем. Ма ње од че твр-
ти не мла дих (22%) про це њу је да су про бле ми ко је има ју у од но су 
са ро ди те љи ма ве ћи и озбиљ ни ји. Слич ну сли ку пру жа ју и по да ци 
о то ме ка ко мла ди про це њу ју ква ли тет свог од но са са ро ди те љи ма, 
као и пот пор ну уло гу по ро ди це. Из не на ђу ју ће ве ли ки број мла дих 
за до во љан је од но сом са сво јим ро ди те љи ма: 48% је у пот пу но сти 
за до вољ но, а 45% је углав ном за до вољ но, док је 7% не за до вољ но. 
О то ме да по ро ди ца игра уло гу ва жног пот пор ног си сте ма у жи во-
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ту мла дих го во ри и по да так да 65% мла дих у по ро ди ци има осо бу 
ко јој ве ру је и на ко ју мо же да се осло ни. 

Мо гло би се ре ћи да су ово по ма ло из не на ђу ју ћи на ла зи, ка-
да се има у ви ду да је од нос адо ле сце на та са ро ди те љи ма обич но 
ма ње или ви ше про бле ма ти чан и обо јен мла да лач ким бун том, су-
прот ста вља њем ауто ри те ти ма и бор бом за лич ну ауто но ми ју. Ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да та да до ла зи до дис тан ци ра ња мла дих од ро-
ди те ља и окре та ња ка вр шња ци ма, али и до ве ћег су прот ста вља ња 
ро ди те љи ма и по ја ча них сва ђа и кон фли ка та у по ро ди ци. Ра сте и 
ути цај ко ји вр шња ци има ју на из бо ре мла дих љу ди, што је та ко ђе 
по тен ци јал ни из вор су ко ба са ро ди те љи ма.32) Ме ђу тим, и у не ким 
стра ним ис тра жи ва њи ма до би је ни су из не на ђу ју ћи и не са гла сни 
на ла зи – ве ли ки број мла дих из ве шта ва о по ја ча ним су ко би ма са 
ро ди те љи ма и го то во сва ко днев ним сва ђа ма, али та ко ђе ве ли ки 
број (око две тре ћи не) ка же да су за до вољ ни сла га њем са ро ди-
те љи ма.33) У ве зи са на ла зи ма ко је смо до би ли, отва ра се пи та ње 
да ли ро ди те љи за и ста раз у ме ју сво је адо ле сцен те и успе ва ју да 
не су гла си це и про бле ме ре ше кон струк тив но, или од нос ро ди те ља 
и де це на овом уз ра сту ни је по себ но ин тен зи ван, па са мим тим ни 
кон флик тан. У да љим ана ли за ма, ко је ће би ти пред мет не ких бу ду-
ћих ра до ва, по ку ша ће мо да од го во ри мо на ова пи та ња. 

Де вој ке има ју не што ве ће про бле ме са ро ди те љи ма од мла-
ди ћа (t =-4.995; p=0.00), а оне та ко ђе и ло ши је про це њу ју ква ли тет 
свог од но са са ро ди те љи ма (U=623526.5; p=0,00). Мо гу ће је да су 
оне ви ше ин ве сти ра не у тај од нос, као и да по ка зу ју ве ћу осе тљи-
вост у про це ни ква ли те та ин тер ак ци је и по сто ја ња про бле ма. Ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да су де вој ке ви ше за ви сне од ро ди те ља, да 
им ви ше зна чи њи хо ва емо ци о нал на по др шка, као и да им је ви ше 
ста ло до то га да ис пу не ро ди тељ ска оче ки ва ња. Та ко ђе, ро ди те љи 
су ре стрик тив ни ји у од но су пре ма ћер ка ма не го пре ма си но ви ма, 
ви ше огра ни ча ва ју њи хо ве вр шњач ке ак тив но сти, зах те ва ју ћи да 
ве ћи део сво јих по тре ба за до во ље у ку ћи и уну тар по ро ди це.34) По-
ја ча на кон тро ла и над гле да ње, као и сна жни ја емо ци о нал на ве за са 
ро ди те љи ма (по себ но мај ка ма) мо жда су део раз ло га за из ра же ни је 
кон флик те. Ко нач но, под се ти мо се да де вој ке ге не рал но по ка зу ју 
32) La ur sen, B., Coy, K., Col lins, W., “Re con si de ring chan ges in pa rent-child con flicts ac ross 

ado le scen ce: A me ta-analysis”, ChildDevelopment, 1998, 69, str. 817-832; La ur sen, B., Col-
lins, W., “In ter per so nal con flict du ring ado le scen ce”, PsychologicalBulletin, 1994, 115, str. 
197-209.

33) Ro kach, A., nav. de lo.

34) Fryden berg, E., nav. de lo; Co ta-Ro bles, S., Gam ble, W., “Pa rent-ado le scent pro ces ses and 
re du ced risk for de lin qu ency”, Youth&Society, 2006, 37- 4, str. 375-392.
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ве ћу сен зи тив ност у про це ни раз ли чи тих аспе ка та со ци јал ног и 
емо ци о нал ног жи во та и да ско ро све про бле ме опа жа ју те жим од 
мла ди ћа. 

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по сто је и у за ви сно сти од ти-
па шко ле: мла ди ко ји по ха ђа ју гим на зи ју про це њу ју да има ју ви ше 
про бле ма са ро ди те љи ма не го мла ди ко ји иду у сред ње струч не 
шко ле (F (2375) = 7,087; p=0.01). Та ко ђе, ста ри ји сред њо школ-
ци про це њу ју да има ју ве ће про бле ме са ро ди те љи ма не го мла ђи 
(χ²=54,684; p=0,00), што је у скла ду са пред ви ђа њем Ко ле ма но вог 
„мо де ла фо ку са“, по ко ме про бле ми ве за ни за по ро ди цу и оса мо-
ста љи ва ње од ро ди те ља до ла зе у фо кус на ста ри јем адо ле сцент-
ном уз ра сту. Мо гу ће је да што су ста ри ји, мла ди све ви ше по ста ју 
све сни про бле ма, или се од но си са ро ди те љи ма за и ста ком пли ку ју. 
Овај на лаз, ме ђу тим, ни је у скла ду са ре зул та ти ма Ком па са и са-
рад ни ка, ко ји су утвр ди ли да про бле ми ве за ни за по ро ди цу и од но-
се са ро ди те љи ма по ста ју нај ва жни ји на уз ра сту 12-14 го ди на, као 
ни са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ји по ка зу ју да се кон флик ти са 
бли ским осо ба ма по ја ча ва ју то ком сред ње адо ле сцен ци је и је ња ва-
ју то ком ка сне адо ле сцен ци је.35) 

ПРОБЛЕМИСАВРШЊАЦИМА:
МИТООТУЂЕЊУ?

Вр шња ци за у зи ма ју из у зет но ва жно ме сто у жи во ту мла дих. 
Њи хов ути цај зна чај но се по ве ћа ва то ком пе ри о да адо ле сцен ци је, 
ка да се мла ди уда љу ју од ро ди те ља фи зич ки и пси хо ло шки, про во-
де ћи све ви ше вре ме на са вр шња ци ма и по ста ју ћи све ви ше укљу-
че ни у од но се са њи ма.36) Уло га вр шња ка у раз во ју мла дих је ви ше-
стру ка: они су парт не ри у дру же њу, из вор емо ци о нал не по др шке 
и са ве та, по сред ни ци у раз во ју но вих вред но сти, ин те ре со ва ња и 
обра за ца по на ша ња, са ве зни ци и по др шка у сти ца њу не за ви сно сти 
и ауто но ми је у од но су на ро ди те ље. Вр шњач ки од но си за сно ва ни 
на рав но прав но сти и ре ци про ци те ту та ко ђе су и моћ но сред ство 
со ци јал ног и емо ци о нал ног раз во ја. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да мла-
ди вр шња ке ви де као нај ве ћи из вор по др шке, у од но су на све дру ге 
осо бе из сво је со ци јал не мре же.37)  

35) Com pas, B., Pha res, V., Le do ux, N., nav. de lo; La ur sen, B., Col lins, W., nav. de lo.

36) Brown, B., “Pe er gro ups and pe er cul tu res”, in S. Feld man i G. El li ott (eds.): Atthethreshold:
Thedevelopingadolescent, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1990.

37) Stan ton-Sa la zar, R., Spi na, S., “Ado le scent pe er net works as a con text for so cial and emo ti o-
nal sup port“, Youth&Society, 2005, 36-4, str. 379-417.
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С дру ге стра не, ни шта не мо же та ко оте жа ти сва ко дне ви цу 
мла де осо бе и угро зи ти ње но са мо по што ва ње и сли ку о се би као 
од ба ци ва ње од стра не вр шња ка или при хва та ње ко је је усло вље-
но кон фор ми ра њем нор ма ма, вред но сти ма и обра сци ма ве ћи не. 
Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ве ли ку ва жност вр шња ка у жи во ту мла-
дих пра ти и по ве ћа на осе тљи вост на при ти сак и од ба ци ва ње од 
стра не вр шња ка.38) Мла ди су по себ но ра њи ви на ис кљу чи ва ње из 
дру штва, из не ве ре но по ве ре ње и ло јал ност, као и на од но се у ко ји-
ма не ма уза јам но сти у при ја тељ ству. Не при хва та ње од стра не вр-
шња ка и раз о ча ре ње у њих мо гу би ти ве о ма бол ни за адо ле сцен те, 
због че га Ко ле ман за кљу чу је да је вр шњач ка гру па не са мо из вор 
по др шке, већ и из вор „број них по тен ци јал них кон фли ка та у ве зи 
вред но сти и иде а ла”.39) 

Ка ко мла ди у Ср би ји опа жа ју сво је од но се са вр шња ци ма? У 
ко јој ме ри им они пред ста вља ју из вор про бле ма, а ко ли ко су осло-
нац и по др шка? По да ци го во ре да 73% мла дих опа жа да су при хва-
ће ни од стра не вр шња ка, а 71% не сма тра да им вр шња ци на ме ћу 
од ре ђе не вред но сти и обра сце по на ша ња. Ипак, 27% мла дих до-
жи вља ва од ба ци ва ње од стра не вр шња ка – за 13% мла дих то пред-
ста вља ма њи, а за 14% ве ћи про блем. Слич но, 29% мла дих осе ћа 
да им вр шња ци на ме ћу од ре ђе не обра сце по на ша ња и вред но сти; 
по ло ви на њих (15%) то до жи вља ва као ма њи про блем, а пре о ста ла 
по ло ви на (14%) као ве ћи или ве ли ки про блем с ко јим се сва ко днев-
но но се. 

Пре о вла ђу ју ће по зи тив ну сли ку о од но си ма са вр шња ци ма 
упот пу њу је по да так да су мла ди при лич но за до вољ ни ква ли те том 
сво јих вр шњач ких од но са, при че му, при род но, не што бо ље про це-
њу ју од но се са вр шња ци ма са ко ји ма се ин тен зив но дру же (углав-
ном или пот пу но за до вољ но 97%) не го од но се са вр шња ци ма из 
оде ље ња (91%). О то ме да мла ди ма вр шња ци пред ста вља ју ва жан 
пот пор ни си стем го во ри и по да так да 86% мла дих ме ђу вр шња ци-
ма има осо бе ко ји ма ве ру је и на ко је мо же да се осло ни. Ви ше од 
по ло ви не мла дих (55%) уоп ште не ма про блем са уса мље но шћу, за 
че твр ти ну мла дих (23%) она пред ста вља ма њи про блем, док 22% 
про це њу је да им је то ве ћи или ве ли ки про блем.

Као и у слу ча ју прет ход но раз ма тра них про бле ма, де вој ке 
има ју не што ве ће про бле ме са при хва та њем од стра не вр шња ка не-
го мла ди ћи (U= 670329.5; p=0,03), ма ње су за до вољ не од но си ма са 
вр шња ци ма и ви ше се осе ћа ју уса мље ни ма од мла ди ћа (т=-2,975; 
38)  Ar nett, J., nav. de lo.

39) Co le man, J., “Ado le scen ce and scho o ling”, in D. Mar sland (ed.): EducationandYouth, The 
Fal mer Press, Lon don, 1987.
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p=0.03). И ова раз ли ка по ве за на је са тим што де вој ке по ка зу ју ве-
ћу осе тљи вост на ско ро све про бле ме адо ле сцент ног уз ра ста, као и 
скло ност ка сна жни јем емо ци о нал ном ре а го ва њу. Та ко ђе, у не ким 
ис тра жи ва ња утвр ђе но је да су де вој ке ви ше пси хо ло шки ори јен-
ти са не пре ма вр шња ци ма, да ви ше вред ну ју ми шље ње вр шња ка, 
да им је ва жни је њи хо во одо бра ва ње и по др шка, као и да при да ју 
ве ћи зна чај по пу лар но сти ме ђу вр шња ци ма.40) Ре зул та ти, ме ђу тим, 
ни су са свим кон зи стент ни – у не ким ис тра жи ва њи ма утвр ђе но да 
су одо бра ва ње и при хва та ње од стра не вр шња ка ва жни ји мла ди ћи-
ма не го де вој ка ма.41)

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по сто је и у за ви сно сти од уз-
ра ста: ста ри ји сред њо школ ци про це њу ју да има ју ве ће про бле ме 
са при хва та њем од стра не вр шња ка не го мла ђи (χ²=16,208; p=0,01), 
као и са уса мље но шћу (F(2364) = 2,607; p=0.05), док у про це ни 
за до вољ ства ква ли те том вр шњач ких од но са не по сто је зна чај не 
раз ли ке. Ови на ла зи ни су у скла ду са Ко ле ма но вим раз вој ним мо-
де лом, по ко ме је сред ња адолeсценција пе ри од фо ку си ра ња пре-
вас ход но на при хва та ње или од ба ци ва ње од стра не вр шња ка и по 
ко ме „вр шњач ка про бле ма ти ка“ вр ху нац ва жно сти до би ја око 15. 
го ди не. Та ко ђе, ни су са гла сни ни са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ји 
по ка зу ју да про бле ми са вр шња ци ма по ста ју нај ва жни ји на уз ра сту 
15-17 го ди на, од но сно да су мла ди у ра ној адо ле сцен ци ји нај ви ше 
осе тљи ви на не при хва та ње од стра не вр шња ка и ис кљу чи ва ње из 
дру штва.42) С дру ге стра не, у на шем ис тра жи ва њу ста ри ји сред њо-
школ ци се, као и де вој ке, по ка зу ју до след но осе тљи ви јим у пер ци-
пи ра њу ве ћи не сва ко днев них про бле ма мла дих. 

ЗАКЉУЧАК

Пре ма схва та њу ве ли ког бро ја ауто ра ко ји се ба ве мла ди ма, 
гло бал не и ло кал не дру штве не про ме не у по след њим де це ни ја ма 
тран сфор ми са ле су ис ку ства мла дих у сме ру успо ра ва ња и оте жа-
ва ња тран зи ци је ка од ра слом до бу. У том кон тек сту, за ни ма ло нас 
је да ли су про бле ми ти пич ни за адо ле сцент ни уз раст, као и про-
бле ми ко је ауто ри пре по зна ју на гло бал ном пла ну, по ја ча ни од ра-

40) Fryden berg, E., nav. de lo; Hen dry, L., Shuc ksmith J., Lo ve, J., Glen din ning, A., nav. de lo

41) Ca irns, E., McWhir ter, L., Duffy, U., Ba rry, R., “The sta bi lity of sel fcon cept in la te ado le-
scen ce: Gen der and si tu a ti o nal ef fects”, PersonalityandIndividualDifferences, 1990, 11, str. 
937–944. 

42) Fryden berg, E., nav. de lo; Com pas, B., Pha res, V., Le do ux, N., nav. de lo; La ur sen, B., Col lins, 
W., nav. de lo.
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ста њем у усло ви ма ду бо ке еко ном ске кри зе и тран зи ци је, ко ји већ 
ду го ка рак те ри шу на шу дру штве ну ствар ност. Циљ овог екс пло ра-
тив ног ис тра жи ва ња био је да утвр ди мо са ко јом вр стом про бле ма 
се су о ча ва ју мла ди у Ср би ји, ка ко про це њу ју њи хо ву те жи ну, као 
и да ли по сто је раз ли ке у за ви сно сти од по ла, уз ра ста, ти па шко ле 
ко ју мла ди по ха ђа ју и де ла Ср би је у ко ме жи ве. 

Ре зул та ти по ка зу ју да ве ћи ну про бле ма мла ди не до жи вља-
ва ју као ве ли ке или по себ но угро жа ва ју ће. Три про бле ма нај ви ше 
бри ну мла де у Ср би ји, у сми слу да их ви ше од тре ћи не њих до жи-
вља ва као ве ће, од но сно ве ли ке про бле ме. То су: ма ло за ни мљи-
вих ме ста за из ла ске (46%), не до ста так сло бод ног вре ме на (41%) и 
до са да (35%). Оста ле про бле ме ма њи број мла дих про це њу је као 
ве ће или ве ли ке: про бле ме са шко лом и уче њем 28%; љу бав не про-
бле ме 28%; не су гла си це и сва ђе са ро ди те љи ма 22%; уса мље ност 
22%; по ти ште ност и не за до вољ ство со бом 22%; не до ста так нов ца 
за из ла ске 19%; не при хва та ње од стра не вр шња ка 14% и при ти ске 
од стра не вр шња ка да при хва те до ми нант не нор ме по на ша ња 14%. 

Пре о ку пи ра ност про бле ми ма ве за ним за про во ђе ње сло бод-
ног вре ме на и за ба ву пред ста вља осо бе ност на ших мла дих, спе-
ци фич ност у од но су на про бле ме за ко је су стра ни ауто ри утвр-
ди ли да су нај за сту пље ни ји код мла дих. Ко мен та ри шу ћи на пр ви 
по глед кон тра дик тор ни на лаз да нај ве ће про бле ме мла ди ма у Ср-
би ји пред ста вља ју не до ста так сло бод ног вре ме на, с јед не, и до са-
да, с дру ге стра не, утвр ди ли смо да мла ди за и ста је су укљу че ни у 
број не ак тив но сти ми мо шко ле, али и да до ста вре ме на про во де 
у ак тив но сти ма ко је ка рак те ри шу па сив на, ре цеп тив на ори јен та-
ци ја, ма ло пси хо ло шко ин ве сти ра ње и не до ста так лич ног сми сла. 
Бу ду ћи да до са да мо же има ти не га тив не по сле ди це за по је дин це 
и дру штво, отва ра се пи та ње ко ли ко су ак тив но сти ко ји ма мла ди 
ис пу ња ва ју сво је сло бод но вре ме за и ста са др жај не и ква ли тет не са 
ста но ви шта лич ног раз во ја мла дих. 

По себ ну па жњу по све ти ли смо раз ма тра њу про бле ма мла-
дих у нај ва жни јим со ци јал ним окру же њи ма, по ро ди ци и гру пи 
вр шња ка. По да ци по ка зу ју да из не на ђу ју ће ве ли ки број мла дих 
не ма ве ли ких про бле ма и не су гла си ца са ро ди те љи ма (78%), ни-
ти про бле ма са при хва та њем или при ти сци ма од стра не вр шња ка 
(86%), као и да су у нео че ки ва но ве ли кој ме ри за до вољ ни сво јим 
од но си ма са ро ди те љи ма и вр шња ци ма. Пи та ње за да ље ана ли зе 
је сте да ли на ши мла ди за и ста има ју до бар, хар мо ни зо ван од нос са 
ро ди те љи ма или тај од нос ни је по себ но ин тен зи ван, па са мим тим 
ни кон флик тан. 

Ана ли за зна чај но сти раз ли ка по ка за ла је да де вој ке и ста ри ји 
сред њо школ ци до след но про це њу ју ско ро све раз ма тра не про бле-
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ме као те же, као и да на њих сна жни је емо ци о нал но ре а гу ју. До-
би је не пол не раз ли ке у скла ду су са те о риј ским пред ви ђа њи ма и 
ре зул та ти ма по сто је ћих ис тра жи ва ња, ко ји го во ре о ве ћој ра њи во-
сти де во ја ка и њи хо вој скло но сти да не га тив ни је опа жа ју се бе, со-
ци јал не од но се и про бле ме у од но су са спо ља шњим све том. На лаз 
да ста ри ји сред њо школ ци опа жа ју про бле ме у ско ро свим сфе ра ма 
жи во та као ве ће не го мла ђи, ни је у скла ду са раз вој ним мо де лом 
ко ји пред ви ђа да у раз ли чи тим пе ри о ди ма адо ле сцен ци је од ре ђе-
на вр ста про бле ма до ла зи у фо кус мла дих, као ни са ре зул та ти ма 
ис тра жи ва ња у ко ји ма је до би је но да су мла ди на раз ли чи тим уз-
ра сти ма по себ но осе тљи ви на од ре ђе ну вр сту про бле ма. По ве ћа ну 
осе тљи вост и за бри ну тост ста ри јих сред њо шко ла ца скло ни смо да 
по ве же мо са тим што се они на ла зе на са мом пра гу од ра слог до ба 
и ва жних жи вот них од лу ка, због че га ве ро ват но има ју ве ћу свест о 
про бле ми ма и иза зо ви ма ко је до но си бу дућ ност. 

На кра ју, мо же мо за кљу чи ти да до би је на сли ка о про бле ми-
ма мла дих у Ср би ји ни је оне спо ко ја ва ју ћа: ве ћи ну про бле ма мла ди 
не до жи вља ва ју као ве ли ке или по себ но угро жа ва ју ће и, из гле да, 
успе ва ју да их пре вла да ју са мо стал но раз ви је ним стра те ги ја ма. 
Из гле да да мла ди у Ср би ји де ле оп ти ми зам мла дих у све ту – ре-
зул та ти кро скул тур них сту ди ја по ка зу ју да мла ди, чак и они из еко-
ном ски де при ви ле го ва них сре ди на и сло је ва, има ју оп ти ми сти чан 
по глед на бу дућ ност и да че сто ви де те шко ће као при вре ме не. Ле-
по та, енер ги ја и оп ти ми зам мла до сти као жи вот ног до ба ве ро ват но 
до при но се ова квој пер цеп ци ји ре ал но сти. Та ко ђе, из гле да да и у 
„те шком вре ме ну“, као што то не сум њи во је сте ак ту ел но ста ње у 
на шем дру штву, по ро ди ца и вр шњач ка гру па ни су пре ста ле да бу-
ду зна чај ни пот пор ни си сте ми мла ди ма у но ше њу са сва ко днев ним 
про бле ми ма. 
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JelenaPesic,MarinaVidenovic,DijanaPlut

PROBLEMSOFSERBIANYOUTH:GROWINGUP
WITHINTHECONTEXTOFSOCIALCRISIS

Summary
Objective of this research was to identify problems that young 

people in Serbia have been dealing with, also how they perceive the 
weight of these problems and whether there are the gender, age, school 
type and regional differences in their perception of problems. We were 
also interested to find out if problems typical of adolescence, as well 
as problems characterizing some global social changes are intensified 
within the context of prolonged social crisis and transition. Research 
was conducted in October 2007, on a sample of 2419 young people, 
stratified by the region (Belgrade, North, Central and South Serbia), age 
(first to fourth grade of secondary school) and school type (gymnasium, 
three years and four years vocational schools). An original question-
naire, constructed for this research, was applied. Results have shown 
that the majority of investigated problems have not been perceived as 
particularly big or harmful ones. Young people are most concerned with 
three problems (meaning that one third or more of youngsters find them 
to be big or relatively big ones): the lack of interesting places to go out 
(46%), the lack of time for leisure activities (41%) and boredom (35%). 
Surpassingly few youngster reported to have bigger problems with their 
parents (22%) or peers (14%). Girls and senior high school students 
systematically perceive almost all problems as harder ones. We could 
conclude that the gained picture was not gloomy, as it was expected, 
which could probably be attributed to joy, energy and optimism of these 
young people in this life span period. 
Key Words: youth, social crisis, young people’s leisure, parents, peers
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ТРАНЗИЦИЈЕУСРБИЈИ

Резиме
Ана ли за про гра ма ре ле вант них по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји 

(СПС, ДС, СПО, СРС и ДСС), у пе ри о ду 1990-2001. је по ка за ла да 
ни јед на од пар ти ја ни је пре зен то ва ла нор ма тив но “чи сту” еко ном-
ску ма три цу, већ је сва ка од њих при бе гла еклек ти ци зму – у ге не зи 
њи хо вих про гра ма уоч љи ва је ком би на ци ја еле ме на та раз ли чи тих 
шко ла ми шље ња еко но ми ста. Прем да се све ре ле вант не пар ти је за-
ла жу за ре сти ту ци ју при ват не сво ји не, ли бе ра ли за ци ју тр жи шта, 
от по чи ња ње про це са при ва ти за ци је и ре де фи ни са ње уло ге др жа-
ве у еко но ми ји, њи хо ви су мо де ли еко ном ске по ли ти ке раз ли чи ти: 
СПС још увек за го ва ра мо дел “тр жи шног со ци ја ли зма”, СПО је 
аутен ти чан за го вор ник на ти ви стич ког ру рал ног тра ди ци о на ли зма, 
док се ДСС за ла же за за пад но е вроп ски со ци јал де мо крат ски мо дел 
“со ци јал но-тр жи шне еко но ми је”. СРС ком би ну је иде је кла сич ног, 
Кеј нзо вог и (нео)ли бе ра ли зма и на по слет ку ће ДС од иде је “на-
род ног ка пи та ли зма” (Volkskapitalismus) раз ви ти ва ри јан ту нео ли-
бе рал ног “ис точ но е вроп ског та че ри зма”.
Кључ не ре чи: Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, Де мо крат ска стран ка, 

Срп ски по крет об но ве, Срп ска ра ди кал на стран ка, Де мо-
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крат ска стран ка Ср би је, при ват на сво ји на, при ва ти за ци ја, 
де на ци о на ли за ци ја, дру штве на сво ји на, др жав на ре гу ла-
ти ва.

Ана ли за еко ном ске ма три це по ли тич ких пар ти ја усме ре на је 
на тра га ње за еле мен ти ма иде о ло ги је у еко ном ском де лу пар тиј-
ских про гра ма. Иде о ло шки иден ти тет по је ди не стран ке у сфе ри 
еко но ми је че сто ни је су кла дан, а не та ко рет ко и ди ја ме трал но је 
су про тан, са про грам ским иден ти те том стран ке у сфе ри по ли тич ке 
иде о ло ги је. Пар ти је су скло не ком би но ва њу еле ме на та раз ли чи тих 
по ли тич ких иде о ло ги ја и еко ном ских те о ри ја и трен до ва. Ни јед-
на од ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји ни је и зва нич но де кла ри са-
ла сво је нор ма тив не уз о ре – они оста ју не по зна ти ши рој јав но сти, 
чак су не по зна ти и уну тар пар ти је – ме ђу члан ством, и обич но су 
ин спи ра ци ја пар тиј ских иде о ло га, или (ван)пар тиј ских струч ња ка 
adhoc ан га жо ва них да кон ци пи ра ју или на пи шу од ре ђе не де ло ве 
или це ли ну еко ном ског пар тиј ског про гра ма.1) Еко ном ска ма три ца 
ре ле вант них по ли тич ких пар ти ја2) ће у на ред ним одељ ци ма би ти 
ана ли зи ра на на осно ву про грам ских по зи ци ја пар ти ја пре ма суп-
стан тив ним пи та њи ма тран зи ци је из со ци ја ли стич ке у ка пи та ли-
стич ку при вре ду – то су пи та ња: ин сти ту ци о на ли за ци је при ват не 
сво ји не, при ва ти за ци је, тр жи шта, и ре де фи ни са не уло ге др жа ве и 
дру штве не, тј. др жав не сво ји не.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАПРИВАТНЕСВОЈИНЕ

Пи та ње пре вла сти др жав ног сек то ра vis-à-vis при ват не сво-
ји не би ла је у бив шој (СФР) Ју го сла ви ји не дир ну та ко му ни стич ка 
дог ма ко ја је го то во по ла ве ка пре суд но ути ца ла на то ко ве при вред-
ног раз во ја и еко ном ске по зи ци је ста нов ни штва. Илу стра тив ни су 
у овом кон тек сту ста ти стич ки по да ци с кра ја 80-их, пред ко нач-
ни по ли тич ки и еко ном ски крах со ци ја ли зма: у та ко зва ном дру-
штве ном сек то ру је 1987. го ди не у Ср би ји би ла за по сле на “ар ми ја 
рад ни ка” од пре ко 2,5 ми ли о на у (ван)при вред ним де лат но сти ма, 
1) Ег зем плар у том по гле ду је са да већ бив ша пар ти ја у Цр ној Го ри, Ли бе рал ни са вез Цр не 

Го ре, на чи јем су зва нич ном web-сај ту би ли на ве де ни, као иде о ло шки узо ри, де ла сле де-
ћих ауто ра: Jael Ta mir (Ли бе рал ни на ци о на ли зам), John Grey (Ли бе ра ли зам), John Rawls 
(По ли тич ки ли бе ра ли зам), Kla us Of fe (Мо дер ност и др жа ва), Pa trick Min ford (Тр жи шта 
не ин те ре си), Fri e drich Hayek (По ре дак сло бо де; Сту ди је из фи ло зо фи је, еко но ми је и 
по ли ти ке).

2) У скла ду са Сар то ри је вим кри те ри ју ми ма ре ле вант но сти (по сти за ње из бор ног цен зу са 
од 5 по сто или ко а ли ци о ног, “уце њи вач ког” по тен ци ја ла; cf. Sar to ri, 1976: 121-125), у 
ред ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји, у про те клих пет на е стак го ди на ви ше стра нач ког си-
сте ма свр ста ло се пет пар ти ја: Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, Срп ски по крет об но ве, 
Де мо крат ска стран ка, Срп ска ра ди кал на стран ка и Де мо крат ска стран ка Ср би је.
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док је у тзв. сек то ру ин ди ви ду ал не сво ји не (код вла сни ка ко ји су 
“са мо стал но оба вља ли де лат ност”) тај број из но сио све га 49.000.3) 
На осно ву ових по да та ка мо гу ће је из ве сти за кљу чак ко ли ко је 
зна чај но и ре во лу ци о нар но пред ста вља ло за ла га ње опо зи ци о них 
по ли тич ких ели та за све о бу хват ну при ва ти за ци ју др жав ног/дру-
штве ног сек то ра. За ма су гра ђа на-би ра ча то је исто вре ме но мо гло 
зна чи ти и опа сност од гу бит ка по сла и сте че них рад них по зи ци ја 
и при ви ле ги ја у др жав ном сек то ру, док се број би ра ча ко ји је имао 
вла снич ког или рад ног ин те ре са за при ват ни сек тор ме рио у про-
ми ли ма. 

При ват но-пред у зет нич ка кла са, да кле, тек је би ла у за чет ку 
и ни је има ла ни еко ном ски, ни со ци јал ни, ни по ли тич ки ка пи тал 
ко јим би мо гла за го ва ра ти ра ди кал ну при ва ти за ци ју др жав но-дру-
штве ног сек то ра. Прем да, про цес со ци јал ног (кла сног) ра сло ја ва-
ња по стао је очи гле дан то ком 80-их го ди на, ка да се фор ми ра ла, 
по ред већ по ли тич ки ути цај не и до бро сто је ће “цр ве не бур жо а зи је” 
и бо га та при ват но-пред у зет нич ка кла са. На кон гре су Са ве за син-
ди ка та Ср би је, по чет ком 80-их упо зо ре но је да у та да шњој Ју го сла-
ви ји, по сто ји око се дам до осам хи ља да ми ли јар де ра.4) На опа сност 
од со ци јал ног ра сло ја ва ња упо зо ра вао је још и Ти то, ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на.5) Ор то док сни ко му ни сти су пре ко мер ну при-
ват ну сво ји ну до жи вља ва ли као иде о ло шку је рес ко ја зах те ва ле-
гал ну про ве ру и кон фи ска ци ју не за ко ни то сте че не имо ви не. То ком 
80-их го ди на би ла је по пу ла ри зо ва на ак ци ја под па ро лом “имаш 
ку ћу, вра ти стан”, ко ја та ко ђе ни је да ла же ље не ре зул та те. Ни ко 
се, на и ме, ни је же лео од ре ћи у со ци ја ли зму сте че не при ват не имо-
ви не. Ипак, по ста ло је очи глед но да се огром но бо гат ство мо гло 
сте ћи и у усло ви ма со ци ја ли стич ке при вре де.  

На да ље је по треб но на гла си ти да ни је но во на ста ју ћа по ли-
тич ка опо зи ци ја би ла та ко ја је ори ги нер но из вр ши ла ре де фи ни ци-
ју еко ном ско–со ци јал не ма три це “ре ал ног” со ци ја ли зма. Зна чај но 
је на гла си ти да је по ли тич ка ини ци ја ти ва за при ва ти за ци ју др жав-
ног – дру штве ног сек то ра по те кла из ре до ва са мог ко му ни стич ког 
еста блис хмен та и да је она би ла усво је на као зва нич на еко ном ска 
3)  Cf. Ста ти стич ки го ди шњак “Ју го сла ви ја 1918-1988”, Са ве зни за вод за ста ти сти ку, Бе о-

град, 1989, стр. 58-61.

4)   По да так је из нет у књи зи Јо ва но вић Б., 1985: 241.

5)  У свом го во ру 1961. го ди не пред ма сом оку пље ном у Спли ту, Ти то је по звао Са вез ко-
му ни ста Ју го сла ви је и све дру ге “све сне со ци ја ли стич ке сна ге “ у од луч ну бор бу про тив 
ра сло ја ва ња у на шем дру штву. Де сет го ди на ка сни је, 1972. Ти то је упу тио пи смо ор га-
ни за ци ја ма СКЈ по све ће но про бле ми ма нео прав да них со ци јал них раз ли ка. На Ти то ву 
ини ци ја ти ву осно ва на је Ко ми си ја за ис пи ти ва ње по ре кла имо ви не, ко ја је на кон не ко-
ли ко го ди на пре ста ла с ра дом. 
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по ли ти ка. На и ме, пред сед ник ју го сло вен ске са ве зне вла де, Ан те 
Мар ко вић ини ци рао је 1989. го ди не про цес при ва ти за ци је. У пла-
ну Мар ко ви ће вих ре фор ми би ло је пред ви ђе но да се удео при ват-
ног сек то ра у ју го сло вен ској еко но ми ји уве ћа за око 35%, до 1995. 
го ди не, оста вља ју ћи дру штве ном сек то ру ре ду ко ван, али још увек 
зна чај ни удео у при вре ди. У том ци љу би ло је пред ви ђе но осни-
ва ње аген ци ја за ре струк ту и ра ње и раз вој (по узо ру на не мач ку 
вла ди ну аген ци ју - тзв. Treuhandanstaltнад ле жну за при ва ти за ци ју 
у бив шој Ис точ ној Не мач кој) ко је би би ле уста но вље не на ни воу 
ре пу бли ка, у ци љу спро во ђе ња пла но ва при ва ти за ци је и про гра ма 
ре струк ту и ра ња дру штве ног сек то ра. Би ла су пред ви ђе на два мо-
де ла при ва ти за ци је:

1. Пре ма пр вом мо де лу, де о ни це би би ле про да ва не са да-
шњим и бив шим за по сле ни ма у пред у зе ћи ма ко ја би 
тре ба ло да бу ду при ва ти зо ва на, са по пу стом од 30 по сто 
од ми ни мал не вред но сти (са до дат ним про цен том по пу-
ста за сва ку го ди ну слу жбе, мак си мал но до 70 по сто). 
Пен зи о ним фон до ви ма и гра ђан ским ли ци ма ко ја не ма ју 
ве зе са пред у зе ћем у тран сфор ма ци ји би ло би до зво ље-
но да ку пу ју де о ни це по по пу сту од 30 од сто. У ци љу за-
шти те ли квид но сти, пред у зе ћа у пи та њу, би ло је пред ви-
ђе но да би де о ни ча ри има ли до де сет го ди на рок от пла те 
за њи хо ве де о ни це, а у ме ђу вре ме ну, не би при ма ли пу не 
ди ви ден де све док де о ни це не би би ле от пла ће не у пот-
пу но сти;

2. Ал тер на тив ни мо дел би укљу чио про да ју це лог пред у зе-
ћа, уоби ча је но пу тем јав не ли ци та ци је, ју го сло вен ским 
или ино стра ним по је дин ци ма или ор га ни за ци ја ма. При-
хо ди од ова квих про да ја ишли би у ре ги о нал не фон до ве 
раз во ја (раз ли чи тих од аген ци ја за ре кон струк ци ју), ко ји 
би, по том, мо гли да ре ин ве сти ра ју но вац у при ва ти зо ва-
не фир ме.

Ка ко ће даљ ња ана ли за по ка за ти, Мар ко ви ћев мо дел при-
ва ти за ци је, кон ци пи ран по чет ком 90-их, пре у зе ће, са ма њим или 
ве ћим мо ди фи ка ци ја ма, све ре ле вант не пар ти је у Ср би ји. Да кле, 
за ла га ње за при ват ну сво ји ну ни је ори ги нер но по те као од но во-
на ста ју ће опо зи ци је, већ је ко му ни стич ки еста блис хмент, су о чен с 
ну жно шћу из ла ска из кри зе со ци ја ли стич ке при вре де, ле ги ти ми сао 
ин сти тут при ват не сво ји не као из вор до дат ног ка пи та ла за опо ра-
вак при вре де.  Ипак, опо зи ци о не по ли тич ке ели те, бу ду ћи ан ти-ко-
му ни стич ки на стро је не, на сто ја ће у сво јим осни вач ким про гра ми-
ма да се ле ги ти ми ра ју као ори ги нер ни за го вор ни ци ус по ста вља ња 
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при ват ног сек то ра и тр жи шне еко но ми је, и као твр до кор ни про тив-
ни ци пре вла сти др жав ног, од но сно дру штве ног сек то ра. 

Иако су у Ср би ји прет ход но по кре ну ти ре форм ски про це-
си, у њи ма су из ра же ни од луч ни от по ри ја ча њу при ват ног сек то-
ра, од но сно при ват не сво ји не. На и ме, у на сто ја њу да се при ка же 
као ре форм ски опре де љен ко му ни ста, Ми ло ше вић ће оку пи ти гру-
пу углед них срп ских еко ном ских и по ли тич ких екс пе ра та у ци љу 
фор му ли са ња све о бу хват ног ре форм ског про гра ма.6) Ми ло ше ви ће-
ва ко ми си ја је ма ја 1988. пред ста ви ла ши ри на црт еко ном ског опо-
рав ка. За сно ван на пре ми си о “со ци ја ли зму као бо га том дру штву”, 
Ми ло ше ви ће ва стра те ги ја је би ла усме ре на на тр жи шно ори јен ти-
са не ре фор ме у ко ји ма ће “свет ско тр жи ште и свет ска кон ку рен ци-
ја пред ста вља ти нај ја чи ге не ра тор еко ном ских то ко ва” (на ве де но 
пре ма: Co hen, 1993: 56). Из лаз из еко ном ске кри зе ће би ти тра жен 
кроз сти му ла ци ју ин ве сти ци ја и про из вод ње у пред у зе ћи ма, уво ђе-
њу но вих про гра ма и тех но ло ги ја, по ја ча ном раз во ју ма ле при вре-
де, и по ве ћа ним стра ним ин ве сти ци ја ма. Ми ло ше вић та да апе лу је 
да се пре вла да “не у те ме љен, ира ци о на лан и … при ми тив ни страх 
од екс пло а та ци је” од стра ног ка пи та ла (на ве де но пре ма: ibid..) Ка-
ко на во ди Co hen, Ми ло ше ви ће ва стра те ги ја ре фор ми је, у на че-
лу, кри ти ко ва ла уло гу др жа ве као ре гу ла то ра еко ном ског раз во ја, 
а на ро чи то ме ре као што је би ло вла ди но усме ра ва ње бан кар ског 
си сте ма. Пре ма Ми ло ше ви ће вим струч ња ци ма, глав ни про блем ју-
го сло вен ске фе де ра ци је био је не до ста так др жав не вла сти где је 
она би ла зах те ва на и ви шак др жав не ин тер вен ци је где је би ла не-
по треб на. Ми ло ше ви ће ви ре фор ма то ри су узро ке еко ном ске кри-
зе ви де ли у устав ним и за кон ским од ред ба ма ко ји су до зво ља ва ли 
по ја ву “аутар хич них ре пу блич ких при вре да”. Пре ма Ми ло ше ви-
ће вом ми шље њу ства ра ње је дин стве ног ју го сло вен ског тр жи шта 
је су штин ски услов за по сто ја ње Ју го сла ви је, што пре ма ње го вом 
ми шље ну не мо же би ти озна че но као “ста ти зам или цен тра ли зам”. 
Пре ма Ми ло ше ви ће вом ми шље њу, “Ју го сла ви ја мо ра да бу де је-
дин стве но еко ном ско под руч је где по сто је иден тич на си стем ска 
ре ше ња и где се про из во ди и услу ге, но вац и ка пи тал, љу ди и зна-
ње сло бод но кре ћу … А др жа ва то спро во ди у свим, чак и у нај-
ли бе рал ни јим тр жи шним еко но ми ја ма” (на ве де но пре ма: Co hen, 
1993: 56). Ка ко на да ље ко мен та ри ше Co hen, Ми ло ше ви ћев план за 
еко ном ску ре фор му је под ра зу ме вао сти му ла ци ју и мо дер ни зо ва ње 
6) Ка ко де таљ ни је из ла же Co hen, јед на гру па струч ња ка, пред во ђе на Ми ло ше ви ћем је 

оформ ље на као “Ко ми си ја Пред сед ни штва Ре пу бли ке Ср би је: Ко ми си ја за пи та ња со-
ци јал не ре фор ме” (ори ги нер но у на зи ву ко ми си је је пи са ло: “еко ном ске ре фор ме”). Под 
окри љем ове Ко ми си је фор ми ра на је и при дру же на под гру па струч ња ка као “Гру па 
Пред сед ни штва Ре пу бли ке Ср би је за ре фор му по ли тич ког си сте ма” (cf. Co hen, 1993: 
55-58). 
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си сте ма са мо у пра вља ња ка квим је по сто јао у по зним 80-им, а не 
ње го во уки да ње. Ми ло ше вић је на сто јао да мо ти ви ше са мо у пра-
вља че у пред у зе ћи ма да мар љи ви је ра де, да сма ње би ро кра ти ју, и 
да мо ра ју да “функ ци о ни шу на еко ном ским прин ци пи ма … да на-
сто је да ство ре про фи те и кон стант но се бо ре за њи хов удео и ме-
сто на тр жи шту.” Кључ ни про блем у кон цеп ту Ми ло ше ви ће вих ре-
фор ми био је усме рен на од стра њи ва ње би ро крат ских “бло ка да”. 
Прем да је Ми ло ше вић јав но твр дио да он те жи “ме шо ви тој еко но-
ми ји”, и “плу ра ли зму сво јин ског вла сни штва”, ње гов је про грам 
ре фор ми ја сно на гла ша вао при мат сек то ра “дру штве ног вла сни-
штва” или “јав них сред ста ва про из вод ње” пре не го при ват ни сек-
тор. Пре ма Ми ло ше ви ћу, ус по ста вља ње пра ве јед на ко сти из ме ђу 
сек то ра дру штве ног и при ват ног вла сни штва би ло би гре шка: “То 
би би ло исто што и зах те ва ти да дру штво бу де у ис тој ме ри и со ци-
ја ли стич ко и ка пи та ли стич ко, или да је дан со ба исто вре ме но бу де 
то пла и хлад на … То би угро зи ло ин те ре се рад нич ке кла се и до-
ве ло ствар со ци ја ли зма под знак пи та ња … При ват но вла сни штво 
ни је не спо ји во са со ци ја ли змом … али глав ни, те мељ ни об лик вла-
сни штва у со ци ја ли зму оста је дру штве но вла сни штво … При ват-
но вла сни штво је се кун дар но и мо же да се раз ви је до од ре ђе них 
гра ни ца” (на ве де но пре ма: Co hen, 1993: 57). Прем да је у пред ло гу 
ре фор ми Ми ло ше ви ће ве ко ми си је дру штве но вла сни штво опи са-
но као “нај ра зви је ни ји и до ми нант ни об лик вла сни штва”, чла но ви 
Ми ло ше ви ће ве ко ми си је су ипак твр ди ли да би сви об ли ци вла сни-
штва тре ба ло да до би ју јед на ки за кон ски трет ман и да би при ват ни 
сек тор тре ба ло од го ва ра ју ће да бу де ре пре зен то ван у по ли тич ком 
си сте му. Ју ла 1989. го ди не Ми ло ше ви ће ва ко ми си ја, тј. рад ни од-
бор за по ли тич ку ре фор му об ја ви ла је све о бу хват ни пред лог по ли-
тич ке ре ор га ни за ци је Ју го сла ви је. На гла ше но је да је со ци ја ли зам 
“у тран зи ци о ном пе ри о ду свог раз вит ка” и из ре че на је мо гућ ност 
да је мо жда по треб но да се по ја ве дру ге фор ме “плу ра ли стич ке по-
ли тич ке ор га ни за ци је”, али је на гла ше но да та кве ал тер на ти ве вла-
да ју ћој ко му ни стич кој пар ти ји би тре ба ло да бу ду “за сно ва не на 
де мо крат ским и со ци ја ли стич ким осно ва ма и уну тар ју го сло вен-
ских окви ра”. Шеф по ли тич ке под гру пе Ми ло ше ви ће ве ко ми си је, 
Сло бо дан Ву че тић, је на пи та ње да ли је овај на црт пред ло га по зи-
вао на ле га ли за ци ју опо зи ци о них пар ти ја у Ју го сла ви ји, од го во рио 
пре ци зно сле де ће: “Ло ги ка не ис кљу чу је мо гућ ност да би су тра 
мо гло да бу де осам ко му ни стич ких и со ци ја ли стич ких пар ти ја, али 
не и пар ти ја чи ји про гра ми за го ва ра ју ре при ва ти за ци ју дру штве-
ног бо гат ства, и по вра так ка пи та ли зму. Ту је та ба ри је ра.” (на ве де-
но пре ма: Co hen, 1993: 58). 
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ЛЕГИТИМИРАЊЕИНСТИТУТА

ПРИВАТНЕСВОЈИНЕ

Ту ба ри је ру ће по ме ри ти но во на ста ју ће опо зи ци о не пар ти-
је, чи ји су про гра ми на гла ша ва ли упра во при мат при ват ног, и уки-
да ње дру штве ног вла сни штва. Ме ђу тим, ин ди ка тив но је да из у зев 
јед не је ди не (Де мо крат ске стран ке) од пет ре ле вант них пар ти ја у 
Ср би ји – ко је су се већ ма де кла ри са ле као ан ти-ко му ни стич ке, ни-
јед на не ће у сво јим осни вач ким про гра ми ма ни по ме ну ти, ба рем 
не екс пли ци те, за ла га ње за (по нов но) ус по ста вља ње ка пи та ли зма. 
Уме сто ка пи та ли зма ис ти че се за ла га ње за ин сти тут “при ват не 
сво ји не” и “тр жи шне при вре де”. 

Док бив ши ко му ни сти на сто је на прег ну том иде о ло шком 
ре то ри ком да од бра не ин сти тут дру штве не сво ји не, но во на ста ју-
ће опо зи ци о не, већ ма ли бе рал но усме ре не по ли тич ке пар ти је, да-
ју при мат при ват ној сво ји ни, прем да још увек го во ре о по тре би 
по сто ја ња и дру гих об ли ка сво ји не. Пре ма кон цеп ту де кла ри са ња 
ин сти ту та при ват не сво ји не по ли тич ке стран ке се мо гу по де ли ти у 
че ти ри гру пе: 

а) оне ко је се за ла жу за ме шо ви ту сво ји ну, 
б) оне ко је при ват ну сво ји ну ле ги ти ми ра ју као при род но 

пра во;
в) оних ко је еко ном ској ка те го ри ју при ват не сво ји не при-

пи су ју тран сцен дент на свој ства нор ма тив ног ре гу ла ти ва 
по ли тич ког по рет ка. 

г) на по слет ку, по је ди не стран ке тек уз гред но по ми њу при-
ват ну сво ји ну и пре до ча ва ју је у функ ци ји пред у зет нич-
ке ини ци ја ти ве.  

Пар ти ја ре фор ми са них ко му ни ста - Со ци ја ли стич ка пар-
ти ја Ср би је (СПС), у свом пр вом про гра му из 1990. го ди не ни је 
спрем на да се од рек не ин сти ту та “дру штве не сво ји не”, и ну ди иде-
о ло шки ком про мис – да “свиоблицисвојинетребадабудуравно-
правнипредзакономидаумеђусобнојконкуренцијиуживајупод-
једнакетржишнеидругеуслове”. СПС сма тра да би се про блем 
(не)ефи ка сно сти дру штве не сво ји не мо гао раз ре ши ти ти ме што ће 
се ко нач но од ре ди ти њен ти ту лар – и из но си пред лог да то бу де 
На род на скуп шти на, као нај ви ши ор ган вла сти, ко ја би оба вља ње 
вла снич ких функ ци ја мо гла да по ве ри не ком струч ном те лу, ко је 
скуп шти на са ма по ста ви и кон тро ли ше. На да ље, СПС сма тра да 
дру штве ну сво ји ну тре ба пре тво ри ти у ак циј ски ка пи тал ка ко би 
се обез бе ди ла “заштитаодадминистративнихуплитањауте-
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кућеидругопословање”, ре ши ла пи та ња из бо ра, кон тро ле и од го-
вор но сти управ них и по сло вод них ор га на, и на по слет ку, уста но-
вио “власниккојиводирачунаовисинидобити,атимеио(сада
запостављеној)акумулацији”. Да кле, с јед не стра не СПС пред ла-
же ус по ста вља ње по ли тич ке кон тро ле над дру штве ни ка пи та лом, 
док се с дру ге стра не де кла ра тив но за ла же за ње ну еман ци па ци ју 
од ди ри жи зма др жав не ад ми ни стра ци је. У свом дру гом по ре ду 
про гра му из 1992. го ди не, ко ји је још увек ва же ћи, СПС се и да ље 
за ла же и оправ да ва ра ци о нал ност по сто ја ња “дру штве не сво ји не”, 
та ко што јој да је но ву де фи ни ци ју – од ре ђу је је као “акционарски
друштвеникапитал,којимрасполажепредузеће”. Да кле, она има 
свој су бјект вла сни штва, по ја вљу је се на тр жи шту ка пи та ла, има 
сво ју це ну, до но си до бит и за кон ски је за шти ће на од зло у по тре ба. 

Опо зи ци о не стран ке се та ко ђе већ ма за ла жу за ме шо ви ти, 
плу рал ни си стем сво јин ских пра ва. Де мо крат ска стран ка (ДС) се 
за ла же за плу ра ли зам об ли ка вла сни штва и нај ши ри сте пен сло бо-
де осни ва ња фир ми у при ват ном, др жав ном, па и тзв. дру штве ном, 
ци вил ном сек то ру: “приватним предузећима, задругама, акцио-
нарскимдруштвима, јавним предузећима, непрофитним органи-
зацијамаисл”. Да кле, на гла сак је на груп но-сво јин ском кон цеп ту 
при ват не сво ји не. Срп ски по крет об но ве (СПО) се у свом пр вом 
про гра му из 1990. го ди не јед ним уоп ште ним ста вом за ла же за ре-
сти ту ци ју при ват не сво ји не – “да приватна својина и приватно
предузетништво постану основни покретач економије”. Из у зев 
дру штве не, оста ле об ли ке сво ји не - др жав ну, ак ци о нар ску, ме шо-
ви ту и дру ге СПО сма тра рав но прав ним пред за ко ном, и при том 
се за ла же се за об но ву тра ди ци о нал ног “имовинскогсистемаКра-
љевинеСрбијеиКраљевинеЈугославије,обавезнопобољшаногса-
временимрешењиманапреднихекономијасвета.”У осни вач ком 
про гра му Де мо крат ске стран ке Ср би је (ДСС) из 1992. го ди не са мо 
је шту ро ре че но да при ват на сво ји на и при ват но пред у зет ни штво 
чи не “основуздравеекономије”. 

С дру ге стра не, за јед нич ко го то во свим но во на ста ју ћим опо-
зи ци о ним стран ка ма је што не ги ра ју еко ном ску ефи ка сност ин сти-
ту ту дру штве не сво ји не – ве ћи на опо зи ци о них стра на ка по ми ње 
у про гра ми ма већ до бро по знат ква ли фи ка тив дру штве не сво ји не 
као “сва чи је и ни чи је”, без ти ту лар не ка те го ри је. Илу стра ти ван је 
при мер осни вач ког про гра ма ДС из 1990: ела бо ри ра ју ћи не у спе хе 
со ци ја ли стич ке еко но ми је, ДС у свом про гра му из 1990. оп ту жу је 
ко му ни сте да су ка пи тал про гла си ли дру штве ном сво ји ном – “сва-
чијоминичијом”, а да је она у ства ри би ла “партијско-државна,
алибезодговорностисакојомседржавномсвојиномрасполажеу
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демократскимдруштвима”. СПО у свом про гра му из 1990. дру-
штве ну сво ји ну сма тра за “насилну и неправну категорију” ко ја 
мо ра да бу де уки ну та, а све што спа да у на вод ну сво ји ну дру штва 
тре ба ло би да при пад не др жа ви, ак ци о на ри ма, при ват ни ци ма или 
да по ста не јав но до бро. Ко нач но, у свом дру гом про гра му из 1992. 
го ди не и СПС ће ука за ти на кон фу зни по јам дру штве не сво ји не у 
“договорнојекономији”, ко ја не ма ти ту ла ра и у су шти ни је “несво-
јина”, при зна ће со ци ја ли сти. 

ДС у свом осни вач ком про гра му и 1990. го ди не при ват ној 
сво ји ни при пи су је уни вер зал ну уло гу у исто ри ји и дру штву сма-
тра ју ћи да би “проширењеприватне својинеималоблаготворно
политичкодејство,јерјеприватнасвојинанајбољигарантлич-
нихслободаидемократскогпоретка” јер му “омогућујеслободу
делања” и “основуњеговихправа”, “спречавагаданарушаваправа
других” и “успостављаграницејавнесфереиправнипоредак”. Да-
кле, у ин тер пре та ци ји ДС при ват на сво ји на као еко ном ска ка те го-
ри ја по ста је суп страт по ли тич ког ли бе ра ли зма. 

За ла га ње Срп ске ра ди кал не стран ке (СРС) за кон цепт при-
ват не сво ји не је из ри чи то по зи тив но. У свом осни вач ком про гра му 
из 1992. го ди не, СРС се за ла же за ул ти ма тив но ли бе рал ни кон цепт 
при ват ног вла сни штва опре де љу ју ћи се за фор си ра ње ”самони-
клог приватног сектора” чи ја је ви тал ност “покретачка снага
економскогразвоја” чак и у нај го рим еко ном ским и по ли тич ким 
усло ви ма – што под ра зу ме ва, ка ко се за ла же СРС, “уклањањесвих
административнихбаријера” при ват ном вла сни штву, ини ци ја ти-
ва ма и пред у зет ни штву, као и “неспутануконкуренцијузасновану
напринципудајеунутарекономскесфередозвољеносвештони-
јеексплицитнозабрањенозаконом”. У про гра му из 1996. СРС ће 
ука за ти (у окви ру за ла га ња за при ва ти за ци ју бан кар ског сек то ра) 
да је “уосновисвегасвојинскиоснов(индивидуализирановласни-
штво)”, док се дру ги “системскии економско-политичкиаспек-
ти” мо гу из во ди ти из “либералнепремисе”: “штоједоброзапоје-
динцадобројеизадруштво”.

Мо же се за кљу чи ти да је спе ци фич ност опо зи ци о них про-
гра ма би ла у то ме што су оспо ра ва ли ле ги ти ми тет дру штве ној сво-
ји ни, док су и бив ши ко му ни сти, као и но во на ста ју ћа опо зи ци ја 
post festumда ва ли ле ги ти ми тет при ват ној сво ји ни. На и ме, ме шо-
ви ти об ли ци сво ји не по сто ја ли су и у со ци ја ли стич кој еко но ми ји. 
На да ље, ни јед на од ре ле вант них пар ти ја ни је у сво јим про гра ми-
ма го во ри ла о ка пи та ли стич кој при ват ној сво ји ни, да кле о ње ној 
пред у зет нич кој функ ци ји, ко ја би би ла га ран то ва на и за шти ће на 
не са мо уго во ром, већ и за ко ном. При ват на сво ји на је пре те жно, у 
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осни вач ким про гра ми ма ин ди ви ду а ли зи ра но при ват но пра во по је-
дин ца да по се ду је, про гра ми му не га ран ту ју пра во и усло ве да на 
тр жи шту опло ђу је при ват ну сво ји ну као ка пи тал. У том сми слу је 
кон цепт при ват не сво ји не ин ди ви ду а ли зи ран, у функ ци ји бур жо а-
зи ра ња нај ши рих сло је ва ста нов ни штва, док се из о ста вља си стем-
ска функ ци ја при ват но-пред у зет нич ког сти ца ња до би ти, про фи та 
– циљ ин сти ту ци о на ли за ци је ка пи та ли зма. Јер, ка ко ис ти че Sa mu-
el son, прав на спо соб ност по је ди на ца да има ју и оства ру ју про фит 
оно је што ка пи та ли зму да је ње го во име (Sa mu el son, Nord ha us, 
2000: 30). При ват на сво ји на је, да кле, пре до че на као при род но пра-
во по је дин ца, и она у про гра ми ма ни је де фи ни са на као сво јин ски 
суп страт ка пи та ли стич ке еко но ми је. Ипак, нај ве ћи до при нос по-
ли тич ких пар ти ја је што су у сво јим осни вач ким про гра ми ма ле ги-
ти ми ра ле при ват ну сво ји ну као при род но пра во. При ват на сво ји-
на по сту ли ра на је као људ ско пра во, и као та кво екс тен зи ви ра но у 
нор му ле ги ти ми ра ња ли бе рал ног по ли тич ког по рет ка као при род-
ног, бу ду ћи за сно ва ног на при ват ном вла сни штву, по твр дом соп-
стве но сти над лич ном сво ји ном, на су прот без лич ном ко лек тив ном 
“по се до ва њу” дру штве не/др жав не сво ји не. Ово је био ори ги нер ни, 
из вор ни кон цепт при ват не сво ји не, ко ји је мо гао да бу де за пи сан 
са мо у ина у гу рал ним про гра ми ма, и пред ста вљао је јед но крат ни 
чин ле ги ти ми ра ња, и као та кав, јед ном де кла ри сан, по сте пе но је 
пре стао да фи гу ри ра у по то њим про гра ми ма стра на ка. Ле ги ти ми-
са њем при ват не сво ји не кон цепт еко но ми је је де зи де о ло ги зи ран и 
сфе ра еко но ми је из ло же на деј ству тр жи шта еко ном ских иде ја. 

РЕСТИТУЦИЈАПРИВАТНЕСВОЈИНЕ
-ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

У про гра ми ма свих по ли тич ких пар ти ја кон стант но се по ми-
ње и про блем де на ци о на ли за ци је – ре сти ту ци је при ват не сво ји не 
над ко јом је за вре ме ко му ни зма би ла спро ве де на кон фи ска ци ја, 
екс про при ја ци ја или на ци о на ли за ци ја. Два су раз ло га усло ви ла ин-
си сти ра ње по ли тич ких пар ти ја на пи та њу де на ци о на ли за ци је – оба 
су би ла ре зул тат ра ци о нал не по ли тич ке кал ку ла ци је. Пост-ко му ни-
стич ким пре тен ден ти ма на власт је оста ло у за да так да ис пра вља ју 
јед ну иде о ло шку не прав ду ко ју су ко му ни сти по чи ни ли пре ма из у-
зет но зна чај ним кла са ма у сва ком дру штву – ка пи та ли сти ма, цр кви 
и се ља ци ма. Ове су кла се или ин те ре сне гру пе у пост ко му ни зму 
пре по зна те као зна чај не циљ не гру пе - “бло ко ви” по тен ци јал них 
би ра ча или по ли тич ких парт не ра. Дру ги раз лог је чи ње ни ца да су 



ДијанаВукомановић Концептиприватизацијеупрограмима..

193

ис ку ства зе ма ља ко је су успе шно по че ле да спро во де при ва ти за-
ци ју у пр вом та ла су тран зи ци је по ка за ла да су по тен ци јал ни стра-
ни куп ци и ин ве сти то ри ин си сти ра ли на раш чи шће ним пи та њи ма 
сво ји не. На и ме, куп ци и ин ве сти то ри из ино стран ства су же ле ли 
да има ју нео спор на и екс клу зив на вла снич ка пра ва.

Зна чај на је раз ли ка ме ђу пар ти ја ма да по ми њу раз ли чи ту 
гра нич ну го ди ну од ко је би тре ба ло кре ну ти у ис пра вља ње исто-
риј ске не прав де: за не ке је то 1953. го ди на, од но сно 50-е го ди не 
ка да је из вр ше на де на ци о на ли за ци ја зе мљи шног фон да (за шта се 
за ла жу ДС, СПС и СРС); за не ке 1941. (ДСС), од но сно 1945. го ди-
на и пе ри од по сле Дру гог свет ског ра та (СПО). Бе не фи ци ја ри ко ји 
би има ли ко ри сти од де на ци о на ли за ци је су раз ли чи ти по је дин ци, 
ор га ни за ци је и ин сти ту ци је: од по то ма ка бив ших ка пи та ли ста и 
ве ле по сед ни ка, се ља ка, Срп ске пра во слав не цр кве и оста лих вер-
ских за јед ни ца, уста но ва, удру же ња, за ду жби на, итд. Ре ше ње про-
бле ма де на ци о на ли за ци је ко је пред ла жу го то во све стран ке је јед но 
и уни вер зал но: по вра ћај или ком пен за ци ја пу тем пра вич не на док-
на де – ка да је то мо гућ но, а ка да ни је – тре ба про на ћи нај пра вич ни-
ји на чин да се не прав де от кло не (ка ко то симп то ма тич но пред ла жу 
ДС у осни вач ком про гра му из 1990. и ДССу про гра ми ма из 1992. 
и 2001). Ипак, то ком пр ве де це ни је пост-ко му ни стич ке тран зи ци је 
у Ср би ји по ли тич ке пар ти је ни су ус пе ле да окре ну то чак исто ри је 
уна зад – про блем ре сти ту ци је и ком пен за ци је кон фи ско ва не или 
на ци о на ли зо ва не имо ви не оста је не до вр шен. За ла га ње пар ти ја за 
спро во ђе ње “ко рек тив не прав де” го то во је не мо гу ће из ве сти, а да 
се у том про це су не про из ве ду но ви “гу бит ни ци”. Ре во лу ци о нар-
но уки да ње при ват не сво ји не, ко је су на кон Дру гог свет ског ра та 
спро ве ли ко му ни сти, не мо гу ће је ану ли ра ти јед но крат ним чи ном 
“ре во лу ци о нар не” ре сти ту ци је од у зе те имо ви не. Пи та ње де на ци о-
на ли за ци је та ко оста је отво ре но, спор но пи та ње на ко је пост-ко му-
ни стич ки вла сто др шци не мо гу из на ћи по ли тич ки и прав но ва ља на 
ре ше ња ко ја би за до во љи ла и пре ђа шње и по то ње “вла сни ке” на-
ци о на ли зо ва не имо ви не. Пи та ње “пра вич не на док на де” је, да кле, 
пр вен стве но ствар по ли тич ке про це не, а не бес при стра сне прав не 
ар би тра ци је, и не мо гу ће је по сти ћи екви ли бри јум на че ла прав де и 
чи ње ни це не прав де у про це су де на ци о на ли за ци је.  

ПРИВАТИЗАЦИЈА

Де кла ра тив ни циљ спро во ђе ња при ва ти за ци је би ло је ус по-
ста вља ње и ја ча ње при ват не сво ји не, али су пар ти је у окви ру пи та-
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ња при ва ти за ци је тре ба ло да фор му ли шу од го вор на нај зна чај ни је 
пи та ње ма кро е ко ном ске по ли ти ке – ка ко у про це су при ва ти за ци-
је из вр ши ти ре струк ту ра ли за ци ју др жав ног / дру штве ног сек то ра 
при вре де. Ка ко тран сфор ми са ти не е фи ка сна др жав на пред у зе ћа, 
ка ко ре струк ту и ра ти др жав не мо но по ле? Ка ко ре ге не ри са ти еко-
ном ске и со ци јал не ве зе из ме ђу др жав но-би ро крат ске, по ли тич ко-
пар тиј ске, упра вљач ке и при вред не ели те? На по слет ку, ка ко у про-
це су при ва ти за ци је ус по ста ви ти но ва пра ви ла игре, но ву по слов ну 
кул ту ру и ефи ка сне при вред не аран жма не? Већ се на пр ви по глед 
мо же уочи ти, из од ред ни ца пар тиј ских про гра ма о при ва ти за ци ји, 
да пар тиј ске ели те ни су би ле све сне ком плек сно сти овог исто риј-
ског по ду хва та. По треб но је од мах ис та ћи да ни су све ре ле вант-
не стран ке у сво јим про гра ми ма из не ле кон зи стент ну струк ту ру 
кон цеп та при ва ти за ци је: ње ну ме то до ло ги ју, циљ не гру пе, фа зе, 
над ле жне ин сти ту ци је и кон крет не ро ко ве. На ова су пи та ња да-
ле кон зи стент не од го во ре СПС, ДС и СРС док су две пре о ста ле 
стран ке – СПО и ДСС у сво јим про гра ми ма из не ле са мо де кла ра-
тив не ста во ве. Аpriori, са мо је СПС у свом осни вач ком про гра му 
из ра зи ла про ти вље ње при ва ти за ци ји, док је за опо зи ци о не стран-
ке при ва ти за ци ја би ла ул ти ма тив но, прин ци пи јел но пи та ње. Нај-
пре ће би ти де таљ ни је пре до че ни кон зи стент ни кон цеп ти при ва-
ти за ци је оних стра на ка ко је су их из ло жи ле у сво јим про гра ми ма 
(СПС, ДС, СРС), а по том и не до ре че ни кон цеп ти оста ле две стран-
ке (СПО и ДСС).

Став со ци ја ли ста пре ма при ва ти за ци ји у осни вач ком про гра-
му из 1990. го ди не је крај ње ин док три ни ран. Из ра жа ва ју ћи сво ју 
за бри ну тост да би и са ма “идејаоприватизацијиуширимразме-
рама,довелаупитањеинтересеогромногбројарадника”, СПС 
пре ко ре ва оне ко ји су “заговорници приватизације”, јер ”не во-
де рачуна: омалој куповној моћи грађана у поређењу са огром-
номвредношћудруштвенеимовине”. Сто га СПС-а сма тра да је “за
друштвениразвојнајбољеакосе,уместопродаје,приватникапи-
талупотребизадодатнеинвестицијеиакосестварајупредузећа
умешовитојсвојини.” На по слет ку, СПС де гра ди ра и сам ин сти тут 
при ва ти за ци је – ре че но је да СПС “сматрадазалагањезапотпу-
ну и безусловну приватизацију друштвене својине има провидну
идеолошкумотивацијуисхватагакаозалагањезаопштиграбеж
и крађу”. Да кле, СПС још увек сто ји на по зи ци ја ма Ми ло ше ви-
ће ве ко ми си је из 1989. го ди не. У про гра му из 1992. го ди не, СПС 
пра ви тек ма ли по мак – тер ми но ло шком ми ми кри јом оправ да ва 
дру штве ну сво ји ну, ис ти чу ћи њен тран сфор ма ци о ни по тен ци јал. 
У про гра му СПС се ка же да “упостојећимдруштвенимимешови-
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тимпредузећимадруштвенаимовинапредстављапословнифонд
предузећа” ко је “имаправода јепродајомпреобразиуприватну
својину.” При том, со ци ја ли сти пред ла жу да “свасредствадобије-
наодпродајеодлазепосебнојдржавнојустановикојајеодговорна
заразвојиналазисеподконтроломВладе”. И ту је тач ка, јер со-
ци ја ли сти ни шта да ље не раз ја шња ва ју по ко јим кри те ри ју ми ма и 
ко јим ко ри сни ци ма би би ла да ље рас по де љи ва на та ко при ку пље на 
сред ства. 

Овај не до ре че ни кон цепт при ва ти за ци је дру штве не сво ји не 
до дат но је по ја шњен кон ста та ци јом СПС из 1992. го ди не да је “не-
прихватљиводаседруштвенаимовинасхватикаогрупна”, те об-
ја шње њи ма пре у зе тим из осни вач ког про гра ма: да је “историјска
чињеницада јенеколико генерацијацелокупногнашегнародана
разненачинеулагалоуданашњудруштвенуимовину” те да “ни-
једнагрупазапосленихнеможепостативласникомтеимовине
самомчињеницомдаједобилаправодасетомимовиномслужи”. 
Што им пли ци те зна чи да се со ци ја ли сти про ти ве мо де лу при ва-
ти за ци је ма совн(иј)е рас по де ле де о ни ца рад ни ци ма, прем да се де-
кла ри шу као њи хо ва пар ти ја-за штит ник. 

У ства ри, со ци ја ли сти се и да ље за ла жу за очу ва ње свог мо-
но по ла над пре о вла ђу ју ћим сек то ром дру штве не сво ји не, на да ју ћи 
се да ће у тр жи шним усло ви ма она до би ти пре ко по треб ну ин јек-
ци ју ефи ка сно сти. У про гра му СПС из 1992. го ди не се кон ста ту је 
да “утржишнимусловима,спрофесионалнимуправљањем,узза-
штитуодзлоупотребаипљачке,узадекватнуприменумодерне
наукеитехнологије,друштвенасвојинаможепостићипотребну
ефикасност”. Да кле, тран сфор ма ци ја дру штве не сво ји не мо гу ћа је 
у прав цу др жав не, или у прав цу при ват не сво ји не. У пр вом слу ча-
ју - од лу ку о тран сфор ма ци ји дру штве не у др жав ну сво ји ну до но-
си На род на скуп шти на (у ко јој со ци ја ли сти по чет ком 90-их има ју 
ап со лут ну ве ћи ну), у дру гом ко лек тив пред у зе ћа. Пре ма кон цеп ту 
со ци ја ли ста, свр ха при ва ти за ци је ни је при мат при ват ног сек то ра 
вла сни штва, већ се они, у ства ри, за ла жу за гра ду а ли стич ку и по-
ли тич ки кон тро ли са ну при ва ти за ци ју. У про гра му из 1992. је ре че-
но да “трансформацијадруштвенихпредузећаујавнаможеима-
тизациљдаобезбедипостепенуиконтролисануприватизацију,
односнопретварањеумешовитапредузећа”. По ла зе ћи од “оправ-
данетежњедаседруштвенаимовинамаксималнозаштитиод
неоправданог присвајања од стране појединаца” со ци ја ли сти се 
за ла жу да се на са мом по чет ку про це са тран сфор ма ци је (да кле, 
чак се и из бе га ва тер мин “при ва ти за ци ја”, прим. Д.В.) објек тив но 
утвр ди вред ност дру штве ног ка пи та ла. Но, по што још увек не по-
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сто ји тр жи ште ка пи та ла с урав но те же ном по ну дом и по тра жњом, 
ту вред ност не мо же аде кват но из ра зи ти по ну ђе на це на, упо зо ра-
ва ју со ци ја ли сти, већ се она мо ра од ре ди ти ме то да ма ко је про пи-
су је за кон. Та ко да је на по слет ку, за кљу чу ју со ци ја ли сти, пред у зе-
ће “објективновишезаинтересованозадокапитализацијуанеза
распродајупостојећегкапитала”, док су “идејепојединихпартија
иекономистаобесплатнојрасподелидеоницаделомдемагогија,
аделомизразидеолошкеострашћености”, јер “тржишнапривре-
данепознајепоклонекапитала”. На да ље обра зла жу со ци ја ли сти 
“природапретварањадруштвенеуприватнусвојинунеспојиваје
сазадржавањемупредузећудобијенепротиввредности”, те сто га 
про тив вред ност про да тог ка пи та ла тре ба ло би да при па да др жав-
ној аген ци ји за раз вој. Што је био при мер нео-ета ти стич ке ре ин-
тер пре та ци је Марк со вих раз ма тра ња о ви шку вред но сти ка пи та ла. 
Са ста но ви шта СПС, еко ном ски је ра ци о нал но да ће про цес при ва-
ти за ци је “тећиспоро”, с об зи ром на то да “вредностдруштвеног
капиталавишеструкопревазилазивеличинуукупнихуштеђевина
грађана”. Овом је кон ста та ци јом им пли ци те из ра же на још јед на 
ве ли ка про грам ска ди стинк ци ја СПС у од но су на оста ле пар ти је 
– на и ме, да ће глав ни куп ци би ти до ма ћи гра ђа ни, а не стра ни ин-
ве сти то ри, док се обр ну то под ра зу ме ва ло у про гра ми ма опо зи ци-
о них пар ти ја. Крај ња кон ста та ци ја СПС је да су “нашабудућност
највећимделоммешовита,анечистоприватнапредузећа”. Та ко 
је и би ло за вре ме вла да ви не со ци ја ли ста. Иза ових про грам ских 
од ред би сва ка ко ле жи је дан ра ци о нал ни по ли тич ки циљ СПС-а 
да ма сов но би рач ко те ло рад ни ка што ду же одр жи ови сним о др-
жав ним, а не тр жи шним пла та ма.  Да кле, јед ним де лом из иде о-
ло шких, дру гим из праг ма тич них раз ло га ова пар ти ја ни је би ла 
спре ма да гра ђа не-би ра че пре ко ноћ учи ни де о ни ча ри ма или вла-
сни ци ма при ват ног ка пи та ла. Кон цепт ме шо ви те при вре де ко ји су 
за го ва ра ли со ци ја ли сти био је усме рен ка ја ча њу ве ли ког вла сни ка 
и ре гу ла то ра – др жа ве, (од но сно вла де), док при ват ни пред у зет ни-
ци не би тре ба ло да по ста ну ису ви ше бо га ти и моћ ни ка пи та ли сти, 
јер би као та кви мо гли да се оса мо ста ле и фор ми ра ју као по ли тич-
ки не при ја те љи со ци ја ли стич ког ре жи ма. 

Ка ко је ис ку ство то ком 90-их по ка за ло, за вре ме вла да ви не 
со ци ја ли ста, при ва ти за ци ја је спро во ђе на adhoc од слу ча ја до слу-
ча ја, за ви сно од по тре бе вла да ју ћег ре жи ма за ин јек ци ја ма све жег 
ка пи та ла и нов ца. При вред ни си стем је исто вре ме но био из ло жен 
ме ђу на род ној изо ла ци ји и санк ци ја ма, на по слет ку де ва сти ран и у 
НА ТО кам па њи бом бар до ва ња. Но, со ци ја ли сти ни су од у ста ја ли 
од свог ста ва да је при ва ти за ци ја кон тра дик тор на и кон тра про дук-
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тив на. У кон гре сном до ку мен ту СПС из 2000. го ди не кон цепт при-
ва ти за ци је ни је зна чај ни је пре фор му ли сан. У кон гре сној де кла ра-
ци ји је ре че но да ће пред у зе ћа ко ја има ју тр жи ште, од го ва ра ју ћи 
про из вод ни про грам и тех но ло ги ју и по слу ју без гу би та ка, с об зи-
ром на ло ше ста ње у бан кар ству, “вероватноемитоватиакције,
уделеилиобвезниценафинансијскомтржиштурадидокапита-
лизацијеодноснофинансирањасвогразвоја”. То под ра зу ме ва пре-
ла зак у “статусдруштвакапитала”. Со ци ја ли стич ка пар ти ја ће 
по др жа ти та кву вла снич ку тран сфор ма ци ју ка ко ме ра ма еко ном ске 
по ли ти ке та ко и ши ром дру штве ном по др шком да би гра ђа ни Ср-
би је, ко ји по ва же ћим за ко ни ма има ју пра во на по вла шће ни упис 
и ку по ви ну та квих ак ци ја, “заистадошлидоквалитетниххарти-
јаодвредности”. Со ци ја ли сти сма тра ју да је то је ди ни на чин да 
се “процес власничкетрансформацијенепретвориудруштвену
катастрофу као у неким другим земљама”, не го да слу жи сво-
јој основ ној на ме ни, да “добрим предузећима обезбеди допунско
финансирањеразвоја, а најширем слоју грађанаомогући учешће
упривредномживоту”. Из ло же не про грам ске од ред ни це све до че 
о јед ном ду го трај ном кон цеп ту оп струк ци је при ва ти за ци је ко ји је 
спро во дио со ци ја ли стич ки ре жим у Ср би ји и ко ји је, у ства ри, био 
уте ме љен на (нео)ко му ни стич кој дог ми о ко руп тив но-екс пло а та-
тор ском ха би ту су при ват не сво ји не и при ват ног ка пи та ла. 

До ду ше, и оста ле, опо зи ци о не стра не су ис ка за ле ве ли ку ме-
ру иде о ло шког, (не)све сног стра ха од ка пи та ли зма. Чак и је ди на 
ре ле вант на стран ка у Ср би ји ко ја је у свом про гра му екс пли ци-
те по ме ну ла ка пи та ли зам као циљ – ДС, је ак ту е ли зи ра ла кон цепт 
“народног ка пи та ли зма” (ис та кла Д. В.), ко ји је пре до чен као нај ле-
ги тим ни ја фор ма ка пи та ли зма и у не ким дру гим пост-ко му ни стич-
ким зе мља ма, и ко ји је ини ци ра ла Кла у со ва вла да по чет ком 90-их 
у Че шкој Ре пу бли ци.7) У пред из бор ном про гра му из 1992. го ди не, 
на и ме, из ре че на је, јед на је ди на, али кључ на екс пли ци те ре че ни ца 
у про гра му јед не ре ле вант не стран ке: “мијесмозаправикапита-
лизам,узштоширеучешћеграђананашеземљеувласништву.” 
У из бор ном про гра му ДС из 1992. го ди не ци ти ра не су у овом кон-
тек сту и ре чи пред сед ни ка Ру си је, Јељ ци на: “ми же ли мо не ко ли ко 
ми ли о на вла сни ка, а не не ко ли ко ми ли о не ра”. У свом осни вач ком 
про гра му из 1990. ДС из ла же нај кон зи стент ни ји про грам при ва ти-
за ци је. Украт ко, основ ни ме тод при ва ти за ци је је сте “преношење
највећегделапостојећегдруштвеногвласништванасвепунолет-
7) Кон цепт «на род ног ка пи та ли зма» (Volk ska pi ta li smus) ори ги нер но је фор му ли сао проф. 

Lud wig Er hard, ли дер де мо хри шћа на и кан це лар СР Не мач ке у пе ри о ду 1963-1966. и 
под ра зу ме вао је ши ре ње со ци јал не ба зе при ват не сво ји не. Cf. Lud wig Er hard: Wol stand 
für al le und Wol stand durch Wet ge wer be, ECON Ver lag, 1957.
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неграђанепосредствомакција,итонабесплатнојоснови”. Ор ган 
вла де, Цен тар за при ва ти за ци ју, био би над ле жан за из бор пред у зе-
ћа, при ма ње по ну да и кон тро лу про це са. Свим гра ђа ни ма из над 18 
го ди на ста ро сти би ли би из да ти вред но сни бо но ви у под јед на ком 
но ми нал ном из но су. За све вре ме при ва ти за ци је, гра ђа ни би мо гли 
да ме ђу соб но ку пу ју и про да ју вред но сне бо но ве. По ис те ку пе ри о-
да при ку пља ња ак ци ја, Цен тар би за по чео са ефек тив ном по де лом 
ак ци ја. По што су рас по де ље не све ак ци је из ло же не јав ној ли ци та-
ци ји, пред у зе ћа мо гу да при сту пе, у ро ку од два ме се ца, про да ји 
сво јих де о ни ца рад ни ци ма. Број ових ак ци ја би из но сио 20 од сто 
укуп ног бро ја и про да ва ле би се са да шњим и ра ни јим рад ни ци ма 
пред у зе ћа са по пу стом. ДС на по слет ку пред ви ђа да би се исто вре-
ме но фор ми ра ло и се кун дар но тр жи ште ка пи та ла (ак ци ја) - бер за,  
на ко ме би мо гла рав но прав но уче ство ва ти стра на ли ца и ком па-
ни је. Де мо крат ска стран ка сма тра да би би ло мо гу ће окон ча ти цео 
про цес при ва ти за ци је за от при ли ке го ди ну да на, што би био ре кор-
дан рок, ка ко је ис ку ство по ка за ло, до са да не за бе ле жен у про це-
су пост-ко му ни стич ке тран зи ци је. У про гра му из 1995. го ди не ДС 
обра зла же пред но сти “на род ног ка пи та ли зма”: ус по ста вља ју се ја-
сни сво јин ски од но си, сви гра ђа ни има ју јед на ке по ла зне шан се на 
успех, ис кљу че на је др жа ва из по ступ ка при ва ти за ци је, осим код 
ода би ра пред у зе ћа, бр зо би се из вр ши ла при ва ти за ци ја и ство ри ло 
нео п ход но тр жи ште ка пи та ла, ус по ста ви ло би се сло бод но од ре-
ђи ва ње це на ак ци ја кроз по сту пак ли ци та ци је, и ис кљу чи ла би се 
не прав да и зло у по тре ба у рас по де ли дру штве не имо ви не. Зна чај-
но је на по ме ну ти да је по до ла ску на власт, у окви ру ко а ли ци је 
Де мо крат ске опо зи ци је Ср би је (ДОС), Де мо крат ска стран ка, као 
пред вод ни ца ко а ли ци о не вла де (у пе ри о ду 2001-2003), ипак од у-
ста ла од кон цеп та “на род ног ка пи та ли зма”. Са мо је ма њи про це нат 
бес плат них ак ци ја по де љен за по сле ни ма и бив шим за по сле ни ма у 
при ва ти зо ва ним пред у зе ћи ма и ве ли ким си сте ми ма, ко ји се кре тао 
од 15 до 30 по сто од вред но сти при ва ти зо ва ног ка пи та ла; де таљ ни-
је, cf.. Ву ко ма но вић, 211-242).  

Бес ком про ми сно за ла га ње за при ва ти за ци ју из ло же но је и у 
осни вач ком про гра му СРС из 1992. го ди не. Ра ди ка ли ис ти чу за-
ла га ње за “пуну(ис та кла Д. В.)приватизацијусвихсредставаза
производњу и привредних грана, осим енергетике и рударства”. 
СРС за тим пре до ча ва кон ци зан праг ма ти чан кон цепт при ва ти за ци-
је ко ја би тре ба ло да бу де спро ве де на “на два основ на на чи на”:

а) про да јом фа бри ка пу тем јав них ли ци та ци ја до ма ћим и 
стра ним куп ци ма уз њи хо во пре у зи ма ње оба ве зе да не 
сма њу ју број за по сле них рад ни ка;
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б) бес плат ним де ље њем ак ци ја за по сле ни ма ко ји би по том 
мо гли да их пре про да ју или кон цен три шу, пре у зи ма ју ћи 
вла снич ка пра ва и оба ве зе, и да из да ју екс тер не де о ни-
це ка ко би при ву кли до дат ни ка пи тал. Прем да у упро-
шће ној фор ми (ли ци та ци ја плус ма сов на по де ла ак ци ја), 
очи глед но је да је СРС “ко пи ра ла” кон цепт при ва ти за-
ци је ко ју је фор му ли са ла та да већ бив ша ју го сло вен ска 
вла да на че лу с Ан том Мар ко ви ћем, и ком би но ва ла га 
са фор му лом “на род ног ка пи та ли зма” ко јег ће, у ши рој 
јав но сти про мо ви са ти исте го ди не Де мо крат ска стран ка. 
Ипак, у до не кле ре ви ди ра ном про гра му СРС из 1994. го-
ди не, из бри са на је од ред ба о бес плат ном де ље њу ак ци-
ја за по сле ни ма, што је зна чи ло да је и СРС од у ста ла од 
кон цеп та “на род ног ка пи та ли зма”.

Кон цепт при ва ти за ци је је нај де таљ ни је и нај кон зи стен ти је 
раз ра ђен у про гра му СРС из 1996. го ди не, ко ји се по екс перт ском 
ква ли те ту мо же по ре ди ти је ди но с про грам ским од ред ни ца ма Де-
мо крат ске стран ке. СРС из ла же ар гу мен то ва ну кри ти ку дру штве-
не сво ји не и ње не ин стру мен та ли за ци је у по ли тич ке свр хе, ка ко у 
зе мља ма ре ал ног со ци ја ли зма, та ко и у та да шњој Ср би ји. СРС се 
за ла же за ре а фир ма ци ју тр жи шног ме ха ни зма, уз исто вре ме но по-
ти ски ва ње др жав ног ин тер вен ци о ни зма. Ра ди ка ли пре ци зи ра ју да 
је еко ном ски им пе ра тив пот пу не при ва ти за ци је при вре де из ме на 
вла снич ке струк ту ре, из у зев при род них мо но по ла (те ле ко му ни ка-
ци је, про из вод ње и пре но са елек трич не енер ги је, пут не при вре де) 
и сек то ра од стра те шког зна ча ја. По ред при ват не сво ји не, ко ја би 
би ла пре о вла ђу ју ћа, ег зи сти ра ла би и др жав на сво ји на. СРС ис-
ти че да се при ва ти за ци ја не сме оба вља ти у пред у зе ћи ма ко ја се 
та да на ла зе у мо но пол ском по ло жа ју, јер би то оспо ри ло ства ра ње 
тр жи шног ам би јен та по сло ва ња. У про цес при ва ти за ци је не ва ља 
ући без ство ре них усло ва кон ку рен ци је. Јер мо но пол под ра зу ме ва 
дик ти ра ње та квих це на ко ји ма се обез бе ђу је по кри ће свих не ра ци-
о нал но сти у по сло ва њу. СРС ис ти че да за ко но дав ство у овој обла-
сти мо ра на но вим кри те ри ју ми ма да обез бе ди про це ну вред но сти 
имо ви не, ко ја ће би ти под ло жна кон тро ли и оце ни јав но сти. За ко-
но дав ство та ко ђе мо ра да из ра ди од брам бе ни ме ха ни зам ка ко се не 
би де си ло пре у зи ма ње кон трол ног па ке та ак ци ја од стра не ам би-
ци о зних али не спо соб них, бо га тих али не струч них, слу чај них на-
след ни ка не за ин те ре со ва них за при вред ну ак тив ност. СРС ис ти че 
да је ди но тр жи ште ка пи та ла има ле ги ти ми тет не при стра сно сти, 
све оста ло мо же би ти бес це ње или пре це ње ност. Ра ди ка ли ука зу-
ју да та да шњи об ра чун ка пи та ла има сла бост су штин ске при ро де, 
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јер ста тич ном ме то дом по ку ша ва да утвр ди ста ње имо ви не у да том 
тре нут ку, уме сто да се вред ност имо ви не утвр ђу је пр вен стве но са 
ста но ви шта оче ки ва ног про фи та. СРС кри ти ку је та да шњу Аген-
ци ју за про це ну вред но сти дру штве ног ка пи та ла, ко ја је пре у зе ла 
кон тро лу над це ли ном про це са при ва ти за ци је, и пре тво ри ла се у 
би ро кра ти зо ва ну и не е фи ка сну др жав ну ин сти ту ци ју, због че га је 
ну жно обез бе ди ти јав ност ње ног ра да и над зор вла де и пар ла мен та 
над њом, ис ти чу ра ди ка ли. 

Кон цепт при ва ти за ци је за ко ју се за ла же СРС је све о бу хва-
тан. СРС ис ти че да се куп ци имо ви не по ја вљу ју за по сле ни рад ни-
ци, гра ђа ни, до ма ћи и стра ни ин ве сти то ри, због че га је вр ло ва жно 
од ре ди ти мо гу ће уче шће сва ког од њих у ка пи та лу. Ра ди ка ли ис ти-
чу да свет ска ис ку ства по ка зу ју да је 20-30% уче шћа за по сле них 
рад ни ка у ка пи та лу са свим до вољ но да се одр жи мо ти ви са ност за 
ефи ка сно по сло ва ње. Ме ђу тим, сва ко дру го огра ни че ње (па и стра-
них ула га ња) мо же има ти за по сле ди цу оду го вла че ње са про це сом 
при ва ти за ци је и да ље про па да ње ка пи та ла. Др жа ва као би тан и 
за ин те ре со ван чи ни лац у овом про це су свој ин те рес ће са чу ва ти 
ти ме што ће пре ко ак ци ја обез бе ди ти део сред ста ва др жав них фон-
до ва ко ји је сво је вре ме но бес по врат но пре нет при ли ком осни ва ња 
тих пред у зе ћа. Ме ђу тим, упо зо ра ва ју ра ди ка ли, не до пу сти во је да 
др жа ва из у зи ма из вред но сти ак ти ве и ка пи та ла имо ви ну ко ја је 
том пред у зе ћу, на при мер, пре не та на ци о на ли за ци јом. Др жа ва ће 
свој ин те рес са чу ва ти ин си сти ра њем на ре а ли за ци ји при ва ти за ци-
је и до би ја њем нов ца од про да је ко ји би се усме ра вао у пен зи о не, 
со ци јал не и фон до ве за раз вој. Про це нат од 50 до 60% вред но сти, 
ко ји се до та да пре но сио Фон ду за раз вој је сте ра зу ман, сма тра ју 
ра ди ка ли, јер под ра зу ме ва ула га ње у бу ду ће про гра ме и раз вој, али 
на чин ра да тог фон да, кри те ри ју ми за до де лу сред ста ва и не про-
фит ни прин ци пи на ко ји ма тај фонд по слу је су про ма ша ји ко ји су у 
ве ли кој ме ри ком про ми то ва ли иде ју при ва ти за ци је и оста ви ли овај 
про цес без кон крет них учи на ка. Др жа ва у ли ку фон да за раз вој не 
сме би ти са мо по ли тич ки су бјект. Она мо ра пре по зна ва ти ин те ре-
се при вре де и по ви но ва ти се ло ги ци еко ном ских за ко ни то сти, пре 
све га код ула га ња сред ста ва. 

Ра ди ка ли на ро чи то ин си сти ра ју на ле гал но сти и тран спа-
рент но сти при ва ти за ци о ног про це са. Ну жан пред у слов за при ва-
ти за ци ју је и прав на си гур ност, као и јав ни над зор вла де и пар ла-
мен та над ин сти ту ци ја ма ко је вр ше кон тро лу овог про це са, ис ти че 
се у про гра му СРС. Ра ди ка ли оштро кри ти ку ју та да шњи мо дел 
при ва ти за ци је ко ју спро во де со ци ја ли сти у фор ми ак ци о нар ског 
ка пи та ла. СРС сма тра да ре ше ње ни је у но ми нал ној фор ми при-
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ва ти за ци је, јер су на вод ни “вла сни ци” у де о ни чар ским дру штви-
ма (бан кар ска фор ма при ва ти за ци је) за ин те ре со ва ни за пре про да-
ју, али не и за опло ђе ње ка пи та ла. СРС сма тра да тре ба по сти ћи 
отво ре ност мо де ла тран сфор ма ци је за пра ве вла сни ке ка пи та ла, 
али не тре ба га ји ти илу зи је о ула га њу ино стра ног ка пи та ла ко ји 
као “ре дак” фак тор до ла зи до нас ру ко во ђен је ди но про фи том. СРС 
упо зо ра ва да то у крај њој ли ни ји под ра зу ме ва и од лив про фит них 
ефе ка та у ино стран ство. Овај скеп ти чан став ра ди ка ла пре ма ин-
те ре си ма стра них ин ве сти то ра ни је усме рен про тив стра них ин-
ве сти ци ја, на про тив. У истом про гра му из 1996. ра ди ка ли го во ре 
о ну жно сти из ме не оп штег еко ном ског ам би јен та - за кон ске ре гу-
ла ти ве у ци љу прав не си гур но сти, а на ро чи то из ме ну вла снич ких 
од но са, тј. спро во ђе ња при ва ти за ци је као нео п ход них пред у сло ва 
за при вла че ње стра них ин ве сти ци ја. Ра ди ка ли кон ста ту ју да „ка-
питалкојибудестизаоуземљунесмеиматиникакваограничења,
ниупогледупореклановца,алиниупогледустицањапрофитаи
његовогизношења”. Да кле, мо же се за кљу чи ти да је кон цепт про-
гра ма при ва ти за ци је ко ји су из ло жи ли срп ски ра ди ка ли су кла дан 
са про гра ми ма стра на ка ти пич но ли бе рал не ори јен та ци је. 

Као што је већ ре че но, две су ре ле вант не опо зи ци о не пар ти-
је – на ро чи то СПО, али и ДСС, оста ви ле не до ре че не про грам ске 
од ред ни це о при ва ти за ци ји. Од но сно у њи хо вом слу ча ју се и не 
мо же го во ри ти о про гра му, већ са мо о фраг мен тар ним, (ин)ди рект-
ним ре флек си ја ма о про бле ма ти ци при ва ти за ци је. Прем да се ја сно 
за ло жио за уки да ње дру штве не и ре сти ту ци ју при ват не сво ји не, 
зна чај но је на по ме ну ти да СПО у свом из вор ном про гра му из 1990. 
ни је фор му ли сао кон цепт при ва ти за ци је, ни ти је то учи нио у свом 
про гра му из 2001. го ди не. Де кла ри шу ћи се као стран ка ли бе рал-
них опре де ље ња, СПО је из ло жио ли сту на че ла, на осно ву ко јих се 
не мо же по у зда но ре кон стру и са ти кон цепт при ва ти за ци је, већ са-
мо по је ди на ру ко вод на на че ла. СПО у про гра му из 2001. де кла ри-
ше ме ша ви ну (нео)ли бе рал них и по пу ли стич ко-ор га ни ци стич ких 
на че ла: лич не сло бо де и од го вор ност, што под ра зу ме ва сло бо ду 
уго ва ра ња, тр го ви не, из бо ра про фе си је, пред у зет нич ке ини ци ја ти-
ве да се ства ра про фит и да се гу би у тр жи шној утак ми ци, пу ну 
еко ном ску сло бо ду при вред них су бје ка та, у чи јем су цен тру при-
ват на сво ји на, од го вор ни по је ди нац, пред у зет ни штво и при ват ни 
ин те рес као основ ни под сти цај ни фак тор. СПО сма тра да нај ве ћи 
зна чај мо ра има ти тр жи ште ка пи та ла, ор га ни зо ва но као при мар но 
и се кун дар но, као тр жи ште ефект не и роб не бер зе. Та ко ђе, СПО 
се за ла же за сло бод но и це ло ви то тр жи ште ра да, ка пи та ла, ро ба, 
услу га и де ви за. До ми нант ном сво ји ном се од ре ђу је при ват на, уз 
ко ју се по ми њу и др жав на, за дру жна и дру ги са вре ме ни об ли ци 
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сво ји не. По пу ли стич ко је за ла га ње СПО за “Србијукаоекономску
оазу,којаћенискимпорескимстопамаподстицатиприливстра-
ногкапитала”. Су де ћи по струк ту ри ње них про грам ских опре де-
ље ња, еко ном ска пи та ња ће за ову стран ку би ти кон стант но од дру-
го ра зред ног зна ча ја. Да кле, не мо же се го во ри ти о кон зи стент ном 
еко ном ском про гра му ове стран ке, и мо ра се на гла си ти да је уте-
ме ље ње  еко ном ског кон цеп та СПО пре те жно по пу ли стич ко, у ор-
га ни ци стич ко-на ти ви стич ком прин ци пу. На и ме, но си лац еко ном-
ског раз во ја зе мље у про гра му СПО-а ни је ни др жа ва, ни при ват ни 
пред у зет ник, већ је то се љак, ка ко је из ра же но у ул ти ма тив ном 
по пу ли стич ком на че лу ко је фи гу ри ра у свим до са да усво је ним 
про гра ми ма ове стран ке: “домаћинскасеоскакућаморапостати
биолошкииекономскиослонацнацијеидржаве” за пи са но је у про-
гра ми ма СПО. 

У шту рим од ред ни ца ма по све ће ним при ва ти за ци ји, уоч љив 
је при мат со ци јал де мо крат ских на че ла у про гра ми ма ДСС – ова 
стран ка ће на ро чи то ин си сти ра ти на по што ва њу “со ци јал не прав-
де” у про це су при ва ти за ци је. Прем да ДСС сма тра да “привати-
зовањепривредејестенајважнијизадатакекономскеполитике”, 
ова је стран ка у осни вач ком про гра му из 1992. из бе гла да се пре-
ци зни је од ре ди пре ма кон цеп ту при ва ти за ци је. У фор ми оп штих 
на че ла пре зен то ва не су при лич но нео д ре ђе ни, с при ва ти за ци јом 
са мо ин ди рект но по ве за ни прин ци пи. На и ме, ре че но је да се при-
ва ти за ци ја “мораизвршитибрзоиефикасно,итонаосновутри
принципа:економскерационалности,добрихуслугадржавеисо-
цијалне правде”. Та ко ђе је на чел но на гла ше но да при ва ти за ци ја 
мо ра отво ри ти ши ро ке мо гућ но сти ула ска стра ног ка пи та ла у при-
вре ду. Уоп ште не фор му ла ци је при сут не су и у про гра му ДСС из 
2001: ре че но  је да ће ова стран ка на сто ја ти да се при ва ти за ци ја из-
вр ши „безодлагања,узпоштовањепринципаекономскерационал-
ности,алитакођеисоцијалнеправдеисигурности“. На да ље се 
го во ри да ће се сви слу ча је ви зло у по тре ба у до са да шњем про це су 
при ва ти за ци је пре и спи та ти. ДСС на го ве шта ва да ће се пре и спи та-
ти уго во ри о при ва ти за ци ји ко ји су скло пље ни за вре ме прет ход не 
вла сти, те да су по ли тич ки функ ци о не ри и при вред ни ру ко во ди о ци 
прет ход не вла сти „обавезнидаподнесуподаткеопореклуимовине
стеченедоксуобављалисвојефункције“. „Сванезаконитостече-
наимовинатребадабудеодузетаиупотребљенаухуманитарне
сврхе“, за кљу чу је ДСС. Ка ко се мо же за кљу чи ти у од ред ни ца ма о 
при ва ти за ци ји ове стран ке ни су из ло же не чак ни на зна ке од го во ра 
на те мељ на пи та ња: ка ко, по ко јим кри те ри ју ми ма при ва ти зо ва ти 
дру штве ну / др жав ну имо ви ну, ко ја је уло га др жа ве у том про це су, 
у ко јим сек то ри ма тре ба да пре о вла ђу је др жав на сво ји на, и ка ко ће 



ДијанаВукомановић Концептиприватизацијеупрограмима..

203

да бу ду ди стри бу и ра на сред ства при ку пље на од про да је – при ва ти-
за ци је? Да кле, две од пет ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји ни су да ле 
од го во ре на кључ но пи та ње при ва ти за ци је и ти ме се по зи ци о ни ра-
ле као не праг ма тич не стран ке чи ја ће еко ном ска по ли ти ка оста ти 
под зна ком пи та ња – све док не бу ду до шле на по зи ци је вла сти.  

Мо гу ће је за кљу чи ти да је кон цепт при ва ти за ци је у про гра-
ми ма стра на ка ин кре мен та ли стич ки – пар ти је су учи ле на по зи-
тив ним и не га тив ним по сле ди ца ма овог про це са у ши рем ре ги о-
ну цен трал но-ис точ не Евро пе, што се не ми нов но од ра жа ва ло на 
из ме не и до пу не у њи хо вим про гра ми ма. Ге не за про це са уче ња 
уоч љи ва је у про гра ми ма – док се у осни вач ким про гра ми ма го во-
ри о по тре би ма сов не ку по ви не де о ни ца, у по то њим про гра ми ма 
де кла ри ше се њи хо ва ма сов на рас по де ла (ко ја је из о ста ла); док се 
у пр во бит ним кон цеп ти ма на гла ша ва ла по тре ба ефи ка сно сти и бр-
зи не при ва ти за ци је, у но ви јим про гра ми ма се на гла ша вао про блем 
ко руп ци је и ја ча ли су зах те ви за тран спа рент ност, пра вич ност, со-
ли дар ност и де мо крат ску кон тро лу про це са при ва ти за ци је. 

РЕГУЛАТИВНАУЛОГАДРЖАВЕ
ИДРЖАВНАСВОЈИНА

Као и у дру гим тран зи ци о ним по ду хва ти ма спро во ђе ња 
при ва ти за ци је и мар ке ти за ци је (уво ђе ња тр жи шта), и у пост ко му-
ни стич ким тран зи ци ја ма при су тан је фе но мен тзв. ”ор то док сног 
па ра док са” – ис ку ством се уви де ло да је де е та ти за ци ју мо гу ће 
спро ве сти са мо др жав ном ин тер вен ци јом - да ре ду ко ва ње уло ге 
др жа ве мо же спро ве сти са мо ја ка др жа ва (Ka hler, 1990, на ве де но 
пре ма: El ster, Of fe, Pre uss et al, 1998: 160). Па ра докс пост ко му ни-
зма огле да се и у то ме што су пар тиј ске ели те, с јед не стра не, “ин-
док три ни ра не” ле њи ни стич ком по став ком о по тре би “од у ми ра ња 
др жа ве”, и, с дру ге стра не, ин спи ри са не на че ли ма еко ном ског ли-
бе ра ли зма ко ји на гла ша ва по тре бу уки да ња др жав них мо но по ла, 
де по ли ти за ци ју, де цен тра ли за ци ју и де ре гу ла ци ју при вред них то-
ко ва. Да кле, и ле ви ца и де сни ца је пост ко му ни стич ким ели та ма 
на мет ну ла не по ре ци ви иде о ло шки им пе ра тив ре де фи ни ци је и ре-
дук ци је уло ге др жа ве у еко но ми ји. Сто га је оче ки ва но да се  тр жи-
ште у пар тиј ским про гра ми ма пред ста вља као (не)осво је ни до мен 
сло бо де, док се уло га др жа ве по инер ци ји ту ма чи као фак тор огра-
ни ча ва ња при ват не ини ци ја ти ве и тр жи шне сло бо де. Ин сти ту ци ји 
др жа ве ко ја је у со ци ја ли зму има ла уло гу глав ног пред у зет ни ка, 
глав ног пла не ра и глав ног кон тро ло ра, са да се су прот ста вља ин-
сти тут тр жи шта, чи ја “не ви дљи ва ру ка” тре ба да за ме ни план ско-
ре гу ла тив ну уло гу тр жи шта.
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У пар тиј ским про гра ми ма још увек су при сут ни ета ти стич ки 
кон цеп ти ре гу ла тив не уло ге др жа ве. Оче ки ва но је да се они ја вља-
ју у нај ве ћем сте пе ну код пар ти је ре фор ми са них ко му ни ста, што и 
је сте слу чај са СПС-ом. На су прот овом кон цеп ту, пре о вла ђу ју ћи 
број пар ти ја за го ва ра ли бе рал ни кон цепт де е та ти за ци је еко но ми је, 
док по је ди не пар ти је очи ту ју из ра же не ка рак те ри сти ке со ци јал де-
мо крат ског схва та ња уло ге др жа ве у тр жи шној еко но ми ји. 

СПС кон ти ну и ра но за го ва ра ета ти стич ки кон цепт. У осни-
вач ком про гра му ре гу ла тив ну уло гу др жа ве со ци ја ли сти пред ста-
вља ју ста ром ко му ни стич ком фор му лом суп стан ци јал не ра ци о-
нал но сти: СПС сма тра да је за оп ти мал не ре зул та те у при вре ди 
по треб но ком би но ва ти три сек то ра - пред у зет нич ку “иницијати-
ву”, уз сми шље ну “координацијудржаве”, ко је би при том би ле 
“засноване на економској науци”. Што пред ста вља кон цепт по-
ли тич ке еко но ми је “на уч ног со ци ја ли зма”. СПС та ко ђе ко ри сти 
Кеј нзо ву ар гу мен та ци ју: “нерегулисанатржишнапривреданеиз-
бежноводиповременимпоремећајима, застојимаи кризнимси-
туацијамаукојимапропада знатандеодруштвеногбогатства
иукојимавеликдеостановништваостајебезосновнихсредста-
вазаживот.” Со ци ја ли сти на по ми њу да се од 20-их го ди на XX 
ве ка “регулативнаулогадржавеповећаваиунајконзервативни-
јим капиталистичким друштвима (па и уСАД)”, на во де ћи при-
мер ка та стро фал не де пре си је 30-их го ди на, ка да је, ка ко ис ти чу 
со ци ја ли сти, “уцеломсветунапуштентрадиционалнилиберални
моделнерегулисанетржишнепривреде”, те је др жа ва пре у зе ла ре-
гу ла тив ну уло гу ко јом “успостављастабилнеоквирепривредним
токовима”. Со ци ја ли сти так са тив но на бра ја ју до ме не ре гу ла тив не 
уло ге др жа ве: мо не тар на по ли ти ка (ко ја је раз вој на и ан ти ин фла-
ци о на), по ре ска, спољ но тр го вин ска и ца рин ска, раз вој на и еко ло-
шке по ли ти ка. Па ра док сал но је, да кле, да со ци ја ли сти на сто је да 
ја ча ју ре гу ла тив ну уло гу др жа ве истим оним ар гу мен ти ма ко ји ма 
је ка пи та ли зам спа ша вао свој ли бе рал ни ле ги ти ми тет. Прем да је 
ре че но да се со ци ја ли сти “уначелу опирупретераној централи-
зацији и етатизацији привреде”, ука зу је се на “неопходност да
извесна предузећа буду јавна и да се уњимадруштвена својина
претвориудржавну”. Ли ста та квих слу ча је ва у про гра му СПС-а 
оста је отво ре ном, а кри те ри ју ми се лек ци је крај ње уоп ште ни - ка же 
се да је то слу чај “сонимвеликимсистемимау енергетици,ру-
дарству,саобраћају,комуникацијамаитд.,којикористеприродна
богатстваземљегденајвећидеоинвестицијапотичеоддруштва
каовласника, ичијипроизводиимајуопштизначајилисунеопход-
ни за производњу у другим гранама”. Со ци ја ли сти при том под-
се ћа ју да та ква јав на пред у зе ћа по сто је и у раз ви је ним зе мља ма, 



ДијанаВукомановић Концептиприватизацијеупрограмима..

205

на во де ћи за пад но е вроп ске зе мље: Ве ли ку Бри та ни ју, Фран цу ску, 
Не мач ку, Ита ли ју и скан ди нав ске зе мље. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да 
су се упра во у овим зе мља ма пар ти је со ци ја ли стич ке, од но сно со-
ци јал де мо крат ске про ве ни јен ци је од ре кле ета ти зо ва ног кон цеп та 
при вре де.8) На по слет ку, по треб но је ис та ћи за кљу чак ко ји је на ве-
ден у про гра му СПС из 1992. да се ре гу ла тив на уло га др жа ве ни-
ка ко не мо же по и сто ве ти ти са исто риј ски де за ву и са ним мо де ли ма 
“командне”, “дириговане” и “договорне” еко но ми је.

Кон цепт ДС је ево лу и рао од ми ни ма ли стич ког кон цеп та 
др жа ве као кре а то ра пред у зет нич ког и при вред но екс пан зив ног 
ам би јен та (про грам из 1990), пре ко ја ке др жа ве-чу ва ра ли бе ра-
ли зо ва не еко но ми је (1995), да би на по слет ку уло га др жа ве би ла 
опет ми ни ми зи ра на по узо ру на нео ли бе рал ни мо дел (про грам из 
2001). У осни вач ком про гра му ДС из 1990. на гла ша ва шта др жа ва 
не сме: “даограничава,већдаолакшаваиподстичепредузетни-
штво, приватнуиницијативу и економскиразвој”. ДС пре ци зно 
од ре ђу је оп сег ре гу ла тив не уло ге др жа ве – да се она огра ни чи на 
“монетарну,порескуиспољнотрговинскусферу”. У про гра му ДС 
из 1995. уло га др жа ве-чу ва ра је да “штитичврстаправилатржи-
шнеутакмице,даобезбеђујесигурностулагањакапиталаибез-
бедностљудииимовине”. Уло га др жа ве је да уки да мо но по ле, пре 
све га под сти ца њем сна га кон ку рен ци је – отва ра њем свих по год но-
сти за по ја ву но вих пред у зе ћа и ли бе рал ном спољ ном тр го ви ном. 
У про гра му из 1995. ДС сма тра да би по сто је ћи јав ни сек тор бр зо 
тре ба ло су зи ти са мо на не ке при род не мо но по ле, ин фра струк ту ру 
(во до вод, же ле зни цу, елек тро ди стри бу ци ју, те ле ко му ни ка ци је) и 
слич но, ко ји би мо жда мо гли би ти при ва ти зо ва ни у да љој бу дућ но-
сти. Код при род них мо но по ла (вод ни пу те ви, елек тро е нер ге ти ка), 
фор ми ра ће се јав но пред у зе ће или ће се де лат ност усту пи ти при-
ват ни ци ма пу тем јав ног над ме та ња. У про гра му ДС из 2001. ре че-
но је да се сло бо да из ра жа ва у стал ном сма ње њу ути ца ја др жа ве на 
еко но ми ју. ДС се за ла же за на че ло суп си ди јар но сти - све оно што 
при ват на ини ци ја ти ва мо же исто или бо ље сми сли ти и ура ди ти не-
го др жав ни ор га ни, тре ба пре пу сти ти при ват ној ини ци ја ти ви. То 
под ра зу ме ва стал но пре и спи ти ва ње ефи ка сно сти јав ног сер ви са, 
као и на чел ну ори јен та ци ју др жа ве да пре пу шта по сло ве тр жи шту. 

8) На при мер, бри тан ски ла бу ри сти до но се, 1995. го ди не, исто риј ску од лу ку да се од рек ну 
свог тра ди ци о нал ног за ла га ња за др жав ну, јав ну сво ји ну и на ци о на ли за ци ју (са др жа ну 
у кла у зу ли 4. ла бу ри стич ког про гра ма из 1918. ко јом су се то ком XX ве ка за ла га ли за 
“заједничковласништвонадсредствимазапроизводњу,дистрибуцијуиразмену,инај-
бољимогућисистемјавнеуправеиконтролесвакеиндустријеилиуслуге”). Под се ти мо 
се кла сич ног иде о ло шког пре це ден та у по гле ду уло ге др жа ве у еко но ми ји ко ји се од и-
грао на кон гре су Со ци јал де мо крат ске пар ти је Не мач ке 1959. у Bad Go des bur gu, ка да је 
ова пар ти ја усво ји ла прин цип “конкуренцијагдејемогуће,планирањегдејенеопходно”.
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Др жа ва тре ба да кон тро ли ше ква ли тет услу га, а не да има мо но пол 
на јав ни сер вис, за кљу чу је ДС. 

СРС та ко ђе про мо ви ше ми ни мал ну, пре о вла ђу ју ће (нео)ли-
бе рал но ма кро е ко ном ски усме ре ну уло гу др жа ве. У про гра му СРС 
из 1996. го ди не, ко ји је још увек на сна зи, ра ди ка ли се за ла жу за 
“ограничавањеекономскеполитикевладенамонетарну,фискалну
исоцијалнусферу”. Ре че но је да се уло га са вре ме не др жа ве са сто ји 
у ме ра ма по сред ног ре гу ли са ња при вред них то ко ва и то: по ли ти-
ком пре ра спо де ле на ци о нал ног до хот ка кроз бу џет, по ре зе, ца ри-
не и так се, спољ но тр го вин ску раз ме ну и дру ге еко ном ске од но се 
са ино стран ством, на уч на ис тра жи ва ња и тех но ло шки раз вој, ра-
ци о нал но ко ри шће ње про сто ра и при вред них ре сур са, за шти ту и 
уна пре ђе ње жи вот не сре ди не. СРС на да ље об ја шња ва да у та квом 
еко ном ском по рет ку др жа ва у нај ве ћој ме ри гу би при вред ну функ-
ци ју. Ње на уло га се огра ни ча ва на пру жа ње за шти те при ват ној сво-
ји ни и омо гу ћа ва ње сло бод не утак ми це на тр жи шту, што зна чи на 
прав ну си гур ност у уну тра шњим од но си ма и др жав ну без бед ност 
у од но си ма пре ма ино стран ству. У про гра му СРС из 1996. го ди не 
ре че но је да др жав ни сек тор за сно ван на вла сни штву и су вла сни-
штву др жа ве, где се она ја вља као ин ве сти тор или су ин ве сти тор и 
но си лац по слов не по ли ти ке, је сте ну жан али мо ра би ти све ден на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру због чи ње ни це да је „државалошпредузет-
ник“, ка ко кон ста ту ју ра ди ка ли.

У осни вач ком про гра му ДСС јед но од те мељ них на че ла на 
ко ји ма по чи ва „народнапривреда“ је сте и „минималанутицајдр-
жаве“. Ди стинк тив на но ви на у од но су на осни вач ки про грам, са-
др жан је у про гра му ДСС из 2001. го ди не – ова пар ти ја у пр ви 
план не ис ти че ре гу ла тив ну уло гу др жа ве, већ по чи ње да  за го ва ра 
де цен тра ли зо ван кон цепт ре ги о нал не др жа ве. У про гра му из 2001. 
го ди не је ре че но да ће ДСС по себ ну па жњу по све ти ти по ли ти ци 
ре ги о нал ног раз во ја Ср би је и от кла ња њу не рав но мер но сти у раз-
во ју по је ди них ре ги о на, што под ра зу ме ва од го ва ра ју ће ре ги о нал-
но пла ни ра ње. У бу ду ћој ре ги о нал ној др жа ви, ДСС ће осно ва ти 
по себ не фон до ве за ма ње раз ви је не де ло ве ре ги о на. Њен кон цепт 
ре ги о нал не, де цен тра ли зо ва не др жа ве у скла ду је са ли бе рал ним 
мо де ли ма ре ги о нал ног раз во ја у зе мља ма за пад не Евро пе. У до ме-
ну уло ге др жа ве на цен трал ном ни воу, ре че но је да др жа ва мо ра да 
пре у зме со ци јал ну уло гу ко ју је до са да има ла при вре да, и да при-
вре ду тре ба осло бо ди ти те уло ге. Да кле, ДСС је из бе гла да пи та ње 
уло ге др жа ве фо ку си ра на раз ре ше ње ди ле ме ко ли ко би тре ба ло да 
је до мет др жав ног, а ко ли ко про сто ра за при ват ни сек тор. 

Прем да ве о ма за ин те ре си ран за уло гу др жа ве у на ци о нал ној 
по ли ти ци, СПО у сво јим про гра ми ма за не ма ру је уло гу др жа ве у 
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еко но ми ји. У из вор ном про гра му СПО уло га др жа ве у еко но ми-
ји по ме ну та је је ди но у до ме ну по љо при вре де: СПО се за ла же да 
би тре ба ло “закономјемчитидадржавамораоткупитионошто
сељак произведе за продају”. Фак тич ки, је ди на до пу на из вор ног 
еко ном ског про гра ма ко ја је уне та на Отаџ бин ском кон гре су СПО 
1993. го ди не по све ће на је оба ве зи др жа ве да пре у зме на се бе ста-
ра ње о из бе гли ца ма и фи нан си ра по прав ку или град њу њи хо вих 
оште ће них или по ру ше них до мо ва. У про гра му из 2001. го ди не, 
СПО се за ла же за “јефтинуиефикаснудржаву”, чи ји је основ ни 
за да так да обез бе ди и шти ти пра ви ла еко ном ске игре и кон ку рент-
ске при вре де, да оси гу ра спољ ну и уну тра шњу без бед ност гра ђа на 
и омо гу ћи про спе ри тет ван тр жи шних обла сти, као што су на у ка, 
кул ту ра, обра зо ва ње, здрав ство и спорт. У скла ду са на чел ним за-
ла га њем, СПО сма тра да би “државнибуџеттребалодабудеје-
динствен,аначелоштедљивостиосновноупланирањурасхода”, 
те се за ла же за сма њи ва ње др жав не би ро кра ти је. Мо же се за кљу-
чи ти да СПО др жа ви при пи су је adhoc уло гу, ко ја је већ ма не е ко-
ном ска, и ви ше је усме ре на на уло гу чу ва ра и га ран то ра, не го што 
би тре ба ло да ре гу ли ше при вред не то ко ве.  

ПОЗИЦИОНИРАЊЕПОЛИТИЧКИХПАРТИЈАНА
ИДЕОЛОШКОМКОНТИНУУМУ„ЛЕВО-ДЕСНО“

Па ра фра зи ра ју ћи Ла ски је ву опа ску о Вол те ру, мо же мо за-
кљу чи ти да су се ре ле вант не по ли тич ке пар ти је у Ср би ји пред-
ста ви ле као “бро ке ри иде ја, а не ар хи тек те си сте ма … без бри жни 
око кон зи стент но сти и си сте ма ти зо ва ња, гор љи ве да по стиг ну ин-
стант не прак тич не ре зул та те” (cf. La ski, 1966: 81). Две су пар ти је 
мо гу из у зе ти из ове опа ске о ла кон ском од но су пре ма еко ном ском 
про гра му – то су Де мо крат ска стран ка и Срп ска ра ди кал на стран ка 
ко је су у зна чај ној ме ри ус пе ле да фор му ли шу кон зи стент ни про-
грам ску по ли ти ку пре ма да том пи та њу. На по слет ку, мо гу ће је на 
осно ву из ло же них про грам ских од ред ни ца за сва ку пар ти ју из ве-
сти сле де ће за кључ ке, упо ре ђу ју ћи их са ми шље њи ма ан ке ти ра них 
екс пе ра та о про грам ском по зи ци о ни ра њу пар ти ја пре ма ди ле ми 
пре вла сти из ме ђу др жав ног и при ват ног вла сни штва.9) 

9) Из вор: Екс перт ска пи лот-ан ке та “Про грам ско по зи ци о ни ра ње ре ле вант них пар ти ја на 
иде о ло шком кон ти ну у му ле во-де сно”, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, ок то-
бар/но вем бар 2005. За по тре бе ове ан ке те ко ри штен је до не кле ре ду ко ван упит ник ко ји 
је ори ги нер но кон ци пи ра ла гру па ис тра жи ва ча ко ја је ана ли зи ра ла пост-ко му ни стич ке 
пар ти је у зе мља ма Цен трал но-Ис точ не Евро пе (Kitschelt, Man sfel do va, Mar kow ski, To-
ka, 1999: 139, 412-422). Ан ке ти ра ње је има ло за циљ да при ме ном ме то де ска ли ра ња 
ста во ва од 1 до 5 од ре ди про грам ску по зи ци ју нај ре ле вант ни јих пар ти ја у Ср би ји (СПС, 
СПО, ДС, СРС, ДСС) пре ма кључ ним еко ном ско-со ци јал ним, по ли тич ким и на ци о нал-
ним пи та њи ма ко ја су суп стан тив на за пе ри од пост-ко му ни стич ке тран зи ци је. Ан кет ни 
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 Закључ ци а нализе п ро грамских став ова 

СП С је  е гз емпларни изузет а к  по свом  ид ео ло шком аним-
оз ите ту и п рагма ти чној оп стр укцији и ст оријск ог  п ро це са 
приватизац ије. Све  до пада с  влас ти  СП С ниј е  на правил а ре визију 
 про гр амских о дред ница о др ушт веној и  п риватној своји ни. И ако  
су д ек ларативно т еж ил и  да се лег итимишу  по  уз о ру н а запа дн оев-
ро пс ку  со цијалдемо крат ију, у п рограм ск ом  с мислу  социј ал исти 
ни су од макли мн ог о даље  о д модел а  “т рж ишног соци ја лизма ”,  у 
које му  д ржава  и  мешовита с вој ина им а примар ну улогу .  Пр ем да су 
 анк етирани  е ксперт и оз начили  п ро грамску пози ци ју  СПС  на пози-
цији левог  центра (у  та чки 2, 12; видети  Прик аз 1),  пр ог рамске одр-
ед нице ове  п артије  о о чувању  д руштве не  с војине , м ешовите п рив-
ре де и о  не по тп ун ој пр ив атизаци ји гов ор е о  њеном л еви ча рс ко м 
конз ервативи зму  к оји је запр еч ава да с е  по мери са  пози ци је крајње 
левиц е.  

Док  су  е к сп ер ти позицион ирали ДС  на десном  центру (у 
 та чки 4, 36; видети  Прик аз 1),  пр ограмска  а на лиза је показала д а 
је  ов а странк а одма кла и корак  даље  - н а крај њ у десни цу . Н аиме,  
о риг инерно  л иберални ста вови о ве стр анк е према  п риватној  
с во ји ни  и при ва тизацији в ре м ен ом су ево лу ир али  ка неол иб-
ералн ом  с хв атањ у мини малис ти чке улог е  др жаве у  е кон оми ји. 

упит ник до ста вљен је гру пи од 63 екс пер та из ове обла сти (про фе со ри ма и до цен ти ма 
уни вер зи те та, на уч ним са рад ни ци ма и ис тра жи ва чи ма ин сти ту та, струч ним са рад ни ци-
ма ре ле вант них аген ци ја за ис тра жи ва ње јав ног мне ња и не вла ди них ор га ни за ци ја за 
мо ни то ринг из бо ра). Ан ке ти ра ње је спро ве де но у пе ри о ду од 31. ок то бра до 7. но вем бра 
2005. Ан ке ти се ода зва ло 25 ис пи та ни ка-струч ња ка.
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Парадоксално је, при том, да  је ре ч о странци  ко ја је  у  тр ену тку 
н ео ли бе ра лне редефин ици је свог програ ма ушла  у  ч ла нств о Соц-
ија ли ст и чк е интернацион але .  Ипак, нео сн ов ано је очекивати д а б и 
се  ов а и зворно л ибера лна ст ранка м огл а зарад  формалног  ч ла нс тв а 
у ор ганизац иј и “лев их  п артија”  од лу чити н а реви зију своји х с ад а 
већ етабл ир ани х (нео)л иб ералних схва тања.  

 На  основу  цит ираних  про гр амски х одредн ица  м оже се 
закључ ити  да СРС, зај едно с а  Д С, дели  идеоло шк и про ст ор  изме ђу 
позиц ије десног  цент ра  и крај ње  деснице . Б уд ући да  на гла шава и 
 со цијал ну  функци ју држав е, ближа  је дес ном, не го крај њем це нт ру.  
Њено  о ри гинерно з алагањ е  за  „ пу ну приват иза ци ју “ и констата-
ци ја да је „држава лошпредузетник“ сукл ад ни  су са  ст авовим а 
 кл ас ичног ли берализм а .  Стог а је н еаде кватна  експе рт ск а оце на  
п озициј е  радикала, будући д а  су  је они  одре дили у  пољу левог  центра 
(у  та чки 2, 64; видети При ка з 1), шт о ника ко  н е може п роистећ и из  
њених  про гр амских  одре дн ица пр ема  питању  пр евласти  пр иватног 
в ла сништва  у о дносу  на државни с ект ор.  Ова дис кре панца  је  на-
стала,  вероватно, ст ога  што су  е кс перти  вред новали  п ро грамску 
пози циј у СРС у  к онтек сту „ц р ве но -црне “  коали ци је  и змеђу со ци-
ја листа и  р ад и ка ла.

К он ти нуирано зала га ња  ДСС за  социјалну п ра вду , и за 
 со цијал ну  функц иј у држав е свед оч е о  њ ен ом с оцијалдемок ра-
тском,  а ста вов и према  п риватно ј  сво јини о  ли бе ралном  утемељењ у. 
Стога  је  њена  а ут ентич на пози ција н ешто  ближа  центра л но ј тачки 
 ид ео л ошког  конти нуума „л ево-десно“, нег о  шт о су ј е о дредили 
ек сперти - у т ач ки 3,  68 (видети  Прик аз 1).  Пр ограмски  ставови 
Д СС  мо гу  с е окаракт ерис ати као су кладни  с  европск им  модел ом  
„т ржишн е  социјалне  државе“.

Пр емд а  је С ПО некон зи ст ентан  у излага њу  сво јих фра-
гм ентарних  ст авова о  е ко номск им пита њим а к оји п ре дс тављај у 
мешавину  в ећм а (нео)л иб ер ални х и п оп ул ис тичк о-орга ни цистич-
ки х начела,  м огуће је о цени ти као  аде кватну  п ро грамс ку позицију 
ко ју  су ов ој  п артији  пр иписали ек сперт и – у та чки десног це нт-
ра (4, 16; видети   Приказ 1).  Н аиме,  д ок  велич а  либера лн а наче ла 
 примат а  приватне   сво јин е, пре ду зе тн ичке ини ци јативе  и  с лободе , 
о дређење ек ономског  о сло нца у “ домаћинској сеоској кући”  је 
конз ервативно. С тога она  не може да дел и  ист и (нео )либерални 
простор са ДС и  СРС, већ  је  њена  а ут ентична  п оз иција  - п оз ици ја 
кон зер вативне “десни це”,  тј. у та чки десн ог центра .  

Како  ј е  анализ а п оказала,  н ијед на од р ел евантни х  парти ја у 
С рби ји  н ије пр ез ент овала  норматив но  “чисту ” е кономску матри-
цу, већ је св ак а од њих  пр иб егла еклек ти цизму  –  у гене зи  њихови х 
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 програма  уо чљ ив а је к ом би нација  е ле мената  разли чит их шко-
ла  м ишљења ек ономиста. Пр ем да с е све  ре леван тн е партиј е з ал-
аж у за р ест итуциј у  приват не  с во ји не , либ ер ализаци ју  т рж ишта, 
 от почиња ње  п ро це са прив ат из ац иј е и ре дефин ис ање улог е  др жаве 
у  е кономији ,  њихови  су  модел и  ек ономск е  по литике различити: 
С ПС  ј ош ув ек заго ва ра моде л  “т рж ишног социјализма” ,  СПО је  
а уте нтичан  з аг овор ник на тив истичко г  ру р ал но г традиционализма,  
д ок се ДС С з ал а же з а запа дн оев ро пс ки с оцијал демокра тс ки  модел  
“ социјал но -т ржишне еконо ми је ”. СРС  комби нуј е идеје  кла сичног, 
Кејнз ов ог  и  (нео)ли бе рали зма и напослетк у ће Д С о д идеј е 
 “н ар одног ка пи тализ ма ” р азвити  в ар ија нту не оли бе р ално г источ-
но ев ропског  та чер изма.

На јва жнији  је  з акључак  д осадаш ње  анализе  еконо мск ог дела 
 пар тијски х  пр ограма, чињениц а  да с у све  ре левант н е партије,   изу зев  
ДС, изос та вљ ал е или изб ега вал е да  ек сплици тн о  по мену “капит-
ал иза м” као леги тимн и  ци љ тран сфо рмације  ек ономск ог  с ист ема. 
Индикативно  је  да  се у  пр ог р амима оп оз ицион их  с транак а и збега-
ва упо тр еб а  речи “кап ит ал из ам”,  “капи тал истичка привреда”,  до к 
се к ао  тер ми ни употр еб ља вају “транзиц ија”  и ли  “транс формација-
”.  Томе  је сва как о  разлог   на слеђени  и де олошки  анимо зи те т  према 
к апитализ му, к оји  ће б ити  д од атно интензи виран  ус лед  лоших и ску-
става с а м ас ов ним “губ ит ни ци ма”  постком ун ис тичке т ранзици је.  
Концеп т м асовно г  “н ар одног ка питализма ”,  ко ји је  о ри ги не рно 
инаугур иса ла ДС,  п ред ста вља н еин вен ти вн у инте рп рет ацију, 
 ва ри ја нту  посткому нистич ког “тр ећег пут а”,  који  је изворно,  как о 
 је већ  на зн ачено,  промов ис ао чешк и преми јер Вац ла в Клау с и  
његов а  Грађ анска д ем ократска партија ( ОД С), 1992 . године.    

Како  ј е  анализ а  показа л а,  читање идео ло шки х или н ор ма-
тивних  узора  од стр ан е с рпских  по литич ких п арт иј а н ије алтер на-
тивно , не д оноси ништа но во, ш то  већ ниј е в иђ ено у п ро грамима 
и  де ли ма п ост-ком ун истичких  парти ја  у  другим  делови ма  Ев ропе. 
Пр ецизније је р ећи д а  су  транс плант иране  ид еје нове  деснице  у 
 српском  кон тек сту п ред ст ављ але а лт ернат ивно чи тањ е леви х про-
бле ма. Ди ст инкти вн а раз лика изме ђу чешке  и ср пс ке тр ан ск рип-
циј е новоде сни чарск ог дискурса је ст е  што  су не олибера лне идеј е  у 
чеш к ом случају  наишл е н а одаз ив бирачког  т ела,  а  у случају Ср бије 
т ек  с а  па дом Ми ло шевићевог  режима.  У  сјајн ој анал из и  “чешког 
 тачеризма ” Хенл и  је оп иса о њ ег ов у интерпретациј у к ао  з бир “ди-
з ај ни раних  идеологиј а” чиј и  с у  узори ево луи рал и од кејнзиј анс ке 
“не о- класичне синт ез е”  к а нео-либер ализму а ус тријске  и чикашке 
школ е  (H ayeka, Frie dma na …) и аме рич ки х  не о-конзе рвативаца 
(Hanley, 1999:  1 72,  173). Поли тички ус пех  ч ешк их конзерв ат ив них 
нео-либе р а ла  б ио је не уо б ичајен у р ег ио ну п ост-ко му нистичк их  
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држава у  којим а  су  влад е  пр ивржен е п олитиц и  слобод ног т ржи шт а 
брзо  м ал аксал е,  изгубил е под рш ку  и би ле   за ме њене  национали ст-
ичк им или л ев ичарск им  вл ада ма .  Реинте рп ре тац ија неолибералн-
их  ил и н ео-конз ервативн их идеја  у  српском  контексту ,  како  смо 
сведоци т оком  90-их,  н иј е дала  пр обитачан  ре зултат  у би ра чком 
телу Србије. Ипа к,  као и  у случ ај у  “чешког т ач ер изма”, про мо-
циј а (нео) либерал ни х и деја у  поли ти чком пољу Срби је – а пре  
св ег а оних  пос већених  п риватно ј  св ој ин и, прива тизац иј и и ул ози 
д ржаве,  мо же  б ити окаракт ер ис ан као с во јев рсни гр ам ши је вски  
“хеге мо нистички  про јекат”  друш тв ен е тра нсформације који   је  
имао и  ид ео ло шк у  и цив ил изира јућу  ми си ју а нти-ком уни ст ичког  
п росвећ ења  широк их народ ни х  ма са.  
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CONCEPTOFPRIVATISATIONINTHE
PROGRAMSOFPOLITICALPARTIESINFIRST

DECADEOFTRANSITIONINSERBIA

Summary
Anal ys is of th e relev an t  Serbian  p olitic al partie s  p rograms 

(Socialis t Party  of  S erbia, Democra tic Par ty , Serb ia n Renewal  Moveme-
nt , Serbian Rad ica l  Party, Democrati c Party of Ser bia) in the period of 
1990-2001 has  shown that non e from  t h e above  m entioned  pa rties has 
 managed  to  p resent no rmative ly  “clea r” economic matrix, but  all o f 
them hav e o pted fo r  eclect ic  mixture.  Genesi s of the ir program s  re flects 
comb ination of  el e ments o f various  sc hools o f economic  t houghts. A lt-
hough al l  relev ant par ti es were  ad vo cating rest it ution  of private  prope-
rt y,  m ar ket libe ra lization, la un ch in g of privat iz at io n and redefinit ion 
o f  th e  state  regulati ve role i n eco nomy, their  m odels  of  economic p o-
litics  ar e q uite distinctive: SPS  i s still  advocating  model  o f  “market 
socialis m”,  SRM is  au thentic  ad vocat e of na ti ve   ru ral tradi ti onalism, 
 wh ereas DPS argues for  the We st-Euro pea n  social -democrati c model  of 
“soc ial market ec onomy”.  S RP  makes comb ination of  ideas of  classic, 
Keynesi an  and (neo)libera l style of economy and, at the very e nd, DP  
w ill make evol u tion fro m  “p eople’s cap ita li sm ”  (Volkskapitalismus) 
 i nto some va ri at ion of neolibe ral „East-Eu ropean Thatcherism“. 
K e y words: Socialis t Party  of  S erbia, Democra tic Par ty , Serb ia n Renewal  

Moveme nt , Serbian Rad ica l  Party, Democrati c Party  of  Serbi a, 
private  p ro pe rty, pri va ti s at io n,  denatio nalisati on, social  prop-
er ty , state regulation.
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Миша Сто ја ди но вић
Институт за политичке студије, Београд

СРБИЈАПРЕДИЗАЗОВИМА

Сажетак
Глав ни циљ овог члан ка је да по ка же да су не ка пи та ња мно-

го ком плек сни ја не го што из гле да ју. Глав ни ме тод ко ји аутор ко-
ри сти у овом члан ку је сте ме тод ана ли зе са др жа ја. Аутор у овом 
члан ку рас пра вља о два про бле ма: члан ство у Европ ској уни ји и 
по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви на ше зе мље. У овој ана ли-
зи аутор по ка зу је да де мо крат ски од но си из ме ђу и уну тар зе мље 
ни су увек де мо крат ски. Европ ска уни ја има не-де мо крат ски при-
ступ пре ма зе мља ма ко је по ку ша ва ју да по ста ну ње не чла ни це.

На ша зе мља се, та ко ђе, су о ча ва са уну тра шњим иза зо ви ма. 
Гра ђа ни на ше зе мље има ју ни зак ни во по ве ре ња у на ше по ли ти ча-
ре, не по сто ји по ли тич ка кул ту ра ко ја је нео п ход на за де мо крат ски 
раз вој. Уко ли ко на ша зе мља же ли да са вла да ове про бле ме на ши 
по ли ти ча ри мо ра ју да схва те да се пи та ње Ср би је мо ра ре ша ва-
ти уну тар гра ни ца. Ни ко не ће ре ши ти на ше про бле ме. Ми мо ра-
мо да раз ви је мо из ве стан ни во од го вор но сти ко ји је нео п хо дан за 
де мо кра ти ју. Уко ли ко не схва ти мо ово на вре ме мо же мо упа сти у 
озбиљ не не во ље.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја, де мо кра ти ја, 

по ли тич ка кул ту ра, по ли тич ки ди ја лог.
У по след ње вре ме ре чи као што су Европ ска уни ја, евро ин

те гра ци ја... по ста ле су не за о би ла зна те ма ка ко по ли тич ких ди ја-
ло га, та ко и на ше јав но сти. Јед ни у ЕУ-и ви де чу ве ног Ле ви ја та на, 
дру ги спа со но сну пре крет ни цу ко ја ће ча роб ним шта пом ре ши ти 
све на ше про бле ме, углав ном те шко је оста ти рав но ду шан пре ма 
овом пи та њу.

Али где је Ср би ја у чи та вој овој при чи? Ср би ја је на ма лом 
бр до ви том Бал ка ну, Бал ка ну за ко ји се ве о ма че сто ве зу је при дев 
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бу ре ба ру та. И за и ста, ма ло-ма ло па не ко упа ли фи тиљ овог ма-
лог бу ре та, за ко је се из гле да ин те ре су ју сви сем оних ко ји жи ве 
на ње му. Бал кан је сво јом ге о по ли тич ком при влач но шћу кроз сво ју 
про шлост од у век при вла чио ве ли ке моћ ни ке због че га је ње го ва 
исто ри ја ис пи са на кр ва вим сло ви ма.

Си ту а ци ја је у на шој зе мљи бла го ре че но ано мич на. Има ли 
смо др жа ву ко ја је по те ри то ри ји би ла сед ма у Евро пи, али од та да 
кре ће кон ти ну и ра ни рас пад, рас пад ко ји тра је до да нас и рас пад за 
ко ји се те шко мо же ре ћи ка да ће ко нач но би ти окон чан. Ни са ми 
гра ђа ни Ср би је ни су ви ше си гур ни у ко јој др жа ви жи ве. 

Не мо же се ре ћи да су стра не си ле би ле бла го на кло не пре-
ма на шем кра ју, њи хов ин те рес је био пре су дан у ин тер вен ци ји на 
на шим про сто ри ма, а не же ља да нам по мог ну да са мо стал но ре-
ши мо наш про блем. Мом чи ло Су бо тић ка же да је на кон рас па да 
СССР-а и не стан ка Вар шав ског бло ка, ју го сло вен ски су коб до шао 
као по ру чен САД-НА ТО али јан си да де фи ни ше свој но ви иден ти-
тет, пре све га да се учвр сти у Евро пи као мо сто бра ну за сво је да ље 
пре тен зи је пре ма ис то ку.1)

Чак и ако за не ма ри мо у пот пу но сти шта се све де ша ва ло де-
ве де се тих го ди на и ра ни је (што је ви ше не го не мо гу ће) и усред сре-
ди мо се на бли ску про шлост на ше зе мље, тј. на пе ри од по сле 2000. 
го ди не, мо же мо ви де ти да је она све са мо не мир на. СР Ју го сла ви-
ја је по ста ла Др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра, ко ја је би ла 
крат ког ве ка, на кон че га Ср би ја оста је са ма. Ту се ме ђу тим при ча 
не за вр ша ва, на кон све га ово га Ко со во и Ме то хи ја про гла ша ва не-
за ви сност и Ср би ја опет гу би сво ју те ри то ри ју. Ов де ће у да љем 
ра ду би ти раз ма тра на сле де ћа пи та ња:

- пи та ње Ко со ва и Ме то хи је и ин те гра ци је Ср би је у ЕУ-у 
и

- по ли тич ка си ту а ци ја у Ср би ји.
* * *

Пи та ње Ко со ва и Ме то хи је и пи та ње ЕУ-е да нас сва ка ко 
пред ста вља ју пре крет ни цу у ком ће прав цу кре ну ти да љи раз вој 
Ср би је. При ли ком ре ша ва ња ових про бле ма тре ба би ти ја ко опре-
зан за то што и нај ма ња гре шка мо же до ве сти до ка та стро фал них 
по сле ди ца.

Са да шњи став ко ји САД и ве ћи део ЕУ-е за у зи ма ју по пи та-
њу Ко со ва и Ме то хи је је до ста за бри ња ва ју ћи. Оно што се на пр-
вом ме сту тре ба ре ћи да је њи хо во при зна ва ње не за ви сно сти Ко со-
1)  Су бо тић, M., Срп ско пи та ње да нас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр 

137.
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ва и Ме то хи је у пр вом ре ду не за ко ни то, а са да ко ли ко је то мо рал но 
о то ме и да не го во ри мо. Они ти ме ди рект но за ди ру у су ве ре ност 
не ке зе мље.

Да на шње мо дер но дру штво мо ра ка рак те ри са ти по сто ја ње 
за ко на, за ко на ко јих ће се сви при др жа ва ти и за ко на по ко ји ма не ки 
не ће би ти јед на ки ји од дру гих. Вла да ви на пра ва је пред у слов по-
сто ја ња де мо кра ти је. Уко ли ко то га не ма мо он да не ма мо по сто ја ње 
основ них де мо крат ских вред но сти, он да не ма мо по сто ја ње сло бо-
де и јед на ко сти, а ка да то га не ма мо он да не ма мо ни де мо кра ти ју.

Под се ти мо се са мо  основ них вред но сти де мо кра ти је. Да нас 
се углав ном ис ти че да је основ на вред ност и те жња де мо кра ти је 
јед на кост љу ди у дру штву.2) 

То ком исто ри је се као основ на вред ност де мо кра ти је узи ма-
ла сло бо да, а јед на кост се ту ма чи ла као из јед на ча ва ње љу ди у сте-
пе ну сло бо де ко ји тре ба да ужи ва ју у дру штву. 

У ан тич ком дру штву је циљ де мо кра ти је био да се власт над 
дру штвом по де ли на све гра ђа не и то су они на зи ва ли сло бо дом 
(на рав но на све сло бод не гра ђа не, јер ро бо ви ни су има ли пра ва по-
ли тич ког уче ство ва ња). 

Са вре ме на схва та ња де мо кра ти је не при хва та ју би ло ко ји 
по је ди нач ни чи ни лац као од лу чу ју ћи за по сто ја ње или не по сто ја-
ње де мо кра ти је. Она се те ме ље на прет по став ци да њу кон сти ту и-
ше ви ше чи ни ла ца. 

У пр вом ре ду то су суп стан тив ни чи ни о ци у ко је се убра ја-
ју пре пли та ње и уза јам но до пу ња ва ње еко ном ске и по ли тич ке де-
мо кра ти је, ба ланс из ме ђу цен трал не вла сти и ло кал не са мо у пра ве, 
кон сти ту ци о на ли зам, очу ва ње чо ве ко вих нај ва жни јих пра ва и сло-
бо да, пар ти ци па ци ја у од лу чи ва њу...

За тим има мо етич ку ди мен зи ју де мо кра ти је, схва ће на у ду ху 
Кан то вог уче ња ко ји до пу шта нај ве ћу мо гу ћу људ ску сло бо ду, са-
гла сно за ко ну по ко ме се сло бо да сва ког по је дин ца мо же по ми ри ти 
са сло бо дом свих дру гих.

И на кра ју има мо фор мал нопро це ду рал ну стра ну де мо кра-
ти је, тј. та кво устрој ство ме то да и по сту па ка ис ка зи ва ња во ље и 
ин те ре са гра ђа на ко је омо гу ћа ва да ње го ви са др жа ји ну де нај ве ћи 
оствар љи ви ни во пра вич но сти и јед на ко сти.

Да кле, де мо кра ти ја је ре зул тат мно штва по вољ них окол но-
сти ко је је нео п ход но оства ри ти да би се омо гу ћи ло ње но по сто ја-
2)  Ма тић, М., Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-

о град, 2005,стр. 233.
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ње. Ра до њић у сво јој сту ди ји Де мо кра ти ја ка же да су нај ва жни ји и 
нај не оп ход ни ји чи ни о ци за раз вој де мо кра ти је сле де ћи:3)

1. ства ра ње гра ђан ског ци вил ног дру штва – По ли тич ки 
про це си ко ји се од ви ја ју под све о бу хват ном кон тро лом 
не ког од но си ла ца све о бу хват не мо ћи, или се те ме ље на 
не по ре ци вим ко лек тив ним иден ти те ти ма и вред но сти-
ма не по го ду ју раз во ју де мо кра ти је. По ли тич ки про це си 
уну тар ци вил ног дру штва, као аутен тич ног об ли ка по-
ве зи ва ња и ор га ни зо ва ња не за ви сних гра ђа на и њи хо вог 
сло бод ног де ло ва ња пре ма јав ној вла сти и уоп ште,  омо-
гу ћа ва да чо век пре фе ри ра сво је ре ал не жи вот не ци ље ве 
и та ко соп стве ну ви зи ју дру штве ног ин те ре са прет по-
ста ви ра зним ор га ни ци стич ким и хо ли стич ким про јек-
ци ја ма оп штег до бра.

2. прав на ре гу ли са ност и ин сти ту ци о нал на за шти ће ност 
људ ских пра ва и сло бо да – Прав на си гур ност и прав на 
сло бо да чо ве ка је прет по став ка по сто ја ња де мо кра ти је. 
Без то га не ма ре чи о по сто ја њу де мо кра ти је.

3. кул тур ноду хов на и етич ка свој ства гра ђа на – ква ли тет 
жи во та се у де мо кра ти ји оце њу је пре ма сло бо ди по је-
дин ца, а не пре ма сло бо ди гру па и ор га ни за ци ја. Де мо-
кра ти ја прет по ста вља окру же ње у ко јем ће по је ди нац 
мо ћи да се ис ка же као ин ди ви дуа. По треб но је да чо век 
као де мо крат ско би ће по се ду је од ре ђе не гра ђан ске вр ли-
не (са мо ди сци пли на, то ле ран ци ја, спрем ност на ди ја лог 
уз по што ва ње дру гих и раз ли чи тих ста во ва...).

4. оп ти ми зам, хра брост и ве ра у се бе и дру ге – Без ово га 
дру штво об у зе то без на ђем и стра хом, за хва ће но па ни-
ком, мо же да по тра жи спас у ти ра ни ји. 

5. од го ва ра ју ћи ни во еко ном ске раз ви је но сти – Ово не зна-
чи да дру штва ко ја има ју ви сок ни во еко ном ске раз ви је-
но сти ауто мат ски има ју и де мо крат ски си стем. Ово зна-
чи да се тек на од ре ђе ном ни воу еко ном ске раз ви је но сти 
мо же има ти по тре бан ни во обра зо ва ња и по ли тич ке кул-
ту ре нео п ход не за раз вој де мо кра ти је.

6. ин тер на ци о на ли за ци ја по ли ти ке и ме ђу на род ни ам би
јент – У да на шњим усло ви ма ни је дан дру штве ни про-
цес не мо же оста ти у пот пу но сти ван ути ца ја про це са 
ко ја се де ша ва ју на гло бал ном ни воу. На ме ђу на род ном 

3)  Ра до њић, Р., Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, стр. 25-
29.
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ни воу по сто је од ре ђе ни зах те ви ко ји мо ра ју да се ис пу не 
да би се оно сма тра ло де мо крат ским (а и да би мо гло да 
бу де део тих над др жав них тво ре ви на). Глав ни зах те ви су 
сле де ћи: вла да ви на пра ва; за шти ће ност при ват не сво ји-
не и кон ку рен ци ја свих и све га; из бор ност пред став нич-
ких и јав ност у ра ду др жав них ор га на; по ли тич ке, вер-
ске и дру ге сло бо де; пра во на раз ли ко ва ње и не сла га ње; 
уза јам но по ве ре ње, со ли дар ност, по што ва ње, ма те ри јал-
на и со ци јал на си гур ност...  

Е са да, да ли код нас по сто ји де мо кра ти ја? Она се не при ма 
увек и сву да. За та ко не што је ка ко то Ро берт Дал ка же по тре бан 
не у о би ча јен склоп по вољ них усло ва, у ко је он убра ја пи сме ност, 
обра зо ва ње, људ ска пра ва, по ште но и не за ви сно суд ство, ауто но
ми ју ор га ни за ци ја и плу ра ли зам, рас про стра ње ност бо гат ства и 
рав но мер ност ви си не до хот ка.4)

Уко ли ко у дру штву не ма мо по сто ја ње ових чи ни ла ца и уко-
ли ко основ не по став ке дру штва не ги ра ју основ не по став ке де мо-
кра ти је, он да не ма мо де мо кра ти ју већ не де мо кра ти ју. И ту се пи-
та ње о по сто ја њу де мо кра ти је и вла да ви не де мо кра ти је за вр ша ва.

Ми лош Кне же вић ба ве ћи се раз ма тра њем ЕУ-е ка же да она 
са мо ства ра илу зи ју пот пу не јед на ко сти и да се у европ ској хи је-
рар хи ји, и без ве ће ис тра жи вач ке му ке, и да нас ра за зна је не ко ли ко 
ни воа, или аспе ка та не јед на ко сти и дис кри ми на ци је. Он по себ но 
ис ти че сле де ће ни вое европ ске дис кри ми на ци је5):

1. европ ски ве ли ки и ма ли – у Евро пи ни је све јед но да ли 
је не ка др жа ва ве ли ка или ма ла, и по ред свих нор ма тив-
них, про це ду рал них и ин сти ту ци о на ли зо ва них ме ха ни-
за ма за шти те, осе ћа се дис кри ми на ци ја ма њих и сла би-
јих од ве ћих и сна жни јих зе ма ља у са мој Уни ји;

2. Бри сел ми мо зе ма ља чла ни ца – овај ни во упу ћу је на не-
га тив но по на ша ње цен трал них бри сел ских ин сти ту ци ја 
спрам др жа ва чла ни ца Уни је, ор га ни спе ци фич но кон-
цен три са не и тро дел не по де ље не вла сти Уни је, од слу-
ча ја до слу ча ја али све че шће, до но се од лу ке ко је се ко се 
са из вор ним, тј. на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма 
зе ма ља чла ни ца;

3. усло вља ва ње пре/кан ди да та – овај ни во ти че се од но са 
ЕУ-е пре ма зе мља ма ко је су ван ње и ко је су, уко ли ко же-

4)  Ра до њић, Р., Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, стр. 24.

5) Кне же вић, М., ''Вар ка европ ске хар мо ни је'', Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 4/2008, стр. 57-86.
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ле да по ста ну ње ни чла но ви, при мо ра не да се по ви ну ју 
број ним зах те ви ма, ко ји по не кад на ли ку ју на ул ти ма ту-
ме, јер без њи хо вог ис пу ња ва ња њи хо во члан ство ће би-
ти од би је но;

4. не у ви ђа ван и лош од нос ЕУе и САДа пре ма Ру си ји – овај 
ни во упу ћу је на лош од нос ЕУ-е, а уз вођ ство САД-а, 
на спољ но по ли тич ком пла ну са Ру си јом. Уни ја још увек 
ни је из гра ди ла са мо стал ну по ли ти ку пре ма Ис то ку ко ја 
је ускла ђе на са но вим усло ви ма;

5. Евро па над вла да на Аме ри ком – европ ску до ско ра шњу 
до ми на ци ју на свет ском ни воу на сле ди ла је Аме ри ка и

6. Евро па у кон ти нен тал ном тро у глу – Евро па се да нас 
об ре ла на про стор но/вре мен ској тро ме ђи:
-  Аме ри ка – са ко јом Евро па не ма коп не ну ве зу, али са 

ко јом је спа ја вој но, по ли тич ко и дру го са ве зни штво, 
она је да нас аме ри ка ни зо ва на;

-  Ази ја – са ко јом Евро па има ду гу коп не ну ве зу, али  
ЕУ, ко ја је део Евро а ме ри ке, не мо же исто вре ме но да 
бу де и део Евро а зи је, ба рем не без Ру си је и  

-  Афри ка – са ко јом не ма коп не ну ве зу, али са ко јом је 
спо је на све ве ћом ма сом ими гра на та.

При зна њем не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је би се, по ред 
чла но ва По ве ље ко ји шти те др жав ни су ве ре ни тет и те ри то ри јал ну 
це ло ви тост, на ру ши ла сле де ћа га ран то ва на пра ва:

1. члан ска пра ва др жа ве у УН-у (Ср би је у по гле ду Ко со ва 
и Ме то хи је) – овим пра вом се га ран ту је прав на јед на-
кост и не ди скри ми на ци ја у кон тек сту пра ва и ду жно сти 
у члан ству (и у при је му), а по себ но за шти та су ве ре ни те-
та и не ме ша ње у еле мен те др жав но сти;

2. пра ва не у гро жа ва ња основ них еле ме на та прав не лич но-
сти др жа ве – овим пра вом се га ран ту је да прав на лич-
ност др жа ве не сме би ти угро жа ва на од стра не дру гих 
др жа ва или ор га ни за ци ја над на ци о нал ног ка рак те ра; 

3. пра во чла ни ца да шти те уну тра шњи и ад ми ни стра тив ни 
(про це сни) по ре дак Ор га ни за ци је УН-а – про це ду ра као 
што би био при јем Ко со ва и Ме то хи је би до ве ла до де-
ро ги ра ња и ре ла ти ви зо ва ња оста лих нор ми;

4. пра во чла ни ца да шти те ме ђу на род ни прав ни по ре дак и 
из ван УН-а – по себ но пра во не ин тер фе ри ра ња у те ри то-
ри јал на пра ва ег зи стен ци је др жав но сти и лич но сти, где 
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је јед на од ду жно сти УН-а и чла ни ца да по шту ју прав ну 
лич ност оста лих ме ђу на род но-прав них су бје ка та у скла-
ду са UN GA Re so lu tion 2625 (XXV).6)

Став ве ћег де ла ЕУ-е је да би Ср би ја тре ба ло да се ба ви пи-
та њем ње не ин те гра ци је у ЕУ-у и да не би тре ба ло да члан ство у 
ЕУ-у схва ти мо гу ћим је ди но уко ли ко се од рек не јед ног де ла сво је 
те ри то ри је. Пи та ње Ко со ва и Ме то хи је је не што што би тре ба ло 
да се ре ша ва не ве за но за пи та ње ин те гра ци је и да ова два пи та ња 
не тре ба до во ди ти у ве зу. Раз два ја ње пи та ња Ко со ва и Ме то хи је и 
ЕУ-е, је ме ђу тим, са мо јед на оп се на, по ку шај при кри ва ња пра вих 
ци ље ва. 

Пи та ња ула ска Ср би је у ЕУ-у и Ко со ва и Ме то хи је су два ме-
ђу соб но не раз дво ји ва пи та ња. Њи хо во раз два ја ње на де ло ве је са-
мо на чин да се не на слу ти це ли на. То је одав но по зна та стра те ги ја 
да се ве ли ки и не раз ре ши ви про блем раш чла ни на ма ње, ре ши ви је 
про бле ме. На тај на чин се ства ра илу зи ја ко јом се це ли на про бле ма 
уки да. То мо же до ве сти до то га да ми при зна мо не за ви сност Ко со-
ва и Ме то хи је, а да то га ни са ми ни смо све сни.7)

Е сад на кон ово га на пи та ње да ли Ср би ја тре ба ра ди ти на 
ин те гра ци ји у ЕУи ни је ни ма ло ла ко да ти од го вор. Ни је до вољ но 
ре ћи ЕУ-а има не га ти ван став по пи та њу Ко со ва и Ме то хи је због 
че га тре ба од у ста ти од ин те гра ци ја. Уко ли ко по сма тра мо ко је су 
пред но сти ин те гра ци је Ср би је мо же се ви де ти да су оне ви ше стру-
ке и да би Ср би ја мно го из гу би ла уко ли ко би од у ста ла од те иде је.

Пре ма ана ли зи Фа кул те та за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни-
стра ци ју (ФЕ ФА-Бе о град) као нај ва жни је до би ти од оства ри ва ња 
Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу на во де се8):

1. по вла шће ни при ступ нај ве ћем тр жи шту на све ту без 
пла ћа ња ца ри не;

2. пре ко две ми ли јар де евра до би је них бес по врат них сред-
ста ва и ми ли јар ду евра у пред при ступ ним фон до ви ма 
на ред них шест го ди на;

3. мо гућ ност ко ри шће ња по вољ них ду го роч них кре ди та 
Европ ске ин ве сти ци о не бан ке;

6)  Ја нев, И., ''Ко со во по сле про гла ше ња не за ви сно сти'', Срп ска по ли тич ка ми сао, стр. 211-
222, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 3/2008, Бе о град.

7) О то ме оп шир ни је ви де ти Кне же вић, М.,’’Ср би ја у за ка сне лој евро ин те гра ци ји’’, Ср би
ја: по ли тич ки и ин сту ту ци о нал ни иза зо ви, стр. 279-321, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008.

8) Кне же вић, М.,’’Ср би ја у за ка сне лој евро ин те гра ци ји’’, Ср би ја: по ли тич ки и ин сту ту
ци о нал ни иза зо ви, стр. 279-321, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 289.
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4. су же ње про сто ра ко руп ци ји ефи ка сном при ме ном ан ти-
ко руп циј ске по ли ти ке;

5. бо ље обра зо ва ње мла дих и по ве ћа но за по шља ва ње и 
6. бр жи еко ном ски раст и раз вој, бр же до сти за ње европ-

ских стан дар да.
Као нај ва жни ји гу би ци због евен ту ал ног од у ста ја ња или 

нео ства ре ња ССП-а на во де се9):
1. из о ста нак еко ном ског ра ста и дру штве ног раз во ја за цр-

та ним тем пом од 7% го ди шње, уз не по сти за ње по ве ћа-
ња из во за у ви си ни од 25%;

2. опа сност да ЕУ од 2010. ус кра ти по вла шће ни из воз и по-
но во уве де ца ри не;

3. оне мо гу ћа ва ње спро во ђе ња по треб ног ин сти ту ци о нал-
ног и за кон ског окви ра;

4. иза зи ва ње ма кро е ко ном ске не ста бил но сти без из да шне 
фи нан сиј ске по мо ћи ЕУ;

5. ус кра ће ње ко ри шће ња пред при сут них фон до ва;
6. по ску пље ње из во ра фи нан си ра ња ин ве сти ра ња због по-

ве ћа ног кре дит ног и ин ве сти ци о ног ри зи ка и
7. сма ње ње сто пе ра ста дру штве ног про из во да.

Тре ба, ме ђу тим, на по ме ну ти да ЕУ по ста је све не по пу лар ни-
ја и то не са мо ме ђу при пад ни ци ма др жа ва ко је ни су ње не чла ни це, 
већ и код гра ђа на ко ји жи ве у др жа ва ма ко је су ње не чла ни це. Зо-
ран Ми ло ше вић ука зу је на то ка ко Европ ска уни ја по ста је све не-
по пу лар ни ја. Са мо 48% ис пи та ни ка из ЕУ сма тра члан ство у овој 
над др жав ној тво ре ви ни по жељ ним.10)

Очи глед но је да су ко ри сти ко је Ср би ја има од ЕУ ве ли ке, 
али при ли ком во ђе ња по ли ти ке о ње ном при дру жи ва њу мо ра се 
во ди ти ра чу на о це ни ко ја је по треб на да се пла ти за уз врат, али не 
тре ба ни ка ко од у ста ти од то га. У том сми слу оправ да но је го во-
ри ти о то ме ка ко ЕУ-а има Ја ну со во ли це, јед но до бро, ко је сви ма 
по ка зу је али и оно ло ше, ко је по ку ша ва да са кри је, али чи је су по-
сле ди це и те ка ко ви дљи ве. Али, без об зи ра на све ово Евро па не ће 
ре ша ва ти на ше про бле ме уме сто нас, она се да нас и са ма на ла зи 
пред мно го број ним про бле ми ма ко је је пред њу ста ви ла гло бал на 
фи нан сиј ска кри за. 
9) Кне же вић, М., ‘’Ср би ја у за ка сне лој евро ин те гра ци ји’’, Ср би ја: по ли тич ки и ин сту ту

ци о нал ни иза зо ви, стр. 279-321, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 289.

10)  О то ме мо же те оп шир ни је ви де ти у сту ди ји Ми ло ше вић, З., Ку по ви на др жа ве, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.
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Др жав но пи та ње Ср би је је ствар ње них гра ђа на и тре ба ло 
би да се ре ша ва ре фе рен ду мом, а не ми мо ње них гра ђа на, јер то не 
са мо да не би ре ши ло  пи та ње др жа ве не го би угро зи ло др жав не 
ин те ре се и ста би лан де мо крат ски по ре дак.11)

* * *
Си ту а ци ја у Ср би ји да нас ни је ни ма ло за вид на. Има мо пад 

ин ду стриј ске про из вод ње, рас ту ћи спољ но тр го вин ски де фи цит, 
рас ту ћи бу џет ски де фи цит, ве ли ку не за по сле ност и раст си ро ма-
штва. Ма кро е ко ном ски по ка за те љи ни су ни ма ло сјај ни: пад при-
вред не ак тив но сти, пад GDP-а, пад тр го ви не на ма ло, раст ин фла-
ци је, сла бље ње ва лу те и раст не за по сле но сти. Све ово го во ри о 
то ме да се Ср би ја на шла пред број ним иза зо ви ма ко је је по треб но 
ре ши ти.12)

Ов де, ме ђу тим, не ће би ти раз ма тра на ова стра на ме да ље, већ 
ће се да ље из ла га ње у овом ра ду ор јен ти са ти на по ли тич ке иза зо ве 
пред ко ји ма је ста вље на на ша зе мља.

По ли тич ке пар ти је чи не ка мен те ме љац де мо крат ског дру-
штва (и ве ћи не већ де ло твор них де мо крат ских струк ту ра), њи хо ва 
глав на уло га се са сто ји из сле де ћег13):

1. да са ку пи а по том пред ста вља дру штве не ин те ре се, 
обез бе ђу ју ћи струк ту ру за по ли тич ко уче шће;

2. да слу жи као под руч је за обу ку по ли тич ких ли де ра ко ји 
се при пре ма ју да јед ном пре у зму вла да ју ћу уло гу у дру-
штву;

3. да се так ми чи и те жи да по бе ди на из бо ри ма, ка ко би 
упра вља ла вла ди ним ин сти ту ци ја ма;

4. да име ну је кан ди да те, ор га ни зу је по ли тич ка над ме та ња, 
ује ди ни де ло ве гла сач ког де ла и пре ве де по ли тич ке при-
о ри те те (пре до чи их) на је зик јав не по ли ти ке;

5. да бу де кон струк тив на и кри тич ка опо зи ци ја (ка да ни је 
на вла сти), пред ста вља ју ћи се бе као ал тер на тив ну вла ду 
ко ју би ра чи мо гу же ле ти да иза бе ру - оства ру ју ћи ти ме 
при ти сак на ак ту ел ну власт ка ко би има ла ви ше раз у ме-
ва ња за јав не ин те ре се.

11)  Ко ље вић, Б., ‘’Др жав но пи та ње Ср би је’’, Ср би ја: по ли тич ки и ин сту ту ци о нал ни иза зо
ви, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 12. 

12)  Оп шир ни је о то ме ви де ти Грк, С., ''Ср би ја у зо ни ре це си о ног су мра ка'', Срп ска по ли
тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град , 1/2009, стр. 149-170.

13)  McLean, L., ''По ли тич ке пар ти је и кам па ње'' 21 При ча и де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 
107-113, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, стр. 107.
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Под се ти мо се са мо да се од нос по ли тич ких пар ти ја пре ма 
де мо кра ти ји узи ма као је дан од кри те ри ју ма за њи хо ву кла си фи ка-
ци ју. У том сми слу се оне мо гу кла си фи ко ва ти на де мо крат ске и 
то та ли тар не. Де мо крат ске стран ке де лу ју у де мо крат ском по ли-
тич ком си сте му, чи јем су ства ра њу и са ме до при не ле. То та ли тар не 
стран ке вр ше власт у то та ли тар ном, или не ком дру гом не де мо крат-
ском си сте му, и нај че шће су са мо ору ђе у ру ка ма не ког не де мо-
крат ског си сте ма вла да ви не.

Ова ко гле да но чи ни се да је де мо крат ска си ту а ци ја у на шој 
зе мљи на ве о ма ви со ком ни воу с об зи ром на број по ли тич ких стра-
на ка ко је по сто је код нас.

Та бе ла бр. 1:  
Број пар ти ја пре ма го ди ни упи са у ре ги стар14)

го ди на
ре ги стар Ре пу бли ке Ср би је са ве зни ре ги стар

упи са но бри са но ак тив но упи са но бри са но
1990. 60 1 52 24 0
1991. 15 0 13 11 0
1992. 29 2 26 8 0
1993. 14 0 14 1 0
1994. 10 0 9 11 0
1995. 6 1 5 4 0
1996. 11 1 9 12 1
1997. 28 0 24 7 1
1998. 12 2 10 7 2
1999. 16 2 15 7 2
2000. 23 1 20 13 3
2001. 20 0 16 20 5
2002. 23 1 21 20 1
2003. 30 3 28 0 0
2004. 35 9 33 4 2
2005. 25 6 24 1 2
2006. 36 5 36 0 0
2007. 43 2 43 1 2
2008. 41 2 41 0 0
2009. 1 0 1 0 0
укуп но 478 38 440 151 21

14)  Јо ва но вић, М., По ли тич ке ин сти ту ци је у по ли тич ком си сте му Ср би је, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 111.
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На осно ву ове та бе ле мо же се ви де ти да да нас у Ср би ји на 
осно ву по да та ка из оба ре ги стра по сто ји 570 по ли тич ких стра на ка. 
Оно што се још мо же ви де ти је и то да број по ли тич ких  стра на ка 
па да до 1996. го ди не да би  се на кон то га за по чео тренд ра ста. Без 
об зи ра на то ко ли ко по ли тич ке стран ке по го ду ју раз во ју де мо кра-
ти је (а под се ти мо се оно га што смо већ ре кли у овом из ла га њу а то 
је да је де мо кра ти ја скуп мно го број них чи ни о ца ко је је по треб но 
ра ди ње ног по сто ја ња оства ри ти, а не са мо јед ног) број по ли тич-
ких стра на ка је за и ста пре ве лик. По ста вља се пи та ње ко ли ко он 
у ства ри од ма же раз во ју на ше др жа ве, јер је за и ста у ова ко  ма лој 
зе мљи ово ли ки број по ли тич ких стра на ка не по тре бан, и он је пре 
из раз уну тра шње по де ље но сти не го сред ство за оства ри ва ње де-
мо крат ског дру штве но-по ли тич ког си сте ма.

Вла ди мир Го а ти, по сма тра ју ћи број по ли тич ких стра на ка 
сма тра да по ли тич ка сце на у Ср би ји ула зи у фа зу уме ре ног ви ше-
пар ти зма у ко ме не ће би ти ме ста за стран ке ко је не же ле и не мо гу 
да пра ве ко а ли ци је. 15) 

Тре ба, ме ђу тим, без об зи ра на све ово ви де ти на ко ји на чин 
гра ђа ни Ср би је ви де дру-
штве но-по ли тич ку си ту а-
ци ју у ко јој се на ла зе.

Ов де ће се да ље раз-
ма тра ти ми шље ње гра ђа на 
о за сту пље но сти ко руп ци-
је (због то га што оно мо же 
би ти по ка за тељ по ве ре ња 
ко је гра ђа ни има ју у од ре-
ђе не сек то ре дру штва) и 
о њи хо вом по ве ре њу ко је 
они има ју пре ма вла да ју-
ћим, али и пре ма опо зи ци-
о ним стран ка ма

Про блем ко руп ци је 
је про блем на ко ји сва ка-
ко тре ба обра ти ти па жњу. 
То је про блем ко ји оне мо-
гу ћа ва учвр шћи ва ње де-
мо крат ских ин сти ту ци ја и 
спу та ва при вред ни раз вој 
зе мље. Ко ли ко је про блем 
ко руп ци је озби љан, и ко-

15) Го а ти, В., У Ср би ји не ће ви ше би ти ме ста за ма ле стран ке, 31. 08. 2009, www.e-no vi ne.
com.

Гра фик бр 1: 
При сут ност ко руп ци је пре ма ми-шље њу гра ђа на Ср би је
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ли ко је он уоста лом при су тан у све сти гра ђа на Ср би је, мо жда нај-
бо ље го во ре и по да ци до ко јих се до шло у ис тра жи ва њу ‘’Гло бал-
ни ба ро ме тар ко руп ци је 2009’’ ко је су спро ве ли Тран спа рент ност 
ин тер не ше нел и Га луп. 16)

Гра ђа ни Ср би је сма тра ју да нај ви ше ко руп ци је има у по ли-
тич ким стран ка ма, за тим у јав ним слу жба ма, суд ству, при ват ном 
сек то ру, пар ла мен ту и ме ди ји ма.

Ово је ја ко за бри ња ва ју ће јер ако гра ђа ни сма тра ју да је ко-
руп ци ја за сту пље на у би ло ком сек то ру дру штва, он да се не мо же 
го во ри ти да гра ђа ни има ју по ве ре ња у тај сек тор. О то ме го во ре и 
по да ци о сте пе ну по ве ре ња у вла да ју ћу ко а ли ци ју и опо зи ци о не 
стран ке.

Та бе ла бр. 2 :  
Ко ли ки је сте пен по ве ре ња у вла да ју ћу ко а ли ци ју?17)

ОД ГО ВОР Про це нат
Ве ли ки 1.9
Осред њи 26.8
Ма ли 29.7
Ни ка кав 37.6
Без од го во ра 4.1
УКУП НО 100%

Та бе ла бр. 3:  
Ко ли ки је сте пен по ве ре ња у опо зи ци о не стран ке?18)

ОД ГО ВОР Про це нат 
Ве ли ки 5.4
Осред њи 30.8
Ма ли 31.4
Ни ка кав 28.6
Без од го во ра 3.8
УКУП НО 100%

На осно ву ових та бе ла се мо же ре ћи да је по ве ре ње гра ђа на 
у опо зи ци о не стран ке не што ве ће не го у вла да ју ћу ко а ли ци ју. Оно 
што се, ме ђу тим, мо же ре ћи и за јед не и за дру ге је сте то да гра ђа ни 
у њих не ма ју пу но по ве ре ња. На и ме, ско ро 2/3 гра ђа на има ма ло 
или ни ма ло по ве ре ња, ка ко у стран ке вла да ју ће ко а ли ци је, та ко и у 
опо зи ци о не стран ке.
16)  Ово ис тра жи ва ње се тра ди ци о нал но спро во ди у 69 зе ма ља све та.

17) 

18)  Ма рин ко вић, Д., ''Син ди ка ти и по ли тич ке стран ке у тран зи ци ји'', По ли тич ка ре ви ја, 
стр. 39-61, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2009, стр. 55.
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Тре ба на по ме ну ти да у по ли ти ци Ср би је не по сто ји ја сно де-
фи ни са на ду го роч на стра те ги ја, већ се ме ре ма ње-ви ше пред у зи-
ма ју ad hoc.

Оно че му сва ка ко тре ба те жи ти је сте раз вој по ли тич ке кул
ту ре, ко ја је у на шој зе мљи, али и у мно гим дру гим, за не ма ре на. 
Без по сто ја ња по ли тич ке кул ту ре има мо по ли тич ку не кул ту ру.

По ли тич ка не кул ту ра, та ко ђе, пред ста вља јед ну од пре пре-
ка оства ри ва ња де мо кра ти је. Код нас по сто ји опа сна на ви ка ко ја 
се одр жа ва у на чи ну на ко ји ми сли мо: по сто ји са мо за и про тив. 
Ово је то тал но по гре шан на чин раз ми шља ња. Њи ма не до ста је оно 
из ме ђу. Дру штве на си ту а ци ја је мно го сло же ни ја од про сте по де ле 
на за и про тив, и док се то не схва ти, увек ће мо има ти спо ро ве и 
су ко бе. Макс Ве бер ис ти че три кључ не осо би не ко је би тре ба ло да 
има ју по ли ти ча ри: страст, од го вор ност и ме ра. Без то га не мо же 
по сто ја ти пра ва по ли тич ка кул ту ра ко ја ће во ди ти ка јед ном де мо-
крат ском ре жи му. Оно што се нај че шће де ша ва је да у по ли тич ким 
од но си ма пре о вла да ва страст док од го вор ност и ме ра из о ста ју.19)

Без по сто ја ња по ли тич ке кул ту ре не мо же се го во ри ти о по-
сто ја њу по ли тич ког ди ја ло га и то ле ран ци је ко ји во де ка оства ри ва-
њу де мо крат ских на че ла.

Проф. Ђу ро Шу шњић ба ве ћи се ди ја ло гом ка же да је ди ја лог 
раз го вор дво ји це или ви ше сло бод них љу ди, ко ји хо ће да раз ме не 
ста во ве о за њих ва жном пи та њу, на ко је да ју раз ли чи те од го во
ре, ка ко би, у рав но прав ним усло ви ма, до шли до од го во ра ко јим би 
обо ји ца, или сви  би ли за до вољ ни. 20)

По ли тич ког ди ја ло га не ма та мо:
1. где је ме ри ло исти не моћ;
2. где се по ли тич ке од лу ке до но се у уским кру го ви ма по-

ли тич ких ели та;
3. где се гра ђа ни пре тва ра ју у ма су;
4. где не по сто ји са рад ња из ме ђу гра ђа на и где их не по-

ве зу ју уни вер зал не вред но сти: сло бо да, рав но прав ност, 
со ли дар ност, при ја тељ ство, љу бав;

5. где се под сти чу вер ски, на ци о нал ни, ра сни, кла сни и 
дру ги су ко би;

6. где по ли ти ча ри ко ри сте пра во на гре шку (пра во на гре-
шку у по ли ти ци не по сто ји – онај ко гре ши мо ра да од-
го ва ра);

19)  Ра до њић., Р., Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, стр. 10.

20)  Шу шњић, Ђ., Ди ја лог и то ле ран ци ја, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997, стр. 14.
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7. где по ли ти ча ри ма ни пу ли шу гра ђа ни ма;
8. где по ли ти ча ри про па ган дом ши ре ло ша осе ћа ња (за-

вист, мр жњу, па кост) и ло ша ста ња (страх, стреп њу,  па-
ни ку, лу кав ство);

9. где  се у по ли тич ком жи во ту де вал ви ра ју ре чи и је зик 
(ка да иза из го во ре них ре чи не ма де ла и зна че ња, већ об-
ма не и ла жи);

10. где се у по ли ти ци обе ћа ва, а обе ћа ња се не оства ру ју;
11. где вла да по ли ти ка тла чи те ља и тла че них, моћ ни ка и 

не моћ них (и ка да се раз го ва ра у та квој по ли ти ци се не 
во ди ди ја лог, већ се нај че шће од ме ра ва ју лу кав ства, пре-
ва ре, до ви тљи вост и ла жи – то је раз го вор об ма њи ва ча и 
об ма ну тих) и

12. где сви го во ре а ни ко ни ко га не чу је (то је бр бља о ни ца, 
а не по ли тич ка за јед ни ца).21)

Уко ли ко се при др жа ва мо ових на пр ви по глед јед но став них 
пра ви ла (али она то ни ма ло ни су, у оста лом о то ме го во ри и не до-
ста так пра вог по ли тич ког ди ја ло га на на шим про сто ри ма) мо же мо 
оче ки ва ти да ра зум ним ди ја ло гом до ђе мо до ре ше ња ко ја су при-
хва тљи ва за све а не са мо за не ке.

ИНАКРАЈУ
Ср би ја се на по чет ку XXI ве ка на ла зи у ве о ма те шком по ло-

жа ју. Раз ди ра на је по ли тич ким при ти сци ма спо ља и по ли тич ким 
иза зо ви ма уну тра. Пи та ња ко ја за са да из гле да ју не ре ши ва у пот-
пу но сти пре о ку пи ра ју, ка ко по ли тич ку сце ну Ср би је, та ко и на ше 
гра ђа не. 

Пред ова ко ком плек сна пи та ња, као што су на при мер пи та-
ње Ко со ва и пи та ње ула ска у ЕУ-у, Ср би ја из ла зи оп те ре ће на по-
ли тич ким и ин сти ту ци о нал ним иза зо ви ма ко је је по треб но ре ши ти 
да би на од го ва ра ју ћи на чин иза шла на крај са при ти сци ма ко ји јој 
се на ме ћу спо ља. 

На осно ву све га го ре на ве де ног мо же се ви де ти да гра ђа ни 
Ср би је не ма ју мно го по ве ре ња у на шу по ли тич ку сце ну (без об зи-
ра на то да ли се ра ди о вла да ју ћој ко а ли ци ји или о опо зи ци о ним 
стран ка ма). С дру ге стра не има мо ве ли ку по ли тич ку по де ље ност 
(ско ро 600 по ли тич ких стра на ка на те ри то ри ји Ср би је), што опет 
до во ди до по де ље но сти ме ђу гра ђа не и од ла га ња мо гућ но сти да се 
21) Уља ре вић Д., ‘’Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском дру штву’’, 21 при ча о  де

мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 23-35, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, 
стр. 27.
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ко нач но до ђе до не ког је дин стве ног ста ва о ва жним про бле ми ма 
ко је је под хит но по треб но ре ша ва ти.

Да би се то омо гу ћи ло по треб но је ра ди ти на де мо кра ти за ци-
ји на шег дру штва (при том се не ми сли на раз вој чи сто фор мал не 
де мо кра ти је, већ оне нај бит ни је, а то је де мо кра ти ја ко ја тре ба да 
по сто ји у ствар но сти) и раз во ју по ли тич ке кул ту ре.

Ово све је не мо гу ће оства ри ти уко ли ко  из ме ђу на ших по ли-
ти ча ра по но во не за вла да по ли тич ки ди ја лог и то ле ран ци ја и уко-
ли ко се ин те ре си на ше зе мље не поч ну ста вља ти ис пред лич них 
ин те ре са.

Уко ли ко се ми  са ми ме ђу со бом не сла же мо и уко ли ко са ми 
не бри не мо о се би не ће ни ко уме сто нас ре ша ва ти на ше про бле ме. 
По треб но је про бу ди ти у на шем на ро ду од го вор ност за сво је по-
ступ ке (а на ро чи то на по ли тич кој сце ни) и пре ва зи ћи те на ше не-
су гла си це. Уко ли ко се то не де си увек ће мо тра жи ти од го вор не где 
на по љу и увек ће мо би ти оп те ре ће ни на ме та њем ре ше ња спо ља, 
ко ја не са мо да ни су у на шем ин те ре су, већ су ди рект но про тив ње-
га. Та ре ше ња су углав ном обо је на лич ним ин те ре си ма моћ ни ка и 
у том сми слу тре ба би ти опре зан при ли ком њи хо вог при хва та ња. 
На рав но, она се не тре ба ју ауто мат ски од ба ци ва ти, већ је по треб-
но из све га из ву ћи оно нај бо ље, оно што ће нам ко ри сти ти. Али, 
то тре ба да бу де ствар о ко јој ће од лу чи ва ти гра ђа ни ко ји жи ве у 
тој зе мљи, јер се др жав но пи та ње не мо же ре ша ва ти ван гра ни ца 
зе мље.

И на кра ју: 
Мо же мо ми би ти Евро пеј ци, али мо ра мо љу бо мор но чу ва ти 

свој на ци о нал ни иден ти тет. 22)
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Abstract
In the XXI cen tury Ser bia did not sol ve yet her ba sic pro blems 

such is for exam ple the ma ter of sta te bor ders. The main qu e sti on that 
pre oc cu pied our po li ti ci ans to day is how our sta te can be co me a mem-
ber of the Euro pean Union. We must be very ca re ful with this be ca u se 
the pri ce of this mem ber ship can be very high. 

In this ar tic le we di scus abo ut two pro blems. The first one is the 
pro blem of mem ber ship of our co un try in the Euro pean Union and the 
ma ter of Ko so vo and Me to hi ja which is in dis so lu ble part of this pro-
blem, and the se cond one is the po li ti cal and in sti tu ti o nal chal len ges of 
our co un try, a spe ci ally the po li ti cal di sa gre e ments and the low le vel of 
trust of our ci ti zens in our po li ti cal system. 

The se two pro blems are very im por tant for de ve lop ment of our 
co un try in the fu tu re. In this ar tic le we are se e king for the an swers on 
the fol lo wing qu e sti ons:

-        The ma ter of mem ber ship in the Euro pean Union?
-        Тhe pri ce of that mem ber ship?
-        What are the ba sic con di ti ons for the de moc ra tic po li ti cal 

re gi me? 
-        The ma ter of Ko so vo and Me to hi ja?
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-        The po li ti cal si tu a tion in Ser bia?
-        Po li ti cal cul tu re and po li ti cal di a log? 

MisaStojadinovic

SERBIACONFRONTINGVARIOUSCHALLENGES

Summary
The ba sic goal of this ar tic le is to show that the so me is su es are 

mo re com plex than it se ems. The main met hod that aut hor using in this 
ar tic le is the Con tent Analysis. Aut hor in this ar tic le di scus sing abo ut 
two pro blems: mem ber ship of our co un try in the Euro pean Union and 
the po li ti cal and in sti tu ti o nal chal len ges of our co un try. In this analy-
sis aut hor shows that the de moc ra tic re la ti on ship bet we en and in si de 
the co un try are not al ways de moc ra tic. The Euro pean Union has non-
de moc ra tic ap pro ach to ward the co un tri es that trying to be co me the ir 
mem ber. 

Al so our co un try is con front with the in si de chal len ges. Ci ti zens 
of our co un try ha ve the low le vel of trust in our po li ti ci ans, the re are 
no po li ti cal cul tu re that is ne ces sary for the de moc ra tic de ve lop ment. If 
our co un try wants to over co me the se pro blems our po li ti ci ans must re a-
li ze that the ma ter of Ser bia must be sol ved in si de the bor ders. No body 
will sol ve our pro blems. We must de ve lop a cer tain le vel of re spon si bi-
lity that is ne ces sary for the de moc racy. If we do not re a li ze this on ti me 
we can be in se ri o us tro u ble.  
Key words: the Euro pean Union, Ser bia, Ko so vo and Me to hi ja, de moc racy, 

po li ti cal cul tu re, po li ti cal di a log.
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Резиме

Об но ва и успон ре ли ги је у са вре ме но сти из раз је струк ту-
рал не кри зе ду гог ва ла и исто риј ске ре ста у ра ци је, а са дру ге стра не 
она је и сво је вр сни ду хов ни об лик кри ти ке те кри зе. 

У цен тру ауто ро ве ана ли зе на ла зе се ре ли ги ја и са вре ме но 
дру штво: од нос кри зе и ши ре ње фе но ме на ре ли ги о зно сти и ре тра-
ди ци о на ли за ци је на су прот про це си ма мо дер ни за ци је и се ку ла ри-
за ци је. Аутор ис тра жу је са вре ме не про тив реч но сти нео ли бе рал ног 
мо де ла тран зи ци је и аси ме трич ног ти па мо но цен трич не гло ба ли за-
ци је – ко ји су ге не ри ра ли у са вре ме но сти енорм не со ци јал не не јед-
на ко сти и про ти ву реч но сти из ме ђу Се ве ра и Ју га, из ме ђу бо га тих 
и си ро ма шних дру штве них кла са. У овом кон тек сту, гло ба ли за ци-
је и фраг мен та ци је са вре ме ног дру штва и со ци јал дар ви ни за ци је 
дру штве них од но са, аутор ана ли зи ра оту ђе ни по ло жај чо ве ка у са-
вре ме но сти и из ла же кри ти ку апо ло гет ског по зи ти ви зма у на у ци 
и фи ло зо фи ји, а по себ но раз ма тра ма ни фест ну и ла тент ну уло гу 
ре ли ги је у са вре ме ном дру штву, са по себ ним освр том на Евро пу 
и Бал кан. 

Аутор успон ре ли ги је, а по себ но ре ли гиј ског фун да мен та-
ли зма, по ве зу је са бло ки ра ним про це си ма мо дер ни за ци је и раз во-
ја, под вла че ћи да тран сфор ма ци ја ре ли ги је од об ли ка креaтивног 
ис по ља ва ња чо ве ко вих со цио-пси хо ло шких сна га, у об лик ре гре-
сив не де струк ци је про из и ла зи пре све га из струк ту рал них не јед на-
ко сти и ра зних об ли ка со ци јал ног на си ља у све ту, јер ка ко ис ти че 
јед на мак си ма „Мач сту па на сце ну он да ка да прав да за ка же и за-
ка сни“. 

У про бле ма ти за ци ји ове те ме, аутор афир ми ше те зу да је 
успон ре ли ги је не са мо из раз кри зе са вре ме ног дру штва, већ и 
об лик по бу не про тив апо ло ги је раз мр вље ног ана ли тич ког ума и 
со ци јал них не прав ди. Она је, да кле, са дру ге стра не и сво је вр сна 
кри ти ка де ху ма ни за ци је по ло жа ја чо ве ка и по ку шај об но ве те о ло-
ги је осло бо ђе ња. Аутор по себ но по ен ти ра ме сто и уло гу ре ли ги је у 
раз ви ја њу кул ту ре ми ра, гло ба ли за ци је со ли дар но сти и раз у ме ва-
ња у све ту, ис ти чу ћи да не ма гло бал ног ми ра у све ту без гло бал не 
прав де. 
Кључ не ре чи: ре ли ги ја, ре ви ва ли за ци ја, кри за, про тив реч но сти и су ко-

би, кул ту ра ми ра.
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УВОД:

ЧОВЕККАОHOMORELIGIOUSИ
МУЛТИКОМПЛЕКСНОБИЋЕ

Човек је мул ти ком плек сно би ће по ли ва лен те струк ту ре: ho-
mo sa pi ens, али и ho mo re li gi o us, ра зум но и осе ћај но/ве ру ју ће би ће. 
Ње гов ан тро по ло шки то та ли тет је без ме ран као ма кро ко смос. Од 
ан ти ке до да нас број ни ис тра жи ва чи су тра га ли за от кри ћем тај не 
чо ве ко ве при ро де, за го нет но за ста ју ћи и ре дук ци о ни стич ки опи-
су ју ћу ту „тр ску ко ја ми сли“, то „нај ве ће чу до при ро де“, за гле да но 
у се бе и зве зда не про сто ре, ужа са ва ју ћи се њи хо вог бес кра ја и ти-
ши не (Па скал). Ра до се се ћа мо Паскаловефи ло зоф ске ме та фо ре: 
„човек је самотрска, најслабија у природи;алитрскаштоми
сли...срцеимаумовањакојеразумнепознаје.СрцеосећаБога,ане
разум.Етоштајевера...“2) У ве зи са овом ком плек сном и про тив-
реч ном чо ве ко вом при ро дом раз ли чи ти су ауто ри ис ти ца ли број не 
дру ге ен ти те те чо ве ко вог би ћа, а Достојевски је за пи сао „човекје
највећатајнаизагонетканасвету“.

У свом ево лу ци о ном раз вит ку у про це су би о ло шког и со ци о-
ло шког очо ве че ња, чо век је упо ре до са раз во јем сво је прак се раз ви-
јао и раз ли чи те об ли ке дру штве не све сти. Ис тра жи ва чи нај че шће 
го во ре о три ета пе у раз во ју ње го ве све сти и по гле да на свет: ре-
ли гиј ска, здра во ра зум ска и на уч на. Исто риј ска прак са по ка зу је да 
се са мо на ни воу ап страк ци је мо гу из дво ји ти ове ета пе, док у дру-
штве ној прак си раз во ја чо ве чан ства ови раз ли чи ти об ли ци све сти 
и по гле да на свет по је ди на ца и дру штве них гру па те ку па ра лел но, 
про жи ма ју ћи се, пре ли ва ју ћи се. То нај бо ље по ка зу је жи ла во ис-
тра ја ва ње ре ли ги је као об ли ка дру штве не све сти кроз ми ле ни ју ме, 
по себ но у усло ви ма са вре ме ног на уч но-тех но ло шког про гре са.

У фи ло зо фи ји и на у ци раз ви је не су раз ли чи те те о ри је о 
узро ци ма на стан ка, струк ту ри и функ ци ји ре ли ги је као об ли ка 
дру штве не све сти. По сто је раз ли чи те кла си фи ка ци је и пре гле ди 
тих те о ри ја да те из угла раз ли чи тих кор пу са са зна ња: би блиј ских 
спи са, фи ло зо фи је ре ли ги је, ан тро по ло ги је ре ли ги је, со ци о ло ги је 
ре ли ги је, пси хо ло ги је ре ли ги је и исто ри је ре ли ги је. Срп ски со ци о-
лог ре ли ги је ЂуроШушњић ис ти че да не ма по вла шће не тач ке гле-
ди шта, од но сно јед но стра но тач не те о ри је о ре ли ги ји, те у сво јој 
сту ди ји Религија I и II (1998) да је пре глед те о ри ја ре ли ги је као: 
те о ри ја о по ре клу, те о ри ја о струк ту ри, те о ри ја о раз во ју, те о ри ја 
о функ ци ји, те о ри ја о об ли ку, те о ри ја о зна че њу, те о ри ја о исти ни 
2) Pa skal, Blez, Refleksijeusamoći, Astim bo, Be o grad, 2003, str. 338.
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и те о ри ја о вред но сти.3) Ин си сти ра њем са мо на до ми на ци ји јед ног 
фак то ра, као екс пли ка тив не ма три це у по је ди ним па ра диг ма ма на 
ни воу ап страк ци је, нај че шће се по ни шта ва мно го плу рал на осно ва 
све та фак то ра, ко ји у де тер ми ни стич ком скло пу про из во де ре ли-
гиј ску свест и нај ра зли чи ти је об ли ке ње ног ис по ља ва ња и ње не 
функ ци је у дру штве ном жи во ту.

У овом ра ду, пред мет ана ли зе је ре ли ги ја као фе но мен, по-
себ но про це си ње не об но ве и ње на уло га у са вре ме но сти. Исто ри ја 
ли те ра ту ре о ре ли ги ји от кри ва нам нај че шће три гру пе фак то ра ко-
ји узро ку ју њен на ста нак и ег зи стен ци ју у дру штву: гно се о ло шки, 
со ци јал ни и ан тро по-пси хо ло шки. У овом ра ду ми ис тра жу је мо, 
пре све га, со ци јал не и ан тро по-пси хо ло шке фак то ре и њи хов ути-
цај на об но ву ре ли ги је у Евро пи и ње ну бу дућ ност. 

Со ци о ло зи ре ли ги је у раз ма тра њу из во ра и узро ка ре ли ги је и 
ре ли ги о зно сти и ње не функ ци је ука зу ју на триузроканастанкаи
опстајања ре ли ги је у дру штву: 1.гносеолошки– не раз ви је ност чо-
ве ко вог са зна ја, дру штве не све сти; 2. социокласни– екс пло а та ци-
ја и со ци јал на не си гур ност дру штве них по ло жа ја дру штве них гру-
па и 3. антрополошко-психолошки (ко нач ност и тро шност људ ских 
жи вот и фа у стов ска те жња ка бес ко нач но сти и тран сце дент но сти).

Просветитељи су пре вас ход но сма тра ли да је ре ли ги ја из-
раз не раз ви је не дру штве не све сти, а цр ква и ње не ин сти ту ци је 
ин стру мен ти за глу пљи ва ња и роп ства. Марксисти, та ко ђе, ре ду ко-
ва но ре ли ги ју тре ти ра ју као про из вод со цио-кла сне се гре га ци је у 
дру штву и об лик чо ве ко ве оту ђе но сти („илу зор но сун це“, „опи јум 
за на род“ – Маркс). Грађанскитеоретичари– ан тро по ло зи, пси хо-
ло зи, со ци о ло зи ре ли ги је от кри ли су ан тро по ло шко-пси хо ло шку, 
со ци јал но-ин те гра тив ну, кул тур но-иден ти тет ску, ег зи стен ци јал ну 
функ ци ју ре ли ги је и ре ли ги о зно сти. 

Кроз исто ри ју па ра лел но су ег зи сти ра ли ови раз ли чи ти узро-
ци ре ли ги о зно сти, пре пли ћу ћи се про жи ма ју ћи се у про це си ма со-
ци ја ли за ци је и акул ту ра ци је, у ин тер ак циј ским од но си ма на ре ла-
ци ји: лич ност, кул ту ра, дру штво. При том се при мар ност и те жи на 
ових узроч них син дро ма ме ња ла кроз исто ри ју, у раз ли чи тим ње-
ним фа за ма и ти по ви ма гло бал них дру штва: тра ди ци о нал ном (про-
то мо дер ном), мо дер ном и пост мо дер ном. На осно ву ис тра жи ва ња 
и хи по те тич ко-ме то до ло шког при сту па мо гли би смо ис та ћи да: 1. 
у тра ди ци о нал ним дру штви ма глав ни узрок на стан ка и ег зи сте ни-
ци је ре ли ги је је сте са знај ни, тј. не раз ви је ност ра ци о нал не све сти; 
2. у мо дер ном ин ду стриј ском дру штву је со ци јал но-кла сни, а у 3. 
3) Ви де ти оп шир ни је о то ме у сту ди ји Ђ. Шу шњи ћа Religija II, Či go ja štam pa, Be o grad, 

1998, str. 187-241.
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пост мо дер ном – ан тро по ло шко-пси хо ло шки фак то ри су узрок на-
стан ка, ег зи стен ци је и жи ла вог оп ста ја ња ре ли ги је. 

КРИЗАИПОВРАТАК
ПОСТСЕКУЛАРНОГДРУШТВА

Живимоудинамичномипротивречномдобу–којејераза
петоизмеђувисокогнаучнотехнолошкогпрогресаидруштвеног
субразвоја (М.Кастелс). Свет је до и ста на рас кр шћу, на ци ви ли за-
циј ском пре ла зу од кла сич ног ин ду стри ја ли зма ка по стин ду стриј-
ској ци ви ли за ци ји и ка пост мо дер ном дру штву. У овај склоп гло-
бал них дру штве них про ме на ре а ли зу је се и тран зи ци ја у фор ми 
исто риј ске ре ста у ра ци је, као и ра ди кал на ак ту ел на кри за ко ја има 
струк ту рал ни ка рак тер и ко ја је ду гог та ла са. У овом кон тек сту су-
о че ни смо са раз ла га њем ста рих струк ту ра и об ли ка дру штве ног 
жи во та и спо ре из град ње но вих дру штве них ин сти ту ци ја, са раз-
ли чи тим об ли ци ма ре гре си је и ано ми је. Су о че ни смо са фе но ме-
ном „жи во та у фраг мен ти ма“ (З. Ба у ман), ре и фи ка ци је и об но ве 
ре ли ги је. На овим про це си ма ин стру мен тал не ра ци о нал но сти и 
ма сов ног по тро шач ког дру штва, „дру штва спек та кла“, све се ви ше 
ја вља фе но мен „уса мље не го ми ле“ и по вла че ње чо ве ка из јав ног 
жи во та. Со ци о ло зи све ви ше го во ре о фе но ме ну ре ви ва ли за ци је 
ре ли ги је, де се ку ла ри за ци је и ре три ба ли за ци је. Хабермас пи ше о 
по врат ку пост се ку лар ног дру штва.

Од Про све ти тељ ства до Ни чеа у фи ло зо фи ји је не ка да по сто-
ја ло до ба под ло зин ком „Богјемртав“. На ше до ба, ис ти че фран цу-
ски фи ло зоф МишелОнфре, је сте пре до ба ње го вог по врат ка.4) О 
ње му со ци о лог ПјерБурдије пи ше као о до бу ра ди кал не струк тур-
не кри зе и нео кон зер ва тив не исто риј ске ре ста у ра ци је, док Јирген
Хабермас на ја вљу је по вра так пост се ку лар ног дру штва, у ко ме се 
про би ја са зна ње о спрем но сти да „фи ло зо фи ја учи од ре ли ги је и 
то не из функ ци о нал них, не го се ћа ју ћи се сво јих ’хе ге ли јан ских 
про це са’ уче ња – и са др жин ских раз ло га“.5) Ука зу ју ћи да је се ку ла-
ри за ци ја дру штва у до ба ко му ни стич ког ате и зма и ин стру мен тал-
не ра ци о нал но сти на уч ног по зи ти ви зма „ис кли зну ла са ко ло се ка“, 
овај еми нент ни фи ло зоф ис ти че да „филозофијаимаразлогадапо
кажеспремностдаучиодрелигијскихтрадиција“6), пред ла жу ћи 
4) Оп шир ни је у: On fre, Mi šel, Ateološkarasprava–fizikametafizike, Rad, Be o grad, 2005.

5) Ha ber mas, Jir gen, Pred po li tič ke osno ve de mo krat ske prav ne dr ža ve, u: Dijalektikasekulari
zacije, Do si je, Be o grad, 2006, str. 27.

6) Исто, стр. 26.
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да се „културнаидруштвенасекуларизацијасхватекаодвостру
ки процес учења који традиције просветитељства, исто тако
каоирелигијскаучењапозиванарефлексијуоњиховимграница
ма“7). Ука зу ју ћи на по тре бу ди ја ло га из ме ђу фи ло зо фа и те о ло га, 
Ха бер мас свој пле до а је по ен ти ра на на чин да се ку лар ни гра ђа ни 
и гра ђа ни-вер ни ци у ли бе рал ној др жа ви да нас тре ба да се оп хо де 
јед ни пре ма дру ги ма, под вла че ћи да „се ку лар ни гра ђа ни не сме ју 
прин ци пи јел но оспо ра ва ти ре ли гиј ским сли ка ма све та по тен ци јал 
исти ни то сти, ни ти сме ју спо ри ти сво јим ре ли ги о зним су гра ђа ни-
ма пра во да је зи ком ре ли ги је да ју до при нос јав ној ди ску си ји“.8)

О узро ци ма ре ви ва ли за ци је ре ли ги је и на ра ста њу фун да мен-
та ли стич ких по кре та у са вре ме но сти 

Жи ви мо у до ба на уч но-тех но ло шког на прет ка и ци ви ли за-
циј ско-со ци јал ног су бра зво ја. Човечанствосеналазинараскршћу 
из ме ђу но вог тех но крат ског пост мо дер ног то та ли та ри зма и пост-
ка пи та ли стич ке ал тер на ти ве.

Урушавање социјализма до ве ло је до су мра ка иде о ло ги је 
тра ди ци о нал не ле ви це и уз ма ха еман ци па тор ских по кре та у све ту. 
По бе дом нео ли бе рал не иде о ло ги је тр жи шног фун да мен та ли зма 
отво рен је пут исто риј ске ре ста у ра ци је и по врат ка на дру штве ну 
и по ли тич ку сце ну сна га кон зер ва ти ви зма. С пра вом при ме ћу је И.
Волерстин да 1989. го ди на озна ча ва не са мо пад со ци ја ли зма, већ 
и кла сич ног ли бе ра ли зма, 200 го ди на по сле по бе де гра ђан ске ре-
во лу ци је (1789).9)

Мондијализацијакапитала у са вре ме но сти, ис по ље на у фор-
ми аси ме трич не гло ба ли за ци је, про из во ди раз ли чи те по сле ди це по 
од но се у гло бал ном свет ском си сте му из ме ђу ње го вих раз ли чи тих 
де ло ва. Она је до ве ла до:

1. ја ча ју струк ту рал них не јед на ко сти и про тив реч но сти из-
ме ђу зе ма ља свет ског цен тра и зе ма ља свет ске по лу пе-
ри фе ри је и пе ри фе ри је;

2. уве ћа ва ју се и за о штра ва ју дис про пор ци је у раз во ју из-
ме ђу Се ве ра и Ју га;

3. рас та па се и ре струк ту и ра мо дел со ци јал не др жа ве бла-
го ста ња; на де лу је пад и из мак со ци јал-де мо крат ског 
мо де ла ка пи та ли зма у Евро пи и све ту;

7) Исто, стр. 16.

8) Исто, стр. 32.

9) Ви де ти оп шир ни је о то ме у: Vo ler stin, Ima nuel, Posleliberalizma, Slu žbe ni gla snik, Be o-
grad, 2005.



ЉубишаР.Митровић Обноварелигијеусавременомдруштвуи..

237

4. ја ча ју про це си ре ко ло ни за ци је, „експлоатацијебезгра
ница“ у гло бал ним, ре ги о нал ним и ло кал ним окви ри ма, 
чи ме се за о штра ва ју кла сне и со ци јал не про тив реч но сти 
и су ко би.

5. об на вља се со ци јал но пи та ње (про блем си ро ма штва, де-
при ва ци је, мар ги на ли за ци је, не за по сле но сти, гла ди, ис-
кљу чи вост) у све ту.

6. уз мак еман ци па тор ских по кре та у све ту пра ћен је об но-
вом и ши ре њем нео кон зер ва тив них иде о ло ги ја де сни це 
и на ра ста њем фун да мен та ли стич ких по кре та (у по ли ти-
ци, кул ту ри и ре ли ги ји).

У овом кон тек сту са вре ме них дру штве них про ме на у све ту, 
обноварелигијскогипојавафундаменталистичкихпокрета об ја-
шња ва се од стра не со ци о ло га:

– као из раз не у спе ха про це са мо дер ни за ци је у зе мља ма у 
раз во ју;

– као по сле ди ца уру ша ва ња со ци ја ли зма;
– као из раз од бра не иден ти те та у усло ви ма аси ме трич ног 

мо де ла гло ба ли за ци је, ко ји до во ди у пи та ње на ци о нал не 
и др жав не су ве ре но сти;

– као ре ак ци ја на струк ту рал но (со ци јал но и сим бо лич ко) 
на си ље у све ту, ко је ма ле на ро де и не раз ви је не зе мље 
до во ди у још под ре ђе ни ји по ло жај за ви сно сти и мар ги-
на ли за ци је;

– као об лик ин стру мен та ли за ци је ре ли ги је у иде о ло шке и 
по ли тич ке свр хе и пре у сме ра ва ње дру штве них су ко ба, 
тј. по ли тич ке и иде о ло шке ка му фла же и ле ги ти ма ци је 
по сто је ћих су ко ба у све ту.

Хантингтонова теорија о сукобу цивилизација, у крај њој 
ин стан ци, из раз је ге о стра те шке тран зи ци је ко ја се зби ла у по-
след њих 20 го ди на у све ту. Она је део ге о кул ту ре зе ма ља свет ског 
цен тра, пре све га САД, и ње ног ви ђе ња про спек ци је свет ских то-
ко ва. Али, она при кри ва ста ње од но са хе ге мо ни је у све ту и же ли 
ам не сти ра ти Аме ри ку и дру ге моћ не зе мље од од го вор но сти. Иза 
Хан тинг то но ве те зе о су ко бу ци ви ли за ци ја и иден ти тет ском су ко-
бу – скри ва се ре ал ност на ра слих струк ту рал них со ци јал них не јед-
на ко сти и на си ља ко је по сто ји у са вре ме ном све ту.

У пра ву је био Ф.Џејмсон кад је твр дио да пост мо дер на кул-
ту ра за пад не ци ви ли за ци је има дво стру ко ли це: јед но гла му ро зно – 
у зна ку „дру штва спек та кла“, а дру го кр ва во – оли че но у енорм ној 
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екс пло а та ци ји без гра ни ца, тор ту ру, кул ту ру на си ља и смр ти. Или, 
ка ко дру ги ис тра жи ва чи го во ре – о на стан ку уби стве ног капитали
змакатастрофе (Н.Клајн)

Моделасиметричненеолибералнеглобализације у са вре ме-
но сти до во ди до мек до нал ди за ци је дру штва у свет ском цен тру, а у 
оста лим зо на ма свет ског си сте ма про из во ди пе ри фе ри за ци ју при-
вре де, дру штва и кул ту ре. Бо га ти по ста ју све бо га ти ји, а си ро ма-
шни си ро ма шни ји.

Нор ве шки со ци о лог – еко но мист ЕрикРајнер, у сво јој сту ди-
ји „Глобалнаекономија“, ана ли зи ра ју ћи од нос из ме ђу раз ви је них и 
не раз ви је них зе ма ља у све ту, илу стра тив но по ка зу је ка ко се стра-
те ги ја раз во ја и од но са из ме ђу ин ду стриј ски нај ра зви је них зе ма ља 
и оста лог све та ни је про ме ни ла од Ада ма Сми та до да нас. Са мо су 
се ме ња ле фор ме екс пло а та ци је. Бо га ти за др жа ва ју по лу ге мо ћи 
ре про дук ци је ка пи та ла, а не раз ви је ним зе мља ма оста вља ју мр ви-
це. Зе мље Севера др же кљу че ве бо гат ства, а Југ слу жи као из вор 
си ро ви не, јеф ти не рад не сна ге и тр жи ште за ту ђу ро бу. 

У ова квим не рав но прав ним и по ла ри зо ва ним од но си ма 
у свет ском си сте му, су ве ре ни тет на ци о нал них др жа ва, ка ко пи-
ше Кристофер Лаш, дво стру ко је на пад нут.10) Спо ља, про це си ма 
гло ба ли за ци је, а из ну тра на ра ста њем се па ра ти стич ких по кре та; 
на де лу је об но ва ре ли гиј ског фе но ме на, ре тра ди ци о на ли за ци ја 
кул тур них обра за ца и по ја ва фун да мен та ли стич ких, ре ли гиј ских 
и по ли тич ких по кре та. Фундаментализам у на шој са вре ме но сти 
ни је би о ло шки про из вод, већ из раз од ре ђе них дру штве них од но са 
у све ту. Као што је по ја ва анар хи зма у све ту би ла ре ак ци ја на ин-
те гра ци ју со ци јал-де мо кра ти је у вла да ју ћи по ре дак, та ко се да нас 
фун да мен та ли зам ја вља као ре ак ци ја на струк ту рал не не јед на ко-
сти и со ци јал но на си ље у све ту. По ја ва ре ли гиј ског и по ли тич ког 
фун да мен та ли зма нај че шће су ре ак ци ја на агре сив ну мон ди ја ли за-
ци ју ка пи та ла и аро гант ну по ли ти ку но вог Ле ви ја та на, тј. свет ског 
го спо да ра мо ћи и ње го ве прак се не кон тро ли са ног др жав ног те ро-
ри зма. Она је од го вор и на мо дел нео ли бе рал не гло ба ли за ци је, као 
об лик еко ном ске екс пло а та ци је без гра ни ца (нор ми, стан дар да). На 
по ли тич ку хе ге мо ни ју, без кон тро ле и огра ни че ња и на кул тур ну 
хе ге мо ни ју, као из раз сим бо лич ке мо ћи и на си ља у све ту. 

Не прав да ју ћи ни је дан об ли ка те ро ри зма у све ту, ва ља ис та-
ћи да се фун да мен та ли зам ја вља и као из раз не мо ћи, тј. не га тив не 
кон тра мо ћи, мар ги на ли зо ва них, по ни же них и обез вре ђи них гру па 
и на ро да, ко јом се же ли оспо ри ти вла да ју ћа кул ту ра, аме ри ка ни-
10) Оп шир ни је у: Laš, Kri sto fer, Pobunaelitaiizdajademokratije, Sve to vi, No vi Sad, 1996, str. 

49.
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за ци ја све та и ши ре ња нео ко ло ни јал не кул ту ре за ви сне мо дер ни-
за ци је. У усло ви ма аси ме трич не гло ба ли за ци је, ка да моћ не но ве 
тех но ло ги је умре жа ва ју свет, ка да тр жи ште по ста је гло бал но, по-
ли тич ке гра ни це тран спа рент не, култура(геокултура)постајепо
следњибедемодбранеидентитетаиформакултурноготпора.11) 
По сред ством ње ма ли на ро ди же ле са чу ва ти ду шу и пра во на кул-
тур ну раз ли чи тост. Нај зад, тре ба под ву ћи да су у пра ву они ауто ри 
ко ји твр де да у по след њих 100 го ди на, а по себ но на кра ју XX ве ка 
и на пра гу но вог ми ле ни ју ма, на ста ју про ме не у ли ку гло бал них 
ме га трен до ва: одгеополитикенапочеткуXXвека,кагеоекономији
накрајувекаикагеокултуриуXXIвеку. На рав но, ове ме га трен до-
ве тре ба по ве за ти и са су штин ским про ме на ма у струк ту ри и ди-
на ми ци мо дер ног дру штва, са про ме на ма у рас по де ли дру штве не 
мо ћи. У том кон тек сту, тре ба ре ћи да уме сто Хан тинг то но ве те о ри-
је о су ко бу ци ви ли за ци ја, требаистраживатипретпоставкеза
дијалогипартнерстворазличитихцивилизацијаикултура. Из ве-
сно је да немаглобалногмирабезглобалнеправде. Све док по сто ји 
струк ту рал но на си ље, оно ће про из во ди ти и не прав ду и су ко бе. Ни 
ре ли ги је, ни ти на ро ди и дру штве ни по кре ти ни су са ми по се би зло, 
већ то по ста ју у од ре ђе ном кон тек сту ка да су ин хи би ра ни, ре ду ко-
ва ни и де ху ма ни зо ва ни у дру штве ним од но си ма, ан та го ни стич ком 
си сте му рас по де ле дру штве не мо ћи. 

НЕКЕХИПОТЕЗЕУПОТРАЗИ
ЗАСОЦИОЛОШКИМОДГОВОРОМО

МОГУЋИМУЗРОЦИМАОБНОВЕРЕЛИГИЈЕ
УСВЕТУИЊЕНУБУДУЋНОСТУ21.ВЕКУ

На осно ву ли те ра ту ре и те о риј ско-ем пи риј ских ис тра жи ва-
ња, мо гли би смо де фи ни са ти неколикомогућих(хипо)теза о узро-
ци ма об но ве ре ли ги је у Евро пи и све ту.

Прво, да је об но ва ре ли ги је из раз не у спе ха мо дер ни за ци је, 
пре све га, у зе мља ма тре ћег све та и ши ре, те да, ка ко ис ти че Пи тер 
Л. Бер гер, „уза луд је дан број со ци о ло га ре ли ги је по ку ша ва да спа-
се ста ру се ку ла ри за ци о ну те о ри ју не чим што бих ја на звао бор бом 
11) Оп шир ни је о то ме у ауто ро вом ра ду: Mi tro vić, Lju bi ša, Pra vo sla vlje – štit i be dem pro tiv 

du hov ne ko lo ni za ci je, u: DvehiljadegodinahrišćanstvanaBalkanu, JU NIR, Niš, 2001, str. 
130-134.
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за те зу: мо дер ни за ци ја усло вља ва се ку ла ри за ци ју... сма трам ову те-
зу из у зет но не у бе дљи вом“.12) 

Друго, гло бал на еко ном ска и со ци јал на кри за и пад ве ли ких 
иде о ло ги ја, им пло зи ја со ци ја ли зма, омо гу ћи ли су ши ре ње ре ли ги-
о зно сти и ре тра ди ци о на ли за ци је и де се ку ла ри за ци је све та.

Треће, тран зи ци ја као исто риј ска ре ста у ра ци ја, за у ста ви ла је 
про цес се ку ла ри за ци је у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма и отво-
ри ла пут ре а фир ма ци ји пред мо дер них об ли ка жи во та (рас пад дру-
штва, пад у за јед ни цу и ши ре ње ре ли ги о зно сти).

Четврто, об но ва ре ли ги је ја вља се и као ре ак ци ја на на гла-
ше ну ма те ри ја ли стич ку, тр жи шну и по тро шач ку ори јен та ци ју за-
пад них зе ма ља. Об но ва ре ли ги је се ја вља као ре ак ци ја на оту ђе ње 
чо ве ка у ма сов ном по тро шач ком дру штву, ко је про из во ди „уса-
мље ну го ми лу“. С пра вом је Хе дер Ен те ринг Кин дер га тен пи сао: 
„Ми то ви су шти то ви про тив со ци јал не и ду хов не ку ге ко ју про из-
во ди по тро шач ки XX век“. 

Пето, гло ба ли за ци ја као мек до нал ди за ци ја, отво ри ла је пут 
ду хов ној ре ко ло ни за ци ји, те се у том сми слу об но ва ре ли ги је узи-
ма као штит и бе дем за очу ва ње кул тур них иден ти те та, по себ но 
ма лих на ро да.

Шесто, оним тем пом ко јим се Европ ска уни ја одва ја од со-
ци јал де мо крат ског мо де ла ка пи та ли зма (со ци јал не др жа ве бла го-
ста ња) и у њој по чи ње до ми ни ра ти нео ли бе рал ни плу то крат ски 
си стем ка пи та ли зма, уве ћа ва ће се со ци јал не не јед на ко сти, со ци-
јал не про тив реч но сти и на си ље, ма сов на не си гур ност љу ди, со ци-
јал но пи та ње и ре ли ги ја у Евро пи.

Седмо, ак ту ел на гло бал на еко ном ска кри за, као из раз нео ли-
бе рал не стра те ги је раз во ја и по хле пе свет ске бан ко кра ти је, сво јим 
по сле ди ца ма – гло ба ли за ци јом ри зи ка – ши ром пла не те до но си 
со ци јал ну не си гур ност, фраг мен ти ра ност и пад број них кла са и 
сло је ва; она та ко ђе пред ста вља осно ву ши ре ња ре ли ги је у са вре-
ме но сти. Тре ба ре ћи и да ће у за ви сно сти од тем па ели ми на ци је 
жа ри шног син дро ма, оли че ног у струк ту рал ним не јед на ко сти ма у 
све ту, за ви сти и то да ли ће ре ви ва ли за ци ја ре ли ги је пред ста вља ти 
про ла зни фе но мен или по ја ву „ду гог ва ла“.

Осмо, об но ва ре ли ги је мо же по мо ћи ре а фир ма ци ји вред но-
сти иде ја кул ту ре ми ра ме ђу љу ди ма и на ро ди ма, ко ји при па да ју 
раз ли чи тим кул ту ра ма, ра са ма, иде о ло ги јам, по ли тич ким си сте ми-
ма.
12) Ber ger, Pi ter L. De se ku la ri za ci ja sve ta: op šti pre gled, u: Desekularizacijasveta–oživljavanje

religijeisvetskepolitike, Me di te ran Pu blis hing, No vi Sad, 2008, str. 23.
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Девето, нај зад, ре ли ги ја мо же, као об лик илу зор не све сти 
(„опи јум за на род“...), би ти и фак тор оту ђе ња чо ве ка у са вре ме ном 
дру штву, али и фак тор те о ло ги је осло бо ђе ња, тј. мо би ли за ци је со-
ци јал не енер ги је ма са за дру штве ну ин те гра ци ју и со ци јал ну мо-
бил ност на пла ну бор бе про тив со ци јал не не прав де, а за еко ном ски 
и кул тур ни пре по род дру штва, ње гов раз вој и еман ци па ци ју чо ве-
ка. 

Ов де да је мо кра ћи осврт на не ке од ових из во ра/узро ка ре ви-
ва ли за ци је ре ли ги је у Евро пи и све ту.

1.Неолибералнатранзиција
каоисторијскаконзервативнарестаурација,
основајеобноверелигијекрајем20.века

ипочеткомновогмиленијума.

ИмануелВолерстин је у сво јој сту ди ји После либерализма 
ус твр дио да 1989-та го ди на не зна чи са мо им пло зи ју со ци ја ли зма, 
већ да је озна чи ла и слом вред но сти кла сич ног ли бе ра ли зма. Он 
ис ти че да је из вр ше но по ти ски ва ње две моћ не иде о ло ги је – ли бе-
ра ли зма и со ци ја ли зма, ко је су на из ме нич но вла да ли у по след ња 
два ве ка у Евро пи и све ту, а да је отво рен про стор за из ла зак на 
сце ну сна га нео кон зер ва тив не иде о ло ги је и об ли ка дру штве не све-
сти, као и ути ра ње пу та ожи вља ва њу пу та пред мо дер ним об ли ци-
ма дру штве не прак се. На овом фо ну из „по дру ма“ и „ка та ком би“ 
по ти сну те ко лек тив не све сти из би ла је на дру штве ну сце ну и ре-
ли ги ја, ко ја са да у ре ал ним со ци јал ним про тив реч но сти ма и су ко-
би ма, не спо кој стви ма са вре ме ног све та и чо ве ка, тра жи и на ла зи 
хра ну за свој ле ги ти ми тет и ши ре ње. На Ис то ку, про сто ру бив ше 
со ци ја ли стич ке за јед ни це, она пред ста вља кул тур ну за ме ну за про-
па лу иде о ло ги ју и сна жан ин стру мент кон стру и са ња иден ти те та. 

Неолиберализам сво јом док три ном шо ка до вео је до успо на 
„ка пи та ли зма ка та стро фе“ (Н. Клајн). Ра ди кал на ре при ва ти за ци ја, 
ли бе ра ли за ци ја и де ре гу ла ци ја – про из ве ли су струк ту рал не со ци-
јал не не јед на ко сти, на си ље и со ци јал дар ви ни за ци ју дру штве них 
од но са. Из ових ре ал них про тив реч но сти и ано ми је у на ци о нал-
ним и гло бал ним дру штве ним окви ри ма, број не дру штве не гру пе 
до жи ве ле су со ци јал ни пад; на шле су се у ста њу шо ка, кул тур не 
тра у ме (П. Штомп ка) и мо рал не па ни ке (К. Томп сон). Да кле, из 
не ста бил но сти дру штве ног по ло жа ја и со ци јал не не си гур но сти и 
де фи ци та иде о ло шког це мен та, број не дру штве не гру пе по тра жи-
ле су ду хов ну уте ху и спас у ре ли ги ји и у окри љу цр кве. Ко ло не 
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вер ни ка би ле су све ве ће и ве ће. Ме ђу њи ма је све ви ше би ло бив-
ших ате и ста и без бо жни ка, али и но ве мла де ге не ра ци је ко ја је у 
„тран зи ци о ном ха о су“ до жи ве ла мо рал но не спо кој ство. То је би ло 
плод но тле за об но ву и екс пан зи ју ре ли ги је и цр кве ну па стир ску 
ми си ју. Она је по че ла на гло оба вља ти, по ред ду хов не, и со ци јал но-
ин те гра циј ску уло гу у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма. По че ла је 
за ме њи ва ти уло гу иде о ло ги је и ме си јан ску уло гу пар ти је; ре ли ги ја 
и цр ква пре у зе ле су кул тур но-иден ти тет ска и со цио-ин те гра циј ску 
уло гу.

2.СпецифичностузрокаобноверелигијенаЗападу

Об но ва ре ли ги је на За па ду на ста ла је као ре ак ци ја на се бич-
ни ма те ри ја ли зам и по зи ти ви зам, на пре те ра ну ра ци о на ли за ци ју, 
фор ма ли за ци ју и би ро кра ти за ци ју, на про це се „мек до нал ди за ци-
је дру штва“. Она је та ко ђе, ре ак ци ја на со ци јал-дар ви ни за ци ју 
од но са у усло ви ма успо на „ка пи та ли зма ка та стро фе“ и ши ре ња 
фе но ме на „уса мље не го ми ле“ у ур ба ном ма сов ном по тор шач ком 
дру штву, где су ра ци о на ли за ци ја и ма сов на кул ту ра, до ве ли до без-
ду шне тех ни ци за ци је од но са, ду хов не обез лич но сти и оту ђе но сти 
лич но сти. За пад је сво јим без ду шним ра ци о на ли змом и вул гар ним 
ма те ри ја ли змом дав но об ја вио смрт Бо гу и крај исто ри је, и по ди-
гао на пи ја де стал но ве ре ли ги је Бо га Ма мо на, „мит о злат ном те ле-
ту“ („вре ме је но вац“). Ње му је да нас све под ре ђе но, и еко но ми ја, 
и по ли ти ка и кул ту ра. Сво је „вред но сти“ он гло ба ли за ци јом же ли 
„ми лом или си лом“ да пла не тар но ши ри. Као ре ак ци ја на ову ре ли-
ги ју ра ста и успе ха, ре ли ги ју сре ће по сва ку це ну (С. Крав чен ко), 
мек до нал ди за ци ју и хи бри ди за ци ју кул ту ре, има мо по ја ву ато ми-
за ци је ре ли ги је, по ја ву но вог па га ни зма, мно же ње сек ти, мр вље ње 
и дез ин те гра ци је ве ли ких ре ли ги ја. У та квој кул ту ри све је ви ше 
зи ме не за до вољ ства и се бич но сти. Об ја вив ши сво јим ра ци о на ли-
змом јав ну смрт Бо га, да нас на За па ду је и Бог при ва ти зо ван и оте-
ран у сфе ру при ват но сти и лич них кул то ва. Об ли ке ин ди ви ду ал не 
и ко лек тив не фру стри ра но сти и не у ро за, све ве ћи број Аме ри ка на-
ца ле чи код свог пси хи ја тра, све је ви ше на си ља и кул ту ре смр ти у 
жи во ту, на фил му, у ли те ра ту ри. По раз не су по сле ди це ова кве ори-
јен та ци је у дру штву на со ци ја ли за ци ју и раз вој лич но сти, по себ но 
мла де ге не ра ци је. Због та кве се бич не ин ди ви ду а ли за ци је или, ка ко 
Бер ђа јев ка же „де мон ског ин ди ви ду а ли зма“ и со ци јал-дар ви ни за-
ци је од но са у дру штву, не ки би по но во за ва пи ли по пут До сто јев-
ског: ИкаданебиБогпостојао,требалобигаизмислити!
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3.Глобалнипланетарнидруштвени
проблемикаофакторобноверелигије

У на шој са вре ме но сти све ви ше на ра ста фе но мен гло бал них 
дру штве них про бле ма у све ту, као што су: про блем си ро ма штва и 
гла ди, ис цр пље ност енер ге на та, не раз ви је но сти и еко ло шке угро-
же но сти, кри ми на ла, те ро ри зма, про тив реч но сти Се ве ра и Ју га, 
мо гућ ност из би ја ња ну кле ар ног ра та, ак ту ел на еко ном ска кри за... 
Све ове по ја ве у на шој са вре ме но сти чи не жи вот љу ди не из ве сним 
и не спо кој ним. Из го ди не у го ди ну, ста ње ег зи стен ци јал не не ла-
год но сти, не си гур но сти и те ско бе, упр кос тех но ло шком про гре-
су, по ја ча ва се у жи во ту са вре ме ног чо ве ка. Љу ди гу бе кон тро лу 
над соп стве ним про из во ди ма и ин сти ту ци ја ма. Оту да чо век тра-
жи уте ху, илу зор ну рав но те жу у ре ли ги ји или бе жи у свет дро ге, 
за ви сно сти и де струк тив ног на си ља. У овом кон тек сту, да кле, из 
ег зи стен ци јал не те ско бе и не из ве сне пер спек ти ве – по ја ча ва ју се 
ан тро по ло шко-пси хо ло шки узро ци за на ста нак, одр жа ва ње и екс-
пан зи ју ре ли ги је у са вре ме но сти.

Са вре ме ни на чин про из вод ње је пре да тор ски, уби лач ки, 
оли чен у „ка пи та ли зму ка та стро фе“, ко ји сво јом енорм ном екс пло-
а та ци јом, со ци јал ним и сим бо лич ким на си љем, сва ко днев но уби-
ја и те ло и ду шу чо ве ка. Упра во за то, из тог про тив реч ја, но вог 
рас пе ћа Хри ста и чо ве ка од стра не ви дљи вих и не ви дљи вих ме ха-
ни за ма екс пло а та ци је и ма ни пу ла ци је „Ве ли ке зве ри“, Ор ве ло вог 
„Ве ли ког бра та“ и со ци јал дар ви ни стич ког и „ми ли та ри стич ког ху-
ма ни зма“, до дат но се усло жња ва ле пе за фак то ра ко ји чи не ре ли-
ги ју по след њим уто чи штем на де, уте хе и спа се ња за све пре зре не, 
од ба че не, по ни же не и увре ђе не у са вре ме ном све ту. 

ОСВРТНАРЕЗУЛТАТЕ
ЈЕДНОГСОЦИОЛОШКОГИСТРАЖИВАЊА
ОУМЕШАНОСТИРЕЛИГИЈСКОГФАКТОРА
УЕТНИЧКИМИГРАЂАНСКИМСУКОБИМА

НАБАЛКАНУДЕВЕДЕСЕТИХГОДИНА20.ВЕКА13)

Балкан, кроз исто ри ју и у са вре ме но сти, пред ста вља ге о про-
стор на ко ме се се ку лу ко ви ра зних кул ту ра и ци ви ли за ци ја, а пре 
13) Ис тра жи ва ње је оба вље но у окви ру ма кро про јек та „Кул ту ра ми ра, иден ти те ти и ме-

ђу ет нич ки од но си у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су евро ин те гра ци је“ (149014Д), ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.



СПМброј3/2009,годинаXVI,свеска25. стр.231256.

244

све га три ве ли ке ре ли гиј ске кул ту ре: пра во сла вље, ка то ли чан ство 
и ислам. Због свог ге о по ли тич ког по ло жа ја он је пред ста вљао иза-
зов ве ли ким си ла ма због њи хо вих ге о стра те шких ин те ре са. Оту да 
је на овом про сто ру увек у свет ским за о кре ти ма би ло ло мо ва. Ни-
је дан ве ли ки свет ски или ре ги о нал ни рат кроз исто ри ју ни је за-
о би шао ово под руч је. Има ју ћи у ви ду цен трал ни по ло жај бив ше 
Ју го сла ви је, као мул ти ет нич ке и мул ти ре ли гиј ске др жа ве и Ср би је 
као пра во слав не зе мље, оне су се због све га то га на шле на уда ру 
раз би ја ња и дез ин те гра ци је. О Бал ка ну, као ве ри зи ме ђу све то ви-
ма, срп ска спи са те љи ца ИсидораСекулић, из ме ђу оста лог је пи-
са ла: „Бал кан има, од ства ра ња зе мље, кроз ве ко ве, ар хи тек ту ру 
дру ма и ха на... Бал кан је јед но ве ли ко гро бље ра зних го спо да ре ња 
и ци ви ли за ци ја“. А ру ски ге о по ли ти чар АлександарДугин– о ге о-
по ли тич ком по ло жа ју Ср би је и Ср ба, у сво јој сту ди ји „Осно ви ге о-
по ли ти ке“, пи ше: „Ко кон тро ли ше Ср би ју, кон тро ли ше Бал кан; ко 
кон тро ли ше Бал кан кон тро ли ше огро ман ме ди те ран ски стра те шки 
ре ги он. То је ге о по ли тич ки ак си ом за ко ји Ср би та ко ску по пла ћа ју 
у сво јој исто ри ји.“14)

Бал кан, као ре ги он са по ли тич ки не са вр ше ним гра ни ца ма, 
кроз исто ри ју и у са вре ме но сти при мер је су сре та ња и су ко ба раз-
ли чи тих ре ли гиј ских кул ту ра. У мир ним ево лу тив ним пе ри о ди ма 
ње го вог раз во ја, по пра ви лу, ет нич ка, ре ли гиј ска и кон фе си о нал на 
ша ре но ли кост на ово ме про сто ру су ко ег зи сти ра ли. Ти ци ви ли за-
циј ски кон тра сти као да но се од ре ђе ну драж раз ли ка бал кан ског 
ет нич ког и ре ли гиј ског кок те ла. Нај бо љи опис тог све та дао је но-
бе ло вац Иво Ан дрић у сво јој док тор ској ди сер та ци ји и ро ма ни ма 
на при ме ру Бо сне ка да ка же: „Ов де као и да вре ме раз ли чи то от ку-
ца ва са цр кве, ка те дра ле или џа ми је; да се у Бо сни стра сни је љу би, 
али још стра шни је мр зи“. Иако жи ве у па ра лел ним ре ли гиј ским 
све то ви ма, ста нов ни ци су на ви кли да по шту ју „све мир по гле да“ 
су се да свог. На су прот то ме, у не мир ним пе ри о ди ма, су ко ба и ра-
то ва, или ка ко Ћо сић пи ше у „вре ме ни ма смр ти“, тај нар ци зам ма-
лих раз ли ка као да се пре тва ра у фа тал ну коб, а вер ске раз ли ке 
ин стру мен та ли зу ју од стра не уну тра шњих по ли тич ких си ла или 
ме ђу на род ног фак то ра, а све у функ ци ји ет но по ли ти ке и рат нич ког 
ро до љу бља, ка да се крст „пре тва ра“ у нож. А ка да пла не бал кан-
ско „бу ре ба ру та“, он да по те че мо ре кр ви. Пре бо га та је же тва бо га 
Мар са. Ни чу но ве Ће ле-ку ле. Ши ре се омра зе ме ђу љу ди ма и на ро-
ди ма, озле ђу ју ста ре ра не. Ра сте ве ћи број си ро чи ћа у до мо ви на не-
го ли но во ро ђен ча ди. Не сре ћа и авет бе де, по пут ку ге, ула зе и ши ре 
14)  Du gin, Alek san dar, Osnovigeopolitike, Eko pres, Zre nja nin, 2004, str. 5.
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се у људ ске до мо ве. Овај по жар он да се га си спољ ном ар би тра жом 
ве ли ких си ла, ко ји су и са ми пи ро ма ни, ли це мер но угра ђу ју ћи свој 
ин те рес у упра вља њу кри зом и пост кон фликт ном те ра пи јом „за ле-
чу ју ћи ра не“. По пра ви лу, ре цеп том „де о бом бал кан ских на ро да“ и 
пра вље њем но вих гра ни ца и но вих др жа ва. То је, ре као бих, сво је-
вр сни бал кан ски исто риј ски крвавиициничнипарадокс, ко ји се као 
фа тал ни ко ло врат на овом про сто ру по вам пи ру је и мор бид но вра ћа 
да на пла ти свој да нак у кр ви. 

Ет нич ки и гра ђан ски су ко би из де ве де се тих го ди на 20-ог ве-
ка на про сто ру бив ше Ју го сла ви је са мо су још је дан до каз о ак ту-
ел но сти ге о по ли ти ке и упле те но сти ге о стра те шких ин те ре са САД 
и Не мач ке на Бал ка ну у дез ин те гра ци ји јед не мул ти ет нич ке зе мље. 
Ре ли гиј ске и ет нич ке раз ли ке ов де су ин стру мен та ли зо ва не у ге о-
по ли тич ке ци ље ве: да се по сле им пло зи је со ци ја ли зма Ју го сла ви ја 
по де ли, да јој се на мет не нео ли бе рал ни мо дел тран зи ци је и за ви-
сне мо дер ни за ци је, ко ји је да ље до вео до пе ри фе ри за ци је при вре-
де, дру штва и кул ту ре, до ства ра ња па ту ља стих др жа ви ца, укљу чу-
ју ћи и но во про гла ше ну др жа ву Ко со во; реч ју, до ре ко ло ни за ци је и 
про тек то ра ци је овог про сто ра и ње го ве ге о по ли тич ке тран зи ци је.

Центарзасоциолошкаистраживања Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Ни шу пет на е стак го ди на спро во ди ис тра жи ва ња о уло зи 
кул ту ре у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма у тран зи ци ји на Бал-
ка ну. То ком 2004. и 2007. го ди не, на про сто ру Ср би је, Ма ке до ни је 
и Бу гар ске ре а ли зо ва на су два ем пи риј ска ис тра жи ва ња на те му 
ква ли тет кул тур них и ме ђу ет нич ких од но са и пер цеп ци ја ин вол-
ви ра но сти ре ли гиј ског фак то ра у су ко би ма на Бал ка ну. Ре зул та ти 
ових ис тра жи ва ња об ја вље ни су у збор ни ци ма ра до ва „Кул тур ни 
и ет нич ки од но си на Бал ка ну – мо гућ ност ре ги о нал не и европ ске 
ин те гра ци је“ (2006) и „Ква ли тет ме ђу ет нич ких од но са и кул ту ра 
ми ра на Бал ка ну“ (2008).

 На ре а ли зи ва ном стра ти фи ко ва ном узор ку од 1650 ис пи та-
ни ка у Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бу гар ској 2007. го ди не спро ве де но је 
ан кет но ис тра жи ва ње на те му „Ква ли тет ме ђу ет нич ких од но са и 
кул ту ра ми ра на Бал ка ну“. Ов де да је мо кра ћи осврт на ре зул та те 
овог ис тра жи ва ња са ста но ви шта пер цеп ци је уло ге по је ди них фак-
то ра, а по себ но ре ли ги је, у про из во ђе њу кри зе и су ко ба на Бал ка ну.
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Та бе ла 1.
По Ва шем ми шље њу су ко бе у савременом 

све ту иза зи ва ју пре све га:
%

Раз ли ке у ре ли гиј ској при пад но сти 20.4
Иде о ло шке раз ли ке 10.8
Ме ша ње ве ли ких си ла 46.5
Раз ли ке у бо гат ству из ме ђу појединаца и дру штве них гру па 10.1
Раз ли ке у бо гат ству из ме ђу др жа ва и на ро да 12.2
Укуп но 100.0

 Из вор: Lj. Mi tro vić, Raz voj i evro in te gra ci ja Bal ka na kao pret-
po stav ka una pre đe nja kva li te ta me đu et nič kih od no sa i  afir ma-
ci je kul tu re mi ra, u: Kva li tet me đu et nič kih od no sa i kul tu ra mi ra 
na Bal ka nu, Fi lo zof ski fa kul tet, Niš, 2008, str. 137.
Као што по ка зу ју ку му ла тив ни ре зул та ти ем пи риј ског ан-

кет ног ис тра жи ва ња из 2007, ве ћи на ис пи та ни ка сма тра да су ко-
бе у са вре ме ном све ту иза зи ва ју, пре све га, ме ша ње ве ли ких си ла 
(46,5%), а по том раз ли ке у ре ли гиј ској при пад но сти (20,4%); тек 
на тре ћем ме сту су раз ли ке у бо гат ству из ме ђу др жа ва и на ро да 
(12,2%), док иде о ло шки раз ло зи у ди стри бу ци ји од го во ра пар ти-
ци пи ра ју са 10,8%.

Та бе ла 2.
По Ва шем ми шље њу, су ко би на Бал ка ну то ком про-

те кле две де це ни је на ста ли су као ре зул тат:
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Сла жем се 76.2 61.6 80.1 57.8 36.9 43.7 28.4
Нео д лу чан сам 11.4 20.7 11.4 20.0 27.0 20.7 24.5
Не сла жем се 6.1 10.2 3.9 15.6 23.3 24.6 34.4
Не мо гу да 
про це ним 6.3 7.6 4.6 6.6 12.8 11.0 12.7

Укуп но 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 Извор: Lj. Mi tro vić, исто, стр. 137.
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Ана ли зи ра ју ли се ре зул та ти ан кет ног ис тра жи ва ња ве за ни 
за пер цеп ци ју мо гу ћих узро ка на стан ка су ко ба на Бал ка ну у про-
те кле две де це ни је, за па зи ће се сле де ћи при о ри тет фак то ра: на пр-
вом ме сту је ме ша ње стра них си ла (80,1%), на дру гом су ин те ре си 
по ли тич ких ели та (76,2%), на тре ћем су на ци о на ли зми бал кан-
ских на ро да (61,6%), док се су коб раз ли чи тих ре ли ги ја, као фак тор 
узро ко ва ња мо гу ћих су ко ба, на ла зи на че твр том ме сту са (57,8%), 
а еко ном ска не раз ви је ност је на пе том ме сту (43,7%). Реч ју, ис тра-
жи ва ње по ка зу је да се пер цеп ци ја дру штве них су ко ба фо ку си ра на 
ре ме ти лач ко деј ство стра них си ла због њи хо вих ге о по ли тич ких и 
ге о стра те шких ин те ре са или, пак, на ет но цен три стич ке ин те ре се 
по ли тич ких ели та.

Та бе ла 3. 
ВЕР СКА НЕ ТР ПЕ ЉИ ВОСТ И МИР НА  

БАЛ КА НУ (Три зе мље)
“Да ли, по Ва шем ми шље њу, ре ли гиј ска не-

трпе љи вост угро жа ва мир на Бал ка ну?”

МО ДА ЛИ ТЕТ Ср би ја Ма ке до ни ја Бу гар ска

% % %

Да 46,0 30,4 38,6

Да, до не кле 36,6 49,1 34,3

Не 9,4 15,1 15,1

Немам став 8,1 12,4 12,0 
Извор: Dra go ljub B. Đor đe vić, Ko je re me ti lač ki fak tor u Sr bi ji, Ma ke-

do ni ji i Bu gar skoj: re li gi je, ver ske za jed ni ce ili na ci o nal ne ma-
nji ne? u: Kva li tet me đu et nič kih od no sa i kul tu ra mi ra na Bal ka-
nu, Fi lo zof ski fa kul tet, Niš, 2008, str. 112.
Бли же ис тра жи ва ње ста во ва ис пи та ни ка о вер ској не тр пе-

љи во сти и ми ру на Бал ка ну по ка зу је да ре ли гиј ска не тр пе љи вост 
угро жа ва мир на Бал ка ну, осо би то у оним зе мља ма у ко ји ма се 
до ди ру ју раз ли чи те кон фе си је (пра во сла вље, ка то ли чан ство и 
ислам).
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Та бе ла 4.
ВЕР СКЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ И НЕ ТР ПЕ ЉИ ВОСТ 
“Ко ја ре ли гиј ска за јед ни ца ис по ља ва нај ве-

ћи сте пен ре ли гиј ске не тр пе љи во сти?”
Србија Македонија Бугарска

МО ДА ЛИ ТЕТ Н % Н % Н %

Пра во слав на цр ква
Ислам ска за јед ни ца
Ри мо ка то лич ка цр ква
Про те стант ске за јед ни це
Не знам
Не желим да одговорим

10
257
97
15
124
35

1,9
47,8
18,0
2,8
23,0
6,5

41
221
10
6

178
88

7,5
40,6
1,8
1,1
32,7
16,2

14
324
7
20
108
67

2,6
60,0
1,3
3,7
20,0
12,4

УКУП НО 538 100,0 544 100 540 100
Извор: Dra go ljub B. Đor đe vić, исто, стр. 113.

Пер цеп ци ја ис пи та ни ка у три ма зе мља ма о то ме ко ја ре ли-
гиј ска за јед ни ца ис по ља ва нај ве ћи сте пен ре ли гиј ске не тр пе љи во-
сти по ка зу је сле де ће: у Ср би ји сма тра ју да је то ислам ска за јед ни ца 
(47,8%), у Ма ке до ни ји је, та ко ђе, ислам ска за јед ни ца (40,6%), док 
је у Бу гар ској тај про це нат нај ви ши (60,0%). С об зи ром на ди стри-
бу ци ју од го во ра мо же се кон ста то ва ти да ис пи та ни ци сма тра ју да 
ислам ска за јед ни ца из ра жа ва нај ви ши сте пен ре ли гиј ске не тр пе-
љи во сти и да у том сми слу пред ста вља ре ме ти лач ки фак тор.15)

Реисламизација бал кан ског про сто ра до шла је да нас не са мо 
као из раз рас па да бив ше Ју го сла ви је и ра та у Бо сни и на Ко со ву, 
већ и ши рих ге о стра те шких ига ра и по ли ти ке ве ли ких си ла, пре 
све га, САД у на ме ри да ус по ста ве „ба ланс“ у сво јој им пе ри јал ној 
спољ ној по ли ти ци. На и ме, док на Бли ском ис то ку (Ира ку, Ав га-
ни ста ну, Па ле сти ни...) во де бор бу про тив ра ди кал них ислам ских 
фун да мен та ли ста (џи ха да и та ли ба на), до тле у Евро пи по др жа ва ју 
ши ре ње ра ди кал ног исла ма, а про тив Ср ба, пра во сла ва ца и хри-
шћа на, под ри ва ју ћи ти ме трај ну ста бил ност Бал ка на и Евро пе. О 
ма ки ја ве ли зму та кве по ли ти ке мо же те се ла ко уве ри ти иш чи та ва-
ју ћи ге о по ли тич ку сту ди ју З. Бже жин ског „Ве ли ка ша хов ска та бла 
– бор ба САД за гло бал но ли дер ство у XXI ве ку“ (1997), у ко јој 
се он за ла же за по вра так Тур ске на Бал ка ну као ре ги о нал не си ле, 
јед на ко стра сно као и за до ми нант ну уло гу САД у евро а зиј ском 
про сто ру.
15)  Оп шир ни је у: Đor đe vić, Dra go ljub B., Ko je re me ti lač ki fak tor u Sr bi ji, Ma ke do ni ji i Bu-

gar skoj: re li gi je, ver ske za jed ni ce ili na ci o nal ne ma nji ne? u: Kvalitetmeđuetničkihodnosai
kulturamiranaBalkanu, Fi lo zof ski fa kul tet, Niš, 2008.
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РЕЛИГИЈАИУНАПРЕЂЕЊЕКУЛТУРЕМИРА

У нај ви шим Књигамаистине из ра же но је би блиј ско ста но-
ви ште о сми слу ре ли гиј ског у кон тек сту из ра ста ња чо ве ко ве лич-
но сти и ње ном при бли жа ва њу бож јем от кро ве њу. На том пу ту љу-
бав, мир и прав да су три су штин ска еле мен та хри шћан ског уче ња. 
Би блиј ско је ста но ви ште да је мир плод бож јег бла го сло ва ње го-
вом на ро ду („Исус је мир наш“). Мир је циљ за јед нич ког жи во та у 
дру штву. Мир је прет по став ка плод но сти, бла го ста ња, про спе ри-
те та, од су ства стра ха, ду бо ке ра до сти. Хри шћа ни тре ба да по ста-
ну твор ци ми ра. Хри стов је за вет: „Укојугодкућууђете,најпре
кажите:мирдомуовоме!“ У том сми слу, мир је вред ност и оп шта 
ду жност, плод прав де и љу ба ви. Не у спех ми ра во ди до не спо ра зу-
ма, су ко ба и ра та. Цр ква има уло гу да уна пре ђу је мир у све ту, што 
је део ње не па стир ске ми си је у функ ци ји Хри сто вог де ла. Оту да и 
за ве ти: по што ва ња пра ва на мир, опра шта ње, по ми ре ње, мо ли тве. 
Ре зи ми ра ју ћи ово би блиј ско на че ло, мо же мо ре ћи да оно вр ху ни 
оним „љубите ближњег свога као себе самога“ и „мир божји у
васколикомсвету“. То је на лог не бе ског кне за ми ра и љу ба ви. Па-
па ПавлеVI сма тра да се мир учвр шћу је са мо ми ром и да је раз вој 
прет по став ка из град ње пу та ми ра у све ту.

Религијакаообликдруштвенесвестиизражавадубокеан
трополошке потребе човека, сазнајне и емоционалне, у ње го вој 
нај ду бљој те жњи да про ник не у су шти ну све та, жи во та и сми сла 
чо ве ко вог по сто ја ња. Чо век је ра за пе то би ће из ме ђу тро шно сти 
свог те ла и бес ко нач но сти свог ду ха. Ње гов ду хов ни ма кро-ко смос 
не мо же се из ме ри ти. Или, ка ко је го во рио Берђајев: „Чо век ни је 
арит ме ти ка, чо век је би ће про бле ма тич но и за го нет но. (...) Чо век 
не мо же да до зво ли да бу де пре тво рен у кла вир ску дир ку или че-
пић. (...) На чо ве ка се мо ра при ме ни ти не арит ме ти ка, не го ви ша 
ма те ма ти ка. (...) Чо ве ко ва при ро да ни ка да не мо же би ти ра ци о на-
ли зо ва на. (...) Чо ве ко ва сло бо да не ће до пу сти ти да се дру штво пре-
тво ри у мра ви њак. (...) Сло бо да је нај ви ша вред ност и чо век се не 
мо же од ре ћи сло бо де ако не же ли да пре ста не да бу де чо век.“16) 
Ове оце не ко је је Бер ђа јев дао у ана ли зи хри шћан ске ан тро по ло-
ги је До сто јев ског, у чи јем сре ди шту је стра сно „до мак си му ма раз-
ви је но осе ћа ње ин ди ви ду ал но сти, пер со на ли зам“, у исто вре ме 
го во ре и о ди ја лек тич ком ста но ви шту Бер ђа је ва у ин тер пре та ци ји 
16)  Ber đa jev, Ni ko laj, RuskareligijskafilozofijaiDostojevski, Par ti zan ska kni ga, Be o grad, 1982, 

str. 269-270.
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ме ђу од но са чо ве ка, ре ли ги је и сло бо де и го то во да им се ни шта не 
мо же од у зе ти. 

У си ту а ци ји ка да је у са вре ме но сти чо ве ко ва ду ша по ста ла 
„рас тре се на“, ва ља се за пи та ти где ле же не са мо ко ре ни кри зе дру-
штва, већ и кри зе чо ве ка и под се ти ти се упо ред не ана ли зе ко ју је 
дао Бер ђа јев о ве ли кој разлици ко ја по сто ји измеђуДостојевскоги
Ничеа. Док европ ски ху ма ни зам ду хов но за вр ша ва у Ни чеу, чи ја је 
иде ја нат чо ве ка уби ла не са мо бо га не го и са мог чо ве ка, до тле се у 
хри шћан ском ан тро по ло ги зму До сто јев ског чо век са чу вао у це ли-
ни. Јер, ка ко Бер ђа јев ка же, „са мо хри шћан ство спа са ва иде ју чо-
ве ка чу ва ју ћи за у век лик чо ве ков. Би ће чо ве ка прет по ста вља би ће 
бо га (хришћанствојерелигијабогочовекаибогочовечанства)“.17) 
У да тој ин тер пре та ци ји, чо век не иш че за ва у Бо гу, ни ти оту ђу је 
сло бо ду сво је соп стве не лич но сти, због че га Бер ђа јев за кљу чу је да 
це ло куп ног ства ра ла штво До сто јев ског је сте од бра на и ис ти ца ње 
чо ве ка, те да се па тос сло бо де на ла зе у сре ди шту ње го вог схва та ња 
све та, те да он ис тра жу је суд би ну чо ве ка ко ји је иза брао сло бо ду.18)

Усвим великими либералнимрелигијским системима уну
трашњедоктринарнојезгројечовекољубивоимирољубиво. Со ци-
јал на ети ка ко ја је у њи ма про јек то ва на, по ве за на је са по зи вом на 
љу бав, прав ду, со ли дар ност и мир ме ђу љу ди ма и на ро ди ма све та. 
Мо же се ре ћи да су те по ру ке ком пле мен тар не и са оним што да нас 
ис ти чу се ку лар ни ху ма ни сти, за ла жу ћи се за пла не тар ну ху ма ни-
стич ку ци ви ли за ци ју ко ја се раз ви ја и ну ди јед ну но ву гло бал ну 
ети ку чо ве чан ству као за јед ни ци рав но прав них на ро да и гра ђа на.19)

Нашаистраживањапоказују да зло и су ко би у све ту не про-
из и ла зе из раз ли ка и осо бе но сти раз ли чи тих ре ли гиј ских си сте-
ма. Њи хо ве су сто жер не вред но сти, ма ње или ви ше, слич не, ако не 
и исте. Док цр кве и раз ли чи те кон фе си о нал не ор га ни за ци је сво ју 
ми си ју ауто ном но оства ру ју уну тар си сте ма ре ли гиј ске кул ту ре, 
не про из во де су ко бе у по љу дру штве них од но са из ме ђу љу ди и 
на ро да. На су прот то ме, услучајевима злоупотребеиинструмен
тализацијерелигијеицрквенеделатностиодстранехетероном
нихсилаполитике, ра ди ге о по ли тич ких и ге о стра те шких ин те ре са 
од ре ђе них струк ту ра мо ћи, долазидополитизацијецрквенесфере
ињеногисклизнућаванзадатихоквира Све те књи ге и по ру ка чо-
ве ко љу бља и ми ро љу би во сти, те се он да „крст пре тва ра у нож“, а 
љу ди и на ро ди су прот не ве ре или ет нич ког по ре кла пре тва ра ју у 

17)  Исто, стр. 275.

18)  Исто, стр. 276 i 277.

19)  Оп шир ни је о то ме у: Kerc, Pol, Kakopreureditisavremenisvet?, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 
2005.
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жр тве ну јаг њад. Са овом зло у по тре бом ве ре и цр кве, у слу жби бо га 
Мар са, не ма ју ни ка кве ве зе ни Хри стос, ни Му ха мед.20)

Има ју ћи у ви ду са вре ме не кон фрон та ци је у ве зи са про мо ци-
јом Хантингтоноветезе о су ко бу ци ви ли за ци је и кул ту ре у XXI 
ве ку, чи ни нам се да на су прот апо ло ге та ма ње го ве кључ не те зе (у 
ко јој је не по сред но или по сред но из ра же на хе ге мо на ге о кул ту ра 
сна га гло ба ли зма ра ди ле ги ти ма ци је ге о стра те шких ци ље ва зе ма-
ља свет ског цен тра), верујемусусрет,дијалогисарадњуразличи
тихцивилизацијаињиховопартнерствозаразвојимирчовечан
ства. У мо гућ ност пре ли ва ња и про жи ма ња раз ли чи тих кул ту ра, 
а не њи хо ву ис кљу чи вост. Ова ко по сма тра но, и об но ва ре ли ги је у 
Евро пи и све ту не мо ра да зна чи и ну жност но вих по де ла и кр ста-
шких ра то ва уко ли ко се не гу је дух то ле ран ци је, мул ти кул ту ра ли-
зма и ин тер кул ту ра ли зма.

Об но ва хри шћан ске ре ли гиј ске кул ту ре у Евро пи до при не-
ће ја ча њу кри ти ке по сле ди ца нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, ко ји 
ста вља про фит из над чо ве ка и гло ба ли зма, као про јек та и по рет ка 
со ци јал них не јед на ко сти и пла не тар не хе ге мо ни је, а са ста но ви-
шта хри шћан ске ан тро по ло ги је и со ци јал не ети ке. Све то, у крај-
њој ин стан ци, мо же по мо ћи афир ма ци ји хри шћан ских вред но сти, 
љу ба ви, со ли дар но сти, ми ло ср ђа, со ци јал не прав де, раз у ме ва ња и 
кул ту ре ми ра ме ђу љу ди ма и на ро ди ма. 

УМЕСТОЗАКЉУЧКА:БУДУЋНОСТ
РЕЛИГИЈЕУЕВРОПИИЊЕГАУЛОГАУ
АФИРМАЦИЈИКУЛТУРЕМИРА,ТЈ.
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕРАЗУМЕВАЊА

МЕЂУНАРОДИМА

1. Реалниизвориобноверелигијеирелигијскогусавремено
сти различити су. На ше је ми шље ње да ће ја ча ти ан тро по-кул-
тур на осно ва ре про дук ци је ре ли гиј ског и ње на уло га као ре ак ци ја 
на пре те ра ну ра ци о на ли за ци ју, би ро кра ти за ци ју и тех ни ци за ци ју 
(„мек до нал ди за ци ју“) све та. У исто вре ме, ре ли ги ја се ја вља и као 
ре ак ци ја на аси ме трич ни тип гло ба ли за ци је, ко ји се ја вља у фор ми 
при сил не стан дар ди за ци је, уни фи ка ци је, кло ни ра не за ви сне мо-
дер ни за ци је, што са сво је стра не иза зи ва и про цес ре тра ди ци о на-
ли за ци је и ре три ба ли за ци је. 

2. Иако у исто ри ји не по сто ји ко ре спо ден ци ја, тј. управ но-
сра змер ни од нос из ме ђу ни воа тех но-еко ном ског раз во ја и раз во ја 

20)  Ви де ти о то ме у: Ми тро вић, Љу би ша, Ге о стра те шки аспек ти су сре та и су ко ба ре ли гиј-
ских кул ту ра и ци ви ли за ци ја на Бал ка ну, Теме, 20, 3-4: 339-353, 1997.



СПМброј3/2009,годинаXVI,свеска25. стр.231256.

252

об ли ка дру штве не све сти, мо же се ре ћи да ак ту ел на кри за, ре це си-
ја и со ци јал-дар ви ни за ци ја од но са у све ту, ко ја је до ве ла до де ва-
ста ци је број них кла са и сло је ва и не спо кој ство ма са, пред ста вља 
ре ал ну осно ву за об но ву ре ли ги је и ње ну екс пан зи ју. Ње но ја ча-
ње у дру штви ма са вре ме но сти мо же има ти раз ли чи ту уло гу – оту-
ђи вач ку и ком пен за тор ску, али и ин те гра тив ну и мо би ли за тор ску, 
мо же по мо ћи ши ре њу хри шћан ских и ду бо ко ху ма них вред но сти 
кул ту ре ми ра у све ту, као прет по став ке со ци јал-де мо крат ског раз-
во ја чо ве чан ства. 

3. У кон тек сту са вре ме ног ме га трен да и ме та мор фо зе ге о по-
ли ти ке и ге о кул ту ре у XXI ве ку, религијаћесејавитиикаофор
маочувањаидентитета,културнетрадиције,особеностинаро
даикаосвојеврснивиддуховноготпорапротивколонизације. У 
са вре ме но сти присуствујемо обнови духа„нове Јалте“, по ме ра-
њем по крет них бер лин ских зи до ва на Ис ток, где се ге о стра те шки 
ци ље ви сна га мо но цен трич ног гло ба ли зма да нас же ле оства ри ти 
ге о е ко ном ских и ге о кул тур ним стра те ги ја ма. У овој функ ци ји ис-
цр та ва ју се но ве ду хов не ма пе и те жи то ме да под фир мом еку ме-
ни зма из вр ши да ља екс пан зи ја ми си је ка то лич ке цр кве на Ис ток. 
При су ству је мо и мр вље њу ауто ри те та и ин те гри те та пра во сла вља 
и Пра во слав не цр кве, по ја вом број них сек ти и њи хо вом по др шком 
од стра не не вла ди ног сек то ра и за пад них ин сти ту ци ја. 

4. Де мо кра ти за ци јом са вре ме ног дру штва и уни вер за ли за-
ци јом људ ских пра ва и сло бо да у све ту ши ри ће се про стор и за 
ре а фир ма ци ју пра ва чо ве ка на сло бод ну ве ро и спо вест, за об но ву 
ре ли ги је и по ја ву но вих ре ли ги ја у Евро пи и све ту.

5. Развојмодерног грађанскогдруштвапретпостављали
берализацију и респект плурализма у свим областима друштве
ногживота,папрематомеиудуховнојсфери. Ли бе рал не ели те 
мо ра ју да дру га чи је гле да ју на од нос вер ни ка и ате и ста. Се ку ла-
ри зо ва ни гра ђа ни тре ба да ре спек ту ју пра во дру гих на раз ли чи ту 
ве ру, као део уни вер зал них људ ских пра ва, раз ли чи тост кул ту ра 
и то ле ран ци ју, „све ми ра су се да свог“, тј. по гле да на свет. По ла зе-
ћи од мо дер ног устав ног гра ђан ског па три о ти зма, ЈиргенХабермас
заговарадијалогикоегзистенцијуизмеђуатеистаиверника: „Се-
ку ла ри зо ва ни гра ђа ни, док на сту па ју у сво јој уло зи гра ђа на др жа-
ве, не сме ју прин ци пи јел но оспо ра ва ти ре ли гиј ским сли ка ма све та 
по тен ци јал исти ни то сти, ни ти сме ју спо ри ти ре ли ги о зним су гра-
ђа ни ма пра во да је зи ком ре ли ги је да ју до при нос јав ној ди ску си ји. 
Ли бе рал на по ли тич ка кул ту ра мо же, шта ви ше, да оче ку је од се ку-
ла ри зо ва них гра ђа на да узму уче шћа у на по ри ма да се ре ле вант ни 
при ло зи пре ве ду са је зи ка ре ли ги је на јав но при сту па чан је зик“.21) 

21)  Ha ber mas, Јir gen i Ra cin ger, Jo zef, Dijalektikasekularizacije, Do si je, Be o grad, 2006, str. 32. 
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6. Ј.Хабермасговорионастанкупостсекуларногдруштва
у савремености у ко ме ће се, по ред то ле ран ци је мул ти кул ту рал-
но сти, ши ри ти ин тер кул ту ра ли зам, али и спремност ума и вере
даучеједнооддругог, о са мо о гра ни ча ва њу обе стра не, тј. секула
ризацијакаодвострукикомплементарнипроцесучења. На и ме, у 
пост се ку лар ном дру штву, ис ти че овај аутор, про би ја се са зна ње да 
мо дер ни за ци ја јав не све сти об у зи ма и ре флек сив но ме ња ре ли ги-
о зне и све тов не мен та ли те те, тј. по гле де на свет. Реч ју, по ка зу је се 
спрем ност да фи ло зо фи ја учи од ре ли ги је (ре ли гиј ских тра ди ци ја) 
и обр ну то, као и да ја ча ди ја лог и то ле ран ци ја из ме ђу се ку лар них 
гра ђа на, ате и ста и вер ни ка у ли бе рал ној др жа ви.

7. Великерелигије,изузевислама,уXXIвекунећесеомасо
вљавати.Напротив,мрвиће их плурализација духовногживота. 
Мо же се оче ки ва ти да ће под фир мом уни вер за ли за ци је људ ских 
пра ва, пла не тар но ја ча ти и пра во на са вест и ве ро и спо вест. Та пра-
ва ма ни фе сто ва ће се и у појавиновихлибералнихиприватнихре
лигија и религијских субкултура. Рашће и утицај секти. Ве ли ке 
ре ли ги је и цр кве мо ра ће да по тра же пут ди ја ло га и парт нер ства, 
еку мен ске ин те гра ци је, са но вим ду хов ним по кре ти ма. У су прот-
ном, ево нам но вог „кр ста шког ра та“ и но вих „ин кви зи то ра“, што 
је, на рав но, ма ло ве ро ват но, али ни је ис кљу че но као екс це сна и би-
ро крат ска ре ак ци ја кон фе си о нал них хи је рар хи ја. На ста ју ће плу ра-
ли стич ко ли бе рал но-де мо крат ско дру штво то не ће до зво ли ти. 

8. Јачањерелигијеусавременостиизразјеиреакцијенаак
туелнуекономскукризу и про бле ме са ко ји ма се су о ча ва ју љу ди и 
на ро ди. Она је, у исто вре ме, и сво је вр сна критикасоцијалдарви
низацијеодносаусветуифакторширењадубокохуманихихри
шћанскихвредностикултуремира.

9. ОчекујеседаћесеуXXIвекусмењиватиталасидесеку
ларизације и секуларизације у свету. Њи хов успон и пад, пли ма 
и осе ка, би ће усло вље ни гло бал ним и ло кал ним кон тек стом дру-
штве них и кул тур них про ме на, а пре све га чи ње ни цом да ли ће 
ја ча ти про це си мо дер ни за ци је и про гре са или кри зе, ре ста у ра ци је, 
кон тра мо дер ни за ци је и со ци јал ног ре гре са. 

10. Нај зад, залажући се за дијалог филозофије, теологије
инауке, се ку лар них гра ђа на и гра ђа на вер ни ка, за вр шио бих свој 
при лог ци та том се ку лар ног ху ма ни сте ПолаКерца: „Ако же ли мо 
да жи ви мо за јед но у сло бод ним дру штве ним за јед ни ца ма, тад не 
по сто ји ни ти је дан раз лог за не по мир љи ве раз ми ри це из ме ђу ли-
бе рал них ре ли ги ја и се ку лар ног ху ма ни зма... Сма трам да они ко ји 
ве ру ју у мо дер ни стич ки про је кат и усва ја ју се ку лар не ху ма ни стич-
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ке вред но сти се ку лар ног ху ма ни зма, тре ба да упру све сво је сна ге 
да ове вред но сти и од бра не!“.22)
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LjubisaMitrovic
STRENGTHENINGOFRELIGIONIN

CONTEMPORARYSOCIETYANDITSROLEIN
AFFIRMATIONOFTHECULTUREOFPEACE

Summary
Strengthening and rise of religion in contemporary society repre-

sents an expression of structural crisis of the Long Wave and historical 
restauration, but it is also a very specific form of a spiritual critique of 
that crisis.

Author focuses both on religion and the contemporary society, 
ie. The focus is on the relation between the crisis and the phenomenon 
of the strengthening of religion and retraditionalization, on one hand, 
as opposed to the processes of modernization and secularization on the 
other one. The author explores contemporary incongruities between a 
neoliberal model of transition and an asymmetric type of monocentric 
globalization, which have generated enormous social inequalities and 
discrepancies between the North and the South, between rich and poor 
social classes. It is in this context, the one characterized by globaliza-
tion and fragmentation of contemporary society and socialdarwiniza-
tion of social relations, that the author analyses the alienation of the man 
in contemporary world and present a critique of apologetic positivism 
in science and philosophy, focusing thereby especially on the manifest 
and latent role of religion in the contemporary world, and especially in 
Europea dn in the Balkans at that point. 

The author links the current rise of religion, and especially that 
of religious fundamentalism, to the blocked processes of modernization 
and development, making a point thereby that the transformation of re-
ligion from a tool of creative expression of human socio-psychological 
powers into a form of regressive destruction, is a result above all, of 
structural inequalities and various forms of social violence in the world; 
as a saying goes: “The sword takes the centre stage when justice fails 
or comes late.”

    The author put forward the thesis that the rise of religion rep-
resents not only a expression of crisis of the contemporary society, but 
that it also constitutes a tool of rebellion against the apology of the 
crumbling analytical mind and social injustice. The given phenomenon 
is therefore also a critique of the dehumanization of the man’s current 
state and an attempt at renewing theology of liberation. The author es-
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pecially underlined the role of religion in development of the culture of 
peace, as well as that of the globalization of solidarity and understand-
ing in the world, pointing thereby to the fact that there can be no global 
peace in the world that is devoid of global justice. 
Key Words:  religion, revivalization, crisis, incongruities and conflicts, the cul-

ture of peace
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Институт за политичке студије, Београд

ФУКООВОИАГАМБЕНОВО
РАЗУМЕВАЊЕБИОПОЛИТИКЕ:

ИЗАЗОВМОДЕРНЕ?

Резиме
У овом члан ку аутор раз ма тра раз ли чи те те о риј ске кон цеп те 

би о по ли ти ке код Ми ше ла Фу коа и Ђор ђа Агам бе на кроз пи та ње 
о њи хо вом од но су спрам тра ди ци је Мо дер не. У су че ља ва њу ди-
вер гент них ста но ви шта аутор се на ро чи то усре дре ђу је на спе ци-
фич но сти Фу ко о ве по зи ци је, ар гу мен ти шу ћи да се ho mo po li ti cus 
код Фу коа по ја вљу је као не ис тра же на мо гућ ност син те зе по ли ти-
ке, ети ке и фи ло зо фи је. У том кон тек сту, на чи ни на ко је се Фу ко и 
Агам бен од но се пре ма Мо дер ни уоча ва ју се као од лу чу ју ћи ка ко за 
ин тер пре та ци ју и раз у ме ва ње би о по ли ти ке та ко и за но ве мо гућ-
но сти по ли тич ког. Аутор за кљу чу је ар гу мен та ци јом да ге не а ло ги ја 
са вре ме них фе но ме на би о по ли ти ке, као на ста вак Фу ко о вог при-
сту па у са да шњо сти, отва ра те о риј ску мо гућ ност за но ви по ли тич-
ки су бјек ти ви тет. 
Кључ не ре чи: би о по ли ти ка, Фу ко, Агам бен, Мо дер на, по ли тич ки су бјек-

ти ви тет, ра ци о на ли зам, ге не а ло ги ја са вре ме но сти, ети ка, 
ства ра ла штво.

ПОЈАМБИОПОЛИТИКЕИФУКООВ
ПОЛИТИЧКИРАЦИОНАЛИЗАМ

Дис курс би о по ли ти ке у те о ри ји и прак си исто вре ме но се по-
ја вио као је дан од нај зна чај ни јих у про те клој де це ни ји - по го то во 
ка да је реч о ле во ори јен ти са ним фи ло зо фи ма – али и као ду бо ко 
и ви ше стру ко ам би ва лен тан дис курс са са свим раз ли чи тим од го-
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во ри ма ка ко на пи та ње о пој му би о по ли ти ке та ко и још ви ше ка да 
је реч о сми слу и по сле ди ца ма ути ца ја би о по ли ти ке на све у куп но 
про ми шља ње по ли тич ког. У том кон тек сту, по чев ши од Фу ко о ве 
кон цеп ту а ли за ци је и ар ти ку ла ци је би о по ли ти ке у са вре ме ним те о-
ри ја ма Мај кла Хар та и Ан то ни ја Не гри ја (Mic hael Hardt and An to-
nio Ne gri), за тим Ро бер та Еспо зи та (Ro ber to Espo zi to) и Ма у ри ци ја 
Ла за ре та (Ma u ri cio Laz za re to)1), из ве де на су струк тур но и има нент-
но са свим раз ли чи та, не кад го то во опреч на фи ло зоф ско-по ли тич ка 
ста но ви шта. Сви су раз ло зи и ар гу мен ти, ме ђу тим, да се нај ве ћа 
ми мо и ла же ња и не ра зу ме ва ња про на ла зе упра во у су че ља ва њи ма 
ми шље ња Ми ше ла Фу коа и Ђор ђа Агам бе на (Gi or gio Agam ben). 
Шта ви ше, на чи ни на ко је по јам би о по ли ти ке код ова два ауто ра 
не по сред но ути че на њи хо ве од го во ре о мо гућ но сти ар ти ку ли са ња 
но вог по ли тич ког су бјек ти ви те та све до чи да је по сре ди и на де лу, 
екс пли цит но или им пли цит но, сам од нос из ме ђу по ли тич ког, етич-
ког и фи ло зоф ског. 

Без мо гућ но сти да овом при ли ком де таљ но из не се мо и ана-
ли зи ра мо мно го број не ка рак те ри за ци је и од ре ђе ња пој ма би о по ли-
ти ке, оно што је нај бит ни је има ти у ви ду – и што у из ве сном сми-
слу пред ста вља „за јед нич ки име ни тељ“ у ме ри у ко јој га је уоп ште 
ов де мо гу ће про на ћи – је да би о по ли ти ка у од лу чу ју ћем сми слу 
увек под ра зу ме ва по ли ти за ци ју жи во та. То зна чи да би ло у слу-
ча ју Фу ко о вог иден ти фи ко ва ња би о по ли ти ке са ли бе ра ли змом или 
Агам бе но вог ар ти ку ли са ња иден ти те та из ме ђу би о по ли ти ке и мо-
ћи су ве ре ни те та (bi o po li tics and the po wer of so ve re ignty), или пак 
ка да је реч о из град њи „по зи тив не би о по ли ти ке“ Хар та и Не гри ја у 
де ли ма по пут Em pi re и Mul ti tu de – у свим по ме ну тим слу ча је ви ма, 
баш као и у пи са њу Аг неш Хе лер да је би о по ли ти ка из над све га 
„по ли ти ка раз ли ке“2), пре све га је на де лу уоб ли ча ва ње дис кур са и 
зло у по тре бе ка те го ри је жи во та у по ли ти ци. 

Од лу чу ју ће раз ли ке ме ђу са вре ме ним по ли тич ким фи ло зо-
фи ма и те о ре ти ча ри ма, ме ђу тим, по ја вљу ју се у раз ма тра њи ма и 
обра зла га њи ма на ко ји на чин се људ ски жи вот узи ма као објект, 
тј. ка ко се спро во ди ин стру мен та ли за ци ја и по ли ти за ци ја људ ског 
жи во та, што у исти мах, као пре и спи ти ва ње од но са по ли тич ког, 
етич ког и фи ло зоф ског мо мен та, сре ди ште рас пра ве по ста вља у 
кон текст од но са Мо дер не и пост мо дер не. У овом све тлу, мо мен ти 
1) Ви де ти нпр. Hardt, M. and Ne gri A. Em pi re, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 2000 

Као и Hardt, M and Ne gri, A Mul ti tu de – War and De moc racy in the Age of Em pi re, Pen guin 
Press, New York 2004. Та ко ђе ви де ти и Laz za re to, M. „From Bi o po wer to Bi o po li tics“ u The 
War wick Jo ur nal of Phi lo sophy, vol.13.2005.

2) Hel ler, A. and Fe her, F. Bi o po li tics. The Po li tics of Body, Ra ce and Na tu re, Euro pean Cen tre 
Vi en na, 1994 
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као што су уло га кри ти ке код Фу коа, у ње го вом це ло куп ном про-
јек ту ге не а ло ги је мо ћи упра во у ме ри у ко јој се она по ја вљу је као 
ге не а ло ги ја би о по ли ти ке (исто ри ја ли бе ра ли зма), ма ни фе сту ју се 
у бит ном сми слу као од лу чу ју ћа мо гућ ност за те о риј ску ар ти ку-
ла ци ју но вог ho mo po li ti cus-а и као мо гућ ност са мог по ли тич ког 
су бјек ти ви те та. Али због че га би се сма тра ло да је Фу ко ов по јам 
би о по ли ти ке, у ра зли ци спрам, па ра диг ма тич но, Агам бе но вог при-
сту па, ра зум ни ји, оправ да ни ји, ле ги тим ни ји и ар гу мен то ва ни ји у 
по гле ду ана ли зе са вре ме них фе но ме на би о по ли ти ке?

Фу ко ов по јам би о по ли ти ке, из ло жен у ње го вим пре да ва њи-
ма са Col le ge de Fran ce-а, на ро чи то у пе ри о ду из ме ђу 1978-1979, 
тј. у де ли ма Ро ђе ње би о по ли ти ке (The Birth of Bi o po li tics)3) и Se cu-
rity, Ter ri tory, Po pu la tion, им пли цит но је већ био на зна чен и у прет-
ход ним књи га као што су Тре ба бра ни ти дру штво, Над зи ра ти и 
ка жња ва ти и Исто ри ја сек су ал но сти. Фу ко у фи ло зо фи ју уво ди 
би о по ли ти ку као по јам и те му ко ја се од но си и ти че и тр жи шта, 
еко но ми је, тех ни ка упра вља штва, за тво ра, луд ни ца, сек су ал но сти, 
жи во та и смр ти – а из над све га упу ћу је на раз ли чи те на чи не кроз 
ко је се оства ру је тзв. „нор ма ли за ци ја“ и ре гу ла ци ја жи во та, за ко-
ју је уве ден по се бан тер мин „упра вља штво“ (go vern men ta lity). За 
Фу коа је би о по ли ти ка (bi o po li tics), на тај на чин, исто што и би о моћ 
(bi o po wer), а оба тер ми на пре све га под ра зу ме ва ју из град њу, де ло-
ва ње и тех ни ка оп стан ка из ве сног „ре жи ма исти не“ или „прак се 
исти не“, ко ји се ма ни фе сту ју у мно го број ним фе но ме ни ма и озна-
ча ва ју исто риј ске тран зи ци је и де ло ва ња ге не а ло ги је мо ћи. Моћ се 
ов де по ја вљу је не са мо као моћ кон тро ле над ин ди ви ду а ма већ као 
стал но кон тро ли са ње су бје ка та као чла но ва од ре ђе не по пу ла ци је. 
Нај ве ћи иза зов за ка сног Фу коа за то по чи ва у при ка зи ва њу ка ко 
се би о по ли ти ка по ја вљу је као ан ти-по ли ти ка, што је исто вре ме ни 
иза зов за ети ку и фи ло зо фи ју та ко ђе, као спе ци фич но оства ре ње 
или тач ни је, низ исто риј ских об ли ка по ја ва и ствар но сти фи ло зо-
фи је и по ли ти ке мо ћи. 

За то (но ва) фи ло зо фи ја пре ма Фу коу мо ра за по че ти као кри-
ти ка и то као кри ти ка би о по ли ти ке, у нај ши рем сми слу – тј. као 
раз от кри ва ње де ло ва ња и по ли ти ке мо ћи у сфе ра ма људ ског жи-
во та. У слич ном кон тек сту, то је раз лог и ra i son d’ etre због че га 
од нос зна ње-моћ за Фу коа пред ста вља цен трал ни и кон сти ту тив ни 
од нос, по ла зе ћи од ко јег се да ље из гра ђу ју и ус по ста вља ју без ма ло 
сви по ли тич ки, со ци јал ни, еко ном ски, лич ни и дру ги људ ски од-
но си. Овај мо ме нат за Фу коа, ме ђу тим, пре све га зна чи да фи ло зо-
фи ја као бит но и струк тур но по ли тич ка фи ло зо фи ја или фи ло зо фи-
3) Оп шир ни је ви де ти Фу ко, М. Ро ђе ње би о по ли ти ке, Све то ви, Но ви Сад, 2005.
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ја по ли ти ке под ра зу ме ва ан га жман са исто риј ски по је ди нач ним 
„ре жи мом исти не“ би о по ли ти ке као ли бе ра ли зма тј. ли бе ра ли зма 
као по је ди нач не (ре а ли зо ва не) мо гућ но сти Мо дер не, оства ре не 
кроз се ри ју исто риј ских прак си и тех ни ка упра вља ња. То је сми-
сао у ко јем Фу ко ин си сти ра да се би о по ли ти ка у исто ри ји бит но 
по ја вљу је и ма ни фе сту је као но ви дис курс За па да. 

Упр кос ни че ан ско-хај де ге ров ском, по не кад и пост мо дер ни-
стич ком при зву ку ових Фу ко о вих ре чи о зна ча ју „но вог дис кур-
са За па да“, у крај њим им пли ка ци ја ма и кон се квен ца ма Фу ко о ве 
це ло куп не фи ло зоф ско-по ли тич ке те о ри је, реч је из над све га о 
на ро чи том по ли тич ком ра ци о на ли зму ко је со бом до но си до са да 
не ви ђе не мо гућ но сти про ми шља ња мо ћи и по ли тич ког, а ко је су 
по нај ма ње пред мет са вре ме ног ис тра жи ва ња. Та ко нпр. Ха бер ма-
со вој кри ти ци Фу коа, по го то во на чи ну на ко ји је из ло же на у члан-
ку „The Cri ti que of Re a son as an Un ma sking of the Hu man Sci en ces: 
Mic hel Fo u ca ult“, не до ста је ле ги ти ми тет упра во у по гле ду тврд њи 
о Фу ко о вом од но су пре ма Мо дер ни, у ин тер пре та ци ји по ла зе ћи од 
ко јег се уоби ча је но, го то во стан дард но раз у ме ва да Ха бер ма со ва 
ми сао о не до вр ше ном про јек ту Мо дер не има свој ан ти под у Фу ко-
о вој те о ри ји мо ћи.4) Су прот но Ха бер ма су, на и ме - и не кри тич ком 
при хва та њу и раз у ме ва њу око ко јих се раз ви ло оп ште ме сто - Фу-
ко ниг де у сво јим де ли ма не од ба цу је тра ди ци ју Мо дер не баш као 
што ни, ка ко при ме ћу је Деј вид Хој, Фу ко у стро гом сми слу ниг де 
не из но си раз ло ге за од ба ци ва ње ху ма ни зма на нор ма тив ним осно-
ва ма.5) Дру гим ре чи ма, ка да се има у ви ду да је це ло куп ни по ду-
хват ге на ло шке кри ти ке код Фу коа, као основ ње го ве фи ло зо фи је 
по ли ти ке, уте ме љен на суб вер зи ји свих би нар них опо зи ци ја по пут 
оних из ме ђу нор ма тив ног/ем пи риј ског, по јав ног/збиљ ског, сло бо-
де/мо ћи и уни вер зал ног/ре ла тив ног6), он да по ста је ја сни је да је код 
Фу коа те о риј ски пре вас ход но реч упра во о на сто ја њу да се из но ва 
из вр ши афир ма ци ја иде је ле ги ти ми те та као пре у зи ма ње не до вр-
ше ног про јек та Мо дер не на на чин кри тич ког од го во ра ко ји отва ра 
мо гућ ност за но ви по ли тич ко-етич ки су бјек ти ви тет.

Објект мо ћи пре ма Фу коу мо гу би ти и је су ин ди ви дуе, гру-
пе, на ро ди и нај че шће исто вре ме но у раз ли чи тим по ја ва ма и ма-
ни фе ста ци ја ма и мно го стру ким исто риј ским и ло кал ним кон тек-
4) Оп шир ни је ви де ти Ha be ra mas, J. „The Cri ti que of Re a son as an Un ma sking of the Hu man 

Sci en ces: Mic hel Fo u ca ult“, in Cri ti que and Po wer, ed. Kelly, M. The MIT Press, Cam brid ge, 
1994.

5) Оп шти ни је ви де ти Hoy, D. у Cri ti que and Po wer,ed. Kelly, M. стр.78.

6) Оп шир ни је ви де ти код Bern stein, R. „Cri ti que as Phi lo sop hi cal Et hos“, in Cri ti que and Po-
wer, стр.221.
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сти ма, али у бит ном сми слу од ли ке би о по ли ти ке при ка зу ју се као 
од но си ра та на спе ци фи чан на чин. То је зна че ње Фу ко о вог обр та 
Кла у зе ви це ве иде је у књи зи Тре ба бра ни ти дру штво, тј. ар ти ку ла-
ци је да је по ли ти ка на ста вак ра та дру гим сред стви ма, ко јом Фу-
ко озна ча ва тран сфор ма ци ју у по љу упра вља ња (go vern men ta lity), 
та кву где рат по ста је ши фра за мир. „Та кав дис курс на За па ду је 
мо жда пр ви исто риј ско-фи ло зоф ски дис курс су прот ста вљен фи ло-
зоф ско-прав ном дис кур су. То је дис курс у ко јем исти на ја сно функ-
ци о ни ше као сред ство за од ре ђе ну по бе ду. То је не ја сно кри тич ки 
дис курс, али та ко ђе и вр ло и бит но мит ски дис курс. По суп стан-
ци јал ним од ре ђе њи ма он је стран ве ли кој тра ди ци ји фи ло зоф ско-
прав ног дис кур са. Фи ло зо фи ма и прав ни ци ма ну жно је нео би чан 
и стран.“7)

Це ло куп но по ље раз ли ке из ме ђу оног што Фу ко у де лу Ро-
ђе ње би о по ли ти ке (The Birth of Bi o po li tics) зо ве „ре во лу ци о нар ним 
кур сем“ Фран цу ске Ре во лу ци је спрам „ути ли тар ног кур са“ ен гле-
ског „ра ди ка ли зма“8) ов де на ла зи сво је ме сто. Ово по ље раз ли ке 
под ра зу ме ва и Фу ко о во бит но те о риј ској раш чла ње ње из ме ђу по-
зи тив не и не га тив не сло бо де (као „сло бо де за“ и „сло бо де од“), као 
и раз ли ку из ме ђу пра ва и „дру штве них прак си“ из ко јих по ме ну та 
раз у ме ва ња сло бо де из ви ру. За Фу коа је, на и ме, из над и пре све-
га, ов де реч о ре флек си ји (и зна ча ју и по тен ци ја ли ма ре флек си је) 
да је у бит ном сми слу по сре ди у свим слу ча је ви ма ква ли та тив ни 
ка рак тер ових раз ли ка, тј. да се у свим на зна че ним од но си ма пре-
ла ма и ре флек ту је од нос зна ње-моћ, и на тај на чин по ли тич ко и 
по ли тич ки су бјек ти ви тет. Ова ли ни ја и по ље раз ли ко ва ња за Фу коа 
је од лу чу ју ћа сто га јер из ла же на ви де ло те мељ ну раз ли ку из ме ђу 
две исто риј ске мо гућ но сти Мо дер не, од ко јих је пр ва ре а ли зо ва на 
у ли бе ра ли зму као би о по ли ти ци, од но сно у се ри ји пре о кре та од 
ли бе ра ли зма до нео ли бе ра ли зма. А об зи ром да се од но си ли бе ра-
ли зма као од но си би о по ли ти ке кроз Фу ко ов дис курс обра зла жу као 
бит но од но си ра та, ва жан аспект ле жи у би на ри зму За пад них дру-
шта ва и ра зно вр сним фор ма ма и об ли ци ма „ра то ва ра са“ кроз 
ко је се по ја вљу ју „по ли ти ке раз ли ке“. Ин си сти ра ју ћи да је „ра си-
зам, у до слов ном сми слу, ре во лу ци о нар ни дис курс из вр нут на о-
пач ке“9), Фу ко ис ти че и раз ма тра при ме ре Фа ши зма и Ста љи ни зма 
као па ра диг ма тич не у овом сми слу. 
7)  Ф Fo u ca ult, M. So ci ety Ne eds To Be De fen ded, Pi ca dor, New York, 2003, стр.75.

8)  Оп шир ни је ви де ти Фу ко, М. Ро ђе ње би о по ли ти ке, Све то ви, Но ви Сад, 2005.

9)  Fo u ca ult, M. So ci ety Ne eds To Be De fen ded, стр.105.
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Уну тар раз ли чи тих дис кур са и ма ни фе ста ци ја, од Исто ри је 
лу ди ла до Исто ри је сек су ал но сти и књи га као што су Над зи ра ти 
и ка жња ва ти, Тре ба бра ни ти дру штво и Ро ђе ње би о по ли ти ке, 
Фу ко у том сми слу ана ли зи ра раз ли чи те фе но ме не кроз ко је је на-
сту пи ла тран сфор ма ци ја зна ња и мо ћи – упра во као тран сфор ма-
ци ја (по ли тич ког) су бјек ти ви те та. Оно што је, ме ђу тим, без сум-
ње нај ва жни је ка да је реч о Фу ко о вом спе ци фич ном по ли тич ком 
ра ци о на ли зму, је да се пи та ње по ли тич ког за ње га на би тан на чин 
по ја вљу је као пи та ње сло бо де, кроз уло гу и функ ци ју кри ти ке као 
кри ти ке на ро чи тог „ре жи ма исти не“. 

То зна чи да се, на осно ва ма сло же ног раз ма тра ња и ге не а-
ло ги је мо ћи, за Фу коа по ли тич ки ра ци о на ли зам по ја вљу је у кон-
тек сту две мо гућ но сти сло бо де, од ко јих се пр ва оства ру је као по-
зи тив на сло бо да уну тар раз ли чи тих кон тек ста ин тер су бјек тив них 
до га ђа ња – и као та ква бит но је ствар од но са, укљу чу ју ћи дру гост 
као соп стве ни услов мо гућ но сти – док је дру га као не га тив на сло-
бо да упра во спе ци фич на за ли бе рал ни би о по ли тич ки дис курс. 

Агам бе нов пост-ра ци о на ли стич ки анар хи зам и пост-ети ка 
про тив Мо дер не 

Агам бе но ва иде ја мо гућ но сти са вре ме не ети ке ар ти ку ли са-
на је још у ње го вој књи зи The Co ming Com mu nity, кроз ми сао да 
„ка да би људ ска би ћа мо ра да бу ду ова или она суп стан ца, ова или 
она суд би на, ни ка кво етич ко ис ку ство не би би ло мо гу ће... Људ-
ска би ћа мо ра ју да бу ду не што, али то је јед но став на чи ње ни ца 
ег зи стен ци је као мо гућ но сти или по тен ци јал но сти.“10) Ова иде ја, 
ме ђу тим, код Агам бе на је део ши рег пост-ра ци о на ли стич ког, пост-
ме та фи зич ког и струк тур но и има нент но пост мо дер ног про јек та, 
уну тар ко јег се „су бјек тив ност без су бјек та“ по ја вљу је као глав-
но те о риј ско и прак тич но од ре ђе ње. У том кон тек сту, аде кват ном 
Агам бе но вом по ли тич ком ин ди ви ду а ли зму, из ла же се иде ја син гу-
лар но сти ко ја мо же при па да ти са мо „не су штин ској за јед ни ци“ и 
ко ја је сто га без ре зер вно и ра ди кал но су прот ста вље на са мој иде ји 
др жа ве, пра ва и су ве ре ни те та. „Бу ду ћа за јед ни ца“ у Агам бе но вом 
дис кур су је за јед ни ца бу ду ћег нео-анар хи зма, ко ја се ре а ли зу је на 
те ме љи ма пост мо дер них и ли бе рал них иде ја ин ди ви ду а ли стич ке 
ети ке и по ли ти ке. 

У овом сми слу, фун да мен тал не раз ли ке из ме ђу Фу ко о вог и 
Агам бе но вог пој ма би о по ли ти ке на ла зе сво је ме сто упра во у од-
но су пре ма Мо дер ни. Агам бе но во отво ре но од ба ци ва ње Фу ко о ве 
ге не а ло шке ана ли зе у ко јој се би о по ли ти ка пред ста вља као исто-
10) Agam ben, G. The Co ming Com mu nity, Uni ver sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor, Mic hi gan, 

1993, стр. 42. 
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риј ски „ре жим исти не“ ко ји свој из вор и ро ђе ње има у дис кур су 
ли бе ра ли зма11), има за по сле ди цу Агам бе но во од ре ђи ва ње це ло-
куп не фи ло зоф ске тра ди ци је од Ари сто те ла као би о по ли тич ке. Би-
о по ли ти ка је моћ су ве ре ни те та и у том сми слу по ли ти ка за Агам-
бе на је увек већ би о по ли ти ка. Об зи ром, на и ме, да се, као што је 
из ло же но у де лу Sta te of Ex cep ti on (2005) по ли тич ко кон сти ту и ше 
пре ко ван ред ног ста ња у ко јем се про из во ди оно што Агам бен на-
зи ва „го ли жи вот“ (nu da vi ta), иден ти фи ка ци ја из ме ђу би о по ли ти-
ке и су ве ре ни те та про из и ла зи као кон се квен ца са ме по ли тич ке си-
ту а ци је. Ово ста ње, да кле, што је је дан од исто вре ме но глав них и 
нај про бле ма тич ни јих Агам бе но вих ар гу ме на та, ни је ни ка ква спе-
ци фич ност и од ли ка Мо дер не већ је има нент но по ли тич ком „по 
се би“, у ме ри у ко јој је оно ме ђу соб но уве за но са ми шље њем и 
прак сом пра ва и су ве ре ни те та и спо је но са иде јом др жа ве. Ам би ва-
лент ност и про бле ма тич ност ова кве ин тер пре та ци је би о по ли ти ке, 
ме ђу тим, упра во у пре не бре га ва њу чи ње ни це да Мо дер на per se 
пред ста вља на ро чи ти исто риј ски тре ну так рас ки да и пре крет ни це 
уну тар фи ло зоф ске тра ди ци је, тј. у мо мен ту да тврд ња о по сто ја њу 
струк тур не ве зе из ме ђу су ве ре ни те та и би о по ли ти ке, из ме ђу пра ва 
и „го лог жи во та“, ка да је пре зен то ва на и ис ка за на у ра ди кал ном 
и без у слов ном сми слу – Агам бе но ву ин тер пре та ци ју чи ни ра њи-
вом и осе тљи вом на кри ти ке за аисто рич ност. То се по ја вљу је као 
не по сред на по сле ди ца не раз ли ко ва ња кон тек сту ал них и исто риј-
ских спе ци фич но сти, не раз ли ко ва ња из ме ђу ан тич ке фи ло зоф ске 
и Мо дер не фи ло зоф ске ми сли, и у том сми слу та ко ђе се ти че са ме 
ин тер пре та ци је и раз у ме ва ња би о по ли ти ке. 

Нај пре у де лу Ho mo Sa cer: Ba re Li fe and The Po wer of So ve-
re ignty (1998) и у књи зи Rem nants of Auschwitz (1999), а пар го ди-
на ка сни је и у чу ве ном и кон тро верз ном Sta te of Ex cep ti on (2005), 
Агам бен обра зла же да је па ра диг ма би о по ли ти ке „камп“, при че му 
се иде ја „кам па“ не од но си са мо на на ци стич ке кон цен тра ци о не 
ло го ре, већ у прин ци пу тре ба да озна чи сва ки по је ди нач ни про стор 
у ко јем се си сте мат ски про из во ди „го ли жи вот“. У том кон тек сту, 
Агам бен из ла же да је „камп сва ки про стор ко ји се отва ра ка да ван-
ред но ста ње по ста не пра ви ло.“12) Као део истог пој мов ног и кон-
цеп ту ал ног окви ра, Агам бе нов по јам ho mo sa cer бит но се уда ља ва 
11) Tho mas Lem ke пра вил но при ме ћу је у овом сми слу да Агам бе нов прав но-дис кур зив ни 

по јам мо ћи од го ва ра упра во мо де лу за ко ји је Фу ко утвр дио да је не до во љан за ана ли зу 
са вре ме не би о по ли ти ке. Ви ди Lem ke, T. „A Zo ne of In di stin ction – A Cri ti que of Gi or gio 
Agam ben’s Con cept of Bi o po li tics“, con fe ren ce at the Nor dic Sum mer Uni ver sity, La u gar-
vatn, Island, July 2004. 

12) Agam ben, G. Ho mo Sa cer: So ve re ign Po wer and Ba re Li fe, Stan ford Uni ver sity Press, Stan-
ford, стр. 168.
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од Фу ко о вог мо де ла Пан топ ти ко на, по ста вља ју ћи од лу чу ју ћу раз-
ли ку из ме ђу zoe (го ли жи вот) и bi os (по ли тич ки жи вот), из ме ђу 
при род не ег зи стен ци је и прав ног ста ту са, што ви ше не ма ни чег 
за јед нич ког са Фу ко о вом ре флек си јом мо ћи би о по ли ти ке. 

Дру ги про блем са Агам бе но вим про ми шља њем би о по ли ти-
ке као су ве ре ни те та из ви ре из мо мен та да се по јам су ве ре ни те-
та јед но стра но, без у слов но и на ис кљу чу ју ћи на чин раз у ме ва у 
аспек ту „нео гра ни че не су спен зи је пра ва“, чи ме се им пли цит но и 
екс пли цит но су ве ре ни тет иден ти фи ку је са пер ма нент ном зо ном 
ано ми је и као та кав се, у крај њој кон се квен ци по ја вљу је као „моћ 
да се уби је“ („po wer to kill “). Шта ви ше, осо би та вр ста уну тра шњег 
па ра док са и ду бо ке не кон зи стент но сти по ја вљу је се у то ме да се 
де це зи о ни зам, ко ји Агам бен по ла зе ћи од Кар ла Шми та при пи су-
је це ло куп ној фи ло зоф ској, прав ној и по ли тич кој тра ди ци ји За па-
да, функ ци о ни ше на би нар ним опо зи ци ја ма, по ла зе ћи од раз ли ке 
из ме ђу „при ја те ља“ и „не при ја те ља“, у ви ду те о риј ског бу ме ранг 
ефек та вра ћа на траг у Агам бе но вом дис кур су о чи стој ху ма но сти. 
У књи зи Me ans Wit ho ut Ends Агам бен пи ше да „у по ли тич ком по-
рет ку др жа ве-на ци је не ма ауто ном ног ме ста за не што по пут чи сте 
ху ма но сти по се би.“13) 

Оста вља ју ћи овом при ли ком по стра ни чи ње ни цу да но си о-
ца „чи сте ху ма но сти“ бу ду ће за јед ни це с оне стра не пра ва, др жа-
ве и су ве ре ни те та, Агам бен про на ла зи у пост-су бјек ти ви те ту из-
бе гли ца (као пост-по ли тич ког пост-су бјек та), што про из и ла зи из 
ње го ве иде је да Фа ши зам и На ци зам још увек ни су пре ва зи ђе ни 
и да са вре ме ни свет још увек жи ви у њи хо вој сен ци (The Co ming 
Com mu nity), те о риј ски иза зов и про блем ко ји из ра ња ка да је реч о 
би о по ли ти ци упра во се ти че (пост) етич ке и нор ма тив не иде је о 
„чи стој ху ма но сти“, као екс лу зив не и струк тур но ис кљу чу ју ће, тј. 
као иде је ко ја је упра во нео се тљи ва на дру гост у сми слу у ко јем 
Агам бен ин си сти ра да она то бу де. Шта ви ше, ов де је реч не са мо 
о то ме да ова иде ја функ ци о ни ше као те о риј ска прет по став ка, 
већ и о да ле ко бит ни јем аспек ту да је код Агам бе на она прак тич но 
суп стан ци ја ли зо ва на, као је ди на мо гућ ност за (пост) по ли ти ку и 
(пост)ети ку бу ду ће за јед ни це. 

У стро гом сми слу, за Агам бе на по ли ти ка тре ба да се за ме ни 
ети ком. Ме ђу тим, на су прот оном што би се евен ту ал но мо гло по-
ми сли ти, Агам бе но во спе ци фич но „по ли тич ко-етич ко“ је дин ство 
не сто ји ни у ка квој ве зи са ра ни јом ан тич ком, ти пич но ари сто те-
лов ском иде јом ни ти, са дру ге стра не, би ло ка квом иде јом де мо-
13) Agam ben, G. Me ans Wit ho ut End: No tes on Po li tics, Uni ver sity of Min ne so ta Press, Min ne-

so ta, стр. 19.
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кра ти је и „иде јом на ро да“14) и пој мом „до брог жи во та“. На су прот 
то ме, Агам бен го во ри о „срећ ном жи во ту“ уме сто „до брог жи во-
та“, као жи во ту мно гих син гу лар но сти чи ја етич ка од го вор ност, 
као што је екс пли цит но ар ти ку ли са но у књи зи The Co ming Com mu-
nity, ne ma ni šta za jed nič ko sa od go vor no šću.15) У слич ном сми слу и 
кон тек сту, у де лу Rem nants of Auschwitz Агам бен пи ше да је „ети ка 
сфе ра у ко јој не ма кри ви це ни од го вор но сти у уоби ча је ном сми слу 
ре чи, већ се она од но си на док три ну срећ ног жи во та.“16)

Бу ду ћа за јед ни ца пост-су бјек тив но сти, кон сти ту и са на на 
осно ву „не спо ји вих“ син гу лар но сти и мно го стру ких (ли бе рал них) 
ин ди ви ду ал но сти, за јед ни ца је у ко јој не ма ме ста за иде је по пут 
иден ти те та, де мо кра ти је, кри ви це и од го вор но сти. Да ствар бу де 
са свим иро нич на, Агам бе нов „срећ ни жи вот“ („happy li fe“) осли-
кан је и из ло жен као не баш мно го сре ћан, об зи ром да, сем рет ких 
при ли ка у ко ји ма се овај по јам уво ди у це ло куп ни пост-по ли тич ки 
про јект и на црт, у бит ној ме ри у Агам бе но вом дис кур су пре вла да-
ва оно што То мас Лем ке зо ве „ка та стро фич ким за вр шет ком по ли-
тич ке тра ди ци је ко ја сво је по ре кло има у ан тич кој Грч кој а во ди до 
кон цен тра ци о них ло го ра На ци о нал-Со ци ја ли зма.“17)

Ка да је реч о ин тер пре та ци ји би о по ли ти ке, у соп стве ном раз-
ра чу на ва њу са Мо дер ном и це ло куп ном фи ло зоф ском, по ли тич ком 
и прав ном тра ди ци јом, Агам бен је ис пу стио из ви да не са мо исто-
риј ску, кон тек сту ал ну и кри тич ку ди мен зи ју Фу ко о ве ар ти ку ла ци је 
би о по ли ти ке већ та ко ђе, у из ве сном аспек ту још ва жни је, и иде ју 
ка ко се те о риј ски об ли ку је и прак тич но функ ци о ни ше је дан „ре-
жим исти не“. 

Ге не ра ли зу ју ћи и де по ли ти зу ју ћи би о по ли ти ку Агам бен је у 
слич ном сми слу про пу стио да ана ли зи ра де цен тра ли зу ју ће, ре ла-
ци о не и про дук тив не аспек те мо ћи. Шта ви ше, ана ли за би о по ли ти-
ке ни ка ко не мо же са мо да се огра ни чи на оне ко ји не ма ју прав ни 
ста тус, по пут из бе гли ца, већ мо ра да об у хва ти све ко ји су по ли тич-
ки ис кљу че ни, чак и ка да ужи ва ју пу ни прав ни ста тус. То зна чи 
да је Агам бе нов по јам би о по ли ти ке у исто вре ме су ви ше ши рок 
у екс пла на тор ном сми слу и од ви ше су жен у ем пи риј ском сми слу, 
оста вља ју ћи за со бом не ја сну и ви ше стру ко по тен ци јал но про бле-
ма тич ну иде ју „бу ду ће за јед ни це“ пост су бјек ти ви те та, „не су штин-
14) Agam ben, G. Sta te of Ex cep ti on, str.78. i Agam ben, G. Me ans Wit ho ut End, стр. 25.

15) Agam ben, G. The Co ming Com mu nity, стр. 62.

16) Agam ben, G. Rem nantz of Auschwitz, стр. 24.

17) Lem ke, T. „A Zo ne of In di stin ction – A Cri ti que of Gi or gio Agam ben’s Con cept of Bi o po li-
tics“, con fe ren ce at the Nor dic Sum mer Uni ver sity, La u gar vatn, Island, July 2004.
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ску за јед ни цу“ ли бе рал но нео а нар хич них ин ди ви ду ал но сти чи ја 
је ди на ег зи стен ци ја по чи ва у пер ма нент ној по тен ци јал но сти без 
иден ти фи ка ци је. 

УМЕСТОЗАКЉУЧКА:
ГЕНЕАЛОШКАКРИТИКА

САВРЕМЕНОСТИИБИОПОЛИТИКА

На чин на ко ји је Фу ко по ста вио те мељ за мо гућ ност и ва-
жност ге не а ло шке кри ти ке са вре ме но сти, ге не а ло ги је по ли ти ке 
као усло ва мо гућ но сти по ли тич ког, у исто вре ме по ја вљу је се као 
мо гућ ност за те о риј ско и прак тич но по ста ја ње ho mo po li ti cus-а на 
осно ву дру га чи јег ми шље ња по ли ти ке мо ћи. Прак тич на фи ло зо-
фи ја, по ли ти ка и ети ка, у том сми слу за Фу коа пред ста вља не са мо 
„пр ву фи ло зо фи ју“, већ из ра ња као са ма мо гућ ност сло бо де схва-
ће не у кон тек сту ства ра лач ке су бјек тив но сти. Фи ло зо фи ја мо ћи на 
тај на чин по ста је фи ло зо фи ја сло бо де, где се и фу ко ов ска „бри га о 
соп ству“ (epi me le ia he a u tou), та ко ђе бит но по ка зу је као од нос пре-
ма дру ги ма и за јед ни ци у спе ци фич ном об ли ку мо ћи су бјек тив но-
сти и су бјек ти ви те та мо ћи. 

Ова иде ја сто ји у не по сред ној ве зи са Фу ко о вим раз у ме ва-
њем по ли ти ке от по ра, са кон цеп ци јом от по ра ко ја се не од но си 
то ли ко на „осло бо ђе ње од мо ћи“ ко ли ко се ти че „мо ћи сло бо де“, 
мо гућ но сти сло бо де ко ја је дру га чи ја од „два па то ло шка об ли ка 
мо ћи – Фа ши зма и Ста љи ни зма“18) али у исто вре ме бит но ди фе-
рен ци ра на и од гра ђан ско-ли бе рал ног дру штва уну тар ко јег на ста-
је и раз ви ја се исто ри ја би о по ли ти ке. Од го вор на би о по ли тич ко 
ста ње као од ре ђу ју ће и де фи ни шу ће ста ње са вре ме но сти, Фу ко ар-
ти ку ли ше као иде ју да „ствар ни је у то ме да се по ку ша ју рас то чи ти 
од но си мо ћи у уто пи ји са вр ше но тран спа рент не ко му ни ка ци је, већ 
да се пру же за ко ни, тех ни ке упра вља ња, и та ко ђе ети ка, etos, ко ји 
би омо гу ћио да се ове игре мо ћи игра ју уз ми ни мум до ми на ци је.“19)

Ка ко би, ме ђу тим, из гле да ла моћ ко ја је су прот ста вље на мо-
ћи би о по ли ти ке као ан ти-по ли ти ке, мо гућ ност дру га чи је мо ћи као 
има нент на не ре а ли зо ва на и не ре флек то ва на мо гућ ност Мо дер не, и 
шта Фу ко има на уму ка да ин си сти ра на то ме да се са да шње бор бе, 
иза зо ви са вре ме но сти ма хом и нај бит ни је кре ћу око пи та ња „Ко 
смо ми?“ (The Su bject and Po wer) То је сми сао у ко јем се ре а ли за-
ци ја и кон ти ну и ра но по ста ја ње но вих струк тур но дру га чи јих об-
18) Fo u ca ult, M. „The Su bject and Po wer“ u Beyond Struc tu ra lism and Her me ne u tics, стр. 209.

19) Fo u ca ult, M. „The Et hics of Ca re“, стр.18. 
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ли ка и од но са мо ћи по ја вљу је као пи та ње су бјек ти ви те та. У том 
кон тек сту, Фу ко ов про грам ски став, као по тен ци јал ни основ и те-
мељ сва ке ге не а ло шке кри ти ке са вре ме но сти као пред у сло ва по-
ја вљи ва ња по ли тич ког, са др жан је у на че лу да „циљ да нас ни је да 
от кри је мо ко смо, већ да од би је мо оно што смо. Тре ба да ство ри мо 
и из гра ди мо оно што мо же мо би ти ка ко би се мо гли осло бо ди ти 
ове по ли тич ке „ду пле ве зе“ ко ја пред ста вља исто вре ме ну ин ди ви-
ду а ли за ци ју и то та ли за ци ју мо дер них струк ту ра мо ћи. За кљу чак 
би био да по ли тич ки, етич ки, дру штве ни и фи ло зоф ски про блем 
са вре ме но сти ни је да се по је ди нац по ку ша осло бо ди ти од др жа ве 
или др жав них ин сти ту ци ја“ већ да се „про мо ви шу но ве фор ме су-
бјек тив но сти кроз од би ја ње ове вр сте и об ли ка ин ди ви ду ал но сти 
ко ји нам је на мет нут већ не ко ли ко ве ко ва.“20)

На тај на чин, Фу ко о ва по ли тич ка фи ло зо фи ја и про ми шља ње 
по ли тич ког по ја вљу је се кроз раз ли чи те об ли ке де ло ва ња и ти по-
ло ги ју прак си, од од би ја ња и од ба ци ва ња као пр вог и par ex cel len-
ce по ли тич ког и ег зи стен ци јал ног чи на, до ства ра ла штва и отва ра-
ња про сто ра мо гућ но сти за оства ре ње људ ске сло бо де као прак се 
из град ње дру га чи јих мо гућ но сти. Пре ма Фу коу, ова ре а ли за ци ја 
по ли тич ког има дво стру ку ме ту тј. она се исто вре ме но по ја вљу је 
као осло ба ђа ње од „ин ди ви ду а ли зма“ и од „то та ли зма“ мо ћи, што 
зна чи да се у исти мах зна чи су прот ста вља ње ли бе рал ном (и пост-
мо дер ном) ин ди ви ду а ли зму као и мо де ли ма и об ли ци ма то та ли-
зо ва ња ко ји су та ко ђе свој стве ни би о по ли ти ци. Шта ви ше, Фу ко ов 
ар гу мент да је та кав за да так исто вре ме но и „по ли тич ки, етич ки, 
дру штве ни и фи ло зоф ски“ им пли ци ра со бом ми шље ње по ли тич-
ког ко је би па да ло ујед но са оства ре њем и ми шље њем дру га чи је 
ети ке и фи ло зо фи је у са свим спе ци фич ном дис кур су (но вог) по ли-
тич ког ра ци о на ли зма. 

Ка да је реч о то ме ко ји је до ми нант ни об лик ма ни фе ста ци је 
би о по ли ти ке да нас, Фу ко на ду бо ко ан ти ци пи ра ју ћи на чин у књи-
зи Тре ба бра ни ти дру штво пи ше сле де ће: „Ра то ви се да нас во де у 
име жи во та свих. Упра вља ње жи во том и оп стан ком, те ли ма љу ди 
и ра са ма, на чин је во ђе ња мно гих ра то ва. Прин цип: мо ћи уби ти 
у име жи во та са да је по стао прин цип ме ђу на род не стра те ги је и 
оп ста нак да нас ни је ле гал ни оп ста нак су ве ре ни те та већ би о ло шки 
оп ста нак од ре ђе не по пу ла ци је.“21) Ако је ово глав ни траг те о ри је 
и прак се би о по ли ти ке у са вре ме ним фор ма ма и да нас, упра во у 
сми слу у ко јем је оно бли ско по ве за но са кон цеп ци ја ма вој них ин-
тер вен ци ја као ху ма ни тар них ин тер вен ци ја, као и те ро ри змом и 

20) Fo u ca ult, M. „The Su bject and Po wer“, стр. 216.

21) Fo u ca ult, M. So ci ety Ne eds To Be De fen ded, стр, 154.
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ра том За па да „про тив те ро ри зма“, пи та ње оста је ка ко се нор ма тив-
ност пре ма Фу коу мо же оправ да ти и ле ги ти ми са ти. За раз ли ку од 
Ха бер ма са, Фу ко ар гу мен ти ше да оно што је нео п ход но са чу ва ти 
од Про све ти тељ ства је сте са мо пи та ње тог до га ђа ја и зна че ња 
тог до га ђа ја као оног што је пер ма нет но по треб но про ми шља ти те-
о риј ски и прак тич но. То зна чи да се Про све ти тељ ство код Фу коа 
по ја вљу је као сам прин цип кри ти ке, ис тра жи ва ња и ства ра ла-
штва. Ово се та ко ђе у слич ном сми слу од но си и на на чин на ко ји 
Фу ко пи та ње су бјек ти ви те та по ста вља као пи та ње иден ти те та, где 
се као од лу чу ју ће пи та ње XVI II ве ка по ја вљу је пи та ње „Ко смо ми 
у вре ме ну ко је је на ше?“22)

За Фу коа, пи та ње „Ко смо ми у вре ме ну ко је је на ше?“ по-
ја вљу је се као цен трал но пи та ње ко је се у дру га чи јим фор ма ма 
не пре ста но по на вља ло и по ста вља ло у це ло куп ној фи ло зоф ској 
тра ди ци ји од Кан та и Хе ге ла до Хај де ге ра и Франк фурт ске шко-
ле – пи та ње у чи јем сре ди шту и су шти ни ле жи са мо кри тич ка, 
ре флек сив на, од го вор на и ра ци о нал на ар ти ку ла ци ја. У Фу ко о вом 
соп стве ном про јек ту ге не а ло ги је и ге на ло шке кри ти ке са вре ме но-
сти као од го во ра на би о по ли ти ку, ово пи та ње се та ко ђе ма ни фе сту-
је кроз иде ју „ка ко смо ми ин ди рект но кон сти ту и са ни кроз ис кљу-
чи ва ње не ких дру гих“23), тј. кроз ар ти ку ли са ње раз ли чи тих фор ми 
и об ли ка (по ли тич ког и дру штве ног) ис кљу чи ва ња у са вре ме ним 
ли бе рал ним дру штви ма. Ње гов од го вор на ова кво ста ње, на хро-
нич но би о по ли тич ко ста ње ли бе ра ли зма, ка ко ње го вих „нор мал-
них прак си“ та ко и „прак си из о па че ња“, са др жан је у кон цеп ци ји 
ми ни мал не али одр жи ве нор ма тив но сти, где се мо гућ но сти по ја-
вљи ва ња, те о ри је и прак се бу ду ће по ли ти ке и по ли тич ког по сма тра 
кроз ства ра ње но вих су бјек тив но сти, ко је опет на ста ју на те ме љу 
струк тур но и ква ли та тив но дру га чи је вр сте ге не а ло шког зна ња и 
као та кве но се иде ју et hos-а као спе ци фич не од го вор но сти за људ-
ску сло бо ду. 

ЛИТЕРАТУРА

Фу ко, М. Ро ђе ње би о по ли ти ке, Све то ви, Но ви Сад, 2005.
Фу ко, М. Тре ба бра ни ти дру штво, Све то ви, Но ви Сад, 1998.
Fo u ca ult, M. The Hi story of Se xu a lity I, Vin ta ge Bo ok Edi ti ons, Ran dom Ho u se, 

New York, 1990.
Kelly, M. Cri ti que and Po wer, The MIT Press, Cam brid ge, 1994.

22) Fo u ca ult, M. „La tec hno lo gie po li ti que des in di vi dus“, Dits et ec rits, Gal li mard, Pa ris, 1994. 
Стр. 813-828.

23) Ibid., стр. 815.



Богдана Кољевић Фукоов и Агамбеново разумевање биополитике:... 

269

Hel ler, A. and Fe her, F. Bi o po li tics. The Po li tics of Body, Ra ce and Na tu re, Euro-
pean Cen tre Vi en na, 1994.

Agam ben, G. Sta te of Ex cep ti on, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 2005.
Agam ben, G. Ho mo Sa cer: So ve re ign Po wer and Ba re Li fe, Stan ford Uni ver sity 

Press, Stan ford, 1998. 
Agam ben, G. Me ans Wit ho ut End: No tes on Po li tics, The Uni ver sity of Min ne so ta 

Press, 2000.
Dreyfus, H. and Ra bi now, P. Beyond Struc tu ra lism and Her me ne u tics, The Uni ver-

sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1983.
Fo u ca ult, M. „La tec hno lo gie po li ti que des in di vi dus“, Dits et écrits, Gal li mard, 

Pa ris, 1994.
Fo u ca ult, M. So ci ety Ne eds To Be De fen ded, Pi ca dor, New York, 2003.
Agam ben, G. The Co ming Com mu nity, Uni ver sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor, 

Mic hi gan, 1993.
Lem ke, T. „A Zo ne of In di stin ction – A Cri ti que of Gi or gio Agam ben’s Con cept of 

Bi o po li tics“, con fe ren ce at the Nor dic Sum mer Uni ver sity, La u gar vatn, Island, 
July 2004.

BogdanaKoljević

FOUCAULT’SANDAGAMBEN’SUNDERSTANDING
OFBIOPOLITICS:ACHALLENGEOFMODERNITY?

Summary
In this ar tic le the aut hor analyses va ri o us the o re ti cal con cep ti-

ons of bi o po li tics in Mic hel Fo u ca ult and Gi or gio Agam ben thro ugh 
the is sue of the ir re la tion to wards Mo der nity. In con front ning di ver-
gent stand po ints, the aut hor espe ci ally fo cu ses on par ti cu la ri ti es of 
Fo u ca ult’s po si tion, ar gu ing that Fo u ca ult’s ho mo po li ti cus ap pe ars as 
an still unin ve sti ga ted pos si bi lity of synthe sis of po li tics, et hics and 
phi lo sophy. In that con text, the ways in which Fo u ca ult and Agam ben 
re la te to wards Mo der nity are pre sen ted as de ci si ve for in ter pre ta tion 
and un der stan ding of bi o po li tics and new pos si bi li ti es of the po li ti cal. 
The aut hor con clu des in ar gu ing that ge ne a logy of con tem po rary phe-
no me na of bi o po li tics, as a con ti nu a tion of Fo u ca ult’s ap pro ach in the 
pre sent, opens up with it self the the o re ti cal pos si bi lity for new po li ti cal 
su bjec ti vity.
Key Words: bi o po li tics, Fo u ca ult, Aga men, Mo der nity, po li ti cal su bjec ti vity, 

ra ti o na lism, ge ne a logy of the pre sent, et hics, cre a ti vity.
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ПОЛИТИЧКА ТРАДИЦИЈА

ДраганСуботић
Институтзаполитичкестудије,Београд

СРПСКИСОЦИЈАЛИСТА
ДРЖИВКОТОПАЛОВИЋ(1886-1972)1)

Резиме
Аутор пи ше о др Жив ку То па ло ви ћу, со ци ја ли сти и син ди ка-

ли сти, ко ји је сво јим по ли тич ким ра дом обе ле жио исто ри ју со ци ја-
ли зма у Ср би ји у 20. ве ку. Ро ђен је 1886. го ди не у Ужи цу, за вр шио 
Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, док то ри рао пра ва у Не мач кој, био је 
ак ти ван у срп ској со ци јал де мо крат ској пар ти ји Ди ми три ја Ту цо-
ви ћа и у Глав ном рад нич ком са ве зу Ср би је. По сле 1918. го ди не, 
осно вао је Со ци ја ли стич ку рад нич ку пар ти ју Ју го сла ви је (1921), и 
био њен пред сед ник, а ан га жо вао се у ра ду ме ђу рат ног син ди кал-
ног и рад нич ког по кре та. За вре ме Дру гог свет ског ра та, од 1943. 
го ди не, при сту пио Рав но гор ском по кре ту, а 1944. го ди не оти шао у 
Ита ли ју. У ег зи лу, осно ва је Де мо крат ску за јед ни цу Ју го сла ви је у 
фран цу ској, као и лист "Син ди ка лист". Ду го го ди на као "на род ни 
не при ја тељ" жи вео у еми гра ци ји, где је об ја вио за па же не књи ге и 
дру ге ра до ве. Умро фе бру а ра 1972. го ди не у Бе чу.
Кључ не ре чи: др Жив ко То па ло вић, со ци ја ли ста, син ди ка ли ста....

1) Ово је део мо но гра фи је на те му: "Срп ски со ци ја ли ста и син ди ка ли ста др Жив ко То па-
ло вић (1886-1972) – Иза бра ни ра до ви"
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1.ТОПАЛОВИЋИСРПСКА

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА(1902-1919)

Овај зна ме ни ти срп ски со ци јал де мо кра та, из ме ђу два ра та 
пред сед ник Со ци ја ли стич ке пар ти је Ју го сла ви је, у то ку Дру гог 
свет ског ра та пред сед ник Све то сав ског кон гре са у се лу Ба -1944. 
го ди не, а на кон Дру гог свет ског ра та – пред сед ник За јед ни це Ју го-
сло ве на со ци јал де мо кра та ван отаџ би не (СРЈ), ро ђен је 1886. го ди-
не у Ужи цу. Још од 1902. го ди не, као сту дент Прав ног фа кул те та 
при Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду (по том и у Па ри зу и Бер ли ну, где 
док то ри ра) То па ло вић се ин те ре су је за син ди кал ни и со ци ја ли-
стич ки по крет. За па же на је ње го ва ак тив ност у Клу бу со ци ја ли ста 
на Ве ли кој шко ли, где се упо зна је са Ту цо ви ћем и оста лим срп-
ским со ци јал де мо кра та ма.

Сход но од ред ба ма Глав не Пар тиј ске упра ве ко ја је би ла по 
ста ту ту Срп ске со ци јал де мо крат ске пар ти је над ле жна да при ма 
ин те лек ту ал це у члан ство на сед ни ци од 1. но вем бра 1904. го ди не 
јед но гла сно је ре ше но да се То по а ло вић при ми за чла на Пар ти је.2) 
Већ 5. де цем бра, на сед ни ци ГПУ, спо ми ње се као је дан од ор га ни-
за то ра кон цер та од 27. но вем бра 1904. го ди не, код “Ко лар ца”, чи ји 
је при ход на ме њен за ле че ње Ра до ва на Дра го ви ћа.3) То па ло вић је, 
исти на не јав но, ипак, као ин те лек ту а лац био “су мљи чен до не кле 
да је бли зак Јо ва ну Скер ли ћу, Ми ло ра ду По по ви ћу и К. Јо ва но ви ћу, 
оку пље ним око ча со пи са: и гру пе “Но во вре ме”. Они су сма тра ли, 
су прот но марк си стич кој гру пи ор то док сних марк си ста оку пље них 
око Ра до ва на Дра го ви ћа, да је због не по сто ја ња рад нич ке кла се у 
Ср би ји по треб на са рад ња са гра ђан ским пар ти ја ма.4) Због то га су 
оп ту жи ва ни за на пу шта ње марк си зма и упло вља ва ње у “ма ло гра-
ђан шти ну” и сит но бур жо а ску по ли ти ку,” та ко да су 1904. го ди не су 
ис кљу че ни на ини ци ја ти ву Ра до ва на Дра го ви ћа из ССДП. По себ но 
се ак тив но ан га жу је од 1904. го ди не, као син ди кал ни ин струк тор и 
се кре тар Са ве за Тек стил них рад ни ка.

На Тре ћем кон гре су Срп ске со ци јал де мо крат ске стран ке 
одр жа ном 5. и 6. ју на 1905. го ди не, у Кра гу јев цу, Жив ку То по а ло-
ви ћу је ве ри фи ко ван ман дат као јед ном од ре ви зо ра Глав ног рад-
нич ког са ве за. На овом кон гре су, где се рас пра вља ло о так ти ци и 
2)  Српскасоцијалдемократскапартија, књи га пр ва, Бе о град, 1966, стр. 231.

3)  Исто, стр. 240.

4)  М. Бог да но вић: Српскирадничкипокрет1903-1914:Наличјелегенде, За греб, 1990, стр. 
43-78.
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ди сци пли ни, из бо ри ма у окру зи ма као и мај ским про сла ва ма, као 
ре ви зор Са ве за тек стил них рад ни ка (иза бран на сед ни ци ГПУ 
23.02.1905) То па ло вић је пред ла ган за се кре та ра ССДП. За пред-
сед ни ка су иза бра ни Дра ги ша Лап че вић и Ни ко ла Ве лич ко вић, а за 
се кре та ра: Ра до ван Дра го вић и Ни ко ла Ни ко лић.5)

На кон гре су је То па ловћ узео уче шће у ди ску си ји о так ти ци 
и ди сци пли ни. На ди ле му кла сне и син ди кал не бор бе био је бли-
зак Ту цо ви ће вим иде ја ма о је дин ству јед не и дру ге ка ко је ре као: 
“... Лап че вић на ро чи то нгла ша ва је дин ство свих вр ста бор бе. Обе 
ре зо лу ци је не об у хва та ју сва пи та ња. Сто ја но ви ће ва ре зо лу ци ја је 
не згод на где го во ри о је дин ству у стран ци ме сто у бор би. Лап че ви-
ће ва ре зо лу ци ја рас пра вља са мо јед но пи та ње. Тре ба од обе ре зо-
лу ци је ство ри ти јед ну за јед нич ку”.6)

Већ на сед ни ци ГПУ од 13. мар та 1905. го ди не, по ред Ту цо-
ви ћа, Та се Ми ло је ви ћа, Не дељ ка Див ца, др Дра ги ше Ђу ри ћа, Ду-
ша на По по ви ћа и Жив ко То па ло вић је од ре ђен да др жи у Бе о гра ду 
и дру гим ме сти ма Ср би је, пре да ва ња из обла сти со ци јал де мо крат-
ског про гра ма,7) а 22. ју ла 1905. го ди не, То па ло вић се ја вио Глав ној 
упра ви ССДП, из Ле сков ца, оба ве шта ва ју ћи о: “... на кнад ним из бо-
ри ма, на ко ји ма за нас од бур жо а зи је ни је хтео ни ко да гла са. Ја вља 
о на прет ку по кре та и по вољ ном ути ца ју на ма те ри јал ни по ло жај. 
Ја вља да ће из ја ви ти жал бу на из бор. Ре ше но: При ма се к зна њу”.8) 
Не ко ли ко ме се ци на кон кон гре са, на сед ни ци ГПУ ССДС и Упра ве 
Рад нич ког са ве за, одр жа не 5. сеп тем бра 1905, То па ло вић је би ран 
за ре ви зо ра Ме тал ског са ве за,9) а упо ре до с овом оба ве зом, То па-
ло вић се као сту дент Прав ног фа кул те та, 1905. го ди не, ан га жу је у 
ра ду Уни вер зи тет ског со ци ја ли стич ког клу ба. 

На збо ру Со ци јал де мо крат ске омла ди не на Уни вер зи те ту, 
одр жа ном 28.но вем бра (11.де цем бра) 1905. го ди не, у Бе о гра ду, а 
про тив за кљу чи ва ња зај ма са мо стал ске вла де са Аустро-Угар ском, 
го во ри ли су Ди ми три је Ту цо вић и Жив ко То па ло вић. Са жи ма ју ћи 
из ла га ња на збо ру, То по а ло вић је узео уче шћа у фор му ли са њу Ре-
зу лу ци је, где се у тач ки 1. ка же: “...На чел но је про тив на зај мо ви-
ма ко је за кљу чу ју да на шње ка пи та ли стич ке зе мље, јер они по гла-
ви то слу же ин те ре си ма вла да ју ћих кла са, њи хо вим за ле на шким, 
вла снич ким и не про дук тив ним опе ра ци ја ма, а глав ним де лом оп-
5)  Исто, као под 2. стр. 440.

6)  Исто, стр. 442.

7)  Исто, стр. 476.

8)  Исто, стр. 513.

9)  Исто, стр. 524.
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те ре ћу ју рад ни на род, на ба цу ју ћи му но ве по ре зе ра ди от пла те.” 
То па ло вић је у Ре зо лу ци ји на гла сио и то да со ци јал де мо крат ска 
ома ли ди на на Уни вер зи те ту: ...”2. Осу ђу ју ми ли та ри стич ке на-
кло но сти да на шње и пре ђа шње вла де, ко је, ова квим зај мо ви ма 
за не про дук тив не вој не це љи, по ја ча ва ју опа сност вој ске за здрав 
фи нан сиј ски жи вот и по ли тич ке сло бо де ове за мље и оне спо со-
бља ва ју зе мљу за кул тур ни и при вред ни рад, ко ји је Ср би ји та ко 
по тре бан”.10)

То па ло вић је одр жа вао при сну ве зу са Ту цо ви ћем, док је 
овај био у вој сци. Та ко, мар та 1906. го ди не, Ту цо вић из Ужи ца, 
упу ћу је до пис Лап че ви ћу, у ко ме из ме ђу оста лог, ка же да: “... Жив-
ко би до бро учи нио кад би ми по слао оне књи ге ко је то ли ко вре-
ме на че кам. Ме ђу њи ма тре ба да бу ду Пр ва и Дру га књи га ме ђу на-
род ног пра ва од Ри ви је ра. Та ко ће нај бо ље да ти до ка за да из ве сне 
ком про ми ту ју ће бо ле сти на гри за ју те ло али ум не”,11) а 5. (18). ма ја 
у дру гом пи сму Лап че ви ћу ве ли: “Мо лим те, ре ци Жив ку да сам 
Сло бо да но ву књи гу до био. Не ка узме но вац у Сте ва на”.12)

Фе бру а ра 1907. го ди не, Жив ко То па ло вић, уме сто Ди ми три-
ја Ту цо ви ћа при су ству је “Пе ла ги ће вој ве че ри” у Ве ли ком Беч ке-
ре ку (2-5. фе бру а ра 1907. го ди не), о че му је под не сен кра так из ве-
штај на сед ни ци ГПУ.13)

То па ло ви ће во ан га жо ва ње у син ди кал ном по кре ту озбиљ ни-
је за по чи ње 1905. го ди не, на Тре ћем кон гре су Рад нич ког Са ве за, 
одр жа ном 6. и 7. ју на 1905. го ди не, у Кра гу јев цу. Пред син ди кал-
ним де ле га ти ма, То па ло вић је го во рио о по тре би цен тра ли за ци је 
син ди ка ног по кре та та ко да се: ...”Рад по ка зао пло до но сни ји у Бе-
о гра ду но у уну тра шњо сти, што ни је ни чу до, јер је Бе о град еко-
ном ски раз ви је ни ји, а наш успех за ви си по гла ви то од то га, ко ли ки 
је еко ном ски раз ви так. Уко ли ко је на род еко ном ски раз ви је ни ји, 
уто ли ко је и наш успех ве ћи.” За тим је го во рио о ис ку стви ма у ра-
ду син ди ка та где је он ре ви зор. Ис та као је да по ли ци ја бр зо ре а гу-
је на по ја ву штрај ка, и по тре бу ка ко је: “Син ди ка ти ма у ин те ре су 
бр жи и ја чи еко ном ски раз ви так. А то син ди кал но ор га ни зо ва но 
рад ни штво мо же по сти ћи са мо та ко, ако те сно сто ји скоп ча но са 
со ци јал ном де мо кра ти јом, ко ја сво јом по ли тич ком бор бом мо же 
10)  Радничкеновине, 3. де цем бар 1905.

11)  Д. Ту цо вић:Сарбанадела, књи га пр ва, Бе о град, 1982, стр. 400-401.

12)  Исто, стр. 443.

13) АИРПС, Збор ник СДП, бр. 65-а, стр. 356-358; Д. Ту цо вић: Сабранадела, књи га пр ва, 
стр. 656.
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те ра ти еко ном ски раз ви так.14) На ове тврд ње ре а го вао је Дра го слав 
То до ро вић из Бе о гра да, а То па ло вић се у рас пра ви ја вљао још јед-
ном углав ном због фи нан сиј ских про бле ма у овом син ди ка ту где је 
био ре ви зор.

То па ло ви ћев рад у Са ве зу тек стил них и оста лих фа брич ких 
рад ни ка и рад ни ца ве о ма се осе тио, о че му се у из ве шта ју мар-
та 1906. го ди не, кон ста ту је: “Кад је у прет про шлој го ди ни Са вез 
до био од Глав ног Рад нич ког Са ве за стал но га ре ви зо ра, рад у Са-
ве зу раз ви јен је ве о ма жи во. Са вез је 1906. го ди не бро јао 250 прав-
них чла но ва са при хо дом од че ти ри хи ља де ди на ра”. То па ло вић 
је ор га ни зо вао не ко ли ко штрај ко ва, на при мер у фа бри ци што фа, 
фил цо ва них ше ши ра и че та ка у Бе о гра ду, где је син ди кат успе шно 
по сре до вао у спо ро ви ма из ме ђу по сло да ва ца и рад ни ка. Би ло је 
ор га ни зо ва но и две сто ти не збо ро ва, и кон фе рен ци ја, не ко ли ко 
за ба ва за члан ство а упра ва је одр жа ла 57 сед ни ца, две ван ред не 
скуп шти не. Ина че, То па ло вић је пре да вао и у Син ди кал ној шко-
ли.15)

То па ло вић је уче ство вао 26. фе бру а ра 1906. го ди не и у ра ду 
Скуп шти не Са ве за тек стил них рад ни ка. На овом ску пу, обра зо ван 
је штрај кач ки од бор, а при кра ју ра да Скуп шти не, го во рио је Жив-
ко То по а ло вић – ре ви зор Глав ног рад нич ког са ве за, упо зо рив ши: 
“... дру го ве и дру га ри це да се не за ва ра ва ју тре нут ним ус пе си ма, 
већ свом сна гом да ра де на по ди за њу сво је ор га ни за ци је...”16)

На ред не, 1907. го ди не, То па ло вић се по чет ком ав гу ста огла-
сио у “Рад нич ким но ви на ма”, на пи сав ши текст “Про ле тер ско Ва-
ље во”. Углав ном је ана ли зи рао ак тив но сти син ди кал них под од-
бо ра аба џиј ских, кро јач ких, ко жар ских, бер бер ских, тек стил них 
и оста лих под од бо ра, где је од 500 рад ни ка, у 14 под од бо ра би ло 
ор га ни зо ва но са мо сто ти нак рад ни ка. Ана ли зи ра ју ћи ста ње рад-
нич ког ста ле жа, То па ло вић као син ди кал ни функ ци о нер по ка зу је 
без ду шну екс пло а та ци ју рад ни штва од стра не по сло да ва ца ко ји су 
на све на чи не по ку ша ва ли да спре че син ди кал ни рад по је ди них ор-
га ни зо ва них рад ни ка и из но си фра пан тан по да так да по За ко ну о 
оси гу ра њу рад ни ка (ко ји рад ни ци ма то пра во обез бе ђу је са мо ако 
ра де у ра ди о ни ца ма од пре ко 25 за по сле них), у Ва ље ву не ће би ти 
ни је дан рад ник оси гу ран јер је 200 ра ди о ни ца до 5, а са мо 8 рад њи 
са пре ко пет стал но за по сле них.17) 
14) Радничкеновине, бр. 84,85,98,101,103-105, ок то бар-фе бру ар 1905-1906. Исто, стр. 366.

15) Радничкеновине, бр. 27-28, 4. и 7. мар та 1906; бр. 94, 12. но вем бар 1905. стр. 9.

16) Радничкеновине, бр. 35, 21. март 1906.

17)  Радничкеновине, бр. 90-91, 2. и 4. ав густ 1907.
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То па ло вић је 1910. го ди не, го во рио на збо ру Са ве за ко жар-
ско-пре ра ђи вач ких рад ни ка о зна ча ју син ди ка та за рад ни штво.18) 
Реч је о на ме ри Глав ног рад нич ког са ве за, 1911. го ди не, да пу тем 
гру пе спе ци јал них аги та то ра, где су по ред То па ло ви ћа, би ли још и 
Д. Ту цо вић, Н. Ве лич ко вић, Т. Кац ле ро вић, Дра ги ша Лап че вић и 
дру ги, ор га ни зу је низ збо ро ва и кон фе рен ци ја по чи та вој Ср би ји.19) 

По чет ком 1908. го ди не, на кон озбиљ не кри зе у ССДП, уочи 
до ла ска Ту цо ви ћа са док тор ских су ти дја из Бер ли на, То па ло вић је, 
за јед но са не ко ли ци ном ви ђе ни јих пар тиј ских ак ти ви ста, за сту пао 
те зу да је нео п ход но да Ту цо вић до ђе у Ср би ју и да ин тен зив но 
ра ди на при пре ми Ше стог кон гре са ССДП. На овом кон гре су Ту-
цо вић је ус пео да пре ва зи ђе кри зу у ССДП, и не до зво ли це па ње на 
де сну и ле ву фрак ци ју, упра во по пи та њи ма из бо ра, аги та ци је, као 
и де ло ва ња со ци јал де мо кра та у се о ским сре ди на ма Ср би је. Је дан 
од за па же ни јих го вор ни ка на на ред ном Сед мом кон гре су ССДП 
одр жа ном у Бе о гра ду, 17-19. ма ја 1909. го ди не, био је и Жив ко То-
па ло вић.

Исте го ди не, То па ло вић је, на зах тев ГПУ био од ре ђен да 
1.(14) ок то бра 1909. го ди не, го во ри на збо ро ви ма у свим квар то-
ви ма Бе о гра да, по во дом ди ску си је о про јек ту За ко на о рад ња ма 
у На род ној Скуп шти ни на те му: “Са ста нак на род не скуп тши не и 
зах те ви рад нич ке вла сти.20) То па ло вић је мар та 1909. го ди не, пр ви 
пут по из ла ску из вој ске го во рио у квар ту “Три кљу ча”, као и на пр-
во мај ским ма ни фе ста ци ја ма рад ни ка 1910. го ди не на По зо ри шном 
тр гу, ка да су рад ни ци про де фи ло ва ли Бе о гра дом.21) На ве ли ком јав-
ном про тест ном збо ру у Бе о гра ду 2.(15) ма ја 1910. го ди не, у Ко-
лар цу, са ге слом: “За јав но оси гу ра ње: Про тив пљач ке над ни ца!” 
по во дом из ме на у про јек ту За ко на о рад ња ма и оси гу ра њу рад ни-
ка, по ред Ди ми три ја Ту цо ви ћа, го во рио је и Жив ко То па ло вић,22) 
ина че со ци јал де мо крат ски од бор ник бе о град ске оп тши не и члан 
фи нан сиј ске кон тро ле ССДП.23) То па ло вић је ов де по но вио ра ни је 
из ре че не тврд ње (на збо ру од 21. мар та 1910. го ди не ис пред На род-
ног по зо ри шта за ка за ном по во дом зах те ва за оп ште пра во гла са)24) 
да рад нич ки ста леж тре ба да се бо ри за по бољ ша ње свог не са мо 
18)  Радничкеновине, бр. 50, 27. април 1910.

19)  Српскасоцијалдемократскапартија1903-1918, Бе о град, 1978, стр. 366.

20)  Радничкеновине, 13. јун 1909.

21)  Радничкеновине, бр. 46, 18. април 1910.

22)  Радничкеновине, 4. мај 1910.

23)  Радничкеновине, бр. 54, 6. мај 1910.

24)  Радничкеновине, 23. март 1910.
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по ли тич ког, већ у пр вом ре ду еко ном ског и со ци јал ног по ло жа ја у 
гра ђан ском дру штву. У овим пар тиј ским, ре кли би смо син ди кал-
ним ак тив но сти ма Жив ка То па ло ви ћа ва ља по тра жи ти ко ре не ње-
го вих ка сни јих ин те ре со ва ња за со ци јал ни и син ди кал ни по ло жај 
рад нич ког ста ле жа у Ср би ји, о че му ће оста ви ти број на пи са на до-
ку мен та и све до чан ства о јед ном вре ме ну, по ли тич ким, а пре све га 
со ци јал ним при ли ка ма.

У ово до ба, То па ло вић је био у ре дак ци ји “Рад нич ких но ви-
на” а по ред за па же не ди ску си је на Осмом кон гре су ССДП, одр жа-
ном 6-8. ју на 1910. го ди не, у Бе о гра ду, То па ло вић је био ре фе рент 
и пред ла гач Ре зо лу ци је о аграр ном пи та њу. Зна чај ове ре зо лу ци-
је је мно го струк. Срп ски со ци јал де мо кра ти све до ово га кон гре са 
ни су обра ћа ли па жњу на се ло, иако је био за ви дан број се о ских 
на јам них рад ни ка, а го то во у сва ком кра ју је био по је дан ви ђе ни-
ји зе мљо де лац ко ји је на ги њао иде ја ма со ци јал не де мо кра ти је, на 
при мер Миљ ко Са вић из ива њич ког кра ја, окре нут иде ја ма со ци-
јал не прав де, јед на ко сти и со ли дар но сти.

На кон гре су је раз ма тра на и тач ка о аграр ном пи та њу, а 
ре зо лу ци ја ко ју је пред ло жио То па ло вић, био је прак тич но пр ви 
ко рак у ра ду со ци јал де мо кра та на се лу. О то ме се, у усво је ној ре зо-
лу ци ји ка же: “... Со ци јал на де мо кра ти ја је не са мо ду жна да при ђе 
тим еле мен ти ма на се лу. Она, још има, и нај ве ће га ин те ре са да их 
при до би је за се бе, јер ће то ње ној ак ци ји и по ли тич кој и син ди кал-
ној, ко ри сти ти у нај ве ћој ме ри у сва ком по гле ду. Уоста лом, обр ну-
то оној на род ној ре чи – ако не ће Му ха мед бре гу, брег ће Му ха ме-
ду; ако со ци ја ли зам не ће да при ђе се лу, се ло при ла зи, и мо ра да 
при ла зи со ци ја ли зму!”.25) На овом кон гре су, по ред Ј. Кли ки ћа и Р. 
Жив ко ви ћа, То па ло вић је иза бран за чла на фи нан сиј ске кон тро ле.

То па ло вић ко ји ни је пре ки дао углав ном струч но и про фе-
си о нал но ин те ре со ва ње, углав ном у обла сти прав них на у ка, још је 
мар та-апри ла 1905. го ди не у Рад нич ким но ви на ма об ја вио пре вод 
бро шу ре К. Ка уц ког и Б. Шен лан ка под на зи вом: “На че ла и зах те ви 
со ци јал не де мо кра ти је”.26) Те о риј ско-по ли тич ки рад у ССДП огле-
дао се и у ра ду Шко ле за аги та то ре, а би ло је и за па же но ње го во 
кан ди до ва ње, мар та 1910. го ди не, на ли сти ССДП за оп штин ске 
из бо ре у Бе о гра ду (и то за ме сто “кме та-прав ни ка”), по ред А. Па-
вло ви ћа и Ду ша на По по ви ћа. 

Овај по ли тич ки ан га жман То па ло ви ћа је био по ли тич ки ра-
зу мљив, с об зи ром на по ка за ну ис тра жи вач ку ак тив ност у обла сти 
25)  Радничкеновине, бр. 71, 15. јун 1910.

26)  Радничкеновине, од 16. мар та до 23. апри ла 1905.
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прав них на у ка, јер је био бли зак са рад ник То ме Жив ко ви ћа, кри ви-
ча ра, про фе со ра Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, где је и са ра ђи вао 
на Ка те дри за кри вич но пра во.

По чет ком 1909. го ди не То па ло вић је об ја вио у то вре ме 
за па же ну књи гу: “Кри вич но пра во: по пре да ва њи ма др Бо жи да ра 
Мар ко ви ћа. Из ра дио др Жив ко То па ло вић”, а на ред не две го ди не 
и књи ге: “Смрт смрт ној ка зни од Ј. Штер на” (пре вео с не мач ког 
Жив ко То па ло вић), Бе о град, 1911; и “Гра нич не ме ђе Уми шља ја и 
не ха та”, Бе о град, 1911. го ди не. Пр ва је књи га про ду же так ње го ве 
књи жи це из 1909. го ди не на те му: “Про тив це тињ ских љу до жде-
ра. Ал берт Бер нер: Про тив смрт не ка зне” (Бе о град, 1909) и ба ви 
се смрт ном ка зном у све тлу кри вич ног пра ва (али са со ци јал де-
мо крат ског гле ди шта). То па ло вић кон ста ту је да је со ци ја ли стич-
ки про ле та ри јат нај ва жни ји и нај по у зда ни ји но си лац бор бе про тив 
вар вар ске смрт не ка зне: “... Је ди но вас пи та ње ко је рас про сти ру со-
ци ја ли стич ке пар ти је; је ди но по ди за ње ши ро ких ма са рад ног на ро-
да по ли тич ком и син ди кал ном ак ци јом, је ди но моћ ор га ни зо ва ног 
про ле та ри ја та сви ју зе ма ља, ко ја ра сте, је су у ста њу да бу ду пре по-
на кул тур ној сра мо ти, смрт ној ка зни...”. За то, То па ло вић из ри чи то 
на по ми ње: “... Ми у Ср би ји не ма мо ра чу на да пи та ње ве штач ки 
под гре ва мо. Нас на ду жност опо ми њу ско ро сва ко днев на уби ства, 
ко ја се вр ше пред очи ма ма се на ро да...”27)

Раз ра ђу ју ћи не ке те мељ не по став ке кри вич ног пра ва, у ра-
ду: “Гра нич не ме ђе уми шља ја и не ха та”, пу бли ко ва ном у Бе о гра ду 
1911. го ди не, То па ло вић ће пре ци зи ра ти со ци јал не за дат ке кри вич-
ног пра ва: “... има пр ву за да ћу да фор ми ра прав ни по ре дак, да ре че: 
Шта се има сма тра ти за за кон ско пра во, а шта за не пра во. И кад 
за кон то ура ди, он да др жа ва, ко ја се ка рак те ри ше ти ме што има на 
рас по ло же њу је дан кван тум ве ли ке и до бро ор га ни зо ва не фи зич ке 
си ле, на го ни сва ко га по је дин ца да мо ра по што ва ти на ред бе прав-
но га по рет ка. Ако он то не ће, би ва на гнан си лом”.28)

У вре ме бал кан ских ра то ва То па ло вић је био мо би ли сан у 
Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. Тих го ди на су сре ће мо ње го во име у 
пи сми ма Ту цо ви ћа ко ји зах те ва од “Рад нич ких но ви на” где је То-
па ло вић био у уред ни штву да ње го ве за бе ле шке пи са не у Ов чем-
по љу 1912-1913. го ди не, сре ди То па ло вић: “Ја бих са мо же лео да 
тај по сао свр ше дру го ви Ду шан По по вић и Жив ко То па ло вић, а да 
пре гле да Пар тиј ска упра ва”.29) То па ло вић је био и је дан од стал но 
27)  На ве де но де ло, стр. 5.

28)  Исто, стр. 5.

29)  Радничкеновине, бр. 66, 7. март 1915. (до да так).
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ан га жо ва них уред ни ка “Бор бе” (по ред Лап че ви ћа и Ду ша на По-
по ви ћа). У “Рад нич ким но ви на ма”, сеп тем бра 1913. го ди не, на ја-
вљен је текст “Исто риј ски ка рак тер кри ми на ли те та - Ми ли та ри зам 
и рат (ис ку ства из бал кан ских ра то ва)”, ко ји је тре бао да се об ја ви 
у “Бор би” кра јем 1913. и по чет ком 1914. го ди не.

На исту те му, То па ло вић је под нео ре фе рат под на сло вом: 
“О ми ли та ри зму” на Де се том кон гре су ССДП, одр жа ном у Бе о-
гра ду, 1.(14) фе бру а ра 1914. го ди не, То па ло вић је ис ти цао ути цај 
ми ли та ри зма у ре ша ва њу на ци о нал них и др жав них пи та ња на Бал-
ка ну, уме сто да се ти про бле ми ре ша ва ју на де мо крат ски на чин-
спо ра зу мом бал кан ских на ро да.30) Ру цо вић је ди ску ту ју ћи на пе тој 
сед ни ци кон гре са, 1.(14) фе бру а ра, а по во дом овог ре фе ра та Жив-
ка То па ло ви ћа из ја вио да бал кан ски на ра ди не ма ју ве ћег не при ја-
те ља од ми ли та ри зма и мо нар хи зма...” Из но си да је ми ли та ри зам 
умно го ме крив за срп ско-бу гар ски рат. Док је на род у пр ви рат и 
ишао са из ве сним рас по ло же њем, до тле у дру ги рат не би ни по што 
ишао, да ни је на мо ран са мим си сте мом ми ли та ри зма, си сте мом 
сле пе по кор но сти и вар вар ских ка зни. Бо ре ћи се про тив ми ли та ри-
зма, со ци јал на де мо кра ти ја се не бо ри са мо за пу ну де мо кра ти ју у 
сво јој зе мљи, већ се бо ри и за мир на “Бал ка ну”.

По чет ком Пр вог свет ског ра та, То па ло вић се за де сио као 
по моћ ник ађу тан та у шта бу пу ка, а но вем бра исте го ди не, био је 
лак ше ра њен и ле чио се у ча чан ској бол ни ци, да би се убр зо на шао 
у аустриј ском за ро бље ни штву, нај пре у Угар ској (Шо проњ), а за-
тим у јед ном ло го ру (Аша ху), бли зу Салц бур га, у Аустри ји. Ода тле 
се 1.(14)де цем бра 1914. го ди не, ја вио Дра ги ши Лап че ви ћу у Ско-
пље, ре чи ма да је здра во и до бро. У сле де ћем пи сму од 12. де цем-
бра 1914. го ди не, оба ве шта ва Лап че ви ћа да су му се ја ви ли Ка уц ки, 
Вик тор Адлер и Ема ну ел Бу хин гер, ко ји су га снаб де ва ли књи га ма 
и но ви на ма.31) 

Са То па ло ви ћем су се до пи си ви а ли: Зоф ка Кве дер-Де ме-
тро вић, (књи жев ни ца из Љу бља не), Ју рај Де ме тро вић, Сре тен Јак-
шић. Јед но вре ме пи сао је и за “Ne ue Ze it”, што је на и шло на нео-
до бра ва ње хр ват ских со ци јал де мо кра та.

У вре ме при пре ма за Шток холм ску кон фе рен ци ју, То па-
ло вић из Аша ха, у пи сму Дра ги ши Лап че ви ћу (од 19. сеп тем бра 
1917) за ме ра што ни је при стао да иде у Шток холм ре чи ма: “Лу до, 
30)  Радничкеновине, бр. 7, 8,10, 12. фе бру ар 1914.

31)  Лап че вић-Ми лен ко вић: Препискасрпскихсоцијалистаутокупрвог светскограта, 
Бе о град, 1979, стр. 43.
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лу до, цео свет хо ће та мо да иде, па ај де мо и ми”32), да би му Лап че-
вић у од го во ру од 12. ок то бра 1917. на вео чак че ти ри раз ло га због 
ко јих ни је при стао да оде на ме ђу на род ну кон фе рен ци ју у Шток-
холм33), где су Ду шан По по вић и Кац ле ро вић тра жи ли по моћ за 
срп ски на род у оку пи ра ној Ср би ји и об у ста ву ра та.

По чет ком фе бру а ра 1918. го ди не, пу штен је из за ро бље-
ни штва као бо ле сник-ин ва лид и пре ко Швај цар ске, Фран цу ске и 
Ита ли је сти гао на Со лун ски фронт. Ни је се озбиљ ни је ба вио по-
ли ти ком. На све мо гу ће вер зи је око ње го вог пу шта ња из за ро бље-
ни штва ко је су кру жи ле ме ђу со ци јал де мо кра та ма, То па ло вић је 
ла кон ски за пи сао сле де ће ре до ве: “На ши аустриј ски дру го ви су 
по ка за ли ин те ре со ва ње за ме не и на ше за ро бље не дру го ве. Ја сам 
се та ко мо гао ста ви ти у ве зу Ме ђу на род ним и Срп ским цр ве ним 
кр стом у Же не ви ко ји су по ма га ли на ше за ро бље ни ке сла њем жи-
вот них на мер ни ца. За шти ту нам је ука зи вао швај цар ски по сла ник 
у Бе чу ко ји је за сту пао ин те ре се Ср би је. Са њим сам, као ње гов ту-
мач об и шао за ро бље нич ке ло го ре. По чет ком 1918. при ли ком раз-
ме не те шких ра ње ни ка из ме ђу срп ске и аустриј ске вој ске, раз ме-
њен сам и ја и оти шао на Крф и Со лун ски фронт”.34)

То па ло вић је сре ди ном 1918. го ди не,35) ве о ма нео д лу чан ка-
да је реч о бор би две стру је у со ци јал де мо крат ском по кре ту: оних 
оку пље них око Ду ша на По по ви ћа у Лон до ну и дру ге око Ко ми те та 
ССДП у Па ри зу, чи ји пред став ник Са ва Му зи кра вић, у јед ном пи-
сму, 26. ју на 1918. го ди не, ова ко пре ци зи ра рад срсп ких со ци јал-
де мо кра та: “... Тре ба су зби ја ти две ства ри у на шем по кре ту, ко је 
су обе штет не по ње га: ци мер валд-кин та ли зам и бољ ше ви зам...”36)

Оп шта је кон ста та ци ја да се То па ло вић ни је ак тив но ба-
вио по ли тич ким пи та њи ма за вре ме Пр вог свет ског ра та,37) из у зев 
ху ма ни тар ном про бле ма ти ком у оде ле њу за за ро бље ни ке при Ми-
ни стар ству фи нан си ја. Свој бо ра вак у за ро бље нич ком ло го ру, ис-
ко ри стио је да на пи ше јед ну бро шу ру: “За на ше за ро бље ни ке”, у 

32)  Исто, стр. 204.

33)  Исто; Кон сул то ва ти: Д. Лап че вић: Окупација, Бе о град, 1926, стр. 38.

34)  Жив ко То па ло вић: ЗачецисоцијализмаикомунизмауЈугослаивји, Лон дон, 1960, стр. 
43.

35)  Исто, стр. 316.

36)  Исто, стр. 320.
37)  Реч је о сле де ћим на пи си ма Ж. То па ло ви ћа у ино стра ним ча со пи си ма: “Dem An den ken 

Di mi trij Tus so vits gef fa len am 24, No vem ber 1914 bei Laz za re vits”, DieNeueZeit, N.22, 
26.2.1915, str. 641-646; pre štam pa no u: Glasslobode, br. 30-32, Za greb, 1917; или у Цело-
купнаделаДимитријаТуцовића, Пр ва све ска, Бе о град, 1974, стр. 7-13. Кон сул то ва ти: 
УспоменаДимитријаТуцовића, Бе о град, 1925.
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из да њу Срп ског цр ве ног кр ста, об ја вље ну на Кр фу 1918. го ди не. У 
вре ме по бу не мор на ра у Ко то ру, но вем бра 1918. го ди не, бо ра ви у 
При мор ју.38) По чет ком де цем бра 1918. го ди не, ја вио се из Са ра је ва, 
Дра ги ши Лап че ви ћу у Бе о гра ду,39) оба ве шта ва ју ћи га да је одр жао 
јед но успе шно и по се ће но пре да ва ње. На и ме, де цем бра 1918. го-
ди не, То па ло вић је одр жао пре да ва ње на те му: “Со ци јал на де мо-
кра ти ја пре ма ак ту ел ним пи та њи ма” где је ус твр дио: “... Ми зна мо 
да се осци ја ли стич ки на чин про из вод ње не мо же на мет ну ти си лом 
и да ње га мо же би ти тек иза из вје сног ступ ња тех нич ког раз ви ћа 
ра да и иза ства ра ња рад нич ке ве ћи не у дру штву. Да нас ни је на ше 
до ба да вла да мо. Ми смо се вр ло ла ко мо гли до ко па ти вла де... Али 
ми се не игра мо по ли ти ке ни ти хо ће мо да увла чи мо рад нич ку кла-
су у бе сми сле не аван ту ре. Та да ка да до ђе на ше до ба ми ће мо узе ти 
сву власт у сво је ру ке ми лом или си лом, ако се бур жо а зи ја во љи 
ве ћи не не бу де хтје ла по ко ри ти...”.40)

На За кључ ном син ди кал ном кон гре су у Ср би ји одр жа ном 
17-18. апри ла 1919. го ди не у Бе о гра ду, То па ло вић је пред ло жио да 
се осну је Глав ни рад нич ки са вез у чи ју се упра ву би ра 31 члан и 
што пре при сту пи кон гре су ује ди ње ња.41)

2.ПРОТИВБОЉШЕВИЗМА–ЗА
ИСТИНСКУСОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈУ(1920-1941.)

По сле Пр вог свет ског ра та, То па ло вић на ста вља де лат ност 
на три стра не: у Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ју го сла ви је, син ди ка ти-
ма и на по љу при ме ње не, од но сно пу бли ци стич ке на у ке, углав ном 
при вред не и со ци јал не по ли ти ке об ја вив ши на де се ти не књи жи ца 
ко је су на и шле на до бар при јем у ре до ви ма рад ни ка.

У то ку 1920. го ди не, до шло је до ује ди ње ња де сних со ци-
ја ли ста из хр ват ске, Сло ве ни је, Бо сне и Хер це го ви не и Вој во ди не 
и ство ре на је Со ци јал де мо крат ска стран ка Ју го сла ви је. У пр вој по-
ло ви ни 1921. го ди не, обра зо ва на је Со ци ја ли стич ка рад нич ка пар-
ти ја Ју го сла и вје, а у Сло ве ни ји је де ло ва ла Ју го сло вен ска со ци јал-
де мо крат ска стран ка. На ред не, 1921. го ди не у Бе о гра ду, 2. ав гу ста, 
све три стран ке су обра зо ва ле Со ци ја ли стич ку за јед ни цу Ју го сла-
ви је, а 18. де цем бра 1921. го ди не обра зо ва на је и Со ци ја ли стич ка 
38)  Ж. То па ло вић:ЗачецисоцијализмаикомунизмауЈугославији, Лон дон, 1960. стр. 44.

39)  Препискасрпскихсоцијалиста..., стр. 468.

40)  На ве де но де ло, стр. 29.

41)  На ве де но пре ма: Радничкеновине, бр. 97, 98, 99, 101 и 104, 1919.
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пар ти ја Ју го сла ви је. Убр зо је оформ љен и Глав ни рад нич ки са вез 
Ју го сла ви је.

Ове ор га ни за ци је, чак и на кон до но ше ња Об зна не, ни су 
ус пе ле да оку пе ве ћи број рад ни ка и сво јих сим па ти зе ра, из ме ђу 
оста лог и због то га што је: “... ује ди ње ње ју го сло вен ских со ци јал-
ре фор ми ста из вр ше но од стра не не ко ли ци не во ђа, а у све му то ме 
члан ство уоп ште ни је уче ство ва ло. С об зи ром на чи ње ни цу да је 
из ме ђу цен тру ма ша и Ко ра ће вић при ста ли ца во ђе на ре ла тив но ду-
го трај на оштра бор ба, ра зу мљи во је што след бе ни ци обе пар ти је 
ни су мо гли да схва те на гао за о крет и до ју че ра шње не по мир љи ве 
про тив ни ке при хва те за пар тиј ске дру го ве”.42) 

Уза јам на бор ба из ме ђу при ста ли ца В. Ко ра ћа и Жив ка То-
па ло ви ћа, за вр ши ла се апри ла 1928. го ди не до ми на ци јом То па ло-
ви ћа ко ји ће на че лу СПЈ оста ти све до кра ја ра та, па и ка сни је 
у еми гра ци ји. Од 1923. го ди не, СПЈ је члан Со ци ја ли стич ке ин-
тер на ци о на ле. Исте го ди не на скуп штин ским из бо ри ма осво ји ла 
је два по сла нич ка ман да та. На из бо ри ма 1938. го ди не, кан ди да ти 
СПЈ су би ли на ли сти опо зи ци о ног бло ка, а То па ло вић је имао за-
па же ну уло гу у овим по ли тич ким зби ва њи ма.

За по је ди не исто ри о гра фе То па ло вић је био ин те ре сант на 
лич нот. По се до вао је: “... ши ро ко обра зо ва ње (док тор Бер лин ског 
уни вер зи те та го во рио три свет ска је зи ка), нај бо ље је по зна вао те о-
ри ју и прак су Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле у Ју го сла ви ји, об и-
шао је го то во по ла Евро пе, на ла зио се стал но у по кре ту. По све му 
то ме То па ло вић је био ви ше ре пре зент европ ске со ци јал де мо кра-
ти је не го ју го сло вен ских со ци ја ли ста...”.43)

То па ло вић ће од и гра ти ве жну уло гу у при пре ми и кре и-
ра њу про гра ма на Кон гре су ује ди ње ња у Бе о гра ду, апри ла 1919. 
го ди не. У по сле рат ној исто ри о гра фи ји ве о ма се ма ло спо ми њао 
удео То па ло ви ћа. Ма да је То па ло вић у сво јој књи зи: “За че ци со-
ци ја ли зма и ко му ни зма у Ју го сла ви ји” твр дио су прот но: “... Ово 
је исти на, Кон грес одр жан у Бе о гра ду апри ла 1919. го ди не, ни је 
ство рио Ко му ни стич ку пар ти ју. Та је пар ти ја ство ре на тек у Ву-
ко ва ру го ди ну да на доц ни је. Али су у Бе о гра ду ко му ни сти ус пе ли 
јед но: да се при кри ве но уву ку у со ци ја ли стич ку пар ти ју и по том 
зло у по тре бе за ту ђе ци ље ве по ште ну ве ру де мо крат ских со ци ја-
ли ста...”.44) Су коб из ме ђу бољ ше ви ка ко ји су при хва ти ли дик та те 
из Мо скве и цен тру ма ша, кул ми ни рао је на Ву ко вар ском кон гре су, 

42)  То ма Ми лен ко вић: СоцијалистичкапартијаЈугослаивије, Бе о град, 1974. стр. 690.

43)  Исто, стр. 693.

44)  Исто, стр. 465.
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где је То па ло вић, као тре ћи ре фе рент, на сту пио са те мом: “Ак ци-
о ни про грам Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је” (Бе о град, 1920). 
Ре зул тат бор бе са бољ ше ви ци ма био је из два ја ње тзв. “цен тру ма-
ша” (пот пи сни ка “Ма ни фе ста опо зи ци је”) од но сно њи хо во ис кљу-
че ње из КПЈ.45)

О то ме је То па ло вић оста вио низ ве о ма ин те ре сант них за-
пи са у ома њој сту ди ји: “За че ци со ци ја ли зма и ко му ни зма у Ју го сла-
ви ји” (Лон дон, 1960). На основ но пи та ње: Ко сно си од го вор ност 
за стра да ње рад нич ког по кре та у Ју го сла ви ји, ја сно је за пи сао: “...
Мо сква и ру ски бољ ше ви ци. Они су ра ди сво јих ци ље ва на ме та ли 
бор бе ном де лу рад нич ке кла се у Ју го сла ви ји по ли ти ку ко ја је би ла 
у пу ној не сра зме ри са сна га ма те кла се. Мо сква је по чев од 1918. 
го ди не све сно раз би ја ла све рад нич ке по кре те у Евро пи и гу ра ла 
их у ка та стро фу. Тој суд би ни ни је из бе гао ни рад нич ки по крет у 
Ју го сла ви ји. Дру ги су кри вац је сте вла да ју ћи ре жим у Ју го сла ви ји 
чи ји но си о ци ни су има ли раз у ме ва ња ни за ду би ну и за ма шај про-
ме на ко је су се вр ши ле у Ру си ји, сред њој Евро пи и Ју го сла ви ји.46)

Упо ре до са адво кат ском ка ри је ром, То па ло вић (као док тор 
бер лин ског уни вер зи те та), био је 1925-26. го ди не, иза бран за Цен-
трал ног се кре та ра Рад нич ких ко мо ра, а на ред не две го ди не, био 
је шеф сер ви са за одр жа ва ње ве за са рад нич ким по кре ти ма у Ме-
ђу на род ном би роу ра да у Же не ви. На кон по врат ка из Же не ве, је 
по но во адво кат, а 1929. го ди не, иза бран је за пред сед ни ка СПЈ. Био 
је глав ни уред ник “Рад нич ких но ви на”, и члан Цен трал не упра ве 
Са ве за при ват них на ме ште ни ка и Пред сед ник Рад нич ке ко о пе ра-
тив не за дру ге.

Ови би о граф ски по да ци са гла сни су са ње го вим те о риј-
ско-по ли тич ким на пи си ма. Већ 1920. го ди не, То па ло вић је об ја вио 
кра ћу књи жи цу “О нов цу: Те о ри ја нов ца из ло же на с об зи ром на 
ре ше ње ва лут ног пи та ња” (Са ра је во, 1920), као и дру гу рас пра ву 
на слич ну те му: “Оску ди ца нов ца, рат ни ду го ви и рат на оште та” 
(Са ра је во, 1920) где је за пи сао: “... Уште де у др жав ном бу џе ту мо-
гу се учи ни ти са мо на оним из да ци ма где се др жа ва ја вља као ора-
ни за ци ја кла сне вла да ви не, као ор га ни за ци ја фи зич ке и тех нич ке 
си ле да се ма се др же у по кор но сти”.47) Уочи ди ску си је у ко му ни-
стич ком по кре ту о на ци о нал ном пи та њу по чет ком 20-тих, То па-
ло вић је уви део ре ал ност пле мен ских раз ли ка у фор ми ра њу ју го-
сло вен ске др жа ве у јед но став ној тврд њи: “Пле ме на по сто је. Она 
45)  С. Цвет ко вић: ИдејнаборбауКПЈ1919-1928, Бе о град, 1985, стр. 86.

46) ЗачецисоцијализмаикомунизмауЈугославији, Лон дон, 1960, стр, 132-133.

47)  На ве де но де ло, стр. 44-45.
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по сто је као по ли тич ка, као ду хов на, и у из ве сној ме ри чак и као 
еко ном ска са мо стла на моћ. Њи ма се мо ра да ти мо гућ ност да као 
та ква у др жа ви до ђу до из ра жа ја, и мо ра се про пу сти ти вре ме на 
да жи вот у за јед нич кој др жа ви, са о бра ћај и при вре да, по сте пе но 
из пле ме на ство ре ју го сло вен ски на род...”.48) Утом сми слу ана ли-
зи рао је по ло жај ју го сло вен ских лу ка, на ро чи то у Ри је ци, ко ја иако 
под стра ном оку па ци јом, ипак, при род но гра ви ти ра пре ма за ле-
ђу.49) Сход но свом со ци јал де мо крат ском на сле ђу, То па ло вић се за-
ла гао и за фе де ра ци ју бал кан ских на ро да, о че му је оста вио чак и 
ома њу бро шу ру-за пис са Пр ве Бал кан ске Кон фе рен ци је одр жа не у 
Ати ни 5-12. ок то бра 1930. го ди не.50) 

Не по мир љи ви про тив ник бољ ше ви зма, То па ло вић ће у тек-
сту: “Две раз ли чи те ре во лу ци је”, за бе ле жи ти да со ци јал де мо кра ти 
има ју да се бо ре не са мо про тив до ма ће бур жо а зи је, већ и про тив 
убит стве них ре во лу ци о нар них за блу да: “... бор ба са бољ ше вич ким 
уче њем и прак сом, бор ба ко ја је за цео рад нич ки по крет пи та ње 
жи во та и смр ти, сто ји на ма да нас из над све га...”51) У пред го во ру 
књи ге: Р. Авра мо ви ћа: “Бу дућ ност со вјет ске Ру си је”, об ја вље не 
у Бе о гра ду, 1924. го ди не, То па ло вић ће на пра ви ти раз ли ку из ме-
ђу марк си зма, ко му ни зма и бољ ше ви зма ре чи ма: “... Али оно што 
бољ ше ви зам бит но раз два ја од марк си зма, је сте ње го во сле по обо-
жа ва ње си ле, ве ро ва ње да се и раз ви так дру штва да на си ло ва ти, да 
сло бод на рад нич ка кла са, ако је све сна и од луч на, мо же по ву ћи са 
со бом нео бра зо ва не и не за до вољ не сит не се љач ке и сит но бур жо а-
ске еле мен те по став ши са њи ма нај моћ ни ји дру штве ни фак тор...52), 
а до пу ни ти је и са зна њем да се на кон ра та по дво ји ла два ти па со ци-
ја ли зма: “де мо крат ски и ауто ри та тив ни. Де мо крат ски со ци ја ли зам 
сма тра да је ну жно по ди за ти рад нич ку кла су у це ли ни ње ној. Ни-
ка ква ма њи на, ма ко ли ко иде ал на би ла, ни је у ста њу ни че га трај ног 
ство ри ти, јер ће нај леп ше де ло увек би ти за до во ље но у ми ру мра ка 
и не зна ња ши ро ке ма се...”53)

У до ба ше сто ја ну ар ске дик та ту ре, То па ло вић ће твр ди ти да 
је је ди ни из лаз у де мо крат ској др жав ној упра ви по пут фе де ра ци-
48)  Жив ко То па ло вић: “На бли ском ис то ку”, Рас пра ва об ја вље на у беч ком со ци ја ли стич-

ком ли сту DerKamph, Оси јек, 1920, стр. 22. Кон сул то ва ти: Турска, Бе о град, 1932, стр. 
84.

49)  Жив ко То па ло вић: Јадранскелуке, Бе о град, 1925, стр. 12.

50)  Жив ко То па ло вић: НаБалканскиспоразум, За греб, 1931, стр. 31.

51)  Ж. То па ло вић: Дверазличитереволуције, Бе о град, 1924, стр. 15.

52)  Р. Авра мо вић: БудућностсовјетскеРусије, пре вод и пред го вор од Др Жив ка То па ло ви-
ћа, Бе о град, 1924, Со ци ја ли стич ка књи жа ра “Ту цо вић”, стр. 1-3.

53)  Т. Дан: РадникусовјетскојРусији, пре вод Ми ли ца То па ло вић; Увод: “Ме то ди ре во лу-
ци је” од Др Жив ка То па ло ви ћа”, Бе о град, 1924, стр. 14.
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је др жа ва на Бал ка ну, уз не из бе жно ис ти ца ње да фа ши зам пред-
ста вља ве ли ку опа сност за на ро де на Бал ка ну, као и за европ ски 
мир. За то, нео п ход но је без у слов но: “... на пу сти ти сва ку ми сао 
дик та ту ре. Ну жно је без у слов но што пре при ћи де мо крат ској др-
жав ној упра ви. Из да на шњег уну тра шњег ха о са и фал си фи ко ва не 
пар ла мен тар не вла да ви не тре ба иза ћи обра зо ва њем јед не ши ро ке 
ко а ли ци је, рас пу шта њем да на шње скуп шти не и вр ше њем пот пу-
но сло бод них из бо ра...”54) У Ре зо лу ци ји на кон гре су СПЈ из 1923. 
го ди не, То па ло вић је пред ви ђао пле мен ску са мо у пра ву у ви ду: “... 
без у слов ног га ран то ва ња устав ног, гра ђан ског, по ли тич ког и прав-
ног је дин ства свих гра ђа на Ју го сла ви је, ак тив ну со ци јал ну по ли ти-
ку,55) а кон ти ну и тет та кве по ли ти ке То па ло вић угра ђу је и у про грам 
Опо зи ци је из ок то бра 1937. го ди не.56)

То па ло вић је за раз ли ку од мно гих сво јих са вре ме ни ка ко-
ји су за не се ни ро ман ти змом 19. ве ком, у др жа ви ви де ли са мо по-
ли тич ку и кул тур ну упра ву, са гле дао и ње ну при мар ну-при вред ну 
функ ци ју. За то и по ста вља те мељ но пи та ње: “Да ли је та ко зва на 
ин те ли ген ци ја ко ја упра вља др жа ва ма и по ли тич ким пар ти ја ма би-
ло у де мо кра ти ји, би ло у фа ши зму спо соб на да ре ша ва при вред не 
про бле ме? Она се по це ло ме сво ме вас пи та њу, по мен та ли те ту и 
зва њу по ка за ла не спо соб на за то. На ме ће се ну жда реформедржа-
ве у ци љу ње ног оспо со бље ња за вр ше ње при вред них функ ци ја. 
Вр хов на по ли тич ка упра ва ко ја у де мо кра ти ји ни че из оп штег пра-
ва гла са, мо ра да се до пу ни ор га ни ма за ди ри го ва ње при вре де ко ји 
ће иза ћи из са ме при вре де и ор га ни зо ва ње при вред них кла са...”.57)

За ни мљи ве су и То па ло ви ће ве со ци о ло шке ана ли зе со ци-
јал не и кла сне струк ту ре ме ђу рат ног гра ђан ског дру штва у Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји. Те о риј ска ма три ца са др жа на је у по и ма њу 
сред њих ре до ва као: “са мо стал них, не за ви сних рад ни ка. То су она 
при вред но ак тив на ли ца ко ја ни су у ту ђем на јам ном ра ду, а не жи-
ве ис кљу чи во или по гла ви то од ту ђег већ од свог лич ног ра да (и 
ра да чла но ва сво је по ро ди це). Ти пи чан при мер за то је сте ма ли 
са мо стал ни по љо при вред ник. У ва ро ши ов де до ла зи за на тли ја, ма-
ли тр го вац, нај ве ћи број сло бод них за ни ма ња. Мо гли би се ов де 
ура чу на ти још и ви ши ре до ви при ват них на ме ште ни ка и нај зад др-
жав ни са мо у прав ни чи нов ни ци...”.58)

54)  Ж. То па ло вић: ПоложајусветуиЈугославији, Бе о град, 1927, стр. 28.

55)  Ж. То па ло вић: УнутрашњиположајуЈугославији, Бе о град, 1923, стр. 8.

56)  Ж. То па ло вић: СпоразумУдруженеопозиције, Бе о град, 1939, стр. 4.

57)  Ж. То па ло вић: Привредаиполитика, Бе о град, (б. г.) стр. 15.

58)  Ж. То па ло вић: Средњи редови (занатлије,трговци, намештеници и капиталисти), 
Бе о град, (б. г.) стр. 8.
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По чет ком 30-тих го ди на 20. ве ка у вре ме ве ли ке при вред не 
ре це си је, То па ло ви ћа је по себ но ин те ре со вао по ло жај рад нич ких 
ста ле жа, не за по сле них и по љо при вред ни ка, уз бри љант не ана ли-
зе функ ци о ни са ња ка пи та ли стич ке при вре де. Те жи ште и сав те рет 
кри зе, сма трао је То па ло вић, сва љен је на рад нич ку кла су: “Кри за 
је про шла за ка пи та ли стич ку при вре ду. Она још по сто ји са мо за 
рад ни ке ко ји ва ља да се кроз ор га ни зо ва ну бор бу по ста ра ју да је 
са вла да ју. Ва ља над ни це и рад но вре ме при ла го ди ти но вом по ло-
жа ју при вре де, ва ља на чи ни ти ме ста у ра ди о ни ца ма за тех но ло шки 
не за по сле не. Па ро ла да кри за још тра је је ка пи та ли стич ки из го-
вор да се од би ју зах те ви рад ни ка...”.59) Иден ти фи ку ју ћи ход ка пи-
та ли стич ке при вре де у ци клу си ма: кри за-про спе ри тет-кри за-про-
спе ри тет, у ви ду ци клич них кре та ња ка пи та ли стич ке при вре де,60) 
То па ло вић пре ци зи ра ти по ве не за по сле но сти: око 100 ми ли о на не-
за по сле них свр ста ва у не ви дљи ву пот пу ну, де ли мич ну и ре дов ну 
не за по сле ност, уз кон ста та ци ју да је реч о нај ва жни јој дру штве но-
со ци јал ној по ја ви у кри зи: “... Иако у го ди ни 1936. про из вод ња ро-
бе у ин ду стри ји над ма шу је 1929. (крај њу го ди ну про шлог про спе-
ри те та) ипак у глав ним ин ду стриј ским зе мља ма има још пет на ест 
ми ли о на не за по сле них. Про из вод ња је по ве ћа на по мо ћу но вог ма-
ши ни зма без сра змер ног упо сле ња рад ни ка. Са мо уз од го ва ра ју ће 
скра ће ње рад ног да на или уз знат но ве ћи раз мах про из вод ње, мо гу 
не за по сле ни по но во би ти вра ће ни у при вре ду...”.61)

То па ло вић је по ред С. Ива ни ћа и Кре ки ћа, ва жио за нај бо љег 
по зна ва о ца про бле ма ти ке рад нич ког оси гу ра ња, ка ко је пи сао дру-
штве ног оси гу ра ња,62) ко је је под ра зу ме ва ло, по ред ја ке и сна жне 
при вре де и рад нич ке ор га ни за ци је, по ред се љач ких за дру га ко је 
све за јед но, чи не јед ну це ли ну.

Она се мо же оства ри ти кон цеп том план ске при вре де у ви-
ду осе ћа ња од го вор но сти од рад ни ка и њи хо вих ор га ни за ци ја за 
из во ђе ње при вред них пла но ва “... за успех и на пре дак при вре де и 
све сну ди сци пли ну ра да без би ча по сло дав че вог”.63)

59)  Ж. То па ло вић: Сељаштвоирадништво-узајамностсудбинаупривреднојкризи, Бе о-
град, (б. г.), стр. 6-9.

60)  Ж. То па ло вић: Ходкапиталистичкепривреде, Бе о град (б. г.), стр. 13.

61)  Жив ко То па ло вић: Радничканезапосленостукризи, Бе о град (б. г.), стр. 20.

62)  Ж. То па ло вић: “Оси гу ра ње про тив не за по сле но сти: Ре фе рат др Жив ка То па ло ви ћа на 
пе том кон гре су Рад нич ких ко мо ра одр жа ном 3. и 4. де цем бра 1932. го ди не у Бе о гра ду”, 
стр. 5.

63)  Жив ко То па ло вић:Задругарствоисељачкаирадничкапривреднаполитика, Бе о град 
(б. г.), стр. 31.
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Али, на по ми ње То па ло вић, уме сто ли бе рал ног ка пи та ли-
зма на сце ну је сту пио на ци о нал ни со ци ја ли зам, са из ра зи тим ути-
ца јем др жав не ин тер вен ци је у при вре ду и све дру ге обла сти си сте-
ма. Раз ли ка је, ве ли То па ло вић, у об ли ку вла сти ко ја ин тер ве ни ше 
и ме то да ма ка ко она то чи ни. У не де мо крат ским зе мља ма се то 
чи ни без ути ца ја дру штве них су бје ка та, што је да ле ко те жи про-
цес, док у не де мо крат ским ре жи ми ма се то чи ни ме ха ни змом мо-
но по ли ти стич ке пар ти је и др жав не ма ши не ри је ко ја је упрег ну та у 
ко ла на ци о нал ног и др жав ног ин те ре са.64)

У ди ри го ва ном ка пи та ли зму ис ти че То па ло вић, не ма кла-
сич не ди ри го ва не при вре де, али из ве сног пла ни зма ипак има уз 
упо тре бу при вред ног би ро крат ског апа ра та.65)

По ред ових ра до ва о при вред ној про бле ма ти ци, из ме ђу два 
ра та, пу бли ко вао је То па ло вић и не ко ли ко књи жи ца, углав ном у би-
бли о те ци “Осло бо ђе ње” – на ме ње ној за еко ном ске, со ци јал не, по-
ли тич ке и кул тур не про бле ме. Осим из да ња “Тур ска” штам па ног у 
бил би о те ци по зна тог књи жа ра Ге це Ко на у Бе о гра ду 1932. го ди не, 
То па ло вић је об ја вио и две не ве ли ке књи ге: “Сер би и вла сте ла” где 
про ми шља о ста ле шком, еко ном ском, со ци јал ном, по ли тич ком и 
ду хов ном уре ђе њу ста ре Не ма њић ке др жа ве, као и књи гу: “Је вре ји 
и њи хо ва свет ска ми си ја”, апри ла 1939. го ди не, у из да њу Фран-
цу ско-срп ске књи жа ре А. М. По по вић из Бе о гра да. То па ло вић је 
при ка зао исто риј ски раз вој, на рав но са со ци о ло шког ста но ви шта, 
је вре ја као на ро да и вер ског ен ти те та у њи хо вој нај ра ни јој исто-
ри ји, ка да на ста је хри шћан ство ка ко пи ше, као “свет ка ре ли ги ја и 
јед на дру штве на си ла”.66)

Овај пе ри од у жи во ту То па ло ви ћа мно ги ауто ри раз ли чи то 
об ја шња ва ју и ту ма че. У ко му ни стич ком по кре ту, на кон 1921. го-
ди не, озна ча ван је као не при ја тељ ко му ни ста јер је при па дао цен-
тру ма ши ма, а у по сле рат ном пе ри о ду оце не су не што убла же ни је, 
што је по ве за но са про то ком вре ме на и не стан ком са жи вот не по-
ли тич ке и исто риј ске сце не ње го вих са вре ме ни ка и иде о ло шких 
про тив ни ка.

Та ко је у еди ци ји: “Син ди кал ни по крет у Ср би ји 1903-1919” 
(Бе о град, 1958) То па ло вић озна чен као: “ис так ну ти про тив ник ре-

64)  Ж. То па ло вић: Управљана(диригована)привредаинационалнисоцијализам, Бе о град 
(б. г.), стр. 46-47.

65)  О при вред ној про бле ма ти ци, на ро чи то о по ло жа ју рад нич ког ста ле жа у вре ме ре це си је, 
То па ло вић је оста вио сле де ће ра до ве: Др Жив ко То па ло вић: Планскапривреда, Бе о град, 
(б. г.); РадничкаиНамештеничкакоморауБечу,Привредаиполитика,Државаипри-
вреда:либералникапитализамнаумору,Ходкапиталистичкепривреде,Сликепривред-
некризе.

66)  На ве де но де ло, стр. 3.
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во лу ци је, рад нич ког по кре та, а за вре ме Дру гог свет ског ра та са-
рад ник оку па то ра”,67) али “кон тра ре во лу ци о нар ко ји је по бе гао из 
зе мље”,68) “са рад ник оку па то ра”, “осу ђен на 20 го ди на ро би је у од-
су ству”, “де ло вао про тив со ци ја ли стич ке Ју го сла и вје”,69) док је у 
еми грант ским еди ци ја ма и ме ђу по је ди ним ис так ну тим европ ским 
со ци ја ли сти ма и со ци јал де мо кра та ма пре вла да ва ло пот пу но дру-
га чи је по ли тич ко ста но ви ште и ми шље ње.70)

За то смо у овом крат ком при ло гу и ука за ли на со ци јал де-
мо крат ске ко ре не То па ло ви ће вих по ли тич ких, ин ди кал них, али и 
те о риј ских ак тив но сти из ме ђу два ра та, ко је ће има ти свој ло ги чан 
на ста вак у рат ном и по сле рат ном пе ри о ду (1941-1970).

3.ЖИВКОТОПАЛОВИЋУГРАЂАНСКОМ
РАТУИЕМИГРАЦИЈИ(1941-1972)

По сле оку па ци је Ју го сла ви је, То па ло вић је жи вео у Бе о гра-
ду и на из глед ни је се ак тив ни је ба вио по ли ти ком. Он је био је дан 
од рет ких по ли ти ча ра ко ји су оста ли у оку пи ра ној Ср би ји, ни су се 
ана жо ва ли у ад ми ни стра ци ји Ми ла на Не ди ћа, а би ли су, ипак, при-
сут ни у сре ди ни где су жи ве ли.

Тек с про ле ћа 1943. го ди не, до шло је до пр вог То па ло ви ће-
вог озбиљ ни јег кон так та са ђе не ра лом Дра жом Ми ха и ло ви ћем и 
упо зна ва њем са Рав но гор ским по кре том чи ји је ге не рал ни се кре-
тар у то вре ме био др Сте ван Мо ље вић, адво кат, а би ли су ан га жо-
ва ни и Дра ги ша Ва сић, др Мла ден Жу јо вић, др Во ји слав Ву ја нац и 
дру ге лич но сти, исти на, по ра зним осно ва ма. 

На осно ву јед ног раз го во ра са адво ка том Ву јан цом из 1943. 
го ди не, ка да је рас пра вља но о “Про гра му срп ског на ро да”, То па-
ло вић је у књи зи “Бор ба за бу дућ ност Ју го сла ви је”, ина че штам-
па ној у Лон до ну, 1967. го ди не, из нео сво је ви ђе ње срп ско-хр ват-
ског, од но сно, му сли ман ског спо ра. У не фор мал ном раз го во ру са 
Ву јан цем из нео је сле де ће ми шље ње по во дом пред ло га да Бо сна 
и Хер це го ви на уђу у са став бу ду ће срп ске др жа ве: “... Ви ме не 
мо же те уве ри ти, да би при сло бод ном гла са њу ве ћи на бо сан ског и 
хер це го вач ког ста нов ни штва при ста ла на то да се опре де ли за Ср-

67)  На ве де на пу бли ка ци ја, стр. 614.

68)  Д. Ту цо вић: Сабранадела, књи га 7, Бе о град, 1980, стр. 86.

69)  Лап че вић-Ми лен ко вић: Препискасрпскихсоцијалиста..., стр. 20.

70)  Ви де ти: М. Ми лу но вић, Ђ. Ра до ва но вић: ИзживотаирададрЖивкаТопаловића:
Прилозизабиографију, Шток холм, 1988, стр. 13-40; Радудружењасрпскихписацаи
уметникауиностранству, Лон дон, 1963. (по да ци о Ж. То па ло ви ћу).
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бе. Зар Ср би ма ни је до ста му ка и бри ге са оста лим на ци о нал ним 
ма њи на ма: Ар ба на си ма, Нем ци ма, Ма џа ри ма, Ру му ни ма, Тур ци-
ма, Бу га ри ма, Гр ци ма, итд. не го још тре ба се би да на ба це на врат 
по ла ми ли јо на Хр ва та, бли зу ми ли јон и по Му сли ма на? Има те не-
ре ше не на ци о нал не про бле ме око уже Ср би је: у Ма ће до ни ји, и на 
Ко со ву, у Цр ној Го ри, у Вој во ди ни и Сан џа ку, и Ви још хо ће те да 
то ком пли ку је те огром ним вер ско-на ци о нал ним ша ре ни лом Бо сне 
и Хер це го ви не?”

О раз го во ри ма са ви ше по ли тич ких лич но сти у оку пи ра ном 
Бе о гра ду ко је су би ле отво ре не при ста ли це по кре та Дра же Ми ха-
и ло ви ћа, То па ло вић је оба ве стио при сут не чла но ве ГО СПЈ (ко ји 
су се оку пља ли у про сто ри ја ма Рад нич ке Кре дит не За дру ге) у Бе-
о гра ду.

При сут ни со ци ја ли сти-со ци јал де мо кра ти оба ве ште ни су 
о до са да шњим ак ци ја ма То па ло ви ћа оства ре ним у пр вој по ло ви-
ни 1943. го ди не, и за кљу че но да ва ља об но ви ти ве зе са чла ни ца ма 
пред рат не Удру же не опо зи ци је, ис пи та ти ка рак тер Рав но гор ског 
по кре та (по слат је Јо во Јак шић да бо ра ви не ко ли ко не де ља на Рав-
ној Го ри), а ис так ну та је иде ја о при бли жа ва њу два по кре та от по ра 
све у ци љу пре ки да гра ђан ског ра та.

Већ у пр вој по ло ви ни 1943. го ди не, до шло је до пр вих кон-
та ка та ме ђу стра нач ким пр ва ци ма ме ђу рат них по ли тич ких стра на-
ка: Со ци ја ли стич ке пар ти је Ју го сла ви је, са мо стал но-де мо крат ске 
стран ке, Де мо крат ске стран ке, Зе мљо рад нич ке стран ке, Ра ди кал не 
стран ке, Ре пу бли кан ске стран ке као и Са ве за спорт ских и со кол-
ских омла дин ских дру шта ва. Они су се са гла си ли да тре ба ство-
ри ти јед ну но ву по ли тич ко-на ци о нал ну ор га ни за ци ју са ста вље ну 
од де мо крат ских стра на ка ко је тре ба да усво је за јед нич ки про грам, 
уз за др жа ва ње по ли тич ке и иде о ло шке са мо стал но сти. Исто та ко, 
ис так ну та је по тре ба са рад ње са Хр ват ском се љач ком стран ком, с 
об зи ром да је бу дућ ност хр ват ског на ро да у фе де ра тив ној за јед ни-
ци Ју жних Сло ве на, а с об зи ром на про бле ме Цр не Го ре, Бо сне и 
Хер це го ви не као и на ци о нал них ма њи на, уса гла ше но је да ће се 
ове по ли тич ке пар ти је за ла га ти за фе де ра тив но уре ђе ње Ју го сла и-
вје. Уго во ре на је и ну жност са рад ње два по кре та от по ра у Ју го сла-
ви ји, у ци љу њи хо ве за јед нич ке бор бе про тив оку па то ра и ско рог 
осло бо ђе ња зе мље.

Нај ин те ре сант ни ја тач ка спо ра зу ма, ка ко на во ди То па ло вић 
у књи зи: “Бор ба за бу дућ ност Ју го сла ви је”, од но си ла се на пи та ње 
бу ду ћег устав ног уре ђе ња Кра ље ви не Ју го сла ви је: “... Ми же ли мо 
обез бе ди ти де мо крат ски по ре дак у Ју го сла и вји, тј. пра во на ро да да 
сам сло бод но до но си од лу ке о об ли ци ма вла сти. Ис ку ство у де мо-
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крат ским др жа ва ма је по ка за ло да је то мо гу ће и у пар ла мен тар ној 
мо нар хи ји и у пар ла мен тар ној ре пу бли ци”.71)

То па ло ви ће во пр во су сре та ње са пу ков ни ком Дра жом Ми ха-
и ло ви ћем на Рав ној Го ри 1943. го ди не ба рем она ко као је за пи сао 
два де се так го ди на ка сни је, у еми гра ци ји, об ја шња ва не сла га ња и 
раз ми мо и ла же ња са пр ва ци ма Рав но гор ског по кре та на Све то сав-
ском кон гре су у се лу Ба, ја ну а ра 1944. го ди не.

Мо ље ви ћа је опи сао као “... ви со ког, се дог, мр ша вог чо ве ка 
пла вих очи ју, змиј ског по гле да. У све му из ван ред но скро ман, упра-
во аскет. Чи ни ути сак фа на ти ка, ка лу ђе ра. Не го во ри мно го, из ра-
жа ва се до ста те шко и не до вољ но ја сно, али од сво јих схва та ња и 
тврд њи ни за дла ку не по пу шта. Има по ве ре ње или не по ве ре ње 
пре ма по је ди ним љу ди ма, вој ни ци ма и др жав ни ци ма у ино стран-
ству па и о они ма у на шој зе мљи и сре ди ни са ко јом ра ди. Ду бо ко 
је огор чен на ен гле ску вла ду и ње ну по ли ти ку, ко ју сма тра ан ти-
срп ском. Ње га углав ном ин те ре су ју Ср би, Бо сна и у Бо сни Бо сан-
ска Кра ји на...”.72)

За Ва си ћа је за пи сао да је пе снич ка ду ша са за ма гље ним иде-
ја ма: “... без чвр стих уве ре ња и го тов да под но вим ути сци ма та 
сво ја уве ре ња бр зо ме ња. На Уни вер зи те ту је нај пре био со ци ја ли-
ста, а за тим је про ле тео кроз низ по ли тич ких гру па, по стао при ста-
ли ца ли бе ра ла под вођ ством Ри бар ца, чак Ри бар чев зет, здру жио 
се доц ни је са ко му ни сти ма и по шао на по се ту у Со вјет ски Са вез, 
али се оту да вра тио раз о ча ран. Но, по стао је оштар про тив ник свих 
по ли тич ких пар ти ја. У су шти ни он је био не ста ло жен дух, али спо-
со бан да се оду ше ви и жр тву је. Нај зад се на шао ме ђу ре пу бли кан-
ци ма. Ње гов Ср би зам био је по ште но оду ше вље ње, али се он дао 
ура зу ми ти, и кон струк тив но упо сли ти...”.73)

По ре де ћи То па ло ви ће ве раз го во ре са Дра жом Ми ха и ло ви-
ћем при ли ком пр вог су сре та,74) са ка сни јим зби ва њи ма, ја ну а ра 
1944. го ди не, у се лу Ба, очи глед но је да се глав на по ли тич ка бор-
ба во ди ла из ме ђу То па ло ви ћа и Мо ље ви ћа, ко ји се ни је сла гао да 
Рав но гор ски по крет бу де уто пљен или, из ну тра раз дро бљен де ло-
ва њем ме ђу рат них опо зи ци о них по ли тич ких стра на ка ко је су при-
сту пи ле Све то сав ском кон гре су. У при прем ном де лу кон гре са то је 
би ло ви дљи во у по ле ми ци са Мо ље ви ћем, ка ко пи ше То па ло вић: 
“... На ше пра ве те шко ће на ста ле су око пи та ња ор га ни за ци је ко ја 

71)  БорбазабудућностЈугославије, Лон дон, 1967, стр. 46.

72)  Исто, стр. 104.

73)  Исто, стр. 104.

74)  Исто, стр. 94-115.
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тре ба да ник не из овог Кон гре са. Др Сте ван Мо ље вић је ре као: 
да се они, Рав но гор ци, од луч но про ти ве ства ра њу ма ка кве но ве 
по ли тич ке ор га ни за ци је. Рав но гор ски по крет по сто ји, има сво ју 
ор га ни за ци ју и свој Цен трал ни на ци о нал ни ко ми тет. Он је од у век 
те жио да об је ди ни око се бе све по ли тич ке сна ге на ро да. То мо же 
да се по стиг не овом при ли ком. Не ка пре став ни ци стра на ка уђу у 
Рав но гор ски по крет, чи ји Цен трал ни на ци о нал ни ко ми тет та да мо-
же би ти про ши рен. Овај Кон грес тре ба да је ре дов ни Рав но гор ски 
кон грес, ко ме ће он као се кре тар Цен трал ног на ци о нал ног ко ми те-
та под не ти из ве штај о до са да шњем ра ду. Ја сам се од луч но ус про-
ти вио ова квом обе ле жа ва њу Кон гре са и пред ло зи ма Г. Мо ље ви ћа”. 
За тим је То па ло вић обра зло жио ова кав став ре чи ма: “... То што се 
зо ве Рав но гор ски по крет у су шти ни је јед на иде ја, а не по ли тич-
ка ор га ни за ци ја. То је иде ја не пот чи ња ва ња ка пи ту ла ци ји пред на-
па да чем, иде ја от по ра не при ја те љу, оли че на у лич но сти ге не ра ла 
Ми ха и ло ви ћа и вој ске под ње го вом ко ман дом...”.75)

У ре фе ра ту на кон гре су у се лу Ба, на Све тог Са ву (25-28. 
ја ну ар) 1944. го ди не, То па ло вић је опо вр гао на вод ни “не де мо крат-
ски” ка рак тер по кре та оку пље ног око Дра же Ми ха и ло ви ћа, не ка кве 
њи хо ве те жње за ауто крат ском вла шћу на кон ра та, уз ис ти ца ње то-
та ли тар ног ка рак те ра упра во ко му ни стич ког по кре та, ње го вој из-
ра зи то ан ти срп ској по ли ти ци, по др жа ва њу вас по ста вља ња мо нар-
хи је у зе мљи као и по др шци бор би са ве зни ка про тив Не мач ке. На 
кон гре су је ство ре на “јед на за јед нич ка сло бод на ор га ни за ци ја под 
име ном Ју го сло вен ска Де мо крат ска на род на За јед ни ца76) на чи јем 
се че лу на шао То па ло вић, ина че пред се да ва ју ћи Кон гре са. Основ-
не кон ту ре оп ште на род ног про гра ма са др жа не су у то ме да се: “... 
у це ли ни об но ви Ју го сло вен ска др жа ва и про ши ри на те ри то ри је 
на ко ји ма жи ве Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци и да се као ми ни мал но 
тра же ње бу ду ћој Ју го сла ви ји од ре де гра ни це пре ма тра же њу ју го-
сло вен ске де ле га ци је на кон фе рен ци ји ми ра по сле пр вог свет ског 
ра та”. Ју го сла ви ја је тре ба ло да бу де уре ђе на као “... фе де ра тив на 
др жа ва у об ли ку устав не и пар ла мен тар не на след не мо нар хи је са 
на род ном ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа и са Кра љем Пе тром Дру гим 
на че лу”. Кон грес је за кљу чио да је нео п ход но у окви ру бу ду ће де-
мо крат ске Ју го сла ви је уста но ви ти јед ну срп ску је ди ни цу у др жав-
ној за јед ни ци, ко ја би на де мо крат ским осно ва ма оку пља ла “цео 
срп ски на род на ње го вој те ри то ри ји. Исто на че ло тре ба да ва жи 
и за Хр ва те и Сло вен це. “Оспо ре не су и од лу ке Дру гог За се да ња 
АВ НОЈ-а у сми слу да: “... Раз гра ни че ње из ме ђу Ср ба и Хр ва та из-
вр ше но је без ле ги тим них пред став ни ка срп ског на ро да, као и сва 

75)  Исто, стр. 161.

76)  Исто, стр. 8.
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дру га фак тич ка ста ња ство ре на пред рат или у ра ту, под при ти ском 
на си ља и дик та том оку па то ра, не при зна ју се”. Исто та ко, ис так-
ну ти су зах те ви да се Ју го сла ви ја кон сти ту и ше као де мо крат ска 
прав на др жа ва где се по шту ју сло бо де и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на. 
Још јед ном је ис так ну то да је Краљ Пе тар II на род ни краљ по уста-
ву и за ко ни ма Ју го сла ви је и да је он по њи ма оба ве зан на вр ше ње 
сво јих кра љев ских ду жно сти те: “... сма тра да га од ових ду жно сти 
раз ре ша ва или на њи хо во вр ше ње ути че, да чак ни Он сам не мо же 
да на пу шти вр ше ње ових ду жно сти, на ро чи то ду жност Вр хов ног 
Ко ман дан та вој ске и на ро чи то да нас, ка да је зе мља у ра ту, док га 
сло бод но иза бра но на род но пре став ни штво ле гал ним пу тем од вр-
ше ња ових ду жно сти, не би осло бо ди ло”.77)

Кон грес је оп ту жио КПЈ да во ди про ду жет ку гра ђан ског ра та 
и бо ри се за ус по ста вља ње ко му ни стич ке дик та ту ре у Ју го сла ви ји, 
а по др жао је бор бу са ве зни ка про тив фа ши зма и прин ци пе из ра же-
не у Атлант ској по ве љи. 

На кон кон гре са, То па ло вић је одр жао не ко ли ко збо ро ва ши-
ром Шу ма ди је. На збо ру у се лу Пра ња ни ма, уда ље ном 20-так ки-
ло ме та ра од Чач ка, То па ло вић је пред не ко ли ко хи ља да ме шта на 
из ја вио: “... Али бра ћо, по сто ји за све нас јед на ве ли ка опа сност. У 
ино стран ству не ма на ше На род не скуп шти не, као што је по сто ја ла 
за вре ме Пр вог свет ског ра та. Ве ли ка је не сре ћа, да пред овај рат 
ни су оба вље ни сло бод ни из бо ри, па да пра ви на род ни пре став ни-
ци по ђу у ту ђи ну и пре ста вља ју др жа ву. Њих ни ко не би мо гао ни 
об ма ну ти, ни ти на зло при си ли ти. Ова ко без На род не скуп шти не, 
др жа ву пре ста вља са мо Краљ. Он име ну је и от пу шта вла ду ка ко 
хо ће. А Краљ је млад и зе лен. Око ње га се са ку пља го ми ла ту ђи на-
ца ко јих се же ље на шег на ро да и ње го ва бу дућ ност ни шта не ти чу. 
Ту је и го ми ла на ших љу ди, ко ји не но се ни ка кву од го вор ност. Сви 
они вр ше при ти сак на Кра ља да га на ве ду на зло: да се од рек не 
кра љев ске вла сти и ко ман де над вој ском и да све то усту пи Ти-
ту и ко му ни сти ма. Због те опа сно сти Кон грес је мо рао отво ре но 
по ру чи ти Кра љу: Мла ди ћу, па зи шта ра диш!...” У књи зи: “Ср би ја 
под Дра жом”, пу бли ко ва ној у Лон до ну, 1968. го ди не, То па ло вић 
ће у би о граф ским за бе ле шка ма за пи са ти да су Кон грес у се лу Ба 
и ње го ве по ли тич ке по сле ди це нај ви ше по го ди ле ре жим ге не ра ла 
Ми ла на Не ди ћа у Ср би ји: “... То се ви де ло и по по ли тич ким те шко-
ћа ма што су Не ди ћу ства ра не од стра не ње го вих до та да шњих по-
ли тич ких и вој них са рад ни ка. Све че шће су се ја вља ли Не ди ће ви 
офи ци ри на слу жбу у Дра жи ним је ди ни ца ма или на вр ше ње услу га 
Дра жи у окви ру Не ди ће ве Срп ске др жав не стра же...”.78)

77)  Исто, стр. 197-199.

78)  Исто, стр. 70.
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Ју на 1944. го ди не, Жив ко То па ло вић је са су пру гом Ми ли-
цом Ђу рић-То па ло вић, са аеро дро ма у Пра ња ни ма, код Чач ка, сти-
гао у Ита ли ју, код са ве знич ке бри тан ско-аме рич ке ми си је где је 
тре ба ло да пред ста вља по крет ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа и про па ги ра 
по ли тич ке од лу ке до но се не у се лу Ба. Ту се су срео са Шу ба ши-
ћем, али из објек тив них раз ло га ни је мо гоа мно го то га да учи ни, 
па чак ни да кон так ти ра са Ми ха и ло ви ћем у оку пи ра ној зе мљи. 
На кон спо ра зу ма Ти то-Шу ба шић, сре ди ном ју на 1944. го ди не, То-
па ло ви ћу је би ло ја сно да: “... је по сле Ба ри ја и На пу ља до шло до 
на пу шта ња Дра же Ми ха и ло ви ћа и при зна ња Ти та... То па ло ви ћев 
да љи рад се свео на сла ње до пи са са ве знич ким ко ман да ма у ко ји-
ма се де таљ но из ла га ла си ту а ци ја у Ју го сла и вји и тра жи ла хит на 
по моћ”. То па ло ви ћев рад је био под ен гле ском кон тро лом: “Ни је 
му до зво ље но да се са ста не са на шим по ли ти ча ри ма. Пре пи ска са 
њи ма је ишла пре ко аме рич ких ве за. То је би ло спо ро и не до вољ но 
ка да се ра ди ло о до но ше њу хит них од лу ка. Ве за са Ми ха и ло ви ћем 
је по ста ла не ре дов на. Са ве знич ко при зна ње Ти та ни је да ва ло на де 
у бо ље ре ше ње при ли ка у Ју го сла и вји. Оста ло је још да се по ку ша 
са ши рим оба ве шта ва њем За па да о ју го сло вен ској ствар но сти и да 
њи хо во јав но мње ње вр ши при ти сак на сво је вла де, да спа су шта 
се мо же спа сти и да по ку ша ју да ис пра ве по чи ње не гре шке...”.79)

Ра ди то га, То па ло вић пре ла зи у Швај цар ску, где због пи са ња 
у јед ним со ци ја ли стич ким но ви на ма, под пу ним име ном, од стра не 
ко му ни стич ких вла сти у Бе о гра ду, бу де за тра же на ње го ва екс тра-
дик ци ја у Ју го сла ви ју. На ње гов зах тев, је дан про фе сор Же нев ског 
уни вер зи те та, ина че со ци јал де мо кра та, утвр дио је да су оп ту жбе 
ју го сло вен ске вла де нео сно ва не. То су исто утвр ди ли и фран цу ски 
со ци ја ли сти (на То па ло ви ћев зах тев), јер се обра тио при прем ном 
При вре ме ном од бо ру за об но ву Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле.

То па ло вић је у Па ри зу, 1948. го ди не, обра зо вао Ин тер на ци-
о нал ни со ци ја ли стич ки би ро ко га су са чи ња ва ли со ци ја ли сти из 
де сет ко му ни стич ких зе ма ља. Као пред сед ник овог би роа уче ство-
вао је као ре до ван члан у об но ви СИ. То па ло вић је у еми гра ци ји 
осно вао Ју го сло вен ски сло бо дан син ди кат као сек ци ју фран цу ског 
де мо крат ског син ди ка та Форс Уври ер (For ce Ouvri e ree). Исто та-
ко, у Па ри зу је био на че лу Ин тер на ци о нал ног цен тра сло бод них 
син ди ка ли ста и у из бе гли штву, од но сно уред ник ча со пи са “La bor i 
Exi le”, “Sindyca li ste Exi le”, а из да вао је и лист “Син ди ка лист”. То-
па ло вић је нај ви ше пру жао от пор да се ко му ни стич ки син ди ка ти 
из Ју го сла ви је ин фи ли ти ра ју у рад ме ђу на род них син ди кал них ор-

79)  На ве де но пре ма: М. Ми лу ти но вић, Ђ. Ра до ва но вић: ИзживотаирададрЖивкаТопа-
ловића, Шток холм, 1978, стр. 51.
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га ни за ци ја. Ду го је го ди на био за ступ ник сло бод них син ди ка ли ста 
у окви ру Ме ђу на род не Кон фе де ра ци је Сло бод них Син ди ка та, а де-
ло вао је и у по кре ту за Европ ско ује ди ње ње. Од 1961. го ди не, био 
је и пред сед ник Де мо крат ске за јед ни це Ју го сла ви је у Фран цу ској.

Јед на од пр вих пре пре ка ко му ни стич ких вла сти Ју го сла ви је, 
у ци љу да се су зби је ова по ли тич ка ак тив ност То па ло ви ћа, би ла је 
да се То па ло вић (на су ђе њу Дра жи Ми ха и ло ви ћу 1945. го ди не у 
Бе о гра ду), про гла си за рат ног зло чин ца и осу ди, у од су ству на 20. 
го ди на ро би је са при нуд ним ра дом!

По што ни је мо гао да се по ја ви на су ђе њу Дра жи Ми ха и ло-
ви ћу у Бе о гра ду, То па ло вић је у еми гра ци ји, у Па ри зу, 1958. го ди-
не, об ја вио књи гу: “По кре ти на род ног от по ра у Ју го сла ви ји (1941-
1945)”. У де лу књи ге где се го во ри о на вод ној ње го вој из да ји, а 
по себ но кон гре су у се лу Ба, То па ло вић је опо вр гао тврд ње ту жи о-
ца, сле де ћим на во ди ма: “Де мо крат ским сна га ма у Ју го сла ви ји на-
ме та ла се та да са мо јед на по ли ти ка: пре кид гра ђан ског ра та; ста-
вља ње оба по кре та от по ра под јед ну са ве знич ку ко ман ду; из ра да 
за јед нич ког др жав ног про гра ма и обез бе ђе ње сло бод них из бо ра и 
де мо крат ских пра ва на ро да и за осло бо ђе ња зе мље. Нај пре ча и не-
по сред на бри га би ла је да се што пре пре ки не рат...”.80)

Пре ци зни је по дат ке о кон гре су у се лу Ба и ства ра њу Ју го сло-
вен ске Де мо крат ске На род не За јед ни це, сре ће мо у пу бли ко ва ним 
за пи сни ци ма са су ђе ња Д. Ми ха и ло ви ћа. Та да је, из ме ђу оп ту же-
ног и ту жи о ца те као ова кав ди ја лог:

“ – Ко је до нео на црт ре зо лу ци је?
- Из ра дио га је је дан ужи од бор по ли тич ких стра на ка у Бе о-

гра ду а до нео га је Жив ко То па ло вић. Он је пре тре сан на прет кон-
фе рен ци ји пред Кон грес ко ја је тра ја ла два да на и на ко јој су би ли: 
од Рав но гор ског по кре та ја, Ва сић и Мо ље вић, а од по ли тич ких 
стра на ка Жив ко То па ло вић, Бра на Ив ко вић и Ша ца.

- Ту жи лац: Шта зна чи Ј. Д. Н. З.?
- Ми ха и ло вић: Ју го сло вен ска Де мо крат ска На род на За јед ни-

ца. То је ко а ли ци ја Рав но гор ског по кре та и по ли тич ких стра на ка 
за сно ва на на Ба шком Кон гре су. И на том пи та њу до шло је до рас-
пра ве ко ју сам пре се као.

- Ту жи лац: Зна чи Ба шки Кон грес пред ста вља оства ре ње ко-
а ли ци је Рав но гор ског по кре та и по ли тич ких стра на ка на од ре ђе ној 
плат фор ми”.81)

80)  ПокретинародноготпорауЈугославији:1941-1945, Па риз, 1958, стр. 93.

81)  На ве де но де ло, стр. 87.
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Али и по ред то га, То па ло вић је био ра до ви ђен и ува жа ван у 
Со ци ја ли стич кој ин тер на ци о на ли, а 1966. го ди не, у Бе чу, ор га ни-
зо вао је, са још 20-так еми гра на та Со ци јал-де мо крат ску за јед ни-
цу Ју го сло ве на ван Отаџ би не (Удру же ње сло бод них Ју го сло ве на у 
Отаџ би ни). Ова ор га ни за ци ја је при кљу че на Со ци ја ли стич кој за-
јед ни ци за Сред њу и Ис точ ну Евро пу. Циљ је ове ор га ни за ци је био 
да се на мет ну ти јед но пар тиј ски ре жим тран сфор ми ше у истин ску 
пар ла мен тар ну де мо кра ти ју. До ње се до ла зи ства ра њем јед не пре-
ла зне вла де ко ја би омо гу ћи ла из во ђе ње сло бод них из бо ра за Уста-
во твор ну скуп шти ну, јер: “... је ди но се кроз сло бод не из бо ре мо гу 
ство ри ти легитимни пред став ни ци на ро да Ју го сла ви је, ко ји би у 
сло бод ном до го во ру из вр ши ли ор га ни за ци ју др жа ве и свих јав них 
уста но ва, као и це ло куп ног дру штве ног по рет ка у фе де рал но уре-
ђе ној де мо крат ској ре пу бли ци Ју го сла ви ји”.82) 

У еми гра ци ји То па ло вић, је по ред на ве де них књи га: “Бор ба 
за бу дућ ност Ју го сла и вје” (Лон дон, 1967.) и “Ср би ја под Дра жом” 
(Лон дон, 1968.) на пи сао и не ко ли ко дру гих за па же них сту ди ја ко је 
су, као и сто ти не дру гих ње го вих чла на ка, но вин ских на пи са, слу-
жбе них из ве шта ја и ана ли за, на ме ње них Ме ђу на род ној ор га ни за-
ци ји ра да у Же не ви где је ра дио као чи нов ник, са вет ник ре чи ма: 
“Го во ри Вам Жив ко То па ло вић”, на и шао на по во љан при јем у јав-
но сти. Ов де, у зе мљи, по вре ме но се огла ша вао пре да ва њи ма пре ко 
ра дио ста ни це “Сло бод на Евро па”.

У вре ме су ко ба КПЈ и СКП, 1948. го ди не, То па ло вић је шо-
ки рао он да шњу јав ност сме лим тврд ња ма у две ома ње бро шу ре: 
“Ti to et Ko min form-Yougo sla vie de 1941-1949” (Из да ње гру пе ју го-
сло вен ских со ци ја ли ста, Па риз, 1950) и “Les usi nes aux ouvri ers” 
(1953). Иако се на пр ви по глед, не у пу ће ни ма, чи ни ло да по др жа-
ва ти то и стич ку дик та ту ру, би ло је су прот но. У евен ту ал ној по бе-
ди Ста љи на, ви део је ве ли ку опа сност за бу дућ ност Ју го сла ви је и 
гу би так ре ал них шан си за вас по ста вља ње де мо крат ског ре жи ма у 
Ју го сла ви ји. По себ но су за ни мљи ва То па ло ви ће ва раз об ли ча ва ња 
ко му ни стич ког по ку ша ја да фа бри ке пре да ју рад ни ци ма на упра-
вља ње, у фор ми рад нич ког са мо у пра вља ња, јед но став ног раз ло га 
што је био ве ли ки уплив ко му ни стич ке пар ти је и ре пре сив ног си-
сте ма у све по ре дру штва.

Уоста лом, То па ло вић је у пред го во ру књи ге: “По кре ти на-
род ног от по ра у Ју го сла и вји 1941-1945” (Па риз, 1958) за ју го сло-
вен ски ре жим за пи сао да је ве што ис ко ри стио ру ске бољ ше ви ке 
ра ди про па ган де и за пад не де мо кра ти је за ма те ри јал но по ма га ње: 
“Ре жим ју го сло вен ске дик та ту ре је у сво јој осно ви власт јед не 
шум ске вој ске под ко му ни стич ким воћ ством. Она се на мет ну ла др-
82)  Исто, стр. 366.
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жа ви и на ро ду ору жа ном си лом...”. Упр кос фе де ра ли стич ком на че-
лу ко је је прак тич но по тр то ре жи мом дик та ту ре у свим фе де рал-
ним је ди ни ца ма и јед но пар тиј ским цен тра ли змом, ју го сло вен ски 
ко му ни сти: “...Исту вар ку пре ма за пад ним де мо кра ти ја ма вр ше ју-
го сло вен ски ко му ни сти и сво јим ре фор ма ма у прав цу еко ном ске 
де мо кра ти је. Упра во на ју го сло вен ском ис ку ству по ка зу је се да је 
оства ре ње еко ном ске де мо кра ти је не мо гу ће без по сто ја ња гра ђан-
ских сло бо да и пу не по ли тич ке де мо кра ти је”.83)

У до ку мен то ва ној сту ди ји: “Ка ко су ко му ни сти до гра би-
ли власт у Ју го сла ви ји”, пу бли ко ва не у из да њу “Син ди ка ли ста” 
и “На ше ре чи” у Лон до ну, 1964. го ди не, То па ло вић је на осно ву 
ана ли зе вој но-по ли тич ких зби ва ња у Ју го сла ви ји од 1939. до 1945. 
го ди не, про ни као у бољ ше вич ки ка рак тер на сил но уста но вље не 
ко му ни стич ке вла сти у Ју го сла ви ји на кон ра та.

За ни мљи ве су ње го ве тврд ње да су ју го сло вен ски ко му ни-
сти би ли пр ви у све ту: “... ко ји су од мах устро ји ли сво ју дик та ту ру 
по со вјет ском ти пу. Ни је им био по тре бан је дан пре ла зни пе ри од 
за по литчко ма не ври са ње и по сте пе но уни шта ва ње де мо крат ских 
сна га, као што је то био слу чај у сви ма оста лим зе мља ма под оку-
па ци јом со вјет ске вој ске –у Ру му ни ји, Бу гар ској, Ма џар ској, Че-
хо сло вач кој, Пољ ској. Ју го сло вен ски ко му ни сти су још то ком ра та 
ства ра ли свој апа рат вла сти и сво ју ору жа ну си лу, и мо гли су од мах 
пре ћи на уни шта ва ње сво јих про тив ни ка и из град њу сво је дик та-
ту ре. Ово им је би ло олак ша но ти ме што су у све му ко пи ра ли со-
вјет ске уста но ве и бољ ше вич ке ме то де вла да ња”.84)

То па ло вић опо вр га ва по став ке марк си стич ке де мо крат ске 
то ри је о по сто ја њу пред у сло ва, пре све га, еко ном ских, по ли тич-
ких и ду хов них ко ји су нео п ход ни да се пре у зме власт у зе мљи. 
Он јед но став но сма тра да је ру ски и ју го сло вен ски при мер по ка зао 
да је за осва ја ње вла сти у др жа ви до вољ на са мо ору жа на си ла и 
ни ка кви еко ном ски и ду хов ни пред у сло ви: “... Гру па на о ру жа них 
ко му ни ста мо же у ра ту под по год ним при ли ка ма да ство ри вој ску 
и до ко па се по ли тич ке вла сти без ве ли ких при вред них пред у зе ћа, 
без сна жне рад нич ке кал се и без со ци ја ли стич ке све сти у на ро ду”, 
али и до да је да: “... Без истин ске де мо кра ти је не мо же се дик та тор-
ски ко му ни зам раз ви ја ти ка сло бо ди и дру штве ној јед на ко сти, ка 
со ци ја ли зму”.85)

83)  Ж. То па ло вић: ПокретинародноготпорауЈугославији1941-1945, Па риз, 1958, стр. 9.

84)  Ж. То па ло вић: “Ка ко су ко му ни сти до гра би ли влaст у Ју го сла ви ји”, Синдикалист, Лон-
дон, 1964, стр. 130.

85)  Исто, стр. 132.
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Ове по ли тич ко-те о риј ске по сту ла те То па ло вић је про на шао 
и уте ме љио на осно ву сво јих ра ни јих по ли тич ко-исто ри о граф ских 
ис тра жи ва ња у две ома ње сту ди је: “За че ци со ци ја ли зма и ко му ни-
зма у Ју го сла ви ји” (Лон дон, 1961) и “Си лом де мо кра ти је” (Лон-
дон, 1961).

Тра га ју ћи за ко ре ни ма ко му ни стич ког јед но у мља на кон 
1945. го ди не, То па ло вић ће у ома њој књи зи: “За че ци со ци ја ли зма 
и ко му ни зма у Ју го сла ви ји”, за ко му ни сте и њи хо ве ме то де да се 
до че па ју вла сти још од Ву ко вар ског кон гре са, зна чи од 1920. го ди-
не, твр ди ти да они, за пра во и ни су из ве ли ни ка кву со ци јал ну ре-
во лу ци ју, а нај ма ње до шли на власт осло ње ни на рад нич ки по крет 
сво је зе мље. По пут бољ ше ви ка у Ру си ји 1917. го ди не: “... они су у 
то ку јед ног ду го го ди шњег ра та (1941-1945) у ко ме је про па ла ста-
ра др жав на и дру штве на ор га ни за ци ја, под ви дом на род не бор бе за 
осло бо ђе ње ор га ни зо ва ли сво је ору жа не гру пе. По мог ну ти стра-
ним оруж јем и стра ном вој ском, не ра ди за во ђе ња ко му ни зма већ 
ра ди осло бо ђе ња др жа ве од оку па то ра, они су се си лом до че па ли 
вла сти у осло бо ђе ној Ју го сла ви ји. Тек иза то га они су ста ли да про-
во де сво ју ре во лу ци ју...”.86)

То па ло вић је у сту ди ји: “Слом де мо кра ти је”, 1961. го ди не, 
ана ли зи ра ју ћи по ли тич ки про фил Јо си па Бро за, ис та као да је он у 
КПЈ увео не што но во: “... ли кви да ци ју и по след њих де мо крат ских 
оста та ка у њој. Овој пар ти ји по ста ла је стра на сва ка те жња да се-
би при вла чи ма се и до зво ља ва ма са ма да од ре ђу ју пар тиј ску по ли-
ти ку. Ма се не ка сто је на по љу, или, у ту ђим ор га ни за ци ја ма. Њих 
ће во ди ти пар тиј ци, јед на ели та од по себ но шко ло ва них, ор га ни-
зо ва них и вр хов ном воћ ству пот чи ње них ка дро ва. Ме сто пар ти је 
ма са-пар ти ја ка дро ва, са ста вље на од ма лог бро ја про фе си о нал них 
ре во лу ци о на ра...”.87)

То па ло вић је у еми гра ци ји оста вио зна ча јан ути цај, ре кли би 
смо од лу чу ју ћи за очу ва ње из вор них со ци јал де мо крат ских иде ја. 
То је би ло мо гу ће и због то га, што је још од док то рант ских да на 
одр жа вао ве зе са ино стра ним со ци јал де мо кра та ма, са Кар лом Ка-
уц ким, а ка сни је ње го вим си ном Бру ном Ка уц ким, Ал бер То мом, 
Фри дри хом Адле ром, Еду ар дом Де пре ом, а ка да је Жив ко То па ло-
вић умро у Бе чу, 9. фе бру а ра 1972. го ди не, ње го вој су пру зи Ми ли-
ци То па ло вић је сти гло на сто ти не те ле гра ма из свих кра је ва све та, 
од углед них по је ди на ца, ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја.

То је нај бо ље све до чан ство То па ло ви ће ве ве ли чи не и ути ца-
ја у ме ђу на род ном со ци јал де мо крат ском по кре ту, ко је је за на род 

86)  Ж. То па ло вић: ЗачецисоцијализмаикомунизмауЈугославији, Лон дон, 1961, стр. 10.

87)  Ж. То па ло вић: Силомдемократије, Лон дон, 1961, стр. 63.
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у Ју го сла ви ји, све до ско ро оста ло не по зна то. Сто га, овај по ку шај 
осве тља ва ња по ли тич ке лич но сти То па ло ви ћа, пред ста вља и на-
пор да се на кон ско ро ше зде се то го ди шњег ћу та ња про го во ри и о 
по ли тич кој за о став шти ни Жив ка То па ло ви ћа, и по ра ди на ње го вој 
по ли тич кој и суд ској ре ха би ли та ци ји. Она је де ли мич но и оства ре-
на, на при мер, у про гра ми ма не ких ле ви чар ских, со ци ја ли стич ких 
и со ци јал де мо крат ских пар ти ја88) по чет ком 90-тих го ди на 20. ве ка, 
али то још ни је до вољ но за “по вра так” овог срп ског со ци ја ли сте и 
син ди ка ли сте у Ср би ји с по чет ка 21. ве ка.89) 

Ипак, пр ви ко рак је учи нио др Во ји слав Ко шту ни ца, ко ме је 
27. но вем бра 2008. го ди не, уру че на на гра да За ду жби не “Жив ко и 
Ми ли ца То па ло вић”:

“У Срп ској књи жев ној за дру зи, у пре пу ној са ли, ју че је уру-
че на на гра да За ду жби не “Жив ко и Ми ли ца То па ло вић” Во ји сла ву 
Ко шту ни ци, прав ном пи сцу и дру штве ном рад ни ку, за “вер ност се-
би и свом на ро ду”, ка ко сто ји у обра зло же њу. Од лу ку је, јед но гла-
сно, до нео Управ ни од бор: Ми ло ван Да ној лић (пред сед ник), Са ња 
Бо шко вић и Ђор ђи је Ву ко вић. 

По здра вља ју ћи го сте, у име до ма ћи на, Сло бо дан Ра ке тић, 
пред сед ник Срп ске књи жев не за дру ге, под се тио је да је тре ће из-
да ње “Исто ри је срп ског на ро да” об ја вље но упра во за хва љу ју ћи 
по мо ћи За ду жби не “Жив ко и Ми ли ца То па ло вић”.

У обра зло же њу од лу ке Управ ног од бо ра, ко ју је про чи тао 
књи жев ник Ми ло ван Да ној лић, ка же се, из ме ђу оста лог, да је па-
три о ти зам Во ји сла ва Ко шту ни це “ра ци о нал ни из бор прав ни ка на-
дах ну тог љу ба вљу пре ма род ном тлу и ње го вим љу ди ма”. Ње го ва 
књи га “Од бра на Ко со ва”, не по сред ни по вод за до де лу овог при-
зна ња, ле то пис је тро го ди шње бор бе да се раз го вор о ста ту су на-
ше не срећ не по кра ји не по ста ви у ко ор ди на те исто ри је и у окви ре 
вла да ју ћег ме ђу на род ног пра ва. Уру чу ју ћи на гра ду, Ми ло ван Да-
ној лић је ре као да се нов ча ног де ла (де сет хи ља да евра) Во ји слав 
Ко шту ни ца од ре као, у ду ху де ла Жив ка То па ло ви ћа, у ко рист по-
ро ди це Бла го те Ша пи ћа, ко ји са сво јом ше сто чла ном по ро ди цом 
по ди же се би дом у Ср би ци на Ко со ву и Ме то хи ји.

У свом сло ву, под се ћа ју ћи на жи вот ни пут Жив ка То па ло-
ви ћа (1886-1972), прав ни ка и по ли ти ко ло га, ко ји је док то ри рао 

88)  Ви де ти про грам СПС из 1990. го ди не, про грам СДП Че до ми ра Мар ко ви ћа из 1992-
1193. го ди не, про грам СДП Мом чи ла Трај ко ви ћа, као и про гра ме дру гих пар ти ја и удру-
же ња на ппри мер, ак тив ност Фон да др Живко и Милица То па ло вић и на гра де ко је се 
до де љу ју углед ним по ли тич ким лич но сти ма Ср би је.

89)  Де це ни ја ма је овим Фон дом, у ства ри За ду жби ном др Жив ка и Ми ли це То па ло вић 
упра вљао (не дав но пре ми ну ли) Мар ко Ми лу но вић из Швед ске, а ак тив но сти је на ста-
вио књи жев ник Ми ло ван Да ној лић.
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кри вич но пра во, јед ног од осни ва ча КПЈ, ко ју је на пу стио 1920. 
го ди не, ка да је она при хва ти ла бољ ше ви зам, пред сед ни ка Со ци-
ја ли стич ке пар ти је Ју го сла ви је, при пад ни ка Рав но гор ског по кре та 
од 1943. го ди не, пред сед ни ка Ју го сло вен ске де мо крат ске на род не 
за јед ни це, осу ђе ног на два де сет го ди на ро би је од ко му ни стич ке 
вла сти, Во ји слав Ко шту ни ца је ре као да је Жив ко То па ло вић, пре 
све га, био пра ви па три о та у те шким вре ме ни ма кроз ко је је Ср би ја 
про ла зи ла. На Све то сав ском кон гре су 1944. го ди не све иде о ло ги је 
и сва спо ре ња би ла су ста вље на на стра ну, јер је на днев ном ре ду 
би ла суд би на Ср би је и срп ског на ро да.

На при ме ру истин ског па три о ти зма Жив ка То па ло ви ћа, до-
дао је Ко шту ни ца, мо гли би смо да на у чи мо да нам је оба ве за да 
увек нај о длуч ни је бра ни мо онај део отаџ би не и оне на ци о нал не 
ин те ре се ко ји су у од ре ђе ном тре нут ку нај у гро же ни ји.

Вид но уз бу ђен, при ма ју ћи дар, Бла го та Ша пић је по звао Во-
ји сла ва Ко шту ни цу да до ђе у Ср би цу, на Ко со ву и Ме то хи ји, бу де 
њи хов гост и ви ди ка ко жи ве”.90)
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ASERBIANSOCIALISTDRZIVKO
TOPALOVIC(1886-1972)

Summary
Author of the article wrote about dr Zivko Topalovic, a socialist 

and labor union activist, who marked history of socialism with his polit-
ical activity in 20th century in Serbia. Dr Zivko Topalovic was born in 
1886 in Uzice and graduated from the Faculty of Law at the University 
of Belgrade, granted Ph.D. in Law Sciences in Germany and was active 
in Serbian Social-Democratic Party of Dimitrije Tucovic and in Main 
Labor Association of Serbia. After 1918, he founded the Socialist Labor 
Party of Yugoslavia (1921) and became its president. He was engaged 
in activities of inter-war Labor Union and Labor Movement. During 
the Second World War, starting from 1943, he jointed the Ravnogorski 
Movement and in 1944 he went to Italy. While in the exile in France, he 
founded the Democratic Union of Yugoslavia, as well as the journal La-
bor Unionist. For many years he lived abroad as an emigrant – “enemy 
of the nation”, publishing prominent books and other works. He passed 
away on February 1972 in Vienna, Austria.
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МонографијаСлободаијав
ност–одређење,проблемати
зацијаизначај,аутораМилене
ПешићиАлександраНовакови
ћа,значајнајепресвегајерчи
таоцу нуди осврт на теоријска
питања која се тичу феномена
слободе и јавности. Озбиљно
стимонографијесемтемељног
научног приступа Пешићеве и
Новаковића доприноси и сам

одабир аутора кроз чија су те
оријске предлошке творци ове
научнестудијепокушалидачи
таоцупонуде,несамоодговоре
намодернафундаменталнапи
тања филозофије и политичке
теорије – што питања слободе
и јавности свакако јесу, већ уз
консеквентанипрегледанисто
ријскисижепојмовакојисуоб
рађивали и јасан и утемељен
ауторскикритичкиосвртнаиз
ложенетеорије.

Овајподухватдодатнодоби
јаназначајуузмелисепресве
га у обзирчињеницада суоб
рађена питања у монографији
дубокоутканаусамусржонога
што називамо савременом ци
вилизацијом, те да од понуђе
них одговора на иста зависи и
њеноисходиште,правацисмер
у којем ће се кретати  унутар
комплекснеразноврсности„до
бијениходговора“.Управотаје
комплексност и разноврсност
онај степеник који су аутори
студије успешно прескочили,
указујући у својој студији не
само на адекватне теоријске
обрасце, већ и опомињући нас
на „теоријске промашаје“ на
стале, по њима, као рецидив
времена у ком су формирани,
уносећи у целу ствар оношто
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бисмо могли назвати „теориј
ским шумом“. Поред свести
ауторадаоноштобисмомогли
именовати„коначномистином“
у одговору на питања каошто
суслободаијавностнема,ауто
ри ипак покушавају да понуде
извесна теоријска решења, пре
свега инсистирајући на изно
шењупојашњењаипрецизира
њу појмова којима су се руко
водили у свом истраживачком
раду. Управо због наведеног
укључујући ту и поливалент
ност темељних питања двеју
фундаменталнихкатегоријамо
дернедруштвенемислиаутори
су понудили текст издељен у
двезасебновеомафункционал
нецелине;Новаковићразматра
проблематикуслободеаПеши
ћевапитањејавности.

Пре свега ограничен крат
комформом,ауторбиваприну
ђендасагледапитањеслободе
кроз правно – политички дис
курс, али и усред наметнутог
и постављеног концептуалног
оквиракаоштојемонографија,
показује висок ниво познава
ња и разумевања научно реле
вантних теоријских схватања,
те дискурса и научних пози
ција релевантних ауторапопут
Фредриха фон Хајека, Мареја
Родбарда,РобертаНозика,Иса
ијеБерлина...Нудећипресвега
критичкопреиспитивањепојма
позитивне слободе и ставља
јући га из друштвеног аспекта
питања о слободи, а потом га
третирајућикаоисторијскоте

оријски конструкт. Паралелно
санаведеним,ауторизлажетезу
о немогућности, те самим тим
о неутемељености позициони
рања теоријско  друштвеног
феноменаслободе–сагледаног
крозпризмуколективитета,би
ло замишљеног или реалног.
Аутор искључује могућност
да слобода у правном смислу
може припадати иком другом
осим појединцу, нудећи самим
тим критички осврт на све те
оријечијесеисходиштеналази
уметодолошкомколективизму,
биоонпредстављенкаоверски,
етнички,научни...Каоодговор
напитањештатотеоријскипо
јамслободезаправојесте,аутор
се ослања најпре на теорије
слободе засноване на методо
лошком индивидуализму. Са
гледавајући слободу кроз њен
негативан,даклеиндивидуални
концепт,справомупућујућина
чињеницудауправонатаквом
појму слободе почива модеран
политичко – правни поредак,
аутор примарно узима у обзир
цивилизацијски аспект наведе
ногконцептаслободе.

У овом делу монографије,
појам слободе обрађује се пр
во као филозофски појам, ко
ји бива сагледан кроз модерну
теорију природног права и за
кона,затимсепотцртавапојам
методолошког индивидуализма
и нуди се његово разјашњење,
како би се што боље уочила
дистинкција између индивиду
алног и колективног дискурса
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утумачењуовогфеномена.Вр
шећи јасну демаркацију изме
ђу тзв. термина „позитивног“
и „негативног“ поимања појма
слободе, Новаковић је тежио
отварању теоријских путева,
какобисе јасносагледалегра
ницеиндивидуалнихслободаи
преиспитала њихова етичност,
те јасно означила филозофска
„моралност“ у самој концеп
цији појма слобода. Затим се
ауторосврћенатзв.колективи
стичкетеоријеслободепокуша
вајућидакрозфеноменсоција
лизма демистификује и означи
целу једну филозофску школу,
поњемуискривљеногинетач
ног тумачења теоријског појма
слободе,оспоравајућињенуна
водну „модерност“ и „прогре
сивност“,теихнотирајућикао
ретрограданиисторијскиина
учнореверзибиланпроцес.Но
ваковићуприлогсвојојтврдњи
нудикаодоказсупротстављену
модернулибералнуилилибер
теријанскутеоријуслободе,чи
је је најјаче оружје тумачење
појма слободе пре свега кроз
економскусферуиутврђивање
дисктинције између „јавног“ и
„приватног“,теинсистирањена
индивидуалистичком концепту
политичкихиправнихслобода.

Дискурснакомсеуовојна
учној студији инсистира пред
ставља пре свега концепт сло
боде заснован на интеракцији
равноправнихпојединаца, а не
освртна опште добро заједни
це,којејесамопосебиинкопа

тибилно са филозофским пој
момслободе,ослонимолисена
Џон Локово схватање слободе
којепотенцира„власништво“у
ширем значењу, појединца над
њом.Стога сеупрвипланис
тичепоредосталогипојамеко
номскихслобода,схваћенихкао
нужанпредусловкакозаслобо
дупојединцатакоизаслободу
друштва у целини: “Елимини
сањемекономских слободадо
лази до централизовања свеу
купне моћи у једном друштву.
У перспективи то свакако није
доброкакозаслободупоједин
цатакоизаслободудруштвау
целини, јер неминовно доводи
дополитичкихконсеквенцико
је су у свом карактеру аутори
тарне“.1)

Удругомделумонографије,
МиленаПешићпокушавадара
светли друштвено – теоријски
феномен јавности, примарно
кроз одређивање значења овог
појма, како семантичког тако
и кроз опсежно и темељно са
гледавањењеговог историјског
оквира. Управо кроз то преи
спитивањепојмајавности–пу
тем семантичког декодирања
–Пешићева прави једну врсту
отклона од помало стандарди
зованогуделунашенаучнејав
ности „ишчитавања“ Јиргена
Хабермасаињеговог схватања
наведеног појма. Пешићева с
1)  Милена Пешић, Александар Новако

вић, Слобода и јавност – одређење,
проблематизација и значај, Институт
за политичке студије, Београд, 2008,
стр.100.
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правом указују на извесну до
зу „мистификације“ и „есен
цијализације“ у наведеном
ишчитавањупојма,притомин
систирајући управо на Хабер
масовом уважавању јавности
као политичког феномена. Као
једнооднајзначајнијихпитања
утекстуауторкаистичемогућ
ност сагледавања утемељено
стифеноменајавностиуједној
историјскојлинијиразвиткаод
античкогпериодадоданас,ада
тонебудепукосагледавањераз
личитихполиморфнихинеком
патибилних појмова. Ауторки
успевадачитаоцавеомавешто
уводеуовуконтроверзнутему
политичкогдискурса,припома
жућиседоприносомкојејеовој
области далаХанаАрент,што
језасвакупохвалу.

Увођење читаоца у тумаче
ње, уобличавање и схватање
појма јавности ауторка овог
деластудијезапочињепресве
га кроз процес историјске на
ративности самог феномена
јавности, делећи овај процес
натримеђусобноипакспојене
фазе, водившинаскроз антич
ку,средњовековнуисавремену
грађанску теоријску поставку
самог феномена. Оно што је
значајнојестечињеницадаПе
шићеванеизлажесамоосновно
Хабермасовосхватањетермина
јавностикојеонсагледавакроз
свој појам „грађанске јавно
сти“, већ се осврћенаизвесну
надоградњу и продубљивање
ове теоријске поставке. „Јав

ност није постојала као колек
тивитет таквих оквира каквим
га је Хабермас концептуали
зовао, нити као такав систем
друштвене комуникације који
омогућава да се јавно мњење
као продукт рационалне деба
теипосебансоцијално–психо
лошки комплекс оваполити у
дејствујућу друштвену снагу,
контрахента власти и других
посленика моћи.“ Истичући
ауторкаидодаје,“Аличакиако
сеонајављасамоусветуполи
тичке имагинације, јавност је
друштвенафикцијакојауправо
затоштоделујекаостварнапо
крећестварнеполитичкеснаге.
Чакикаополитичкафантазија,
онастављаупогондруштвену
имагинацију, чији се продукти
путемсимболичкихреференци
уграђују у каталогидеја, вред
ности у јавној сфери; и делује
кроз токове јавне друштвене
комуникације као својеврсни
орјентир при процесима инди
видуалногиколективногодлу
чивањаисазнања“2).

Слободаијавност–одређе
ње, проблематизацијаи значај
у сваком смислу представља
вредно штиво уколико се на
исправан и ваљан начин желе
сагледати историјска кретања
унутар задатих научних тема
и тумачења одредница слобо
2)  Милена Пешић, Александар Новако

вић, Слобода и јавност – одређење,
проблематизација и значај, Институт
за политичке студије, Београд, 2008,
стр.247.



Прикази

305

деијавности.Узто,овамоно
графија је могућа и пожељну
референца за даљна истражи
вања на задату тему. Пешиће
ва и Новаковић веома свесно
целу проблематику остављају
отвореном, на известан начин
пружајући могућност научне
надоградње и простор за „за
дискусију“сачитаоцем,управо
упућујућинатоштобиможда
могаобитиимотоовемоногра
фије: Нема појма слободе без
јавностииималијавностибез
појмаслободе?

Sexual Decoys, Zillah Eisen
stein,LondonNewYork,ZedBo
oks(2007),pp.142.

BogdanaKoljević
RETHINKING
CONTEMPORARY
BIOPOLITICS

Asoneoftheforemostpoliti
cal theorists and activists of our
time, in Sexual Decoys Zillah
Eisensteincontinues toarticulate
the meaning of dominant neoli
beral practices, especially in the
contextofongoingUSorganized
warsinAfghanistanandIraqand
thewaysinwhichgenderandrace
aremobilizedforcurrentimperial
democracy.  Eisenstein underli
nesthat“manypeoplehavebeen
apartofthewritingofthisbook”,
reminding thatsucha taskofar
ticulating a discourse of functio
ning of contemporary biopolitics
requires a specific understanding
of the relation between theory
and practice, from which it co
mes forth. In such way, Sexual
Decoys represents a project on
which “there is still much work
tobedone”,acallforfurtherin
vestigations that combine empi
rical and sociological researches
with a philosophical task of for
mulatingthepossibilityofactual
democracy – in contrast towhat
Eisensteinnamesas“imperialde
mocracy”.

InSexualDecoysZillahEisen
stein applies a foucauldian theo
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retical background of inversion
of Claussewitz’s formula i.e. of
normalizationofwartoinvestiga
tionofcontemporaryprocessesin
which such normalization leaves
direct implications on meaning
and use of gender. Aside from
Foucault, Eistenstein here draws
on both Butler andAgamben: it
is exactly the fact that gender is
madeup, performed, improvised
andmultiple that enables its dif
ferentusesandabuses incurrent
imperialisminwhichthestateof
exception becomes the rule and
normal juridical order becomes
lessandlessclear.Warisnotjust
about dying but also about a li
fe that isn’tworth living.That is
alsothereasonwhyraceandsex
areinplaymorefluidly,asbodies
aremade to become less signifi
cant. It is in this context, Eisen
steinargues,thatgenderappears
aspoliticsinanotherform,asbi
opoliticsproper,inthesensethat
phenomenafrommilitarizationof
gendertohuman’srightsandwo
man’srightsareemployedinsuch
awayastocreateexistingandof
tenprevailingparadoxesof“neo
liberalfeminism”and“racialized
fascistdemocracy”.

Inherwriting,Eisenstein tra
cesracializedandgenderedsilen
ced stories of militarized neoli
beralism, demonstrating how the
moment of multiple sexes and
genders can be politicized as in
contemporaryUS rightwing po
liticsandconcretepoliticalactors.
Eisenstein’sdecisiveargument is

thatgenderfluidityandracialdi
versitymustnotbeconfusedwith
sexual or gender equality or ju
sticeand,moreover,thatindomi
nantpracticesthisdiversityisof
tenantidemocratic.Itisdiversity
withoutequality thatfiguresasa
globaldisguiseforthenewestre
visionofneoliberalismasantide
mocractic democracy. In respect
toUSuniversitypracticesofsexu
alandracialdiversity,Eisenstein
notesthatradicalism,weatherfe
minist, liberal,Marxist,nowdays
remainsaminorityvoicei.e.that
thefigureofradicalintellectualis
rare to theextent that there isan
actualpossibilityof“academyca
pitulating”.Remindingoncemo
rethatWesternliberaldemocracy
hasneverinhistorybeenfullyde
mocraticandthatoneshouldnot
conflateWesternstyledemocracy
withdemocracyitself,Eistenstein
emphasizes that thedifference is
that new neoliberal practices of
contemporary political scene ap
pearasfascisticandthat,although
exceptions,theycantooeasilybe
comearule.

Whatisatstakeinsuchacon
stellation is that US’s unilateral
and unipolar stance in this stage
ofglobalcapitalismrequiresboth
more war and militarization in
newforms–which implies tran
sformations of the distinctions
between public and private, mi
litaryandcivilian,warandpeace
andestablishedgenderdifferenti
ations.“Ifwarispoliticsinanot
herform,andifgenderispolitical
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configuration,thentheprocessof
genderingmalesandfemalesisa
continuation of politics and war
inotherforms.Thewaronterror
–infact,warsof/onterror–isa
wartoestablishtheimperialform
of democracy.”3)As such,Eisen
steinargues,warismorethanwar
itself;war is alsoabusiness and
aculturalmetaphorformostpro
cesses that take place in public
spaceandthereissomethingofa
mentalityofwarthatspillsoutin
toeverydaylife–suchisthecase
withwarsondrugs,onAIDS,on
cancer,onterrorism…

In the political arena proper,
itisevenmorethecase,asZillah
Eisenstein convincingly underli
nes, that antidemocratic practi
ces are couched in the language
of democracy: bombs are drop
ped,peopledetainedandtortured
abroad,whileotherroundedupin
US to be deported or held in le
gal limbo. This is especially the
case in the socalled justification
ofantiterrorrhetoricandUSfo
reign policy, where terrorism as
thenewcommunism,emergesas
thenewenemytheconstitutive,
necessaryenemy,rightontheline
ofschmittianparadigmof“friend
andfoe”onwhichcontemporary
rightwing US politics rests (a
strongmotivethathasrecentlyal
sobeendiscussed inworks such
as Simon Critchley’s Infinitely
Demanding,Verso,2007).

As democracy, both gender
and race appear as fiction and
3) Eisenstein,Z.SexualDecoys,pp.12,59

real phenomena. This happens,
accordingtoEisenstein,precisely
becauseofrelationbetweenthem
andthefactthatalltermsareused
in vaporized form, while on the
otherhand,itisonlythebasisof
suchconceptsthatashifttowards
aradicallydemocraticworldand
“meaningful democracy” can be
achieved. This is to say that the
differencebetweenimperialfemi
nismthatmanipulatesanddisgui
sestheantidemocraticpoliticsof
the state andwoman’s rights di
scourse that isused tocamoufla
gewarononeside,andfeminism
that aims at realization of social
justiceandactualdemocracyari
ses as decisive.Eisenstein’s pro
grammatic originality and uni
queness of argumentation lies in
recognizing that democracy and
itsrelationshiptofeminismneeds
tobeatthecoreofanyrenegotia
tionofasexuallyfreeandracially
diverse conception of justice for
all. Possibilities for actualization
of such a task lie exactly in the
endofmilitarizationofpoliticsin
global capitalism that instrumen
talizes thefluidityofgender for
mations for contemporary forms
ofgoverning.Thepromissoryfor
socialjustice,accordingtoZillah
Eisenstein,lieswithadegendered
andpolysexedbeliefinnonraci
alizedsocialist feminisms for to
day.
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