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УВОДНИК

Пред нама се, на крају 2009. године, налази још један број 
Српске политичке мисли. Овај број може се рећи, у односу на прошли, 
представља наставак бављења проблемом демократије. И док се 
прошли број бавио противуречностима демократских модела, у 
овом броју главна тема часописа гласи ‘’Демократија и јавност’’. 

У том смислу радови Александре Мировић, Драгана Марковића, 
Милене Пешић, Јасне Милошевић Ђорђевић, Александра Новаковића 
и Дијане Вукомановић имају значајан допринос у разумевању 
двају данас веома актуелних проблема, проблема демократије и 
јавности. Текст ауторке Александре Мировић говори о грађанској 
непослушности, праву на отпор тиранији и ‘’помоћи угроженој 
држави’’ као механизмима заштите и успостављања демократског 
уставног поретка. Драган Марковић нам даје једну исцрпну анализу о 
тенденцијама демократије на планетарном  нивоу, док се Александар 
Новаковић бави анализом проблема демократије и либерализма. 
Милена Пешић се бави јавном сфером и указује на њена модерна 
и постмодерна тумачења. Јасна Милошевић Ђорђевић говори о 
психолошким и демографским корелатима коришћења различитих 
медија. У овом делу часописа се налази и рад Дијане Вукомановић који 
указује на идеолошко профилисање релевантних партија у Србији.

Осим радова који се баве главном темом часописа у њему се 
могу наћи и многи други радови који се, такође, баве веома актуелним 
питањима.

Након главне теме часописа следи део који се бави 
међународном политиком и безбедношћу. Ова тема, такоће, спада у 
ред тема које су данас више него актуелне и самим тим доприноси 
и онако непроцењивом научном значају садржаја који се може наћи 
у овом часопису. Зоран Петровић-Пироћанац се у овој рубрици бави 
америчком стратегијом уклињавања на југоистоку Европе после 
Другог светског рата. Зоран Драгишић нам даје анализу односа 
безбедности и вредности. Ђорђе Стојановић и Катарина Штрбац 
разматрају проблем глобалне безбедоносне трансформације и 
експланаторног потенцијала савремених приступа међународној 
безбедности. Рад Саше Гајића се бави разматрањем критике идеје 



светске државе. Дејана Вукчевић, у оквиру овог дела, анализира 
финансирање безбедносне и одбрамбене политике Европске уније. 
Поред ових радова у овом делу се може наћи и рад Иване Којадиновић 
која указује на проблем савременог тероризма. 

Садржај овог часописа је обогаћен и радовима који својим 
садржајима обухватају проблеме кризе и транзиције. Снежана Грк 
у овом делу говори о социјалним неједнакостима у фокусу економске 
и финансијске дисхармоније. Поред овог рада у оквиру ове рубрике 
се могу наћи и радови Љубише Митровића, Мише Стојадиновића 
и Петра Матића који нам дају једну свеобухватну анализу једног 
‘’неухватљивог’’ проблема као што је то процес транзиције.

У овом часопису се у уквиру рубрике ‘’Огледи’’ могу наћи још 
пет радова који својим садржајем покривају подједнако актуелне 
и интересантне теме. У том смислу Ђуро Бодрожић и Нада 
Радушки се баве пореклом и етосом српског национализма, док се 
Богдана Кољевић бави питањем нестанка ‘’политичког’’. Драган 
Суботић нам даје једну исцрпну анализу односа са јавношћу у пост-
индустријском друштву. Урош Шуваковић се бави разматрањем 
партија у Србији и Косову и Метохији у периоду од 2000. 

Уредништво је и овим бројем желело да понуди читаоцима 
три квалитетне анализе значајних студија које су урадили Вишња 
Станчић, Милена Пешић и Лорна Штрбац.

Поштоване колеге уредништво Српске политичке мисли 
се нада да ће те и овим бројем часописа бити задовољни и да ће 
прилози које можете наћи у њему бити од користити вашем 
научном и истраживачком раду. Све у свему, на крају, треба истаћи 
да овај часопис нуди један богат садржај који доприноси високом 
квалитету који ужива наш часопис.
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АлександраМировић
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ГРАЂАНСКАНЕПОСЛУШНОСТ,
ПРАВОНАОТПОРТИРАНИЈИИ
„ПОМОЋУГРОЖЕНОЈДРЖАВИ”
КАОМЕХАНИЗМИЗАШТИТЕИ
(ПОНОВНОГ)УСПОСТАВЉАЊА

ДЕМОКРАТСКОГУСТАВНОГПОРЕТКА

Сажетак

У члан ку се ана ли зи ра ју од ре ђе ни спе ци фич ни ме ха ни зми 
ко ји љу ди ма сто је на рас по ла га њу за за шти ту њи хо вих пра ва и 
сло бо да и прин ци па де мо кра ти је, као и за по нов но ус по ста вља ње 
де мо крат ског по рет ка, у слу ча ју да је овај на ру шен, или пак за ње-
го во кон сти ту и са ње, ако ра ни је он ни је ни по сто јао. Реч је, да кле, 
о сво је вр сним дру штве ним и по ли тич ким прет по став ка ма из град-
ње и очу ва ња де мо крат ских ин сти ту ци ја и прак се. У про тек тив не 
ме ха ни зме свр ста ва ју се гра ђан ска не по слу шност и ин сти тут пру-
жа ња тзв. по мо ћи угро же ној др жа ви, ко ји пред ста вља ју два раз-
ли чи та сте пе на или ни воа за шти те де мо крат ске устав не др жа ве; 
при че му би гра ђан ска не по слу шност би ла пр ви про тек тив ни ни-
во, ко ји је ве зан за ре дов но функ ци о ни са ње устав ног по рет ка, док 
би „по моћ угро же ној др жа ви” би ло сред ство у дру гом сте пе ну за-
шти те, ко је је ве за но за ван ред но ста ње, ка да је угро же но функ ци-
о ни са ње овог по рет ка од стра не про тив-устав них тј. про ти ран ских 
сна га, те по сто ји опа сност од ус по ста ве ти ран ске вла сти. С дру ге 
стра не, пра во на от пор ти ра ни ји се тре ти ра као крај ње сред ство 
ко ме се мо же при бе ћи у слу ча ју де фи ни тив ног фор ми ра ња или по-
сто ја ња ти ран ске вла сти, ка ко би се (по но во) ус по ста вио де мо крат-
ски устав ни по ре дак. Иако је пру жа ње „по мо ћи угро же ној др жа ви” 
још увек спе ци фич но не мач ки прав ни ин сти тут, ов де се по ла зи од 
Мол на ро вог кон цеп та де мо крат ске устав не др жа ве, пре ма ко ме је 
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ван ред но ста ње (у ши рем сми слу), за ко је је ве за на при ме на овог 
ин сти ту та, јед но ме ђу ста ње, одн. ста ње ко је се ге не рал но сме шта 
из ме ђу ре дов ног функ ци о ни са ња де мо крат ског устав ног по рет ка 
и ус по ста вља ња ти ра ни је. По ред од ре ђе ња и пој мов ног раз гра ни-
че ња ових раз ли чи тих сред ста ва по ли тич ке бор бе, аутор ка је по-
себ ну па жњу по све ти ла исто ри ји иде је и прак се пра ва на от пор 
ти ра ни ји, као и ње го вом ак ту ел ном ста ту су, ка ко због по гре шног 
уве ре ња да је оно уки ну то и да нас бе зна чај но пи та ње, та ко и због 
ње го вог ве ли ког до при но са раз во ју дру штве не и по ли тич ке све сти 
гра ђа на, одн. њи хо ве са мо све сти, о по тре би да се, от ка зи ва њем по-
слу шно сти, су прот ста ве не ле ги тим ној вла сти, то јест ње ним не ле-
ги тим ним од лу ка ма, по себ но ка да су ти ме угро же ни сло бо да љу ди 
и њи хо ва основ на пра ва.    
Кључ не ре чи: гра ђан ска не по слу шност, пра во на от пор ти ра ни ји, „по моћ 

угро же ној др жа ви”, ин сти ту ци о нал ни и ва нин сти ту ци о-
нал ни ме ха ни зми, дру штве не и по ли тич ке прет по став ке, 
де мо крат ски устав ни по ре дак, де мо крат ске ин сти ту ци је.

Гра ђан ска не по слу шност, као је дан ти пич но мо дер ни об лик 
не по слу шно сти пре ма од лу ка ма (по ли ти ка ма, за ко ни ма) по ли тич-
ке вла сти, ву че сво је ко ре не из не ких  ра ни јих об ли ка од у пи ра ња 
ус по ста вље ној вла сти и ње ним на ре ђе њи ма или за бра на ма, ка кве 
су би ле ан тич ке кон цеп ци је „гра ђан ске не по слу шно сти”; за тим, 
ра но-хри шћан ска тра ди ци ја не по слу шно сти из раз ло га са ве сти; 
као и пра во на от пор ти ра ни ји. Ан тич ке кон цеп ци је, ко је су та ко ђе 
под ра зу ме ва ле не по слу шност за сно ва ну на раз ло зи ма прав де, као 
што је то слу чај и са до ми нант ним са вре ме ним кон цеп ци ја ма, би ће 
основ на ин спи ра ци ја ка ко мо дер ном, но во ве ков ном раз во ју иде је 
гра ђан ске не по слу шно сти, та ко и ње ним ак ту ел ним схва та њи ма. 
Из ра но-хри шћан ске тра ди ци је, пак, раз ви ће се је дан по се бан об-
лик не по слу шно сти за сно ван на при го во ру са ве сти1); док је пра во 
на от пор ти ра ни ји има ло са свим спе ци фич ну исто ри ју, те и да нас 
пред ста вља је дан кон цепт suigeneris2),а по ку ша ји ње го вог ле га-
1) Ви ше о ан тич ким кон цеп ци ја ма гра ђан ске не по слу шно сти и ра но-хри шћан ској тра-

ди ци ји не по слу шно сти из раз ло га са ве сти, као и о са вре ме ним кон цеп ти ма гра ђан ске 
не по слу шно сти и при го во ра са ве сти, њи хо вом раз во ју, пој мов ном од ре ђе њу и ме ђу соб-
ном раз гра ни че њу, ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, „Гра ђан ска не по слу шност и при го вор 
са ве сти: Кон цеп ту ал ни раз вој и пој мов но раз гра ни че ње”, Политичкаревија, бр. 4/09, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009. 

2) Ва жно је на гла си ти да по сто је и та ква ми шље ња, по пут оног ко је из но си Алек сан дар 
Мол нар, да гра ђан ска не по слу шност ву че сво је ко ре не пре све га из ан тич ких кон цеп-
ци ја, а по том де ли мич но и из ра но-хри шћан ске тра ди ци је не по слу шно сти из раз ло га 
са ве сти, али ни ка ко не и из пра ва на от пор ти ра ни ји, по што су њи хо ве исто ри је бит но 
дру га чи је. 
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ли зо ва ња, то јест прав ног по зи ти ви ра ња, из не дри ли су и јед но но-
во сред ство, у ви ду устав но-прав ног ин сти ту та пру жа ња „по мо ћи 
угро же ној др жа ви“, ко је је за са да, ме ђу тим, спе ци фич на ка рак те-
ри сти ка са мо не мач ког пра ва и прак се. 

Но, до след но раз ли ко ва ње пра ва на от пор и гра ђан ске не по-
слу шно сти ус по ста вље но је тек с раз во јем ин сти ту ци ја де мо крат-
ске устав не др жа ве (Ралф Дра јер /Ralf Dre i er/) и, на рав но, са упо-
ред ним раз во јем са ме де мо крат ске те о ри је, да кле, тек у XIX и  XX 
ве ку; ма да је још ду го по сто ја ла скло ност код не ких прав них и по-
ли тич ких те о ре ти ча ра да по и сто ве ћу ју ове пој мо ве ко ји озна ча ва ју 
два, у би ти, раз ли чи та об ли ка од у пи ра ња вла сти ма, тј. њи хо вим 
од лу ка ма. Док је гра ђан ска не по слу шност, као не на сил но сред ство 
по ли тич ке бор бе, ве за на у прин ци пу за де мо крат ски устав ни оквир 
и под ра зу ме ва от ка зи ва ње по слу шно сти са мо пре ма по је ди нач ним 
од лу ка ма по ли тич ке вла сти, а не пре ма са мој – де мо крат ски и ле-
гал но иза бра ној - вла сти као та квој, а по себ но се ње ном при ме ном 
не до во ди у пи та ње по сто је ћи по ли тич ки и прав ни по ре дак; пра-
во на от пор ти ра ни ји је ве за но за, ка ко и са мо име ка же, не де мо-
крат ске (ти ран ске) по ли тич ке усло ве и озна ча ва пру жа ње от по ра, 
упо тре бом си ле, јед ном та квом по сто је ћем по ли тич ком ре жи му и 
ње го вим но си о ци ма.    

На су прот гра ђан ској не по слу шно сти, али и не по слу шно сти 
због при го во ра са ве сти, от пор ти ра ни ји, као ак тив ни тј. ору жа ни и 
ти ме је ди ни „пра ви”, истин ски от пор, не ства ра ни ка кве ди ле ме у 
ње го вом иден ти фи ко ва њу и пре ци зном од ре ђе њу. Због то га је от-
пор ти ра ни ји, ка ко је Ј. Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas) ус твр дио, не-
у по ре ди во лак ши за ис тра жи ва ње, при че му ни је по треб на чак ни 
исто риј ска дис тан ца. По ре де ћи ак ци је ак тив ног от по ра и гра ђан ске 
не по слу шно сти, Ха бер мас до да је и то да ле ги ти ми тет оних пр вих, 
за раз ли ку од дру гих, не про из ла зи из стро го мо рал них мо ти ва, те 
за кљу чу је да „си ту а ци је ак тив ног от по ра има ју упра во не у по ре ди-
во ве ћу прег нант ност не го оне гра ђан ске не по слу шно сти”.3) 

У слу ча ју пра ва на от пор ти ра ни ји, мо же се ре ћи да је то је дан 
ра ди ка ли зо ван и крај њи об лик не по слу шно сти пре ма по ли тич кој 
вла сти. Из вор но, оно „озна ча ва пра во на од у пи ра ње вла да ру ко ји 
је, сво јим на чи ном вла да ња, сам се би ус кра тио пра во да пред во ди 
је дан на род/др жа ву”4), при че му се под ра зу ме ва да то од у пи ра ње 
3) Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат ску прав ну др жа ву”,Гле-

дишта, те ма бро ја: „Прав на др жа ва, људ ска пра ва и вла да ви на пра ва”, бр. 10-12, 1989, 
стр. 60.

4) На ве де но пре ма: Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”,у: Пре драг Кр стић (ур.), 
Критичкипојмовникцивилногдруштва(II), Гру па 484, Бе о град, 2004, стр. 41. 
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укљу чу је и на си ље од но сно, ка ко смо го ре већ на гла си ли, ору жа ни 
от пор. Овај об лик от по ра је че сто, то ком исто ри је, по при мао та кав 
свој екс трем ни вид као што је ре ги цид (уби ство вла да ра), то јест 
ти ра ни цид или ти ра но у би ство (уби ство вла да ра-ти ра ни на).

Иако, по не ким ми шље њи ма, ка кво је и оно Мол на ро во, пра-
во на от пор ти ра ни ји и ње го ва исто ри ја не ма ју ни шта за јед нич ко с 
пра вом и исто ри јом гра ђан ске не по слу шно сти, осим – до да ли би-
смо и под ву кли - што су и јед но и дру го углав ном оста ли у сфе ри 
не по зи ти ви ра них, при род них пра ва, и прем да не ки та ко ђе сма тра-
ју да је пра во на от пор уки ну то, те да пред ста вља са мо је дан од 
исто риј ских об ли ка не по слу шно сти и да је за то да нас бе зна чај но, 
ов де ће мо се ипак крат ко, ко ли ко је то мо гу ће, освр ну ти на исто ри-
ју иде је, а са мо спо ра дич но и прак се, пра ва на от пор ти ра ни ји, ка ко 
због ду гог од су ства раз ли ко ва ња тог об ли ка од гра ђан ске не по слу-
шно сти, та ко и због чи ње ни це да то пра во ипак и да ље по сто ји, али 
пре све га због ње го вог оп штег до при но са раз во ју све сти о по тре-
би да се, от ка зи ва њем по слу шно сти, су прот ста ви мо не ле ги тим ној 
вла сти, одн. ње ним не ле ги тим ним од лу ка ма, по себ но ка да су ти ме 
угро же ни сло бо да љу ди и њи хо ва основ на пра ва. И не са мо да је 
пра во на от пор до при не ло раз во ју гра ђан ске са мо све сти о при ро-
ди њи хо ве по ли тич ке оба ве зе и од ре ђе ним, је ди но при хва тљи вим, 
осно ва ма ле ги тим но сти вла сти, не го се мо же ре ћи и да је са вре-
ме ни кон цепт гра ђан ске не по слу шно сти раз ви јен упра во за хва-
љу ју ћи сво је вр сном ево лу и ра њу и ви ше а спект ном ре де фи ни са њу 
пра ва на от пор ти ра ни ји, од че га је нај ва жни је би ло „од у ста ја ње 
од на си ља и при хва та ње оп штег (де мо крат ског – прим. А. М.) по-
ли тич ко-прав ног по рет ка као окви ра ко ји се чи ном не по слу шно сти 
не по ку ша ва сру ши ти”.5)

От пор ти ра ни ји, укљу чу ју ћи и ти ра ни цид, има ко ре не још из 
ан тич ког до ба. По зна то је, на и ме, да је у ан тич кој Грч кој, у IV ве ку 
пре но ве ере (353. г. п. н. е.), из вр ше но пр во пра во уби ство из по ли-
тич ких раз ло га вла да ра-ти ра ни на, да кле пр во ти ра но у би ство ко је 
је има ло ка рак тер по ли тич ког от по ра, и то баш од стра не дво ји це 
Пла то но вих уче ни ка – Хи о на и Ле о ни да са. Они су из по ли тич ких 
(па три от ских) раз ло га уби ли ти ра ни на Хе ра кле је, из ве сног Кле ар-
ху са.6) По А. Мол на ру, ме ђу тим, и пре то га су (још од VII ве ка п. 
5) Ibid. , стр. 42.

6) Тре ба, ме ђу тим, на по ме ну ти да исто ри ја ти ра ни ци да по чи ње још ра ни је, са уби ством 
јед ног ти ра ни на у VI ве ку пре но ве ере (514. г. п. н. е.), иако оно ни је би ло из вр ше но из 
по ли тич ког раз ло га. Реч је о уби ству Пи зи стра то вог си на, Хи пар ха, ко је су по чи ни ли 
Хар мо диј и Ари сто ги тон из раз ло га лич не мр жње пре ма ово ме; али, и по ред то га, оно 
се у древ ној тра ди ци ји сла ви ло као пр во по ли тич ко уби ство ти ра ни на због сло бо до љу-
би во сти. На тај на чин је, ка ко ис ти че Франц Ној ман (Franz Ne u mann), ство ре на јед на 
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н. е.) у ан тич ко вре ме ти ра ни је ру ше не, с ци љем об но ве ста рог 
ре жи ма („ста рог уста ва”, тј. „ста рих пра ви ца”) на вод но уки ну тог 
од стра не ти ра ни на, али за пра во су то че сто би ле, ка ко пак ис ти че 
Ива на Спа сић, на кнад не кон струк ци је. 

Но, без об зи ра на ту прак су, ни Пла тон (ко ји се, ка ко про из-
ла зи из ње го ве Државе7), прак тич но ни је про ти вио по ме ну том чи-
ну сво јих уче ни ка, сма тра ју ћи да је ти ра нин про коц као свој жи вот 
и за слу жио то) ни Ари сто тел (ко ји раз ли ку је два ти па ти ра ни на: 
ти ра ни на – узур па то ра и ти ра ни на - ле гал ног вла да ра ко ји је ле гал-
ним пу тем до шао на власт, али ко ји кр ши за кон и ти ме не ле ги тим-
но вла да) не рас пра вља ју по себ но о ти ра ни ци ду, ни ти по ста вља ју 
не ке стрикт не усло ве ка да је он оправ дан. Та кав „не бри жни став 
ста рих спрам ти ра ни ци да”8) про из ла зио је из њи хо ве оп ште по ли-
тич ке фи ло зо фи је, ко ја се за сни ва ла, с јед не стра не, на је дин ству 
мо ра ла и по ли ти ке, а с дру ге, на те зи да је чо ве ко ва ег зи стен ци-
ја нео дво ји ва од ње го ве по ли тич ке ег зи стен ци је, од но сно ње го вог 
ста ту са гра ђа ни на по ли са. Сто га је за њих жи вот вла да ра за ви сио 
од то га да ли је ње го ва вла да ви на би ла од ко ри сно сти за по лис, од-
но сно од ње ног до при но са оп штем до бру. У слу ча ју да то га ни је 
би ло, ра ди ло се о ти ра ни ји, а свр га ва ње и уби ство ти ра ни на је он да 
сма тра но мо рал ним по ступ ком и сва ко ко би се на шао у при ли ци 
не са мо да је мо гао то оправ да но да учи ни, не го је та ко и тре ба ло 
да по сту пи. Упра во има ју ћи у ви ду то да је ан тич ка те о ри ја ак ти-
ван от пор вла да ру-ти ра ни ну оправ да ва ла јед но став но ти ме што он 
сво је функ ци је ви ше не из вр ша ва на до бро бит по ли са, Франц Ној-
ман ју је на звао „функ ци о нал ном те о ри јом” от по ра. 

То што су ан тич ки Гр ци тре ти ра ли от пор ти ра ни ну као мо-
рал ни чин гра ђа на, а не чин ко ји би био за сно ван на њи хо вом пра-
ву, го во ри у при лог то ме да они, иако су пр ви раз ви ли кон цепт ти-
ра ни је још у VII ве ку п. н. е. 9), ни су ни по зна ва ли ни ти раз ви ли 

исто риј ска за блу да. Но, без об зи ра на то, ка же он, „... тим је уби ством по че ла моћ на тра-
ди ци ја ко ја се на ста ви ла све до се дам на е стог сто ле ћа (на стан ка све тов ног ап со лу ти зма) 
и ко ја је до би ла но ви им пе тус уз ди за њем то та ли та ри зма” (на ве де но пре ма: Franz Ne u-
mann, „O gra ni ca ma oprav da ne ne po slu šno sti”, у: F. Ne u mann, Demokratskaiautoritarna
država:Studijeopolitičkojipravnojteoriji, Na pri jed, Za greb, 1974, стр. 170).   

7) За Пла то но ве ста во ве о ти ра ни ји и ти ра ни ну ви де ти: Пла тон, Држава (прев. Ал бин 
Вил хар, пред го вор Вељ ка Ко ра ћа: „Пла то нов иде ал је дин ства фи ло зо фи је и по ли ти ке”), 
Кул ту ра, Бе о град, 1966, на ро чи то књи ге VI II и IX, стр. 263-327. 

8) Franz Ne u mann, „O gra ni ca ma oprav da ne ne po slu šno sti”, op.cit. , стр. 171.

9) А. Мол нар ис ти че да је ста ро-грч ки кон цепт ти ра ни је, ко ји је под ра зу ме вао нео гра ни-
че ну (не кон тро ли са ну и за ко ном не ре гу ли са ну) власт, био кључ ни за бу ду ћу из град њу 
де мо крат ске устав не др жа ве. Тај кон цепт се, са же то ре чи ма овог ауто ра, сво дио на сле-
де ће: „Ти ра нин је онај ко у по ли су од стра њу је све дру ге ор га не вла сти (ко ји би мо гли 
да кон тро ли шу ње го ву вла да ви ну) и не за зи ре од кр ше ња пра ва (ако га у пот пу но сти не 
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пра во на ро да на от пор ти ра ни ји. Мол нар под вла чи да право на от-
пор ти ра ни ји, као та кво, ни је би ло по зна то не са мо ста рим Гр ци ма, 
не го ни ста рим Је вре ји ма, прем да ови ма због дру гих раз ло га (они 
су има ли са мо вер ску ду жност свр га ва ња вла да ра-је ре ти ка). Та ко 
да ће Ри мља ни би ти ти ко ји ће пр ви кон ци пи ра ти от пор ти ра ни ји 
као пра во, да би ње го ву да љу раз ра ду у том прав цу из вр ши ли ка-
нон ски прав ни ци и хри шћан ски те о ло зи, на ла зе ћи ње гов те мељ у 
ре ли гиј ским раз ло зи ма. 

Осла ња ју ћи се на је вреј ску ста ро за вет ну тра ди ци ју, као и на 
ону ан тич ку, ови хри шћан ски про та го ни сти пра ва на от пор ти ра ни-
ји оправ да ва ли су га у слу ча ју ка да би вла дар сво ју све тов ну власт 
вр шио про тив но би блиј ским на ло зи ма, као „на ло зи ма 'истин ске’ 
хри шћан ске ве ре”10), чи је је ту ма че ње за пра во нај че шће би ло у 
функ ци ји ин те ре са вла да ре вих про тив ни ка. Та кон цеп ци ја, ме ђу-
тим, ни је би ла без из ве сне те о крат ске ко но та ци је, ко ја ће на ро чи то 
до ћи до из ра жа ја ка да се бу де раз бук та ла бор ба из ме ђу цр кве и 
др жа ве за су пре ма ти ју ду хов не вла сти па па над све тов ном вла шћу 
им пе ра то ра. Дру гим ре чи ма, ка ко об ја шња ва В. Ста нов чић, „кад 
је... по ста ла до вољ но моћ на да је мо гла тра жи ти по ко ра ва ње др жа-
ве, цр ква је ин спи ри са ла де се ти не те о ре ти ча ра да то и оправ да ју. 
Али, чи ни ла је то у име из ве сних прин ци па ко ји су ишли за тим да 
пре ва зи ђу при ва ти за ци ју и зло у по тре бу др жав не вла сти”.11) То је, 
из ме ђу оста лог, до ве ло и до да ље раз ра де пра ва на от пор ти ра ни ји, 
„чи је по сле ди це ће”, за кљу чу је Мол нар, „убр зо пре ва зи ћи окви ре 
спо ра око ин ве сти ту ре”.12)

У функ ци ји тог су ко ба и ње го ве кон тро верз не те о риј ске ре-
флек си је, развијенa је и те о ри ја ти ра ни ци да, ко ју је уте ме љио у XII 
ве ку Џон од Сол збе ри ја (John of Sa lis bury) у свом Policratusu, да би 
је по том да ље раз вио св. То ма Аквин ски (T. Aqu i nas) у XI II ве ку. 
Овај до ми ни ка нац се тре ти ра као глав ни пред став ник хри шћан ске 
стру је ко ја је на пу сти ла ону тра ди ци ју ста ри јих хри шћан ских ми-
сли ла ца, ко јој је при па дао св. Ав гу стин (А. Augu sti nus). Осла ња-
ју ћи се на Новизавет и по сла ни це, од но сно њи хо во про по ве да ње 
да је сва ка власт од Бо га и да је, пре ма то ме, ду жност хри шћа на да 

уки да). При том, ти ра нин не мо ра би ти ну жно јед на лич ност, или ма ла гру па љу ди, већ 
то мо же би ти и цео пук, оку пљен у скуп шти ни и пре пу штен на ми лост и не ми лост стра-
сти ма ко је рас па љу ју де ма го зи” (Алек сан дар Мол нар, Расправаодемократскојустав-
нојдржави4:Грађансканепослушност, Са ми здат Б92, Бе о град, 2002, стр. 431). 

10) На ве де но пре ма: Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”,op.cit. , стр. 41. 

11) Во ји слав Ста нов чић, „Про бле ми ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти”, Глас, CCCLXVI, 
књи га 26, СА НУ, Оде ље ње дру штве них на у ка, Бе о град, 1992, стр. 60.

12) А. Мол нар, Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност, op.
cit. , стр. 432.
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да ју „Бо гу бож је, а ца ру ца ре во”, Ав гу стин је по ли тич ку обли га ци-
ју по да ни ка на по слу шност фор му ли сао као основ ни зах тев. Та ко, 
на при мер, на јед ном ме сту он ка же: „Раз ли куј те веч ног го спо да ра 
од при вре ме ног го спо да ра, али се ипак за во љу веч ног го спо да ра 
по ко ри те при вре ме ном”.13) У скла ду с тим схва та њем, али и ње го-
вим од ба ци ва њем ка ко пра ва на са мо у би ство, та ко и на сво је вољ но 
уби ство би ло ког дру гог чо ве ка (ма кар у пи та њу био и осу ђе ни 
зло чи нац), он је био про тив ник ти ра но у би ства.14) На су прот ње му, 
То ма Аквин ски је, осла ња ју ћи се пак на Старизавет, оправ да вао 
пра во на от пор ти ра ни ји, па чак је, иако оба зри во и при кри ве но, 
из ра зио и сво је при хва та ње ре ги ци да под од ре ђе ним усло ви ма. Он 
је, слич но Сол збе ри ју, сма трао да власт, с об зи ром на јав ност ње не 
функ ци је, вла да ри мо ра ју вр ши ти у оп штем ин те ре су, а не сход-
но сво јим при ват ним по тре ба ма; те је са гла сно с тим ис та као и 
но во на че ло да је сва ка власт од Бо га, али да је вла дар при ма од 
на ро да (omnispotestasaDeoperpopulum). По ред то га, осла ња ју ћи 
се на ари сто те лов ско на сле ђе, ис ти цао је и ну жност огра ни ча ва ња 
све тов не вла сти за ко ном, као и по тре бу ње не по де ле из ме ђу два 
ор га на: кра ља и скуп шти не, уз пра во гла са пу ка (мо дел тзв. ду ал-
не струк ту ре све тов не вла сти, ко ји је та ко ђе за сту пао и Мар си ли је 
Па до ван ски /Mar si lio или Mar si glio da Pa do va, Mar si li us of Pa dua/). 
Ти ме је Аквин ски не сум њи во ство рио про стор за бу ду ћи раз вој 
де мо крат ских иде ја. Али, то ме су до при не ли и не ки дру ги те о ре-
ти ча ри из овог пе ри о да. Та ко је, ре ци мо, и Хен ри Брек тон (Ha nry 
Brac ton или Bret ton), ен гле ски прав ни пи сац, у свом Коментаруо
законимаиобичајимаЕнглеске (DelegibusetconsuetidinibusAngli-
ae) из сре ди не XI II ве ка, ис та као да вла дар мо ра би ти огра ни чен 
за ко ни ма за јед ни це, од но сно да за кон тво ри кра ља (thelawmakes
theking); а „ако је краљ без узда, то јест без за ко на”, он да чла но ви 
за јед ни це „тре ба да му на мак ну узда”15). Та ко ђе, зна ча јан до при-
нос ру ди мен тал ним де мо крат ским иде ја ма да ли су и они ауто ри, 
13) Ци тат Ав гу сти на је из: An dre as Püttmann, Ziviler Ungehorsam und christliche Bürger-

loyalität.KonfessionundStaatsgesinnunginderDemokratiedesGrundgesetzes, Fer di nand 
Schöningh, Pa der born, 1994, стр. 144; на ве де но пре ма: Алек сан дар Мол нар, „Од би ја ње 
вој не оба ве зе под оруж јем”, у: А. Мол нар, Расправаодемократскојуставнојдржави
4:Грађансканепослушност, op.cit. , по гла вље XXVII,  стр. 365. 

14) Прем да је оп ште при хва ће но да се Ав гу сти но ва по зи ци ја тре ти ра као за ла га ње за без у-
слов ну по слу шност вла сти ма и про ти вље ње ти ра ни ци ду, као и сва ком уби ству уоп ште, 
ва ља ре ћи да су и код ње га по сто ја ли из ве сни из у зе ци (у слу ча ју овла шће ња про ис те-
клог из пра вед ног за ко на и у слу ча ју по себ не бож је за по ве сти) ка да је сма трао да је 
оправ да но из ври ши ти уби ство чо ве ка, а то би мо гло, у овом дру гом слу ча ју, зна чи ти и 
уби ство вла да ра. О то ме ви де ти: Franz Ne u mann, „O gra ni ca ma oprav da ne ne po slu šno sti”, 
op.cit. , стр. 171. 

15) На ве де но пре ма: Ми лан Ма тић, Ми лан По ду на вац, Политичкисистем:Теоријеиприн-
ципи, ФПН, Бе о град, 1997, стр. 221.
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по пут по ме ну тог Мар си ли ја од Па до ве, за тим Ви ли ја ма Окам ског 
(Wil li am of Oc kham) и Дан теа Али ги је ри ја (Dan te Alig hi e ri), ко ји су 
исто та ко на гла ша ва ли уло гу на ро да, али на сто је ћи да се, с по зи ци-
ја све тов не ори јен та ци је, су прот ста ве ап со лу ти зму цр кве не вла сти 
и ње ној су пре ма ти ји.

Но, онај спор раз ви јен уну тар два хри шћан ска та бо ра, у ве зи 
с пи та њем пра ва на от пор и уби ство ти ра ни на, на ста вљен је и у XV 
ве ку, по што му је је дан до га ђај у Фран цу ској с по чет ка тог ве ка дао 
но ви им пулс. То је би ло уби ство вој во де Лу ја Ор ле ан ског (Lo u is 
d'Orléans), ко је су из вр ши ли 1407. год. не ки пле ми ћи на на го вор 
јед ног дру гог вој во де – вој во де Бур гунд ског (Je an ne de Bo ur gog ne), 
зва ног и Јо ван Не у стра ши ви, а због њи хо вог су ко ба око ре ген ства 
у име мен тал но обо ле лог кра ља Шар ла VI Лу дог. Ме ђу број ном 
ли те ра ту ром ко ја се ба ви ла тим слу ча јем, нај зна чај ни је де ло, ко је 
је иза зва ло ве ли ке ре ак ци је и ду го го ди шње рас пра ве ка ко у окви ру 
те о ри је, та ко и у окви ру цр кве (би ло је те ма на број ним цр кве ним 
са бо ри ма ко ји су ве ћим де лом при хва ти ли у ње му из не то оправ да-
ње ти ра ни ци да), је сте Жан Пе ти то во (Jean Pe tit) Оправдањевојво-
деБургундског. Ту су из не ти ста во ви да је уби ство ти ра ни на сва чи-
је пра во, јер у слу ча ју та квог вла да ра ра ни је да те за кле тве ви ше не 
оба ве зу ју и не ва же, па су он да про тив ње га до пу ште на сва сред-
ства, укљу чу ју ћи и она не мо рал на.16) 

Франц Ној ман, ис ти чу ћи раз ли ку из ме ђу ан тич ког и сред-
ње ве ков ног (али и мо дер ног у од но су на њих) на чи на оправ да ва-
ња ти ра ни ци да, ове сред њо ве ков не те о ри је от по ра на зи ва при род-
но-прав ним те о ри ја ма (по ла зе ћи од фе у дал не ве зе из ме ђу вла да ра 
и ва за ла, сма тра ло се да је от пор оправ да ван ка да вла дар не би 
по сту пао у скла ду са при род но-прав ним про пи си ма). Из те сво је 
ти по ло ги за ци је те о ри ја ти ра ни ци да, Ној ман ис кљу чу је и по себ-
но из два ја по ли тич ке те о ри је из пе ри о да ре не сан се, на зи ва ју ћи их 
„arcana док три на ма”, по што су се оне пр вен стве но ба ви ле пси хо-
ло ги јом, со ци о ло ги јом и тех но ло ги јом ти ра ни ци да, а не ње го вом 
оправ да но шћу и мо рал но шћу.17)

Мо нар хиј ски ап со лу ти зам ка сног сред њег и ра ног но вог ве-
ка имао је, ме ђу тим, до ста чврст основ ле ги ти ма ци је, ко ји је цр пео 
из три вр сте те о риј ских кон цеп ци ја: те о ри је тзв. др жав ног раз ло га 
16) О то ме ви де ти у: Franz Ne u mann, „O gra ni ca ma oprav da ne ne po slu šno sti”, op.cit. , стр. 

172; та ко ђе и у: Во ји слав Ста нов чић,Властислобода, Удру же ње за по ли тич ке на у ке, 
Чи го ја штам па, Бе о град, 2003, стр. 309.   

17)  Franz Ne u mann, „O gra ni ca ma oprav da ne ne po slu šno sti”, op.cit. , стр. 172, 174.
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(raisond'etat)18); за тим, те о ри ја о бо жан ском по ре клу кра ље ве ап-
со лу ти стич ке вла сти (тј. о та квој вла сти као да ру бож је ми ло сти), 
или слич них те о ри ја о ап со лу ти стич кој вла сти као па три јар хиј ској 
вла сти19); и ко нач но, те о ри је (др жав ног) су ве ре ни те та.20) Због та ко 
ја ког ле ги ти ми за циј ског осно ва, ап со лу ти стич ке мо нар хи је су мо-
гле одо ле ва ти њи хо вом пер ци пи ра њу као ти ра ниј ског об ли ка вла-
сти, а та ле ги ти ми за ци ја ће би ти до ве де на у пи та ње тек с раз вит-
ком но вог ре ли гиј ског спо ра уну тар хри шћан ске цр кве у XVI ве ку. 
Али, пре не го што се по за ба ви мо њи ме и но во ве ков ним хри шћан-
ским уче њи ма, ва жно је ука за ти на још јед но ве о ма зна чај но име 
и де ло ко је је на пи са но „у част сло бо де, про тив ти ра на” (Ми шел 
де Мон тењ /Mic hel de Mon ta ig ne/) сре ди ном XVI ве ка, оног ве ка с 
ко јим је за по че ло ра но-мо дер но до ба, али ко је ни да нас ни је из гу-
би ло на сво јој ак ту ел но сти и свом зна ча ју за раз вој „ду ха сло бо де”.

Реч је, на рав но, о Етјен де Ла бо е си је вој (Eti en ne de La Boétie) 
Расправиодобровољномропству (1548), по зна тој и под име ном 
Против Једног (Contr’Un).21) Ла бо е си, ука зу ју ћи на јед ну ду бо-
ку про тив реч ност и не при род ност у то ме, по ста вља пи та ње: „Ка ко 
то да то ли ко љу ди, то ли ко се ла и гра до ва, то ли ко на ци ја под но си 
кат кад јед ног је ди ног ти ра ни на ко ји има са мо ону моћ ко ју му они 
да ју... ко ји мо же да им учи ни не ко зло са мо ако они при ста ну да га 
тр пе, а не да му про тив ре че... ...ка кав је не срећ ни по рок то што је 
бес крај но мно штво љу ди не са мо по слу шно, већ и слу ган ско; не 
са мо што њи ме вла да ју, већ га ти ра ни шу... оно па ти због... сви ре по-
сти... јед ног је ди ног чо ве ка... јед ног чо ве чуљ ка.”22) Од го вор ко ји он 
18) За ову те о риј ску кон цеп ци ју увре же но је по гре шно ми шље ње да је њен за чет ник Ни-

ко ло Ма ки ја ве ли, иако она ву че ко ре не за пра во још од ан ти ке, а и сам из раз „др жав ни 
раз лог” ни је ње го ва ко ва ни ца, већ по ти че од јед ног дру гог Ита ли ја на, ина че ко мен та то-
ра Ма ки ја ве ли је вих де ла, Фран че ска Гви чар ди ни ја (Gu ic ci ar di ni).  

19) Та ква је би ла Фил ме ро ва (Ro bert Fil mer) те о ри ја о „па три јар хи ји”, где се ап со лу ти стич-
ко-мо нар хиј ска, тј. па три јар хиј ска власт тре ти ра као при род на власт ко ја по ти че још 
од Ада ма и као та ква се бра ни „од не при род не сло бо де на ро да” (ви де ти: Ro bert Fil mer, 
Patriarcha, у: John Loc ke, Дверасправеовлади, књ. I, Мла дост, Бе о град, 1978).

20) Ову те о ри ју је пр ви фор му ли сао Жан Бо ден (Jean Bo din) у XVI ве ку, али без лич не на-
ме ре да оправ да кра љев ап со лу ти зам. Ви ше о свим овим те о риј ским осно ва ма ле ги ти-
ми за ци је ап со лу ти стич ке вла сти, ви де ти: Во ји слав Ста нов чић, „О осно ва ма и ка рак те ру 
по ли тич ке обли га ци је гра ђа на”, АналиПравногфакултета, бр. 1-4/01, Бе о град, 2001, 
стр. 8; та ко ђе и: В. Ста нов чић, „Про бле ми ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти”, op.cit. , 
стр. 62-4.  

21) Етјен де Ла бо е си, Расправаодобровољномропству, са пред го во ром Ива на Веј во де: 
„Ла бо е си, сло бо да и го спо да ра ње”, и по го во ром Кло да Ле фо ра (Cla u de Le fort): „Име 
јед ног”, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 2001; по ме ну те ре чи Ми ше ла де Мон те ња су из: 
Mic hel de Mon ta ig ne, Essais, I, Li bra i rie généra le française, Pa ris, 1972, стр. 264  (на ве де но 
пре ма:  Иван Веј во да, „Ла бо е си, сло бо да и го спо да ра ње”, op.cit. , стр. 15).

22)  Етјен де Ла бо е си, Расправаодобровољномропству, op.cit. , стр. 22-3.
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по том да је гла си да тај „не срећ ни” тј. „мон стру о зан по рок” је сте 
упра во добровољноропство љу ди; при че му је, ка ко на то ука зу-
је Клод Ле фор (Cla u de Le fort), на мер но ис кон стру и сао та кав „не-
појм љив по јам... ко ји се опи ре је зи ку”23), ка ко би скре нуо па жњу на 
не при род ност ста ња роп ства као по ли тич ке чи ње ни це. Он је ти ме 
очи глед но же лео да се су прот ста ви увре же ном ми шље њу да не чи је 
роп ство про из ла зи са мо из во ље и мо ћи не ког дру гог. Сна жна по ру-
ка Ла бо е си је ве Расправе упра во иде су прот ном ло ги ком: го спо дар 
про ис ти че из ро ба, од но сно ти ра ни на про из во де и одр жа ва ју са ми 
љу ди и њи хо ва твр до кор на во ља за роп ством ко ја до во ди до то га 
да „и са ма љу бав за сло бо дом ви ше не из гле да то ли ко при род на”.24) 
Иако је раз ли ко вао три вр сте ти ра на пре ма на чи ну сти ца ња вла сти 
(на род ним из бо ри ма, пу тем оруж ја и на след ством), он је за кљу чио 
да је на чин ти ран ске вла да ви не го то во увек исти: „Иза бра ни ци на-
ро да се пре ма ње му по на ша ју као пре ма би ку ко га тре ба укро ти ти; 
осва ја чи се пре ма на ро ду по на ша ју као пре ма пле ну на ко ји има ју 
сва пра ва, а на сле ни ци као пре ма кр ду ро бо ва ко је им са свим при-
род но при па да”.25) По ње му, на и ме, љу ди пр во бит но гу бе сло бо ду и 
по ста ју ро бо ви или при мо ра ва њем, под при ти ском си ле, или пу тем 
пре ва ре и њи хо вог соп стве ног за ва ра ва ња; али ка сни је, они ко ји 
су роп ство за те кли ро ђе њем и ко ји су вас пи та ва ни у ду ху слу ган-
ства, та кво ста ње сма тра ју при род ним, те из на ви ке и инер ци је, а 
не стра ха и ку ка вич лу ка, на ста вља ју да ро бу ју. Та ко, иако су сло-
бо да и же ља за њом при род но свој ство љу ди, оне се гу бе ако се не 
одр жа ва ју, као и све дру го што има при род ни ка рак тер, без об зи ра 
на то ко ли ко је оно до бро, јер је, упр кос при род ним скло но сти ма, 
ути цај око ли не на об ли ко ва ње љу ди увек при сут но. Сто га ће овај 
аутор по ру чи ти под јарм ље ним на ро ди ма да оно што је нео п ход но 
за по нов но сти ца ње њи хо ве сло бо де ни је са ма бор ба про тив ти-
ра ни на, већ пр вен стве но њи хо ва од луч на во ља за сло бо дом, као и 
от ка зи ва ње по слу шно сти, то јест не по ко ра ва ње ти ран ској вла сти. 
„Бу ди те од луч ни у то ме да не же ли те ви ше слу жи ти и - ето вас сло-
бод них”, ка же он, а за тим и до да је да уко ли ко ти ра ни ну ви ше не 
да ју по др шку, он ће сам „па сти од соп стве не те жи не и раз би ти се 
по пут ко ло са ис под ко га се из ву че осно ва”.26) Али, Ла бо е си пред-
ла же, као крај њу ме ру, и ре ги цид, ис ти чу ћи да су у исто ри ји, и ту 
он - по ми шље њу Ле фо ра – очи глед но сле ди Ма ки ја ве ли ја, за ве ре 
23) Клод Ле фор, „Име јед ног”, op.cit. , стр. 53.

24) Етјен де Ла бо е си, Расправаодобровољномропству, op.cit. , стр. 27.

25) Ibid. , стр. 30.

26) Ibid. , стр. 27.
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про тив вла да ра-ти ра ни на, во ђе не чвр стом во љом за осло бо ђе њем, 
го то во увек успе ва ле. 

У то вре ме, а реч је о пр вој по ло ви ни XVI ве ка, до шло је 
до рас це па у ка то лич кој цр кви, та ко што се про те стант ска стру ја 
одво ји ла од ње. Но, и про те стант ски (кал ви ни стич ки) и ка то лич-
ки иде о ло зи ће, у по ли тич ким бор ба ма сво јих вер ских гру па ци ја, 
ко ри сти ти по ме ну ти Ла бо е си јев спис као сво је вр стан по ли тич ки 
пам флет, већ у за ви сно сти од ме ђу соб не по ли тич ке кон сте ла ци је, 
од но сно то га ко јој је ве ро и спо ве сти при па дао ак ту ел ни мо нарх. 
Ути цај ко ји ће про те стан ти зам из вр ши ти пр во на европ ску, а ка-
сни је и на аме рич ку по ли тич ку те о ри ју и прак су, би ће то ли ки да 
без ње га, ка ко за кљу чу је Мол нар, „ни ли бе рал на ни де мо крат ска 
устав на др жа ва ве ро ват но не би би ле за ми сли ве”.27)

За те о ри ју пра ва на от пор ти ра ни ји, од по себ ног зна ча ја су 
иде је дво ји це нај по зна ти јих во ђа ре фор ма ци је, од но сно ње них 
две ју раз ли чи тих стру ја, Мар ти на Лу те ра (М. Lut her) и Жа на Кал-
ви на (Jean Cal vin). У ли те ра ту ри се обич но ова дво ји ца ре фор ма-
то ра узи ма ју као пред став ни ци раз ли чи тих схва та ња по пи та њу 
по ли тич ке обли га ци је и пра ва на от пор. Док се Лу тер, као ав гу-
сти но вац, узи ма за не ког ко је про по ве дао без у слов ну по слу шност 
вла сти ма као вер ску ду жност гра ђа на28) (у скла ду с та квим ње го-
вим ста во ви ма ти па да „ни је дан хри шћа нин не ма пра во да се ста ви 
про тив сво је вла де па би ло да она ра ди пра вед но или не пра вед но”, 
или пак оним да би он „ра ди је тр пео власт ко ја ра ди рђа во не го на-
род ко ји ра ди пра во”29)), Кал вин се сма тра за го вор ни ком пра ва на 
от пор и ти ра ни цид (има ју ћи у ви ду ње го ву те зу да би др жав ни ор-
га ни ко ји би по уста ву има ли над ле жност да огра ни ча ва ју мо нар-
хо ву власт, по пут скуп шти не ста ле же, има ли пра во да пре ду зму и 
от пор про тив ње га). Та кве ин тер пре та ци је ових ре фор ма то ра ви ше 
се, ме ђу тим, за сни ва ју на њи хо вим пар ци јал ним ста во ви ма и при-
сту пи ма њи хо вих след бед ни ка, тзв. лу те ра на ца и кал ви ни ста, не го 
на њи хо вим ствар ним уче њи ма, узе тим у це ло сти. А она су за пра-
27) А. Мол нар, Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност, op.

cit. , стр. 432. По Мол на ру, иако ка да су у пи та њу про те стан ти зам и ње гов на ста нак не 
мо же би ти го во ра ни о ли бе ра ли зму ни о де мо кра ти ји, он је ипак до нео три зна чај не но-
ви не ко је ће до при не ти ка сни јем раз во ју де мо крат ске те о ри је; а то су: ин ди ви ду а ли зам, 
по бу ње нич ки са вез и фе де рал на те о ло ги ја.

28) Гу став Рад брух (Gu stav Rad bruch), са вре ме ни не мач ки прав ни фи ло зоф, био је ми шље-
ња да је лу те ран ство би ло то ко је је мо жда и нај ви ше, по ред оста лог, до при не ло да се 
код Не ма ца раз ви је мен та ли тет „за по вест је за по вест”(„за кон је за кон”), због че га су они 
и при хва ти ли без у слов ну по слу шност пре ма вла сти ма као сво ју вер ску ду жност, а што 
је, по овом те о ре ти ча ру, би ло кључ но у њи хо вом по ко ра ва њу на ци о нал-со ци ја ли стич-
ком си сте му вла сти. 

29) На ве де но пре ма: Во ји слав Ста нов чић, „Про бле ми ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти”, op.
cit. , стр. 55.
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во би ла та ква да ис кљу чу ју ова кве јед но знач не и цр но-бе ле оце не. 
Мол нар нам скре ће па жњу на то да је Лу тер, ина че во ђа не мач ке 
ре фор ма ци је, и по ред свог пр во бит ног су прот ста вља ња би ло ка-
квом от по ру све тов ној вла сти и за ла га ња за от пор пап ској ду хов ној 
вла сти ко ју је сма трао узур па тор ском, по сле 1530. го ди не до не кле 
ре ви ди рао сво је ра ни је уче ње; ти ме што је, по ла зе ћи од ста ва да је 
људ ски жи вот вр хов на вред ност, фор му ли сао пра во чо ве ка (по је-
дин ца) на са мо о др жа ње, што је укљу чи ва ло и ње го во пра во да се 
од у пре би ло ко јој вла сти ко ја угро жа ва ње гов жи вот тј. оп ста нак.30) 
С дру ге стра не, Ф. Ној ман упо зо ра ва на чи ње ни цу да се че сто пре-
ви ђа је дан Кал ви нов да ле ко се жан став, ко ји је он из нео на са мом 
кра ју свог де ла Institutio, о дво ја ком на чи ну на ко ји се ти ра ни ја 
мо же сврг ну ти: или од стра не не ког, од Бо га ода бра ног, све тов ног 
спа си те ља кром ве ли јан ског ти па, или од стра не не ког, та ко ђе од 
Бо га ода бра ног, пот пу но дру га чи јег ти па чо ве ка ко ји ће ту ти ра ни-
ју сру ши ти та ко што ће ус по ста ви ти сво ју кон тра-ти ра ни ју. Због 
овог дру гог слу ча ја, Ној ман сма тра да се Кал ви но во ста но ви ште 
мо жда и не би мо гло ока рак те ри са ти по зи ци јом оправ да ња от по ра 
и ти ра ни ци да, али ипак и он за кљу чу је да „те о ри ја о от по ру иде уз 
кал ви ни зам – ба рем уз ону пред ста ву о Кал ви но вом уче њу ко ју ова 
по ли тич ка стран ка за сту па”.31) 

По себ но је ва жно по ме ну ти и Кал ви нов по јам обо стра не 
оба ве зе (mutuaobligatio), ко ји је он фор му ли сао као са др жај ста ро-
за вет ног уго во ра из ме ђу Бо га и ње го вог иза бра ног на ро да. Из тог 
уго вор ног, што зна чи и уза јам ног оба ве зи ва ња по ме ну тих стра на 
про из ла зи Де ка лог као овим уго во ром при хва ће на бож ја за по вест, 
ко ја у ства ри пред ста вља је дан ми ни мум етич ких ду жно сти. И по-
ред то га што овај уго вор има ре ли ги о зне са др жа је, те чи ње ни це 
да се по јам обо стра не оба ве зе од но си у су шти ни са мо на оба ве зе 
вер ни ка, док бож је обе ћа ње бла го сло ва не ма фор му пра ве оба ве зе, 
јер ни не ма мо гућ но сти санк ци је у слу ча ју ње го вог не ис пу ња ва-
ња (па се за то, ка ко Мол нар упо зо ра ва, то „не сме по ме ша ти са 
рим ско прав ном тра ди ци јом уго во ра из ме ђу две ауто ном не стран-
ке”32)), ова Кал ви но ва иде ја до при не ла је ожи вља ва њу кон цеп ци је 

30) О тој про ме ни Лу те ро вих ста во ва и ње го вој фор му ла цји пра ва по је дин ца на са мо о др жа-
ње ви де ти: А. Мол нар, Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепо-
слушност, op.cit. , стр. 432. Овај аутор се, у окви ру сво је сту ди је о де мо крат ској устав-
ној др жа ви и ње ном раз во ју, по дроб но ба вио пи та њем пра ва на от пор ти ра ни ји, те је цео 
је дан том ове рас пра ве по све тио упра во тој про бле ма ти ци (ви де ти: Алек сан дар Мол нар,
Расправаодемократскојуставнојдржави 1:Правонаотпортиранији, Са ми здат Б92, 
Бе о град, 2001).  

31) Franz Ne u mann, „O gra ni ca ma oprav da ne ne po slu šno sti”, op.cit. , стр. 172-3.

32) А. Мол нар, Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност, op.
cit. , стр. 433, фн. 2.
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дру штве ног уго во ра, ко је ће убр зо усле ди ти с по све то вља ва њем 
уго вор не те о ри је.

 То је за по че то од стра не кал ви ни стич ких мо нар хо ма ха у чу-
ве ном спи су Vindicae contra tyrannos (Оптужбепротивтирана, 
1579).33) Ту се пра ви ди стинк ци ја из ме ђу, с јед не стра не, вер ског 
уго во ра (о „ис прав ној ве ри”) ко ји скла па Бог са сво јим иза бра ним 
на ро дом и, с дру ге,  све тов ног уго во ра о вла сти ко ји скла па ју краљ 
и на род у ци љу ус по ста вља ња та кве струк ту ре вла сти ко ју би чи-
ни ла два ор га на – краљ и ста ле шка скуп шти на (она иде ја о ду ал-
ном си сте му вла сти ко ја је, ка ко смо ви де ли, по сто ја ла и код не ких 
ра ни јих те о ре ти ча ра, по пут То ме Аквин ског и Мар си ли ја Па до-
ван ског). Уво ђе њем уго вор не и уза јам не, то јест дво стра не оба ве зе 
и ме ђу соб не за ви сно сти вла сто др жа ца и оних над ко ји ма се вла-
да, же ле ла се огра ни чи ти по ли тич ка власт, уз ус по ста вља ње ње ног 
тре ти ра ња као јав ног по зи ва и из ри чит зах тев да она мо ра има ти и 
из ве сне ду жно сти и те ре те, а не са мо пра ва, од но сно овла шће ња, 
иму ни те те и раз не по ча сти и при ви ле ги је.34) То је та ко ђе зна чи ло 
и да уко ли ко вла дар пре кр ши овај уго вор и по ста не ти ра нин, он да 
уго вор на оба ве за по да ни ка на по слу шност пре ста је да ва жи и они 
ти ме сти чу пра ва да га зба це или уби ју.

Та ко је де фи ни тив но ожи вље на ста ра иде ја уго вор не при-
ро де др жа ве у ви ду кон цеп ци је тзв. дру штве ног уго во ра (е. Social
contract, ф. Contratsocial, н. Gesellschaftsvertrag), ко ја ву че сво је 
ко ре не још из ан ти ке – од со фи ста и Пла то на, а ка ко смо мо гли 
ви де ти, у из ве сном сми слу и пре то га – из Мој си је вог Де ка ло га у 
Пе ток њиж ју Старог завета (ма да ту уго вор не ма се ку лар ни, па 
пре ма то ме ни дру штве ни ка рак тер у пра вом сми слу). Ова кон цеп-
ци ја ће до би ти сво ју пу ну раз ра ду или, бо ље ре ћи, до сти ћи ће свој 
зе нит то ком на ред на два сто ле ћа, XVII и XVI II ве ка, и то код те о ре-
ти ча ра та ко звуч них име на као што су Хобс (Tho mas Hob bes), Лок 
(John Loc ke) и Ру со (Jean-Jac qu es Ro us se au), ко ји ујед но сло ве и за 
глав не пред став ни ке те кон трак ту а ли стич ке те о ри је.

Те о ри је дру штве ног уго во ра, ко је пред ста вља ју ва ри јан ту 
при род но-прав не те о ри је, да ле су осно ву за дру га чи је тре ти ра ње 
од но са на ре ла ци ји власт – гра ђа нин, од но сно ус по ста ви ле су но ву 
33) Иако се још увек аутор ство над спи сом Vindicaecontratyrannos тре ти ра као ано ним но 

(де ло је об ја вље но под псе у до ни мом Сте фан Ју ни ус Бру тус), по сто је из ве сне прет по-
став ке да иза ње га сто је Ди Пле си мор неј (Phi lip pe du Ples sis-Mor naya) и Ибер Лан ге 
(Hu bert Lan gu et). На по ме не о то ме да је Мол нар, у: Ibid. , стр. 434; као и В. Ста нов чић, у: 
„Про бле ми ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти”, op.cit. , стр. 88.

34) Ево и ка ко је тај зах тев тач но фор му ли сан: „Не част, не го те рет; не не при ко сно ве ност, 
не го ду жност; не до ко ли ца, не го вр ше ње по зи ва” (Nonhonos,sedonus;nonimmunitas,
sedmunus;nonvacatio,sedvocatio). На ве де но пре ма: Ibid. , стр. 55.
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осно ву за ту ма че ње по ли тич ке обли га ци је, ње ног ка рак те ра и оби-
ма, као и но ве прин ци пе ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти. Иако су 
би ле ак ту ел не до по чет ка XIX ве ка, оне су из вр ши ле сна жан ути цај 
и на са вре ме не те о ри је по ли тич ке обли га ци је и те о ри је ле ги тим-
но сти, па и на оне ко је да нас спа да ју ме ђу нај у ти цај ни је, као што 
је Рол со ва (John Rawls) те о ри ја прав де, али су та ко ђе и са вре ме не 
те о ри је о људ ским пра ви ма уте ме ље не на њи хо вим иде ја ма. 

Те о ре ти ча ри дру штве ног уго во ра су, на рав но, зна ли да у 
исто риј ској прак си ни је до ла зи ло до скла па ња ова квих уго во ра, 
што ће ре ћи да др жа ве ни су у сво јој исто риј ској ствар но сти фор-
ми ра не пу тем дру штве ног уго во ра, ка ко су то ис ти ца ли њи хо ви 
кри ти ча ри; али они су ту те о риј ску кон струк ци ју ко ри сти ли као 
ло гич ку прет по став ку (те о риј ску хи по те зу) о јед ном до бро вољ ном 
спо ра зу му љу ди ко јим они осни ва ју дру штво тј. др жа ву35) као но во, 
по ли тич ко ста ње ко је се ус по ста вља на ме сто прет ход ног при род-
ног ста ња у ко ме су жи ве ли. Они ни су, да кле, дру штво одн. др жа ву 
схва та ли као не ка кву при род ну чи ње ни цу ко ја би по сто ја ла из ван 
или из над во ље ин ди ви дуа и, ти ме, не за ви сно од њих, већ као њи-
хо ву уго вор ну, што зна чи ве штач ку тво ре ви ну ко ју они ства ра ју 
ра ди за до во ље ња сво јих ин те ре са и по тре ба. 

Ге не рал но гле да но, по овој те о ри ји, власт из ви ре од о здо 
(од по је ди на ца удру же них у ор га ни зо ва но дру штво) и она је ле-
ги тим на са мо ако пред ста вља: „вла ду по при стан ку” (ми сли се 
на при ста нак оних над ко ји ма се вла да); „вла ду по са гла сно сти” 
(са гла сно сти из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних ко ји ма се вла да); и 
„огра ни че ну вла ду” (по што по том пи та њу по сто је нај ве ће раз ли-
ке код по је ди них ра но-мо дер них те о ре то ча ра дру штве ног уго во ра, 
а ми сли се пре све га на Хоб са, он да у овом ге не рал ном сми слу 
то тре ба схва ти ти ма кар као огра ни че ња вла сти ко ја про ис ти чу из 
са ме свр хе дру штве ног уго во ра). Ка те го ри ја дру штве ног уго во ра 
по ка зу је (опет с из у зет ком Хоб со ве те о ри је) да је од нос власт – гра-
ђа нин, као и сва ки дру ги уго вор ни од нос, је дан дво стру ки од нос, 
из ко јег за сва ку уго вор ну стра ну про из ла зе и од ре ђе на пра ва и 
од ре ђе не оба ве зе. То зна чи да је по ли тич ка обли га ци ја дво стра на 
и са мо ре ла тив на тј. услов на, јер под ра зу ме ва за ме ну за из ве сна 
пра ва (прин цип quidproquo). Та кав уго вор ва жи све док га се обе 
стра не при др жа ва ју (или, у слу ча ју Хоб со ве те о ри је, док се оства-
ру ју уго вор ни циљ и свр ха); ка да то, пак, ви ше ни је слу чај, оба ве зе 
35) Тре ба на гла си ти да ра но-мо дер ни те о ре ти ча ри дру штве ног уго во ра још не пра ве ди-

стинк ци ју из ме ђу по ли тич ког и гра ђан ског дру штва, од но сно (по ли тич ке) др жа ве и 
(ци вил ног) дру штва, јер се она ус по ста вља тек сре ди ном  XVI II ве ка; те са мо из тог 
раз ло га, ка ко би то ис та кли и да ли вер ну ин тер пре та ци ју њи хо вог по и ма ња дру штве ног 
уго во ра,  и ми ов де те пој мо ве упо тре бља ва мо на на чин као да су у пи та њу си но ни ми. 
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ви ше ни су на сна зи.36) Раз ма тра ња ко ја сле де по ка за ће, ме ђу тим, 
да је са др жи на дру штве ног уго во ра, а ти ме и при ро да по ли тич ке 
обли га ци је, па и пра во на от пор, код нај зна чај ни јих пред став ни ка 
ове те о ри је раз ли чи то фор му ли са на, на на чи не ко ји под ра зу ме ва ју 
и по све дру га чи је по ли тич ке им пли ка ци је.

Ма да је још Џорџ Бју ке нен (Ge or ge Buc ha nan) у XVI ве ку 
фор му ли сао пр ве прет по став ке о пре ла ску из при род ног ста ња, у 
ко ме се љу ди по на ша ју као не ци ви ли зо ва ни ди вља ци, у дру штве но 
ста ње са ус по ста вље ним по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, ко је је ре зул-
тат удру жи ва ња љу ди (услед „бо жан ског на дах ну ћа”), та ква хи по-
те за је код ње га још увек под ре ли гиј ским ути ца јем. Хоб со ва те о-
ри ја по се сив ног ин ди ви ду а ли зма, ка ко ју је на звао Џон Мек фер сон 
(Mac pher son), ће на ста ви ти тим пу тем, али уз пот пу ни рас кид са 
ре ли гиј ском тра ди ци јом, чи ме је са да спро ве де на до кра ја се ку-
ла ри за ци ја по ме ну те хи по те зе и кон цеп ци је дру штве ног уго во ра. 
Ина че, То мас Хобс као је дан, по ре чи ма Леа Штра у са (Leo Stra uss), 
„не смо тре њак, без бо жник и ико но кла сти екс тре мист”, али и „пр-
ви пле беј ски фи ло зоф”, раз вио је те о ри ју ко ја је би ла „пр ва” ко ја 
„си гур но и не по гре ши во ука зу је да ре ше ње дру штве ног или по-
ли тич ког про бле ма пред ста вља 'про све ће но’, тј. аре ли ги о зно или 
ате и стич ко дру штво”.37) 

Хоб со ва те о ри ја, ме ђу тим, иако при па да кор пу су те о ри ја 
при род ног пра ва и дру штве ног уго во ра, ко је у су шти ни ка рак те-
ри ше те жња за огра ни ча ва њем по ли тич ке вла сти (из вор но, кра-
ље вог ап со лу ти зма) у ко рист сло бо де и пра ва чо ве ка и њи хо ве за-
шти те, пред ста вља у том по гле ду из у зе так (за јед но с још не ко ли ко 
њих, по пут те о ри ја Ри чар да Ху ке ра /R. Ho o ker/ и Ед мун да Бер ка 
/E. Bur ke/, а де ли мич но и Ру соа38)) ме ђу нај зна чај ни јим те о ре ти-
ча ри ма ове шко ле, с об зи ром на ње го ве за кључ ке ко ји по др жа ва ју 
ап со лу ти стич ку власт су ве ре на. Код ње га, до ду ше, но си лац та кве 
36) О дру штве ном уго во ру као те о риј ској ка те го ри ји, ви де ти: „Дру штве ни уго вор”, од ред-

ни ца у: Ми лу тин Ср дић, Љу би ша С. Ада мо вић etal.,Политичкаенциклопедија, Са вре-
ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 196-7; та ко ђе и: „Дру штве ни уго вор”, од ред-
ни ца у: Бо шко Ми ја то вић, Или ја Ву ја чић, Та на си је Ма рин ко вић, Појмовниклибералне
демократије, Слу жбе ни гла сник, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 
2008, стр. 49-50; као и: Во ја Ста нов чић, „О осно ва ма и ка рак те ру по ли тич ке об ли га ци је 
гра ђа на”, op.cit. , стр. 6, 8-9.

37) Leo Stra uss, Природноправоиисторија, са по го во ром Љу бо ми ра Та ди ћа: „Раз ви так и 
кри за при род ног пра ва у де лу Lea Stra us sa”,  ПΛАТΩ, Бе о град, 1997, str. 125, 149.

38) Ове на по ме не да Хобс ни је је ди ни из у зе так у сми слу од сту па ња од пре о вла ђу ју ћег ли-
бе рал ног ко ри шће ња и ту ма че ња кон цеп ци је дру штве ног уго во ра, да је В. Ста нов чић, 
и то при дру жу ју ћи му као дру ге та кве при ме ре, го ре на ве де не те о ре ти ча ре, Ху ке ра и 
Бер ка, а до не кле и Ру соа (ви де ти: В. Ста нов чић, „О осно ва ма и ка рак те ру по ли тич ке 
об ли га ци је гра ђа на”, op.cit. , стр. 9; 11, фн. 36).      
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(ап со лу ти стич ке) су ве ре не вла сти не мо ра ну жно да бу де мо нарх, 
од но сно јед но ли це уоп ште, би ло да је реч о ре пу блич кој или мо-
нар хиј ској уста но ви, већ то мо же би ти и гру па ли ца, што зна чи и 
не ко ко лек тив но те ло. Али, по ње му, су ве ре на и ле ги тим на је сте 
са мо она власт ко ја је нај ја ча; ода кле про из ла зи да је прин цип ле-
ги тим но сти вла сти, као и те мељ по ли тич ке обли га ци је гра ђа на на 
по кор ност, го ла моћ. Хобс је сма трао да до ус по ста вља ња су ве ре не 
вла сти, од но сно др жа ве као је дин стве не и за јед нич ке „лич но сти” 
(personacivitatis) или, ка ко он још ка же, „смрт ног Бо га”, мо же до-
ћи на два на чи на: пу тем си ле и осва ја ња („сте че на за јед ни ца”), или 
пу тем спо ра зум ног са гла ша ва ња („уста но вље на за јед ни ца”). За 
ње га, ме ђу тим, ни у јед ном од та два слу ча ја ни је реч о пра вом по-
ко ра ва њу љу ди. Јер, у пр вом слу ча ју они при ста ју на по слу шност 
но вом су ве ре ну да би им он за уз врат по кло нио жи вот; док у дру-
гом слу ча ју они су, као „ра ци о нал ни его и сти”, во ђе ни ра зу мом и 
сво јим ин те ре си ма, уго во ром као из ра зом са гла сно сти во ља, да кле 
сво јом во љом, и ве ћи ном гла со ва при ста ли да пре не су сва сво ја 
пре но си ва при род на пра ва на су ве ре на, да би им он за уз врат обез-
бе дио оп ста нак, тј. мир и си гур ност (оно што на ла же пр ви при род-
ни за кон39)), чи ме би они иза шли из анар хич ног и не си гур ног при-
род ног ста ња ано ми је (бе за ко ња), у ко ме су сви има ли ап со лут на 
пра ва на све, па и на жи вот дру гих љу ди. На тај на чин се по ли тич ка 
обли га ци ја, ко ја је по не ким ми шље њи ма и кључ на ка те го ри ја Хоб-
со ве по ли тич ке фи ло зо фи је40), ус по ста вља на осно ву пак та о по ко-
ра ва њу (pactumsubjectionis).  
39)  По Хоб су, при род ни за ко ни (lexnaturalis) не пре ста ју да ва же с на стан ком по ли тич ког 

ста ња; шта ви ше та да се они, њи хо вим ин кор по ри ра њем у др жав но по зи тив но пра во, ле-
га ли зу ју и ти ме, за пра во, по зи тив но-прав но осна жу ју. Он је, ме ђу тим, при род не за ко не 
дво ја ко схва тао: као на че ла ра зу ма (maximsofprudence), и као бож је за по ве сти (divine
commands). Сто га је у по ли тич кој те о ри ји ова Хоб со ва ка те го ри ја ту ма че на на раз ли чи те 
на чи не, што је про из ве ло и зна чај не те о риј ске рас пра ве и спо ро ве. Они су се углав ном 
кон цен три са ли око пи та ња да ли код Хоб са при род ни за ко ни пред ста вља ју мо рал не за-
ко не са из ве сном апри ор ном (прет по ли тич ком) мо рал ном обли га ци јом на по ко ра ва ње 
њи ма, ко ја у по ли тич ком ста њу по ста је и те мељ по ли тич ке обли га ци је, и ко ја би он да 
исто та ко ва жи ла и за су ве ре на. Док Теј лор (A. E. Taylor) и Ха у ард Ва рен дер (Ho ward 
War ren der) за го ва ра ју по твр дан од го вор на ово пи та ње, Стју арт Бра ун (Stu art M. Brown) 
и Џон Пла ме нац (John Pla me natz) то не ги ра ју, сма тра ју ћи да је код Хоб са су ве ре но-
ва во ља у сва ком слу ча ју прав но нео гра ни че на, ма о ком пра ву тј. за ко ни ма да је реч 
(би ло при род ним – мо рал ним или бож јим, би ло гра ђан ским одн. по зи тив но-прав ним 
за ко ни ма), те да при ла го ђа ва ње по зи тив ног пра ва при род ним за ко ни ма за ви си ис кљу-
чи во од ове су ве ре но ве во ље. Ви ше о то ме ви де ти у: K. C. Brown (ed.), HobbesStudies, 
Ba sil Blac kwell, Ox ford, 1965; такође и: Душан Павловић, Хобсово схватање суверени-
тета, дипл. рад, ФПН, Београд, октобар 1994, гл. II, стр. 7-15, интернет: www.policy.hu/
pavlovic/Bibliografija/Diplomski_Hobs.pdf. 

40) Та кво ми шље ње је, на при мер, из нео Ва рен дер у сво јој сту ди ји о Хоб со вој по ли тич кој 
фи ло зо фи ји:ThePoliticalPhilosophyofHobbes (Ox ford Uni ver sity Press, Lon don, 1957); 
на ве де но пре ма: В. Ста нов чић, „О осно ва ма и ка рак те ру по ли тич ке об ли га ци је гра ђа-
на”, op.cit. , стр. 10.
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Ме ђу соб но скло пље ни уго во ри по да ни ке оба ве зу ју на по-
слу шност, али ка ко они ни су „ни шта дру го до ре чи и дах”41), за 
оси гу ра ње те оба ве зе нео п ход ни су и за ко ни ко ји ма су ве рен утвр-
ђу је кон крет не оба ве зе по да ни ка, као и „јав ни мач”, од но сно си ла 
ко јом ће их он, ако је по треб но, при ну ди ти на по слу шност. С дру ге 
стра не, ка ко су ве рен ни је уго вор на стра на (јер с њим по да ни ци не 
скла па ју уго вор, већ са мо из ме ђу се бе, као по је ди нац с по је дин-
цем), он и не ма ни ка кве уго вор не оба ве зе пре ма гра ђа ни ма, па и 
не мо же пре кр ши ти уго вор. Во ља су ве ре на је во ља свих гра ђа на и, 
та ко ђе, она је и пра во тј. за кон; јер, по овом схва та њу, пре или ван 
су ве ре не др жав не вла сти не по сто ји ни дру штво, ни тзв. објек тив-
но пра во (скуп прав них пра ви ла по на ша ња), па ни она су бјек тив на 
пра ва гра ђа на. Ва ља на гла си ти да је, упра во ова квим по и ма њем 
пра ва, Хобс из вр шио зна ча јан ути цај на раз вој прав ног по зи ти ви-
зма и дог ма ти зма. Да ље, ка ко су се, сход но овој те о ри ји, љу ди уго-
во ром спо ра зу ме ли да ће све рад ње и од лу ке су ве ре на сма тра ти 
сво јим лич ним рад ња ма и од лу ка ма, као да су им они са ми ауто ри, 
про из ве ден је за кљу чак да он да „ма шта су ве рен учи нио, не мо же 
би ти ка жњен од стра не сво јих по да ни ка”.42) 

Та квим дру штве ним уго во ром, ка ко га је за ми слио Хобс, гра-
ђа ни су, да кле, пот пу но прав но обес пра вље ни, а су ве ре на власт као 
нај ви ша власт је ап со лут на (тј. прав но нео гра ни че на), је дин стве-
на (укљу чу је и све тов ну, тј. др жав ну, и ду хов ну, тј. цр кве ну власт, 
уз су пре ма ти ју оне пр ве), не де љи ва (по де ла вла сти, по ми шље њу 
овог ауто ра, во ди раз до ру и ти ме гра ђан ском ра ту, уни ште њу др жа-
ве и по врат ку у при род но ста ње), нео ту ђи ва и не пре но си ва. Ова-
ква, прав но нео гра ни че на и не де љи ва, су ве ре на власт је, по том 
ми шље њу, да ле ко ма ње зло од не сре ћа и пат ње ко је до но си при-
род но ста ње.

Но, и по ред ова квог схва та ња, ипак ни код Хоб са су ве ре на 
власт ни је пот пу но нео гра ни че на и са мо вољ на, јер иако је прав-
но нео гра ни че на, она је фак тич ки увек по тен ци јал но огра ни че на 
са мом свр хом и ци љем уго вор ног удру жи ва ња љу ди - а то су мир 
и си гур ност, то јест оп ста нак, чи је обез бе ђи ва ње спа да у ду жност 
ус по ста вље ног су ве ре на.43) Ако су ве рен, на и ме, не би имао ви ше 
41) То мас Хобс, Левијатан: Или материја, облик и власт државе црквене и грађанске 

(1651), у ре дак ци ји и с пред го во ром Ми ха и ла Ђу ри ћа, Кул ту ра, Бе о град, 1961, стр. 155.

42) Ibid. , стр. 157.

43) Ова кво дво ја ко схва та ње су ве ре но сти: с јед не стра не, као нај ви ше и прав но нео гра ни че-
не вла сти (кад се по сма тра ис кљу чи во са прав ног ста но ви шта), а с дру ге, као фак тич ки 
огра ни че не вла сти (кад се су ве ре ност тре ти ра као по ли тич ка чи ње ни ца), про из ла зи из 
то га што Хоб со ва те о ри ја су ве ре ни те та ни је ис кљу чи во прав на те о ри ја, већ и по ли-
тич ка. То је по себ но ис та као Ду шан Па вло вић, по зи ва ју ћи се на Ли ди ју Ба сту и ње но 
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до вољ но мо ћи да ис пу ња ва ту сво ју основ ну функ ци ју, због ко је 
је и ус по ста вљен, од но сно ако би по чео да угро жа ва оп ста нак гра-
ђа на, он да би за њих пре ста ла да ва жи по ли тич ка обли га ци ја на 
по кор ност ње му. 44) Они та да мо гу да рас ки ну дру штве ни уго вор и 
да из вр ше по вра ћај сво јих де по зи ти ра них пра ва, ти ме што би ак ти-
ви ра ли сво је при род но пра во на са мо од бра ну, то јест са мо о др жа ње 
(self-preservation), ко је ни су ни пре не ли на су ве ре на, јер је оно по 
са мој сво јој ло ги ци не пре но си во (по што ако би и пра во на жи вот 
и ње го ву за шти ту пре не ли у пот пу но сти на су ве ре на, он да би ри-
зи ко ва ли да не кад мо жда свој жи вот не би мо гли ви ше са чу ва ти). 
То зна чи да је Хобс ипак, у слу ча ју угро жа ва ња људ ског жи во та и 
оп стан ка, при знао пра во на от пор, увев ши га, ка ко ка же Ној ман, 
„кроз стра жња вра та”.45) Ово пра во, у том слу ча ју, „иде до усмр ћи-
ва ња су ве ре на као обич ног 'не при ја те ља’ ”46), што зна чи да укљу чу-
је и ти ра ни цид, а ре зул тат ње го вог ко ри шће ња је сте гра ђан ски рат 
или, дру гим ре чи ма, по вра так у при род но ста ње.

Уоч љи во је да је Хобс ова кав кон цепт ин ди ви ду а ли зма, за-
сно ван на пра ву на са мо о др жа ње, пре у зео од Мар ти на Лу те ра, али 
је то учи нио та ко што је исто вре ме но спро вео и ње го ву пот пу ну 
се ку ла ри за ци ју и ра ди ка ли за ци ју. Због то га ће Мол нар да ти оце ну 
да „то пред ста вља нај ре во лу ци о нар ни ју ком по нен ту Хоб со ве по-
ли тич ке фи ло зо фи је”.47) Ме ђу тим, овај прав ни и по ли тич ки фи ло-
зоф ни је био је ди ни чи ја је по зи ци ја, у по гле ду ка рак те ра и гра ни ца 
по ли тич ке обли га ци је и пра ва на от пор, ма кар на пр ви по глед, са-
др жа ва ла про тив реч но сти. У по гле ду при зна ва ња пра ва на от пор, 
не што слич но Хоб су учи нио је и Спи но за (Ba ruch de Spi no za), као 
још је дан фор мал ни за го вор ник ап со лу ти стич ке вла сти, ка да је, по-
ла зе ћи од сво је те зе да је пра во јед на ко мо ћи, до пу стио да сва ка 
до вољ но сна жна со ци јал на гру па мо же пре тво ри ти ту сво ју сна гу 
или ти моћ у пра во. 

Дру ги зна чај ни, а ве ро ват но и нај зна чај ни ји, но во ве ков ни 
пред став ник те о ри је дру штве ног уго во ра је сте Џон Лок, ко ји се 

ин тер пре та тив но ста но ви ште, је ди но те вр сте ме ђу до ма ћим ауто ри ма, из не то у: Ли ди ја 
Р. Ба ста, Политикауграницамаправа, Ис тра жи вач ко-из да вач ки цен тар ССО Ср би је и 
Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 1984, стр. 42 (ви де ти: Ду шан Па вло вић, Хобсово
схватањесуверенитета,op.cit. , стр. 25). 

44) Хобс је у то ме екс пли ци тан. Он ка же: „Оба ве за по да ни ка пре ма су ве ре ну тра је са мо 
до тле до кле тра је моћ ко јом је он у ста њу да их шти ти, и не ду же” (То мас Хобс, Левија-
тан:илиматерија,обликивластдржавецрквенеиграђанске, op.cit. , стр. 223).

45) Franz Ne u mann, „O gra ni ca ma oprav da ne ne po slu šno sti”, op.cit. , стр. 176.

46) На ве де но пре ма: А. Мол нар, Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађанска
непослушност, op.cit. , стр. 435.

47) Ibid., стр. 436.
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ина че сма тра ро до на чел ни ком мо дер не те о ри је де мо кра ти је и ли-
бе ра ли зма. Он ће у Другојрасправиовлади, где је из ло жио сво ју 
кон цеп ци ју дру штве ног уго во ра, пот пу но су прот ну оној Хоб со вој, 
ма да овог ниг де екс пли ци те не по ме нув ши, из не ти за пра во ан ти-
ци па ци ју Дру ге ен гле ске ре во лу ци је (тзв. Слав не ре во лу ци је /Glo-
riusRevolution/)  из 1688. го ди не, у ко јој ће би ти и не по сред ни све-
док до га ђа ја, до жи вев ши по бе ду по ли тич ких прин ци па за ко је се 
за ла гао. Иако је, на пр ви по глед, по шао од слич них пре ми са као и 
Хобс, од раз ли ке из ме ђу при род ног ста ња (stateofnature) и гра ђан-
ског дру штва (civilsociety), за тим од то га да су љу ди у при род ном 
ста њу пот пу но сло бод ни и јед на ки и да пу тем дру штве ног уго во-
ра уста но вља ва ју дру штво и по ли тич ку власт, Лок је из вео са свим 
раз ли чи те за кључ ке о осно ва ма ле ги тим но сти вла сти и по ли тич ке 
обли га ци је. Ње го во схва та ње људ ске при ро де, као и при род ног и 
по ли тич ког ста ња и њи хо вог ме ђу соб ног од но са, пот пу но је, на-
и ме, дру га чи је у од но су на оно Хоб со во. Лок је по шао од јед не 
да ле ко оп ти ми стич ки је кон цеп ци је о људ ској при ро ди и при род-
ном ста њу. Осла ња ју ћи се на Ари сто те ло ву те зу о чо ве ку као по-
ли тич кој жи во ти њи, он је сма трао да је чо век по сво јој при ро ди 
јед но дру штве но, ра зум но и углав ном до бро ћуд но би ће ко је, као 
та кво, при род но те жи жи во ту у дру штву. По Ло ку, љу ди и у при-
род ном ста њу има ју из ве сна основ на и нео ту ђи ва при род на пра ва, 
ко ја он на зи ва ку му ла тив ним пој мом „сво ји на“ (property), у ње го-
вом ши рем зна че њу, а она об у хва та ју пра ва на жи вот, те ло, сло бо ду 
и сво ји ну у ужем сми слу те ре чи, што зна чи имо ви ну (при ват ну 
сво ји ну). Да кле, за раз ли ку од Хоб са, ко ји је сма трао да у при род-
ном ста њу сва ко има пра во на све, та ко да при ват но вла сни штво 
на ста је тек у по ли тич ком (гра ђан ском) ста њу, с огра ни че њем тог 
при род ног пра ва, Лок је сма трао да при ват на сво ји на љу ди по сто ји 
и у при род ном ста њу, те да др жа ва, тј. по ли тич ка власт, тре ба са мо 
да је, као и дру га основ на при род на пра ва, га ран ту је. Да ље, за Ло ка 
при род но ста ње ни је ста ње ра та с ко јим су га, ка ко ис ти че он, алу-
ди ра ју ћи очи глед но на Хоб са, „не ки по бр ка ли“; јер, рат но ста ње, 
као „ста ње не при ја тељ ства, зло бе, на си ља и уза јам ног уни шта ва-
ња“, не мо же би ти исто што и „ста ње ми ра, до бре во ље, уза јам-
не по мо ћи и одр жа ња“, ка ко се ов де пер ци пи ра при род но ста ње.48) 
Иако су и у овој кон цеп ци ји љу ди у при род ном ста њу пот пу но сло-
бод ни и јед на ки, они су у тој сво јој јед на кој при род ној сло бо ди 
ипак ов де огра ни че ни при род ним за ко ном ко ји упра вља при род-
ним ста њем и оба ве зу је сва ко га да не сме да на но си ште ту дру го ме 
48)  John Loc ke, TheSecondTreatiseofCivilGovernment end ALetterconcerningToleration, 

edi ted with an In tro duc tion by J. W. Go ugh, Ox ford, 1946, str. 11; на ве де но пре ма: Ga jo Pe-
tro vić, Engleskaempirističkafilozofija, Ma ti ca Hr vat ska, Za greb, 1955,  str. 76. 
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и ње го вим при род ним пра ви ма, од но сно да по шту је све дру ге љу де 
као и се бе, а чи ја спо зна ја је љу ди ма до ступ на на осно ву њи хо вог 
ра зу ма. Ме ђу тим, и по ред тих до ста ла год ни јих усло ва за жи вот у 
Ло ко вом при род ном ста њу, у од но су на оне у Хоб со вом, и ов де су 
не ми нов не из ве сне „не по год но сти“ услед ко јих је оте жа но очу ва-
ње њи хо ве „сво ји не“, тј. њи хо вих пра ва. Оне про из ла зе из чи ње ни-
це да је у при род ном ста њу сва ко „и су ди ја и из вр ши лац при род ног 
за ко на“49), што ће ре ћи да се сва ко мо ра сам бри ну ти за по што ва ње 
тог за ко на, ка жња ва ти ње го ве пре кр ша је и при ба вља ти, у слу ча ју 
на чи ње не му ште те, од ште ту, а то је до ста те шко из ви ше раз ло га. 
Пр во, иако је при род ни за кон до сту пан и схва тљив за сва ра ци о-
нал на би ћа, љу ди због сво јих лич них ин те ре са ни су спрем ни да га 
при хва те као оба ве зу ју ћи у њи хо вим по себ ним слу ча је ви ма, па је 
за то нео п хо дан уста љен, оп ште по знат и оп ште при хва ћен за кон, 
ко ји би био и ме ра (не)пра вич ног и оп ште ме ри ло на осно ву ко га 
би се ре ша ва ли сви спо ро ви. Дру го, љу ди су при стра сни у од но су 
на се бе, док пре ма дру ги ма мо гу би ти не хај ни и рав но ду шни, те је 
нео п хо дан по знат и не при стра сан су ди ја ко ји би до но сио пре су де у 
скла ду са уста но вље ним за ко ном. Ко нач но, у при род ном ста њу не 
по сто ји власт, од но сно си ла, ко ја би мо гла обез бе ди ти из вр ше ње 
до не тих пра вич них пре су да. Због свих тих не по год но сти при род-
ног ста ња, љу ди при род но те же да сту пе у ор га ни зо ва но дру штво, 
где би по сто ја ли сви ови нео п ход ни усло ви за за шти ту чо ве ка и 
ње го вих пра ва. 

Они фор ми ра ју дру штво ме ђу соб но скла па ју ћи уго вор о уза-
јам ном при зна ва њу и ува жа ва њу оних њи хо вих основ них пра ва, 
ка ко и на ла же при род ни за кон. По том, као чла но ви дру штва, љу ди 
скла па ју и дру ги дру штве ни уго вор50) ко јим ства ра ју вла ду ра ди бо-
ље за шти те сво јих при род них пра ва (иде ја да су пра во и дру штво 
при мар ни ји и ста ри ји од вла де и др жа ве). Тај уго вор је, као и код 
ве ћи не ова квих дру штве но-уго вор них те о ри ја, дво стран, од но сно 
дру штво и вла да чи не две уго вор не стра не ко је се уза јам но оба ве-
49) John Loc ke, „Дру га рас пра ва о вла ди“, у: исти аутор, Дверасправеовлади (ко ји ма прет-

хо ди Patriarcha сер Р. Фил ме ра, а сле ди Ло ко во Писмоо толеранцији),при ре дио и пред-
го вор на пи сао Ко ста Ча во шки, Мла дост, Бе о град, 1978, стр. 72. 

50) По сто ји ми шље ње да је, за раз ли ку од Хоб са и ве ћи не дру гих ста ри јих дру штве но-уго-
вор них и при род но-прав них те о ре ти ча ра, ко ји су при род но ста ње тре ти ра ли са мо као 
јед но хи по те тич ко ста ње ко је им је слу жи ло за те о риј ско оправ да ње др жа ве и по ли тич-
ке вла сти, тј. њи хо ве ег зи стен ци је, а дру штве ни уго вор са мо као прав ну фик ци ју, или 
прав ну прет по став ку њи хо вог на стан ка, Лок „био склон схва та њу при род ног ста ња као 
ста ња ко је је јед ном ре ал но ег зи сти ра ло“, па сто га „и дру штве ни уго вор сма тра исто риј-
ском чи ње ни цом, ко ја се не кад од и гра ла и мо же се по но ви ти у бу дућ но сти“ (на ве де но 
пре ма: Ga jo Pe tro vić, Engleskaempirističkafilozofija, op.cit. , стр. 78).
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зу ју, та ко што сва ка стра на сти че од ре ђе на пра ва чи је је ко ри шће ње 
усло вље но ис пу ња ва њем од ре ђе них оба ве за ко је пре у зи ма ју. 

Но, по Ло ку, чла но ви дру штва не пре но се на вла ду сво ја при-
род на пра ва (као код Хоб са), већ са мо њи хо ву за шти ту, од ри чу ћи 
се је ди но оне сво је из вр шне и суд ске вла сти из при род ног ста ња, 
ве за не за спро во ђе ње при род ног за ко на. Oн ка же: „Где год је из ве-
стан број љу ди на овај на чин ује ди њен у јед но дру штво, та ко да се 
сва ко од ри че сво је из вр шне вла сти при род ног за ко на и при да је је 
за јед ни ци, је ди но је та мо по ли тич ко или гра ђан ско дру штво“.51) И 
опет за раз ли ку од Хоб са, код ко га је сло бо да у при род ном ста њу 
пот пу но нео гра ни че на, да би је у по ли тич ком ста њу учи нио ра ди-
кал но огра ни че ном, Лок је сма трао да је већ и у при род ном ста њу 
сло бо да огра ни че на при род ним за ко ном, те да она ни у по ли тич-
ком ста њу не тре ба да има не ка дру га огра ни че ња, из у зев од ри ца-
ња љу ди од свог при род ног пра ва спре ча ва ња и ка жња ва ња кр ше-
ња при род ног за ко на. Он се за пра во за ла гао за кон цепт „сло бо де у 
окви ри ма за ко на“, сма тра ју ћи да без за ко на не ма сло бо де; јер, ка ко 
је ис та као, „сло бо да зна чи би ти сло бо дан од огра ни че ња и на си-
ља дру гих“, а то се мо же по сти ћи са мо оп ште ва же ћим и „ум ним 
за ко ном“, ко ји про пи су је са мо оно што је за оп ште до бро гра ђа на 
и чи ји циљ „ни је да уки не или огра нич ни, већ да очу ва и уве ћа 
сло бо ду“.52) Та ко, док „по Хоб су др жа ва зна чи не га ци ју не ра зум-
ног при род ног ста ња и ства ра ње бит но дру га чи јег, ра зум ног, где 
ће се не ги ра ти при род на пра ва, ко ја у при род ном ста њу по сто је, и 
ре а ли зо ва ти при род ни за кон, ко ји у том ста њу не де лу је; по Ло ку, 
др жа ва је уста но ва ко ја тре ба да санк ци о ни ше ра зум но при род но 
ста ње, за јед но с при род ним за ко ном и при род ним пра ви ма, ко ји се 
у ње му ре а ли зу ју, и да га бра ни од не ра зум них по ку ша ја на ру ша ва-
ња, ко ји су у том ра зум ном ста њу ипак мо гу ћи.“53) 

Прем да Лок још не раз ли ку је из вр шну и суд ску функ ци-
ју (као по себ не гра не вла сти), ни ти гра ђан ско и по ли тич ко дру-
штво (од но сно по ли тич ку др жа ву и ци вил но дру штво), у ње го вој 
кон цеп ци ји већ мо же мо уочи ти све кључ не еле мен те са вре ме ног 
кон трак ту а ли зма. Уго вор но ус по ста вље на вла да је пред став нич-
ка вла да (као из раз ве ћи не), вла да по при стан ку и са са гла сно шћу 
гра ђа на (што чи ни те мељ ле ги тим но сти вла сти и основ по ли тич ке 
обли га ци је гра ђа на), и она је та ко ђе огра ни че на и од го вор на (што 
се обез бе ђу је прин ци пом по де ле вла сти и из бо ри ма). По ли тич ка 

51) John Loc ke, „Дру га рас пра ва о вла ди“,  op.cit. , стр. 52.

52) Ibid., гл. VI, стр. 57. 

53) Ga jo Pe tro vić, Engleskaempirističkafilozofija, op.cit., стр. 76-7.
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власт је, на и ме, огра ни че на већ и са мом сво јом основ ном функ ци-
јом и свр хом ње ног ус по ста вља ња, а то је за шти та људ ских пра ва 
и сло бо да. Ло ков прин цип по де ле вла сти је, пак, под ра зу ме вао раз-
ли ко ва ње из ме ђу за ко но дав не тј. ле ги сла тив не, из вр шне тј. ег зе ку-
тив не (ко ја је укљу чи ва ла и суд ску) и фе де ра тив не (ко ја се од но-
си ла на во ђе ње спољ не по ли ти ке и спољ ну без бед ност и од бра ну) 
вла сти; при че му је за ко но дав ну сма трао вр хов ном вла шћу, али је и 
за њу по ста вио од ре ђе не пре ци зне гра ни це ко је се не сме ју пре ћи. 

Лок и екс пли ци те бра ни пра во на от пор ти ра ни ји, од но сно 
пра во на ре во лу ци ју. По ла зе ћи од те зе да су ве ре на власт при па да 
трај но са мо на ро ду (чла но ви ма дру штва) и да је он не мо же из гу-
би ти ни ти трај но пре не ти на дру го га, већ са мо при вре ме но по ве-
ри ти они ма ко ји ма је ука за но по ве ре ње (ту је он већ фор му ли сао 
иде ју на род ног су ве ре ни те та, ко ју ће ка сни је Ру со, очи глед но, од 
ње га пре у зе ти и из вр ши ти ње ну ра ди ка ли за ци ју), Лок је сма трао 
да вла да ко ја не ис пу ња ва оба ве зе ко је по уго во ру па да ју њој на 
те рет, да кле, ко ја не ра ди на оства ри ва њу ци ље ва због ко јих јој је 
власт и по ве ре на, са ма се бе ста вља у рат но ста ње пре ма на ро ду и 
ти ме осло ба ђа гра ђа не оба ве зе по слу шно сти. У том слу ча ју, гра-
ђа ни има ју пра во да јој оду зму власт, па ако тре ба и си лом, и да 
је за ме не дру гом вла дом ко ја ће ужи ва ти њи хо во по ве ре ње (trust). 

Џон Лок је не сум њи во је дан од ве ли ких за ступ ни ка сло бо де 
и ли бе ра ли зма, али и у ње го вој те о ри ји по сто је не ка ди ску та бил-
на ме ста ко ја од сту па ју од ње го вог ге не рал ног уче ња, а ко ја нам 
по ка зу ју то да ни јед ну те о ри ју не мо же мо јед но знач но ту ма чи ти 
и пар ци јал но по сма тра ти, већ да сва ку мо ра мо узе ти у ње ној це ло-
куп но сти, ако же ли мо да је за и ста раз у ме мо и ис прав но схва ти мо. 
Та кво ме сто у Ло ко вој те о ри ји је сте оно где он, и по ред свог за-
го ва ра ња огра ни че не вла сти и при да ва ња ве ли ког зна ча ја за ко ну 
и пра ву, ипак оста вља мо гућ ност да вла да де лу је без за ко на, па и 
про тив ње га, уко ли ко би то угро жа ва ло оп ста нак др жа ве, тј. ако би 
то на ла га ло оп ште до бро.54) Упра во има ју ћи у ви ду ову про тив реч-
ност у Ло ко вој те о ри ји, као и оне у те о ри ја ма Хоб са и Спи но зе, али 
и у дру гим но во ве ков ним те о ри ја ма, Франц Ној ман ће за кљу чи ти: 
„Исто ри ја по ли тич ког ми шље ња у но вом ве ку је сте исто ри ја тог 
по ку ша ја да се на ђу оправ да ња и за моћ и за пра во, и за за кон и за 
на си ље. Не по сто ји по ли тич ка те о ри ја у ко јој се не би по ку ша ва ло 
и јед но и дру го“.55) 
54) О то ме ви де ти: Franz Ne u mann, „O gra ni ca ma oprav da ne ne po slu šno sti”, op.cit. , стр. 176; 

као и: F. Ne u mann, „Mon te squ i eu“, у: исти аутор, Demokratskaiautoritarnadržava, Na pri-
jed, Za greb, 1974, стр. 161-2. 

55) Franz Ne u mann, „O gra ni ca ma oprav da ne ne po slu šno sti”, op.cit. , стр. 176. 
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Ло ко ва по ли тич ка и прав на фи ло зо фи ја ће у на ред ном, XVI II 
ве ку из вр ши ти пре су дан ути цај на пи сце аме рич ких де кла ра ци ја 
о пра ви ма и сло бо да ма, а по себ но на ауто ре (ме ђу ко ји ма је, ка-
ко се сма тра, био и То мас Џе фер сон /T. Jef fer son/) чу ве ног ак та 
Аме рич ке ре во лу ци је – „Де кла ра ци је не за ви сно сти САД”, из ју ла 
1776. го ди не. Ту су го то во у пот пу но сти пре у зе ти Ло ко ви ста во ви о 
нео ту ђи вим при род ним пра ви ма љу ди56), о при ро ди вла де и ње ној 
основ ној свр си да обез бе ђу је и шти ти ова пра ва, као и о пра ву на-
ро да да зба ци ону вла ду ко ја не слу жи тој свр си. Та ко је ис так ну то 
да „у би ло ко је вре ме ка да не ки об лик вла да ви не по ста не пре пре-
ка за оства ри ва ње ових ци ље ва (обез бе ђе ње основ них при род них 
пра ва љу ди – прим. А. М.), на род има пра во да га из ме ни или уки-
не и да ус по ста ви но ву вла ду, за сни ва ју ћи њен основ на та квим 
прин ци пи ма и ор га ни зу ју ћи ње ну власт у та квом об ли ку, ка ко му 
из гле да да је нај бо ље за по сти за ње сво је сло бо де и сре ће.“57) В. 
Ста нов чић на гла ша ва да је пр вен стве но тре ба ло да оп шти прин-
ци пи ове де кла ра ци је ле ги ти ми шу но ву аме рич ку вла ду, али да је 
за пра во њи ма ство рен је дан оп шти обра зац ко ји ће се ко ри сти ти за 
ле ги ти ми за ци ју ре во лу ци о нар них ре жи ма уоп ште. 

Ка да је реч о но во ве ков ним те о ри ја ма дру штве ног уго во ра, 
не из о став но је ука за ти и на не ке кључ не мо мен те, ди рект но ве за-
не за по ли тич ку обли га ци ју и усло ве ње ног пре стан ка, у Ру со о вој 
кон тро верз ној те о ри ји. Код ње га, на и ме, дру штве ни уго вор ни је 
спо ра зум из ме ђу по је ди на ца као та квих, већ спо ра зум из ме ђу су-
ве ре ног по ли тич ког те ла (на ро да), ко је се њи ме и фор ми ра, и сва-
ког од ње го вих чла но ва као ње го вих са став них де ло ва, те сто га, 
по ње му, то и не мо же би ти спо ра зум из ме ђу не ког прет по ста вље-
ног и не ког пот чи ње ног. Тај уго вор о фор ми ра њу су ве ре не вла сти 
пред ста вља, да кле, акт ко јим се по је дин ци, ка ко он ка же, „оба ве зу-
ју пре ма се би са ми ма, сва ки пре ма сви ма и сви пре ма сва ко ме“.58) 
По ла зе ћи од то га, он раз ви ја иде ју са мо за ко но дав ства и иде ју не-
по сред не де мо кра ти је, у ко ји ма и на ла зи основ ле ги тим но сти вла-
сти и по ли тич ке обли га ци је гра ђа на. У скла ду с њи ма, су ве ре на 
власт при па да на ро ду и она је не са мо ап со лут на, не го и не пре но-
си ва, и то та ко што се не мо же пре не ти ни трај но ни при вре ме но. 
56) Је ди но ве ће од сту па ње у од но су на Ло ко ва схва та ња ти че се упра во фор му ла ци је основ-

них при род них пра ва чо ве ка, ко ја ов де об у хва та ју пра во на жи вот, сло бо ду и тра же ње 
сре ће (pursuitofhappiness); на тај на чин је овим по след њим за ме ње но Ло ко во пра во на 
сво ји ну (у ужем сми слу, тј. у сми слу имо ви не). 

57) Ј. Ђор ђе вић (ур.), Људскеслободеиправа, Са вез удру же ња прав ни ка Ју го сла ви је, Бе-
о град, 1968, стр. 28 (на ве де но пре ма: Во ја Ста нов чић, „Про бле ми ле ги тим но сти по ли-
тич ке вла сти“,  op.cit. , стр. 66).

58) Жан-Жак Ру со, Друштвениуговор:Опореклуиосновиманеједнакостимеђуљудима;
Расправаонаукамаиуметностима, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 1993, стр. 49. 
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То зна чи да цео на род, од но сно сви гра ђа ни, као ње го ви чла но ви, 
уче ству ју у вр ше њу вла сти кроз про цес фор ми ра ња „оп ште во ље”, 
па по шту ју ћи и из вр ша ва ју ћи за ко не у чи јем су до но ше њу и са ми 
уче ство ва ли и ко ји су из раз те „оп ште во ље“, они се не по ко ра ва ју 
ни ком сем сво јој лич ној, по је ди нач ној во љи. При ро да по ли тич ких 
оба ве за је та ква да, ка ко он об ја шња ва, „ис пу ња ва ју ћи их, не мо-
же да се ра ди за дру го га, а да се не ра ди и за се бе“.59) Ру со је та ко 
по је дин ци ма на ме нио ви ше стру ке уло ге: уче ству ју ћи у су ве ре ној 
вла сти, они фи гу ри ра ју као гра ђа ни; али у свој ству по да ни ка, они 
се мо ра ју по ко ра ва ти др жав ним за ко ни ма и вр ши ти ду жно сти ко је 
има ју, док у свој ству љу ди ужи ва ју сво ја при род на пра ва. Код ње га, 
гра ђа нин не са мо што има по ли тич ку оба ве зу на по што ва ње за ко на 
и од лу ка ле ги тим не вла сти, не го има и оба ве зу да бу де ак ти ван у 
вр ше њу су ве ре не (за ко но дав не) вла сти; а ако не же ли да уче ству-
је у по ли тич ком жи во ту или да се по ви ну је оба ве зу ју ћој „оп штој 
во љи“, што - по ло ги ци овог те о ре ти ча ра - не зна чи ни шта дру го 
до да он не ће да бу де сло бо дан, он да га тре ба при ну ди ти на то од 
стра не це лог по ли тич ког те ла. То је чу ве на и спор на Ру со о ва те за о 
тзв. при ну ди за сло бо ду. 

У по гле ду, пак, вла де као из вр шне вла сти, она је, ка же Ру со, 
ле ги тим на са мо ако је за сно ва на на за ко ну и са мо та да ва жи ду-
жност по ко ра ва ња. По ње му, „но си о ци из вр шне вла сти ни су ни ка-
ко го спо да ри на ро да, већ ње го ви слу жбе ни ци... и... пре у зи ма ју ћи 
функ ци је ко је им др жа ва на ме ће, они вр ше са мо сво ју гра ђан ску 
ду жност...“60) Њих, као и це лу вла ду, на род као но си лац су ве ре не 
вла сти мо же по свом на хо ђе њу и кад хо ће да по ста ви и опо зо ве. 
Ру со је, на рав но, ов де оба зрив, те упо зо ра ва да су про ме не вла де, 
без пре ке по тре бе, опа сне. Али, у слу ча ју да је вла да не по де сна за 
оп ште до бро, он да је оправ да но сме ни ти је ре дов ном и ле гал ном 
про це ду ром. Он на гла ша ва да та кав чин сме не вла сти, уз стро гу 
при ме ну за ко на као из ра за во ље чи та вог на ро да, тре ба раз ли ко ва ти 
од „бун тов нич ког устан ка“, од но сно „га ла ме јед не пар ти је“.61) Ме-
ђу тим, ако би вла да или ње ни чла но ви на сил но при сво ји ли су ве ре-
ну власт и не би др жа вом ви ше упра вља ли на осно ву за ко на, та да 
је реч о зло у по тре би вла де ко ја во ди у анар хи ју и рас пад др жа ве. 
У слу ча ју та кве узур па тор ске, ти ран ске или де спот ске вла сти, дру-
штве ни уго вор се рас ки да и гра ђа ни има ју пра во да по вра те сво ју 
при род ну сло бо ду, јер пре ста је њи хо ва оба ве за по ко ра ва ња; ма да 
они, при зна је Ру со, мо гу би ти при ну ђе ни да се и да ље по ко ра ва ју. 

59) Ibid,стр. 47.

60) Ibid,стр. 98-9. 

61) Ibid,стр. 99. 
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По пут ути ца ја Ло ка на аме рич ке ми сли о це и иде о ло ге Аме-
рич ке ре во лу ци је, и Ру со о ва по ли тич ка фи ло зо фи ја ће има ти ути-
ца ја на фран цу ске ре во лу ци о на ре, а не ке ње го ве иде је ће ин спи-
ри са ти и фран цу ске де кла ра ци је о пра ви ма. Та ко је фран цу ска 
„Де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на” из ав гу ста 1789. го-
ди не, ко ја се у прав ној те о ри ји сма тра ак том ци ви ли за ци је на ме-
ње ним да бу де је дан уни вер зал ни дру штве ни уго вор ко ји би ва жио 
за све љу де62), по ред Мон те скје о вих иде ја и оних ко је по ти чу од 
ауто ра аме рич ке „Де кла ра ци је не за ви сно сти” (пре све га у по гле ду 
на че ла по де ле вла сти), пре у зе ла и не ке Ру со о ве иде је, као што су 
оне о на род ном су ве ре ни те ту, о за ко ну као из ра зу оп ште во ље и 
вла ди, одн. из вр шној вла сти, као слу зи на ро да. Ру со о ве иде је ће, 
та ко ђе, има ти од ра за и на фран цу ску мон та њар ску „Де кла ра ци ју 
пра ва” из 1793. го ди не. По ред дру гих, ка рак те ри сти чан је чл. 35 
овог ак та, где се ка же: „Ка да вла да по вре ди пра ва на ро да, уста нак 
је за на род и за сва ки део на ро да нај све ти је од свих пра ва и нај-
не оп ход ни ја од свих ду жно сти“.63) Ова де кла ра ци ја, ме ђу тим, ни је 
би ла ни ка да укљу че на у не ки ва же ћи фран цу ски устав, за раз ли ку 
од „Де кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на” ко ја чи ни пре ам бу-
лу Уста ва Фран цу ске Пе те Ре пу бли ке, из 1958. го ди не, и за ко ју се 
у Фран цу ској чак сма тра да има и на ду став ни ка рак тер.  

Са Аме рич ком и Фран цу ском ре во лу ци јом из XVI II ве ка и 
њи хо вим де кла ра ци ја ма о пра ви ма и сло бо да ма, от по чео је про цес 
фор мал ног при зна ва ња људ ских пра ва пу тем др жав них ака та. Та-
ко ђе, од та да ће ова људ ска пра ва или, ка ко се још зо ву, пра ва чо-
ве ка, тј. основ на пра ва чо ве ка, по ста ти и бит ни еле мент, од но сно 
но ви основ ле ги ти ми за ци је вла сти. Оне су на тај на чин „су бли ми-
ра ле у се би иде је ко је су се раз ви ја ле то ком јед ног ду жег пе ри о да 
и ко је су те жи ле да чо ве ко ва пра ва и сло бо де учи не те ме љем сва-
ког по ли тич ког си сте ма, а да јав ну (др жав ну) власт ста ве у слу жбу 
чо ве ко вих пра ва као при мар ни јих од са ме др жав не ор га ни за ци је. 
Уме сто ло ги ке 'др жав ног раз ло га', ове ре во лу ци је и њи хо ве про-
грам ске де кла ра ци је сле де ло ги ку људ ских пра ва“.64) 

62) О зна ча ју ко ји се у са вре ме ној прав ној и по ли тич кој те о ри ји при да је овој фран цу ској де-
кла ра ци ји, ви де ти: Па вле Ни ко лић, „Де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на од 1789. 
го ди не као акт ци ви ли за ци је”, АналиПравногфакултета, бр. 6, Бе о град, 1989, стр. 685. 

63) На ве де но пре ма: В. Ста нов чић, „О осно ва ма и ка рак те ру по ли тич ке обли га ци је гра ђа-
на“, op.cit.,стр. 15. Та ко ђе, ви ше о ути ца ји ма на пи сце аме рич ких и фран цу ских де-
кла ра ци ја о пра ви ма и сло бо да ма, ви де ти: Во ји слав Ста нов чић, „Де ла ра ци је о пра ви ма 
и сло бо да ма у Аме рич кој и Фран цу ској ре во ли ци ји”, АналиПравногфакултета, бр. 6, 
Бе о град, 1989.  

64) На ве де но пре ма: dr Nur ko Po brić, „Raz voj ide je ljud skih pra va: Po vo dom 50 go di na Uni-
ver zal ne de la ra ci je o pra vi ma čo vje ka“, Most:časopiszaobrazovanje,naukuikulturu, br. 
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Ако се има у ви ду це ло ку пан на пред из ло жен пре глед исто-
риј ске ми сли о по ли тич кој обли га ци ји и пра ву на от пор, као и с 
њом по ве за не прак се, он да по ста је ја сно да су се сви ти исто риј ски 
на по ри кон цен три са ли на ону кључ ну ди ле му ко ју је В. Ста нов чић 
фор му ли сао у об ли ку пи та ња: „Че му се по ко ра ва ти др жав ној вла-
сти и че му та кво по ко ра ва ње сма тра ти мо рал ном ду жно шћу?“.65) 
Он ис ти че да су се сви, би ло да је реч о прав ним и по ли тич ким те о-
ри ја ма, по ли тич ким иде о ло ги ја ма и уто пи ја ма, те о ло шким док три-
на ма или уче њи ма вер ских ре фор ма то ра, и би ло да су из на ла зи ли 
оправ да ње за то по ко ра ва ње или су га пак кри ти ко ва ли, ба ви ли за-
пра во тим истим пи та њем, са мо на раз ли чи те на чи не: или по став-
ња ју ћи га као пи та ње усло ва по ли тич ке обли га ци је чо ве ка, или 
кроз тра га ње за „нај бо љим др жав ним уре ђе њем“ или, ко нач но, у 
ви ду пи та ња ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти, од но сно ис тра жи ва-
ња и из на ла же ња раз ли чи тих ле ги ти ма ци о них прин ци па. Та ко ђе, 
он да по ста је очи глед ни је и оно што твр ди Ф. Ној ман - да „исто ри ја 
по ка зу је са мо то да су све по ли тич ке док три не ко ри шће не у чи сто 
по ли тич ке свр хе: от пор су оправ да ва ле ка да је то од го ва ра ло ин те-
ре су не ке гру пе, а осу ђи ва ле ка да то ни је био слу чај“.66) 

106-107 (17-18), sep tem bar-ok to bar 1998, Mo star, BiH; ин тер нет: http://www.most.ba/ar-
hi va.aspx.

65) В. Ста нов чић, ко ји је по себ ну па жњу у свом на уч ном ства ра ла штву по све тио про бле-
ма ти ци по ли тич ке обли га ци је гра ђа на и ле ги тим но сти вла сти, овим пи та њем је на сло-
вио и је дан свој, на ма ве о ма дра го цен, рад. Ви де ти: В. Ста нов чић, „Че му се по ко ра ва ти 
др жав ној вла сти? Увод у раз ма тра ње о услов но сти и дво стра но сти по ли тич ке оба ве зе 
гра ђа на“, Нашетеме, бр. 9, 1986, стр. 1345-68; та ко ђе, тај рад је у про ши ре ном об ли ку 
и као по се бан део укљу чен и у ов де на во ђе ну књи гу истог ауто ра: Властислобода, op.
cit.,стр. 287-334. 

 Ина че, иако је те ма ти ка по ли тич ке обли га ци је, као што смо ис та кли, ве о ма ста ра, та ко 
да су њој па жњу по све ћи ва ли још древ ни по ли тич ки пи сци и прак ти ча ри, пр ва обим на 
сту ди ја о њој по ја ви ла се тек 1882. год. Реч је о ра ду То ма са Гри на (Tho mas Hill Green): 
LecturesofthePrinciplesofPoliticalObligation. Но, он се, као со ци јал ни ли бе рал и при-
пад ник тзв. шко ле окс форд ских иде а ли ста, осла њао на Хе ге ло ву те о ри ју др жа ве, што 
је ре зул ти ра ло у ње го вим ко лек ти ви стич ким, тј. ан ти ин ди ви ду а ли стич ким ре ше њи ма 
(пре ма ко ји ма, за пра во, по је ди нац не мо же има ти ни ка ква пра ва не за ви сно од др жа ве 
и заједницe). Што се ти че на ше, до ма ће те о риј ске и на уч не сце не, ве за но за ову те му, 
ва ља ло би на гла си ти да је вр ло ма ло оних ко ји су се ба ви ли њо ме или ко ји су уоп ште 
по ка за ли ин те рес за њу. Ме ђу оним ста ри јим на уч ним по сле ни ци ма, зна ча јан до при нос 
је дао по зна ти прав ни те о ре ти чар Ђор ђе Та сић, сво јом док тор ском ди сер та ци јом по сле 
Пр вог свет ског ра та, об ја вље ном у скра ће ној фор ми под на сло вом Проблемоправдања
државе (ви де ти: Ђор ђе Та сић, Проблемоправдањадржаве,Др жав на штам па ри ја Кра-
ље ви не СХС, Бе о град, 1920). Ме ђу на шим са вре ме ни ци ма, ту је пре свих проф. др В. 
Ста нов чић, за ко га мо же мо ре ћи да су му те ме по ли тич ке обли га ци је и ле ги тим но сти 
вла сти јед но од глав них под руч ја ин те ре со ва ња, с об зи ром на то да им је по све тио ви ше 
сво јих ра до ва, сту ди ја и књи га, ко је и ми ов де ко ри сти мо. У но ви је вре ме, пак, ве ли ки 
до при нос овој те о риј ској обла сти дао је и Алек сан дар Мол нар, сво јом вр ло си сте ма тич-
ном и обим ном Расправомо демократскојуставнојдржави, где су од по себ ног зна ча ја 
књи га 4, по све ће на гра ђан ској не по слу шно сти, и књи га 1, по све ће на пра ву на от пор 
ти ра ни ји, ко је су та ко ђе ве о ма ко ри шће не за по тре бе овог ра да.

66)  Franz Ne u mann, „O gra ni ca ma oprav da ne ne po slu šno sti”, op.cit. , стр. 173. 
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Но, у сва ком слу ча ју, мо же се ре ћи да је мо дер на де мо крат-
ска устав на др жа ва на ста ла упра во свр га ва њем ти ра ни ја, као и 
пре ва зи ла же њем не ста бил них тзв. про све ће них мо нар хи ја, где још 
ни је би ло ствар не ин сти ту ци о на ли за ци је про тив те же мо нар хиј ској 
вла сти у не кој дру гој гра ни вла сти (јер је она ујед но би ла и уста во-
тво рац), ни ти су по да ни ци има ли мо гућ ност да јој чи не не ку ја чу 
кон тра те жу, те је пре ла зак у ти ра ни ју ту још увек био ла ко из во-
дљив. За то је и у мо дер ној устав ној др жа ви и у мо дер ној де мо крат-
ској те о ри ји па жња би ла усме ре на пре вас ход но на ус по ста вља ње и 
раз вој ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма по де ле и ме ђу соб не кон тро-
ле и рав но те же вла сти, као и на ме ха ни зме за шти те основ них пра ва 
и сло бо да чо ве ка, да би ка сни је на ред до шла и она дру га пи та ња 
ко ја се ти чу по ве ћа ња де мо крат ских ка па ци те та, ства ра ња тзв. со-
ци јал не прав не др жа ве и оста лих но вих те ма; док је пи та ње пра ва 
на от пор ти ра ни ји још од XIX ве ка не ста ло ка ко из те о ри је, та ко и 
из прак се де мо крат ских за пад них дру шта ва.67) 

Иако мно ги ис ти чу да је пра во на от пор ти ра ни ји уки ну то, јер 
су се јед но став но из гу би ли раз ло зи за ње го во по сто ја ње, због са ме 
при ро де мо дер не прав не др жа ве ко ја је раз ви ла сло же не и ле гал не 
ме ха ни зме за за шти ту основ них пра ва чо ве ка и ти ме прак тич но 
мо но по ли зо ва ла ту про тек тив ну функ ци ју, то ни је тач но. Јер, пра-
во на от пор ти ра ни ји са мо ни је по зи ти ви ра но (у ве ћи ни слу ча је ва), 
али и да ље ег зи сти ра као не по зи ти ви ра но при род но пра во, ка ко је 
од у век по свом ка рак те ру и би ло, а у слу ча ју по тре бе, што зна чи 
на стан ка ти ра ни је, увек се мо же ак ту е ли зо ва ти и ак ти ви ра ти. Шта-
ви ше, по сто је из у зе ци где је из вр ше но и по зи ти ви ра ње тог пра ва, 
та ко што је оно увр ште но у устав но пра во, као што је био слу чај са 
Уста вом ДДР-а, или ка ко је то слу чај и у да нас ва же ћим уста ви ма 
не ких за пад но-не мач ких др жа ви ца, по пут Уста ва фе де ра тив не је-
ди ни це Хе сен.68) По ред то га, и у „Уни вер зал ној де кла ра ци ји о људ-

67) Ван де мо крат ског све та, од но сно та мо где је ти ран ска власт још увек по сто ја ла, пра во 
на от пор је, на рав но, на ста вље но да се прак ти ку је и то ком XIX и XX ве ка. Чак је у XX 
ве ку по сто ја ла и (зло)упо тре ба пра ва на от пор ти ра ни ји од стра не то та ли тар них пар ти-
ја, ка да су оне би ле из вр ши лац ти ра ни ци да са на ме ром да ус по ста ве кон тра-ти ра ни ју, 
од но сно до ве ду но вог то та ли тар ног ти ра ни на на власт. Та кав је слу чај био са ре ги ци дом 
ко ји су из вр ши ли бољ ше ви ци над по след њим ру ским ца рем Ни ко лајм II Ро ма но вим, 
чи ја се власт ина че ле ги ти ми са ла по тра ди ци о нал ном обра сцу ап со лу ти стич ких мо нар-
хи ја; као и са ти ра но у би ством Му со ли ни ја (Be ni to Mus so li ni), то та ли тар ног ита ли јан-
ског фа ши стич ког во ђе, ко је је из вр ши ла су пар нич ка то та ли тар на пар ти ја ита ли јан ских 
ко му ни ста. Ви ше о то та ли тар ној ти ра ни ји и то та ли тар ној пар ти ји као из вр ши о цу ти ра-
ни ци да, ви де ти: Алек сан дар Мол нар, „То та ли тар ни ре жим и ре во лу ци о нар на ти ра ни ја“, 
у: А. Мол нар, Расправаодемократскојуставнојдржави4: Грађансканепослушност, 
op.cit., по гла вље XXII,стр. 65-156. 

68)  У Уста ву не мач ке др жа ве Хе сен пра во на от пор ти ра ни ји ре гу ли са но је чл. 147, и та 
од ред ба гла си: „Од у пи ра ње про тив у став ној јав ној мо ћи је сва чи је пра во” (на ве де но пре-



СПМброј4/2009,годинаXVI,свеска26. стр.11-44.

38

ским пра ви ма” Ује ди ње них на ци ја од 10. де цем бра 1948. го ди не, у 
ње ној пре ам бу ли, по ми ње се пра во на от пор про тив ти ра ни је као 
по тен ци јал но крај ње сред ство ко је оста је љу ди ма на рас по ла га њу 
за за шти ту њи хо вих пра ва, чи ме је оно за пра во, по не ким ми шље-
њи ма, ин ди рект но при зна то.69) 

По ку ша ји да се ово пра во по зи ти ви ра strictosensu, од но сно 
увр сти у ка та лог основ них пра ва чо ве ка, би ло пу тем ме ђу на род ног 
пра ва, би ло пу тем др жав ног тј. устав ног пра ва (ње го вом устав ном 
по зи ти ви ра њу нај ви ше се те жи ло у СР Не мач кој, још при ли ком до-
но ше ња Основ ног за ко на 1948/49. го ди не, али и ка сни је, а по себ но 
то ком устав не рас пра ве из 1968. го ди не, ко ја је ипак ре зул ти ра ла 
са мо уво ђе њем ин сти ту та пру жа ња „по мо ћи угро же ној др жа ви“ 
ко ји пред ста вља, ка ко ће мо убр зо ви де ти, јед но дру га чи је сред-
ство), про па ли су, ка ко због про ти вље ња оних ре ак ци о нар но ори-
јен ти са них кри ти ча ра, та ко, па и још пре, због про ти вље ња са мих 
за го вор ни ка овог пра ва ко ји су сма тра ли да је оно по свом ка рак-
те ру ис кљу чи во при род но, не по зи ти ви ра ју ће пра во, те да би ње го-
во по зи ти ви ра ње би ло кон тра дик тор но ње го вој су шти ни. Та ко ђе, 
и то Мол нар по себ но на гла ша ва, по ку ша ји ње го вог по зи ти ви ра ња 
су про па ли и за то што је пре о вла да ло ми шље ње да су се, због ста-
бил но сти у функ ци о ни са њу де мо крат ске устав не др жа ве, „ре ал но 
из гу би ли по во ди да се оно ак ту е ли зу је“70). От пор ко ји то пра во под-
ра зу ме ва усме рен је пре ма ти ра ни ну, од но сно ус по ста вље ној ти-
ран ској вла сти, а она ни је или је те шко мо гу ћа у мо дер ној прав ној 
др жа ви ко ја по чи ва на де мо крат ском устав ном по рет ку и пред став-
нич ком си сте му вла сти, са прин ци пом по де ле вла сти и основ ним 
пра ви ма чо ве ка као сво јим те ме љем, и где по сто је ин сти ту ци о нал-
ни и ва нин сти ту ци о нал ни ме ха ни зми за пред у пре ђи ва ње ства ра ња 
и ја ча ња про ти ран ских сна га, ко ји ма се, да кле, спре ча ва да уоп ште 
до ђе до опа сно сти од ус по ста вља ња ти ра ни је. У ин сти ту ци о нал-
ном по гле ду, то оне мо гу ћа ва пре све га сам прин цип по де ле вла сти, 
због ко га јед на гра на вла сти, а то би нај пре би ла из вр шна, не мо же 
та ко ла ко да узур пи ра власт и су спен ду је устав, јер би то из и ски-
ва ло да се прет ход но осло бо ди пре пре ка ко је има у дру гим ор га-

ма: Во ји слав Ста нов чић, „О осно ва ма и ка рак те ру по ли тич ке об ли га ци је гра ђа на“, op.
cit.,стр. 21).   

69)  Та кво ми шље ње је из нео А. Мол нар, а у „Уни вер зал ној де кла ра ци ји о људ ским пра ви-
ма” УН то је фор му ли са но на сле де ћи на чин: „Људ ска пра ва мо ра ју би ти за шти ће на вла-
да ви ном пра ва да љу ди не би мо ра ли да при бе га ва ју от по ру про тив ти ра ни је и тла че ња, 
као по след њем сред ству“ (на ве де но пре ма: А. Мол нар, „Де мо крат ска устав на др жа ва”, 
у: исти аутор, Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност, 
op.cit. ,по гла вље XXI, стр. 37).

70)  Ibid.
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ни ма и ин сти ту ци ја ма вла сти. У ва нин сти ту ци о нал ном по гле ду, 
гра ђа ни ма је на рас по ла га њу сред ство гра ђан ске не по слу шно сти 
ко јим они мо гу спре чи ти на ста ја ње не ког ле гал ног „не пра ва“ или 
из деј ство ва ти ње го во укла ња ње, ка ко не би би ло угро же но ре дов-
но функ ци о ни са ње де мо крат ског устав ног по рет ка. У слу ча ју да је 
оно пак угро же но, од но сно да по сто је, би ло у ор га ни ма вла сти, би-
ло ван њих, про тив у став не тј. про ти ран ске сна ге, са пре тен зи ја ма 
да ус по ста ве ти ра ни ју, он да се мо же сма тра ти да је реч о ван ред ном 
ста њу71), у ко ме про у став ним дру штве ним сна га ма, и то ка ко оним 
ме ђу но си о ци ма вла сти, та ко и оним ме ђу гра ђа ни ма - „при ват ним 
ли ци ма“, сто ји на рас по ла га њу ин сти тут „по мо ћи угро же ној др жа-
ви“ (Staatsnothilfe), ко јим се спре ча ва пре ла зак из ван ред ног ста ња 
у ти ра ни ју и обез бе ђу је по вра так на ре дов но функ ци о ни са ње де-
мо крат ског устав ног по рет ка. Тек ка да се у то ме не би ус пе ло и ка-
да би ти ра ни ја би ла де фи ни тив но и ствар но ус по ста вље на, он да би 
мо гло сту пи ти у деј ство при род но пра во на от пор ти ра ни ји, јер та-
да је ди ни из лаз је сте свр га ва ње ти ран ског ре жи ма, од но сно спро-
во ђе ње, ка ко Ка уф ман (Art hur Ka uf mann) ка же, „ве ли ког от по ра“. 

У слу ча ју пру жа ња „по мо ћи угро же ној др жа ви“ или, Ка уф-
ма но вим ре чи ма ка за но, „ма лог от по ра“ тј. „пра ва на от пор сит-
ни ша“ (WiderstandsrechtderkleinenMünzen), не оба ра се ти ран ска 
власт, јер она још ни је ус по ста вље на, већ се у слу ча ју опа сно сти 
од ње или ка да је она тек у на ста ја њу шти ти, ако је по треб но и ору-
жа ном си лом, још увек по сто је ћи, не у ки ну ти устав ни де мо крат ски 
си стем; те та кав от пор и ни је усме рен про тив по сто је ће вла сти, већ 
про тив по је ди на ца, би ло да су на вла сти или ван ње, ко ји угро жа-
ва ју де мо крат ски по ре дак. Реч је о спе ци фич но не мач ком прав ном 
ин сти ту ту ко ји је уве ден у не мач ки Основ ни за кон 1968. го ди не72), 
71)  Ов де се ван ред но ста ње тре ти ра у ши рем сми слу, тј. не ми сли се са мо на фор мал ну 

про це ду ру ње го вог про гла ша ва ња од стра не уста вом пред ви ђе ног ор га на, јер се сма тра 
да се по је дин ци (би ло но си о ци др жав них функ ци ја, би ло гра ђа ни) ко ји же ле да ста ну у 
од бра ну угро же ног де мо крат ског устав ног по рет ка не мо гу во ди ти фор мал ним кри те-
ри ји ма, због мо гу ћих зло у по тре ба, упра во од стра не ор га на ко ји је уста вом овла шћен за 
про гла ша ва ње ван ред ног ста ња, те мо ра ју са ми да од лу че да ли по сто је ће ста ње мо же 
да се тре ти ра као ван ред но ста ње ко је зах те ва при бе га ва ње ин сти ту ту „по мо ћи угро-
же ној др жа ви“. На тај на чин је, ка ко ис ти че Мол нар, „ин сти ту том 'по мо ћи угро же ној 
др жа ви' из вр ше на (је) сво је вр сна де мо кра ти за ци ја пра ва про гла ше ња ван ред ног ста ња, 
с тим што се ко нач но од лу чи ва ње о оправ да но сти при бе га ва ња овом ин сти ту ту пре ба-
цу је у до мен пра во су ђа (ко је ће по сту па ти тек по што је от кло ње на опа сност по устав ни 
по ре дак)“. Пре ма: А. Мол нар, „Гра ђан ска не по слу шност за сно ва на на прав ди“, у: исти 
аутор, Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност, op.cit.,
по гла вље XXVI, стр. 326.

72)  Ин сти тут тзв. по мо ћи угро же ној др жа ви ре гу ли сан је чу ве ним чла ном 20, ст. 4. Основ-
ног за ко на Не мач ке, у ко ме се ка же: „Сви Нем ци има ју пра во на от пор про тив сва ког ко 
по ку ша да сру ши овај по ре дак, уко ли ко ни је мо гу ће дру го по моћ но сред ство“ (на ве де но 
пре ма: Ibid., стр. 323). 
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уме сто кла сич ног пра ва на от пор ти ра ни ји од че га се од у ста ло, ма-
да су не мач ки прав ни те о ре ти ча ри и да ље скло ни да ова два пра ва 
или от по ра по и сто ве ћу ју. Ме ђу тим, и по ред ве за но сти овог ин сти-
ту та ис кљу чи во за не мач ко пра во, не мач ку прав ну те о ри ју и прак-
су и не мач ку тра ди ци ју, Мол нар из но си је дан ге не рал ни за кљу чак: 
„Ло ги ка устав не др жа ве во ди то ме да се из ме ђу ре дов ног функ ци-
о ни са ња устав ног по рет ка и ус по ста вља ња ти ра ни је сме шта – ван-
ред но ста ње“.73)

 То би, да кле, зна чи ло да, по ред ре гу лар них ин сти ту ци о нал-
них ме ха ни за ма, де мо крат ска устав на др жа ва има, да та ко ка же-
мо, два сте пе на за шти те ко ји ма од го ва ра ју раз ли чи та сред ства ко ја 
сто је љу ди ма на рас по ла га њу у за шти ти сво јих пра ва и прин ци па 
де мо кра ти је. Пр ви сте пен је ве зан за пот пу но ре дов но функ ци о-
ни са ње устав ног де мо крат ског си сте ма и од но си се на гра ђан ску 
не по слу шност као сред ство по ли тич ке бор бе, ко јим се спре ча ва 
евен ту ал ни на ста нак ван ред ног ста ња (у ши рем сми слу) и ти ме 
по тре ба за пру жа њем „по мо ћи угро же ној др жа ви“; а дру ги је ве-
зан упра во за ван ред но ста ње у ши рем сми слу и сред ство пру жа ња 
„по мо ћи угро же ној др жа ви“, ко јим се спре ча ва пре ла зак у ти ра-
ни ју. Тек у слу ча ју за ка зи ва ња или не у спе ха ових ме ха ни за ма за-
шти те и по ро зно сти са мих ин сти ту ци о нал них пре пре ка, мо гу ћа би 
би ла ус по ста ва ти ра ни је, а он да и ко ри шће ње при род ног пра ва на 
от пор пре ма њој, с ци љем по нов ног ус по ста вља ња де мо крат ског 
устав ног по рет ка. 
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AleksandraMirovic

CIVILDISOBEDIENCE,THERIGHTTO
RESISTANCEAGAINSTTYRANNYAND«THEAID
TOSTATEINDANGER»ASMECHANISMSFOR
PROTECTIONAND(RE-)ESTABLISHMENTOF
ADEMOCRATICCONSTITUTIONALORDER

Summary
In this text author analyzed certain specific mechanisms that the 

people use for purpose of protection of their rights and freedoms and 
democratic principles, and also for (re)-establishment of a democratic 
order in case of its imperilment, or, for that instance, for its constitution, 
in case that it has not existed before.  Hence, the word here is about spe-
cific social and political preconditions for establishment and preserva-
tion of democratic institutions and practice. The protective mechanisms 
are: civil disobedience and the institution of granting aid, so-called “the 
aid to the state in danger”, that is represented in two different levels or 
a level of protection of democratic constitutional state, so that the civil 
disobedience is first protective level connected to regular functioning 
of the constitutional order, while “the aid to the state in danger” is a 
tool of the second level of protection, that is connected to an emergent 
state, when the functioning of this order is imperiled by anti-constitu-
tional, so-called pro-tyrannical forces and so there exists the danger of 
constitution of tyrannical government. On the other hand, the right to 
resistance against tyranny has been treated as the last tool to use in case 
of definitive formation or existence of tyrannical government for pur-
pose of (re)-establishment of democratic constitutional order. Although 
granting “the aid to the endangered state” is still a specific German 
legal institutional tool, here the starting point is Molnar’s concept of 
democratic constitutional state, implying that the state of emergency 
(in broad sense), regarded to implementation of this institute, is one 
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interim-state, that is, the state that is defined as a state between regu-
lar functioning of democratic constitutional order and establishment of 
tyranny. In addition to definition and notional demarcation of these dif-
ferent means of political battle,  the author of the text dedicated special 
part of the text to historical idea and practice of the right to resistance 
against tyranny and its current status, for purpose of the negation of a 
wrong belief that it has been abolished and become an useless issue and 
also for purpose of underlining its great contribution to development of 
social and political awareness of the citizens, or its self-consciousness 
in regard to resistance against illegitimate government, that is, its il-
legitimate decisions, through disobedience, in particular in times when 
the people’s freedoms and basic rights have been imperiled by it.

Key-words: Civil disobedience, the right to resistance against tyranny, «the 
aid to state in danger», institutional and ex-institutional mecha-
nisms, social and political presumptions, democratic constitution-
al order, democratic institutions.
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ДраганЖ.Марковић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ПЛАНЕТАРНЕТЕНДЕНЦИЈЕ
ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ

Сажетак
Основ ни циљ ра да је да ар гу мен то ва но до ка же да је пред-

став нич ка де мо кра ти ја за сно ва на на пар то кра ти ји по ста ла коч ни ца 
дру штве ног раз во ја и да да љи раз вој  мо же ићи са мо у прав цу рас-
та ка ња др жав но-пар тиј ске вла да ви не у не по сред ну власт на ро да и 
пре ра ста њу  пред став нич ког пар ла мен та ри зма у си стем не по сред-
не де мо кра ти је. Им пе ра тив ни ман дат по ли тич ких стра на ка, на ко-
јем се за сни ва пред став нич ка де мо кра ти ја, мо рао би у свим пар ла-
мен ти ма би ти за ме њен им пе ра тив ним ман да том гра ђа на, чи је би 
ста во ве њи хо ви иза сла ни ци мо ра ли за сту па ти као сво је соп стве не. 
А да би се ста во ви гра ђа на и њи хо вих иза сла ни ка по ду да ра ли, из-
бор би мо рао па да ти на оне по сла нич ке кан ди да те ко ји нај до след-
ни је из ра жа ва ју ин те ре се и  опре де ље ња ве ћи не гра ђа на. За кљу чу је 
се да је уни вер зал на при ме на оп штег мо де ла не по сред не де мо кра-
ти је не из о став ни услов де мо крат ског је дин ства пла не тар не за јед-
ни це, ко је под ра зу ме ва пу ну сло бо ду де мо крат ског ор га ни зо ва ња 
и упра вља ња и не по сред но уче шће свих за ин те ре со ва них гра ђа на 
у до но ше њу за све оба ве зу ју ћих од лу ка. Ко смо по лит ској де мо кра-
ти ји нео п ход не су на ци о нал не де мо кра ти је на ко је се осла ња, јер 
де мо крат ска ко смо по лит ска за јед ни ца мо же би ти са мо сло бод на 
асо ци ја ци ја де мо крат ски ор га ни зо ва них ло кал них и на ци о нал них 
за јед ни ца. У ана ли зи је ко ри шћен те о риј ски за сно ван на уч ни ме-
тод као и ре ле вант на на уч на ли те ра ту ра.
 Кључ не ре чи: де мо кра ти за ци ја; по ли тич ке пар ти је; по ли тич ке ин сти ту-

ци је. 
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 Речдемократија ско ва на је од грч ких ре чи de mos (на род) 
и kra tos (вла да ти) да би озна чи ла властнарода. Со ци о ло шко-гно-
се о ло шко зна че ње је, ме ђу тим, ам би ва лент но, и то у ра спо ну од 
бу квал не вла сти на ро да до вла сти без на ро да, иза че га сто је ин-
те ре сне, иде о ло шке и спо знај не раз ли ке и ис кљу чи во сти. Обез-
вла шће не кла се на ги њу ап со лу ти за ци ји не по сред не или из вор не, 
а по вла шће не ап со лу ти за ци ји по сред не или пред став нич ке де мо-
кра ти је, па се и њи хо ви иде о ло зи при кла ња ју ап со лу ти за ци ји јед-
ног или дру гог зна че ња. Али раз ли ку ју се ме ђу соб но и иде о ло шки 
не при стра сни те о ре ти ча ри за ви сно од при сту па у са гле да ва њу 
дру штве них по ја ва, при че му по зи ти ви сти од сли ка ва ју по сто је ће 
ста ње, а ди ја лек ти ча ри ула зе у дру штве не про ти ву реч но сти и њи-
хо ву ди ја лек ти ку. И док се иде о ло шка и по зи ти ви стич ка зна че ња 
ме ња ју са сва ком про ме ном дру штве ног ста ња, ди ја лек тич ко зна-
че ње је ре ла тив но трај но јер укљу чу је дру штве не про ме не. 

 Из по ме ну тих раз ли ка про ис ти чу и раз ли чи те де фи ни ци је 
де мо кра ти је, у чи јој је осно ви власт на ро да или власт без на ро да. 
Ако обе по ла зе од на ро да, пр ва од го ва ра обез вла шће ној ве ћи ни, 
а дру га по вла шће ној ма њи ни. „У мо дер ној по ли тич кој на у ци до-
ста је че сто по и сто ве ћи ва ње де мо кра ти је са вла да ви ном иза бра них 
ели та“, што је „вр ло да ле ко од из вор ног де мо крат ског иде а ла“ по-
што је њи ме „вла да ви на на ро да ли ше на сва ке ствар не са др жи не“. 
На су прот то ме је де фи ни ци ја по ко јој „де мо кра ти ја обич но зна чи 
вла да ви ну на ро да у ко јој цео на род, од но сно сви гра ђа ни има ју јед-
на ку мо гућ ност да уче ству ју у овој вла да ви ни“, и „што прет по ста-
вља ствар но уче шће ве ћи не љу ди у од лу чи ва њу  о вла сти тој суд би-
ни и до но ше њу од лу ка од оп штег зна ча ја“.1) 

 При том се и ап со лу ти зу ју соп стве на гле ди шта до пот пу-
ног ис кљу че ња су прот них мо гућ но сти, па се твр ди да ако не ма 
не по сред не де мо кра ти је, он да не ма ни ка кве, или на су прот то ме, 
да је не по сред на де мо кра ти ја нео ства ри ва, а пред став нич ка је ди-
но мо гу ћа. Ђо ва ни Сар то ри, на при мер, твр ди да је „де мо кра ти ја 
од лу чи ва ње ве ћи ном (у од ре ђе ним гра ни ца ма), па ако та кав ме тод 
ре ша ва ња кон фли ка та ни је оп ште при хва ћен, он да де мо кра ти је не-
ма“.2) Мо сква, ме ђу тим, „са свим ја сно су ге ри ше да су де мо крат ски 
иде а ли не до сти жни“3), Ро бе спјер је „об ја шња вао да де мо кра ти ја не 
1) К. Ча во шки, Могућностислободеудемократији,Из давч ко-ис тра жи вач ки цен тар ССО 

Ср би је, пр во из да ње, 1981, стр. 156. и 130.

2) Демократија,ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 125.

3) Џ. Пла ме нац, Изабранадела,том 3, „Де мо кра ти ја и илу зи ја,Са гла сност, сло бо да и по-
ли тич ка оба ве за“, ЦИД, Под го ри ца, 2006, стр. 40.
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зна чи да сви љу ди мо гу не по сред но уче ство ва ти у од лу чи ва њу“4), 
по Шум пе те ру, „де мо кра ци ја не зна чи и не мо же зна чи ти да на род 
зби ља упра вља у не ком до слов ном сми слу ре чи“5), док је Мон те-
ски је „ис ти цао да је ре пу бли ка, од но сно де мо кра ти ја мо гућ на са мо 
у ма лим те ри то ри јал ним за јед ни ца ма“.6)

 Али ни ка ква власт ни је мо гу ћа без на ро да, ни ти је мо гу ћа 
ап со лут на вла да ви на на ро да јер је на род и обје кат и су бје кат сва ке 
вла да ви не, са мо што ма њи на мо же вла да ти ве ћи ном или ве ћи на 
ма њи ном. Сто га је и по де ла на не по сред ну и пред став нич ку де-
мо кра ти ју ре ла тив на па и кад на род сам со бом вла да јер сви не 
мо гу не по сред но о све му од лу чи ва ти, а с дру ге стра не, и у нај а у-
то ри тар ни јим ре жи ми ма на род има не ка кав не по сре дан или по сре-
дан, ак ти ван или па си ван ути цај на дру штве но од лу чи ва ње. Ни-
су, ме ђу тим, са мо кван ти та тив ни од но си, већ су и ква ли та тив на 
обе леж ја су штин ска од ре ђе ња де мо кра ти је. По сто ји го то во оп шта 
са гла сност да де мо кра ти је не ма без дру штве не једнакости и слобо-
де, као ме ђу соб но усло вље них ен ти те та, та ко да не ма сло бо де без 
јед на ко сти ни јед на ко сти без сло бо де, па „чо век мо же би ти сло бо-
дан са мо ако га дру ги при зна ју као се би рав ног, са мо ако је из јед-
на чен са дру ги ма, ка ко у сво ме људ ском до сто јан ству и гра ђан ским 
пра ви ма та ко и у ствар ним мо гућ но сти ма за рав но прав но уче шће 
у свим јав ним по сло ви ма“.7) По Ле њи ну, „де мо кра ти ја зна чи јед-
на кост“8), пре ма по ру ци аме рич ке Де кла ра ци је не за ви сно сти, сви 
љу ди су ро ђе ни јед на ки са нео ту ђи вим пра ви ма на жи вот, сло бо ду 
и тра га ње за сре ћом, а „да нас се углав ном сма тра да је сло бо да је-
ди на мо гућ ност у де мо кра ти ји и да је ди но де мо кра ти ја мо же да 
пред ста вља по ре дак сло бо де“.9) 

 Већ из то га про ис ти че да пред став нич ка де мо кра ти ја са му 
се бе не ги ра јер „ као из раз јед на ко сти, де мо кра ти ја би ра њем вла да-
ју ћих уки да де мо кра ти ју, тј. јед на кост њих с оним ко ји су их би ра-
ли“10), и „чим је дан на род да се би пред став ни ке, ни је ви ше сло бо-
дан“.11) Са мо се по се би раз у ме да они ко ји ма се вла да ни су јед на ки 
4) Светуекспанзији, На род на књи га-Вук Ка ра џић - Рад, Бе о град, 1983, стр. 314.

5) J. A. Schum pe ter, Капитализам,социјализамидемократија,Гло бус, За греб, 1981, стр. 
363.

6) К. Ча во шки, нав. де ло, стр. 133.

7) Исто, стр. 140.

8) Сочиненија,изд. 4, Го спо ли ти здат, том 25, стр. 443.

9) К. Ча во шки, нав. де ло, стр. 150.

10) Р. Ми ли са вље вић, Штаједруштво,При ма, Бе о град, 1993, стр. 246.

11) Ж. Ж. Ру со, Друштвениуговор,Про све та, Бе о град, 1949, стр. 75. 
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с они ма ко ји вла да ју, и да сва ко ро бу је оно ме ко њи ме вла да па ма-
кар и у ње го во име вла дао.

Ствар не мо гућ но сти за рав но прав но уче шће у јав ним по-
сло ви ма за сни ва ју се на еко ном ским мо гућ но сти ма, па ко има вла-
сни штво има и власт, што под ра зу ме ва да су сви ко ји су без вла-
сни штва уна пред обез ва ла шће ни, као и да они ко ји су еко ном ски 
не јед на ки ни су у мо гућ но сти да под јед на ко вла да ју ни са ми со бом 
ни дру ги ма. А це ло кла сно дру штво по чи ва на еко ном ским и по-
ли тич ким не јед на ко сти ма јер, ка ко је го во рио Ру со, чим је не ко 
огра дио је дан део зе мље и ре као „ово је мо је“, уме сто при род не 
јед на ко сти на сту пи ла је дру штве на не јед на кост, док је за ствар ну 
де мо кра ти ју нео п ход но „да ни је дан гра ђа нин не бу де то ли ко иму-
ћан да би мо гао дру го га да ку пи ни ти то ли ко си ро ма шан да би био 
при ну ђен да се бе про да“.12)

 Љу ди се не ра ђа ју ни бо га ти ни сро ма шни, ни сло бод ни ни 
као ро бо ви, већ то по ста ју у за јед ни ци са дру ги ма, али је уро ђе на 
ге не рич ка те жња ка сло бо ди и јед на ко сти њи хо ва по кре тач ка сна-
га ко ја их, као не зо став ни услов оп ста ја ња и на пре до ва ња стал но 
ву че на пред. Због ге не рич ке уко ре ње но сти, те жња за дру штве ном 
јед на ко шћу ја вља се већ у ра ном уз ра сту људ ског би ћа, због че га 
је „ди је те вр ло осје тљи во на јед на кост и рав но прав ност ме ђу љу-
ди ма“.13) 

У ра ном де тињ ству људ ског ро да дру штве на јед на кост је 
пред ста вља ла уоби ча је но на че ло за јед нич ког жи во та, по че му је 
пр во бит на за јед ни ца и на зва на пра ко му ни стич ком. У пле ме ну Ну-
е ра, на при мер, „ни ко не при зна је ни чи ју над моћ“, па и „бо гат ство 
не игра уло гу“; сви Ну е ри су „ду бо ко ода ни де мо кра ти ји“ и „ у 
њи хо вом дру штву не ма слу гу и го спо да ра већ су сви јед на ки“.14) 
Иде ал јед на ко сти на стао је и одр жа ва се као оп ште чо ве чан ски про-
тест про тив на ста лих дру штве них не јед на ко сти, укљу чив и „два 
ве ли ка зла, (а) грч ко-рим ске ис кљу чи во сти ко ју ка рак те ри ше реч 
вар ва рин, и (б) уни вер зал ног си сте ма роп ства“, а иде ал де мо кра-
ти је „по ти че из за па жа ња да дру штве на ор га ни за ци ја не до зво ља ва 
ве ћи ни љу ди да раз ви ју оно што је нај бо ље у њи ма“15), а што је дру-
штве на при ви ле ги ја ма лог бро ја „ода бра них“.

Пр ве бор бе за оства ри ва ње тих иде а ла за по че ле су са ра-
ђа њем кла сне екс пло а та ци је и дру штве ног ра сло ја ва ња. Све ре-
12) На вод, К. Ча во шки, нав. де ло, стр. 144.

13) Др М. и Т. Ко ши чек, Ивашедијетејеличност,Па но ра ма, За греб, 1965, стр. 313.

14) Е. Е. Еванс - При чард, Социјалнаантропологија,Про све та, Бе о град, 1983, стр. 369.

15) С. Д. Бернс, Политичкиидеали,Ге ца Кон, а.д., Бе о град, 1937, стр. 321.
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ли ги је, „по пра ви лу, на ста ју као по кре ти екс пло а ти ра них сло је ва 
про тив вла да ви не имућ них“16), па и у хри шћан ству „на ла зи мо пре 
све га нео б у зда ну кла сну мр жњу про тив бо га та ша; из је ван ђе ља се 
ви ди да је би ти бо гат и ужи ва ти сво је бо гат ство зло чин ко ји зах-
те ва нај муч ни ју ка зну“.17) Исус Хри стос је сво јим уче ни ци ма го-
во рио: „Зна те да кне зо ви на род ни вла да ју на ро дом и да по гла ва ри 
ње го ви упра вља ју њи ме, али ме ђу ва ма да не бу де та ко, не го ко ји 
хо ће да бу де ве ћи ме ђу ва ма, да слу жи; и ко ји хо ће пр ви ме ђу ва ма 
да бу де, да бу де слу га сви ма“.18) Ислам је, та ко ђе, „на по чет ку био 
со ци ја ли стич ки, а др жа ва ко ју је осно вао про рок Мо ха мед би ла је 
пр ва со ци ја ли стич ка др жа ва на сви је ту, сма тра ју исла ми сти“.19) 

Ако се власт за сни ва на вла сни штву, он да је не мо же би ти 
ако ни ка квог вла сни штва не ма, што је слу чај при ап со лут ној оску-
ди ци кад се не ма шта при сва ја ти, и при за ми шље ном ап со лут ном 
из о би љу кад при сва ја ње не би има ло ни ка квог сми сла. Жи ве ћи ис-
кљу чи во од при род них бла го де ти, све људ ске ску пи не на ста ја ле 
су  у ап со лут ној дру штве ној оску ди ци, без мо гућ но сти да не што 
са ме про из во де, и за то су за јед нич ки при ба вље на при род на до бра 
за јед нич ки и ко ри шће на, о че му се на исти на чин и од лу чи ва ло. На 
јед на ком од но су пре ма при ро ди за сни ва ле су се та ко ре ћи при род не 
јед на ко сти и ме ђу љу ди ма. У пр во бит ним људ ским ску пи на ма вла-
да ла је, си лом при ли ка, при род на и го то во ап со лут на при ми тив-
на де мо кра ти ја, без вла сти и вла сни штва, ко ја се у не ким ди вљим 
пле мен ским за јед ни ца ма по што се ни су раз ви ја ле, и до да нас за-
др жа ла. Ту се одр жа ва не ко спон та но за јед ни штво, за сно ва но на 
уте ме ље ним, ве ко ви ма ства ра ним оби ча ји ма, ко ји ма се го то во на-
гон ски сви ру ко во де јер би њи хо во на ру ша ва ње угро жа ва ло и за-
јед ни цу и по је дин це, ко ји се са њом ста па ју без раз ви је ног лич ног 
иден ти те та и су бјек ти ви те та. О све му се за јед нич ки до го во ра па 
се и пле мен ске по гла ви це за јед нич ки по ста вља ју и сме њу ју.  Из 
то га се и јед но стра но за кљу чу је да је не по сред на де мо кра ти ја мо-
гу ћа са мо у ма лим и при ми тив ним за јед ни ца ма, али се та „при-
ми тив на“ де мо кра ти ја за др жа ла и у ро бо вла снич ком дру штву, да 
би на ње ној осно ви про цве та ло сло бод но ства ра ла штво, из ко јег 
је из ни кла ан тич ка кул ту ра, као исто риј ско уте ме ље ње це ло куп-
не са вре ме не кул ту ре. Ни цен тра ли стич ка и ауто крат ска фе у дал на 
вла да ви на ни је мо гла функ ци о ни са ти без од ре ђе не де мо кра ти за-
16) О. Ман дић, Одкулталубањедохришћантва,Ма ти ца Хр ват ска, 1954, стр. 244.

17) К. Ка уц ки, Пореклохришћанства,Кул ту ра, 1954, стр. 282. и 283. 

18) ЈеванђељепоМарку,10, 42, 43.

19) Др И. Цвит ко вић, Марксистичкамисаоирелигија,Сви је тлост, Са ра је во, 1980, стр. 53.
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ци је по да нич ког жи во та обез вла шће них про из во ђач ких ма са, ко је 
су бур жо а ске ре во лу ци је по кре та ле са гро мо гла сним по кли ци ма 
сло бо ди и јед на ко сти. Са тим по кли ци ма ус по ста вљан је и бур жо-
а ски ли бе ра ли зам, за сно ван на са мо стал но сти и при бли жној еко-
ном ској јед на ко сти сит них при ват них вла сни ка, ко ји су оства ри-
ва ли при бли жно екви ва лент ну тр жи шну раз ме ну. Али ка пи тал се 
ни је мо гао ре про ду ко ва ти и уве ћа ва ти без тр жи шне кон ку рен ци је 
и цен тра ли за ци је, ко ји су са ње го вим про из во ђе њем про из во ди ли 
еко ном ско и со ци јал но ра сло ја ва ње, на чи јим су осно ва ма уме сто 
де мо крат ски раз ви ја ни ауто крат ски об ли ци вла да ви не у слу жби 
мо но по ли стич ке ре про дук ци је и вла да ви не са мог ка пи та ла.

У тој функ ци ји и власт је за јед но са ка пи та лом, пре тво ре на 
у ро бу, ко ја се као сва ка ро ба мо же ку по ва ти и про да ва ти, че му 
је нај ви ше од го ва рао си стем по сред не пред став нич ке де мо кра ти-
је са се кун дар ним об ли ци ма не по сред не де мо кра ти је на ње го вим 
мар ги на ма. Ти ме је с оту ђи ва њем вла сни штва и еко ном ске мо ћи 
на јам них про из во ђач ких ма са аку му ли ра них у мо но по ли стич ком 
ка пи та лу, оту ђи ва на и њи хо ва власт и по ли тич ка моћ, ко ји су мо но-
по ли са ни од стра не еко ном ских и по ли тич ких моћ ни ка. 

По ли тич ки по сред ни ци у си сте му пред став нич ке де мо кра-
ти је су по ли тич ке стран ке, пре ко ко јих еко ном ски мо но по ли сти 
мо но по ли шу и власт. „Бо га ти љу ди ку пу ју од пар тиј ске ор га ни за-
ци је ме сто у се на ту на је два при кри вен на чин ... Ин ду стри јал ци и 
тр гов ци ко ји су ус пе ли у сво јим по сло ви ма, та лен ти ра ни адво ка ти 
ве ли ких ком па ни ја и ве шти бо со ви, ко ји ве ли ким де лом пу не се нат, 
сви су они про из вод са ве за из ме ђу пар тиј ске ма ши не и фи нан сиј-
ских ин те ре са“.20) На тај на чин фи нан сиј ски моћ ни ци пре тва ра ју 
по ли тич ке пар ти је у сво је тран сми си је пре ко ко јих оства ру ју соп-
стве ну вла да ви ну.  Ако су у ли бе рал ном ка пи та ли зму по ли тич ке 
пар ти је и за сту па ле раз ли чи те кла сне ин те ре се, у мо но по ли стич-
ком ка пи та ли зму оне, ра ди осва ја ња и за др жа ва ња вла сти, све од 
ре да пот па да ју под власт ка пи та ла. „Ка кво год да је де кла ра тив но 
обра зло же ње, пар ти ја је ор га ни зо ва на с јед ном за јед нич ком свр-
хом: да се стек не и да се др жи по ли тич ка власт, да се упра вља“21), а 
по што се власт не мо же ни сте ћи ни за др жа ти без па ра, све пар ти је 
су ла ко пот ку пљи ве.22) 
20) М. Остро гор ски, Демократијаиполитичкепартије,Штам па ри ја „Св. Са ва“, Бе о град, 

1921, стр. 91 

21) P. F. Druc ker, Посткапиталистичко друштво,Гр меч – При вред ни пре глед, Бе о град, 
1995, стр.158.

22) Ви ди: З. Ми ло ше вић, „По ли тич ке стран ке и ко руп ци ја“, Политичкаревија,2007, 1, стр. 
33-34.
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Сто га су да нас у пар ла мен тар ном си сте му го то во све пар ти-
је на истом ко ло се ку мо но по ли стич ке вла да ви не ка пи та ла. „Цр ве-
ни су по ста ли ру жи ча сти, бе ли су се обо ји ли. Де сни ца и и ле ви ца 
ви ше ни су та ко раз ли чи те. У Сје ди ње ним Др жа ва ма две пар ти је 
то ли ко ли че јед на на дру гу да их је не мо гу ће раз ли ко ва ти“23), па 
у су шти ни „по сто ји са мо јед на по ли тич ка пар ти ја, про по слов на 
„де мо-ре пу бли кан ци“, или у су шти ни јед на по ли тич ка пар ти ја са 
дви је кли ке“.24) У ко лев ци пар ла мен та ри зма Ве ли кој Бри та ни ји, 
„нај за ни мљи ви ји аспект са вре ме ног по ли тич ког про це са је ме ђу-
соб но спа ја ње две ју „су прот ста вље них“ стра на ка – кон зер ва ти ва-
ца и ла бу ри ста“25), док су у но во пе че ној ла бу ри стич кој Пољ ској, 
за вре ме ми се по све ће ној по чет ку ра да но вог пар ла мен та (ок то бра 
1993. год.), по сла ни ци ле ви це, број ни ји од оних са де сни це, „бо ље 
пе ва ли цр кве не пе сме“.26) 

Као фор мал ни пред став ни ци на ро да а фак тич ки за ступ ни ци 
мо но по ли стич ког ка пи та ла, по ли тич ке стран ке „су жа ва ју де мо кра-
ти ју, мо но по ли зу ју по ли ти ку за се бе и не до пу шта ју дру ги ма да се 
њо ме ин тен зив но ба ве“.27) Од ка ко су пра во пред ста вља ња „пре-
у зе ле по ли тич ке стран ке, ни је дан на род ни по сла ник у мо дер ном 
пар ла мен ту ни је ствар но на род ни по сла ник у пра вом зна че њу те 
ри је чи, не го је ње го во на и ме но ва ње у зва ње (а у мно го слу ча је ва и 
сам из бор у то зва ње) за ви си ло од ужег вођ ства по ли тич ке стран ке, 
ко јој је он био од го во ран и пре ма ко јој је био то ли ко ду жан да је у 
пар ла мен ту мо рао да за сту па не на род, ко ји га је иза брао, не го по-
ли тич ку стран ку ко ја га је по ди гла из дру штве не ано ним но сти“.28) 

По сла ни ци у пар ла мен ту не ма ју ни ка квих оба ве за ни од го-
вор но сти пре ма на ро ду и гра ђа ни ма као фор мал ним би ра чи ма, ко-
ји на њих не ма ју ни ти мо гу да има ју би ло ка кав ути цај. У Не мач кој 
као и у дру гим зе мља ма пар ла мен тар не де мо кра ти је, „стра нач ке 
вр ху шке кон тро ли шу из бор по сла ни ка у пар ла мент уз по моћ про-
пр ци о нал не за сту пље но сти и си сте ма стра нач ких ли ста“, а „по-
23) М. Ди вер же, Демократијабезнарода,Рад, Бе о град, 1968, стр. 217. и 218.

24) Н. Чом ски, Контролисанадемократија,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 186.

25) Р. Ет кин сон, Зачараниевропскикруг,Све то ви, Но ви Сад, 1997, стр. 57.

26) Л. Ва лен са, на вод Ги Сор ма на, Великатранзиција,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто-
ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 1997, стр. 26/7.

27) Др Р. Лу кић, Политичкестранке,На уч на књи га, Бе о град, 1966, стр. 227.

28) М. Ек ме џић, ОсновеграђанскедиктатуреуЕвропиизмеђудвасвијетскарата, 2 из да-
ње, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Са ра је во, 1967, стр. 5. 
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сла ни ци на спи ско ви ма би ра ју се ис кљу чи во од стра не пар тиј ског 
ру ко вод ства, и као та кви ни су ди рект но од го вор ни гла са чи ма“.29) 

Пар тиј ски иза сла ни ци у пар ла мен ту има ју у ства ри им пе ра-
тив ни ман дат сво је стран ке ко ји их оба ве зу је да гла са ју по пар-
тиј ским ди рек ти ва ма, те ни су у по зи ци ји да се ру ко во де не са мо 
на род ним ин те ре си ма и же ља ма, не го ни соп стве ном све шћу и са-
ве шћу. „Укље штен у мре жу не до вољ но де мо крат ских пар ти ја, по-
сла ник је на дис по зи ци ји вр ха од го ва ра ју ће пар тиј ске пи ра ми де и 
не мо же до но си ти од лу ке ни по сво јој во љи ни по во љи гра ђа на ко-
ји су га иза бра ли“.30) На та квој дис по зи ци ји „по сла ни ци су у сво јој 
соп стве ној скуп шти ни ро бо ви пар тиј ске ор га ни за ци је“,  али „бо-
га ти љу ди ко ји ку пу ју од пар тиј ске ор га ни за ци је ме сто у се на ту“, 
осе ћа ју се ту као пра ви го спо да ри јер пар ти ја ко јој ро бу ју, ро бу је 
упра во њи ма.

Би ли они или не би ли по сла ни ци, се нат фак тич ки са мо бо-
га те и пред ста вља, а ни ка ко цео на род ни ти ње го ву ве ћи ну, што се 
обез бе ђу је и са мим из бо ри ма. „По мо ћу ни за јед но став них а исто-
вре ме но про ниц љи вих сред ста ва, од сме та ња из бор не про па ган де 
опо зи ци је до под ва љи ва ња са гла сач ким ку ти ја ма и са пре бро ја-
ва њем гла со ва (укљу чив и хап ше ње њи хо вих сим па ти зе ра, као и 
не по сре дан и по сре дан при ти сак на би ра че, по вре ду тај но сти гла-
са ња итд.), мо гу ће је да нас да упра вља чи ко је оче вид но по др жа ва 
јед на ма ла ма њи на гра ђа на, до би ја ју на из бо ри ма ве ћи ну гла со-
ва“.31) То је тим пре мо гу ће што гра ђа ни по сла ни ке не би ра ју не-
по сред но већ из бор пре пу шта ју стран ци ко јој ука жу по ве ре ње, па 
су „по сред ни из бо ри нај че шће бар у до са да шњој исто ри ји би ли 
по у зда но сред ство вла да ју ћих сна га да обез бе де свој из бор се бе 
као но си ла ца вла сти“.32)

Сто га „ши ро ка ма са по сла ни ка фун ги ра са мо као сви та јед-
ног или ма лог бро ја „ли де ра“ ко ји обра зу ју ка би нет, и слу ша их 
сле по све док има ју успе ха“, па го во ри не ког по сла ни ка да нас ви-
ше не пред ста вља ју ни ка кве лич не ис по ве сти, а још ма ње по ку ша-
је да се про тив ни ци при до би ју“, не го зва нич на са оп ште ња пар ти је 
ко ја се из да ју зе мљи“33), и ко ја пре из ра жа ва ју ин те ре се по је ди них 
29) Р. Ет кин сон, нав. де ло, стр. 133.

30) В. Ва со вић, при лог у збор ни ку Лавиринтикризе,Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о-
град, 1998, стр. 115.

31) M. Du ver ger, Политичкирежими,Ви со ка шко ла по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1962, стр. 
11.

32) Др В. Ва со вић, Демократијаиполитка, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1973, стр. 190.

33) М. Ве бер, Привредаидруштво,том 3, Про све та, Бе о град, 1976, стр. 477. и 476.
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дру штве них гру па или пар тиј ских ли де ра не го це лог на ро да, што 
не дво сми сле но по ка зу је да „пар ла мен та ри за ци ја и де мо кра ти за ци-
ја ни су ну жно у уза јам ној ве зи већ да су че сто јед на дру гој су прот-
ста вље не“.34) Ту је „све у све му, де мо кра ти ја са свим при вид на по-
што у њој нај ва жни је од лу ке до но се ма њи не ко је су че сто скри ве не 
у сен ци“.35) 

По што се пар ла ме нат не скри ва у сен ци, то зна чи да ни он 
фак тич ки не до но си нај ва жни је од лу ке, па ни са ме за ко не иако фи-
гу ри ра као за ко но дав но те ло. „У са вре ме ној др жа ви из вр шна власт 
је жа ри ште ствар не вла сти“36), па су „мо дер ни пар ла мен ти у пр вом 
ре ду пред став ни штва оних којима се влада сред стви ма би ро кра-
ти је“37), због че га „скуп шти на пре ста је да бу де те ло ко је ве ћа, да 
би по ста ла те ло ко је ре ги стру је и ове ра ва олу ке не ко ли ци не чла-
но ва ор га ни за ци је ку ће“.38) Др жав не од лу ке при пре ма и фак тич ки 
до но си вла да, ко ја је че сто „про тив оп штег ин те ре са ста вље на у 
слу жбу по је ди нач них ин те ре са“.39) У Ве ли кој Бри та ни ји и Фран цу-
ској „го то во це ло куп но за ко но дав ство по ти че из вла де и из ра жа ва 
вла ди ну по ли ти ку“, док у САД „ад ми ни стра ци ја - тј. у ства ри сам 
пред сед ник - у ве ли кој ме ри да је ини ци ја ти ву за за ко не“40), а ко има 
ини ци ја ти ву, има по пра ви лу, и од лу чу ју ћу уло гу у од лу чи ва њу. 
„У прак си ни је дан за кон ко ји под не се је дан по сла ник, не мо же да 
успе до ако вла да не да де „ка кве олак ши це“ за де ба то ва ње о ње му 
или га за свој ра чун усво ји“, што „зна чи да по сла ник не мо же да вр-
ши сво је устав но пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве до по сред ством 
или до бро том вла де“.41) 

Вла ду прак тич но са ста вља вла да ју ћа стран ка, због че га она 
мо ра ра ди ти по пар тиј ским ди рек ти ва ма, ко је из да је во ђа стран-
ке,42) ко ји као „вр хов ни ко ма дант јед не вој ске је два ако свој штаб 
пи та за ми шље ње, а нај че шће се по ве ра ва јед ном ужем кру гу од 
34) Исто, стр. 483.

35) Р. Арон, Демократијаитоталитаризам,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1997, стр. 129.

36) М. Ди вер же, при лог у збор ни ку Социологија,св. 2, ред. Ge or ges Gur vitch, На при јед, За-
греб, 1966, стр. 15.

37) М. Ве бер, нав. де ло, стр. 474.

38) М. Остро гор ски, нав. де ло, стр. 93.

39) Исто, стр. 132.

40) Џ. Д. Н. Кол и М. Кол, Основисавременеполитике,Ге ца Кон а. д., Бе о град, 1935, стр. 
429.

41) Остро гор ски, нав. де ло, стр. 56.

42) Ви ди: Д. Су бо тић, „Од лу чи ва ње у по ли тич ким стран ка ма“, Политичкаревија,2007, 1.
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не ко ли ко љу ди“, док „оста ли део ове вој ске до би ја про сто на ре ђе-
ња за по крет“, и „за да так го ми ле пар тиј ских по сле ни ка са сто ји се 
је ди но у то ме да по др жа ва ју ше фа и ње го ве по моћ ни ке“. И „пар-
тиј ски про грам про из ла зи од во ђа, а од лу ке ко је се до но се на го ди-
шњим збо ро ви ма де ле га та има ју са мо де кла ра тив ну вред ност“.43) 

Да би вла да ле, по ли тич ке пар ти је сво ју ор га ни за ци ју и на чин 
де ло ва ња при ла го ђа ва ју си сте му оту ђе не др жав не вла сти, чи ме се 
и са ме оту ђу ју од дру штве не ба зе, па и од соп стве ног члан ства, 
због че га су „го то во све са вре ме не по ли тич ке стран ке уре ђе не на 
оли гар хиј ски и ауто крат ски на чин“. За то се и њи хо ва „де лат ност 
углав ном све ла на изо ло ва ну ак тив ност и опред ме ћи ва ње „во ље“ 
њи хо вих нај ви ших, цен трал них ор га на“, ко ји су „из ра сли у је ди не 
де лат не чи ни о це око ко јих се прак тич но све окре ће и од ко јих све 
по ла зи“. Цен тра ли за ци ја по ли тич ког од лу чи ва ња има „за при род-
ну по сле ди цу ис кљу чи ва ње го то во це ло куп ног члан ства из ак тив-
ног по ли тич ког жи во та и ње го во сво ђе ње на уло гу не мог по сма-
тра ча и из вр ши о ца, од но сно на „кон зу мен та по ли ти ке““.44) 

Ако јед на ко сти и сло бо де не ма ни ме ђу чла но ви ма вла да ју-
ћих стра на ка, ка ко је мо же би ти ме ђу оста лим гра ђа ни ма. Са мом 
бор бом за власт, стран ке се ста вља ју из над на ро да, ста вља ју ћи под 
но ге јед на кост и сло бо ду.45) У слу жби кла сног и ко ло ни јал ног по-
ро бља ва ња, оне „по ти ску ју и уни шта ва ју и сам сми сао сло бо де“.46) 
Уме сто „раз ви ја ња ин ди ви дуе и лич но сти, оне ства ра ју чо ве ка ма-
се, без лич ног и нео д го вор ног, гу ше ја ке лич но сти, та лен то ва не и 
ти ме са мо стал не“, па и у соп стве ним ре до ви ма „гу ше сло бо ду ра-
ди ди сци пли не и ства ра ју ауто ма ти зо ва не и па сив не чла но ве, огра-
ни ча ва ју мо гућ ност ис ти ца ња но вих по ли тич ких иде ја и спре ча ва-
ју љу де да се удру жу ју пре ма свом ста ву“.47)

По што чи не кич му и мо зак пар ла мен тар ног си сте ма, по ли-
тич ке стран ке на тај на чин де лу ју као фа тал ни узур па то ри ствар не 
вла да ви не на ро да, из вр ћу ћи де мо кра ти ју у пар то кра ти ју.

Већ по о дав но „стран ке, за че те у утро би де мо кра ти је, у свом 
ево лу ци о ном про це су све ви ше и ви ше из об ли ча ва ју ту сво ју мај-
43) Исто, стр. 59. и 43. 

44) М. Ди вер же, на вод, Д.Ба у цал, Бирократизацијаполитичкихорганизација-странака
у светлу савремених друштвених промена,док тор ска ди сер та ци ја на ФПН, Бе о град, 
1982, стр. 124, 174. и 192.

45) Ви ди: З. Кр стић, „Пар ла мен тар на кон тро ла вла де“,Српскаполитичкамисао,2008, 1-2, 
стр. 117-119.

46) Е. Ка си рер, Митодржави,Но лит, Бе о град, 1972, стр. 280.

47) Др Р. Лу кић, по зи ва ње на Остро гор ског, Политичкестранке,исто, стр. 226.
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ку де мо кра ти ју“, јер „пар тиј ско вођ ство и ди сци пли на са сво јим 
оли гар хиј ским те жња ма пред ста вља ју гво зде ни обруч за сло бо ду 
чо ве ка“.48) Ка ко је ука зи вао Жан Жак Ру со, на род је „сло бо дан са мо 
у то ку из бо ра за чла но ве пар ла мен та“, а „чим су они иза бра ни, он 
по но во по ста је роб и не зна чи ни шта“49), али ви ше ни у то ку из бо ра 
ни је сло бо дан јер уме сто ње га дру ги би ра ју.

По ли тич ке стран ке „не до во де на власт љу де др жав нич ких 
спо соб но сти, ја ког ка рак те ра и сл. не го сла бе по ли ти кан те, ко ји се 
под вр га ва ју уским стра нач ким ин те ре си ма“, због че га се „стран-
ка ма че сто пре ба цу је да омо гу ћа ва ју вла да ви ну нај го рих дру штве-
них еле ме на та ко ји се, уме сто по ли ти ком у пра вом сми слу, ба ве 
по ли ти кан ством, да за сле пље на стра нач ка бор ба тра жи за сле пље-
не, стра сне љу де“.50) 

За то се „у јав но сти већ ја сно ја вља по крет за по бу ном про тив 
пар ти ја“51), чи ји се „за да так са сто ји у то ме да се свла да и од стра ни 
сва ки пар тиј ски си стем“, јер „пар ти је - би ло да их је ви ше, би ло 
да је са мо јед на – са ме по се би пред ста вља ју огра ни ча ва ње ин ди-
ви ду ал не сло бо де и ини ци ја ти ве“.52) Ја ча уве ре ње да се „по ли тич-
ки иде а ли мо ра ју ства ра ти ван стра на ка, од љу ди ко ји, не за ра же ни 
стра нач ким его и змом и сло бод ни од стра нач ке ди сци пли не, не при-
стра сно и са мо стал но ми сле о др жав ним ин те ре си ма“.53)

Де гра ди ра њем по ли тич ких стра на ка де гра ди ра се пред став-
нич ка де мо кра ти ја, ко ју је без стра на ка те шко и за ми сли ти. По ми-
шље њу Рај та Мил са, „аме рич ка де мо кра ти ја ни је оно што је би ла 
у де вет на е стом ве ку, не за то што по ли тич ке во ђе има ју огро ман 
ути цај на љу де, не го за то што су ма ње од го вор не пред њи ма и што 
до но се ма ње схва тљи ве од лу ке“.54) Због пре жи ве ло сти, „пот ко па-
ва ју се са ми те ме љи пред став нич ке вла де“, што се „ви ди у по сто ја-
ном опа да њу од зи ва би ра ча на гла са њу“, а „по ка зу је се и у стал ном 
опа да њу ин те ре со ва ња, за бе ле же ном у свим зе мља ма, за функ ци је 
48) Др Р. Г. Бе лић, „Со ци о ло ги ја пар ти ја“,чла нак у ча со пи суЈавност,Бе о град, 1937, стр. 

17.

49) „Рас пра ва о по ри је клу и осно ва ма не јед на ко сти ме ђу љу ди ма“, Друштвени уговор,
Школ ска књи га, За греб, 1978, стр. 149.

50) Р. Лу кић, Политичкестранке,исто, стр. 233.

51) М. Остро гор ски, нав. де ло, стр. 64.

52) С. Пу ли ше вић, Политичкестранкекаофакторсувременогполитичкогсистема,збор-
ник, На при јед, За греб, 1945-1971, стр. 68. и 69.

53) С. Јо ва но вић, при лог у збор ни ку С. Пу ли ше ви ћа, исто, стр. 78.

54) На вод, Џ. Пла ме нац, нав. де ло, стр. 129.
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вла де, за пи та ња ко ји ма се она ба ви, за ње ну по ли ти ку“.55) У „до мо-
ви ни пар ла мен та ри зма“, Мар га рет Та чер је „вла да ла с по др шком 
од све га око 30% би рач ког те ла“56), док је у САД на из бо ри ма за 
Пред сед ни ка 1952. го ди не гла са ло 62%, а 1976. год. 54% би ра ча; и 
за Кон грес 1954. год. 42%, а 1978. год. са мо 35% од укуп ног бро-
ја би ра ча. „Чи ње ни ца је да је по ви је сна ко ри сност пред став нич ке 
де мо кра ти је пре жи вје ла“57), те „ни је ни чу до што на род иг но ри ше 
пар ла мент и пре зи ре на род не по сла ни ке“.58)

Ако је пред став нич ка де мо кра ти ја пре жи ве ла, да љи раз вој 
мо же ићи са мо у прав цу рас та ка ња др жав но-пар тиј ске вла да ви не 
у не по сред ну власт на ро да и пре ра ста њу пред став нич ког пар ла-
мен та ри зма у си стем не по сред не де мо кра ти је. И „ако де мо кра ци-
ја зна чи са мо у пра вља ње сло бод них љу ди, прав ду за све, тад би 
оства ре ње де мо кра ци је пред ста вља ло уки да ње по сто је ће псе у до-
де мо кра ци је“.59) 

То је при ро дан и не ми но ван ди ја лек тич ки про цес јер „по ли-
тич ка вла да ви на про из во ђа ча не мо же по сто ја ти упо ре до с овје ко-
вје че њем њи хо вог со ци јал ног ро бо ва ња“60), те се „не мо же јед но 
по ред дру гог ста ви ти ни са мо у пра вља ње рад нич ких са ве та и не ка 
цен тра ли зо ва на и све моћ на др жа ва чи ји би се ад ми ни стра тив ни 
ме ха ни зми про ти ви ли објек тив ним за ко ни ма при вре де и рад нич-
ког са мо у пра вља ња“.61) Упра во се „иде ја о са мо у пра вља њу по ве-
зу је са иде јом де цен тра ли за ци је и де мо кра ти за ци је вла сти, што, у 
ства ри, зна чи из ме ни ти при ро ду др жа ве“62), ко ја се из би ро крат ске 
пре тва ра у де мо крат ску ор га ни за ци ју, и „кон сти ту и ше као власт 
ко ја ни је ета ти стич ка“.63)

Објек тив не тен ден ци је де мо кра ти за ци је све сна жни је се ис-
по ља ва ју и кроз су бјек тив не те жње ка сло бо ди и јед на ко сти. Све 
„ве ћи број љу ди и же на не при хва та ви ше дру штво у ко јем жи ви; 
они од би ја ју као сте зник у ко ји би не ко хтео да их при ти сне, по ре-
55) P. Druc ker, нав. де ло, стр. 135.

56) М. Мар ко вић, Друштвенамисаонаграницимиленијума,Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
1999, стр. 215.

57) J. Na is bitt, Мегатрендови,Гло бус, За греб 1985, стр. 110.

58) Р. Ет кин сон, нав. де ло, стр. 63.

59) Х. Мар ку зе, Крајутопије,есејоослобођењу,Ствар ност, За греб, 1972, стр. 183.

60) К. Маркс, Ф. Ен гелс, Изабранадела,св.1, Кул ту ра, За греб, 1949, стр. 474.

61) Р. Га ро ди, Великапрекретницасоцијализма,Ко му нист, Бе о град, 1970, стр. 125.

62) Е. Мер, Самоуправљање–сутрашњица,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1977, стр. 114.

63) А. Ле фе вр, при лог у збор ни ку Самоуправљањеирадничкипокрет,Ко му нист, Бе о град, 
1973, стр. 211.
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дак ко ји им је на мет нут; они ви ше не при хва та ју при ви ле ги је ма-
њи не; они од би ја ју хи је рар хи ју и власт ко је ја ча ју ове при ви ле ги је 
и одр жа ва ју тај по ре дак“.64)

Тај по ре дак из те ме ља пот ко па ва ју не у мо љи ве тен ден ци-
је де мо кра ти за ци је ње го вог соп стве ног про дук ци о ног од но са на 
ко јем по чи ва. Кон ку рен ци ја је на те ра ла ин ди ви ду ал не вла сни ке 
ка пи та ла да се, хте ли не хте ли, удру жу ју у ак ци о нар ска дру штва, 
и да удру же ним ка пи та лом за јед нич ки рас по ла жу, чи ме су са ми 
отво ри ли исто риј ски про цес де при ва ти за ци је, де мо но по ли за ци је и 
ко лек ти ви за ци је соп стве ног вла сни шта ва, те де мо кра ти за ци је сво-
јин ских од но са.

Због ве ли ке ре про дук ци о не ефи ка сно сти, ак ци о нар ство је 
бр зо по ста ло до ми нан тан об лик ин ду стриј ског вла сни штва. Још 
„кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка ак ци о нар ски об лик сво ји не по стао 
је пре о вла ђу ју ћи у ве ћи ни гра на круп не ин ду стри је. Већ 1929. го-
ди не у САД 48,3% свих пред у зе ћа има ло је ак ци о нар ски об лик и 
она су за по шља ва ла 89,9% це ло куп не рад не сна ге, и да ва ла 92,1% 
це ло куп не про из вод ње пре ра ђи вач ке ин ду стри је“.65)

Удру жи ва ње је омо гу ћи ло не са мо да у кон ку рен ци ји оп ста-
ну сит ни ка пи та ли, већ и да ак ци о на ри ма по ста ну но ви сит ни по-
сед ни ци па и рад ни ци, те да се на тај на чин кон цен три шу и про-
из вод но мо би ли шу ве ли ка сред ства. „Од 144 ком па ни је, за ко је је 
би ло мо гу ће до би ти ин фор ма ци је од укуп но две сто ти не ве ли ких 
ком па ни ја (1930. го ди не), са мо два де сет је има ло ис под 5.000 ак-
ци о на ра, док је 71 има ла из ме ђу 20.000 и 500.000 ак ци о на ра“66), а 
да нас знат но ве ћи број ак ци о нар ских дру шта ва оку пља и ми ли о не 
ак ци о на ра.

Са ко лек ти ви за ци јом ин ди ви ду ал ног вла сни штва ак ци о нар-
ство до но си и за ме ну не е кви ва лент не рас по де ле екви ва лент ном 
рас по де лом, што је не из о став ни услов сло бод ног и до бро вољ ног 
удру жи ва ња, ко јег не би би ло да сва ки ак ци о нар у по де ли и при-
сва ја њу про фи та (ди ви ден де) од за јед нич ког ка пи та ла не су де лу је 
сра змер но сво јим ула га њи ма, од но сно ве ли чи ни ак ци ја ко јим рас-
по ла же. То је не из о став ни услов и да ак ци о нар ско дру штво функ-
ци о ни ше као де мо крат ска асо ци ја ци ја ре ла тив но рав но прав них 
вла сни ка ка пи та ла ко ји уме сто да је дан дру гом кон ку ри шу, за јед-
нич ки бри ну о свом ка пи та лу.
64) Е. Мер, нав. де ло, стр. 28.

65) Др С. Јан ков, Савременипривреднисистеми,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја- ИЕИ, Бе о-
град, 1972, стр. 21.

66) Е. Фром, Здраводруштво,Рад, Бе о град, 2. из да ње, 1980, стр. 138.
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Али раз вој ин ду стриј ске тех но ло ги је не усло вља ва са мо ко-
лек ти ви за ци ју већ и ра за ра ње ка пи та ли стич ког вла сни штва пу тем 
раз два ја ња упра вља ња и пло до у жи ва ња, ре про дук ци о ног функ ци-
о ни са ња и при сва ја ња. И да су струч ни, вла сни ци ка пи та ла ни су 
ви ше спо соб ни да ин ди ви ду ал но упра вља ју ње го вим ре про дук ци-
о ним то ко ви ма, због че га су при ну ђе ни да упра вљач ке функ ци је 
по ве ра ва ју про фе си о нал ним шта бо ви ма са ста вље ним од струч ња-
ка раз ли чи тих про фи ла, ко ји је дан дру гом не за по ве да ју већ рав но-
прав но са ра ђу ју у оба вља њу за јед нич ког по сла, сно се ћи и ин ди ви-
ду ал ну и ко лек тив ну од го вор ност за успе шно по сло ва ње.

Ти ме је су штин ски ре ду ко ва но сво јин ско рас по ла га ње ка-
пи та лом, ко ји се знат но оса мо ста лио од сво јих вла сни ка, и то до-
тле да са да он ви ше упра вља њи ма не го они њи ме. „У си сте му 
кор по ра ци ја вла сни ку ин ду стриј ског бо гат ства оста вље ни су са мо 
сим бо ли вла сни штва, док се моћ, од го вор ност и имо ви на, ко је су 
ра ни је би ле са став ни де ло ви вла сни штва, пре но се на по себ не гру-
пе у чи јим се ру ка ма на ла зи кон тро ла“. Сто га је „став „вла сни ка“ 
ве ли ке кор по ра ци је пре ма „ње го вој“ сво ји ни... став го то во пот пу-
ног оту ђе ња“, јер „он не ма од го вор но сти пре ма пред у зе ћу и ни-
ка кав кон кре тан од нос пре ма ње му“.67) Функ ци о нал но „мо би ли зо-
ва ње ка пи та ла пре тва ра у све ве ћој ме ри ка пи та ли стич ку сво ји ну 
у упут ни це на при нос и услед то га чи ни ка пи та ли стич ки про цес 
про из вод ње у све ве ћем оби му не за ви сним од кре та ња ка пи та ли-
стич ке сво ји не“.68)

Уко ли ко уме сто ка пи та ла зна ње по ста је основ ни чи ни лац 
про из вод ње, но си о ци зна ња уме сто вла сни ка ка пи та ла по ста ју 
основ ни су бјект упра вља ња, јер се „од лу ке те ме ље на раз ли чи тим 
спе ци ја ли зи ра ним на уч ним и тех нич ким зна њи ма, на аку му ли ра-
ним ин фор ма ци ја ма, на на го ми ла ном ис ку ству и на умјет нич ком 
или ин ту и тив ном сми слу, од но сно на да ре но сти мно гих осо ба“. За-
то „ме ђу дви је сто ти не нај круп ни јих кор по ра ци ја у САД - а упра во 
те кор по ра ци је са чи ња ва ју ср це и је згру ин ду стриј ског си сте ма – 
ма ло је та квих у ко ји ма вла сни ци има ју би ло ка кав зна чај ни ји утје-
цај кад се ра ди о до но ше њу од лу ка, а и тај утје цај, та мо гдје још 
по сто ји, сла би из го ди не у го ди ну“.69)

То по ка зу је да ак ци о нар ско вла сни штво пред ста вља ди ја-
лек тич ки пре лаз са мо но по ли стич ког вла сни штва ин ди ви ду ал них 
по сед ни ка ка пи та ла на за јед нич ко вла сни штво удру же них про из-
67) Исто.

68) Р. Хил фер динг, Финансијскикапитал,Кул ту ра, Бе о град, 1958, стр. 168.

69) J. K. Gal bra ith, Новаиндустријскадржава,Ствар ност, За греб, 1970, стр. 92.
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во ђа ча ко јим они де мо крат ски рас по ла жу и упра вља ју. „У су шти-
ни ак ци је већ по сто ји су прот ност про тив ста рог об ли ка, у ко јем 
се дру штве но сред ство за про из вод њу ис по ља ва као ин ди ви ду ал на 
сво ји на“, због че га „ка пи та ли стич ка ак ци о нар ска пред у зе ћа тре-
ба сма тра ти исто као и ко о пе ра тив не фа бри ке као пре ла зне об ли ке 
из ка пи та ли стич ког на чи на про из вод ње у удру же ни, са мо што је у 
јед ни ма су прот ност уки ну та не га тив но, а у дру ги ма по зи тив но“.70)

Ак ци о нар ско вла сни штво је са мо пре лаз на за јед нич ко вла-
сни штво про из во ђа ча јер су ак ци о нар ска дру штва са мо дру штва 
ка пи та ла, чи ји су вла сни ци са мо ње го ва го ла пер со ни фи ка ци ја, без 
лич не ин ди ви ду ал но сти, ме ђу соб не јед на ко сти и сло бод ног опре-
де љи ва ња не за ви сно од ин те ре са ка пи та ла. Њи хов удео у по де ли 
ак ци о нар ског про фи та не за ви си од њи хо вог де ла и уде ла у ра ду и 
по сло ва њу пред у зе ћа не го ис кљу чи во од ве ли чи не уде ла њи хо вог 
де ла ка пи та ла у за јед нич ком вла сни штву, а и у од лу чи ва њу уче-
ству ју ис кљу чи во пре ма ве ли чи ни тог уде ла, па ако је ве ћин ски 
вла сник, и по је ди нац мо же у ак ци о нар ском дру штву има ти ап со-
лут ну власт.

То, ме ђу тим, ни је у пот пу ном скла ду са при ро дом ви со ких 
про из вод них тех но ло ги ја, ко је зах те ва ју да су сви уче сни ци про-
из вод ног про це са рад но и по слов но ви со ко мо ти ви са ни и да се 
пре ма про из вод ним сред стви ма од но се као њи хо ва соп стве на, чи ја 
би ствар но и мо ра ла би ти. „Про мје не ко је у не по сред ном рад ном 
про це су иза зи ва но ва, су вре ме на и ауто ма ти зи ра на тех но ло ги ја, 
те упра вља ње њо ме, не из бе жно има ју у се би кли це са мо у прав них 
аспи ра ци ја“, па у Ја па ну „од 2451 за по сле ног 80,3 по сто ка же да 
про бле ме ве за не за ауто ма ти зи ра ну про из вод њу ва ља рје ша ва ти 
уво ђе њем рад нич ке пар ти ци па ци је у упра вља њу“, а „на пи та ње о 
то ме ка кву бу дућ ност пред ска зу ју пар ти ци па ци ји, 77,5 по сто ан ке-
ти ра них је од го во ри ло ка ко оче ку ју да ће она на пре до ва ти, при род-
но или уз ве ће на по ре за ње но на пре до ва ње“.71)

Ако је у по чет ку и на и ла зи ло на от по ре по сло да ва ца уче шће 
рад ни ка у упра вља њу је са раз во јем про из вод ње све ви ше обо стра-
но под сти ца но јер је по ста ја ло све зна чај ни ји и све нео п ход ни ји 
чи ни лац тех но ло шке мо дер ни за ци је, због че га и „са ми тран сна ци-
о нал ни по сло дав ци ства ра ју мо де ле уче шћа рад ни ка у упра вља-
њу“.72) У „не ким ска ди нав ским зе мља ма и Ја па ну да ју се ши ро ка 
70) К. Маркс, Ф. Ен гелс, Дела,Про све та, Бе о град, том 23, стр. 373.

71) Д. Бу вач, Анатомијајапанскогуспеха,Гло бус, За греб, 1982, стр. 111.

72) Др Б. Мар ко вић, Транснационалнекорпорације,радничкакласаистратегијасиндика-
та,Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 1981., стр. 78.
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овла шће ња гру па ма рад ни ка у оства ри ва њу њи хо вих по слов них 
за да та ка“, чи ме се „под сти че њи хо ва за ин те ре со ва ност за рад, као 
и ин вен тив ност, уз исто вре ме но раз ви ја ње осе ћа ња са мо стал но сти 
и не за ви сно сти не са мо од упра ве пред у зе ћа не го и од син ди ка та“, 
ра ди че га се у Ја па ну „сва ки по је ди нац ко ји ће уче ство ва ти у из-
во ђе њу тј. из вр ша ва њу од лу ке кон сул ту је пре ње ног до но ше ња“.73)

Али без вла сни штва на ка пи та лу као основ ном сред ству про-
из вод ње, рад ни ци не мо гу има ти од лу чу ју ћу уло гу у упра вља њу 
дру штве ном ре про дук ци јом, због че га је њи хо ва пар ти ци па ци ја 
мар ги нал на и углав ном у функ ци ји по слов не мо ти ва ци је у ин те ре-
су по сло дав ца. Да би сви би ли упра вља чи, мо ра ли би сви би ти ак-
ци о на ри, што је прак тич но нео ства ри во без екви ва лент ног уче шћа 
у рас по де ли оства ре не до би ти и по осно ву рад ног до при но са, што 
би под ра зу ме ва ло пре тва ра ње ак ци нар ства у за дру гар ство, за сно-
ва но на из вор ним за дру жним на че ли ма. 

Из вор но за дру гар ство, као со ци ја ли стич ка ал тер на ти ва ка-
пи та ли стич ком пред у зет ни штву, на ста ло је сре ди ном 19. ве ка и 
раз ви ја ло се упо ре до с ак ци о нар ством, оку пив ши до кра ја 20. ве ка 
пре ко 800 ми ли о на за дру га ра удру же них у пре ко 750 хи ља да за-
дру га са око 100 ми ли о на за по сле них и пре ко три ми ли јар де ко-
ри сни ка њи хо вих услу га. За дру гар ство Пла не те ор га ни зо ва но је у 
је дин стве ни Ме ђу на род ни за дру жни са вез, ко ји оку пља пре ко 200 
на ци о нал них ор га ни за ци ја, и де лу је као са мо стал но не вла ди но 
удру же ње.

За раз ли ку од ак ци о нар ског пред у зе ћа као дру штва ка пи та ла, 
за дру га је на ста ла и по слу је као „ауто ном на за јед ни ца до бро вољ но 
удру же них ли ца, у ци љу за до во ља ва ња за јед нич ких еко ном ских, 
со ци јал них и кул тур них по тре ба и же ља, на осно ву за јед нич ког 
по се до ва ња имо ви не и де мо крат ски кон тро ли са ног по сло ва ња“.74) 
Ње но де мо крат ско би ће опре де ље но је из вор ним на че ли ма: до-
бро вољ но сти и отво ре ног члан ства; де мо кра тич но сти; еко ном ског 
уче шћа; ауто ном но сти и не за ви сно сти; обра зо ва ња, обу ке ка дро ва 
и ин фор ма ци ја; са рад ње за дру жних ор га ни за ци ја; и уче шћа у јав-
ном жи во ту.

У од но су на вла да ви ну ка пи та ла, „за дру жна де мо кра ти ја је 
уре ђе но, си сте мат ско ра ђа ње јед ног но вог си сте ма у по сто је ћем 
си сте му“, као „мир на ре во лу ци ја, ко ја је у то ку“, и чи ја је „крај ња 
те жња упра вље на на ства ра ње јед ног но вог со ци јал ног об ли ка ко-
73) Б. Ко шу тић, Колективнипреговори,правонаштрајкиlock-outусавременимкапитали-

стичкимдржавама, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1987, стр. 39. 

74) Де фи ни ци ја усво је на на 31. кон гре су Ме ђу на род ног за дру жног са ве за, Векипозадру-
гарства,За дру жни са вез Ју го сла ви је, Бе о град, 1995, стр. 16.
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ји ће би ти спо со бан да за дру жном ор га ни за ци јом дру штва за ме ни 
про фит ма хер ску при вре ду, та ко исто и по ли тич ку при нуд ну др жа-
ву“. Ти ме се од нос ра да и ка пи та ла пот пу но обр ће јер док „ка пи та-
ли стич ки си стем чи ни рад слу гом ка пи та ла, за дру жни си стем чи ни 
ка пи тал слу гом ра да“.75)

Иако су га, због ап со лу ти зо ва ња ору жа не ре во лу ци је, за по-
ста вља ли, кла си ци марк си зма су за дру гар ство су штин ски из јед на-
ча ва ли са со ци ја ли змом. Ако, пре ма Марк су, „за дру жна про из вод-
ња тре ба да по ти сне ка пи та ли стич ки си стем, ако здру же не за дру ге 
тре ба да ре гу ли шу на ци о нал ну про из вод њу по јед ном оп штем пла-
ну, узи ма ју ћи је ти ме под сво је ру ко вод ство и чи не ћи крај стал ној 
анар хи ји и пе ри о дич ним кон вул зи ја ма, шта би то би ло дру го не го 
ко му ни зам, „мо гу ћи“ ко му ни зам?“76) А пре ма Ле њи ну, „по раст за-
дру гар ства исто ве тан је са по ра стом со ци ја ли зма“, „под усло вом 
пот пу ног ор га ни зо ва ња у за дру ге већ би смо обе ма но га ма ста ја ли 
на со ци ја ли стич ком тлу“.77) Пре тва ра њем за дру га у пу ке тран си ми-
си је за аку му ла ци ју др жав ног ка пи та ла, све ко му ни стич ке пар ти је 
су са осва ја њем вла сти, ме ђу тим, на пу сти ле из вор но за дру гар ство 
и ти ме га пот пу но из об ли чи ле. 

Ако је за сно ва на на из вор ним за дру жним на че ли ма „је ди но 
за дру жна про из вод ња мо же до ве сти до пра вог дру штве ног жи во та 
у ко јем не ће би ти го спо да ра и пот чи ње них, и у ко ме се не ће зна ти 
за кла сне раз ли ке за сно ва не на не јед на ким ма те ри јал ним усло ви ма 
жи во та“.78) То је са свим ра зу мљи во јер са мо за дру жна про из вод ња 
ис кљу чу је екс пло а та ци ју као осно ву кла сних, и глав ни из вор дру-
штве них не јед на ко сти. 

Ис кљу че њем екс пло а та ци је у за дру зи се ус по ста вља екви ва-
лент на раз ме на и рас по де ла но во ство ре не вред но сти, као еко ном-
ска осно ва дру штве не јед на ко сти и не по сред не де мо кра ти је. Сва ки 
за дру гар су де лу је у рас по де ли оства ре ног до хот ка пре ма укуп ном 
ре ла тив ном до при но су (жи вим и опред ме ће ним ра дом) за јед нич-
ком ра ду и по сло ва њу. Прин цип ре ла тив не јед на ко сти је исти као 
у ак ци о нар ству, са мо што је са до при но са ми ну лим ра дом (уло-
же ним ка пи та лом) про ши рен и на до при нос жи вим ра дом, ме ре-
ним дру штве но по треб ним вре ме ном нео п ход ним за про из вод њу 
75) Др Џ. П. Вор бас, Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, Бе о град, 1935, стр. 27, 

26. и 42.

76) К. Марлкс, Ф. Ен гелс, Дела,исто, том 28, стр. 274.

77) В. И. Ле њин, Озадругарству,Но во сти, Мо сква, 1969, стр. 10. и 11.

78) М. Ћи рић, на вод Б. М. Иг ња то вић, Идејеводиљеузадругарству,Штам па ри ја Ан дре 
Пе тро ви ћа, Бе о град, 1938, стр. 38/9. 
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је ди ни це про из во да а не ин ди ви ду ал ним вре ме ном про ве де ним на 
ра ду. Сва ки по ку шај да се пу тем урав ни лов ке (јед на ких при ма ња 
по гла ви за дру га ра) ус по ста ви ап со лут на јед на кост до во дио је до 
про па да ња за дру ге.

На ре ла тив ној јед на ко сти у рас по де ли и при сва ја њу но во-
ство ре не вред но сти за сни ва се за дру жна де мо кра ти ја, ко ја се са-
сто ји у не по сред ном упра вља њу за дру га ра пу тем рав но па рав ног 
од лу чи ва ња о за јед нич ком ра ду и по сло ва њу. Ра ди ве ће рад не и 
по слов не мо ти ва ци је, али и до след ног оства ри ва ња ре ла тив не јед-
на ко сти, прин цип „је дан за дру гар – је дан глас“ на до пу њу је се до-
дат ним гла со ви ма пре ма ве ли чи ни за дру жних уде ла.

До след ност у оства ри ва њу ре ла тив не јед на ко сти огле да се у 
то ме што се ре ла тив но ве ће уче шће у од лу чи ва њу за сни ва на ве ћем 
рад ном до при но су, а рад је (а не са мо фи зич ко по сто ја ње) су шти на 
људ ског би ћа. И дру штве на јед на кост се не за сни ва на фи зич ким 
већ на дру штве ним од но си ма, у ко ји ма би са ге не рич ког људ ског 
ста но ви шта би ло пра вед но и оправ да но сра змер но то ме ко ли ко да-
је, док фи зич ка урав ни лов ка зна чи са мо при вид ну јед на кост по ко-
јој сви до би ја ју јед на ко али јед ни ви ше а дру ги ма ње не го што да ју, 
чи ме се при кри ва ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње и ужи ва ње јед них на 
ра чун дру гих.

Дру штве ни сми сао и исто риј ски до при нос за дру жне де мо-
кра ти је је упра во у су штин ском и трај ном раз ре ша ва њу про тив-
реч но сти из ме ђу по је ди нач них и за јед нич ких ин те ре са та ко да у 
за дру жном ра ду и по сло ва њу ни ко не гу би већ да сва ко до би ја сра-
змер но то ме ко ли ко да је.79) Сто га „за дру гар мо же би ти са мо онај 
ко ји у дру ги ма не гле да из вор бо гат ства већ из вор сна ге из ко је се 
мо же ство ри ти сре ћа и за до вољ ство свих љу ди, ко ји не иде за тим 
да дру ге оси ро ма ша ва већ ко ме је иде ал оп ште бла го ста ње“.80)

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са све ви ше је до ла зи ла у 
ко ли зи ју с оту ђе ним и би ро кра ти зо ва ним по ли тич ким си сте мом, 
ути чу ћи да се и уну тар ње га раз ви ја ју од ре ђе ни, у су шти ни за дру-
жни, об ли ци не по сред не де мо кра ти је. „Моћ по сте пе но, али си гур-
но пре ла зи с иза бра них за ступ ни ка на би ра че ко ји сво јим гла со ви-
ма, од но сно из рав ним из ја шња ва њем пу тем ло кал них ини ци ја ти ва 
и ре фе рен ду ма од лу чу ју о од ре ђе ном сме ру дје ло ва ња“. И док „на-
ци о нал ни по ли тич ки из бо ри по бу ђу ју све ма њи ин те рес ра сте број 
79) Ви ди: Д. Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти ут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-

град, 2009, стр. 61-69.

80) ПрославаседамдесетогодишњицеМихаилаАврамовића,За дру жна би бли о те ка Са ве за 
на ба вљач ких за дру га др жав них слу жбе ни ка, Бе о град, 1935, стр. 176, на вод М. Авра мо-
ви ћа.
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љу ди ко ји гла са ју за ло кал не ини ци ја ти ве и ре фе рен ду ме – у не-
ким је под руч ји ма из но сио чак 75-80%“.81) До по след ње че твр ти не 
20. ве ка у 49 др жа ва по сто јао је оба ве зни устав ни ре фе рен дум за 
про ме не уста ва, а пра во на род не ини ци ја ти ве за про ме ну уста ва 
(зах тев 8-15% би рач ког те ла) уве де но је у 12 др жа ва; у 19 др жа-
ва 3-15% би ра ча мо гло је да тра жи до но ше ње но вог за ко на, а у 12 
др жа ва по сто јао је тзв. про тест ни ре фе рен дум по зах те ву 5-10% 
би ра ча.82)

Нај пре и нај ви ше се де мо кра ти зу је не по сред но за до во ља ва-
ње нај ну жни јих за јед нич ких по тре ба гра ђа на, што не мо гу спре-
чи ти ни нај а у то ри тар ни ји по ли тич ки ре жи ми, али су за од ре ђе ну 
са мо у пра ву гра ђа на, ра ди одр жа ња соп стве не влда ви не, за ин те ре-
со ва не и оту ђе не би ро крат ске ели те, те и не ма др жа ве у све ту где 
је она пот пу но ис кљу че на. Ло кал на са мо у пра ва је ин сти ту ци о на-
ли зо ва на као ин те грал ни део дру штве но-по ли тич ког си сте ма нај-
ве ћег бро ја зе ма ља иако је у пер ма нент ном су ко бу ин те ре са са цен-
тра ли зо ва ном др жав ном упра вом.83)

Су коб ин те ре са про ис ти че оту да што се др жав на упра ва одр-
жа ва на при нуд ном фи скал ном за хва та њу а из вор на са мо у пра ва на 
до бро вољ ном де мо крат ском удру жи ва њу, огра ни че них сред ста ва 
гра ђа на, чи ја се из два ја ња ме ђу соб но су ко бља ва ју јер што су ве ћи 
по ре зи ма ње су мо гућ но сти за са мо до при но се, и обр ну то. Са мо до-
при нос је, на и ме, не за ме њи ва еко ном ска осно ва из вор не са мо у пра-
ве јер са мо сло бод но удру же ним сред стви ма гра ђа ни мо гу сло бод-
но и рас по ла га ти. 

Ис ку ство по ка зу је да се са мо до при но си уред ни је пла ћа ју не-
го фи скал не да жби не, а од лу ке о ко ри шће њу до бро вољ но са ку пље-
них сред ста ва, углав ном се до бро вољ но и спро во де. „У што ве ћем 
сте пе ну гра ђа ни уче ству ју у ства ра њу пра ви ла пре ма ко ји ма тре ба 
да жи ве, то је и ве ро ват ни је да ће њи хо во по ко ра ва ње тим пра ви ли-
ма би ти сло бод но“.84) А то је и глав на га ран ци ја мо гућ но сти од у ми-
ра ња при нуд не др жа ве пре ра ста њем у сло бод ну за јед ни цу гра ђа на, 
ко јој дру штве на при ну да не ће би ти по треб на као основ но, већ са мо 
као спо ра дич но сред ство у ре гу ли са њу ме ђу људ ских од но са.
81) J. Ne is bitt, нав. де ло, стр. 170. и 110.

82) В. Ва со вић, Савремениполитичкисистеми,На уч на књи га, Бе о град, 1987, стр. 119. и 
142.

83) Ви ди: Д. Мар ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва у европ ским ин те гра ци ја ма“, Политичкаре-
вија,2009, 1, стр. 151-164.

84) Х. Ла ски, Слободаумодернојдржави,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1985, стр. 220.
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Са мо уто ли ко и за то ли ко је нео п ход на и де мо крат ска дик-
та ту ра у оства ри ва њу из вор не де мо кра ти је као не по сред не вла сти 
на ро да, јер је сва ка власт не ка ква дик та ту ра, у ауто крат ским си сте-
ми ма ма њи не над ве ћи ном, а у де мо крат ским ве ћи не над не по слу-
шном ма њи ном, без че га се не би мо гла из бе ћи дру штве на анар хи-
ја. А „чим ве ћи на на ро да са ма гу ши сво је угње та че, „по себ на си ла“ 
за угу ши ва ње већ ни је по треб на, и у том сми слу др жа ва по чи ње 
од у ми ра ти“, што зна чи да, као вла да ви на ве ћи не над ма њи ном, 
од у ми ре и де мо кра ти ја, јер „од тре нут ка ка да су се сви чла но ви 
дру штва или бар њи хо ва огром на ве ћи на на у чи ли да упра вља ју др-
жа вом, ... од тог тре нут ка по чи ње да иш че за ва по тре ба за сва ким 
упра вља њем“, и „што је де мо кра ти ја пот пу ни ја то је бли жи тре ну-
так ка да она по ста је не по треб на“.85) 

Са мим пре ра ста њем у не по сред ну власт на ро да, др жа ва 
прак тич но не ста је као оту ђе на и при нуд на власт над на ро дом, а 
уко ли ко при ну ду у дру штве ним од но си ма за ме њу је до бро вољ ност, 
не ста је и не по сред на власт на ро да. Уко ли ко се пре ма сво јим ге не-
рич ким по тре ба ма људски по на ша ју, уто ли ко је бес пред мет но љу-
де те ра ти да се по на ша ју људ ски, као што је из ли шно те ра ти их да 
ди шу и за до во ља ва ју дру ге на гон ске по тре бе. 

Де мо кра ти за ци ја др жа ве ни је ствар до бре во ље и да ле ке бу-
дућ но сти, већ им пе ра тив ви со ко ме ха ни зо ва ног ин ду стриј ског на-
чи на про из вод ње, ко ји уз де мо кра ти за ци ју пред у зет нич ког, зах те-
ва и де мо кра ти за ци ју др жав ног упра вља ња јер је „ин ду стриј ски 
си стем не раз мр си во по ве зан с др жа вом“, и то то ли ко да је „зре ла 
кор по ра ци ја у знат ној мје ри са мо ис пру же на ру ка др жа ве, а др-
жа ва умно го ме ин стру мент ин ду стриј ског си сте ма“.86) По што „мо-
дер на тех но ло ги ја по вла чи за со бом све ве ће ја ча ње и про ши ре ње 
функ ци ја мо дер не др жа ве“87) нео п ход но је и све ве ће ши ре ње њи-
хо вих но си ла ца, све до по др жа вље ња це лог дру штва, јер је „др жа-
ва при си ље на да број на и зна чај на сво ја овла шће ња и зна ко ве сво је 
„др жав но сти“ (или др жав не мо ћи, си ле) пре не се и пре пу сти од ре-
ђе ним ин сти ту ци ја ма, те ли ма, ко је у из ве сним до ме ни ма ужи ва ју 
зна ча јан сте пен са мо стал но сти“.88)

Ти ме ре гу ла тив на функ ци ја др жа ве тре ба да се тран сфор-
ми ше у са мо ре гу ла тив ну функ ци ју дру штва, ко ја се уме сто спо ља 
вр ши из ну тра, та ко да са по друштвља ва њем основ них чи ни ла ца 
85) В. И. Ле нин, Сочинениа,исто, том 25, стр. 391, 445. и 458.

86) J. K. Gal bra ith, нав. де ло, стр. 283.

87) Р. Хил фер динг, нав. де ло, стр. 18.

88) Др К. Ко вач, Прогресиправо,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1978, стр. 101. 
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дру штве не ре про дук ци је до ла зи и до по друштвља ва ња др жа ве. 
„Др жав ној ин тер вен ци ји у дру штве ној сфе ри од го ва ра у пер спек-
ти ви пре но ше ње јав них функ ци ја на при ват не кор по ра ци је, а са 
про те за њем јав ног ауто ри те та на при ват ни до мен по ве зан је и су-
прот но усме рен про цес за ме њи ва ња др жав не вла сти дру штве ном“, 
та ко да „из ме ђу др жа ве и дру штва, и та ко ре ћи из њих, на ста је јед-
на ре по ли ти зо ва на со ци јал на сфе ра ко ја из ми че раз ли ко ва њу „јав-
ног“ и „при ват ног““.89) 

Али због про тив реч них дру штве них тен ден ци ја и при ва ти-
за ци ја др жа ве је из ло же на кон тра дик тор ним тен ден ци ја ма де мо-
кра ти за ци је и пла не тар не ауто крат ске цен тра ли за ци је. Функ ци је и 
моћ на ци о нал не др жа ве ви ше се пре но се на тран сна ци о нал не не го 
на на ци о нал не кор по ра ци је и ви ше на ауто ри тар не над на ци нал не 
цен тре не го на де мо крат ске не вла ди не ор га ни за ци је. 

Под мо но пол ском вла дав ном круп ног тран сна ци о нал ног 
ка пи та ла, на ци о нал на др жа ва све ви ше гу би еко ном ску, а ти ме и 
по ли тич ку власт и моћ. „Ме ђу сто зе ма ља и ком па ни ја чи ји је го-
ди шњи бру то на ци о нал ни про из вод, од но сно обим го ди шњег про-
ме та 1980. го ди не пре ла зио три ми ли јар де до ла ра, био је ве ћи спи-
сак кор по ра ци ја не го зе ма ља, што, у ства ри, зна чи да је еко ном ска 
моћ ових пе де се так тран сна ци о нал них кор по ра ци ја сва ке по је ди-
нач но, пре ва зи ла зи ла еко ном ску сна гу две тре ћи не зе ма ља чла ни-
ца ОУН, од но сно нај ве ћи број зе ма ља Ази је, Афри ке и Ла тин ске 
Аме ри ке“.90) За хва љу ју ћи то ме, „кор по ра ци је по се ду ју и огром ну 
по ли тич ку моћ“, ко ју „ин тен зив но ко ри сте да би про ме ни ли тр жи-
шне за ко не у сво ју ко рист“.91)

Еко ном ску моћ тран сна ци о нал не ко ор по ра ци је нај ви ше сти-
чу екс пло а та ци јом ко ло ни ја, у че му им по ма жу не са мо њи хо ве ма-
тич не др жа ве већ и са ме ко ло ни је, јер су оне сву где глав ни но си о ци 
еко ном ског раз во ја, због че га је сву да ус по ста вље на функ ци о нал на 
спре га др жав не и кор по ра циј ске вла сти, те „ви ше не по сто је ја сне 
гра ни це из ме ђу за ко на, по ли тич ке и кор по ра циј ске упра ве. У сфе-
ри са вре ме не вла сти они сви де лу ју као је дин стве ни чи ни лац“.92) 
Функ ци о нал на и еко ном ска спре га обез бе ђу је се и пер со нал ном 
спре гом. У ме тро по ла ма су глав ни но си о ци др жав не вла сти нај-
моћ ни ји су вла сни ци ве ли ких кор по ра ци ја, ко је и ди рект но и пре ко 
ко ло ни за тор ских др жа ва ути чу на став и по на ша ње ко ло ни јал них 

89) Ј. Ха бер мас, Јавномнење,Кул ту ра, Бе о град, 1969, стр. 180.

90) Др Б. Мар ко вић, нав. де ло, стр. 13. 

91) Глобализација,збор ник (Деј вид С. Кор тен), ЦЛИО, Бе о град, 2003, стр. 39.

92) Исто (Ви ли ја Греј дер), стр. 327.
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вла сти. „У ве ћи ни ин ду стриј ских зе ма ља, по слов ни од бо ри, ко је 
чи не глав ни ди рек то ри нај ве ћих кор по ра ци ја и ба на ка ство ри ли су 
но ве са ве зе из ме ђу кор по ра ци ја и др жа ва“.93)

Кроз по ма га ње др жа ви, кор по ра ци је по ма жу са мим се би. 
„Све при сут на ин тер вен ци ја др жа ве од но си се, пре све га, на одр-
жа ње и за шти ту си сте ма и пра ви ла ко ји струк тур но фа во ри зу ју 
круп не кор по ра ци је, на отво ре ну по др шку круп них кор по ра ци ја 
кроз раз ли чи те ви до ве – суб вен ци је, фон до ве за фи нан си ра ње раз-
вој них ак тив но сти, уго во ре о круп ним на руџ би на ма, по ре ске олак-
ши це и при ви ле ги је, ме ре за шти те од до ма ће и ино стра не кон ку-
рен ци је, по др шке мо но пол ским це на ма итд“.94) 

Али кор по ра ци ја ма је све ма ње по треб на по моћ др жа ве јер 
су са ја ча њем соп стве не мо ћи све ви ше у мо гућ но сти да по ма жу 
са мим се би, те су све ви ше не за ви сне од др жа ве, а др жа ва све ви ше 
за ви сна од кор по ра ци ја, ко је де лу ју као не за ви сне др жа ве. 

„Ве ли ке кор по ра ци је, са сво је стра не, на ли ку ју ви ше при ват-
ној вла ди не го „фир ми“ нео кла сич не еко но ми је - при ват ној вла ди 
са соп стве ним пра ви ли ма, соп стве ном би ро кра ти јом, сво јом кон-
тро лом из во ра ка пи та ла, ути ца јем на про из вод но тр жи ште, соп-
стве ним мно го стру ким ци ље ви ма одр жа ња, ра ста и про па ган дом 
јав ног ин те ре са“.95) 

То им омо гу ћа ва да се из ди жу из над на ци о нал не др жа ве, из-
ми чу ње ној кон тро ли и под ре ђу ју је сво јим ин те ре си ма, од но се ћи 
се пре ма др жав ним ме ра ма и про пи си ма по соп стве ном на хо ђе њу. 
„Јед ном ру ком тран сна ци о нал ни ка пи тал се осло ба ђа гво зде них 
око ва др жав не кон тро ле, оспо со бља ва се за пла не тар но лан си ра-
ње; дру гом ру ком над на ци о нал не ин сти ту ци је сла ма ју на ци о нал не 
про тек ци о ни стич ке твр ђа ве, омо гу ћа ва ју сло бод но кре та ње ка пи-
та ла у по тра зи за нај по вољ ни јим усло ви ма аку му ла ци је“.96) Јед ном 
ре чи, „тран сна ци о нал не кор по ра ци је се опра шта ју од окви ра на ци-
о нал не др жа ве и од би ја ју да љу ло јал ност ње ним ак те ри ма“.97)

93) Исто (То ни Кларк), стр. 292.

94) М. Вој но вић, Савременикапитализам,Ис тра жи вач ко-из да вач ки цен тар ССО Ср би је, 
Бе о град, 1986, стр. 88.

95) Промјенеусувременомразвијеномкапитализму,збор ник (К. Кер), Изд. цен тар „Ко му-
нист“, Цен тар за дру штве на ис тра жи ва ња при Пред сед ни штву ЦК СКЈ, Бе о град, 1973, 
књ. 3, стр. 399.

96) М. Пе чуј лић, Глобализација -дваликасвета,Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о град, 2002, 
стр. 71.

97) U. Beck, V. Tax payers, in WhatisGlobalization, Po lity Press, Cam brid ge, 2000.
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Ру ко во де ћи се ис кљу чи во соп стве ним ин те ре си ма, тран-
сна ци о нал не кор по ра ци је иг но ри шу дру штве не ин те ре се. „Сто га 
без ус те за ња до но се од лу ке у су прот но сти са ци ље ви ма за јед ни це 
или са здра вљем жи вот не сре ди не“, те „не ма тог ди рек то ра де о-
ни чар ске ком па ни је ко ји би ика да мо гао да ста ви до бро бит за јед-
ни це из над ин те ре са кор по ра ци је ...Ди рек то ре за кон (кор по ра ци је) 
оба ве зу је да за не ма ру ју пи та ња до бро би ти за јед ни це (као што су 
здра вље и до бро бит рад ни ка и бри га о сре ди ни) ако се она на ђу 
на пу ту фи нан сиј ске до би ти“.98) Кор по ра ци је САД се „у свом по на-
ша њу све ма ње под ре ђу ју и спе ци фич ним аме рич ким ин те ре си ма, 
оства ру ју ћи сво је соп стве не по тре бе, ин те ре се и ци ље ве“99), а да 
се и не го во ри о њи хо вом од но су пре ма ко ло ни ја ма. „Пред но сти 
ко је ко ри сте тран сна ци о нал не кор по ра ци је, све ви ше угро жа ва ју 
на ци о нал не фир ме, па и чи та ве ин те ре се по је ди них зе ма ља. Њи хов 
про дор у дру ге зе мље, њи хо ва моћ, цен тра ли за ци ја од лу чи ва ња у 
јед ном или не ко ли ко тран сна ци о нал них цен та ра, ве о ма оте жа ва 
на ци о нал ним вла да ма да усме ра ва ју и кон тро ли шу на ци о нал не 
при вре де“.100) 

На су прот на ци о нал ним вла да ма, нај бо га ти ји и нај моћ ни ји 
вла сни ци тран сна ци о нал них кор по ра ци ја кон сти ту и са ли су сво ју 
не ле гал ну тран сна ци о нал ну вла ду „у сен ци“, ко ја у соп стве ном 
ин те ре су ми мо свих прав них и мо рал них ре гу ла, фак тич ки вла да 
це лим све том. „Је дан вр ло ма ли сег мент ја ко бо га тих на са мом вр-
ху шам пањ ске ча ше ство рио је апа трид ску али јан су ко ја гло бал ни 
ин те рес из јед на ча ва са лич ним и ко мер ци јал ним ин те ре си ма сво-
јих чла но ва“.101) 

На те ме љи ма цен тра ли зо ва ног пла не тар ног ка пи та ла из ра-
сла је, иза и из над Ор га ни за ци је Ује ди ње них На ци ја, цен тра ли-
стич ка пла не тар на ор га ни за ци ја ауто крат ске вла сти у слу жби одр-
жа ва ња и ја ча ња пла не тар ног ко ло ни јал ног цар ства.

Ус по ста вљен је „но ви „гло бал ни по ре дак“ као мо дел то та-
ли тар ног, до ап сур да ба на ли зо ва ног и уто пиј ског (нео)ли бе рал ног 
ин тер на ци о на ли зма, при че му се на ци ја ста вља у дру ги план“102), 
98) Глобализација(Џе ри Ман дер), исто, стр. 316. и 311.

99) Др Д. Дра ку лић и др., Глобализацијасветскеекономије,Са вез еко но ми ста Вој во ди не, 
Но ви Сад, 1992, стр 96.

100) Др Б. Мар ко вић, нав. де ло, стр. 16.

101) Глобализација(Деј вид С. Кор тен), исто, стр. 34.

102) В. Дра шко вић, Контрастиглобализације,Еко но ми ка, Бе о град и Фа кул тет за по мор ство 
Ко тор, 2002, стр. 229.
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а на ци о нал на др жа ва по ти ску је на мар ги не гло бал ног по рет ка као 
са те лит ска ло кал на за јед ни ца.

Тран сна ци о нал на гло ба ли за ци ја „под ра зу ме ва ми ни мал но 
при су ство др жав не ре гу ла ти ве и ли бе ра ли за ци ју свих тр жи шта 
(по себ но фи нан сиј ских), це на и ка ма та“.103) Ин тен ци ја је да „ин тер-
вен ци је др жа ве бу ду ис кљу че не (кроз по ре зе и кон тро лу); тр жи шта 
би тре ба ло да бу ду де ре гу ли са на др жав не кон тро ле, „осло бо ђе на“ 
и оста вље на да им се про на ђе њи хо ва соп стве на ин стан ца“ јер су 
„по ре зи и дру ги об ли ци др жав не кон тро ле чи сти на ме ти сло бод-
ном тр жи шту“.104) Ти ме се на ци о нал на др жа ва по га ђа „у са мо ср-
це“ јер се ли ша ва глав не функ ци је и основ них из во ра соп стве ног 
при хо да. 

Ова „ин стан ца“ за ди ри го ва ње „сло бод ним“ тр жи штем су 
тран сна ци о нал не кор по ра ци је и њи хо ва тран сна ци о нал на др жа ва. 
Цен тар еко ном ске и по ли тич ке мо ћи по ме ра се ка „ауто ри тар ној 
тран сна ци о нал ној др жа ви“, чи ји су „симп то ми ства ра ња из ра зи-
ти“105), чи ме се на вод но „при бли жа ва мо пла не тар ној ери ка да ви ше 
не ће би ти на ци ја и ка да ће на јед ној зе мљи вла да ти је дан по ре дак, 
и јед на вла да, и јед но ад ми ни стра тив но те ло“106), али се уда ља ва мо 
од чо ве ка и ње го вих жи вот них про бле ма. Док је „на ци о нал на др-
жа ва про јек то ва на да за шти ти жи вот гра ђа на и њи хо ву сло бо ду, и 
имо ви ну гра ђа на од са мо вољ них по сту па ка су ве ре на, ме га др жа ва 
сма тра да гра ђа ни ну при па да са мо оно што др жа ва, отво ре но или 
пре ћут но, до пу шта да он има, да за др жи“.107) 

По си ли тран сна ци о нал не гло ба ли за ци је, на ци о нал на др жа ва 
се на шла у по зи ци ји да и са ма се бе раз вла шћу је и уки да. „Мо дер на 
др жа ва је све ви ше ухва ће на у зам ку гло бал не ме ђу по ве за но сти, 
про же та је ква зи над на ци о нал ним, ме ђу вла ди ним и тран сна ци о-
нал ним сна га ма, и у не мо гућ но сти је да од ре ђу је сво ју суд би ну“. И 
„пот пу но је ја сан рас ко рак из ме ђу фор мал не вла сти др жа ве и про-
стор ног до ма ша ја са вре ме них си те ма про из вод ње, дис ри бу ци је и 
раз ме не, ко ји че сто огра ни ча ва ју над ле жност и ефи ка сност на ци о-
нал них по ли тич ких вла сти“.108) 

103) С. По кра јац, Глобализација између глобофилије и глобофобије, Са ми здат, Бе о град, 
2002, стр. 19.

104) Џ. Фокс, Чомскииглобализација,ИП Esot he ria, Бе о град, 2003, стр. 27.

105) М. Пе чуј лић, нав. де ло, стр. 20.

106) Хол, на вод R. Ep per so na, Novisvetskiporedak, Ba sket Bam, Бе о град, 1993, стр. 219.

107) P. F. Druc ker, нав. де ло, стр. 123.

108) Д. Хелд, Демокраијаиглобалнипоредак,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 115. и 
154.
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Др жав не гра ни це „све ви ше по ста ју про пу стљи ве. Вла де су, 
у при лич ној ме ри, из гу би ле спо соб ност да кон тро ли шу ток нов ца 
у, и из ван сво јих зе ма ља и све им је те же да кон тро ли шу то ко ве 
иде ја, тех но ло ги је, до ба ра и љу ди“109), што све упу ћу је на за кљу чак 
да је „у про це су еко ном ско-по ли тич ке гло ба ли за ци је“ не ми нов но 
„из у ми ра ње на ци о нал не др жа ве и пар ла мен та као и из ми ца ње цен-
тра мо ћи ван до ма ша ја ин ди ви ду ал них гла са ча“.110) 

Вла да ви на тран сна ци о нал них ин сти ту ци ја при кри ва се ла-
жном де мо кра ти јом ко јом се прав да ју и оправ да ва ју упа ди у на ци-
о нал ни су ве ре ни тет.111) Јед но се при ча а дру го ра ди, де мо крат ска 
на че ла се из вр ћу у њи хо ву су прот ност. „С јед не стра не, гло бал ни 
по ре дак је про мо тор и га рант де мо крат ских по ли тич ких фор ми, 
људ ских ма њин ских пра ва, вла да ви не за ко на“, а „с дру ге стра не, 
де лу је по ли тич ки не до след но, и не рет ко, сле де ћи сво је ге о стра те-
шке ин те ре се, по др жа ва ауто ри тар не ре жи ме ко ји су ко о пе ра тив-
ни, пи та ње људ ских пра ва пре тва ра у про блем ре ал по ли ти ке“.112)

С об зи ром да се ауто ри тар ни ре жи ми ни на на ци о нал ном ни 
на пла не тар ном ни воу, не мо гу одр жа ва ти без осла ња ња на си лу и 
на си ље, и ин ди ви ду ал на и ко лек тив на не по слу шност мо ра се об-
у зда ва ти моћ ном и све при сут ном ре пре сив ном си лом, ко ја ће за-
во ди ти ред у це лом све ту. Ка ко Фу ку ја ма про ро ку је, Са вез на ци ја 
ће „мо ра ти би ти слич ни ји НА ТО-у не го Ује ди ње ним На ци ја ма“, 
јер би „та ква ли га би ла мно го спо соб ни ја за на сил не ак ци је да би 
за шти ти ла сво ју ко лек тив ну си гур ност од прет њи ко је до ла зе из 
не де мо крат ског (пре ће би ти: де мо крат ски на кло ње ног - ДМ) де ла 
све та“.113) 

Си стем ли це мер не ква зи плу ра ли стич ке де мо кра ти је за сни ва 
се на вла да ви ни јед ног је ди ног не при ко сно ве ног вла да ра зва ног 
Ка пи тал, због че га се без ве ли ких те шко ћа на на ци о нал ним те ме-
љи ма гра ди гло бал на гра ђе ви на у вла сни штву тог истог Ка пи та ла. 
Са мо што је врх гло бал не вла сти од на ро да још да љи не го на ци о-
нал ни, па се она још ви ше од на ро ђу је и оту ђу је и то до те ме ре да 
се мо же сло бод но ре ћи да је „гло бал на де мо кра ти ја де мо кра ти ја 
ис пра жње на од сва ког са др жа ја“, и да у ства ри зна чи „уво ђе ње ти-
ра ни је и дик та ту ре у свет ским раз ме ра ма“.114)

109) С. П. Хан тинг тон, Сукобцивилизација,ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 36.

110) Р. Ет кин сон, нав. де ло, 39.

111) Ви ди: М. Ива но вић, „Бор ба за Евро пу“, Националниинтерес,2008, 4, стр. 121.

112) Лавиринтикризе(Р. На ка ра да), исто, стр. 38/9.

113) Ф. Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек,ЦИД, Под го ри ца, Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 
2002, стр. 290.

114) М. Мар ко вић, Друштвенамисаонаграницимиленијума,исто, стр. 78. и 80.
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То је та ко зва на „де мо кра ти ја ни ског ин тен зи те та“, ко ја се 
са сто ји у „изо ла ци ји“ вла сти: „од мо мен та ка да је иза бра на, но-
ва власт је „изо ло ва на“; за шти ће на од при ти са ка и зах те ва на ро да; 
ка ко би мо гла да „ефи ка сно“ вла да - из над све га ис пу ња ва зах те ве 
гло бал ног по рет ка“.115) Та ко се на ци о нал не вла де упре жу у ја рам 
тран сна ци о нал не гло ба ли за ци је, па ако је она у опре ци са на ци-
о нал ним ин те ре си ма, и вла де су ухва ће не у зам ку да ра де про тив 
свог на ро да. Упр кос то ме, и на ци о нал не „вла сти се за ла жу за ин-
тен зи ви ра ње гло ба ли за ци је“, и „раз лог због ко јег др жа ве не скре-
ћу са овог пу та ле жи у то ме што се од лу ке не до но се де мо крат ски 
ни ти ра ди оп штих ин те ре са. Си сте мом уисти ну упра вља ју те о ре-
ти ча ри еко но ми је и по ли ти ча ри на ви со ким по ло жа ји ма ко је по-
др жа ва ју мул ти на ци о нал не ком па ни је из соп стве ног ин те ре са“.116)

Ни у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ни у би ла те рал ним од-
но си ма не ма ствар не рав но прав но сти из ме ђу ма лих и ве ли ких, не-
раз ви је них и раз ви је них, ко ло ни ја и ко ло ни за то ра. Ме ђу на род ни 
уго во ри за сни ва ју се на ул ти ма ту ми ма, по прин ци пу „узми или 
оста ви“, па и као та кви без об зир но се кр ше кад то ја чој стра ни од-
го ва ра. А „што се ти че ве ли ких си ла, фла грант но кр ше ње фор мал-
них спо ра зу ма је пра ви ло“.117) Ме ђу на род ним уго во ри ма се „еко-
ном ским сла би јим парт не ри ма на ме ће низ огра ни че ња и оба ве за“ 
ко ји ма се „оте жа ва њи хов еко ном ски раз вој“.118)

Те ме љи та де мо кра ти за ци ја ме ђу на род не за јед ни це мо ра ла 
би кре ну ти од те ме ља – де мо кра ти за ци је тран сна ци о нал них кор по-
ра ци ја, ко ја је за ста ла на пред у зет нич ком ак ци о нар ству и рад нич-
кој пар ти ци па ци ји. За ме ном ка пи та ли стич ких ак ци ја за дру жним 
уде ли ма и пар ти ци па ци је за дру жном де мо кра ти јом, рас по ла га ње 
и упра вља ње кор по ра ци јом би се са по вла шће них ак ци о на ра и 
про фе си о нал них ме на џе ра про ши ри ло на све за по сле не, ко ји би 
у рас по де ли и рас по ла га њу но во ство ре ном вред но шћу су де ло ва ли 
пре ма укуп ном до при но су ње ном ства ра њу.

За дру жно упра вља ње би се са кор по ра ци ја про ши ри ло и на 
ме ђу кор по ра циј ске, те укуп не дру штве не од но се, ка ко уну тар на-
ци о нал них за јед ни ца та ко и уну тар це ле ме ђу на род не за јед ни це.

„Као по сле ди ца стал ног ра шће ња за дру жних ор га ни за ци о-
них ме то да и њи хо вог про ди ра ња у по сто је ћи дру штве ни си стем, 

115)  М. Пе чуј лић, нав. де ло, стр. 89.

116) Глобализација (Вол ден Бе ло), исто, стр. 287.

117) Н. Чом ски, Новимилитаристичкихуманизам(лек ци је Ко со ва), 2. доп. из да ње, Фи лип 
Ви шњић, Бе о град, 2000, стр. 236.

118)  А. Бо жо вић, Колонијализаминеоколонијализам,Сед ма си ла, Бе о град, 1964, стр. 47.



ДраганЖ.Марковић Планетарнетенденциједемократизације

71

др жа ву би за ме ни ла за дру жна де мо кра ти ја“, ко ја се „не би ба ви ла 
упра вља њем на ро дом, већ упра вља њем ства ри ма“.119)

Де мо крат ску ал тер на ти ву ауто ри тар ном тран сна ци о нал ном 
свет ском по рет ку утвр ди ла је сво јом Де кла ра ци јом 1974. го ди не 
Ге не рал на скуп шти на ОУН, по ко јој но ви ме ђу на род ни еко ном ски 
по ре дак (НМЕП) тре ба да бу де „за сно ван на пра вич но сти, су ве-
ре ној јед на ко сти, ме ђу за ви сно сти, за јед нич ком ин те ре су и са рад-
њи свих зе ма ља, без об зи ра на њи хов еко ном ски и дру штве ни по-
ре дак“, а с основ ном „свр хом да се укло ни не јед на кост, ис пра ве 
по сто је ће не прав де и омо гу ћи да се укло ни све ве ћи јаз из ме ђу 
раз ви је них зе ма ља и зе ма ља у раз во ју, и обез бе ди стал но убр за ње 
еко ном ског и дру штве ног раз во ја у ми ру и пра вич но сти за са да-
шњу и бу ду ће ге не ра ци је“.120)

Упр кос то ме што је Де кла ра ци ју усво ји ла огром на ве ћи на чла-
ни ца ОУН, ње ни ци ље ви се не оства ру ју јер им се су прот ста вља ју 
нај ра зви је ни је зе мље ко је под сво јом ко ло ни јал ном до ми на ци јом 
др же ве ћи ну зе ма ља. Су штин ска де мо кра ти за ци ја ме ђу на род них 
од но са не мо же се ни од ви ја ти без исто вре ме не де мо кра ти за ци је 
на ци о нал них за јед ни ца, ко је би се мо ра ле за јед нич ки ан га жо ва ти 
на гло бал ној де мо кра ти за ци ји ме ђу на род не за јед ни це.

У осно ви оп ште де мо кра ти за ци је мо ра ла би би ти де мо крат-
ска пра ва гра ђа на да о суд бо но сним пи та њи ма свог жи во та и ра да 
не по сред но и рав но прав но од лу чу ју на свим ни во и ма дру штве ног 
ор га ни зо ва ња, од ло кал не до пла не тар не за јед ни це, и да за оства-
ри ва ње де мо крат ских од лу ка са мо стал но рас по ла жу од го ва ра ју-
ћим сред стви ма, ко ја за под ми ри ва ње за јед нич ких и оп ште дру-
штве них по тре ба де мо крат ски удру жу ју.

Са вре ме на дру штве на као и про из вод на ор га ни за ци ја „мо ра 
да је ор га ни за ци ја јед на ких“, а не „ор га ни за ци ја „ше фа“ и „под ре-
ђе них“, мо ра да је устро је на као еки па „са рад ни ка““.121)

Оп шти мо дел де мо кра ти је, ко ји пре по ру чу је Хелд, „пред ви-
ђа мо гућ ност уво ђе ња оп штег ре фе рен ду ма у ви ше на ци ја - др жа ва 
исто вре ме но - у слу ча је ви ма ка да је на стао су коб из ме ђу раз ли чи-
тих при о ри те та ко ји се од но се на при ме ну де мо крат ских пра ва или 
на раз ли чи те свр хе јав них из да та ка; ус по ста вља ње јед не не за ви сне 
скуп шти не де мо крат ских на ро да ко ју они не по сред но би ра ју и ко-
119) Др Џ. П. Вор бас, нав. де ло, стр. 176. и 182.

120) ДекларацијаГенералнескупштинеОрганизацијеУједињенихНација,1974. го ди не.

121) P. Druc ker, нав. де ло, стр. 61.
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ја им је од го вор на“; и „но ве об ли ке вој ног ан га жо ва ња ста вље не у 
чврст де мо крат ски оквир“.122) 

Им пе ра тив ни ман дат по ли тич ких стра на ка, на ко јем се за-
сни ва пред став нич ка де мо кра ти ја, мо рао би у свим скуп шти на ма 
не по сред не де мо кра ти је би ти за ме њен им пе ра тив ним ман да том 
гра ђа на, чи је би ста во ве њи хо ви иза сла ни ци мо ра ли за сту па ти као 
сво је соп стве не. А да би се ста во ви гра ђа на и њи хо вих иза сла ни ка 
по ду да ра ли, из бор би мо рао па да ти на оне иза сла нич ке кан ди да те 
ко ји нај до след ни је из ра жа ва ју ин те ре се и опре де ље ња ве ћи не гра-
ђа на.

Мо дел не по сред не де мо кра ти је под ра зу ме ва не по сред но 
уче шће свих за ин те ре со ва них гра ђа на у до но ше њу за све оба ве-
зу ју ћих од лу ка. „Сва ко од ра сло ли це пот чи ње но јед ној влaдавини 
и ње ним за ко ни ма мо ра се сма тра ти ква ли фи ко ва ним да бу де члан 
де мо са и су бјек том нео гра ни че ног пра ва на то свој ство.

Оба ве зу ју ће од лу ке тре ба да до но се са мо ли ца ко ја су тим 
од лу ка ма под врг ну та“,а „у од лу чу ју ћој фа зи до но ше ња ко лек тив-
них од лу ка сва ки гра ђа нин мо ра до би ти под јед на ку мо гућ ност да 
из ра зи сво је ми шље ње ко је ће се узе ти у об зир на исти на чин као и 
ми шље ње сва ког дру гог гра ђа ни на“.123) 

Уни вер зал на при ме на оп штег мо де ла не по сред не де мо кра ти-
је не из о став ни је услов де мо крат ског је дин ства пла не тар не за јед-
ни це, ко је под ра зу ме ва пу ну сло бо ду де мо крат ског ор га ни зо ва ња 
и упра вља ња у свим обла сти ма и на свим ни во и ма.Сло бод но удру-
жи ва ње и са мо ор га ни зо ва ње ру ко во де се за јед нич ким ин те ре си ма 
и по тре ба ма, па уко ли ко по сто је на ци о нал ни ин те ре си и по тре бе, 
нео п ход но је и де мо крат ско ор га ни зо ва ње на ци о нал не за јед ни це. 
„Са вре ме ним на ци о нал ним де мо кра ти ја ма је нео п ход на ме ђу на-
род на ко смо по лит ска де мо кра ти ја да би се одр жа ле и раз ви ле“124), 
али су и ко смо по лит ској де мо кра ти ји нео п ход не на ци о нал не де мо-
кра ти је на ко је се осла ња, јер де мо крат ска ко смо по лит ска за јед ни-
ца мо же би ти са мо сло бод на асо ци ја ци ја ло кал них и на ци о нал них 
за јед ни ца, као са мо ор га ни зо ва них гра ђа на.

При го вор про тив не по сред не де мо кра ти је да гра ђа ни не по-
зна ју дру штве не ин те ре се и да се ру ко во де лич ним ин те ре си ма је 
тен ден ци о зан и нео др жив, јер ако се то од но си на ве ћи ну, још ви-
ше ва жи за ма њи ну ко ја у њи хо во име вла да. По што су оп ште-
дру штве ни ин те ре си са др жа ни у по је ди нач ним ин те ре си ма ве ћа је 
ве ро ват но ћа да се они по ду да ре с ин те ре си ма ве ћи не не го с ин те-
122)  Нав. де ло, стр. 316, 317. и 321.

123) Р. Дал, Демократијаињеникритичари,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 202.

124) Д.  Хелд, нав. де ло, стр. 39.
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ре си ма ма њи не, по го то ву ако ода бра ну вла да ју ћу ма њи ну не ода-
би ра ве ћи на.

Мо гу ће је да и ве ћи на не по го ди пра ви дру штве ни ин те рес, 
на ро чи ти кад је он ду бље скри вен у по је ди нач ним ин те ре си ма, али 
скри ве ни ин те ре си се мо гу от кри ва ти на уч ним ис тра жи ва њи ма чи-
ме се на у ка ина че ба ви. Да би де мо кра ти ја би ла де ло твор на у раз-
ре ша ва њу про ту вреч но сти из ме ђу оп штих и по је ди нач них ин те-
ре са, она се мо ра осла ња ти и на на у ку и за сни ва ти на са гле да ва њу 
објек тив них дру штве них за ко ни то сти, у че му је ње на су штин ска 
пред ност у од но су на све оста ле об ли ке вла да ви не.
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DraganZ.Markovic

PLANETARYTENDENCIESREGARDING
DEMOCRATIZATION

Summary
A main objective of this text is to prove that the representative 

type of democracy based on the rule of the parties (partocracy) has be-
come an obstacle for social development and that further development 
might take direction only in the way of dissolution of the state-party-
cratic government into a direct rule of the people and integration of 
the representative parliamentarism into a system of direct democracy. 
In all parliaments representative democracy that has been based on an 
imperative mandate of political parties ought to be replaced with an 
imperative mandate of the citizens, and their standpoints should be in-
terpreted by their representatives as their own ones. In order to have 
the standpoints of the citizens and their representatives coincided, the 
selection of representatives should be limited to those candidates for the 
deputies who interpret interests and preferences of the citizens in a most 
legitimate way. Author of the text concluded that a universal implemen-
tation of general model of direct democracy is an unfailing precondition 
of democratic unity of planetary community, implying a full freedom 
of democratic organization and management and one indirect involve-
ment of all citizens interested in making obligatory decisions for all. 
The Cosmopolitan Democracy needs national democracies that it relies 
upon, as the democratic cosmopolitan community may exist only as a 
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free association of democratically organized local and national com-
munities. In this analysis the author used a scientific method based on 
theory, as well as relevant scientific literature. 
Key Words: democratization, political parties, political institutions
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МОДЕРНАИПОСТМОДЕРНА
ТУМАЧЕЊАЈАВНЕСФЕРЕ

Сажетак
Циљ овог ра да је при каз ба зич них кон тро вер зи у схва та њу 

јав не сфе ре на ли ни ји раз два ја ња мо дер не и пост мо дер не ми сли. 
С тим ци љем, оп сер ви ра не су пр во ба зич не иде је ха бер ма сов ско-
арен ти јан ског (мо дер ног) кон цеп та јав не сфе ре, а по том упо ре ђи-
ва не са иде ја ма Ми ше ла Фу коа, Жа на Бо дри ја ра и Фран соа Ли о та-
ра, ко је оли ча ва ју три ти па са вре ме них, пост мо дер них при мед би 
овом кон цеп ту: тип при мед би ко је се ве зу ју за по став ку мо ћи (М. 
Фу ко), епи сте мо ло шке при мед бе (Ф. Ли о тар) и он то ло шке при-
мед бе (Ж. Бо дри јар). Иако је реч о не по мир љи во сти те о риј ских 
по зи ци ја, она не мо ра да зна чи ну жност од ба ци ва ња не ке од њих, 
већ, на про тив под сти цај њи хо вим да љим про бле ма ти за ци ја ма и 
(не)мо гу ћим хар мо ни за ци ја ма. Јер, иако са вре ме на оспо ра ва ња 
на ра ти ва јав но сти има ју сво ју не сум њи ву ре ле вант ност, пи та ње је 
да ли без нор ма тив них по ла зи шта кон цепт јав не сфе ре мо же би ти 
со ци јал ни про је кат ре ле ван тан за кри ти ку и уна пре ђи ва ње де мо-
крат ских прак си у са вре ме ном дру штву.
Кључ не ре чи: јав на сфе ра, (гра ђан ска) јав ност, ра ци о нал ност, оп шта до-

ступ ност/ прин цип отво ре но сти, ко му ни ка ци ја, де мо крат-
ска рас пра ва, моћ, кон сен зус, на ра тив

ЈАВНАСФЕРА:ПРОСВЕТИТЕЉСКО-
ЛИБЕРАЛНЕОСНОВЕКОНЦЕПТА

Те о риј ску осно ву мо дер ног кон цеп та јав не сфе ре чи не иде-
је и нор ма тив на по ла зи шта про све ти тељ ске со ци јал не ми сли и ли-
бе рал не те о ри је 18. ве ка. Кри ти ка као вр хун ски зах тев и иде о ло ги ја 



СПМ број 4/2009, година XVI, свеска 26. стр. 77-104.

78

вре ме на, би ла је јед на од ба зич них иде ја ко јом су се про све ти те љи 
и сви оста ли ли бе рал но ори јен ти са ни осам на е сто ве ков ни ми сли о-
ци  ру ко во ди ли, са гле да ва ју ћи сми сао јав не сфе ре кроз пре тен зи је 
да се власт мо нар ха из ло жи кон тро ли, су ду и оце ни јав но сти, те и 
ти ме огра ни чи. Ар кан ској ап со лу ти стич кој вла да ви ни су прот ста-
вљан је прин цип тран спа рент но сти ње них ме ха ни за ма, од но сно 
на че ло ле ги ти ми за ци је вла сти као ње но сво је вољ но и ра ци о нал но 
при хва та ње од стра не оних ко ји ма се вла да. Јав ност је схва та на као 
пу бли ка при ват них гра ђа на ко ја ре зо ну је о јав ним пи та њи ма, јер 
се сма тра ло да се до исти не нај лак ше до ла зи у сло бод ној, на ар-
гу мен ти ма за сно ва ној ди ску си ји. Као но си лац кри те ри ју ма јав ног, 
дру штве ног вред но ва ња ру ко во ђе ног ра зу мом, јав ност се угра ђу је 
у са мо функ ци о ни са ње си сте ма  вла сти и упра во то чи ни осно ву 
ње ног про из во ђе ња ле ги ти ми те та по ли тич ког по рет ка, као и осно-
ву ње ног зна ча ја за оства ри ва ње мо гућ но сти прак ти ко ва ња гра ђан-
ских пра ва/сло бо да.1)

По ла зе ћи од про све ти тељ ског по уз да ња у „кон вер ген ци ју 
сло бо де, ин те ре са и ума“ Има ну ел Кант је јав ност схва тао као са-
став ни део прак тич ко-мо рал ног сми сла фи ло зо фи је, од но сно ва-
жним са чи ни те љем ра ци о нал ног устрој ства гра ђан ског уре ђе ња. 
Та ко схва ће на јав ност исто вре ме но зна чи  и ме тод про све ћи ва ња, 
и прин цип др жав ног прав ног по рет ка и прин цип (ме ђу на род не) 
по ли ти ке. 2)

Прав но-фи ло зоф ско раз ви ја ње два те мељ на прин ци па: прин-
ци па на род ног су ве ре ни те та и прин ци па пу бли ци те та пред ста вља 
идеј ну осно ву кон цеп та јав не сфе ре. На род ни су ве ре ни тет у Кан-
то вој ин тер пре та ци ји про из ла зи из „иде је кон сти ту ци је“ ко ја је у 
са гла сно сти са при род ним пра вом љу ди; „пра вом да они ко ји се 
за ко ну по ко ра ва ју исто вре ме но ује ди ње ни тре ба да бу ду и они ко ји 
1) О про све ти тељ ско-ли бе рал ним осно ва ма кон цеп та оп шир ни је у: Пе шић М., Но ва ко вић 

А., Сло бо да и јав ност,  Бе о град, 2008, стр. 154-163.

2) Иако те о риј ско оп сер ви ра ње пре о кре та ња вла дар ског су ве ре ни те та у на род ни су ве ре-
ни тет мо же мо пра ти ти од Хоб са, пре ко Ло ка, Ру соа, Пјер Ма но на па до Кан та, тек он 
јав ност пот пу ни је од ре ђу је као ор га ни за ци о ни прин цип по ли тич ког по рет ка, ис ти че Ђ. 
Па ви ће вић. „По Кан ту, гра ђан ско ста ње, од но сно др жа ва има сво ју осно ву у a pri o ri да-
тим прин ци пи ма за ко но дав ног ума. Оно има за циљ да, под усло вом оп штег спољш њег 
за ко но дав ства про пра ће ног вла шћу, сва ко ме га ран ту је ње го ву си гур ност у за јед ни ци с 
дру гим љу ди ма (...) др жа ва по сти же сво ју свр ху ти ме што га ран ту је пра во као сред ство 
сло бо де“. Јер, пре ма Кан ту „ пра во је огра ни ча ва ње сва чи је сло бо де на услов ње не са-
гла сно сти са сло бо дом сва ко га, уко ли ко је то мо гућ но пре ма не ком оп штем за ко ну“. 
У скла ду са овим оп штим пој мом пра ва, Кант од ре ђу је и јав но пра во као „укуп ност 
спо ља шњих за ко на ко ји омо гу ћа ва ју пот пу ну са гла сност сло бо де са сло бо дом сва ког 
дру гог“. Гра ђан ско уре ђе ње пред ста вља за Кан та „од нос сло бод них љу ди ко ји се ипак 
на ла зе под при нуд ним за ко ни ма.“ (Кант, Е, Ум и сло бо да, из да ње ча со пи са „Иде је“, Бе-
о град, 1974, стр. 15; Па ви ће вић, Ђ., „Јав ност“, Кри тич ки пој мов ник ци вил ног дру штва, 
стр. 148-151)
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га до но се“. Као мо рал ни и прав ни ре гу ла тив ни прин цип, пу бли ци-
тет сва кој од лу ци, пра ви лу и мак си ми на ме ће кри те ри јум оп што-
сти као јав не по сре до ва но сти/при хва ће но сти. Фор ма пу бли ци те та, 
као услов ле ги ти ми за ци је прет по ста вља да од ре ђе ни став, од лу ка 
или по сту пак мо гу би ти јав но об зна ње ни, обра зло же ни и бра ње ни 
без на и ла же ња на зна ча јан от пор. Овај прин цип оба ве зу ју ћи је и за 
за ко но дав це и за оне ко ји тре ба да по шту ју за ко не. Тек по што су 
под врг ну те те сту пу бли ци те та, по ли тич ке од лу ке по твр ђу ју сво ју 
пра вед ност и мо гу би ти тран спо но ва не у сфе ру за ко на. Да би по-
ли ти ка би ла у скла ду са пра вом и мо ра лом „све по ли тич ке рад ње 
мо ра ју пред јав но шћу би ти сво дљи ве на осно ве за ко на ко ји су се 
са ми по ка за ли пред јав но шћу као оп шти и на уму за сно ва ни“3).

Јав на сфе ра за Кан та пред ста вља јед но од ва жних ор га ни-
за ци о них на че ла по ли тич ког по рет ка, ко је се оства ру је пу тем пу-
бли ци те та као прав но уте ме ље ног прин ци па по сре до ва ња по ли ти-
ке и мо ра ла; ко јим се ме ђу соб но су ко бље ни, по је ди нач ни ци ље ви 
и ин те ре си тран сфор ми шу у оп ште до бро. Пу бли ка ко ја ре зо ну-
је јав но упо ре бља ва ју ћи свој ум, те ти ме и са ма се бе про све ћу је, 
пред ста вља за пра во но си о ца јав не сфе ре, као по сре ду ју ће ин стан-
це из ме ђу др жа ве и дру штва, сфе ре кон тро ле, ра ци о нал не кри ти-
ке и ле ги ти ми за ци је од лу ка вла сти. Ова кво функ ци о ни са ње јав не 
сфе ре оства ру је се у дру штву ко је ка рак те ри ше за кон ски од ре ђе на 
и за шти ће на сло бо да, по де ла вла сти и ре пре зен та тив ни си стем, а 
пу тем гла са ња и јав не упо тре бе ума; али са мо ако је пот пу но сло-
бод на она мо же до не ти про све ће ност љу ди ма. По Кан ту, сва ки је 
гра ђа нин по зван да у свој ству на уч ни ка са оп шти пу бли ци сво је до-
бро про ми шље не ми сли. Спре ча ва ње сло бо де ова квих по ду хва та 
не зна чи са мо ус кра ћи ва ње гра ђан ских пра ва спрам нај ви шег на-
ред бо дав ца као ре пре зен та на род не во ље, већ зна чи и ње го во и ли-
ша ва ње зна ња о оно ме што би он ка да би то знао и сам ис пра вио; 
3) Ово пра во да они ко ји се за ко ну по ко ра ва ју тре ба да бу ду и они ко ји га до но се пред-

ста вља за Кан та не што што ле жи у осно ва ма свих др жав них об ли ка. По ли тич ка за јед-
ни ца за ми шље на у скла ду са том иде јом „у пој мо ви ма чи стог ума зо ве се пла тон ским 
иде а лом“ и по ње му ни је из ми шљо ти на већ нор ма за сва гра ђан ска уре ђе ња уоп ште. У 
скла ду са овим, „ду жност мо нар ха је да с на ро дом по сту па ју по прин ци пи ма ко ји су у 
скла ду са ду хом за ко на о сло бо ди (ка кав би на род об да рен зре лим умом сам се би про-
пи сао), иако се до слов но ње го ва са гла сност не би тра жи ла.“ (Кант, Е., Ум и сло бо да, стр. 
189) „Кант фор му пу бли ци те та ве зу је за по јам прав де нај пре у од но су на уну тра шње 
др жав но пра во, од но сно мо гућ ност по сто ја ња пра ва уоп ште, а за тим по ста вља у основ 
по ли тич ке оба ве зе и ме ђу на род не по ли ти ке. Пр ви на ве де ни прин цип ус по ста вља ве зу 
из ме ђу мо ра ла, јав но сти и пра ва, а дру ги ус по ста вља ве зу пра ва, јав но сти и по ли ти ке. 
(Па ви ће вић, Ђ., „Јав ност“, Кри тич ки пој мов ник ци вил ног дру штва, стр. 153; Ха бер мас, 
Ј., Јав но мне ње, стр. 140-141)
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а од су ство ова квих уви да упра во во ди мо нар ха у про тив реч ност са 
са мим со бом. 4)

 Са ома со вље њем гла сач ког пра ва а ти ме и гра ђан ске јав но-
сти, сре ди ном 19. ве ка, ве ра у мо гућ ност оства ри ва ња ра ци о нал-
ног дис кур са у јав ној сфе ри,  и по уз да ње у суд  јав ног мње ња као 
ње го вог екви ва лен та утих ну ла је и би ла сме ње на ам би ва лент ним 
по гле дом на фе но мен. Те о риј ски на по ри усме ра ва ју се ка раз ре-
ша ва њу  пи та ња о то ме ка ко по ста ви ти гра ни це штет ном деј ству 
јав ног мње ња, пре све га ње га ње го вој  ира ци о нал но сти, а не угро-
зи ти иде ју о гра ђан ским пра ви ма, од но сно ка ко ува жи ти ње гов суд 
а одр жа ти прин цип ра ци о нал но сти у до но ше њу од лу ка ко је сти-
чу свих. Од та да у фо кус про ми шља ња до ла зи не га тив ни по тен-
ци јал јав ног мње ња, не по у зда ност ње го вог су да, ње го ва  не ком-
пе тет ност, инерт ност и ком фор ми зам, ра њи вост на раз не ви до ве 
ма ни пу ла ци ја, а по себ но фе но мен „ти ра ни је ве ћи не“, ко ји је ме ђу 
пр ви ма оп сер ви рао Алек сис Де То квил.5) Реч је за пра во о ба зич ној 
про тив реч но сти ко ја се ис по ља ва кроз ам би ва лен ци ју основ них 
функ ци ја јав но сти – кри тич ке/ли бер тет ске и кон фор ми шу ће/ста-
би ли зу ју ће/ле ги сла тив не функ ци је. Ова ам би ва лен ци ја са мог фе-
но ме на из во ри ште је кон тро вер зе у ње го вом ту ма че њу ко ја оп ста је 
до да на шњих да на.6)

4) Кант ту пра ви вр ло зна чај ну раз ли ку из ме ђу јав не и при ват не упо тре бе ума. Јав на упо-
тре ба ума под ра зу ме ва исту па ње пред пу бли ком у свој ству на уч ни ка ко ји о не че му ре-
зо ну је, про су ђу је и тре ба да бу де сло бод на; за раз ли ку од ње при ват на упо тре ба ума као 
вр ше ње не ке функ ци је или слу жбе под ле же огра ни че њи ма да тог по ло жа ја. Реч је за-
пра во о од но су по је дин ца и др жав ног ауто ри те та. „Јав на сфе ра за ми шља се, да кле, као 
сфе ра у ко јој се по себ не ин ди ви уе обра ћа ју дру ги ма у пот пу ној сло бо ди и у сво је лич но 
име, док је при ват но по вла че ње по ве за но с вр ше њем гра ђан ске или ...(про фе си о нал не) 
ду жно сти. Кроз ова кву се ман тич ку ин вер зи ју оцр та ва се но ва по де ла при ко јој се јав но 
и по је ди нач но ви ше не су прот ста вља ју као у 17. ве ку, не го прак са, ра ни је озна че на као 
при ват на, од ре ђу је про стор јав ног раз ми шља ња и за у зи ма ње по ли тич ког ста ва.“ (Исто-
ри ја при ват ног жи во та 3, Ари јес, Ф., Ди би, Ж., прир. , Clio, Бе о град, 2002, стр. 26-27 )

5) На кон ра не фа зе ли бе ра ли зма, са успо ном рад нич ке кла се и ши ре њем гла сач ког пра-
ва, од но сно са ома со вље њем јав но сти, опа да про све ти тељ ско по ве ре ње у уну тра шњу 
ра ци о нал ност јав не сфе ре и мо гућ ност дру штве не са мо ре гу ла ци је по сред ством исте, 
услед ра ста ути ца ја не про све ће них и фи нан сиј ски нео д го вор них ни жих ста ле жа на 
про це се по ли тич ког од лу чи ва ња. Та ко се  ја вља ам би ва лен ци ја у ње ном схва та њу код 
Хе ге ла, Марк са, То кви ла и Ми ла. Сви они „по ме ра ју гле ди ште са јав но сти, као нор ма-
тив не кон струк ци је ко ја пре тен ду је на оп штост, на  ње ну со ци јал ну струк ту ри са ност и 
ем пи риј ску си ту и ра ност, од но сно јав но мње ње“. (Па ви ће вић, Ђ.,  „Јав ност“, Кри тич ки 
пој мов ник ци вил ног дру штва, стр. 156-157). Од ба цу ју ћи „раз бор го ми ле“ То квил и Мил  
су се за ла га ли за ре пре зен та тив ну вла ду, од но сно „до бро од ме ре на схва та ња ли ца обра-
зо ва них за то.“ (Ха бер мас, Ј., Јав но мне ње, стр. 169-173). О фе но ме ну ти ра ни је ве ћи не 
оп шир ни је у: А. Де То квил, Де мо кра ти ја у Аме ри ци,  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. 215-227; О схва та њи ма Џ. С. Ми-
ла ви де ти у Ђур ко вић, М., По ли тич ка ми сао Џо на Стју ар та Ми ла, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2006, стр. 333-335. 

6) „(...) Ре во лу ци ја спа ја ове две одво је не функ ци је јав ног мне ња – кри ти ку и ле ги сла ти ву. 
Устав из 1791. укр шта прин цип на род ног су ве ре ни те та са прин ци пом пар ла мен тар не 
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Про све ти тељ ско-ли бе рал на тра ди ци ја про ми шља ња пру жи-
ла је идеј не осно ве мо дер ног кон цеп та јав не сфе ре, по сту ли ра ју ћи 
га на прин ци пи ма ра ци о нал но сти и отво ре но сти, иде ја ма на род ног 
су ве ре ни те та и  кри тич ког пу бли ци те та, као осно ва ма схва та ња ле-
ги ти ми те та по рет ка, као и на кон цеп ци ји јав но сти као по ли тич ке 
пу бли ке, као но си о ца ра ци о нал не дру штве не кри ти ке и кон тро ле 
вла сти. Те осно ве раз ви ја ли су и по то њи те о ре ти ча ри, за го вор ни ци 
дис кур зив ног мо де ла јав не сфе ре. Ме ђу њи ма се као нај ва жни ји 
ис ти че Јир ген Ха бер мас, ко ји је сво јим исто риј ско-те о риј ским син-
те за ма ве за ним за по ја ву, раз вој и дез ин те гра ци ју гра ђан ске јав не 
сфе ре, по себ но за ду жио по ли тич ку фи ло зо фи ју. 7)

МОДЕРНИКОНЦЕПТЈАВНЕСФЕРЕ

Еро зи ја јав ног жи во та ауто ном ног у од но су на др жа ву и тр-
жи ште,  че ста је ди јаг но за са вре ме ног до ба, па се те о риј ска об но ва 
иде а ла јав не сфе ре као „ин сти ту ци о на ли зо ва не аре не за дис кур-
зив не ин тер ак ци је“ сма тра ре ле вант ном осно вом за по сту ли ра ње 
кри тич ких оп сер ва ци ја са вре ме них ме диј ских си сте ма и уоп ште, 
де мо крат ских прак си. Ре ви та ли за ци ја јав ног жи во та, мо то је ко ји 
ма ње-ви ше пред ста вља при мар ни циљ по ли тич ке фи ло зо фи је Ха-
не Арент и кри тич ке те о ри је Јир ге на Ха бер ма са. Реч је о њи хо вим 
те о риј ским на по ри ма за уста но вља ва ње ми ни мал них усло ва нео-
п ход них за по сто ја ње јав ног про сто ра, као дис кур зив ног под руч ја 
сло бод ног од струк тур не при ну де и ма ни пу ла ци је. Из тих на по ра 
про и за шле су њи хо ве нор ма тив не кон цеп ци је јав не сфе ре. На и ме, 
оба ауто ра ви де јав ну сфе ру као „сво је вр стан по ли тич ки про стор 

прав не др жа ве, ко ја прав но обез бе ђу је по ли тич ки де лат ну јав ност.“, Ха бер мас, Јав но 
мне ње стр. 129 ;  Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја”, стр. 179-181, 
200-204.

7) Са вре ме не те о риј ске кон тро вер зе ве за не за фе но мен јав но сти, у ве ли кој ме ри гра ви-
ти ра ју око мо де ла ко ји је по ста вио Ј. Ха бер мас, у свом де лу Струк тур ни пре о бра жај 
јав не сфе ре (1962) и раз ви јао у на ред ном пе ри о ду на ма ње или ви ше екс пли ци ран на-
чин. Би ло да је реч о ње ним ин тер пре та ци ја ма, ко рек ци ја ма, де ли мич ним ре фор му ла-
ци ја ма или ра ди кал ном оспо ра ва њу, те о риј ска рас пра ва из ме ђу Ха бер ма са и ње го вих 
кри ти ча ра у знат ној ме ри до при не ла је про ду бљи ва њу схва та ња фе но ме на јав не сфе ре. 
Оства ри ва ње кри тич ке функ ци је јав не сфе ре, по Ха бер ма су, струк тур но је омо гу ће но 
ње ном со ци јал ном по зи ци јом: она уче ству је у про це су од лу чи ва ња, а из ван је по ља 
вр ше ња вла сти и ње ног не по сред ног ути ца ја. Са деј ством кри ти ке јав но сти и вла да ви-
не пра ва, као прет по став ке за укла ња ње ар би трар ног упли ва др жа ве у јав ни до мен, уз 
од го ва ра ју ће ме диј ско по сре до ва ње јав не де ба те, власт се при мо ра ва да при хва ти јав ну 
оце ну/кри ти ку, уко ли ко же ли да за др жи свој кре ди би ли тет. О кри ти ким при мед ба ма 
Ха бер ма со вом кон цеп ту и ње го вом од го во ру на исте, ви де ти у  збор ни ку Cal houn C.  
„In tro duc tion“, (ed.) Ha ber mas and the Pu blic Sphe re, MIT Press, Cam brid ge, Mas sac hu-
setts& Lon don, 1992. 
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раз ли чит од др жа ве и еко но ми је, ин сти ту ци о нал но уте ме ље ну дис-
кур зив ну аре ну, сфе ру гра ђан ске де ба те, де ли бе ра ци је, до го ва ра ња 
и ак ци је“; али и као сфе ру пре пла вље ну ан ти по ли тич ким си ла ма 
и ма ни пу ла ци ја ма ко је је мо дер ни тет осло бо дио. Али, док је Ха-
бер мас као те жи ште сво је те о ри је узи мао про блем ле ги ти ми те та, 
Ха на Арент је би ла за о ку пље на те о ре ти зи ра њем „агон ске при ро де 
по ли тич ког су бјек ти ви те та“ чи ји је иде ал ни обра зац ви де ла са мо 
у де мо крат ском ис ку ству атин ског по ли са. Без об зи ра на ње но за-
не ма ри ва ње, „ал тер на тив не ге не а ло ги је мо дер но сти“, Ха на Арент 
учи ни ла нас је све сним цен трал ног зна ча ја кон цеп та јав не сфе ре 
за сва ки ега ли та ри стич ки и пар ти ци па тор ни де мо крат ски про је кат, 
ка ко ис ти че Шеј ла Бен ха биб.8)

Од ре ђу ју ћи  гра ђан ску јав ну сфе ру  као при ват не љу де (гра-
ђа не) ко ји оку пље ни у пу бли ку ра ци о нал но рас пра вља ју о пи та-
њи ма од оп штег зна ча ја, Ха бер мас, као  и Ха на Арент, по тен ци ра 
сле де ћа нор ма тив на по ла зи шта, као ди стинк тив на обе леж ја јав не 
сфе ре: ра ци о нал ност/ кри тич ност; отво ре ност, као тран спа рент-
ност и оп шту до ступ ност/ега ли тар ност;  су ве ре ност – од су ство 
би ло ка кве при ну де осим сна ге бо љег ар гу мен та. На осно ву то га, 
јав на сфе ра се схва та као спе ци фи чан ко му ни ка циј ски ком плекс 
од  јав не ре ле вант но сти, ко ји ства ра по се бан об лик „не ис ква ре не 
ин тер су бјек тив но сти“, ко ја ин сти ту ци о на ли зо ва на и угра ђе на у 
си стем де мо крат ских про це ду ра од лу чи ва ња, омо гу ћа ва оста ва ри-
ва ње „јав не мо ћи у јав но сти“9). 

Пре у зев ши од Ха не Арент  основ не идеј не по став ке јав ног 
жи во та, Ха бер мас је усме рио па жњу на цен трал ност овог кон цеп-
та за мо дер ну, на су прот не ка да шњој по ли ти ци. По ја ва гра ђан ске 
јав не сфе ре та ко зна чи не са мо по ли тич ке већ и кул тур не про ме не. 
У ра но мо дер ном пе ри о ду, ка да двор гу би сво је  цен трал но ме сто у 
јав но сти, и као јав ност, а град пре у зи ма ње го ве кул тур не функ ци је, 
ме ња се не са мо но си лац јав но сти већ и она са ма. Ка ко Ха бер мас 
на во ди, „гра ђан ска јав ност се мо же нај пре схва ти ти као сфе ра при-
ват них љу ди ко ји оку пље ни чи не пу бли ку; њи ма је по треб на јав-
ност ре гу ли са на про пи си ма вла сти и од по чет ка усме ре на про тив 
са ме јав не вла сти да би са овом пре чи сти ли ра чу не о оп штим пра-
ви ли ма оп ште ња у прин ци пи јел но при ва ти зо ва ној али јав но ре ле-
вант ној сфе ри роб ног про ме та и дру штве ног ра да. Ме ди јум овог 
8) Vil la D., „Post mo der nism and the Pu blic Sphe re“, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, 

Vol. 86, No 3. (Sept, 1992) стр. 712-721; Бен ха биб, Ш., „Од про бле ма про су ђи ва ња до 
јав не сфе ре, За то че ни ци зла: за ве шта ње Ха не Арент, стр. 342.

9) Бо био, Н., Бу дућ ност де мо кра ти је, Бе о град, 1990, стр. 86.
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по ли тич ког об ра чу на је спе ци фи чан и исто риј ски без пре се да на: 
јав но ре зо но ва ње“.10) 

Тер мин Јир ге на Ха бер ма са Of fen tlic hke it по ка зао се као про-
бле ма ти чан за ин тер пре та ци ју, јер је ње гов зна чењ ски ра спон раз-
ли чит у раз ли чи тим је зи ци ма. У ан гло-аме рич кој и не мач кој тра-
ди ци ји, до ми нант ни кон цепт ве зу је се за тер мин „јав на сфе ра“ о , 
док се код нас нај че шће ко ри сти тер мин „јав ност“. „Ако оста ви мо 
по стра ни тер ми но ло шке раз ли ке ко је има ју и зна чај ну кон цеп ту-
ал ну ди мен зи ју, Ха бер ма сов по јам об је ди њу је „два фун да мен тал на 
по ли тич ка тер ми на ан гло-аме рич ке тра ди ци је: (1) „пу бли ци тет“ у 
сми слу отво ре но сти и при сту па и (2) „јав ност“ као су ве ре ни скуп 
гра ђа на“, што у осно ви пред ста вља об но ву про све ти тељ ско-ли бе-
рал них осно ва кон цеп та.11)

Си но ни ми ја пој мо ва ко ји ма се озна ча ва фе но мен о ко ме је 
реч, упу ћу је на ње го ву не у хва тљи ву сло же ност. У сва ком од три 
си но ним на тер ми на – „јав на сфе ра“, „јав ност“ и  „јав но мњење“, 
„пре те же“ јед на од ди мен зи ја овог пој ма. „У тер ми ну јав ност као 
суп стан ти ву, то је су бјект, од но сно дис кур зив на пу бли ка ко ја тво ри 
по ле мич ко-ар гу мен та тив ну струк ту ру јав ног про сто ра. У јав ном 
мње њу то је ме ђу соб но усло вља ва ње ин ди ви ду ал ноп си хо ло шког 
и ко лек тив ног (јав на де ба та и ин тер пер со нал ни од но си), дру штве-
ног ни воа про це са фор ми ра ња мње ња; с дру ге стра не то су из ра же-
на ми шље ња ве ћи не гра ђа на ко ја, про це су и ра на кроз де мо крат ске 
про це ду ре (из бо ри, гра ђан ске ини ци ја ти ве раз ли чи тог спек тра) и 
та ко фор мал но ува же на, обез бе ђу ју ста бил ност дру штве ног и по-
ли тич ког по рет ка; од но сно у од ре ђе ним окол но сти ма мо гу има ти 
зна чај не дру штве не и по ли тич ке им пли ка ци је ве за не за про ме ну 
вла сти или по ли тич ког ре жи ма. Ко нач но, у тер ми ну јав на сфе ра 
пре те же зна че ње ко му ни ка циј ског ком плек са, схва ће ног исто вре-
ме но и као јав на ар ти ку ла ци ја и као про сто ри/ка на ли ко му ни ка-
ци је. При то ме, тај јав ни ко му ни ка циј ски про стор не схва та се као 
је дин ствен, већ као дис кон ти ну и ран, хе те ро ген и мно го струк, са мо 
10)  Ха бер мас, Ј., Јав но мне ње, стр. 38, 43.

11) Ми ли во је вић, С, „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“, НСПМ, Вол VI II, br. 1-4, стр. 
181-182. Ова кво ми шље ње о кон цеп ту ал ном зна ча ју тер ми но ло шких раз ли ка за сту па и 
Ха ролд Мах (Ha rold Mah), обра зла жу ћи не пре ци зним пре во дом кон фу зи ју у по и ма њу 
тер ми на оffentlichkeit . Та ко је он исто вре ме но озна ча вао и Pu blic (јав но, пу бли ка), I Pu-
bli city (јав ност) I Pu blic ness Pu blic Sphe re (јав ну сфе ру). Сво ђе ње свих ових зна че ња на 
зна че ње јав не сфе ре збу ни ло је ист при ча ре у њи хо вој ре цеп ци ји Ха бер ма со вог кон цеп-
та. Ha rold Mah, „Phan ta si es of the Pu blic Sphe re: Ret hin king the Ha ber mas of Hi sto ri ans“, 
The Jo ur nal of Mo dern Hi story, Vol. 72, No. 1 (Mar., 2000), pp. 153-182, стр. 156. О кон-
цеп ту ал ним раз ли ка ма ве за ним за тер ми но ло шке ди стинк цо је оп шир ни је у Пе шић, М., 
Но ва ко вић, А., Сло бо да и јав ност, Бе о град, 2008, стр. 108-116.
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при вре ме но или ап стракт но об је ди њен сво је вр сном стал но шћу од-
но ше ња уну тар ди на ми ке јав них од но са.“12)

Кон цепт јав ног про сто ра Ха не Арент до жи вео је број не 
тран сфор ма ци је у Ха бер ма со вом по сту ли ра њу јав не сфе ре. Јед на 
од кључ них  про ме на сва ка ко је та да, су прот но Арен то вој, ко ја 
ви ди про па да ње јав ног про сто ра у усло ви ма мо дер но сти, Ха бер-
мас уоча ва по ја вљи ва ње но ве фор ме јав не сфе ре. Он као ин сти ту-
ци он лну осно ву (за пад но е вроп ске) јав не сфе ре ви ди по ја ву но ве 
со ци ја бил но сти фран цу ских са ло на, ен гле ских па бо ва и не мач ких 
ка фан ских и чи та лач ких дру штва, чи ју је осно ву пред ста вља ло 
ра ци о нал но ре зо но ва ње свих за ин те ре со ва них за про бле ме од оп-
штег зна ча ја. Ин сти ту ци ја ко ја то ра ци о нал но ре зо но ва ње јав но 
по сре ду је и заправо ге не ри ше сам про цес, те ма ти зо ва њем ствар-
но сти кроз „про бле ме“ чи ју оп сер ва ци ју ну ди, је сте  дру штве ни 
ме диј, штам па. Она је омо гу ћи ла да јав на  рас пра ва до би је ши ре, 
дру штве но ре ле вант не раз ме ре, по ве зу ју ћи ужу јав ност обра зо ва-
не гра ђан ске ели те ко ја по ли тич ки ре зо ну ју са ре зо но ва њем ши ре 
по ли тич ке (чи та лач ке) пу бли ке.

У бур жо а ском „чи та њу“ јав но сти ко је „јав не ства ри про ми-
шља у рас пра ва ма о тре ћем гла су, гла су од сут ног ауто ра “ на ста је 
по Бен ха би бо вој обрт од мо де ла вид не ка мо де лу ауди тив не јав не 
сфе ре; она ви ше ни је ми сао на ста ла ускла ђи ва њем раз ми шља ња 
гра ђа на у ко му ни ка ци ји „ли цем у ли це“; све се ви ше фор ми ра пре-
ко им пер со нал них на чи на ко му ни ка ци је: штам пе, ин фор ма то ра, 
бе ле три стри ке, књи жев них и на уч них ча со пи са; док се „арен ти јан-
ска кон цеп ци ја јав ног ве зу је за то по граф ске и про стор не ме та фо ре 
по пут про сто ра по јав но сти, гра да и ње го вих зи ди на. Ха бер мас се 
усред сре ђу је на тран сфор ма ци је ко је до но си иден ти тет јав не сфе-
ре са по ја вом штам па них ме ди ја. Јав на сфе ра по ста је вир ту ел на за-
јед ни ца чи та ла ца, пи са ца и ту ма ча. За Ха бер ма са јав на сфе ра ни је 
са мо аре на де ло ва ња, већ и им пер со нал ни ме диј ко му ни ка ци је, ин-
фор ма ци је и фор ми ра ња ста ва“, она је де суп стан ци ја ли зо ва на. 13) 

Пре ко Ха бер ма со вих тран сфор ма ци ја арен ти јан ског кон цеп-
та, по ста ло је мо гу ће по но во ус по ста ви ти ве зу из ме ђу јав не сфе ре 
12) Ди стин гви ра ње јав но сти и јав ног мње ња са др жи, ме ђу тим, и вред но сну ди мен зи ју. На-

и ме, чак и ка да од ба ци мо кон цепт ко лек тив ног (кри тич ког) су бјек та, тер мин „јав ност“ 
сво јим суп стан тив ним зна че њем у из ве сном сми слу им пли ци ра нор ма тив ни мо ме нат 
отво ре но сти у сми слу тран спа рент но сти, из ло же но сти јав ном уви ду и вре до ва њу. А 
за ви сно од то га ка ко то јав но вред но ва ње раз у ме ва мо, оно опет мо же, а не мо ра им-
пли ци ра кри тич ко ре зо но ва ње, ра ци о нал но про ми шља ње ствар но сти. Тер ми ну „јав но 
мње ње“ до да је се ква ли фи ка тив „кри тич ко“ ако се се же ли ис та ћи ово ње го во свој ство. 
Пе шић, М., Но ва ко вић, А., Сло бо да и јав ност, Бе о град, 2008, стр. 110.

13) Бен ха биб, Ш., „Од про бле ма про су ђи ва ња до јав не сфе ре“, нав. де ло, стр. 344.
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и де мо крат ске ле ги тим но сти, ка ко на во ди Шеј ла Бен ха биб. За пра-
во он је „по ве зао јав ну сфе ру и мо дер ни стич ке фор ме по ли тич ке 
ле ги тим но сти ко је се од но се на вољ но је дин ство јед на ких гра ђа-
на“, сма тра ју ћи их темељeм мо дер них по ли тич ких ин сти ту ци ја.14)

За Арен то ву, мо дер на по ја ва „со ци јал ног“ бри ше не ка да 
оштру раз ли ку из ме ђу „при ват ног“ и „јав ног“, ру ше ћи та ко гра ни-
цу из ме ђу под руч ја „ну жно сти“ и до ме на „сло бо де“. Као по сле ди ца 
то га, јав на сфе ра би ва оку пи ра на бри га ма ве за ним за до ма ћин ство 
– очу ва њем би о ло шког оп стан ка и еко ном ском ре про дук ци јом – а 
по ли ти ка је ре ду ко ва на на функ ци ју „ ад ми ни стра ци је до ма ћин-
ства“, ко ју је на се бе пре у зе ла др жа ва.15)

На су прот не га тив ном по и ма њу мо дер ни те та, пред ста ву о 
грч ком по ли су Ха на Арент сти ли зо ва ла је у прав цу ства ра ња нор-
ма тив ног по ли тич ког обра сца, пре тво рив ши је у „су шти ну по ли ти-
ке као та кве“. Ме ђу тим, ка ко Ха бер мас при ме ћу је, ње не оми ље не 
кон цеп ту ал не ди хо то ми је из ме ђу „јав ног“ и „при ват ног“, др жа ве и 
еко но ми је, сло бо де и бла го ста ња, по ли тич ко-прак тич ке ак тив но-
сти и про из вод ње, по ка зу ју ри гид ност и не успе ва ју да за хва те мо-
дер но бур жо а ско дру штво и др жа ву. Та ко она ус по ста вља ње но вог 
од но са ком пле мен тар но сти из ме ђу др жа ве и еко но ми је ви ди као 
„знак па то ло ги је и де струк тив не збр ке“. „Ка да твр ди да ’про дор 
со ци јал них и еко ном ских пи та ња у под руч је јав но сти, тран сфор-
ма ци ја вла да ви не у ад ми ни стра ци ју, за ме њи ва ње лич не вла да ви не 
би ро крат ским ме ра ма и од го ва ра ју ће тран сму та ци је за ко на у де-
кре те’ ну жно угро жа ва ју сва ки по ку шај ства ра ња по ли тич ки ак-
тив не сфе ре јав но сти, он да по ста је жр тва пој ма по ли ти ке ко ји је 
не при мен љив на мо дер не усло ве“, на во ди Ха бер мас.16)

 Ха бер мас је од нос при ват ног и јав ног до ме на по ста вио у 
та кав по ре дак да се гра ђан ска јав на сфе ра раз ви ја се у „на пон-
ском по љу из ме ђу др жа ве и дру штва, али та ко да она са ма оста је 
део при ват ног до ме на. Прин ци пи јел но одва ја ње ових две ју сфе ра 
на ко ји ма она по чи ва зна чи пре све га рас пли та ње мо ме на та дру-
штве не ре про дук ци је и по ли тич ке вла сти ко ји су би ли спо је ни у 
ти пу сред њо ве ков них об ли ка вла да ви не. Са ши ре њем тр жи шних 
при вред них од но са на ста је сфе ра со ци јал ног, ко ја про би ја гра ни-
14)  Бен ха биб, Ш.,. нав. де ло, стр. 346-347.
15)  Vil la D., Post mo der nism and the Pu blic Sphe re, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce 

Re vi ew,Vol. 86, No. 3. (Sept., 1992),pp.712-721, стр. 712. Ха бер мас, Ј., „Ко му-
ни ка тив ни по јам мо ћи код Ха не Арент“, За то че ни ци зла: За ве шта ње Ха не 
Арент, (прир. Ду ха чек, Д., Са вић, О.), из да ње ча со пи са Бе о град ски круг, и 
Жен ских сту ди ја, Бе о град, 2002, стр. 264-265.

16)  Ха бер мас, Ј., „Ко му ни ка тив ни по јам мо ћи код Ха не Арент“, За то че ни ци зла: 
За ве шта ње Ха не Арент, стр. 264-265. 



СПМ број 4/2009, година XVI, свеска 26. стр. 77-104.

86

це зе мљо по сед нич ке вла да ви не и на ме ће об ли ке упра вља ња по-
сред ством вла сти“. Упра во ова одво је ност омо гу ћа ва ла је оства-
ри ва ње по сред нич ке уло ге јав не сфе ре, као под руч ја ра ци о нал ног 
урав но те жа ва ња из ме ђу све та дру штве ног ра да и роб не раз ме не, 
од но сно јав не и при ват не сфе ре, чи ја одво је ност за Ха бер ма са има 
струк тур ни зна чај. На и ме, иако ге ри са на из при ват не сфе ре по ро-
ди це и роб ног про ме та, јав ност је, као сфе ра јав не, дру штве не ко-
му ни ка ци је, ру ко во ђе на прав но ре а ли зо ва ном ра ци о нал но шћу и 
иде јом оп штег до бра, одр жа ва ла гра ни цу и пре ма при ват ној сфе ри 
и пре ма др жа ви, а и њи хо ву ме ђу соб ну.17) 

Услов функ ци о ни са ња јав не сфе ре као ме ди ја то ра из ме ђу 
др жа ве и дру штва био је то да си стем јав не ко му ни ка ци је и дру-
штве них од но са омо гу ћа ва тран спа рент ност по ли тич ког од лу чи-
ва ња и сло бод ну гра ђан ску пар ти ци па ци ју; одво је ност при ват ног 
и јав ног до ме на; функ ци о ни са ње при ват ног пра ва ко је је шти ти ло 
низ људ ских/гра ђан ских сло бо да, као и кри тич ко ре зо но ва ње уну-
тар глав них ин сти ту ци ја јав но сти сло бод не штам пе и пар ла мен та. 
На ру ша ва њем ових усло ва, от по чи њу по Ха бер ма су про це си дез-
ин те гра ци је јав не сфе ре.18)

17)  Ха бер мас, Ј.,  Јав но мне ње“, стр. 179. Упо ре ди ти  ове те зе са  те за ма сле де ћег 
тек ста, ко ји пред ста вља си стем струк тур них при меб ди Ха бер ма со вом кон цеп-
ту, од но сно  ди хо то ми ја ма у ње го вој осно ви, ме ђу ко ји ма ди хо то ми ја „при ват-
но“- „јав но“ пред ста вља јед ну од кључ них: Ku, A. S., „Re vi si ting The No tion 
of Pu blic in Ha ber mas The ory –To ward a The ory of Po li tics of Pu blic Cre di bi lity“, 
So ci o lo gi cal The ory 18/2 July, 2000, pp 217-240 О струк тур ним при мед ба ма Ха-
бер ма со вом кон цеп ту оп шир ни је у Пе шић М., Но ва ко вић А., Сло бо да и јав-
ност, Бе о град, 2008, стр. 204-212.

18) Пре ла зак из кон ку рен ског у раз ви је ни ка пи та ли зам узро ко вао је еко ном ске 
кон тра дик ци је ко је су се од ра зи ле у јав ној сфе ри као со ци јал ни про бле ми. 
Зах те ви од ре ђе них дру штве них гру па ре флек то ва ни у јав но под руч је од у зи-
ма ју јав ном дис кур су оп штост и он гу би ка рак тер ди ску си је сло бод не од до-
ми на ци је, a упли та ње др жа ве као ре гу ла тив не ин стан це на ру ша ва одво је ност 
при ват не и јав не сфе ре; уз  то од ви ја ју се и не за у за у ста вљи ви про це си ма си-
фи ка ци је јав но сти и ко мер ци ја ли за ци је ме ди ја Јав на сфе ра са да би ва пре о-
бли ко ва на пре ма про мен љи вим окол но сти ма од но са сна га, па кон тра дик ци је 
из ме ђу по је ди нач них ин те ре са и ин те ре са це лог дру штва по ста ју очи глед не. 
Дез ин те гра ци ја јав не сфе ре је ви ше стру ка  и ре зул ти ра ла је: гу бит ком гра ни-
це из ме ђу при ват ног и јав ног, др жа ве и дру штва, што је има ло за по сле ди цу 
ства ра ње јед не ре по ли ти зо ва не со ци јал не сфе ре ко ја се не мо же све сти ни под 
јав ни ни под при ват ни до мен; су жа ва њем ка на ла хо ри зон тал не ко му ни ка ци-
је и/или ње ним сво ђе њем на при ват не/ин те ре сне од но се;  оне мо гу ћа ва њем 
ре ци проч ног про то ка ин фор ма ци ја и ути ца ја из ме ђу при ват не и јав не сфе-
ре, чи ме је кри тич ки пу бли ци тет за ме њен ма ни пу ла тив ним и де мон стра тив-
ним; рас ки да њем по ве за но сти из ме ђу јав не ди ску си је и за кон ске нор ме ко ја 
им пли ци ра мо мен те оп што сти и исти не. Као по сле ди ца дис тор зи ја у јав ном 
дис кур су до шло је до де гра ди ра ња основ них ин сти ту ци ја јав но сти: штам пе и 
пар ла мен та. С ома со вља ва њем јав но сти, по ја вом ма сов не кул ту ре, а по себ но 
с по ја вом елек трон ских ме ди ја, од ви ја се про цес ра за ра ња ре зо ну ју ће пу бли-
ке, ње но тран сфор ми са ње у па сив не гле да о це, објек те ве сти, ин фор ма ци ја и 
јав них по сло ва, у  апо ли тич не кон зу мен те до ба ра, услу га, по ли тич ке ад ми ни-
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Ди јаг но сти ку ју ћи дез ин те гра ци ју јав не сфе ре, Ха бер мас је 
по ме рио свој те о риј ски ин те рес са ин сти ту ци о нал не кон струк ци је 
јав не сфе ре, као ба зе де мо крат ског од лу чи ва ња, на ис тра жи ва ње 
уни вер зал них нор ма тив них прин ци па људ ске ко му ни ка ци је са др-
жа них у је зи ку (ко ји по ње му по сто је у сва ком го во ру), ка ко би 
обез бе дио но ву стај ну тач ку за сво ју дру штве ну кри ти ку, и но во 
ан тро по ло шко при бе жи ште за од бра ну про јек та мо дер не, очу ва-
ње про све ти тељ ске ве ре у мо гућ ност ра ци о на ли зо ва ња по ли ти ке у 
име мо ра ла/ху ма ни те та. Та ко се Ха бер мас окре нуо „од по сту ли ра-
ња спе ци фич них исто риј ских окол но сти као те ме ља де мо кра ти је, 
ка по уз да њу у над и сто риј ски, уни вер зал ни по тен ци јал људ ске ко-
му ни ка ци је“.19)

По ла зе ћи од  от кри ћа Арен то ве ве за ног за лин гви стич ку 
струк ту ру људ ског де ла ња, и на до ве зу ју ћи се на ње но ус по ста вља-
ње кључ не раз ли ке из ме ђу „ра да“ и „ин тер ак ци је“, Ха бер мас је, 
по сту ли рао те о ри ју ко му ни ка тив ног де ла ња.20) У ње го вом од ре ђе-
њу, де ла ње је есен ци јал но ко му ни ка тив но. У овом мо де лу „ко му-
ни ка тив но на су прот те ле о ло шком, ин стру мен тал ном“, уче сни ци 
су ори јен ти са ни на оства ри ва ње са гла сно сти, а не са мо на лич ни 
успех. По ли тич ка моћ, као моћ „де ло ва ња у  (ко му ни ка тив ном) за-
јед ни штву“, ге не ри са на је кроз ак ци ју ин ди ви дуа чи је су ин тер-
ак ци је струк ту ри ра не пре ма нор ма ма ре ци про ци те та, уза јам ног 
по што ва ња и јед на ко сти, од ко јих сла га ње и кон сен зус по ти чу као 
циљ по се би за све уче сни ке. Реч је о Ха бер ма со вој фун да мен тал-
ној ра зли ци из ме ђу ко му ни ка тив ног и ин стру мен тал ног де ла ња. 
Он њо ме по тен ци ра ди ја ло шку ди мен зи ју у арен ти јан ском  раз-
у ме ва њу по ли ти ке, а ста во ве Арен то ве о јав ној сфе ри ту ма чи у 
све тлу уста но вља ва ња ба зич них усло ва за оно што од ре ђу је као 
„не при сил ну ко му ни ка ци ју“. Али са мо ако је по ли тич ка ак ци ја као 
ко му ни ка ци ја осло бо ђе на при си ле, кон сен зус не ће би ти оба ве зу ју-
ћа си ла, дру ги из раз за при кри ве но или отво ре но на си ље.21)

стра ци је и спек та кла. Ра зо рен је ко му ни ка циј ски ком плекс при ват них љу ди 
ко ји по ли тич ки ре зо ну ју, а јав но мње ње се, као ње гов прет по ста вље ни про-
дукт, де ком по но ва ло  у не фор мал на ми шље ња при ват них љу ди (а не пу бли ке), 
а де лом у фор мал на ми шље ња пу бли ци стич ки ак тив них ин сти ту ци ја.

19)  Cal houn, C., „In tro duc tion“, Ha ber mas and the Pu blic Sphe re, Cam brid ge, The 
MIT press, Mas sac hu sets, and Lon don, En gland, 1992, str 31.

20)   Арен то ва је та ко ђе по ста ви ла две кључ не функ ци је јав не сфе ре, хо ли стич ку, 
у том сми слу да пред ста вља про стор у ко ме се ко лак тив ност са мо ре по зна је 
кроз за јед нич ки ин тер пре та тив ни ре пер то ар; и епи сте мич ку, по ко јој се то ком 
про це са јав но-по ли тич ке бор бе вла сти ти ин те рес тран сфор ми ше у ши ри јав-
ни, од но сно за јед нич ки, пу тем „ан ти ци пи ра ју ће ко му ни ка ци је са дру ги ма.“ 
(Бен ха биб, Ш., „Од про бле ма про су ђи ва ња до јав не сфе ре“, стр. 343-345.

21)  Vil la D., “Post mo der nism and the Pu blic Sphe re”, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce 
Re vi ew,Vol. 86, No. 3. (Sept., 1992), pp.712-721, str. 713.
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Ха бер ма со ва стра те ги ја спа са ва ња прак тич них/по ли тич-
ких пи та ња од тех но крат ске узур па ци је – за шти та јав не сфе ре од 
си стем ске ко ло ни за ци је – мо же се све сти на два те о риј ска по те за. 
Пр ви, оцр тан кроз ди стинк ци ју из ме ђу де ла ња и ства ра ња Ха не 
Арент, уво ди дру ги – раз ли ко ва ње два ти па ра ци о на ли за ци је у мо-
дер но сти: си стем ске и ко му ни ка тив не. Ова ди стинк ци ја омо гу ћа ва 
нам да ви ди мо прак тич ни дис курс у мо дер ном до бу, као про цес 
одво јен од, али и па ра ле лан са ра стом циљ не ра ци о нал но сти.22)

Кон цеп ци ју Ха не Арент Ха бер мас ин тер пре ти ра  као пре-
фи гу ра ци ју оно га што ће он по сту ли ра ти као „иде ал ну го вор ну 
си ту а ци ју“ – „кон тра фак тич ко раз ја шња ва ње фор мал них усло ва за 
не при сил ну ко му ни ка ци ју“, ап стра хо ва ну, по ње му, из струк ту ре 
ко му ни ка тив не ак ци је. Те о ри ја функ ци о ни ше као от кри ва ње ја за 
из ме ђу са вре ме не прак се и им пли цит не свр хе ко му ни ка тив не ин-
тер ак ци је, као до се за ње ра ци о нал но мо ти ви са ног кон сен зу са. Ме-
ђу тим, ка ко Да на Ви ла (Da na Vil la) ис ти че, про бле ма тич но је са мо 
Ха бер ма со во при пи си ва ње Арен то вој кон сен зу ал ног мо де ла по ли-
ти ке. По ла же ње од  ра ци о нал ног кон сен зу са као апри о ри стич ки 
схва ће ног сми сла  људ ске ко му ни ка ци је у пост мо дер ни стич кој ин-
тер пре та ци ји пред ста вља део  од ба че ног про све ти тељ ског ме та на-
ра ти ва о кон вер ген ци ји ра зу ма, прав де/ин те ре са и сло бо де.23) 

За Ха бер ма са, ме ђу тим, нор ма тив но за ле ђе про све ти тељ-
ства осно ва је од ко је не од сту па; ну жну прет по став ку де мо кра ти-
је по ње му пред ста вља упра во за шти та ко му ни ка тив не сфе ре, као 
сфе ре ху ма но сти, ра ци о нал но сти и вред но сти у прак си сва ко днев-
ног жи во та, од си ла ин стру мен тал не ра ци о нал но сти, им пе ра ти ва 
нов ца и мо ћи. За то, раз ви ја ју ћи сво ју те о ри ју ко му ни ка тив ног де-
ла ња, Ха бер мас раз ма тра дис кур зив не усло ве ра ци о нал не ди ску-
си је, от кри ва ју ћи у њи ма мо гућ но сти за ко му ни ка тив но ге не ри са-
ње ле ги тим не дру штве не мо ћи. Ње гов про це ду рал ни мо дел јав не 
сфе ре за сни ва се на иде ји да де фи ни са на пра ви ла и про це ду ре ко-
му ни ци ра ња мо гу да обез бе де са гла сност уну тар по ља јав но сти, 
за сно ва ну на „до бром раз ло гу“, а не при ну ди и до ми на ци ји. Та-
ко се он кон сти ту и ше око пре ци зи ра ња усло ва и про це ду ра де мо-
крат ске де ба те, као „аре не за от кри ва ње, пре по зна ва ње и ту ма че ње 
оних про бле ма ко ји се ти чу дру штва као це ли не“.24)

22)  Vil la D., „Post mo der nism and the Pu blic Sphe re“, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce 
Re vi ew, стр. 715.

23)  Vil la D., “Post mo der nism and the Pu blic Sphe re”, нав де ло, стр. 713.
24)  Де мо крат ски про це си ле ги тим ни су он да ка да до пу шта ју и под сти чу рас пра-

ву, ко ли ко о по себ ним пи та њи ма, то ли ко и о „пра ви ли ма про це ду ре, дис кур са, 
и на чи на на ко је се она при ме њу ју“. Де мо крат ска рас пра ва, као иде а лан мо дел  
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У са мој вер бал ној ко му ни ка ци ји са др жа ни су, по Ха бер-
ма су, нај ва жни ји прин ци пи ко му ни ка тив ног де ла ња, у том сми слу 
што сам је зик от кри ва да ли се њи ме слу жи мо те же ћи оства ри ва-
њу са гла сно сти у раз ме ни ар гу ме на та, или да би прин дом и/или 
ма ни пу ла ци јом при мо ра ли јед ни дру ге на сла га ње. За то „пра ви ла 
дис кур са“ под ра зу ме ва ју да „сви они ко ји има ју спо соб но сти да се 
упу сте у ар гу мен та ци ју мо гу то да учи не, да сви мо гу оспо ра ва ти 
би ло ко ју из не се ну тврд њу и ис ка зи ва ти сво је ми шље ње, же ље или 
по тре бе и да ни је дан го вор ник не мо же би ти спре чен ин тер ном или 
екс тер ном при ну дом да ужи ва ова пра ва“.25) 

Ха бер мас по тен ци ра моменат ну жно сти оства ри ва ња ме-
ђу соб ног раз у ме ва ња. Кри те ри ју ме ва лид но сти тврд њи из не се них 
у рас пра ви, он ве зу је за не на сил ни кон сен зус, јер сви мо гу сло-
бод но уче ство ва ти у њи хо вом оп штем раз ма тра њу, све док се не 
за до во ље сви раз ли чи ти ар гу мен ти и ин те ре си ве за ни за ва лид но-
сти нор ме ко ја је обје кат спо ре ња и о ко јој мо ра би ти од стра не 
свих до не се на од лу ка о ње ној при хва тљи во сти. „Та ко Ха бер мас 
уво ди прин цип ва лид но сти као уни вер за ли стич ки прин цип ети-
ке дис кур са, а слич но то ме уво ди и по јам исти не: ’ар гу мен та ци ја 
оси гу ра ва да сви за ин те ре со ва ни узму уче шћа јед на ко и сло бод но 
у по тра зи за исти ном, и где је је ди на си ла ко ја ко ја при ну ђу је уче-
сни ке сна га бо љег ар гу мен та’“. Та два пој ма, „ва лид ност“ и „исти-
на“ код Хабeрмаса до би ја ју од ре ђе ну ин тер пре та ци ју и по сти жу 
се по ње му у ствар но сти по мо ћу пет кључ них прет по став ки, или 
про це сних еле ме на ети ке дис кур са. Пр ва је та да ни јед на од стра на 
у рас пра ви не сме би ти ис кљу че на из дис кур са; дру га је та да сви 
уче сни ци тре ба да има ју јед на ке шан се да из не су сво је гле ди ште; 
тре ћа да уче сни ци тре ба да мо гу и же ле да се отво ре но ем па тич ки 

ко ме би у свом функ ци о ни са њу тре ба ло да те же све де мо крат ске уста но ве,  
пред ста вља нео п хо дан услов оства ри ва ња ле ги тим но сти и ра ци о нал но сти у 
ко лек тив ном од лу чи ва њу. Ка нин гам, Ф., Те о ри је де мо кра ти је, Бе о град, 2003, 
стр. 281; Па ви ће вић Ђ., „Јав ност“, Кри тич ки пој мов ник ци вил ног дру штва, 
стр. 173.

25)  Све стан да се иде ал ни усло ви за ко му ни ка тив ни дис курс рет ко зах те ва ју а 
оста вру ју још ре ђе, Ха бер мас се за ла же за по ли тич ке ме ре, фор мал не про це-
ду ре и устав на пра ви ла ин сти ту ци о на ли зо ва ња усло ва ко лек тив ног тра га ња 
за кон сен зу сом, ко ји ма би се обез бе ди ле од го ва ра ју ће  прет по став ке за „пот-
пу но, јед на ко, на ин фор ма ци ја ма за сно ва но и не при нуд но по ли тич ко уче шће 
љу ди ко ји ужи ва ју сло бо де и мо гућ но сти“ нео п ход не да би се оства ри ли оп-
шти ци ље ви и раз ре ши ли су ко би. Осим по ли тич ких пар ти ја као про сто ра по-
де сног за рас пра ву (под усло вом да се оне јав но фи нан си ра ју), де ли бе ра тив на 
јав на сфе ра прет по ста вља по сто ја ње раз у ђе ног си сте ма фо ру ма за рас пра ве, 
ко ји би у се бе укљу чи вао за ко но дав на те ла, су до ве, као и не вла дин сек тор: 
ме ди је, рад ну и жи вот ну сре ди ну, про фе си о нал на удру же ња, син ди ка те, кул-
тур не уста но ве и дру штве не по кре те. Ти ме би фор мал ни за ко но дав ни, суд ски 
и из вр шни ор га ни, укљу че ни у јав не рас пра ве, по ста ли ствар ни по ли тич ки 
чи ни о ци. (Ка нин гам, Ф.,  Те о ри је де мо кра ти је, стр. 278-280; 292-293)
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по ста ве пре ма ту ђим гле ди шти ма; по сто је ће раз ли ке у ег зи сти ра-
ју ћим мо ћи ма из ме ђу са го вор ни ка тре ба не у тра ли са ти, ка ко оне 
не би ути ца ле на фор ми ра ње кон сен зу са; уче сни ци мо ра ју отво ре-
но да об ја сне сво је ци ље ве и на ме ре (зах тев за оп што шћу ди ја ло-
га; ауто ном ност као иде ал ни об лик ми шље ња; не у трал ност мо ћи; 
тран спа рент ност). Ети ка дис кур са, ка ко сам Ха бер мас ка же, не-
ма ути ца ја на по је ди нач не, по себ не ори јен та ци је, већ ус по ста вља 
про це ду ре ко је омо гу ћа ва ју не при стра сност при од лу чи ва њу. Та ко 
су пра ви ла ко ја од ре ђу ју ко рект ност са мог про це са да та су као уна-
пред нор ми ра на, као прет по став ке иде ал не го вор не си ту а ци је.26)

По сред ством ова ко од ре ђе не јав не ко му ни ка ци је, сма тра 
Ха бер мас, мо гу ће је оства ри ти „пре о бра жај мо ћи у ра ци о нал ну 
власт“, а то зна чи оства ри ва ње ко му ни ка тив не вла сти, ко ја ни је ни 
моћ зва нич ни ка, ни ти не ке ин те ре сне гру пе, већ про из ла зи из ин-
тер ак ци је јав не и при ват не сфе ре, др жа ве и дру штва. Ра ци о нал ни 
по ли тич ки дис курс нео п хо дан ка ко би се пре ва зи шле и спре чи ле 
кри зе по ли тич ког ле ги ти ми те та, сма тра Ха бер мас, као и за „об је-
ди ња ва ње праг ма тич ких, мо рал них и свих оних ди мен зи ја жи во та 
ко је од ре ђу ју иден ти тет за јед ни це“. Су ве ре ни тет та ко би ва од ре-
ђен као стал ни про цес „ин тер ак ци је из ме ђу ле гал ног фор ми ра ња 
ин сти ту ци о на ли зо ва не во ље и јав но сти ко ју по кре ће кул ту ра“.27) 

Го ре на ве де ну по став ку, ме ђу тим, одр жа ва ју огра ни че но 
ви ђе ње мо ћи и по ли ти ке; из про све ти тељ ског ме та на ра ти ва про ис-
те кла те за по ко јој се моћ при мар но на ла зи у суд ским и за ко но дав-
ним ин сти ту ци ја ма др жа ве; као и пре на гла ше но ра ци о на ли стич ко 
кон ци пи ра ње зва нич не кул ту ре из ко је сле ди прет по став ка о вољ-
но и ра ци о нал но ори јен ти са ној пар ти ци па ци ји гра ђа на у јав ном 
жи во ту. Јав на сфе ра пред ста вља дру штве но ор га ни зо ва но по ље 
ко му ни ка ци је са ка рак те ри стич ним ли ни ја ма по де ла, струк ту ра ма 
ути ца ја и од но си ма мо ћи. А мо гућ ност гра ђа на да го во ре и сту па ју 
у ин тер ак ци ју ра ди де фи ни са ња и ре де фи ни са ња же ље ног на чи на 
жи во та, (од ре ђе ње јав ног жи во та ко је је да ла Ха на Арент) те шко 
да би се мо гла сма тра ти де фи ни шу ћим свој ством са вре ме не јав не 
сфе ре, пре ње ним прет по ста вље ним, нор ма тив ним иде а лом, ори-
јен та ци о ном тач ком у кри ти ци са вре ме них де мо крат ских усло ва. 
26)  Flyvbjerg, B., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil So ci ety?“, The Bri tish 

Jo ur nal of So ci o logy, стр. 213-214 .
27)  Пер спек ти ва осци ли ра из ме ђу крај њег и нај у оп ште ни јег ци ља „пре о бра жа ва-

ња мо ћи у ра ци о нал ну власт“ и по сред ног ци ља да „од но се мо ћи при ват них 
гру па, ко је су по сво јим функ ци ја ма одав но би ле јав не (...) под врг не оцје ни 
и над зо ру јед ног еман ци пи ра ног јав ног ми шље ња.“ A. Шмит, Г. Е. Ру ско ни, 
Франк фурт ска шко ла, Бе о град, 1974. стр.154; Ка нин гам, Ф., Те о ри је де мо-
кра ти је, стр. 281. Уп. Flyvbjerg, В., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil 
So ci ety?“, The Bri tish Jo ur nal of So ci o logy, Vol 49, No 2, 1998, pp 210-233,
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ЈАВНАСФЕРА:САВРЕМЕНА/ПОСТМОДЕРНА
ТУМАЧЕЊАКОНЦЕПТА

За пот пу ни је раз у ме ва ње  са вре ме ног  про ми шља ња јав не 
сфе ре, од но сно сми сла и зна ча ја  то риј ских оспо ра ва ња ко ја се од-
но се на нор ма тив не осно ве мо дер ног кон цеп та, ре ле вант но је раз-
у ме ва ње њи хо вих фи ло зоф ских по сту ли ра ња, од но сно при мед би 
упу ће них од стра не ис так ну тих постструк ту ра ли стич ких/ пост мо-
дер ни стич ких ми сли ла ца. Реч је о три зна ме ни та ауто ра, Ми шел 
Фу коу, Фран соа Ли о та ру и Жа ну Бо дри ја ру, ко ји ре пре зен ту ју три 
ти па при мед би упу ће них арен ти јан ско-ха бер ма сов ском кон цеп ту; 
то су:  при мед бе ве за не за ин тер пре та ци ју мо ћи  и ра ци о нал но сти 
ко је сто је у осно ви кон цеп ци је јав не сфе ре (М. Фу коа), епи сте мо-
ло шке при мед бе (Ф. Ли о та ра) и он то ло шке при мед бе (Ж. Бо дри ја-
ра).28)

Пр ви тип при мед би ве зан за схва та ње мо ћи, ба зи ран је на 
Фу ко о вим по став ка ма при ро де мо ћи у мо дер ном до бу, и из њих 
про и за шлом ра ди кал ном оспо ра ва њу иде а ла јав ног про сто ра де-
ли бе ра ци је, осло бо ђе ног сва ке при ну де. Дру ги, епи сте мо ло шки 
тип при мед би, на шао је свој нај пот пу ни ји из раз у те о риј ским на-
по ри ма  Фран соа Ли о та ра у оспо ра ва њу мо гућ но сти ус по ста вља-
ња об је ди ње ног, на кон сен зу су за сно ва ног јав ног до ме на, у вре ме 
„смр ти ле ги ти ми зу ју ћих ме та на ра ти ва“ и то ме ко ре спон дент не 
фраг мен та ци је дис кур зив ног под руч ја у „не сво дљи ву хе те ро ге-
ност је зич ких ига ра“. Тре ћи, он то ло шки тип при мед би, ве зу је се 
за оспо ра ва ње при пи си ва ња свој ства не ка кве по себ не, дру га чи је 
ре ал но сти јав ном до ме ну, схва ће ном као „оп шти, за јед нич ки про-
стор по јав но сти“, „свет без тран сцен ден тал не или ме та фи зич ке 
по др шке, али ипак до сту пан свим ње го вим уче сни ци ма“. Ста но-
ви ште Арен то ве да „по јав ност кон сти ту и ше ре ал ност“  ге не ри ше 
но стал ги ју за не ка квом „аутен тич ном ствар но шћу“ ко ја про жи ма 
цео њен про је кат, јер она ана ли зи ра мо дер ност у тер ми ни ма не ста-
ја ња јед ног све та. Ха бер мас је ову зам ку из бе гао сво јом те о ри јом 
ко му ни ка тив ног де ла ња, окре нув ши се ап стракт ном про це ду рал-
ном мо де лу дис кур зив не ра ци о нал но сти.29)

28) Vil la D., „Post mo der nism and the Pu blic Sphe re“, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi-
ew,Vol. 86, No. 3. (Sept., 1992), pp.712-721, стр. 716.

29) Да на Ви ла ве ру је да се овим моћ ним при мед ба ма мо же од го во ри ти, ма кар 
с стај не тач ке про јек та Ха не Арент. Сма тра да је на вод но ја сна су прот ност 
из ме ђу Аре то ве и Ха бер ма са с јед не и постструк ту ра ли зма/пост мо дер ни зма 
с дру ге стра не пре у ве ли ча на, за хва љу ју ћи у ве ли кој ме ри по ле мич ком ста ву 
Ха бр ма са у „Фи ло зоф ском дис кур су мо дер не“ (1987). Ту он ства ра оштру су-
прот ност из ме ђу ко му ни ка тив ног и су бјект но цен три ра ног ра зу ма, из ме ђу па-
ра диг ме уза јам ног раз у ме ва ња или ин тер су бјек тив но сти с јед не и фи ло зо фи је 
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Основ на, за про блем јав не сфе ре нај ва жни ја раз ли ка из ме ђу 
Ми ше ла Фу коа и  Јир ге на Ха бер ма са од но си се на по ла зна те о риј-
ска усме ре ња: док се Ха бер мас усред сре дио на раз ма тра ње дру-
штве не мо ћи јав но сти –  на моћ јав ног, ра ци о нал ног дис кур са, Фу-
ко се  фо ку си рао на дис кур се мо ћи у јав ној сфе ри.30)

Ка ко ис ти че Ми шел Фу ко, „у сва ком се дру штву про дук ци ја 
дис кур са у исти мах кон тро ли ше, се лек ту је, ор га ни зу је и рас по-
де љу је, и то у из ве сним по ступ ци ма чи ја је уло га да укро те моћ 
и опа сност дис кур са, да овла да ју ње го вим не пред ви дљи вим до га-
ђа ји ма, да из бег ну ње го ву те шку и опа сну ма те ри јал ност“. Фу ко 
ука зу је на по сто ја ње од но са до ми на ци је ко ји се оства ру ју пу тем 
од ре ђе них тех нич ких ин стру ме на та, си сте ма ис кљу чи ва ња, по пут 
за бра на, по де ла и од ба ци ва ња или су прот но сти из ме ђу исти ни тог 
и ла жног . Фо кус је на утвр ђи ва њу ра зно вр сно сти тех ни ка и њи хо-
вих по сле ди ца ко ји ма се оства ру ју до ми на ци ја и сво је вр сна је зич-
ка, се ми о тич ка власт над по је дин цем. Али, „дис курс ни је про сто 
оно што бор бе или си сте ме до ми на ци је пре во ди у је зик, не го је он 
оно за шта се и чи ме се бо ри. Дис курс је моћ ко ју тре ба за до би-
ти.“31)

су бјек та (све сти). Пре ма ње му, ни Хе гел ни Маркс ни су ус пе ли да се осло бо де 
хо ри зон та „ауто ре фе рен ци јал но сти су бјек та ко ји са зна је и де лу је“. То ни су 
ус пе ли ни кри ти ча ри фи ло зо фи је су бјек та и про јек та мо дер не, по пут Хај де ге-
ра, Де ри де и Фу коа. Сви су оста ли за пле те ни у „ме та фи зи ку су бјек тив но сти“, 
Хе гел и Маркс са њи хо вом „де ми јург-кон цеп ци ја ма са мо о спо ља ва ју ћих су-
бје ка та“, а Хај де гер, Де ри да и Фу ко у бес крај ним тра га њи ма за „тран сцен ден-
тал ним/ем пи риј ским осно ва ма ху ма ни стич ке па ра диг ме“. Пре ма Ха бер ма су, 
ни пост мо дер ни сти, као и њи хо ви прет ход ни ци, не успе ва ју да до сег ну пре лаз 
на па ра диг му ме ђу соб ног раз у ме ва ња, оста ју ћи за тво ре ни уну тар „ис цр пље не 
епи сте ме“. Vil la D., „Post mo der nism and the Pu blic Sphe re“, The Ame ri can Po li-
ti cal Sci en ce Re vi ew, стр. 713.

30) У ин тер вјуу из 1984. го ди не Фу ко је при знао да се сла же са Ха бер ма сом о 
зна ча ју Кан та, ре кав ши да уко ли ко од ба ци мо ње гов рад опа сно кло ни мо ира-
ци о нал но сти. Ха бер ма со ва глав на за мер ка Фу коу је ре ла ти ви зам. Он је од-
ба цио ње го ве „ге не а ло ги је исто ри о граф ских при сту па“, од ре ђу ју ћи их као 
ре ла ти ви стич ке „крип то-нор ма тив не“, као илу стра тор ску на у ку. По Бен ту 
Флув бјер гу, та ква кри ти ка ре ла ти ви зма је ко рект на уко ли ко под тим ре ла ти ви-
змом под ра зу ме ва мо не у те ме ље ност у нор ма ма ко је мо гу би ти ра ци о нал но и 
оп ште за сно ва не (као што и Ха бер мас сма тра, твр де ћи да Фу ко ни је дао до ка зе 
нор ма тив не за сно ва но сти сво јих за ми сли). Али по тим стан дар ди ма, сма тра 
Флув бјерг, и сам Ха бер ма сов рад мо же се ока рак те ри са ти као ре ла ти ви стич ки, 
јер  он ни је ус пео да де мон стри ра ра ци о нал не, и уни вер зал не осно ве одр жи ве 
ети ке дис кур са, већ је са мо по ста вио те ме ље,  идеј ну ски цу. Али, ка ко аутор 
ка же, Ха бер мас ни је био сам у овој за блу ди, јер ни по сле две хи ља де го ди на 
по ку ша ја ра ци о нал них фи ло зо фа, ни ко ни је ус пео да оства ри Пла то но ве на-
по ре да се из бег не ре ла ти ви зам. (по Пла то ну, на ше ми шље ње мо ра да бу де 
ра ци о нал но и оп ште за сно ва но). Flyvbjerg, B., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin-
kers for Ci vil So ci ety?“ The Bri tish Jo ur nal of So ci o logy, Vol 49, No 2, 1998, pp 
210-233, стр. 210.

31)  Фу ко, М., По ре дак дис кур са, Кар пос, Ло зни ца, 2007, стр. 8-9; Фу ко, М., Тре ба 
бра ни ти дру штво, Но ви Сад, Све то ви, 1998, стр. 61-62.
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Фу ко ов рад мо же се, по ми шље њу Да на Ви ле, схва ти ти као 
одр жи ва кри ти ка нор ма тив них прет по став ки те о ри је јав не сфе ре. 
Ње го во те о ре ти зи ра ње мо дер не мо ћи ди сци пли но ва ња по чи ње за-
пра во с од ба ци ва њем про бле ма ти ке ле ги тим но сти. Оста вља ју ћи 
по стра ни фун да мен тал ну ли бе рал ну ди стинк ци ју из ме ђу ле ги-
тим не и не ле ги тим не мо ћи, Фу ко осве тља ва „ло кал ни, кон ти ну-
и ра ни, про дук тив ни, ка пи лар ни и ис цр пље ни ка рак тер мо дер не 
мо ћи“. Јер, ка ко аутор на во ди, „ чвр сто тка ње мре же ма те ри јал них 
при ну да мо ћи – ње не раз ли чи те ми кро тех ни ке за ства ра ње по слу-
шних те ла и са мо над зи ру ћих су бје ка та – оста је не ви дљи во док год 
га тре ти ра мо као су ве ре ност.“32)

 Реч о је о ана хро ном мо де лу др жав не мо ћи, за сно ва ном на 
уго во ру и на ме ње ном за шти ти људ ских пра ва, ко ји ли бе рал на те-
о ри ја по др жа ва сво јим на ме та њем про бле ма ти ке ле ги тим но сти. А 
та ко, по Фу коу, ли бе рал на па ра диг ма „прав ни апа рат“ кри је „рас-
ту ће и под му кле фор ме мо дер ног ди сци пли но ва ња и до ми на ци је.“ 
И Арен то ва и Ха бер мас усред сре ђу ју се на мо гућ но сти оства ри-
ва ња по зи тив не мо ћи ко ја се ја вља из „де ло ва ња у за јед ни штву“, 
ко му ни ка тив не ин тер ак ци је, као су прот но сти не га тив ној, ре пре-
сив ној мо ћи. Не га тив ни или ре пре сив ни аспек ти су ло ци ра ни не-
где дру где, и иден ти фи ко ва ни са си лом, на си љем и хи је рар хи јом.33)

За Фу коа, ова по зи тив на моћ је ису ви ше чи ста, она је за-
пра во ана хро ни де мо крат ски ана ло гон др жа во цен трич ном ли бе-
рал ном мо де лу. Оба мо де ла мо ћи, по зи ти ван – ко ји је у осно ви  Ха-
бер ма со вог кон цеп та јав не сфе ре  и не га ти ван – по др жан од стра-
не ли бе ра ли зма оне мо гу ћа ва нам да ви ди мо кон сти ту тив но де ло-
ва ње мо дер не мо ћи и ње ну фун да мен тал ну уло гу у „про дук ци ји 
су бје ка та“. Да на Ви ла уви ђа из ве сну па ра ле лу из ме ђу ли бе рал ног 
по сту ли ра ња не га тив не, ре пре сив не др жав не мо ћи пу тем по тен ци-
ра ња за шти те пра ва, и спе ци фи ко ва ња ну жних фор мал них усло ва 
за по сти за ње „не при сил не са гла сно сти“, ко је је да ла ха бер ма сов-
ско-арен ти јан ска те о ри ја јав не сфе ре. Ова те о ри ја као да по ме ра 
ли бе ра ли стич ку „зо ну осло бо ђе ну мо ћи“ (моћ се раз у ме ва као вр-
ста ле ги тим не при ну де) из при ват ног у јав но под руч је, ре де фи ни-
шу ћи моћ у „спо соб ност да се де лу је ( у за јед ни штву)“. А ја сно је 
да све док је очић ше на од су бјек тив них/стра те гиј ских ин те ре са, 
јав на сфе ра је сте ви ше сло бод на од при ну де у од но су на ли бе ра-
32)  Vil la D., „Post mo der nism and the Pu blic Sphe re“, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce 

Re vi ew, стр. 714.
33)  Vil la D., нав. де ло, стр. 714-715. О пој му мо ћи код Ха не Арент ви де ти у Ха бер мас 

Ј., „Ко му ни ка тив ни по јам мо ћи код Ха не Арент“, За то че ни ци зла: За ве шта ње Ха не 
Арент, (прир. Ду ха чек, Д., Са вић, О.),  Бе о град, 2002, стр. 258-275.
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ли стич ку, од мо ћи осло бо ђе ну при ват ну сфе ру. Сла бост оба при-
сту па, сма тра Фу ко са сто ји се у по ла же њу од те зе да се моћ мо же 
ко ри сти ти без ње ног „ко ри шће ња“ нас. По ве зан кон цепт на си ља, 
си ле и ауто ри те та ко ји је пру жи ла Ха на Арент те шко да је по де сан 
за за хва та ње ме ха ни за ма ко је је Фу ко же лео да ис тра жи.34)

Огра ни че ња те о ри је јав не сфе ре ко ја је до во де у рас ко рак 
са при ро дом мо дер не мо ћи нај о чи ти ја су у ње ном на ив ном по уз да-
њу у ко му ни ка тив не усло ве си ме три је, не хи је рар хи је и ре ци проч-
но сти, као аде кват не га ран ци је по сто ја ња про сто ра осло бо ђе ног 
при ну де. Хи је рар хи ја и аси ме три ја (два нај ве ћа зла по те о ри ји јав-
не сфе ре) фук ци о ни шу и уну тар и из ван ди сци пли ну ју ће мо ћи. Јер, 
„фор ми ра ње ауто ном них ин ди ви дуа – њи хо ве су бјек ти фи ка ци је – 
ни је ла ко одво ји во од њи хо вог по ко ра ва ња.“ Та ко је оства ри ва ње 
иде ал не го вор не си ту а ци је мо гу ће за ми сли ти са мо као „псе у до а у-
то но ми ју у усло ви ма псе у до си ме три је“. Те о ри ја јав не сфе ре по сту-
ли ра „нор ма ли зу ју ћи ка рак тер ко му ни ка тив не ак ци је“, а кон сен зус 
је као кри те ри јум су ви ше јед но ста ван ин стру мент за та кав за да так. 
На и ме, с та квим при сту пом оста је не ис пи тан ауто над зор као део 
гра ђан ских вр ли на – ко ји је ин тер на ли зо вао хе ге мо ни стич ку кон-
цеп ци ју јав ног до бра, као и „ко му ни ка тив ни ра ци о нал ни раз лог“ 
– ко ји је ин тер на ли зо вао хе ге мо ни стич ку кон цеп ци ју оно га што 
кон сти ту и ше „бо љи ар гу мент“.35)

Ка ко ис ти че Бент Флув бјерг (Bent Fluv bjerg) ра до ви Ха бер-
ма са и Фу коа осве тља ва ју „су штин ску тен зи ју мо дер но сти, тен зи ју 
из ме ђу нор ма тив ног и ствар ног, из ме ђу оног што би тре ба ло да бу-
де и оног што се де ша ва“, и овај ду а ли зам по гле да про јек ту је се и 
на њи хов од нос пре ма мо дер ној де мо кра ти ји и ци вил ном дру штву. 
По ла зе ћи од Кан та, Ха бер мас се ве зу је за иде ју мо рал но сти и кон-
сен зу са, док Фу ко, сле де ћи Ни чеа, ин кли ни ра „ствар ној исто ри ји у 
пој мо ви ма су ко ба и мо ћи“.36)

34)  Vil la D., нав. де ло, стр. 715, 717.
35)  Vil la D., „Post mo der nism and the Pu blic Sphe re“, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce 

Re vi ew, стр. 715.
36) Пре ма Ха бер ма су, ме ђу тим, са Кан том по чи ње до ба мо дер не, има ју ћи у ви ду 

ње гов по ку шај да раз ви је уни вер зал не, ра ци о нал не осно ве де мо крат ских ин-
сти ту ци ја; сма тра да је био не у спе шан у том по ку ша ју, (као што су и Хе гел и 
Маркс) због окви ра тра ди ци је уну тар ко је је раз ми шљао, а ко ју он на зи ва „фи-
ло зо фи ја су бјек та“. Пре ма Ха бер ма су, про блем са Кан том и оста лим ми сли о-
ци ма мо дер но сти ни је у њи хо вом ци љу већ на чи ни ма ка ко се до њих до ла зи. 
За раз ли ку од Хе ге ло вог свет ског ду ха и Марк со ве рад нич ке кла се, Ха бер мас 
се фо ку си ра на ин тер су бјек тив ност и на про бле ме те о ри је ко му ни ка тив не ак-
ци је и ети ке дис кур са, те му је циљ да по ја сни са ме прет по став ке про це са ме-
ђу соб ног раз у ме ва ња ко је се мо гу сма тра ти уни вер зал ним јер су не из бе жне. 
Иако Ха бер мас ви ди ко му ни ка тив ну ра ци о нал ност као не што што је на уда ру 
мо дер ног дру штва, сма тра ипак да са мо је згро ко му ни ка тив не ра ци о нал но сти, 
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Ха бер мас по тен ци ра мо мен тат ну жно сти оства ри ва ња ме ђу-
соб ног раз у ме ва ња у рас пра ви. Као по сле ди ца то га, љу ди су схва-
ће ни као де мо крат ски на стро је на би ћа. Он на сту па као  уни вер-
за ли стич ки мо ра ли ста ко ји по сма тра ства ри  те о ре ти зи ра ју ћи из 
„ви син ске“, нор ма тив не пер спек ти ве јер  су пра ви ла ко ја од ре ђу ју 
ко рект ност са мог про це са да та као уна пред нор ми ра на, у фор ми 
прет по став ки иде ал не го вор не си ту а ци је.37)

Фу ко, на про тив, де струк ци јом кон струк та гра ђан ских вр ли-
на, по сма тра „од о здо“ про це се и кон тек сте. Ана ли зи ра ју ћи моћ, 
Фу ко је за кљу чио да она уоп ште ни је ухва тљи ва кроз кон сти ту ци-
о на ли зам у по љу при ну де. Он то на зи ва из ве сном пред ста вом мо-
ћи-за ко на или ju ri di co di scur si ve – „је зик за ко на је је зик мо ћи, јер 
за кон је моћ при ну де“. Ње гов ре зон је: де кон струк ци јом мо ћи, пу-
тем раз у ме ва ња ње не ге не зе, ме ха ни за ма функ ци о ни са ња, ње них 
ци ље ва, де ма ски ра ти моћ, у ко је спа да и дис курс ра ци о нал но сти и 
за ко ни то сти, раз врг ну ти ла жну исти ну ко ја се кри је иза дис кур са 
мо ћи а по ли тич ку ана ли зу за ме ни ти де цен три ра ним ту ма че њем, 
раз у ме ва њем са ме мо ћи. За Ха бер ма са тај си стем функ ци о ни ше у 
сми слу да је су ве ре ни тет/ле га ли тет основ на прет по став ка по треб-
на за ре гу ла ци ју мо ћи пу тем за ко на. Ње га не за ни ма што се моћ 
успе шно скри ла иза тог за ко на и ње го ве на вод не кон тро ле.38)

На су прот Ха бер ма су, Фу ко и Де ри да сма тра ли су да је ко-
му ни ка ци ја увек и у свим вре ме ни ма би ла про же та струк ту ра ма 
мо ћи, па је бе сми сле но опе ри са ти у кон цеп ту ко му ни ка ци је у ко ме 

тај ује ди њу ју ћи, на ар гу мен ти ма за сно ван го вор пред ста вља цен трал но ис ку-
ство у раз во ју чо ве чан ства. (Flyvbjerg, В., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for 
Ci vil So ci ety?“ The Bri tish Jo ur nal of So ci o logy, Vol 49, No 2, 1998, pp 210-233, 
стр. 210-212).

37) Flyvbjerg, B., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil So ci ety?“, The Bri tish 
Jo ur nal of So ci o logy, стр. 213-214) .

38) Аутор сма тра да је основ на сла бост Ха бер ма со вог про јек та у не по ве за но сти 
иде а ла и ствар но сти, у рас ко ра ку из ме ђу на ме ра и оног што се ствар но де ша-
ва. Јер, и сам Ха бер мас сма тра да дис курс не мо же да ство ри усло ве по треб не 
за оства ре ње де мо кра ти је и ети ке дис кур са. Да кле, дис курс о ети ци је све 
што Ха бер мас мо же да по ну ди, сма тра Флув бјерг. То је и основ ни про блем 
ње го вог про ми шља ња, јер нам при ка зу је уто пи ју ко му ни ка тив не ра ци о нал-
но сти, али не и на чин да се до ње до ђе. Он сам спо ми ње не до ста так кључ них 
ин сти ту ци ја и со ци ја ли за ци је као пре пре ка за дис кур зив но до но ше ње од лу ка. 
Про блем ис кљу че ња „дру гог“ по себ но ста вља Ха бер ма са у не згод ну по зи ци ју 
јер прак са опо вр га ва мо гућ ност оства ри ва ња прин ци па отво ре но сти као ди-
стинк тви ног обе леж ја јав не сфе ре. У при лог то ме го во ри чи ње ни ца да су са мо 
на по љу кон флик та и су ко ба ми шље ња ис кљу че них, фе ми нист ки ња, па и зе-
ле них, мо гла су да по стиг ну не што на афир ма ци ји сво јих по зи ци ја, а не пу тем 
ра ци о нал ног кон сен зу са. Ка ко су Ели и Ра јан већ по ка за ли, исто риј ски про цес 
кон сти ту и са ња са ме јав не сфе ре раз ви ја се не кроз ра ци о нал ни дис курс сам 
по се би, већ кроз бор бу (Flyvbjerg, B., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci-
vil So ci ety?“, стр. 213- 215).
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моћ од су ству је. Ако се моћ укљу чи у оп сер ви ра ње, ко му ни ка ци ја 
он да би ва ока рак те ри са на и „кроз не-ра ци о нал ну ре то ри ку, до ми-
на ци ју и ин те рес, а про бле ма ти ка ва лид но сти, ка ко је Ха бер мас 
схва та, би ва по ти сну та ело квен ци јом, скри ве ном кон тро лом и ха-
ри змом. Да ли су ко му ни тив на или ре то рич ка по зи ци ја „ис прав-
не“ ов де не ма зна ча ја.Та ко пи та ње ко му ни ка тив не ра ци о нал но сти 
на спрам ре то рич но сти тре ба оста ви ти отво ре но за про ми шља ње. 
Основ но пи та ње оста је да ли је уоп ште мо гу ће раз дво ји ти ра ци о-
нал ност и моћ јед ну од дру ге у са мој ко му ни ка ци ји, и да ли ра ци о-
нал ност мо же би ти ви ђе на изо ло ва но од са ме мо ћи. У том сми слу, 
Ха бер ма со ва прет по став ка ко му ни ка тив не ак ци је из ван од но са мо-
ћи,  мо же се ока рак те ри са ти као апри о ри стич ка и не тач на, бу ду ћи 
да за бо ра вља свој соп стве ни ак си ом, да фи ло зоф ска пи та ња тре ба 
под врг ну ти ем пи риј ској ве ри фи ка ци ји.39)

Док би Ха бер мас же лео да по је дин ци ма и гру па ма ци вил ног 
дру штва про пи ше на ко ји на чин, ко јим про це ду ра ма тре ба да ру ко-
во де свој јав ни дис курс, он с дру ге стра не не же ли да ка же ни шта 
о ис хо ду тих про це ду ра. Фу ко, ме ђу тим, не пре ју ди ци ра ни про цес 
ни ис ход, већ пред ла же фо ку си ра ње на кон фликт и на од но се мо ћи 
као на кључ не тач ке бор бе про тив до ми на ци је. Од ба цу ју ћи то та ли-
тар не те о ре ти зи ра ју ће при сту пе сло бо ди, Фу ко се ори јен ти ше на 
кри ти ку ра да ин сти ту ци ја ко је су на из глед не у трал не и не за ви сне, 
на на чин да по ли тич ко на си ље ко је се кри је иза њих мо же би ти 
де ма ски ра но. Ми сле ћи на Ха бер ма са, Фу ко ис ти че: „про блем ни је 
у то ме да се ре ла ци је мо ћи раз ре ше у уто пи ји пер фект но тран спа-
рент не ко му ни ка ци је, већ да се по ну де тех ни ке упра ве, прин ци пи 
пра ва, као и ети ке ко ји би омо гу ћи ли да се до ми на ци ја као по сле-
ди ца „ига ра мо ћи“ све де на ми ни мум“. От пор и бор ба на су прот 
кон сен зу су пред ста вља ју за Фу коа нај чвр шћу осно ву прак ти ко ва-
ња сло бо де.40)

Кон флик ти као та кви, не мо гу би ти ви ђе ни са мо као не што 
опа сно, де струк тив но по со ци јал ни мир и ред, не што што тре ба 
огра ни чи ти и раз ре ши ти, што је сте Ха бер ма со во ста но ви ште. Јер, 
ка ко ис ти че Бент Флув бјег, по сто ји мно штво до ка за пре ма ко ји ма 
је со ци јал ни кон фликт за слу жан за очу ва ње мо дер них де мо крат-
ских дру шта ва. За Фу ко ва је су спре за ње кон флик та гу ше ње сло бо-
де, јер је пра во на уче шће у су ко бу део са ме сло бо де. У ствар ном 
39) Чак и ње го ви нај ва тре ни ји след бе ни ци по пут Ши ле Бен ха биб и Алек сан дра 

Фе ра ра, оштро су кри ти ко ва ли Ха бер ма сов фор ма ли зам, иде а ли зам и нео се-
тљи вост за кон текст. (Flyvbjerg, В., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil 
So ci ety?“, The Bri tish Jo ur nal of So ci o logy, Vol 49, No 2, 1998, pp 210-233, стр. 
210-212, стр. 216, 218).

40) Flyvbjerg, В., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil So ci ety?“, стр. 224.
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дру штве ном и по ли тич ком жи во ту, лич ни ин те ре си и су ко би не ће 
устук ну ти пред не ком све о бу хват ном со ци јал ном иде јом, као што 
Ха бер мас сма тра. Ми сли ти та ко зна чи ло би по но ви ти Ру со о ву гре-
шку ве ро ва ња у „Оп шту Во љу“, ко ја је ве о ма уда ље на од ствар не 
во ље од ре ђе них ин ди ви дуа и гру па. Сна жно ци вил но дру штво га-
рант је по сто ја ња кон флик та. Пот пу но раз у ме ва ње де мо кра ти је и 
јав не сфе ре мо ра се за то за сно ва ти на ми сли ко ја сме шта кон фликт 
и моћ у ње но сре ди ште, као што чи ни Фу ко, за раз ли ку од Ха бер-
ма са.41)

Дру ги тип пост мо дер ни стич ког при го во ра нор ма тив ној кон-
цеп ци ји јав не сфе ре та ко ђе је фо ку си ран на иде ал кон сен зу са, али 
из епи сте мо ло шке пер спек ти ве. Ко му ни ка тив на ра ци о нал ност са-
сто ји се у ра сту ћој по твр ди прин ци па ва лид но сти ко ју тврд ње мо гу 
и тре ба да ис пу не са мо кроз ме ди јум ре флек сив ног го во ра. Ме ђу-
тим, ре фе ри ра ње на тра ди ци о нал но по сту ли ра ње ва лид но сти ко је 
прет по ста вља пре дис кур зив ну ле ги тим ност ни је ви ше мо гу ће. 42)

При зи ва ње ко му ни ка тив не ра ци о нал но сти за ле ги тим са ње 
пу тем отво ре ног ди ја ло га и кон сен зу са функ ци о ни са ло би са мо 
он да ка да би Ха бер мас мо гао да нас убе ди да је та ра ци о нал ност 
не суп стан тив на, уни вер зал на и спо соб на да га ран ту је до сти за ње 
аутен тич не са гла сно сти. У дру гим слу ча је ви ма мо же јој се при го-
во ри ти са по зи ци ја ни че ан ске/ве бе ри јан ске при мед бе да је сва ки 
не ин стру мен та лан кон цепт ра зу ма дог ма ти чан. Про це ду ра ли стич-
ки при ступ дис кур зив ној ра ци о нал но сти омо гу ћа ва бег из „по ли-
те и зма вред но сти“ ко ји ка рак те ри ше пост мо дер но до ба. Јер, ка ко 
Ха бер мас сма тра, „док год по сто је стан дар ди ар гу мен та тив не ра-
ци о нал но сти као им пли цит но са др жа ни у го во ру, би ће мо у ста њу 
да раз ли ку је мо аутен тич ни, ствар ни кон сен зус од оног ла жног, као 
и од лу ке за сно ва не на ра зу му од оних ба зи ра них на во љи и при ну-
ди“.43)

Иако је, као и Ха бер мас уви ђао не га тив ни зна чај „уни вер за-
ли за ци је функ ци о на ли стич ког ра зу ма и  ле ги ти ми за ци је зна ња пу-
тем мо ћи“, Фран соа Ли о тар је  оспо ра вао ње гов по ку шај да „пре-
не се фор мал на пра ви ла ко ја кон сти ту и шу аутен тич ни кон сен зус из 
на уч не, те о риј ске за јед ни це у сфе ру по ли ти ке“. Он нај пре  сум ња у 
Ха бер ма со ву сли ку ле ги ти ма ци је на уч ног дис кур са (при ви ле го ван 
мо дел ар гу мен та тив не ра ци о нал но сти); за тим, ука зу је на то ка ко 

41) Flyvbjerg, В., „Ha ber mas and Fo u ca ult: Thin kers for Ci vil So ci ety?“., стр.  228-
229, 230.

42) Vil la D., „Post mo der nism and the Pu blic Sphe re“, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce 
Re vi ew, стр. 715.

43) Vil la D., нав. де ло, стр. 715.
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Ха бер мас по ку ша ва да из бег не не по врат ну фраг мен та ци ју јав не 
сфе ре, ства ра ју ћи про це ду рал ни ме ха ни зам ко ји по сре ду је из ме ђу 
„за ра ће них све то ва“. Спе ци фи ко ва ње фор мал них мо гућ но сти „бо-
љег ар гу мен та“ у ства ри па ра зи ти ра на про све ти тељ ском ме та на-
ра ти ву еман ци па ци је.44)

Овај ме та на ра тив еман ци па ци је, ка ко Ли о тар твр ди, био је 
спо со бан да ин те гри ше је зич ке игре на у ке и по ли ти ке кроз њи хо ву 
при ме ну за оства ри ва ње кон сен зу са у отво ре ној де ба ти, као кри те-
ри ју ма ле ги ти ми за ци је зна ња и ин сти ту ци ја. Ме ђу тим,  до шао је 
под сум њу, као и иде ја да  мо де ли ар гу мен та тив не ра ци о нал но сти 
и са гла сно сти де ри вир ни из на у ке, мо гу ство ри ти кон тек сту ал но 
за ви сне кри те ри ју ме ва лид но сти. Јер, овај Ха бер ма сов циљ про-
пор ци о нал но за ви си од „сте пе на упо тре бљи во сти ме та ди скур са 
ко ји по тен ци јал но мо же под не ти хе те ро морф не је зич ке игре дру-
штве ног жи во та – сва ке са сво јим кон текст но за ви сним пра ви ли-
ма ле ги ти ма ци је, ком пе тен ци је и при ме не“. Као ар гу мент про тив 
прет по став ке да дис курс са др жи кључ иден ти фи ко ва ња кон текст-
но за ви сних кри те ри ју ма ва лид но сти, Ли о тар ис ти че да „не ма раз-
ло га ми сли ти да је мо гу ће од ре ди ти ме та пра ви ла за јед нич ка свим 
тим је зич ким игра ма; или да ра ци о нал ни кон сен зус, по пут оног 
на сна зи у од ре ђе ном мо мен ту у окви ру на уч не за јед ни це, мо же 
об у хва ти ти „то та ли тет ме та пра ви ла у ре гу ли са њу то та ли те та ис-
ка за ко ји цир ку ли шу“ у јав ној сфе ри. Ха бер мас не мо же да пој ми 
ле ги ти ми тет у тер ми ни ма дру га чи јим од тра га ња за уни вер зал ним 
кон сен зу сом. За то мо ра прет по ста вља ти мо гућ ност оства ри ва ња 
са гла сно сти свих уче сни ка о уни вер зал ној ва лид но сти ме та пра ви-
ла је зич ких ига ра.45)

За Ли о та ра прет по став ка о ова квој са гла сно сти за пра во је не-
у тра ли зо ва ње „ди вер зи те та дис кур зив них про сто ра“, сва ког окре-
ну тог вла сти тим праг ма тич ким пра ви ли ма, и она во ди у ре дук ци ју 
не сво дљи ве хе те ро ге но сти је зич ких ига ра.  Још да ље, Ха бер мас 
прет по ста вља да је циљ ди ја ло га кон сен зус, за ко јим чо ве чан ство 
као ко лек тив ни (уни вер зал ни) су бјект тра га као за оп штом еман ци-
па ци јом кроз ре гу ла ри за ци ју по те за до пу ште них у свим је зич ким 
игра ма. Прет по ста вља и да се ле ги тим ност би ло ко јег ис ка за са др-
жи у ње го вом до при но су тој еман ци па ци ји. Ова ква прет по став ка 
не са мо да вр ши на си ље над хе те ро ге но шћу је зич ких ига ра, већ 
и над хе те ро ге но шћу њи хо вих уче сни ка – њи хо вом плу рал но шћу 
– под ре ђу ју ћи их све ре жи му дис кур зив не прак се ди зај ни ра не да 
44) Vil la D., „Post mo der nism and the Pu blic Sphe re“, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce 

Re vi ew, стр. 715.
45) Vil la D., нав. де ло стр. 716.
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пре ва зи ђе оно што Ли о тар ви ди као „аго ни стич ку ди мен зи ју је зич-
ких ига ра“. Због ова квог „по рав на ва ју ћег“, ан ти а го ни стич ког ка-
рак те ра кон сен зу ал ног мо де ла, Ли о тар за кљу чу је да је „кон сен зус 
по стао за ста ре ла и сум њи ва вред ност“ и уме сто за ње га од лу чу је 
се за „па ган ску“ по ли ти ку ко ја од луч но рас ки да са свим по ку ша-
ји ма „по сту ли ра ња ак ци је и прак тич них од лу ка на те о риј ском дис-
кур су прав де и ле ги тим но сти“. 46)

Из Ли о та ро ве пер спек ти ве, фраг мен та ци ја јав не сфе ре – 
по ја ва не у са гла си вих је зич ких ига ра као по сле ди це пост мо дер-
не смр ти то та ли зу ју ћих ме та на ра ти ва – отва ра пут фор ма ма по-
ли тич ке прак се и про су ђи ва ња осло бо ђе ним „ти ра ни је на у ке или 
епи сте ме“; за ан ти фун да ци о ни стич ке по ли ти ке или ми шље ња, за 
„су ђе ње без кри те ри ју ма“ – осло ба ђа по ли тич ко „де ма ски ра њем 
иде а ла уте ме ље ног кон сен зу са“. Ли о та ров епи сте мо ло шки при го-
вор Ха бер ма со вој кон струк ци ји јав не сфе ре ана ло ган је  Фу ко о вој 
при мед би ве за ној за ње го во по др жа ва ње ле ги ти ма ци о не про бле-
ма ти ке (Ли о тар ви ди ову про бле ма ти ку као не што што об у хва та 
сва ки по ку шај де ри ви ра ња по ли тич ког из те о риј ског). Те о ри ја 
јав не сфе ре кри је ди сци пли нар но на лич је „де ла ња у за је ди штву“. 
Јер сва ко ре гу ли са ње по те за у би ло ко јој је зич кој игри со бом но си 
ан ти а го ни стич ке им пли ка ци је. Ли о тар сла ви фраг мен та ци ју јав не 
сфе ре, од но сно хе те ро ге ност ко ју она про из во ди. Је ди ни кри те ри-
јум ле ги тим но сти он ви ди у ло кал ним, кон те сту ал но спе ци фич ним 
„на ра ти ви ма пр вог ре да“ као су прот ста вље не ме та на ра ти ви ма/ме-
та ди скур си ма.47) 

Тре ћи тип пост мо дер ни стич ке при мед бе до ла зи из он то ло-
шке пер спек ти ве и усме рен је про тив при пи си ва ња спе ци фич не 
ре ал но сти  јав ној сфе ри и по ја ва ма  у њој. То је ди рект ни је при ме-
њи во на те о ри ју Ха не Арент, ко ја је по ну ди ла оно што би  се мо-
гло на зва ти „он то ло ги ја јав ног до ме на“. Док је Ха бер мас од ре ђи-
вао јав ну сфе ру у тер ми ни ма спе ци фич не фор ме ин тер ак ци је и њој 
при пи са не ра ци о нал но сти, Арен то ва је де фи ни са ла фе но ме но ло-
шки као „за јед нич ки про стор по јав но сти“, али та ко да плу рал ност 
до би ја „кон сти ту тив ну  и кон се зу ал ну ди мен зи ју“. Де ли бе ра ци ја и 
де ба та раз ли чи тих пер спек ти ва кон сти ту и ше тај „за јед нич ки свет 
по јав но сти“, свет „чи ја је ре ал ност функ ци ја стал ног, не пре кид ног 
го во ра о оно ме што по сто ји ме ђу на ма“. За Арен то ву, ствар но је 
46) Vil la D., “Post mo der nism and the Pu blic Sphe re”, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce 

Re vi ew,Vol. 86, No.3. (Sept., 1992), pp. 712-721, стр. 716.
47) Vil la D., нав. де ло, стр. 716, 718. О зна ча ју  пре ла ска са про у ча ва ње је дин стве-

не јав не сфе ре на оп сер ви ра ње ње не мно го стру ко сти оп шир ни је у Пе шић, М., 
Но ва ко вић., Сло бо да и јав ност, Бе о град, 2008, стр. 204-207.
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оно што се по ја вљу је у јав но сти и мо же да се ви ди и чу је од стра не 
сва ког. 48)

Бо дри ја ро во те о ре ти зи ра ње си му ла кру ма, ка ко ис ти че Да на 
Ви ла, по ка зу је нам ка ко „свет по јав но сти у не ста ја њу“ у арен ти јан-
ском сми слу оста је за ро бљен уну тар „ло го цен трич не/ме та фи зич ке 
ло ги ке зна ка“. Јер, за Ха ну Арент је јав на сфе ра „про стор ствар не 
по јав но сти, зна ко ва чи је су игре упу ћи ва ња и ауто ре фе рен ци јал-
ност огра ни че не ти ме да ли су их сви ви де ли и чу ли“. То при ме њу-
је и шти ти опо зи ци ју из ме ђу аутен тич ног, „ствар ног“ и ње го ве не-
а у тен тич не, из ма ни пу ли са не ко пи је, при че му је овај пр ви и услов 
и ре зул тат ак ци је и го во ра, а дру ги ни шта ви ше до умно жа ва ње 
зна ко ва/сли ка ко ји слу же са мо да љем уни ште њу на шег осе ћа ња за 
свет. Бо дри јар сма тра да ова кво гле да ње на ства ри, (свет као из бле-
део, уга шен или пре кри вен) не рас ки да пот пу но са „ре пре зен та-
ци о ном епи сте мом“. „Пост мо дер ни зам, с дру ге стра не, оста вио је 
по ре дак по јав ног иза: ре ал ност (укљу чу ју ћи ту и ре ал ност по јав-
но сти ко ју Арен то ва же ли да за шти ти у но стал ги ји за за јед нич ким 
ре фе рен том) је тре нут но ге не ри са на као ефе кат си му ла ци је“. Јер, 
са вре ме но, пост мо дер но дру штво уоп ште, Бо дри јар ви ди као за вр-
ше так исто риј ског про це са раз во ја си му ла ци је.49)

Нео ка пи та ли стич ко-ки бер нет ски по ре дак, сма тра Бо дри јар, 
пу тем кул тур них ко до ва и мо де ла упра вља свим аспек ти ма дру-
штве ног жи во та. Си му ла циј ски мо де ли кон сти ту и шу свет ко ји је 
во ђен струк ту рал ним за ко ном вред но сти. Ко до ви и мо де ли струк-
ту ри шу би нар ни си стем ко ји не ма ал тер на ти ве, јер се мо же од лу-
чи ва ти са мо из ме ђу две ју по ну ђе них мо гућ но сти. ”Чи тав си стем 
ко му ни ка ци је је са сло же не син так сич ке струк ту ре је зи ка пре шао 
на би нар ни и си нал ге тич ки си стем пи та ња/од го во ра – на не пре ста-
ни тест. А тест и ре фе рен дум су, као што нам је по зна то, са вр ше-
не фор ме си му ла ци је: од го вор је ин ду ко ван пи та њем, об ли ко ван је 
уна пред”. 50)

Ме диј ска ин фор ма ци ја не ма ви ше ни чег за јед нич ког са ре-
ал но шћу чи ње ни ца. И објек ти и ин фор ма ци је већ про ис хо де из 
јед ног из во ра, из мон та же, из већ те сти ра не ствар но сти ко јој су 
по ста вље на са мо од го ва ра ју ћа пи та ња. Ме ди ји сво јим си сте мом 
по ру ка, ко је су у ства ри се лек ци о ни са на пи та ња, кре и ра ју обра сце 
при ма ла ца. Јав но мње ње са мо је нај у спе шни ји од обра за ца, дру-
штве но и мен тал но об ли ко ва них усме ре ним деј ством ме диј ских 

48)  Vil la D., „Post mo der nism and the Pu blic Sphe re“, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce 
Re vi ew, стр. 717. 

49) Vil la D., нав. де ло, стр. 716.
50) Бо дри јар, Ж., Сим бо лич ка раз ме на и смрт, Бе о град, 1991, стр. 74
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по ру ка, сма тра аутор. Оно “ни је не ствар на, већ хи пер ре ал на по-
ли тич ка суп стан ца, фан та стич на хи пе ре ал ност ко ја жи ви са мо од 
мон та же и те сту ал не ма ни пу ла ци је. ” 51)

*
Ха на Арент и  Јир ген Ха бер мас усме ри ли су сво је те о риј-

ске оп сер ва ци је јав не сфе ре ка ства ра њу пре ци зних кри те ри ју ма за 
од ре ђи ва ње аутен тич но „јав ног“ под руч ја. Ин си сти ра ју ћи на по-
себ но сти јав не сфе ре као со ци јал ног про сто ра и вр сте ин тер ак ци је 
ко ја се у њој ја вља, они су те жи ли да уста но ве ну жне ми ни мал не 
усло ве за „не при сил ну де ли бе ра ци ју“ и „од лу чи ва ње ме ђу раз ли-
чи тим а јед на ким“. Та ко је на стао је дан иде ал  ко ји иако у ве ли кој 
ме ри уто пиј ски устро јен мо же по слу жи ти у по сту ли ра њу кри ти ке 
фор ми аси ме три је, при ну де, на си ља и ко му ни ка тив них дис тор зи ја 
ко ји ка рак те ри шу са да шње ста ње јав не сфе ре.

Ха бер ма сов кон цепт јав не сфе ре ни је за не мар љив за раз у ме-
ва ње про бле ма сло бо де, као што не мо же да се за не ма ри ве ли чи на 
са мог ње го вог ин те лек ту ал ног по ду хва та по се би, по го то во у вре-
ме кад је ве ћи на фи ло зо фа од у ста ла од та квих пре тен зи ја. Из гле да, 
ме ђу тим, да прак тич не фор ме јав ног жи во та окре ну те кон флик ту и 
про же те од но си ма мо ћи  зах те ва ју дру га чи ју па ра диг му од оне ко ја 
се ве зу је за фор ме јав ног жи во та ко је су дис кур зив не и за ви сне од 
кон сен зу са. Али, уз не сум њи ви зна чај ко ји на че ло плу рал но сти, 
фраг мен та ци је и кон флик та има за кон цепт са вре ме не јав не сфе ре, 
пи та ње је да ли то ну жно мо ра зна чи ти од ба ци ва ње свих нор ма тив-
них  по сту ла та  мо дер ног на ра ти ва јав но сти.

Прин цип отво ре но сти, као оп ште до ступ но сти јав не сфе ре 
зна чи да се у њој мо гу из ра жа ва ти, у ме ђу соб ној кон ку рен ци ји, раз-
ли чи те иде је, про бле ми, инер пре та ци је, ар гу мен та ци је, раз ли чи та 
дру штве на и по ли тич ка ис ку ства, ин те ре си, иден ти те ти, украт ко  
раз ли чи те дру штве не гру пе и њи хо ви дис кур си, што пред ста вља 
основ ну де мо крат ског ха би ту са сва ког дру штва. Али пи та ње, ка ко 
оси гу ра ти ствар не прет по став ке за јед на ке мо гућ но сти оства ри ва-
ња фор мал но истих пра ва, не ма свој од го вор, што отво ре ност  као 
свој ство јав не сфе ре свр ста ва у ка те го ри ју нор ма тив ног иде а ла. 
Али, мо жда сле ди ти овај прин цип зна чи и раз от кри ва ти ме ха ни зме 
ко ји оне мо гу ћа ва ју ње го во ре а ли зо ва ње, као што је то на свој на-
чин учи нио Ми шел Фу ко.

Прин цип отво ре но сти  као ди стинк тив но обе леж је јав не 
сфе ре зна чи  и ње но функ ци о ни са ње као ме ди ја по сре до ва ња јав-
них де лат но сти; под ра зу ме ва тран спа рент ност по ли тич ког жи во-

51) Бо дри јар, Ж., Сим бо лич ка раз ме на и смрт, Бе о град, 1991, стр. 76.
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та, утвр ђе ност на чи на и про це ду ра оба вља ња јав них функ ци ја и 
ви дљи вост њи хо вих по сле ди ца, што омо гу ћа ва ле ги ти ми са ње или 
оспо ра ва ње и по зи ва ње на од го вор ност. Та ко из отво ре но сти де ли-
мич но про ис хо ди су ве ре ност јав не сфе ре ко ја се од но си на  усло ве 
за оства ри ва ње си сте мат ске кри тич ке кон тро ле вла сти. Од су ство 
хи је рар хи је, аси ме три је и при ну де део је, пак, крај ње про бле ма-
тич не, уто пиј ске пер спек ти ве гле да ња на про блем су ве ре но сти јав-
ног до ме на.

Ка да је реч о ра ци о нал но сти јав не сфе ре, ва жно је под се ти-
ти се да дис курс ра ци о нал но сти  мо же, ка ко нас Фу ко упо зо ра ва,  
пред ста вља ти сво је вр сно сред ство  до ми на ци је. Иде ја да ко му ни-
ка ци ја прет по ста вља ра ци о нал ни кон сен зус у по гле ду уни вер зал-
них нор ми не при хва тљи ва је у на че лу, јер, ка ко ис ти че Ф. Ли о тар, 
го вор тре ба по сма тра ти пре као так ми че ње не го као ра ци о нал ну 
са рад њу. Без об зи ра на то што је ја сно у ко јој је ме ри сва ки дис-
курс, па и ра ци нал ни пред ста вља вид иде о ло шке ин тер вен ци је 
уну тар ко му ни ка тив ног по ља, ра ци о нал ност јав не сфе ре не мо же 
се од ба ци ти као нор ма тив на прет по став ка. Она пре све га озна ча-
ва зах тев да по је дин цу у ме диј ској ко му ни ка ци ји као при мар ном 
об ли ку ње го вог ин фор ми са ња о дру штве ној ствар но сти, бу ду омо-
гу ће не  ко му ни ка тив не/са знај не по зи ци је дру га чи је од оних ко је га 
сво де на обје кат по ли тич ког де ло ва ња, про па ган де и ма ни пу ла ци-
је. Ра ци о нал ност јав не сфе ре од но си се и на по ле мич ко-ар гу мен та-
тив ни ка рак тер  јав не де ба те  као ње не те жи шни це. Пра ви ла јав ног 
дис кур са ис кљу чу ју пра во на нео д го вор ност, не ком пе тент ност и 
про звољ ност из ла га ња. У овом кон тек сту  по ста је зна ча јан  Ха-
бер ма сов по јам ко му ни ка тив ног де ла ња, јер “у сре ди ште ста вља 
ин те рес за је зич ко спо ра зу ме ва ње, као ме ха ни зам ко ор ди ни ра ња 
де ло ва ња”.52)

Нор ма тив на по ла зи шта мо дер не те о ри је јав не сфе ре у ко-
ли зи ји су са пост мо дер ни стич ким уви ди ма ва жним за раз у ме ва ње 
овог дру штве ног фе но ме на, што не мо ра ну жно да зна чи да би ло 
ко ју те о риј ску по зи ци ју тре ба од ба ци ти. На про тив, ова кон тро вер-
за пред ста вља под сти цај да љим про бле ма ти за ци ја ма и /или те о риј-
ским про ми шља њи ма њи хо вог (не)мо гу ћег хар мо ни зо ва ња. Јер, уз 
не сум њи ви зна чај ко ји са вре ме на оспо ра ва ња на ра ти ва јав но сти, а 
по себ но кри тич ка про пи ти ва ња иде а ла ра ци о нал ног, не при сил ног 
кон сен зу са има ју за кон цепт  јав не сфе ре, по ста вља се пи та ње да 
ли без нор ма тив ног уте ме ље ња овај кон цепт мо же пред ста вља ти 
со ци јал ни про је кат ре ле ван тан за кри ти ку и уна пре ђи ва ње де мо-
крат ских прак си у са вре ме ном дру штву.

52) Па ви ће вић, Ђ., “По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност”, СПМ, 1996, 1-4, стр. 
85.
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MilenaPesic

MODERNANDPOSTMODERNINTERPRETATIONS
OFTHEPUBLICSPHERE

Summary
Objective of this text is to present basic controversies in under-

standing of the public sphere on the line of separation of modern and 
post-modern thinking. Taking this objective into consideration, firstly 
there are presented basic ideas of Habermasian-Arendt (modern) con-
cept of the public sphere, and then they are compared with the ideas of 
Michael Foucault, Jean Baudrillard and Francois Liotard that reflect 
three types of contemporary post-modern objections to this concept: 
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the type of objections that are in regard to the „power objection“ (M. 
Foucault), epistemological objection (F. Liotard) and ontological objec-
tion (J. Baudrillard). Although the word here is about irreconcilability 
of the theoretical positions, it does not necessarily imply the necessity 
for abandoning some of them, but, on the contrary, the encouragement 
for its further reflections and (im)possible harmonization. Although 
contemporary objections of the narrative of the public  have hteir own 
undoubtful relevancy, the question remains as to whether the concept 
of the public sphere without normative principles might be a social pro-
jecct that is relevent for the critiques and development of democratic 
practice in contemporary society.
Key Words: public sphere, (civil) public, rationality, general availability/prin-

ciple of openness, communication, democratic debate, power, 
consensus, narrative
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ЈаснаМилошевићЂорђевић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ПСИХОЛОШКИИДЕМОГРАФСКИ
КОРЕЛАТИКОРИШЋЕЊА
РАЗЛИЧИТИХМЕДИЈА1)

Сажетак
Са вре ме ни свет ка рак те ри ше из ме ђу оста лог раз вој но вих 

ме ди ја, и кре и ра ње но ве и дру га чи је пу бли ке. Но ви ме ди ји ути чу 
на сва ко днев ни жи вот, али и на жи вот за јед ни це. Уз кон вен ци о нал-
не ме ди је раз ви ја ју се и ал тер на тив ни ме ди ји (пре све га ин тер нет). 
Основ на од ли ка но вих ме ди ја је кон вер ген ци ја из ме ђу раз ли чи тих 
ме диј ских плат фор ми и ин тер ак тив ност. У овом ра ду ис пи ту је мо 
ва ри ја бле ко је мо гу ути ца ти на из бор ме ди ја, ко ји ће се ко ри сти ти 
као основ ни из вор ин фор ми са ња. Мо гу ли се де фи ни са ти ко ре ла ти 
ко ри шће ња раз ли чи тих ме ди ја? Да ли су то де мо граф ске ка рак те-
ри сти ке (пре све га ста рост, обра зо ва ње и до хо дов ни ста тус), или 
не ке пси хо ло шке ка рак те ри сти ке љу ди. Или до ми нан тан ме диј ко-
ји се ко ри сти за ин фор ми са ње је сте пре вас ход но од ре ђен кул ту-
ро ло шким и дру штве ним ка рак те ри сти ка ма за јед ни це. У ра ду се 
ана ли зи ра ју по да ци кван ти та тив ног ис тра жи ва ња на ре пре зен та-
тив ном узор ку од 1050 гра ђа на Ср би је, ста ри јих од 15 го ди на, ре а-
ли зо ва ног 2008. го ди не. 
Кључ не ре чи: Тра ди ци о нал ни ме ди ји, мо дер ни ме ди ји, мо де ран тип, 

кон зер ва ти ван тип

1)  Рад у окви ру про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских 
ин сти ту ци ја у Ср би ји” ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и жи вот не сре ди не Ре пу-
бли ке Ср би је.
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ТРАДИЦИОНАЛНИИМОДЕРНИМЕДИЈИ–
ДАЛИЈЕМОГУЋЕРАЗГРАНИЧИТИИХ?

Да на шњи свет ка рак те ри ше ди на ми чан раз вој раз ли чи тих 
об ли ка ме ди ја. Ме ди ји ути чу на све аспек те жи во та, не са мо на 
ста во ве гра ђа на, њи хо во по на ша ње, и кул ту ру. Та је ве за не рас ки-
ди ва и уза јам на, и ка ко се раз ви ја ју ме ди ји и њи хо ви са др жа ји и 
но ве тех но ло ги је, та ко се раз ви ја и пу бли ка и дру штво у це ли ни. 
Ме ди ји су да нас све број ни ји, вре ме на је све ма ње, па жња гле да ла-
ца, слу ша ла ца је све сла би ја, а ко ли чи на ин фор ма ци ја је све ве ћа. 
У јед ном бро ју би ло ко јих днев них но ви на, да нас има ви ше ин-
фор ма ци ја не го што су љу ди ра ни је мо гли да при ку пе у то ку це лог 
свог жи во та. Ко му ни ка ци ја је у сва ком тре нут ку мо гу ћа са нај у-
да ље ни јим осо ба ма на дру гом кра ју све та, за хва љу ју ћи мо дер ним 
ме ди ји ма. За по след њих не ко ли ко го ди на ство ре но је то ли ко ин-
фор ма ци ја, ко ли ко и у про те клих не ко ли ко ве ко ва. И то ни је и не ће 
би ти крај. Те ле ко му ни ка ци је се и да ље му ње ви то раз ви ја ју, нај пре 
с аспек та бр зи не и до ступ но сти. Сто га се сте пен на прет ка не ког 
дру штва као и сте пен ње го ве де мо кра тич но сти и сло бо де, про це-
њу је из ме ђу оста лог пре ко раз во ја но вих тех но ло ги ја, као и пре ко 
до ступ но сти раз ли чи тих ин фор ма ци ја и раз ви је но сти ме ди ја. 

По себ но у по след њим де це ни ја ма, ме ди ји се тран сфор ми шу, 
и њих ка рак те ри ше не са мо ве ћи број ме ди ја уну тар кла сич но де-
фи ни са них ме ди ја, не го се усло жња ва и број ал тер на тив них ме ди-
ја. Ме ди је услов но мо же мо по де ли ти на мо дер не и кон вен ци о нал не 
(та је ди стинк ци ја са мо услов на, јер у мо дер не ме ди је спа да ју сви 
они ме ди ји ко ји мо гу да се пред ста ве пре ко ди ги тал не плат фор ме). 
У кон вен ци о нал не би спа да ли штам па, ра дио и ТВ, док је нај до ми-
нант ни ји мо дер ни ме диј ин тер нет. Тра ди ци о нал ни ма сов ни ме ди ји 
као што су ТВ, ра дио и штам па ни су ви ше ефи ка сни у ме ри у ко јој 
су би ли, и не мо гу да за до во ље по тре бу за пра во вре ме ном и кон-
ти ну и ра ном ин фор ма ци јом, ко ја је нео п ход на са вре ме ном чо ве ку 
у сва ком тре нут ку. Упр кос то ме што по сто је но ве фор ме у еми то ва-
њу те ле ви зиј ског сиг на ла, фор ма те ле ви зиј ског про гра ма је оста ла 
ре ла тив но не про ме ње на. Сто га се отво рио про стор за раз вој дру-
гих, са вре ме ни јих об ли ка ме ди ја пре све га ин тер не та, ко ји мо гу 
да обез бе де ин фор ма ци ју у сва ком тре нут ку и у сва кој си ту а ци ји 
(пре ко мо бил них те ле фо на, али и дру гих са вре ме них тех но ло ги ја). 
Раз вој ин тер не та у нај ве ћој ме ри ути че на сма ње ње кон зу ма ци је 
штам пе, али и ра ди ја и те ле ви зи је. Ис тра жи ва ња у све ту су по ка-
за ла да осо бе од 14 до 35 го ди на све ви ше вре ме на про во де ис пред 
ком пју те ра ко ри сте ћи ин тер нет. 
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Ве о ма је те шко у да на шње вре ме раз ли ко ва ти ме ди је. Упра-
во због то га што не ма ја сних гра ни ца из ме ђу ме ди ја; ра дио, штам-
па и те ле ви зи ја има ју сво ја ин тер нет из да ња. Да кле, сва ки ме диј је 
у са да шњем вре ме ну у кон ку рен ци ји са дру гим ме ди ји ма, упра во 
због гу бит ка ја сне гра ни це ме ђу њи ма. Основ на од ли ка мо дер них, 
са вре ме них ме ди ја је ин тер ак тив ност и кон вер ген ци ја. Кон вер ген-
ци ја се упра во од но си на раз ли чи те плат фор ме јед ног истог ме ди-
ја, на гу бље ње гра ни ца ме ђу њи ма. Већ да нас ве ћи на ме ди ја има 
ди ги тал ну плат фор му (и штам па и ра дио и те ле ви зи ја). Дру га ва-
жна од ли ка но вих ме ди ја је ин тер ак тив ност, да кле не ма па сив ног 
по сма тра ња ин фор ма ци ја ко је се пла си ра ју из јед ног цен тра, већ 
пу бли ка у ве ли кој ме ри мо же да кре и ра не ки са др жај. Да кле, пред-
ност ин тер не та у од но су на ТВ је нај пре у ин тер ак тив но сти, ко ја је 
у су прот но сти од па сив ног се де ња ис пред те ле ви зо ра или спо рог 
чи та ња штам пе. Ве ли ки успех но вих ме ди ја упра во ле жи у ин тер-
ак ци ји са пу бли ком, у ко јој она кре а тив но мо же да уче ству је у кре-
и ра њу про гра ма. Са да се но ви ме ди ји мо гу ко ри сти ти као пре тра-
жи ва чи. Ка ко се ме ња плат фор ма и из глед ме ди ја, та ко се ука зу је 
ве ли ка по тре ба и за за кон ском ре гу ла ти вом но вих ме ди ја, као и за 
кон тро лом и се лек ци јом ин фор ма ци ја. Док су ра ни је ме ди ји (ме-
диј ски цен три) би ли ти ко ји су чу ва ли и од лу чи ва ли ка кве ће се 
ин фор ма ци је пла си ра ти, са да се ин тер нет на мет нуо као ме диј ко-
ји се лек ту је ин фор ма ци је. Раз ви ја ју се но ви об ли ци ко му ни ка ци је: 
„so cial net wor king“ и „on-li ne ga mes“, ко ји су по себ но по пу лар ни 
код мла ђе по пу ла ци је. Они пред ста вља ју сво је вр сну раз ме ну иде ја 
и ин фор ма ци ја, и ве о ма су при влач ни ме дју мла дјом по пу ла ци јом. 

Но ве тех но ло ги је та ко ђе се раз ли ку ју по ме сту кон зу ми ра ња 
у од но су на кон вен ци о нал не ме ди је. Док се кон вен ци о нал ни ме-
ди ји (те ле ви зи ја и ра дио) нај че шће кон зу ми ра ју код ку ће, у по ро-
дич ном окру же њу, до тле се мо дер ни ме ди ји мо гу пра ти ти би ло где 
(пре ко мо бил ног те ле фо на, у ин тер нет ка фе и ма, на по слу). Кон-
вен ци о нал ни ме ди ји под ра зу ме ва ју пре све га про цес ком про ми са 
и уса гла ша ва ња са око ли ном, кон сен зу са о то ме шта ће се пра ти ти 
и у ком тре нут ку. Док су мо дер ни ме ди ји ис кљу чи во ин ди ви ду-
ал ни чин, да кле за ви се од од лу ке по је дин ца ко ји их кон зу ми ра, и 
ко ји пот пу но сам и у скла ду са сво јим по тре ба ма и же ља ма до но си 
од лу ку о то ме шта и где ће кон зу ми ра ти. Мо же мо ре ћи да се ср-
ха но вих ме ди ја раз ли ку је, као и на чин при ку пља ња и пла си ра ње 
ин фор ма ци ја. Ге не рал но, све на ве де но су ге ри ше нео п ход ност за 
ре ви ди ра њем схва та ња ме ди ја у це ли ни.

Об зи ром да је ин тер нет но ви ме диј, ко ји се тек раз ви ја, при-
род но је да по сто је ве ли ке раз ли ке у ње го вој при сут но сти и раз-
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во ју у ра зним зе мља ма. Пре ма рас по ло жи вим и јав ним по да ци ма 
За во да за ста ти сти ку, пе не тра ци ја ин тер не та у Ср би ји је 36.7% (то 
је про це нат до ма ћин ста ва ко ја по се ду је ин тер нет при кљу чак у Ср-
би ји пре ма нај но ви јим по да ци ма За во да за ста ти сти ку за 2009. го-
ди ну). У Ср би ји је 38.1% ли ца ко ри стио Ин тер нет у по след ња 3 
ме се ца, 3.6% ис пи та ни ка ко ри сти Ин тер нет пре ви ше од 3 ме се ца, 
а 1.9% пре ви ше од го ди ну да на. То је по ве ћа ње од 3.5% у од но су 
на 2007. го ди ну. За раз у ме ва ње и про у ча ва ње на чи на на ко ји осо-
бе ко ри сте ме ди је по треб но је ана ли зи ра ти не са мо ин ди ви ду ал не 
раз ли ке (што се де лом при ка зу је у овом ра ду), већ и чи тав сплет и 
кон текст дру штве них ка рак те ри сти ка и од ли ка јед ног дру штва. У 
овом ра ду про у ча ва мо ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке, и на чин на 
ко ји оне ути чу на из бор до ми нант ног ме ди ја за ин фор ми са ње. 

Све на ве де но до но си но ве иза зо ве за ис тра жи ва че ме ди ја. 
По сто је ће ме то до ло ги је не мо гу у пот пу но сти да од го во ре на но ве 
иза зо ве. Та ко је кла си чан ис тра жи вач ки при ступ не а де ква тан у ис-
пи ти ва њу на чи на кон зу ми ра ња но вих ме ди ја и но вих тех но ло ги ја 
ме ђу мла ђом по пу ла ци јом. У обла сти пси хо ло ги је ме ди ја ис пи ту је 
се ве за пси хо ло шких осо би на лич но сти на кон зу ми ра ње од ре ђе них 
ме ди ја (Huh, 2008). На и ме, фре квент ност ко ри шће ња и пер цеп ци ја 
од ре ђе них ме ди ја се мо же по ве за ти са ка рак те ри сти ка ма лич но сти. 
Ко ри шће ње за ви си од то га ка ко се пер ци пи ра ју атри бу ти ме ди ја, 
пре све га: јед но став ност ме ди ја, ко ри сност и ин те рес. Да кле, пер-
цеп ци ја на ве де не три гру пе атри бу та мо же ути ца ти на сте пен ко ри-
шће ња од ре ђе них ме ди ја. От кри ве но је да се за гле да ње те ле ви зи је 
ве зу ју сле де ће ка рак те ри сти ке: осе ћа ње сре ће, ини ци ја ти ве, ре-
лак са ци је, бли зи не ци ља, ла ко ће (Sjo berg, 2007). Та ко ђе, ве зу је се 
ни зак ни во кон цен тра ци је, не га тив них емо ци ја, ак ти ва ци је и при-
су ства дру гих. По сто је не ке сту ди је ко је по ве зу ју гле да ње те ле ви-
зи је са кон зу ма ци јом ал ко хо ла. Те ле ви зи ја као из вор ин фор ма ци ја 
по себ но по ста је до ми нан та у кри зним си ту а ци ја ма. У Аме ри ци у 
кри зним си ту а ци ја ма 54% по пу ла ци је на во ди ТВ као глав ни из вор 
ин фор ми са ња (Fischoff, 2004). Мо жда су ово са мо не ки од раз ло га 
до ми на ци је те ле ви зи је као ме ди ја. Да кле, основ ни мо ти ви за ко ри-
шће ње ме ди ја су: ин фор ми са ње и за ба ва. Ипак су де ћи по са др жа ју 
по сто је ћих ме ди ја, за ба ва је ва жни ја од ин фор ми са ња. 

Шта је основ ни по кре тач за ко ри шће ње раз ли чи тих ме ди ја? 
Да ли су то де мо граф ске ка рак те ри сти ке осо ба (ста рост, ме сто жи-
вље ња, со ци јал на кла са) или пси хо ло шке ка рак те ри сти ке? Или су 
то пре кул ту ро ло шки и дру штве ни фак то ри. У овом ра ду по ку ша-
ли смо да от кри је мо да ли по сто је не ке ка рак те ри сти ке љу ди ко је 
би де тер ми ни са ле њи хов од нос пре ма од ре ђе ним ме ди ји ма (пре-
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вас ход но де мо граф ске и не ке пси хо ло шке ва ри ја бле). Ис ко ри сти ли 
смо јед ну уоби ча је ну ска лу жи вот ног сти ла. То је сет од 24 пи та ња, 
пре ма ко ји ма ис пи та ни ци ис ка зу ју сте пен сла га ња. Од но се се пре-
вас ход но на жи вот ни стил, и спе ци фич но став пре ма но вим тех но-
ло ги ја ма. Од го во ре на ова пи та ња (ко ја су да та у об ли ку ска ле) смо 
до ве ли у ве зу са до ми нант ним из во ром ин фор ми са ња (по ну ђе ни су 
би ли: те ле ви зи ја, ин тер нет, штам па и ра дио). 

МЕТОД

У овом ра ду, као што је већ на ве де но, ће мо по ку ша ти да от-
кри је мо ка ко се раз ли чи те вр сте ме ди ја пер ци пи ра ју ме ђу гра ђа-
ни ма Ср би је, као и да ли по сто ји раз ли ка из ме ђу љу ди ко ји пре-
фе ри ра ју од ре ђе ну вр сту ме ди ја. Ис тра жи ва ње2) спро ве де но на 
ре пре зен та тив ном узор ку гра ђа на Ср би је, ста ри јих од 15 го ди на, 
ве ли чи не 1050 ис пи та ни ка (у про се ку има од 120 - 140 узо рач ких 
та ча ка). Ве ли чи на циљ не по пу ла ци је ко ја је овим узор ком ре пре-
зен то ва на је 6,321,000 и ре зул та ти пред ста вља ју ми шље ње те по-
пу ла ци је. На чин при ку пља ња по да та ка је те рен ска ан ке та ра ђе на у 
до ма ћин ству код ис пи та ни ка, „ли цем у ли це“. Тип узор ка је тро е-
тап ни стра ти фи ко ва ни слу чај ни узо рак, у ви ше ета па. Пр ва ета па 
је из бор те ри то ри ја би рач ког ме ста (око 200 до ма ћин ста ва) би ра на 
са ве ро ват но ћом про пор ци о нал ном ве ли чи ни. По том се до ма ћин-
ства би ра ју ме то дом слу чај ног ко ра ка од за да те адре се. Тре ћи ко-
рак је би ра ње чла на до ма ћин ста ва ко ји ће ди рект но би ти ис пи ти-
ван, од но сно уче ство ва ти у ис тра жи ва њу, при ме ном Киш та бли ца. 
Стра ти фи ка ци ја узор ка се вр ши на осно ву ти па на се ља (ур бан/ру-
рал) и шест гео-еко ном ских ре ги о на. Ис тра жи ва ње је спро ве де но 
ав гу ста 2008. го ди не.

Ко ри шће не су сле де ће ста ти стич ке тех ни ке за ана ли зу ва ри-
ја бли: фак тор ска ана ли за, ко ре спо дент на ана ли за, и де скрип тив на 
ста ти сти ка. 

РЕЗУЛТАТИ

Да би смо от кри ли да ли се осо бе мо гу раз ли ко ва ти и ка ко се 
раз ли ку ју у свом од но су пре ма но вим тех но ло ги ја ма, ко ри сти ли 
смо фак тор ску ана ли зу. Ка ко се ви ди у та бе ли 1 из дво ји ла су се 
два фак то ра (та бе ла 1). У та бе ли су при ка за ни ко е фи ци ен ти ли-
2)  Ис тра жи ва ње ре а ли зо вао Strategic Makreting, фи нан си рао IREX (уз по др шку USAID)
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не ар них ко ре ла ци ја сва ке ме ре не ва ри ја бле и глав них ком по нен ти 
(фак то ра). 

Та бе ла 1: Ста во ви пре ма но вим тех но ло ги ја ма -  
фак тор ска ана ли за (Prin ci pal Com po nent Analysis)

 МО ДЕ-
РАН ТИП

КОН ЗЕР ВА-
ТИ ВАН ТИП

За се бе бих ре као да пра тим мо дер не трен до ве 0.76
Спре ман сам да за не што пла тим ви ше 0.66
Ве о ма ми ва жно да имам са вре ме ни мо бил ни те ле фон 0.71
Осла њам се на опро ба не и по у зда не мар ке ко је ку пу јем 0.52
Нер ви ра ју ме ре кла ме у ме ди ји ма 0.32
Ме ди ји се код нас пре ви ше ба ве скан да ли ма 0.53
Го во рим до бро бар је дан свет ски је зик 0.62
Че сто пу ту јем у ино стран ство 0.50
Во лим да по се ћу јем за ба ве и клу бо ве 0.75
Ви ше во лим да са при ја те љи ма ор га ни зу-
јем кућ но дру же ње, не го да из ла зим у град 0.47
Ба вим се спорт ским и ре кре а тив ним ак тив но сти ма 0.63
Нај ви ше сло бод ног вре ме на про во-
дим код ку ће са сво јом по ро ди цом -0.44 0.46
Ре дов но се ин фор ми шем о мо ди и трен до ви ма 0.72
Че сто по се ћу јем би о скоп, по зо ри ште, из ло-
жбе или не ка дру га кул тур на де ша ва ња 0.59

У ско ро сва ком тре нут ку сам ин фор-
ми сан о ста њу свог ра чу на 0.47
По гле дам де таљ ни је ме ди је СА-
МО ако се не што ва жно до го ди ло 0.45
Услед раз во ја са вре ме не тех но ло ги-
је љу ди се све ви ше оту ђу ју 0.57
Бит но ми је да бу дем у то ку са де ша ва њи-
ма у обла сти са вре ме не тех но ло ги је 0.70

До стиг ну ћа са вре ме не тех но ло ги је за ме-
не су пре ви ше ком пли ко ва на -0.41

По ја ва 3Г тех но ло ги је у обла сти мо бил-
не те ле фо ни је за ме не пу но зна чи 0.62

Скло ни ји сам спон та ном не го пла ни ра ном 0.32

Ex trac ti on Met hod: Prin ci pal Com po nent Analysis
Из та бе ле су из бри са ни ко е фи ци јен ти ма њи од 0.30, ра ди 

пре глед но сти по да та ка. Два до би је на фак то ра опи су ју два раз ли-
чи та ти па љу ди. Пр ви мо же би ти на зван мо де ран, а дру ги кон зер ва-
ти ван или тра ди ци о на лан. Да кле из дво ји ла су се два фак то ра: мо-
деран (по сто ји за ин те ре со ва ност за но ве тех но ло ги је и спрем ност 
да се ко ри сте) и конзервативан (мо дер не тех но ло ги је се до жи вља-
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ва ју као узрок оту ђе ња ме ђу љу ди ма). Мо де ран тип ка рак те ри ше 
не са мо пра ће ње но вих трен до ва у сфе ри тех но ло ги ја (мо бил ни 
те ле фо ни, 3Д тех но ло ги ја) и ин фор ми са ња, већ и по зна ва ње свет-
ских је зи ка, пу то ва ња у ино стран ство, ак тив ног дру же ња и че стог 
из ла же ња, ба вље ња спорт ским ак тив но сти ма, отво ре но сти за но ве 
иде је и про ме не на свим по љи ма. Мо же се ре ћи да је то је дан тип 
осо бе ко ји ка рак те ри ше мо дер ност на свим по љи ма, па та ко и у по-
гле ду ин фор ми са ња и но вих тех но ло ги ја. С дру ге стра не, кон зер-
ва ти ван тип је пре вас ход но окре нут ка по ро ди ци, не ин фор ми ше 
се бла го вре ме но, ми сли да но ве тех но ло ги је оту ђу ју љу де, не во ли 
про ме не. 

По ред ја сних раз ли ка ова два ти па лич но сти (по основ ним 
па ра ме три ма – еле мен ти ма ко ји су на ве де ни), по сто ји и раз ли-
ка у до ми нант ном на чи ну ин фор ми са ња. Да би смо ис пи та ли ка-
ко се раз ли ку ју два да та ти па лич но сти по до ми нант ном из во ру 
ин фор ми са ња, ко ри сти ли смо ко ре спо дент ну ана ли зу, јер она да је 
аде кват ни је од го во ре на по ста вље на пи та ња. Бу ду ћи да сва ко од 
два ску па из вор них, тј. ме ре них ва ри ја бли ре пре зен ту је од ре ђе ну 
област ис тра жи ва ња, број ва ри ја бли у сва ком ску пу мо же у овој 
ста тит стич кој тех ни ци би ти ве ли ки. У овом ис тра жи ва њу смо ко-
ри сти ли два ску па ва ри ја бли: пси хо ло шки ста во ви пре ма но вим 
тех но ло ги ја и основ ни ме диј за ин фор ми са ње. Об зи ром да је у ана-
ли зу укљу чен ве ли ки број ва ри ја бли не би би ло мо гу ће за кљу чи ти 
би ло шта из огром ног бро ја по је ди нач них ко е фи ци је на та ко ре ла-
ци је, од лу чи ли смо се за ко ре спо дент ну ана ли зу, да би смо до би ли 
од го вор на пи та ње да ли по сто ји по ве за ност из ме ђу ста во ва пре-
ма но вим тех но ло ги ја ма и не ким жи вот ним на ви ка ма, и основ ним 
ме ди јем пре ко ко га се при ку пља ју ин фор ма ци је (до ми нант ним, 
основ ним ка на лом ин фор ми са ња). Ре зул та ти и раз ли ке су при ка за-
не на гра фи ку 2 и у та бе ли 3. 

Ка ко се ви ди из по да та ка, осо бе ко је ко ри сте Ин тер нет као 
глав ни об лик ин фор ми са ња скло ни је су спон та ном, че шће го во-
ре свет ске је зи ке, пу ту ју у ино стран ство, дру же се и из ла зе, ни су 
оп те ре ће ни фи нан сиј ском си ту а ци јом. Осо бе ко ји ма је ин тер нет 
глав ни из вор ин фор ми са ња од ли ку је отво ре ни је и мо дер ни је ста-
но ви ште пре ма но вим тех но ло ги ја ма, мод ним трен до ви ма. Та ко-
дје њи хов жи вот ни стил је спон та ни ји, во ле че сте про ме не, че шће 
пу ту ју у ино стран ство и го во ре ви ше стра них је зи ка. Јед ном реч-
ју пред ста вља ју мо де ран тип лич но сти (она ко ка ко је он опи сан 
и пред ста вљен фак тор ском ана ли зом). На су прот њи ма кон вен ци-
о нал не ме ди је ко ри сте по ро дич ни љу ди, су о че ни са не до стат ком 
сло бод ног вре ме на, ко је нај че шће про во де у кру гу по ро ди це, од но-
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сно кон зер ва тив ни тип љу ди. Осо бе ко је се ин фор ми шу пре ко кон-
вен ци он ла них, тра ди ци о нал них ме ди ја од ли ку је је дан уме ре ни ји 
жи вот ни стил, че шће се дру же са при ја те љи ма код ку ће не го што 
из ла зе, окре ну ти су по ро ди ци, не ма ју вре ме на за ин фор ми са ње и 
ин фор ми шу се де таљ но са мо уко ли ко се не што ва жно до го ди ло. За 
њих иако је у по сле њим го ди на ма до шло до на глог раз во ја но вих 
ме ди ја, „ста ри до бри ТВ и да ље је не за мен љив“. Де мо граф ске ка-
рак те ри сти ке осо ба ко је се ин фор ми шу пре ко ин тер не та и оних ко-
ји се ин фор ми шу пре ко дру гих ме ди ја та ко дје се раз ли ку ју. Осо бе 
ко ји ма је ин тер нет основ ни за ин фор ми са ње у це ли ни су: пре вас-
ход но му шкар ци, нео же ње ни/ не у да ти, за по сле ни, сту ди ра ју, мла-
дја по пу ла ци ја (до 39 го ди на ста ро сти).

Мо же мо за кљу чи ти да се гру пи шу осо бе ко је се ин фор ми шу 
пре ко тра ди ци о нал них ме ди ја, по за јед нич ким ста во ви ма и де мо-
граф ским ка рак те ри сти ка ма, на су прот мла ђим осо ба ма ко је се ин-
фор ми шу пре ко ин тер не та. При ка за на раз ли ка ме ђу њи ма ука зу је 
ка ко на пси хо ло шке та ко и на со ци о де мо граф ске раз ли ке из ме ђу 
ове две гру пе.

 

 8 

 

График 2: Психолошки корелати и основни медиј за информисање - коресподентна анализа

Vazno mi je da budem dobro 
informisan

Pratim moderne trendove

Spreman sam da platim vise 

Va?no da imam savremeni 
mobilni telefon

Oslanjam se na isprobane 
marke 

Ne interesuje me moja 
finansijska situacija u 

buducnosti

Nerviraju me reklame u 
medijima

Nedostaje mi vreme za bolju 
informisanost

Mediji se previse bave 
skandalima

U Srbiji postoje i objektivni 
mediji

Govorim dobro bar jedan 
svetski jezik 

Èesto putujem u inostranstvo

Volim da poseæujem zabave i 
klubove

Volim da sa prijateljima 
organizujem kuæno dru?enje

Bavim se sportom

Najvise slobodnog vremena 
provodim kod kuæe 

Redovno se informisem o 
modi i trendovima

Èesto poseæujem bioskop, 
pozoriste, izlo?be

Informisan sam o stanju 
svog raèuna

Pratim medije ako se nesto 
va?no dogodi

Razvoj tehnologije otudjuje 
ljudi 

Bitno mi je da budem u toku u 
oblasti savremene 

tehnologije

Dostignuæa savremene 
tehnologije su komplikovana

3G tehnologije puno znaèi 

Savremena tehnologija 
olaksava ?ivot

Sklon sam spontanom

Otvoren sam za nove ideje

Volim promene u ?ivotu

TV
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Г рафик 2: П си хо лошки  ко ре лати и осн овни  медиј 
за  инф ор ми сање -  ко рес поде нтна а на лиза
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Та бе ла 3: Ста ти стич ка осно ва ко ре спо дент не  ана ли зе из  
при ка за ног гра фи ка, хо ри зон тал не и вер ти калне 

коорди нат не вред но сти за да тих ва ри ја бли
Скор на 
ди мен-
зи ји X

XY 
scat ter 2

XY 
scat-
ter 3

0.07 Ва жно ми је да бу дем до бро ин фор ми сан -0.04
-0.56 Пра тим мо дер не трен до ве -0.12
-0.45 Спре ман сам да пла тим ви ше -0.06
-0.29 Ве о ма ми је ва жно да имам са вре ме ни мо бил ни те ле фон 0.11
-0.51 Осла њам се на ис про ба не и по у зда не мар ке -0.17

-0.16 Не ин те ре су је ме ка ква це би ти мо ја фи-
нан сиј ска си ту а ци ја у бу дућ но сти 0.59

0.19 Нер ви ра ју ме ре кла ме у ме ди ји ма -0.09

0.34 Ка да бих имао ви ше вре ме на био би бо-
ље ин фор ми сан о зби ва њи ма у дру штву 0.37

0.24 Ме ди ји се код нас пре ви ше ба ве скан да ли ма 0.10
0.51 У Ср би ји по сто је и објек тив ни ме ди ји 0.22
-1.03 Го во рим до бро бар је дан свет ски је зик -0.35
-0.78 Че сто пу ту јем у ино стран ство 0.37
-0.99 Во лим да по се ћу јем за ба ве и клу бо ве 0.42
0.51 Во лим да са при ја те љи ма ор га ни зу јем кућ но дру же ње -0.50
-0.65 Ба вим се спорт ским и ре кре а тив ним ак тив но сти ма -0.04

0.79 Нај ви ше сло бод ног вре ме на проводим 
код ку ће са по ро ди цом -0.53

-0.42 Ре дов но се ин фор ми шем о мо ди и трен до ви ма -0.48
-1.03 Че сто по се ћу јем би о скоп, по зо ри ште, из ло жбе 0.13
0.16 У сва ком тре нут ку сам ин фор ми сан о ста њу свог ра чу на -0.19

0.11 По гле дам де таљ ни је ме ди је СА-
МО ако се не што ва жно до го ди ло 0.04

0.44 Услед раз во ја са вре ме не тех но ло ги-
је љу ди се све ви ше оту ђу ју 0.25

-0.39 Бит но ми је да бу дем у то ку у обла-
сти са вре ме не тех но ло ги је 0.44

0.65 До стиг ну ћа са вре ме не тех но ло ги-
је су пре ви ше ком пли ко ва на 0.68

-0.43 По ја ва 3Г тех но ло ги је у обла сти мо бил-
не те ле фо ни је за ме не пу но зна чи 0.12

0.16 До стиг ну ћа са вре ме не тех но ло ги-
је олак ша ва ју сва ко днев ни жи вот 0.21

-0.47 Скло ни ји сам спон та ном не го пла ни ра ном -0.21
-0.11 Увек сам отво рен за но ве иде је -0.36
-0.05 Во лим да ми се у жи во ту де ша ва ју не ке про ме не -0.19
0.17 ТВ -0.14
0.10 ШТАМ ПА -0.42
0.59 РА ДИО 0.39
-0.64 ИН ТЕР НЕТ 0.18
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JasnaMilosevicDjordjevic

PSYCHOLOGICALANDDEMOGRAPHIC
COLLERATESINTHEUSEOFVARIOUSMEDIA

Summary
Contemporary world has been characterized by development of 

new media, among other things, and also by creation of a new and dif-
ferent public. The new media have been influencing everyday along 
with the life of the communities. Along with development of conven-
tional media, there came development of alternative media, too (Inter-
net, before all). One basic characteristic of new media is the conver-
gence between different media agenda and interactivities. In this text 
author analyzed the variables that could possibly influence the choice 
of the media to be used as a basic source of information. The ques-
tion is - could the correlates in the use of different media be defined 
at all? Is it demographic characteristics (before all, the age, education 
and income), or certain psychological characteristics of the people in 
question? Or could it be that the dominant media that is being used for 
purpose of informing is primarily defined by cultural and social charac-
teristics of the community? In this text the author also analyzed the data 
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on quantitative research on a representative sample consisting of 1.050 
citizens of Serbia older than the age of fifteen that had been performed 
in 2008.
Key Words: traditional media, modern media, modern type, conservative type
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Сажетак
Про у ча ва ње од но са ли бе ра ли зма и де мо кра ти је пред ста-

вља стал ну пре о ку па ци ју са вре ме не по ли тич ке те о ри је. У овом 
ра ду се том про бле му при сту па на два на чи на: ана ли зом исто риј-
ске ком по нен те од но са ли бе ра ли зма и де мо кра ти је, као и ис пи ти-
ва њем нор ма тив них осно ва обе ју теоријa. Циљ ова квог при сту па 
је да се  по ка же да ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја не са мо да не пред-
ста вља ју ком пле мен тар не пој мо ве, већ да су у пи та њу ме ђу соб но 
ин ком па ти бил ни кон цеп ти, те да њи хов ме ђу соб ни од нос мо же ре-
зул то ва ти нај ви ше оним што се мо же оква ли фи ко ва ти као од нос 
кохабитације. У том сми слу у ра ду се по себ но про бле ма ти зу је те за 
Вик то ра Ван бер га по ко јој су ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја компле
ментарни пој мо ви, има ју ћи у ви ду нор ма тив ни план, да по ла зе од 
исте вред но сне пре ми се (су ве рен ти тет ин ди ви дуе), као и од истог 
мо да ли те та од но са (од нос до бро вољ не са рад ње) уче сни ка хи по-
те тич ког дру штве ног уго во ра. У ра ду се по ка зу је да је Ван бер го ва 
те за про из вод по гре шног по зи ци о ни ра ња те о ри ја ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је, а он да и по гре шног по и сто ве ћи ва ња ме то до ло шког 
ни воа са вред но сним, као и пре ви ше уског схва та ња пој ма „до бро-
вољ на са рад ња“. Та ко се не са мо по твр ђу је по гре шност Ван бер-
го ве те зе, већ се по ка зу је да су, ге не рал но гле да но, ли бе ра ли зам и 
де мо кра ти ја два не по мир љи ва све та и две пот пу но раз ли чи те по-
ли тич ке иде о ло ги је.
Кључ не ре чи: ли бе ра ли зам, де мо кра ти ја, ин сти ту ци је, кон сти ту ци о на-

ли зам, те о ри је дру штве ног уго во ра, ли бе рал на огра ни че-
ња.
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Да нас се че сто мо же чу ти ми шље ње да „ли бе рал на де мо кра-
ти ја“ пред ста вља нај по жељ ни ји по ли тич ки и дру штве ни си стем 
ор га ни зо ва ња икад. У шко ла ма, у ме ди ји ма и на уни вер зи те ти-
ма учи ли смо да је дуг исто риј ски раз ви так за слу жан за ства ра-
ње „нај бо ље мо гу ће ме ша ви не“ дру штве но-по ли тич ких са сто ја ка, 
та ко зва не „ли бе рал не де мо кра ти је“. Ве ћи на раз ви је них зе ма ља за-
пад не хе мис фе ре је су ли бе рал не де мо кра ти је, а ве ли ка ве ћи на бив-
ших ко му ни стич ких зе ма ља се бо ри да до стиг не стан дар де „кон-
со ли до ва них“ де мо кра ти ја За па да. По ова квом раз у ме ва њу из гле да 
да ли бе рал на де мо кра ти ја пред ста вља про из вод јед ног исто риј ски 
ну жног раз во ја – во ђе ног на по ри ма „пу но лет ног“, из „са мо скри-
вље не не зре ло сти“ иза шлог чо ве чан ства, про це са на ко ји је нај зад 
ста вље на и сим бо лич ка тач ка те о риј ском об зна ном Френ си са Фу-
ку ја ме о „кра ју исто ри је“. Сто га је, има ју ћи у ви ду ова кву, у осно ви 
по зи тив ну ва ло ри за ци ју ли бе рал не де мо кра ти је и оп ти ми стич ку 
ви зи ју ње не бу дућ но сти, пот пу но оче ки ва но да се и о пој мо ви ма 
„ли бе ра ли зма“ и „де мо кра ти је“ ми сли као о ве о ма срод ним иде ја-
ма, да се они до жи вља ва ју као ком пле мен тар ни, те да за јед но чи не, 
у јед ном ду бин ском сми слу, „при род ну“ сим би о зу. 

Но, иако са вре ме на по ли тич ка ствар ност мно гих зе ма ља ука-
зу је на фактичкуком па ти бил ност ли бе ра ли зма и де мо кра ти је да-
ле ко од то га да је по сре ди је дан не про бле ма ти чан или чак иди ли-
чан од нос из ме ђу ове две по ли тич ке тра ди ци је и два ве о ма ва жна 
пој ма по ли тич ке те о ри је. Бу ду ћи да је реч о сло же ним фе но ме ни ма 
по ли тич ке исто ри је и по ли тич ке те о ри је, нео п ход но је ви де ти шта 
они пред ста вља ју упра во на оба ни воа, да би се мо гао до не ти суд 
о њи хо вој еве ну тал ној ком па ти бил но сти или чак ком пле мен тар но-
сти. Као и код мно гих дру гих ства ри, и ов де је би тан на чин при сту-
па ма те ри ји. Јер то ка ко ће се раз у ме ти те ма ти зо ва ни од нос за ви си 
од из бо ра при сту па у ње го вој ана ли зи. По схва та њу из ра же ном у 
овом ра ду, по сто је нај ма ње два ре ле вант на при сту па овом пи та њу. 
Пр ви, ко ји се ти че историјскогконтекста, то га ка ко су на ста ли и 
ка ко су се у прак тич ној сфе ри опе ра ци о на ли зо ва ли иде а ли ли бе ра-
ли зма и де мо кра ти је – за пра во шта они фактички пред ста вља ју, и 
дру ги, ко ји се ти че то га шта би они као иде а ли могли пред ста вља-
ти, од но сно шта је то што ми осве шће но, или (че шће) нео све шће но 
под ра зу ме ва мо под ре чи ма „ли бе ра ли зам“ и „де мо кра ти ја“, као и 
то ка ко се ови пој мо ви схва та ју у фи ло зоф ским рас пра ва ма и у де-
ли ма по ли тич ких те о ре ти ча ра. 

Мно ге те шко ће у раз у ме ва њу овог од но са про из вод су упра-
во не кон зи стент не при ме не јед ног или дру гог при сту па. Чест је 
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слу чај да се, ка да је реч о нор ма тив ној ком по нен ти де мо кра ти је, 
за пра во има у ви ду са мо не ки од ње них исто риј ских об ли ка. Или 
пак, обрат но, мо же се го во ри ти о нор ма тив ној ди мен зи ји про бле ма 
не ува жа ва ју ћи исто риј ски кон текст ње го ве раз ра де и та ко за вр-
ши ти у ја ло вој ап стракт но сти. У овом ра ду би ће за сту пље на оба 
ни воа, на чел но, да би се осве тли ле не ке основ не ком по нен те од но-
са ли бе ра ли зма и де мо кра ти је, и да би се још јед ном раз ми сли ло о 
ва жним фе но ме ни ма на осно ву ко јих је на ша по ли тич ка ствар ност 
об ли ко ва на. 

ЛОГИКАОДНОСА
ДЕМОКРАТИЈА–ЛИБЕРАЛИЗАМ

Од ре ђе ње зна че ња „де мо крат ског иде а ла“ (или оп се га са др-
жа ја пој ма „де мо кра ти ја“) пред ста вља на ро чи ти про блем ка да се 
има у ви ди овај дру ги при ступ, те по сто је ве ли ке не су гла си це око 
то га ка ко би се иде ал де мо кра ти је мо гао од ре ди ти. С дру ге стра не,  
чи ни се да око од ре ђи ва ња зна че ња „иде а ла“ ли бе ра ли зма не по сто-
је кар ди нал не и су штин ске не су гла си це, те да, у нај ма њем, по сто-
ји је дан оп шти, али у те о риј ском сми слу функ ци о на лан кон сен зус 
око ње го вог зна че ња.1) За раз ли ку од де мо крат ског иде а ла, чи ја је 
исто риј ска опе ра ци о на ли за ци ја за пра во до при не ла усло жња ва њу 
и оте жа ва њу раз у ме ва ња основ них прет по став ки, исто риј ски кон-
текст раз во ја ли бе рал не иде је и ње не им пле мен та ци је од вре ме на 
„слав не ре во лу ци је“ (Glo ri o us Re vo lu tion, 1688), као и ње не те о риј-
ске ин тер пре та ци је у де лу Џо на Ло ка, па све до да нас, ука зу је на 
је дан од ре ђен зна чењ ски склоп ко ји је у ве ли кој ме ри при хва ћен 
од стра не вр ло ша ро ли ких ту ма че ња уну тар са мог ли бе ра ли зма. 
Ту се пре све га ми сли на не ко ли ко основ них ко но та ци ја ко је се ја-
вља ју ка да се ко ри сти реч „ли бе ра ли зам“, по пут иде ја индивидуал
нихправа, владавинелегитимнихзакона, слободногтржишта и 
минималневладе. Оно по че му се ли бе ра ли ме ђу соб но раз ли ку ју 
пред ста вља са мо пи та ње оп се га др жа ве (али као минималне др жа-
ве), или, из ра же но реч ни ком Џеј мса Бју ке не на, раз ма тра ња функ-
ци ја заштитничке др жа ве (Бју ке нен, 2002, 96), као и оспо ра ва ње 
иде је др жа ве уоп ште  (анар хо ли бе ра ли зам). За раз ли ку од ова кве 
1) У овом ра ду се под реч ју “ли бе ра ли зам” под ра зу ме ва за пра во чи та ва ин те лек ту ал на 

тра ди ци ја „кла сич ног ли бе ра ли зма“, те реч „ли бе ра ли зам“, бар ов де, ни ка ко не тре ба 
ме ша ти са зна че њем ко је је да нас одо ма ће но и под ра зу ме ва се ман тич ки склоп из гра ђен 
по узо ру на по ли тич ку те о ри ју Џо на Рол са (John Rawls), а ко ји ма ло има ве зе с оним што 
“ли бе ра ли зам” тра ди ци о нал но зна чи. 
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иде је, иде ја „про дук тив не др жа ве“ (Бју ке нен, 2002, 96) на чел но се 
од ба цу је код го то во свих ре ле вант них те о ре ти ча ра ли бе ра ли зма.2)

Ве ћи на ли бе рал них те о ре ти ча ра раз у ме де мо кра ти ју као ме-
то ду или про це ду ру вр ше ња вла сти (об лик вла да ви не). Ха јек сма-
тра да је „де мо кра ти ја са мо сред ство“, али не и циљ (Ха јек, 1998, 
96), Ми зес је са сим па ти ја ма при хва тао де мо крат ски ме тод, као 
„ме тод за мир но при ла го ђа ва ње вла да ви не во љи ве ћи не“ (Ми сес, 
1966, 150) али и са од ре ђе ном до зом опре за.3) Чак је и ли бе рал ни 
ра ди кал Ма реј Род бард, по ми шље њу Хо пеа, био „слаб на де мо-
кра ти ју“ (Hop pe, 2001, XXI II). Ка да се де мо кра ти ја раз у ме са мо 
у про це ду рал ном сми слу, по ви ђе њу ових те о ре ти ча ра, она мо же 
има ти по зи тив не по сле ди це и мо же би ти при хва тљи ва, бар у ње-
ном огра ни че ном, де ли мич ном ви ду. На и ме – кроз иде ју ми ни мал-
не вла да ви не и ја сно оме ђе ног сек то ра јав ног од лу чи ва ња. 

Де ли мич но по зи ти ван став ис так ну тих ли бе рал них те о ре ти-
ча ра спрам иде је де мо кра ти је мо же се ту ма чи ти ка ко при ма мљи-
вим ко но та ци ја ма4) и по пу лар но шћу ко ју је „де мо кра ти ја“ на ши-
ро ко сте кла, на ро чи то у два де се том ве ку, та ко и због „стра те шког 
од го во ра на свр шен чин“, ка ко то при ме ћу је Пол Гот фрид (Gott-
fried, 1991, 4). На и ме, као  по сле ди цу фак тич ке до ми на ци је и по бе-
де де мо кра ти је у XX ве ку. 

Ипак, исто риј ски ток раз во ја са вре ме них де мо кра ти ја до-
ку мен ту је по себ ну ди на ми ку од но са ли бе ра ли зам-де мо кра ти ја, и 
то на уштрб оног пр вог. На и ме, јед ном ка да де мо крат ски прин цип 
за жи ви (што се де си ло ши ре њем гла сач ког пра ва од при пад ни ка 
од ре ђе них дру штве них гру па на све пу но лет не чла но ве јед ног дру-
штва – оп ште пра во гла са), он он да соп стве ном ло ги ком во ди ка 
сма њи ва њу, огра ни ча ва њу ва же ња или чак уки да њу ли бе рал них 
2) Ја сно је сто га да је у ову ка те го ри ју те шко свр ста ти ауто ре по пут Џо на Стју ар та Ми ла, 

ко ји је отво ре но по др жа вао иде ју „про дук тив не др жа ве“, у чу ве ном огле ду Ослободи
(Мил, 1990) и на дру гим ме сти ма.

3) То по твр ђу ју сле де ће Ми зе со ве ре чи: „Увек и сваг да ли бе ра ли зам зах те ва де мо кра ти-
ју сме ста, јер ве ру је да се дру штве ни за да так ко ји мо ра оба ви ти не сме од ла га ти. Без 
де мо кра ти је ми ран др жав ни раз вој ни је мо гућ. Зах тев за де мо кра ти јом не пред ста вља 
ре зул тат ком про ми са или по вла ђи ва ње ре ла ти ви зму у пи та њи ма свет ске фи ло зо фи је – 
јер ли бе ра ли зам твр ди ап со лут ну ис прав ност соп стве ног уче ња, већ пре по сле ди цу ли-
бе рал ног уве ре ња да моћ по чи ва са мо на сна зи ду хов не пре вла сти те да су у овла да ва њу 
та квом сна гом са мо ду хов на сред ства ефи ка сна. Ли бе ра ли зам се за ла же за де мо кра ти ју 
чак и да у ду гом вре ме ну ко је до ла зи од ње мо же оче ки ва ти са мо ште те. Ли бе ра ли зам 
сма тра да се сам не мо же одр жа ти про тив во ље ве ћи не…” (Mi ses, 1951, 83)

4) Сет по зи тив них асо ци ја ци ја, пре све га у ви ду јед на ког уче шћа у јав ној сфе ри по ли ти ке, 
рав но прав но сти, „ци ви ли за циј ског“ до стиг ну ћа „јед на ко сти“, про гре сив но сти, па чак и 
про све ти тељ ског па то са на прет ка, итд.
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по ли тич ких ин сти ту ци ја.5) Јер ло ги ка прин ци па ве ћин ског од лу чи-
ва ња за сно ва ног на оп штем пра ву гла са, го то во из ве сно ре зул ту-
је у про ши ри ва њу де мо крат ског прин ци па од лу чи ва ња и на оне 
сег мен те дру штве ног и при ват ног жи во та ко ји су тра ди ци о нал но 
би ли за шти ће ни ли бе рал ним по ли тич ким ин сти ту ци ја ма. Та ко се 
по чет ни сег мент про сто ра јав ног од лу чи ва ња за сно ва ног на прин-
ци пу вла да ви не ве ћи не, све ви ше и ви ше ши ри, за хва та ју ћи све 
ве ћи оп сег ва же ња и ути чу ћи не са мо на те ку ћу по ли ти ку од ре ђе не 
вла де, већ и на про ме не у ле ги сла ти ви, па чак и на из ме не устав-
них аран жма на.6) Основ на по сле ди ца ове „пре вла сти“ де мо крат-
ског прин ци па огле да се у по ве ћа њу др жав не би ро кра ти је, за пра во 
по ве ћа њу др жа ве као та кве.7) Услед та квог раз во ја др жа ва све ви ше 
гу би свој „за шти ти нич ки“ и по при ма „про дук тив ни“ ка рак тер.

Не ко ли ко исто риј ских при ме ра мо гу да илу стру ју овај пут 
сла бље ња ли бе рал них прин ци па на ра чун ја ча ња „де мо крат ских 
ин сти ту ци ја“. Та ко ђе, ови при ме ри (на ро чи то пр ви), по ка зу ју да 
де мо кра ти ја ла ко мо же да за вр ши у „ти ра ни ји ве ћи не“, уко ли ко ни-
су при сут на од ре ђе на огра ни че ња.

Пре све га ту је не слав ни „про то“ при мер Фран цу ске ре во-
лу ци је. Иако је овај исто риј ски до га ђај, бар у сво јим по чет ним фа-
за ма, и до тре нут ка до но ше ња „Де кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка и 
гра ђа ни на“ де ли мич но био мо ти ви сан ли бе рал ним иде ја ма, ка сни-
ји ток по ка зу је го то во из ри чи то из о ста вља ње свих иде а ла ко ји су 
5) „Из гле да да је то ре до ван слу чај у раз во ју де мо кра ти је да она, по сле слав ног пр вог пе-

ри о да, у ко јем је схва ће на и ствар но де лу је као оси гу ра ње лич не сло бо де јер при хва та 
огра ни че ња ви шег ра да ства ри, пре или ка сни је по чи ње да по ла же пра во на ре ше ње би-
ло ког по себ ног пи та ња, она ко ка ко се ве ћи на уса гла си“. (Ха јек, 2002, 272) Та ко ђе: „Ако 
су из гле ди ин ди ви ду ал не сло бо де бо љи у де мо кра ти ји не го у дру гим об ли ци ма вла сти, 
ово не зна чи да су оси гу ра ни. Из гле ди сло бо де за ви се од то га да ли их ве ћи на чи ни 
све сним ци љем или не. Сло бо да по је дин ца има ла би ма ло из гле да да пре жи ви ако се 
осло ни мо на то да ће је пу ко по сто ја ње де мо кра ти је са чу ва ти.“ (Ха јек, 1998, 99) Ова два 
на во да, на ро чи то дру ги, опо вр га ва ју Го тли бо ву те зу да је Ха је ко ва ви зи ја де мо кра ти је 
„оп ти ми стич на“ и да је „де мо кра ти ја при до да та вред ност ко ја по бољ ша ва не ме ња ју ћи 
су штин ски оно што до ти че“ (Got tli eb, 1991, 4), иако не опо вр га ва ју раз ло ге ко је је на вео 
за Ха је ко во при хва та ње де мо кра ти је. 

6) Про је кат „мул ти кул ту ра ли зма“ пред ста вља још је дан по ку шај пре ко ра че ња ли бе рал них 
огра ни че ња у су штин ском сми слу у ви ду уво ђе ња прин ци па „груп них“ пра ва у устав не 
аран жма не, ко ји до ла зи од стра не ли бе рал но-де мо крат ски ори јен ти са них те о ре ти ча ра. 
Сва ка ко, је дан од нај и стак ну ти јих те о ре ти ча ра мул ти кул ту ра ли зма је Вил Ки мли ка, ко-
ји се у сво јим ра до ви ма за ла же за про ши ри ва ње кла сич ног „је згра“ ли бе рал них пра ва 
на но во, де мо крат ским раз во јем усло вље но ства ра ње по себ ног „кор пу са“ пра ва (Ки-
мли ка, 2002).

7) О то ме Нор бер то Бо био ка же сле де ће: „Де мо крат ска др жа ва и би ро крат ска др жа ва 
исто риј ски су мно го ви ше ме ђу соб но ве за не не го што се мо же по ми сли ти с об зи ром 
на њи хо ву су про ста вље ност. Све др жа ве ко је су по ста ле де мо крат ски је у исто вре ме су 
по ста ле и би ро крат ски је, јер је про цес би ро кра ти за ци је ве ли ким де лом био по сле ди ца 
про це са де мо кра ти за ци је“ (Бо био, 1990, 33).
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има ли ве зе с ли бе ра ли змом (ли бе рал на огра ни че ња, про це ду ра ли-
зам и ин сти ту ци ја при ват ног вла сни штва и ин ди ви ду ал них пра ва), 
на ра чун ре во лу ци о нар но схва ће не иде је „јед на ко сти“. Фран цу ска 
ре во лу ци ја, на ро чи то у сво јој нај кр ва ви јој и нај ра ди кал ној фа зи 
(фа за Те ро ра (1793-1794)), на нај дра стич ни ји на чин је до ку мен то-
ва ла шта се мо же де си ти ка да се иде о ло ги ја јед на ко сти спро ве-
де до сво јих крај но сти и ка да се уки ну сва огра ни че ња из вр шној 
вла сти (у овом слу ча ју „Ко ми те ту јав ног спа са“). До след но спро-
во ђе на пу тем „гла са ња ве ћи не“ у Кон вен ту, по ли ти ка ре во лу ци о-
нар не де мо кра ти је оправ да ва ла је и спро во ди ла по ли ти ку те ро ра8) 
по ка зу ју ћи шта „ти ра ни ја ве ћи не“de facto зна чи. Као исто риј ски 
до га ђај од ве ли ког зна ча ја за по то ње до га ђа је у европ ској исто ри ји, 
Фран цу ска ре во лу ци ја пред ста вља са мо до екс тре ма до ве ден при-
мер оно га што се (у ма њој ме ри) де ша ва ло сву где у Евро пи где је 
де мо крат ски прин цип до жи вео екс пан зи ју. 

Дру ги исто риј ски при мер ко ји мо же по мо ћи у раз у ме ва њу 
по сле ди ца ста ња у ко ме ли бе рал не ин сти ту ци је ни су чвр сто обез-
бе ђе не, је сте при мер Вајмарскерепублике. Мла да ме ђу рат на не мач-
ка де мо кра ти ја ни је би ла от пор на на иза зо ве и при ти ске на до ла зе-
ћег на ци зма. Шта ви ше, ње не уну тра шње сла бо сти, ре флек то ва не 
кроз из о ста нак ли бе рал них кон сти ту ци о нал них огра ни че ња у ви ду 
ин сти ту ци ја по пут вла да ви не пра ва и не при ко сно ве но сти при ват-
не сво ји не, учи ни ле су мо гу ћим не са мо да јед на ра ди кал на гру па 
љу ди осво ји власт на де мо крат ским из бо ри ма, већ и да „успе шно“ 
за поч не спро во ђе ње јед ног но вог то та ли тар ног про јек та усред де-
мо крат ског ин сти ту ци о нал ног окру же ња. До ла ском на власт, Хи-
тлер и ње го ви след бе ни ци ла ко су по га зи ли ин ди ви ду ал на пра ва 
љу ди и уки ну ли по сто је ће де мо крат ске ин сти ту ци је. При мер Вај-
мар ске ре пу бли ке ја сно по ка зу је шта се де ша ва ка да ин сти ту ци је 
вла да ви не пра ва, по де ле вла сти и чвр стих вла снич ких пра ва (ли бе-
рал не ин сти ту ци је) ни су раз ви је не и учвр шће не. Та да де мо кра ти ја 
не мо же би ти од ко ри сти ни ти „оси гу ра ти“ и „са чу ва ти“ сло бо ду, 
али мо же до ве сти до ауто ри тар не или то та ли тар не вла да ви не.

Не што „бла жи“ при мер, али при мер ко ји ука зу је на исту 
ло ги ку де ло ва ња де мо крат ског прин ци па, пред ста вља слу чај до-
ми на ци је кон цеп та „др жа ве бла го ста ња“ (welfarestate) у Евро пи, 
Сје ди ње ним Др жа ва ма и не ким дру гим зе мља ма у пе ри о ду по сле 
Дру гог свет ског ра та. Ка да се упре ди са прет ход ним слу ча је ви ма 
ни је у пи та њу сва ка ко то ли ко ра ди ка лан при мер, али је ло ги ка од-
но ше ња ли бе ра ли зма и де мо кра ти је го то во иста, те је у од но су на 
8) Јер је ре во лу ци о нар на де мо кра ти ја по чи ва ла на Ро бе спје ро вој за ми сли о „вр ли ни, без 

ко је је те рор по гу бан, те ро ру, без ко га је вр ли на не моћ на“. (Мел ки ор-Бо не, 1990, 83)
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прет ход не при ме ре раз ли ка пре све га у сте пе ну, не у су шти ни. У 
зе мља ма у ко ји ма је овај кон цепт био до ми нан тан др жа ва је про-
ши ри ла сво ју уло гу и до мен де ло ва ња употребомдемократских
средставаипроцедура. Ши ро ка при ме на кеј нзи јан ских прин ци па 
усло ви ла је пре ко ра че ње тра ди ци о нал ног пра га др жав ног упли-
та ња у по ље ин ди ви ду ал не сло бо де и ауто мат ски сма њи ла ни вое 
еко ном ских сло бо да у овим зе мља ма. Др жа ва се бри ну ла го то во о 
све му, а на ро чи то о еко но ми ји у ко јој је прак ти ко ва ла стра те ги ју 
„јав них ра до ва“, „оп штег упо шља ва ња“, „ми ни мал них над ни ца“, 
да кле, све га оно га што се у ли бе рал ној др жа ви ти ца ло ис кљу чи во 
спон та не утак ми це и до го вор них аран жма на ак те ра на тр жи шти-
ма. Ру ко во ђе на иде јом о по тре би по сти за ња што ве ће „со ци јал не 
прав де“ и што ве ћег сте пе на „јед на ко сти“ др жа ва бла го ста ња је 
по ве ћа ва ју ћи свој оп сег у ви ду др жав ног апа ра та и пре ко ра че ња 
тра ди ци о нал но схва ће них де ло кру га де ло ва ња, на кра ју до жи ве ла 
фи нан сиј ски бан крот. Из на ста ле кри зе се мо гло иза ћи са мо по-
врат ком на ста ре му дро сти, при ме ном ме ра огра ни ча ва ња и сма-
ње ња др жав ног апа ра та и вра ћа њем иде ји „за штит нич ке“ др жа ве, 
за пра во ми ни мал не вла де, што се кра јем осам де се тих го ди на XX 
ве ка и де си ло, за хва љу ћи ре во лу ци ја ма ко је су из вр ши ли Мар гарет 
Та чер у Ве ли кој Бри та ни ји и Ро налд Ре ган у Сје ди ње ним Др жа ва-
ма.

Из ових не ко ли ко исто риј ских при ме ра ја сно се ви ди да ли-
бе ра ли зам и де мо кра ти ја не са мо да ни су ком па ти бил ни, већ и да 
су у ве ли кој ме ри defacto су про ста вље ни. Све ве ћи раз вој де мо-
кра ти је, од но сно про ши ре ње ути ца ја „де мо крат ских ин сти ту ци ја“ 
за сно ва них на прин ци пу гла са ња ве ћи не (или јед но гла сно сти) ре-
флек ту ју се на уки да ње и пре мо шћа ва ње ли бе рал них огра ни че ња 
јав ном од лу чи ва њу.9) То што опа жљи ва ствар ност сва ко днев ни це 
упу ћу је на пред ста ву о иди лич ној спре ги два на вод но при род на са-
ве зни ка са мо по се би не го во ри ни шта о су штин ској по ве за но сти 
две раз ли чи те по ли тич ке иде о ло ги је и вред но сти, већ је, за пра во, 
ре зул тат по бе де де мо крат ске иде је, ко ја сна гом сво је при влач но сти 
и ауром „уме ре но сти“ у од но су на ра ди кал не зах те ве ле ви це, и „не-
при ме ре ног“ кон зер ва тив ног еле мен та ли бе ра ли зма,10) пред ста вља 
9) Са овим се сла же и при ста ли ца де мо кра ти је по пут Нор бер та Бо биа ко ји ка же: „Же лим 

да ис так нем да ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја – за ко је се већ цео је дан век сма тра да је 
де мо кра ти ја при род ни на ста вак ли бе ра ли зма – по ка зу ју да ни су баш пот пу но ком па ти-
бил ни, и то од тре нут ка ка да је до гу ра на до крај њих гра ни ца ма сов на де мо кра ти ја или, 
бо ље ре че но, де мо кра ти ја ма сов них пар ти ја, чи ји је про из вод др жа ва бла го ста ња“ (Бо-
био, 1990, 131).

10)  Не упу шта ју ћи се са да у по ле ми ку око од но са ли бе ра ли зма и кон зер ва ти ви зма, ов де са-
мо тре ба ре ћи да тај “кон зер ва тив ни” еле мент ли бе ра ли зма мо же зна чи ти са мо то да се 
на осно ву ли бе рал них на че ла aprioriне ис кљу чу је мо гућ ност ства ра ња јед ног об ли ка 
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леп при мер и атрак тив ну сли ку ко јој ма ло ко да нас мо же ре ћи „не“. 
Са вре ме на по ли тич ка ре ал ност нам го во ри о стал ној бор би ова два 
прин ци па и по ме ну та Та чер-Ре га но ва ре во лу ци ја има ла је за циљ 
да се об у зда оно што Ха јек на зи ва „нео гра ни че ном“ де мо кра ти јом. 

ВАНБЕРГОВПОКУШАЈ
ПОМИРЕЊАНЕПОМИРЉИВОГ

Као што је већ на по ме ну то, исто риј ско ука зи ва ње на ло ги-
ку од но са ли бе ра ли зам-де мо кра ти ја пред ста вља са мо јед ну ком-
по нен ту у раз ми шља њу о основ ном пред ме ту овог ра да. Да би се 
од лу чи ло о ком па ти бил но сти и (или) ком пле мен тар но сти ових пој-
мо ва, нео п ход но је ра све тли ти нор ма тив не ком по нен те ко је сто је 
у осно ви. Да кле, нео п ход но је ви де ти у че му су оли че ни иде а ли 
ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. То ни је ни ма ло лак за да так, а ствар 
на из глед олак ша ва по сто ја ње го то во оп штег кон сен зу са ме ђу те о-
ре ти ча ри ма на осно ву ко га про из ла зи да је реч о „две пот пу но раз-
ли чи те ства ри“. Чак се и мно ги са вре ме ни за го вор ни ци де мо кра-
ти је – ко ји се у ве ли кој ме ри при бли жа ва ју основ ном ста но ви шту 
со ци ја ли зма, сла жу да је за ње но функ ци о ни са ње нео п хо дан бар 
је дан сет по ли тич ког за ве шта ња ли бе ра ли зма у ви ду је згра основ-
них гра ђан ских пра ва. Не ки ис тра жи ва чи пој ма и прак си де мо кра-
ти је, по пут Френ ка Ке нин га ма на при мер, сма тра ју да де мо кра ти-
ју тре ба раз у ме ти као „ли бе рал де мо кра ти ју“ ко ја у за ви сно сти од 
окол но сти и опре де ље ња мо же при хва ти ти би ло со ци ја ли зам би ло 
ка пи та ли зам као „ал тер на тив не еко ном ске си сте ме“ (Ка нин гам, 
2003, 85).11) Све то ука зу је да при ста ли це де мо кра ти је (и де мо крат-
ског со ци ја ли зма) под ра зу ме ва ју да су у на чел ном сми слу та два 
пој ма раз ли чи та и да их ни је мо гу ће по и сто ве ти ти. Као што смо 
ви де ли ова кво ста но ви ште де ле и ли бе рал ни те о ре ти ча ри.

Ипак, ову го то во иди лич ну сли ку „на уч ног“ кон сен зу са не-
дав но је по ку шао да до ве де у пи та ње Вик тор Ван берг, след бе ник 
„ор до ли бе ра ли зма“, из но се ћи те зу по ко јој су ли бе ра ли зам и де-
мо кра ти ја не са мо ком па ти бил ни већ и „ком пле мен тар ни“ пој мо ви 
(Van berg, 2008, 139). Ов де ће се са да не што де таљ ни је из ло жи ти 
ар гу мен ти ко јим он до ка зу је ову сво ју тврд њу, а та ко ће се ујед но 

вла да ви не ко ји би по свом ка рак те ру био кон зер ва ти ван (мо нар хиј ски тип вла да ви не, на 
при мер), што ни ка ко не про из ла зи из де мо крат ских на че ла.

11)  Чи ни се, ге не рал но,  да сви они ко ји се ра до де кла ри шу као „ли бе рал де мо кра те“ (по пут 
Ро нал да Двор ки на или Ро бер та Да ла) усва ја ју са мо сет по ли тич ких пра ва и сло бо да, као 
јед ну ком по нен ту ли бе ра ли зма, у пот пу но сти од ба цу ју ћи иде ју „сло бод ног тр жи шта“, с 
ко јом је из вор ни ли бе ра ли зам не рас ки ди во по ве зан. 
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од го во ри ти и на на чел но пи та ње од но са и мо гу ће „ком пле мен тар-
но сти“ ова два пој ма. 

На и ме, као „ор до ли бе рал“, Ван берг упу ћу је на је дан сег мент 
ли бе рал не тра ди ци је и на оне ли бе рал не ауто ре ко ји јој при па да-
ју да би до дат но по твр дио сво ју те зу о „ком пле мен тар но сти“, пре 
све га ра до ве Фри дри ха фон Ха је ка и ис так ну тих пред став ни ка 
вир џи ниј ске шко ле, Гор до на Та ло ка и Џеј мса Бју ке не на (на ро чи-
то њи хо вих ста во ва из ра же них у зна ме ни том TheCalculusofCon
sent). Ука зу ју ћи на њи хов „по зи ти ван“ став пре ма де мо кра ти ји, на 
осно ву ко га про из ла зи да је де мо кра ти ја нео п хо дан (али сва ка ко 
не и до во љан) услов га ран ци је очу ва ња ин ди ви ду ал них сло бо да, 
Ван берг по ку ша ва да пот кре пи сво ју те зу не са мо ука зи ва њем на 
ка рак тер ве зе ко ја пред ста вља по сле ди цу фак тич ке ко ха би та ци је 
(на че му, из гле да, Ха јек ба зи ра сво је ре а зу ме ва ње де мо кра ти је (Ха-
јек, 2002, 272) две „не по мир љи ве ства ри“, већ, иду ћи још да ље, 
упу ћу је на увид по ко ме се у њи хо вој осно ви на ла зи јед на те иста 
ствар. Ка ко ка же, „оба иде а ла у крај њој ли ни ји по чи ва ју на ис тој 
нор ма тив ној пре ми си, прин ци пу суверенитетаиндивидуе“ (Van-
berg, 2008, 141). 

Да би се уте ме љи ла иде ја о исто вет но сти „ко ре на“ два фе но-
ме на ко ји има ју раз ли чи те по јав не ма ни фе ста ци је, Ван берг упу ћу-
је на нео п ход ност да се пи та ње од но са ли бе ра ли зма и де мо кра ти је 
не тре ти ра ка ко се то тра ди ци о нал но чи ни у кла сич но ли бе рал ним 
рас пра ва ма, на и ме, ука зи ва њем на ва жност приватнеаутономије 
за сно ва не на ин сти ту ци ји вла да ви не пра ва, већ да је ва жно на пра-
ви ти „пре лаз“ са, ка ко би се то мо гло ре ћи „објект ни воа“ – ни-
воа ин сти ту ци ја и њи хо вог функ ци о ни са ња, на по ље „ме та ни воа“ 
рас пра ве – ни воа раз ма тра ња основ них пра ви ла игре, конститу
ционалног пла на. Овим сво јим по те зом Ван берг се при бли жио са-
вре ме ним кон трак та ри јан ским те о ре ти ча ри ма по пут ауто ра вир-
џи ниј ске шко ле, али и иде о ло га „мо дер ног“ ли бе ра ли зма,12) Џо на 
Рол са.

Ме то до ло шко обр та ње пла на раз ма тра ња Ван бер гу омо гу-
ћа ва да за јед но с по ме ну тим те о ре ти ча ри ма по ђе од „су ве ре ни-
те та ин ди ви дуе“ као основ не ме то до ло шке је ди ни це, па да он да 
уз по моћ све га пар прет по став ки, на ро чи то прет по став ке „до бро-
вољ не са гла сно сти“, кон тек сту а ли зу је на нај ап стракт ни јем пла ну 
од нос ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. При том, ње му је ма ње ва жна 
им пле мен та ци ја и мо гу ћа фак тич ка опе ра ци о на ли за ци ја на осно ву 
прет по ста вље них кри те ри ју ма, ко ли ко са ма пр во бит на хи по те тич-
12)  За пра во јед ног об ли ка социјализма.
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ка си ту а ци ја (statusquo) и прет по став ке ко је је де фи ни шу. Упра-
во те прет по став ке – ин ди ви ду ал ни су ве ре ни тет плус до бро вољ-
на са рад ња – упу ћу ју не са мо на кла сич но схва ћен ме то до ло шки 
при мат по је дин ца у те о ри ја ма дру штве ног уго во ра (Хобс, Лок, 
Ру со, итд.), већ и на ура чу на ва ње до дат ног еле мен та. Тај до дат-
ни еле мент оли чен је у “де мо крат ској” на до град њи кла сич но ли-
бе рал ног кон трак та ри ја ни зма. На и ме, пре ко иде је „до бро вољ не 
са гла сно сти“, Ван берг упу ћу је на исти нор ма тив ни ко рен ли бе ра-
ли зма и де мо кра ти је. Јер, ако и ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја по ла зе 
од су ве ре ни те та ин ди ви дуе, ја сно је да ће ле ги ти ми тет би ло ка-
квог до го во ра на конститутивном ни воу (ме та ни воу) по чи ва ти на 
прин ци пу добровољне сагласности рав но прав них уче сни ка кон-
сти ту тив не игре. То зна чи да де мо крат ски иде ал пр во, прет по ста-
вља су ве ре ни тет ин ди ви дуе, дру го, да сва ки ле ги ти ми тет по чи ва 
на до бро вољ ној са рад њи. То исто се мо же ре ћи и за ли бе ра ли зам; 
и он по ла зи од ап со лу ти зма ин ди ви дуе и не при ко сно ве но сти прин-
ци па до бро вољ но сти са рад ње као осно ве сва ке ле ги тим но сти. Оно 
где се ово дво је раз ли ку ју ни је, по Ван бер гу, нор ма тив ни ни во, већ 
сег мент раз ли чи тог фо ку са, као и сег мент ин сти ту ци о нал не раз ра-
де и им пле мен та ци је иде а ла. Ли бе ра ли зам се фо ку си ра на очу ва ње 
при ват не ауто но ми је кроз ин сти ту ци о нал ни аран жман прав ног по-
рет ка и „по себ ног си сте ма при ват ног пра ва“ (Van berg, 2008, 152), 
док се де мо кра ти ја фо ку си ра на не при ко сно ве ни суверенитетгра
ђанина ко ји тек a posterirori омо гу ћу је ин жи ње ринг по ли тич ких 
ин сти ту ци ја де мо кра ти је.13) Ова кво схва та ње ли бе ра ли зма Ван берг 
на зи ва конституционални либерализам, раз ли ку ју ћи га од „free 
mar ket“ или „при ват но прав ног ли бе ра ли зма“ (Van berg, 2008, 143) 
и упу ћу ју ћи на Бју ке не на, твр ди да је та кав ли бе ра ли зам при род но 
„де мо крат ски“ (Van berg, 2008, 143).

Без сум ње је овај нај но ви ји по ку шај „по ми ре ња не по мир-
љи вог“ ве о ма атрак ти ван и ам би ци о зан. Ипак, не ко ли ко бит них 
при го во ра на на чел ном ни воу до во де у пи та ње чи та ву Ван бер го ву 
стра те ги ју „по ми ре ња“, али и ука зу ју на ва жне прет по став ке у раз-
ми шља њу о ве зи ли бе ра ли зма и де мо кра ти је, што је од кључ ног 
зна ча ја за овај рад.
13)  “Вла да ви не ве ћи не и дру гих ин сти ту ци ја де мо кра ти је” (Van berg, 2008, 152). Та ко је, 

на при мер, за Ван бер га пи та ње већинскогодлучивања (пра ви ла ве ћи не) и пи та ње де мо-
крат ског ап со лут ног кон сен зу са (пра ви ло јед но гла сно сти), не што што је тек од по сред-
ног зна ча ја, ако се има у ви ду кон сти ту тив ни ни во раз ма тра ња. Ода тле про из ла зи да за 
ње га про це ду рал но од ре ђе ње де мо кра ти је по ко јој се она схва та као об лик вла да ња (што 
је чест слу чај ка да се од ре ђу је зна че ње де мо кра ти је) ни је primafacie ре ле вант но, већ је 
би тан ап страк тан, кон сти ту ти ван план на ко ме се мо же од лу чи ти шта за пра во озна ча ва 
реч “де мо кра ти ја”. 
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Чи ни се, пр во, да Ван берг ис кљу чу је не ке ва жне ауто ре и 
прав це у окви ру те о ри је дру штве ног уго во ра, а да то чак и не обра-
зла же. Бу ду ћи да се ње го во тре ти ра ње про бле ма од но са ли бе ра ли-
зма и де мо кра ти је кре ће пре све га на конституционалном пла ну, 
ло гич но би би ло оче ки ва ти да он бар у не ком сми слу да сво је ви ђе-
ње оних те о ри ја (или пра ва ца у окви ру та квог, конституционалног 
раз ми шља ња) са ко ји ма се не сла же или ко је ни су ре ле вант не за те-
зу ње го вог ра да. Уме сто то га, од ње га до би ја мо са мо упу ћи ва ње на 
то да су „ли бе ра ли ко ји се усред сре ђу ју на пи та ње „ко ли ка др жа ва“ 
скло ни да по кла ња ју ма ло па жње пи та њу ка ква др жа ва“ (Van berg, 
2008, 141) као и на чел но од ба ци ва ње анар хо ли бе ра ли зма упу ћи ва-
њем на ауто ри те те Ми зе са и Фрид ма на. На осно ву овог те о риј ског 
остра ки зма мо же се из ву ћи за кљу чак да по Ван бер гу до бар део 
ли бе рал них те о ре ти ча ра ни је за ин те ре со ван ка ко за ин сти ту ци о-
нал ну про бле ма ти ку (што се де ли мич но мо же при хва ти ти), та ко и 
за кон сти ту ци о нал ни ни во раз ма тра ња (што не сто ји). Ван берг чак 
ни на чел но не узи ма у раз ма тра ње при ступ те о ри ји дру штве ног 
уго во ра alaЛок, а о по ми ња њу Ро бер та Но зи ка и ње го вог ка пи-
тал ног до при но са са вре ме ном кон трак та ри ја ни зму не ма ни го во-
ра. Ин ди ка тив но је и то да се ње гов рад ба ви пре све га „чи та њем Ф. 
А. Ха је ка и Џ. М. Бју ке не на“, а да то ком ра да ви ди мо да је Ван берг 
до ста чи тао и Рол са, па чак и Ха бер ма са! (Van berg, 2008, 147, 153). 
При том, ка да раз ма тра Ха је ков од нос пре ма де мо кра ти ји, он ма ло 
или го то во ни ма ло не узи ма у раз ма тра ње основ но по ла зи ште и 
иде ју во ди љу Ха је ко ве по ли тич ке фи ло зо фи је, на и ме ње гов „ево-
лу ци о ни зам“ и иде ју „спон та ног по рет ка“ (ка та лак си је), ода кле би 
се нај пре мо гло од го во ри ти и на пи та ње од но са ли бе ра ли зма и де-
мо кра ти је у ње го вој фи ло зо фи ји, већ се, на про тив, по зи ва на оне 
Ха је ко ве на во де у ко ји ма про ве ја ва Ха је ков не до ре чен, кон фу зан 
и ге не рал но го во ре ћи нео сми шљен став пре ма „де мо кра ти ји“, те 
та кав став ко ри сти у при лог сво је им пли цит не те зе да је и Ха јек 
био „де мо кра та“. 

У на ме ри да до ка же сво ју основ ну те зу о нор ма тив ном иден-
ти те ту де мо кра ти је и ли бе ра ли зма, Ван берг узи ма са мо оно што 
му је по треб но од сва ке по је ди нач не те о ри је, не тру де ћи се да за-
хва ти ши ру пер спек ти ву ко ја сва кој од њих сто ји у по за ди ни. Због 
то га ни ње го во „чи та ње“ Бју ке не на не де лу је при ме ре но мо ти ви-
ма и ин тен ци ја ма пи сца Рачуна сагласности. Јер без узи ма ња у 
об зир ових еле ме на та не мо же се аде кват но ви де ти у ком сми слу 
се ауто ри по ме ну те књи ге ко ри сте при сту пом ко ји на зи ва ју “де-
мо крат ским”. Ево шта у Границамаслободе Бју ке нен ка же о то ме: 
„У овој књи зи [Рачунсагласности, прим. А. Н.], Гор дон Та лок и ја 
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смо да ли сво јој ма шти на во љу и упо тре би ли сво је про фе си о нал не 
та лен те да би смо из ве ли ло гич ки до след ну осно ву за кон сти ту ци о-
нал ну и де мо крат ску по ли тич ку струк ту ру, ону за ко ју је из гле да ло 
да има мно го од свој ста ва др жав ног уре ђе ња ка квог су пре до чи ли 
Оче ви Аме ри ке. По ну ди ли смо јед но схва та ње ин сти ту ци ја ко је су 
се исто риј ски раз ви ле у Аме ри ци, раз у ме ва ње ко је се у сво јим те-
мељ ним аспек ти ма раз ли ку је од оног од ра же ног у кон вен ци ја ма 
мо дер не по ли тич ке на у ке“ (Бју ке нен, 2002, 18). Да би се раз у мео 
овај на вод тре ба има ти у ви ду кон текст у ко ме је пи сан, а то је 
вре ме екс пан зив ног ра ста др жав не ре гу ла ци је у Аме ри ци, ко ја је 
по ла ко али си гур но ме ња ла тра ди ци о нал ни по ре дак „пре до чен“ од 
стра не Оче ва уте ме љи ва ча.14) За пра во, на ме ра Бју ке не на и Та ло ка 
би ла је да се по но во про ми сле прет по став ке дру штве ног по рет ка 
Сје ди ње них Др жа ва, да се из не су на ви де ло те прет по став ке не 
би ли се за у ста вио не га тив ни дру штве ни тренд. Кон сти ту ци о нал на 
ре фор ма сто га за ове ауто ре „пред ста вља сред ство за огра ни ча ва-
ње др жа ве“ (Lee, 1987, 334). Ка да пак Бју ке нен по ми ње ре чи „де-
мо кра ти ја“, „де мо крат ски“, он има у ви ду је дан по сто је ћи по ре дак 
и па ра диг му си сте ма ка кву су за ми сли ли Оче ви уте ме љи ва чи. То 
што он при том под ра зу ме ва иден ти тет ли бе ра ли зма и де мо кра ти-
је15) на осно ву пред ста ве јед ног фак тич ког (исто риј ског) мо де ла не 
зна чи да је реч о angeneralистим ства ри ма (да де ле „исту нор ма-
тив ну пре ми су“). И у овом слу ча ју Ван берг за ме њу је два ба зич на 
при сту па (исто риј ски и идеј ни, нор ма тив ни) у об ја шње њу од но са 
ко ји нас за ни ма, из че га мо же сле ди ти да фактичка или историј
скако ха би та ци ја ли бе ра ли зма и де мо кра ти је им пли ци ра њи хо ву 
нор ма тив ну иден тич ност!

То „про чи шће но“ „чи та ње“ Ха је ка и Бју ке не на Ван бер гу 
омо гу ћа ва да уве де у при чу и те о риј ске до при но се Џо на Рол са, чи-
ји кон трак та ри ја ни зам и ме то до ло шки при ступ он не са мо да одо-
бра ва и aprioriпри хва та, већ оправ да ва та ко што по ку ша ва да Ро-
слов про бле ма тич ни принципразлике („dif fe ren ce prin ci ple“ (Ролс, 
1998, 31) пред ста ви као не што што ну жно не сле ди из прин ци па 
„прав де као пра вич но сти“,16) све у же љи да по ка же ка ко су та мо 
14) Књи га TheCalculusofConsent(Рачунсагласности) иза шла је 1962. го ди не, да кле у вре-

ме ну ка да је у овал ној со би се део Џ.Ф. Ке не ди, мо жда је дан од нај ве ћих за го вор ни ка 
иде је „др жа ве бла го ста ња“ ме ђу аме рич ким пред сед ни ци ма (по ред, на рав но, Џи ми ја 
Кар те ра и Ба ра ка Оба ме).

15) „Па ипак, ја оста јем, по сво јим те мељ ним вред но сти ма, је дан ин ди ви ду а ли ста, кон сти-
ту ци о на ли ста, кон трак та ри ја нац, де мо кра та – то су тер ми ни ко ји у су шти ни за ме не 
зна че јед но те исто“ (Бју ке нен, 2002, 19).

16)  У на шем пре во ду Теоријеправде реч „fa ir ness“ се пре во ди као „не при страст ност“, док 
је на ши ро ко у до ма ћој струч ној ли те ра ту ри одо ма ћен (оправ да но, по ми шље њу ауто ра 
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не где „на вр ху сви исти“, на и ме Ха јек, Бју ке нен, Ролс, па и Ха бер-
мас.17) По сма тра не на овај на чин, раз ли чи те те о ри је но вог кон трак-
та ри ја ни зма би ва ју очи шће не од кон тек ста и ин тен ци ја њи хо вих 
кре а то ра и пред ста вља не као „исто вет не“. Оно што омо гу ћа ва ту 
исто вет ност ни је ни шта дру го до већ по ме ну те две пре ми се – пре-
ми са су ве ре ни те та по је дин ца и пре ми са до бро вољ не са гла сно сти. 
Ван берг сто га упу ћу је на сво ју ви зи ју хи по те тич ког дру штве ног 
уго во ра у ко ме пр во бит на грађанскакооператива(Ро слов тер мин 
„ci ti zens co o pe ra ti ve“) пред ста вља (на метанивоу) сте ци ште и сим-
би о зу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је.

Без по тре бе да се не ги ра не што око че га се сви сла жу, а то 
је да је прин цип до бро вољ не са гла сно сти око раз ли чи тих ства ри 
не што што при хва та ју сви ли бе рал ни те о ре ти ча ри, тре ба ис та ћи 
да је ов де по сре ди јед на вр ста за ме на те за и пој мов на ре дук ци-
ја ко ју Ван берг вр ши не би ли по твр дио сво ју основ ну за ми сао. 
На и ме, иде ја “до бро вољ не са гла сно сти” не ма из вор но ве зе ни ти 
са ли бе ра ли змом ни ти са де мо кра ти јом већ је пре све га у пи та-
њу је дан мо да ли тет по на ша ња ка рак те ри сти чан за људ ске од но-
се ге не рал но. Да кле, добровољна сагласност пред ста вља не што 
што прет хо ди сва кој иде о ло ги ји и сва кој по ли ти ци. По и сто ве ти ти 
прин цип до бро вољ не са гла сно сти apriori са де мо крат ским прин-
ци пом зна чи при хва ти ти јед ну ве о ма ре ду ко ва ну и ина че по гре шну 
ан тро по ло ги ју чи је ко ре не има мо у Ари сто те ло вој ква ли фи ка ци ји 
чо ве ка као по ли тич ке жи во ти ње (zoonpolitikon). То, ме ђу тим, не 
зна чи да се прин цип “до бро вољ не са рад ње” не мо же има ти “де мо-
крат ски” пред знак, већ са мо то да је ва жно има ти у ви ду кон текст 
упо тре бе од ре ђе ног пој ма на осно ву ко га он до би ја сво је по себ но 
обе леж је. Ка да се има у ви ду ова кон тек сту ал ност, ко ја јед ну исту 
вр сту људ ских од но са сме шта у раз ли чи те ми са о не кон цеп те, он да 
по ста је ја сно у ком сми слу је Ван бер го ва упо тре ба овог тер ми на 
(ис кљу чи во као си но ни ма за “де мо крат ски” од нос) не што што би 
се мо гло на зва ти пре у ска упо тре ба пој ма и не ле ги тим но ре ду ко ва-
ње це ли не зна че ња јед ног пој ма на са мо јед ну ње го ву ком по нен ту. 
То зна чи да фак тич ки по сто је раз ли чи те вр сте са рад њи ко је мо же-
мо оква ли фи ко ва ти као „до бро вољ не са рад ње“. Ли бе ра ли зам ло-
ков ске ори јен та ци је та ко ђе при хва та иде ју до бро вољ не са рад ње, 
аликао не што што мо же али и не мо ра ре зул то ва ти ства ра њем овог 
или оног ти па дру штве не ор га ни за ци је. Тек он да ка да се офор ми 
не ка дру штве на за јед ни ца она, по ова квом схва та њу, мо же до би ти 

овог тек ста) пре вод „пра вич ност“.

17) На шта би му се за пра во у хе ге лов ском ма ни ру мо гло од го во ри ти да ни је у пи та њу ни-
ка кав „врх“, већ „ноћ у ко јој су све кра ве цр не“. 
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об лик од ре ђе ног по ли тич ког си сте ма (би ло да је он “де мо крат ски”, 
“мо нар хиј ски”, “ари сто крат ски”, итд.). За то ка да ли бе ра ли зам го-
во ри о “до бро вољ ној са рад њи” ви ше по је ди на ца то не под ра зу ме ва 
да је ауто мат ски у пи та њу “де мо крат ска” са рад ња.18)

Да ље, чак и ка да би смо при хва ти ли да и ли бе ра ли зам и де-
мо кра ти ја но ми нал но по ла зе од исте ме то до ло шке осно ве (у овом 
слу ча ју суверенитетаиндивидуе) то ни ка ко не би по ауто ма ти зму 
им пли ци ра ло да и јед но и дру го по ла зе од исте „нор ма тив не пре-
ми се“. Ни ко, на рав но, не ће по ри ца ти да је методолошкииндивиду
ализам осно ва кла сич но ли бе рал ног при сту па раз у ме ва ња ства ри, 
као ни то да је апсолутизаминдивидуе не што до че га је до шла мо-
дер на по ли тич ка те о ри ја упра во на по ри ма ове ми са о не тра ди ци је. 
(Пе шић-Но ва ко вић, 2008, 5) Оно с чим се ипак не мо же мо сло-
жи ти је сте по и сто ве ћи ва ње јед не ме то де с нор ма тив ном ди мен зи-
јом (вред но сним скло пом) јед не те о ри је. То се мо же об ја сни ти и 
сле де ћим при ме ром из кла сич не по ли тич ке те о ри је. На и ме, иако и 
Хобс и Лок по ла зе од исте „нор ма тив не“ пре ми се, ап со лу ти зма ин-
ди ви дуе, њи хо ве по ли тич ке те о ри је до во де до пот пу но раз ли чи тих 
за кљу ча ка. Хоб со ва др жа ва по ста је на кра ју бес при зор ни „Ле ви-
ја тан“, су ве ре ни „чу ва лац“ и „одр жа ва лац“ без бед но сти гра ђа на, 
док Лок ви ди др жа ву као не што што је у нај ве ћем мо гу ћем сми слу 
огра ни че но ин ди ви ду ал ним пра ви ма (пра во на „жи вот, сло бо ду и 
сво ји ну“) и што не пре ју ди ци ра од ре ђе ни по ли тич ки по ре дак (мо-
нар хи ју, оли гар хи ју, де мо кра ти ју). Хобс за вр ша ва у ауто ри та ри зму 
„др жав ног раз ло га“, а Лок у од бра ни „сло бо де по је ди на ца“. Из то-
га се ви ди да при мат ме то до ло шког у од но су на вред но сни план не 
пред ста вља до бру стра те ги ју за про на ла же ње слич но сти (или раз-
ли ка) из ме ђу од ре ђе них по ли тич ких пој мо ва и кон цеп ци ја. Иако је 
тач но да сва ки ли бе ра ли зам под ра зу ме ва ме то до ло шки ин ди ви ду-
а ли зам, сва ка те о ри ја ко ја се ко ри сти ме то до ло шким ин ди ви ду а ли-
змом не под ра зу ме ва ли бе ра ли зам и не за вр ша ва у ње му. 

Све ове по гре шне пре тум ба ци је (за ме на ме то до ло шког пла-
на нор ма тив ним) и ста вља ње „у исти кош“ вр ло раз ли чи тих те о-
ри ја (очи шће них те о ри ја дру штве ног уго во ра) има ју ко рен у Ван-
бер го вом по гре шном те о риј ском по зи ци о ни ра њу ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је. Да би се ова тврд ња об ја сни ла упу ти ће се на Ван бер-
го во раз ли ко ва ње „три ни воа“ на ко ји ма се мо гу упо ре ди ти ли бе-
ра ли зам и де мо кра ти ја. Ево Ван бер го ве та бе ле:

18)  Та ко ђе, до бро вољ на са рад ња уче сни ка на тр жишт ној утак ми ци. Да ли се и та ква вр ста 
са рад ње мо же на зва ти „де мо крат ском“?
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Нор ма тив-
на пре ми са Основ ни фо кус Ин сти ту ци о-

нал на раз ра да

Де мо кра ти ја Су ве ре ност 
ин ди ви дуе

Су ве ре ни тет 
гра ђа ни на

Вла да ви на 
ве ћи не и дру-

ге ин сти ту ци је 
де мо кра ти је

Ли бе ра-
ли зам

Су ве ре ни тет 
ин ди ви дуе

При ват на ауто но-
ми ја [Суверениет 

кон зумента]

По се бан си стем 
при ват ног пра-
ва [тржишних 
институција]

(Van berg, 2008, 152)
Као што је већ ре че но, и као што се ви ди у овој та бе ли, Ван-

берг иден ти фи ку је ли бе ра ли зам и де мо кра ти ју у сми слу нор ма тив-
них пре ми са ко је се на ла зе у њи хо вим осно ва ма, али их и раз ли ку је 
у сми слу основ ног фо ку са, тј. усме ре ња од ко јег по ла зе. Ова та бе ла 
би се мо гла при хва ти ти ка да би се ис пра вио је дан њен не до ста так 
ко ји пред ста вља про из вод кру ци јал ног не ра зу ме ва ња ге не рал них 
по зи ци ја ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. На и ме, иако се ли бе ра ли зам 
ти че по ли ти ке, он се као уче ње не ис цр пљу је са мо на по ли тич ком 
пла ну. Шта ви ше, ли бе ра ли зам као иде ја на ста је из по тре ба огра-
ни ча ва ња сег мен та по ли ти ке као та кве, док де мо кра ти ја као иде ја 
на ста је при мар но у сек то ру по ли ти ке и за по ли тич ки сег мент, на и-
ме као иде ал оп штег уче шћа у по ли ти ци. Ка да би се ова Ван бер го-
ва та бе ла до не кле про ме ни ла та ко што би смо уме сто нор ма тив не 
пре ми се „су ве ре ни те та ин ди ви дуе“ у по љу де мо кра ти је, ста ви ли 
„су ве ре ни тет гра ђа ни на“ он да би ства ри из гле да ле мно го ја сни је и 
кон зи стент ни је. Ево ка ко би мо гла из гле да ти из ме ње на Ван бер го ва 
та бе ла:

Ме то до-
ло шко 
по ла зи ште

Нор ма тив-
на пре ми са

Основ ни 
фо кус

Ин сти ту ци о-
нал на раз ра да

Де мо-
кра ти ја

По је ди нац Су ве ре ни тет 
гра ђа ни на

Оп ште 
уче шће 

Вла да ви на 
ве ћи не и дру ге 
ин сти ту ци је 
де мо кра ти је

Ли бе ра-
ли зам

По је ди нац Су ве ре ни тет 
ин ди ви дуе

При ват на 
ауто но ми ја 
[Суверениет 
кон зумента]

По се бан 
си стем при-
ват ног пра ва 
[тржишних 
институција]

Из ове та бе ле се ја сно ви ди да се де мо кра ти ја ти че пре све га 
„пар ти ци па ци је у вла сти“, би ло по сред не би ло не по сред не (у сва-
ком слу ча ју што ве ће), и да је њен при мар ни фо кус иде ја „оп штег 
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уче шћа“. Иде ал де мо кра ти је би по ова квом мо де лу био да сва ки 
гра ђа нин, сва ки по је ди нац у јед ном дру штву бу де и гра ђа нин ко-
ји од лу чу је. У том сми слу је иде ја де мо кра ти је бли ска иде ји „то-
тал ног гра ђа ни на“ (Да рен дорф), али и ру со ов ској пред ста ви не по-
сред не де мо кра ти је), би ћа ко је је у пот пу но сти и у све му укљу че но 
у по ли ти ку, ко је је сте zoonpolitikon. С дру ге стра не, ли бе ра ли зам 
ни ти же ли ни ти по ла зи од то тал ног гра ђа ни на, већ од индивидуе
каоиндивидуе, да кле од би ћа ко је уна пред ни је од ре ђе но као по
литичко би ће. То зна чи да је при ма ран фо кус, ко ји је пра вил но 
за па зио Ван берг, очу ва ње не по вре ди во сти при ват не ауто но ми је 
по је ди на ца, или, ка ко би то Лок ре као, пра ва на „жи вот, сло бо ду 
и сво ји ну“ (Лок, 1978, 37). Сто га, по овој на шој мо ди фи ко ва ној 
та бе ли про из ла зи да би об је ди ња ва ње нор ма тив них пре ми са ли бе-
ра ли зма и де мо кра ти је пред ста вља ло ло гич ку гре шку. То би зна-
чи ло ре дук ци ју нор ма тив ног оп се га ли бе ра ли зма, јер би се јед на 
ан тро по ло ги ја (ли бе рал на ан тор по ло ги ја) за ме ни ла дру гом, по ли-
тич ком ан тро по ло ги јом (де мо крат ском ан тро по ло ги јом). Од ли бе-
рал не ин ди ви дуе, ка ква год она би ла, оста ла би са мо по ли тич ка 
ин ди ви дуа (“гра ђа нин”), и то би би ла це на Ван бер го вог по ку ша ја 
по ми ре ња. 

Та ко ђе, ви ди се да се у овој дру гој та бе ли на ла зи и још јед-
на, при до да та, основ на ко ло на, на и ме ко ло на „ме то до ло шког по ла-
зи шта“. И ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја мо гу по ћи од исте ме то до-
ло шке старт не по зи ци је, или исте ме тод ске је ди ни це, али то ма ло 
има ве зе с њи хо вим нор ма тив ним по ла зи шти ма. У том сми слу ова 
та бе ла ја сно по ка зу је да је Ван берг на пра вио дво стру ку за бу ну та-
ко што је, пр во, по ме шао нор ма тив на по ла зи шта две ју те о ри ја и, 
дру го, та ко што је по бр као нор ма тив ни план с ме то до ло шким.19) 

На рав но, Ван бер го ва та бе ла као ни ње на из ме ње на ва ри јан-
та не пред ста вља ју ни пр ву ни по след њу реч о од но су ли бе ра ли зма 
и де мо кра ти је. У овом ра ду је при ма ран аспект био кри ти ка Ван-
бер го ве по зи ци је па је сто га ко ри шћен пој мов ни и те о риј ски ин-
стру мен та ри јум ко ји је и он ко ри стио. На при мер, мо гли би смо за-
јед но са Бо би јом (и то са до ста осно ва) да кон ста ту је мо да је иде ал 
де мо кра ти је ни шта дру го до то да „сви мо гу о све му да од лу чу ју“ 
(Бо био, 1990, 32), па да ода тле из во ди мо оста ле за кључ ке. У том 
слу ча ју би по ста ло ја сно ко ли ко је де мо крат ски иде ал сам по се би 
про бле ма ти чан, за пра во ло гич ки не мо гућ. То јест, уколико се не 
уве ду до дат на огра ни че ња (по сред на уме сто не по сред на де мо кра-
19)  Ов де Ван берг пла ћа це ну и за сво је из о ста вља ње раз ма тра ња ло ков ски ори јен ти са них 

те о ри ја дру штве ног уго во ра. Јер, би ло ко ја од та квих те о ри ја, по пут, на при мер, те о ри-
је Ро бер та Но зи ка, ка же да до го вор ни са ве зи ауто ном них по је ди на ца ну жно не во де ка 
ин сти ту ци о нал ним аран жма ни ма де мо крат ског ти па. 
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ти ја) и до дат не прет по став ке (по де ла вла сти, при ват на ауто но ми ја, 
итд.). Јер, ако би „сви мо гли о све му да од лу чу ју“, то би зна чи ло 
„да ни ко не од лу чу је ни о че му“, што је па ра док сал на тврд ња. Ван-
бе ро во тре ти ра ње пи та ња иде а ла де мо кра ти је и ње го ве нор ма тив-
не пре ми се на еле ган тан на чин је из бе гло ова кве по сле ди це. Оно је 
то мо гла по сти ћи са мо та ко што је раз ма тра ју ћи ства ри на пот пу но 
ап стракт ном ни воу (ме та ни воу) пре у зе ла не што од кон крет ног ни-
воа („су ве ре ни тет гра ђа ни на“ као исто риј ску те ко ви ну ли бе рал но 
де мо кра ских дру шта ва), а за по ста вља ју ћи истин ски иде ал де мо-
кра ти је ко ји ка же „да сви мо гу о све му да од лу чу ју“. 

Но, овај Ван бер гов по ку шај “по ми ре ња не по мир љи вог” има 
сво ју вред ност упра во у упу ћи ва њу на раз ми шља ње о основ ним 
ин тен ци ја ма ко је сто је у по за ди ни иде ја ли бе ра ли зма и де мо кра ти-
је и ко је од ре ђу ју њи хов сми сао. На осно ву кри ти ке Ван бер го вог 
ре ше ња, чи ни се да је по ста ло ја сно да те о ри је ко је ко ри сте исту 
ме то до ло ги ју не мо ра ју би ти исто вет не те о ри је, или ме ђу соб но 
бли ске те о ри је, већ да се увек мо ра има ти у ви ду основ на ин тен-
ци ја и кон текст у ко ме на ста је од ре ђе на иде ја. Сто га ни крај ње ап-
стракт на раз ма тра ња на кон сти ту ци о нал ном пла ну, ко ја пред ла же 
Ван берг, не мо гу има ти пу ну вред ност уко ли ко се не укљу чи пу-
ни се ман тич ки оп сег ре чи ко је ко ри сти мо. У су прот ном би та ква 
ви со ка ап страк ци ја ре зул то ва ла те о риј ски не плод ним иден ти фи-
ка ци ја ма ко је мо гу са мо до при не ти пој мов ној кон фу зи ји. У крај-
њој ли ни ји, чак и да при хва ти мо ова кво јед но из јед ни ча ва ње на 
нај ви шем ни воу, ре зул та ти та квог по ду хва та би ли би ви ше не го 
ире ле вант ни за кон крет но раз ми шља ње о иде ја ма ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је, те би њи хо ва “упо треб на” вред ност, ка ко у сег мен ту 
те о ри је та ко и у сег мен ту по ли тич ке ствар но сти, би ла рав на ну ли. 
Та ко ђе, Ван бер гов на пор да се на нај ап стракт ни јем ни воу по ка же 
исто вет ност две ма ни фест но раз ли чи те ства ри, по сред но је ука зао 
и на зна чај ис тра жи ва ња на пла ну зна че ња ре чи, се ми о тич ког при-
сту па у те о ри ји по ли ти ке. Јер то ко ју те о ри ју зна че ња ода бе ре мо 
бит но ће ути ца ти на то ка ко ће мо раз у ме ти зна че ња ре чи и од но се 
пој мо ва ко ји пред ста вља ју глав но по ље на шег ин те ре со ва ња.

Из све га до са да ре че ног ви ди се да се од нос ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је, ка ко у сво јој исто риј ској ре а ли за ци ји, та ко и у идеј ној 
сфе ри, мо же раз у ме ти, пре све га, као од нос кохабитације две при-
лич но раз ли чи те ства ри. На рав но, мно ги ће ре ћи да ни је у пи та њу 
са мо од нос ко ха би та ци је већ и од нос ком па ти бил но сти, на ро чи то 
ако се освр не мо на чи ње ни цу фак тич ког ста ња до ми на ци је мо де ла 
ли бе рал не де мо кра ти је у све ту. Ме ђу тим, та ква те за има пот кре пу 
са мо у јед ној вред но сној оце ни на ста лој по вр шном оп сер ва ци јом 
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“оно га што је сте”. Исто риј ска сли ка од но са, ка ко је пред ста вље на 
у пр вом де лу овог ра да, ја сно ука зу је на то да се фак тич ка ди на ми-
ка од но са ли бе ра ли зма и де мо кра ти је за пра во мо же опи са ти по мо-
ћу иде је бор бе за пре власт јед ног над дру гим. С дру ге стра не, ова 
чи ње ни ца до ми на ци је од ре ђе ног мо де ла ли бе рал не де мо кра ти је не 
под ра зу ме ва ни идеј ну ком пле мен тар ност (Ван бер го ва ин тен ци ја) 
ни ти идеј ну ком па ти бил ност. Јер иде а ли де мо кра ти је и ли бе ра ли-
зма, каоиде а ли, пред ста вља ју иде а ле два раз ли чи та све та, јед ног 
ко ји се при мар но ти че по ли ти ке и дру гог ко ји по ку ша ва да нас спа-
се од по ли ти ке. Сто га је сва ки по ку шај њи хо вог по ми ре ња осу ђен 
на не у спех, јер се не по мир љи во не мо же по ми ри ти. 
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AleksandarNovaković

LIBERALISMANDDEMOCRACY
–Ononerecentattempttoreconcileirreconcilable–

Summary
An enquiry into the relationship between liberalism and democ-

racy represents the major preoccupation for modern political theory. 
In this article, two approaches are being used in order to understand 
the nature of this relationship: analysis historical components of this 
relationship and analysis of normative foundations of both liberalism 
and democracy. The aim of these approaches is to show that liberalism 
and democracy are neither compatible nor complementary concepts. 
Moreover, the highest point of their mutual relationship is the relation-
ship of what can be called „cohabitation“. In that sense, the thesis of 
Victor J. Vanberg by which liberalism and democracy are in some kind 
of natural symbiosis, owing to the same normative premise (individual 
sovereignty) and the same mode of relation (voluntary agreement) pres-
ent among members of hypothetical social contract, is being examined. 
This Vanberg’s thesis is shown to be incorrect due to the several rea-
sons: generally problematic positioning of liberalism and democracy, 
inappropriate mixing of normative level with methodological one, us-
ing the term „voluntary agreement“ in too narrow sense. The intentions 
of the critique of Vanberg’s attempt to “reconcile irreconcilable” is not 
just to present misguided arguments of this author, but also to show 
that, generally speaking, liberalism and democracy are two irreconcil-
able worlds and two more than different political philosophies.
Key words: liberalism, democracy, institutions, constitutionalism, social con-

tract theories, liberal restrictions
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ИДЕОЛОШКОПРОФИЛИСАЊЕ
РЕЛЕВАНТНИХПАРТИЈАУСРБИЈИ

Сажетак
На осно ву су мар не ана ли зе пар тиј ских про гра ма мо же се за-

кљу чи ти да се шест ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји мо гу раз вр ста-
ти, услов но ре че но, у че ти ри ди стинк тив не иде о ло шке фа ми ли је: 
јед ну гру пу чи не ор то док сни ле ви ча ри (СПС) и со ци јал-де мо кра-
те (ДС), дру гу на ци о нал-по пу ли сти (СПО) и или бе рал ни по пу ли-
сти (СРС), по себ ну гру пу чи не “на род ња ци” (ДСС), и на по слет ку, 
(нео)ли бе ра ли (Г17 Плус). ДСС је би ла нај до след ни ја у очу ва њу 
сво је из вор не иде о ло шке ма три це. СПС и СПО у иде о ло шком сми-
слу ни су зна чај ни је на пре до ва ле у по сма тра ном пе ри о ду од про те-
кле две де це ни је. ДС и СРС су би ле нај о длуч ни је од свих оста лих 
ре ле вант них пар ти ја у пра вље њу иде о ло шких пре ско ка, на ро чи то 
у до ме ну еко ном ско-со ци јал них по зи ци ја на ре ла ци ји ле ви ца-де-
сни ца. Иде о ло шка ма три ца Г17 Плус је у нај ве ћој ме ри нор ма тив-
но кон зи стент на. Мо же се уочи ти гру пи са ње ве ћи не ре ле вант них 
пар ти ја у де сном по ли тич ком по љу – нео спор но се ту свр ста ва ју и 
СРС и СПО и ДСС и Г17 Плус. Две пре о ста ле пар ти је, СПС и ДС 
ду го роч но се опре де љу ју за кон ку рен ци ју уну тар ле вог спек тра по-
ли тич ког по ља Ср би је. 
Кључ не ре чи: иде о ло ги ја, по ли тич ке пар ти је, СПС, СПО, ДС, ДСС, СРС, 

Г17 Плус, ле ви ца, цен тар, де сни ца, со ци ја ли сти, со ци јал-
де мо кра те, „на род ња ци“, по пу ли сти, (нео)ли бе ра ли. 

Па ра лел но са про це сом на стан ка и кон со ли да ци је пар тиј ског 
си сте ма у Цен трал но-Ис точ ној Евро пи ана ли ти ча ри су у про те кле 
две де це ни је кон стант но вр ши ли иде о ло шку ре ин тер пре та ци ју по-
ли тич ког пеј за жа сва ке зе мље по на о соб. Про блем са ко јим су се 
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при том су о ча ва ли је сте у то ме што су тра ди ци о нал ни кон цеп ти 
ле ви це и де сни це, од но сно њи хо ве иде о ло шке ни јан се, би ли ису-
ви ше со фи сти ци ра ни да би би ли при ме њи ви на ана ли зу пар тиј ског 
си сте ма ко ји је био in statunascendi. Још ве ћи про блем је био у 
то ме, ка ко је то ука зао Вер мерш, што је кон цепт ле ви це и де сни це 
био пер вер ти ран у то ку че тр де сет го ди на ко му ни стич ке дик та ту-
ре. Пост ко му ни стич ка дру штва на сле ди ла су из об ли че не кон цеп-
те „ле ви це“ и „де сни це“. На и ме, ко му ни стич ки ре жим је ко ри стио 
ле ви чар ске иде је у функ ци ји ле ги ти ми зи ра ња нај ар би трар ни јих 
фор ми вла сти. За вре ме ко му ни зма се од ви јао про цес „уни ште ња 
је зи ка ле ви це“, та ко да су нај пле ме ни ти ји кон цеп ти по ста ли по ве-
за ни са нај од бој ни јим ка рак те ри сти ка ма ко му ни зма. Ре чи као „со-
ци ја ли зам“ или „со ци јал но“ би ле су без на де жно кон та ми ни ра не. С 
дру ге стра не, схе ме за пад не по ли ти ке ни су мо гле да обез бе де ја сан 
увид у по ли тич ки и пар тиј ски си стем у Цен трал но-Ис точ ној Евро-
пи. У За пад ној Евро пи кон цеп ти ле ви це и де сни це су за до би ли ре-
ла тив но фик си ра на зна че ња, ко ја омо гу ћа ва ју аде кват ну по ли тич-
ку ана ли зу и ре ду ку ју мо гућ ност не спо ра зу ма. На За па ду Евро пе, 
ука зу је Вер мерш, ле ви ца је иден ти фи ко ва на са де мо крат ским, плу-
ра ли стич ким, су ве ре ним дру штвом од го вор них гра ђа на у ко ји ма 
ре гу ла тив на уло га јав них вла сти (др жа ве) до при но си иде ји со ци-
јал не и еко ном ске јед на ко сти и еко ло шки од го вор ног дру штва. Ако 
се ова де фи ни ци ја узме у об зир, ве ћи на ис точ но е вроп ских пар ти ја 
се мо ра ла кла си фи ко ва ти у де сни цу. Да кле, по ли тич ка си ту а ци ја 
је би ла за и ста са свим но ва. Илу стра тив но је ову по те шко ћу кла си-
фи ко ва ња из ра зио је дан од ли де ра со ци јал де мо крат ске пар ти је у 
Пољ ској, ре кав ши, у по ку ша ју да опи ше иде о ло шку по зи ци ју сво-
је пар ти је: она се на ла зи „За пад но од цен тра“. У ствар но сти су се 
уну тар јед не пар ти је мо гла на ћи ста но ви шта ко ја су би ла и ле ви-
чар ска и де сни чар ска, бу ду ћи да су их пар тиј ска ру ко вод ства че сто 
ме ња ла, од из бо ра до из бо ра. Та ко је јед на пар ти ја мо гла да има 
(нео)ли бе рал не еко ном ске по гле де по пи та њи ма при ват не сво ји не 
и при ва ти за ци је, а да исто вре ме но ис ка зу је ве о ма слич не по гле де 
за пад ној со ци јал де мо кра ти ји у по гле ду пи та ња со ли дар но сти, со-
ци јал не си гур но сти, не за ви сних син ди ка та, итд. Сто га је Вер мерш 
ука зао да у ана ли зи пост ко му ни стич ких пар ти ја тре ба пре ва зи ћи 
ети ке те ле ви це и де сни це, и тра га ти за идејама и вредностима 
(Ver me ersch, 1992: 2, 4, 5, 6 passim). Сва ова за па жа ња мо ра ју се 
има ти на уму ка да се до но се за кључ ци о иде о ло ги ји по ли тич ких 
пар ти ја у Ср би ји.

Симп то ма тич но је да су нај ре ле вант ни је пар ти је у Ср би ји 
по ку ша ле, у тре нут ку свог осни ва ња, да се иде о ло шки по зи ци о-
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ни ра ју та ко што су се де кла ри са ле као ле ги тим не “на след ни це” 
исто риј ских пар ти ја ко је су пре ста ле да де лу ју на кон Дру гог свет-
ског ра та, бу ду ћи да су ко му ни сти ус пе ли да ефи ка сно за тру сва ку 
њи хо ву де лат ност, ус по ста вља ју ћи јед но пар тиј ски мо но пол вла сти 
(цф. Ко шту ни ца, Ча во шки, 1990). Од свог осни ва ња, по чет ком 90-
их до да нас, пар ти је одр жа ва ју овај свој „осни вач ки мит“ у на сто-
ја њу да ус по ста ве не по сто је ћу ве зу исто риј ског кон ти ну и те та са 
пред рат ним ви ше стра нач ким „злат ним до бом срп ске де мо кра ти-
је.“1) Де кла ри шу ћи иде о ло шки и ор га ни за ци о ни кон ти ну и тет са 
по је ди ним од исто риј ских пар ти ја, пост ко му ни стич ке пар ти је су 
на сто ја ле да де кла ри шу њи хо во екс клу зив но пра во на за сту па ње 
од ре ђе них иде ја. Нај пре ће се ДСде кла ри са ти као ле ги тим ни на-
ста вљач де ло ва ња Де мо крат ске стран ке ко ју је 1919. го ди не осно-
вао Љу бо мир Да ви до вић, прем да је де ло ва ње ове стран ке фак тич-
ки за мр ло у пе ри о ду 1945-1948. го ди не. Че тр де сет го ди на ка сни је 
(11. де цем бра 1989) у Бе о гра ду, гру па углед них ин те лек ту а ла ца 
са оп шти ли су на кон фе рен ци ји за но ви на ре да пред рат на Де мо-
крат ска стран ка об на вља свој рад2) и по зва ли гра ђа не да при сту пе 
„пр вој опо зи ци о ној стран ци у Ср би ји.“ Да би па ра докс био ве ћи, 
три го ди не ка сни је, на кон рас це па уну тар ДС, и но во на ста ла ДСС 
та ко ђе ће јав но де кла ри са ти сво је „ко ре не“ у пред рат ној Де мо крат-
ској стран ци. Слич но чи не и тран сфор ми са ни ко му ни сти: СПС у 
про гра му из 1992. де кла ри ше да „чуваинастављасоцијалистичке
идеје,апосебноидејународнесамоуправеизадругарства,којује
удругојполовинидеветнаестогвеказаступаоСветозарМарко-
вић“. СПС се на да ље по зи ва на „социјалистичкеидејеМарковића,
МитеЦенића,ВасеПелагићаиСрпскесоцијалдемократскепар-
тијеподруководствомДимитријаТуцовића“ ко је су би ле „про-
жетедухомдемократизмаислободарства“. На по слет ку ће се и 
СРС на осни вач кој скуп шти ни 1991. де кла ри са ти као след бе ни ца 
„српских радикала и нашег великог идејног родоначелникаНико-
леПашића“, тач ни је Срп ске на род не ра ди кал не стран ке осно ва-
не 1881. ко ја је, ка ко ис ти чу са вре ме ни ра ди ка ли, оста ла код Ср ба 
упам ће на као „најјачаполитичкаснаганашегнародауXИXвеку,
ањенвођа,НиколаПашић,каонајвећисрпскидржавник јошод
цараДушанаСилног.“ Ова „из ми шље на тра ди ци ја“ пред ста вља ла 
је ни шта ви ше не го исто риј ски фал си фи кат јед но стра но де кла ри-
са ног кон ти ну и те та. 
1) Реч је о још јед ном срп ском ми ту ко ји је де ми сти фи ко ва ла исто ри чар ка Ду брав ка Сто-

ја но вић у сво јој сту ди ји по све ће ној „Ср би ји и де мо кра ти ји у пе ри о ду 1903-1914.“

2) Фак тич ки, из у зев књи жев ни ка Бо ри сла ва Пе ки ћа и ди си ден та у ег зи лу Де си ми ра То ши-
ћа, ни ти је дан од чел ни ка “но ве” Де мо крат ске стран ке ни ка да ни је био члан пред рат не 
Де мо крат ске стран ке. 
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Скло ност пар тиј ских ели та да на овај на чин ина у гу ри шу 
свој по ли тич ки ле ги ти ми тет мо же се при пи са ти чи ње ни ци да су 
оне то ком пр ве де це ни је ус по ста вља ња пост ко му ни стич ког плу-
ра ли зма још увек би ле у свом ин фан тил ном до бу, док ни пар тиј-
ски ни ти со цио-еко ном ски си стем ни је био фор ми ран, та ко да је 
би ло те шко го во ри ти о овим по ли тич ких гру па ци ја ма у за пад ном 
сми слу - као о пар ти ја ма ко је ор га ни зу ју и ре пре зен ту ју ин те ре се 
раз ли чи тих со ци јал них ста ле жа. Пар ти је су, ка ко на да ље за па жа 
Вер мерш, пр вен стве но ре флек то ва ле иде о ло шке, со ци о ло шке и 
кул ту ро ло шке пре фе рен ци је но вих по ли тич ких ели та у Цен трал-
но-Ис точ ној Евро пи – та ко да су по је ди ни ана ли ти ча ри по ли тич ке 
пар ти је ока рак те ри са ли као сво је вр сне „ин те лек ту ал не клу бо ве“ 
(György Mar kus). На и ме, пар ти је су на ста ја ле као по ли тич ке ор-
га ни за ци је љу ди ко ји су има ли слич не ста во ве, уку се, ис ку ства и 
по гле де (или пред ра су де) о на ци ји, др жа ви, ко му ни зму, цр кви, итд. 
Исто вре ме но, ове су ели те има ле ве о ма сла бе, ако ика кве ве зе са 
син ди ка ти ма или рад ни ци ма, од но сно дру гим не-ин те лек ту ал ним 
сло је ви ма дру штва. Из у зев бив ших ко му ни ста, про фе си о нал на по-
ли тич ка кла са тек је тре ба ло да бу де фор ми ра на у це лој Цен трал-
но-Ис точ ној Евро пи – опо зи ци о ни ли де ри су по чет ком 90-их би ли 
тек по ли ти ча ри-ама те ри (Ver me ersch, op.cit: 10).

Би ло ка ко би ло, по те шко ће око иден ти фи ко ва ња нор ма тив-
них узо ра пар ти ја су оста ле. На и ме, не мо гу ће је са мо на осно ву 
оног што су пар ти је са ме де кла ри са ле из вр ши ти раз вр ста ва ње 
пар ти ја у иде о ло шке фа ми ли је - families spirituelles, по узо ру, на 
при мер, на кла си фи ка ци о ну схе му ко ју је раз вио Кла ус фон Бој ме 
(Kla us von Beyme, 1985) на при ме ру пар ти ја За пад не Евро пе. Дру-
ги про блем ко ји оте жа ва иде о ло шку кла си фи ка ци ју је чи ње ни ца да 
су пар ти је 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, ко ји су че сто не су-
клад ни, чак и кон тра дик тор ни. Као тре ће, за пар тиј ске про гра ме 
је симп то ма тич но при ме ти ти да “ре чи не ће да сто је мир но”, тј. да 
оно што је да нас на пи са но на је дан на чин, кроз из ве сно вре ме мо-
же да се про ту ма чи на дру ги, ко ји мо же у ве ли кој ме ри да од у да ра 
од из вор ног зна че ња. По ред ових оп штих окол но сти, у по ли тич-
ком по љу по је ди них зе ма ља, а на ро чи то Ср би је, си ту а ци ја се мо гла 
опи са ти као suigeneris. Плу рал ни пар тиј ски и по ли тич ки си стем 
Ср би је се фор ми рао услед еска ла ци је ору жа них ет нич ких су ко ба 
на тлу Ју го сла ви је, ме ђу на род не изо ла ци је и санк ци ја, све оп ште 
еко ном ско-по ли тич ке, јед ном реч ју - ци ви ли за циј ске кри зе, ко ја 
је кул ми ни ра ла у кам па њи бом бар до ва ња Ср би је од стра не НА ТО 
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али јан се. Ови мул ти пли ци ра ни кри зни ин пу ти у ве ли кој су ме ри 
оте жа ва ли кон со ли да ци ју по ли тич ких пар ти ја и пар ла мен та ри зма 
у Ср би ји. Ипак, про те кле су две де це ни је от ка ко је ус по ста вљен 
ви ше стра нач ки си стем у Ср би ји и мо гу ће је, с ве ћом ме ром по у зда-
но сти, иден ти фи ко ва ти иде о ло шке по зи ци је нај ре ле ва ни јих по ли-
тич ких пар ти ја. У про те клих го то во два де сет го ди на (1990-2009), 
као нај зна чај ни је, у скла ду са Сар то ри је вим кри те ри ју ми ма ре ле-
вант но сти3) су се по твр ди ле сле де ћих шест пар ти ја: Со ци ја ли стич-
ка пар ти ја Ср би је (СПС), Срп ски по крет об но ве (СПО), Де мо крат-
ска стран ка (ДС), Срп ска ра ди кал на стран ка (СРС), Де мо крат ска 
стран ка Ср би је (ДСС) и Г17 Плус.

ЛЕВИЦА:ОРТОДОКСНАЛЕВИЦА(СПС)
ИСОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТЕ(ДС)С

Тран сфор ми са на ко му ни стич ка пар ти ја – Социјалистичка
партијаСрбије (СПС) по сто ја но одр жа ва сво је сто жер но упо ри-
ште у ле вом иде о ло шком по љу. Ди стинк тив но у од но су на оста ле 
стран ке у Ср би ји, СПС се де кла ри ше као „чу вар“ ле ги ти ма циј ског 
ми та ко му ни зма. У про гра му из 1990. ре че но је да СПС „чуваи
развијаантифашистичкеислободарскевредностиНародноосло-
бодилачкогратаисоцијалистичкереволуције,јер...представља-
јунаставакдугогодишњеборберадничкогпокрета,социјалиста
и комуниста.“ Ан ти фа ши зам и со ци ја ли зам оста ће две те мељ не 
иде о ло шке те ко ви не ове пар ти је, ко јих се не ће од ре ћи ни на кон 
па да с вла сти, 2000. го ди не. У про гра му СПС из 1992. ова, та да 
вла да ју ћа пар ти ја су че ља ва свој про грам с про тив ни ци ма. Из ме ђу 
оста лог, СПС твр ди да „партиједесниценудестара,уСрбијивећ
испробанаинеуспеларешења:монархију,клерикализам,брутал-
нианархичникапитализамдеветнаестогвека,парламентаризам
безодвајањазаконодавнеиизвршневластиибезобликанепосред-
недемократије,унекимслучајевимаекстремнинационализамбез
икаквих обзира према националниммањинама.“ Чи ње ни ца је сте 
да је СПС у сво јим про гра ми ма успе шно скри ва ла на ци о на ли зам 
и екс пан зи о ни стич ке ци ље ве сво је по ли ти ке, де кла ра тив но из ра-
жа ва ју ћи то ле рант не ста во ве пре ма на ци о нал ним ма њи на ма. Њен 
ле ви чар ски иден ти тет био је на ро чи то из ра жен у за ла га њу за твр-
до кор ни ета ти зам у еко но ми ји, по ку шај очу ва ња „дру штве не“ као 
3) Сар то ри на гла ша ва два кри те ри ју ма ре ле вант но сти: по сти за ње из бор ног цен зу са од 5 

по сто или по се до ва ње ко а ли ци о ног, “уце њи вач ког” по тен ци ја ла, про ис те клог на осно ву 
ре зул та та на не ко ли ко уза стоп них из бо ра на цен трал ном (у слу ча ју Ср би је – ре пу блич-
ком, прим. Д.В.) ни воу (цф. Сар то ри, 1976: 121-125). 
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др жав не сво ји не, и ње но про ти вље ње при ва ти за ци ји и за ко ни ма 
тр жи шта. Ова је пар ти ја ди стинк тив но у од но су на оста ле ре ле-
вант не пар ти је оста ла за го вор ник др жав ног со ци ја ли зма. На и ме, 
ре то ри ка још увек ва же ћег про гра ма СПС из 1992. свр ста ва срп-
ске со ци ја ли сте у “ре тро”, “ор то док сне ле ви ча ре”, ко ји чак ни су ни 
по ку ша ли да фор му ли шу аутох то ну плат фор му “но ве ле ви це”, по 
узо ру на не ке дру ге пост ко му ни стич ке, или за пад но е вроп ске со ци-
јал де мо крат ске пар ти је. 

Прем да је још у про гра му из 1992. го ди не ре че но да је циљ 
СПС ула зак у члан ство Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле (СИ), 
СПС све до да на шњих да на ни је ус пе ла да оства ри овај свој циљ. 
Тач ни је, по чет ком 90-их СПС је твр ди ла да је кључ ни услов за ула-
зак у СИ “уколикозаједносцрногорскимсоцијалистима (ДПСЦГ, 
прим. Д.В.)оствариСоцијалистичкупартијуЈугославијеилиСа-
везсоцијалистаЈугославије“, до че га ни је до шло. Но, и да је сте, то 
не би по мо гло да две вла да ју ће пар ти је ко је су то ком 90-их знат но 
до при не ле еска ла ци ји рат них су ко ба у Ју го сла ви ји бу ду при мље-
не у Ин тер на ци о нал ну. Прем да су се (рат не) окол но сти про ме ни-
ле, ста во ви СПС, по све му су де ћи, ни су - ин ди ка тив но је да СПС 
још увек ва же ћим де кла ри ше њен про грам из 1992. го ди не. На 7. 
Кон гре су СПС, одр жа ном 2006. ова је пар ти ја усво ји ла Про грам-
ску де кла ра ци ју у ко јој кон ста ту је: “нашадоследностниједогма-
тизам”, већ ”доказ да су уверењаи циљеви које смопрепознали
те историјске 1990. године са нашом партијом и нашим пред-
седником СлободаномМилошевићем, издржали пробу времена и
сваискушењакоја јепреднаспоставилаисторијаиреалност”. 
Со ци ја ли сти Ср би је, ре че но је “остајутоштосу:партијадемо-
кратскелевицеослоњенанасветрадаиокренутабудућности.” 
У овој про грам ској де кла ра ци ји та ко ђе је ре че но да је СПС “леваи
патриотскапартијакојаиматрајноичврстоупориштеунаро-
ду,којаимаидејнуснагуикојаимаполитикуиисторијскуборбу
насвојојстрани.” На да ље је ре че но да СПС “нећедабудепартија
којаћепоправљатидивљикапитализам, каошточиненекена-
водносоцијалдемократскестранке”, већ да су они “партијакоја
имасвојпројекатдруштваионсезоведемократскисоцијализам,
никакоублаженикапитализам.” По зи ци ја СПС је, у иде о ло шком 
сми слу па ра док сал на: бу ду ћи да је по нов но ус пе ла да као ко а ли-
ци о ни парт нер до ђе на по зи ци је вла сти, од ње се оче ку је да на чи-
ни од луч ни ји ре форм ски пре скок са по зи ци је ор то док сне ле ви це 
на по зи ци ју бли жу ле вом, со ци јал де мо крат ском цен тру. С дру ге 
стра не, упра во ње на до след ност у одр жа њу из вор не крај ње ле ве 
по зи ци је кључ ни је раз лог за што за ову пар ти ју гла са ре ле вант-
ни број твр до кор них при ста ли ца-би ра ча. Да кле, уко ли ко се од лу чи 
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на иде о ло шку ре фор му, СПС ри зи ку је да из гу би иде о ло шку ло јал-
ност би ра ча и њи хо ву из бор ну по др шку. 

На да ље, по сто ји још јед но па ра док сал но об ја шње ње за што 
СПС, и док је би ла пар ти ја на вла сти, и на кон то га, ка да је си-
лом при ли ка пре шла у опо зи ци ју, ипак ни је на чи ни ла од луч ни ји 
ис ко рак, ко ји ве ћи на ана ли ти ча ра од ње оче ку је – да се про фи ли-
ра као со ци јал де мо крат ска пар ти ја. На и ме, пут со ци јал де мо кра ти-
је је био „пут ко јим се ре ђе иде“, не са мо на овим про сто ри ма, 
већ и у ре ги о ну це ле Цен трал но-Ис точ не Евро пе. Ис тра жи ва чи 
су, на и ме, за па зи ли да је у вре ме на стан ка плу рал ног пар тиј ског 
си сте ма, мно го лак ше би ло ода бра ти „со ци ја ли стич ку“ не го „со-
ци јал де мо крат ску“ иде о ло шку ети ке ту. Иде о ло шки имиџ со ци јал-
де мо кра ти је мо рао се гра ди ти из по чет ка – „од ну ле“, бу ду ћи да су 
ко му ни сти ус пе ли да на мет ну не га тив ну пер цеп ци ју пре ма „опор-
ту ни стич кој“ со ци јал де мо кра ти ји, јер је она сма тра на за нај го рег 
иде о ло шког не при ја те ља ко му ни зма.4) Ка ко је за па зио Вер мерш, у 
по је ди ним зе мља ма Цен трал но-Ис точ не Евро пе где је, по ред ко-
му ни стич ке, би ло на кон Дру гог свет ског ра та до зво ље но и де ло-
ва ње не ких дру гих пар ти ја, де мо хри шћа ни и ли бе ра ли су мо гли 
да уста но ве „са те лит ске пар ти је“, али ко му ни сти то ни ка да ни су 
до зво ли ли и со ци јал де мо кра та ма. Та ко да су со ци јал де мо крат ске 
пар ти је има ле ве ли ке по те шко ће да се на мет ну као су пер и ор ни је 
од пар ти ја „де мо крат ског со ци ја ли зма“ – што је би ла иде о ло шка 
фор му ла ко ју су пре у зе ле бив ше ко му ни стич ке пар ти је. Вер мерш 
кон ста ту је – со ци јал де мо крат ским пар ти ја ма је би ло су ђе но да их 
се не раз у ме, чак и ка да су се де кла ри са ле као ле ви цен тар (Ver me-
ersch, 1992: 12).

На тра гу овог ре зо но ва ња, ин ди ка тив на је и чи ње ни ца да је-
ди на од срп ских пар ти ја ко ја је ус пе ла да уђе у члан ство ме ђу на-
род не асо ци ја ци је ле вих пар ти ја – Со ци ја ли стич ку ин тер на ци о на-
лу, ни је по те кла из та бо ра ле ви це. На и ме, реч је о чи ње ни ци да је у 
члан ство Ин тер на ци о на ле, 2003. го ди не ус пе ла нео че ки ва но да уђе 
стран ка ори ги нер но ли бе рал но-де мо крат ске, а не со ци ја ли стич ке, 
од но сно со ци јал де мо крат ске про ве ни јен ци је. Реч је о Де мо крат-
ској стран ци. Зна чај но је, на да ље, ис та ћи да је ДС при мље на у 
члан ство СИ у ста ту су пар ти је на вла сти. Ин те ре сант но је, сто га, 
по бли же осмо три ти у че му се са сто ји „ле ви“, или „со ци јал-де мо-
крат ски“ иден ти тет ове пар ти је. 

У про те клом пе ри о ду од го то во две де це ни је, ег зем плар но 
је по зи ци о ни ра ње Демократскестранке(ДС). По те кла из, услов-
4) Илу стра тив на је опа ска Ми ше Ђур ко ви ћа ко ји ука зу је да су Еуард Берн штајн и Ото Ба-

у ер ско ро не по зна ти ауто ри у на шој кул ту ри (Ђур ко вић, 2007: 175, фт. 5).
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но ре че но, “де сног” - ли бе рал но-де мо крат ског по ља ова ће пар ти ја 
ис по љи ти ве ли ку до зу ре ал-по ли тич ке праг ма тич но сти у ево лу ци-
ји сво је иде о ло шке ма три це. На ста ла као стран ка ин те лек ту а ла ца, 
ДС је би ла у мо гућ но сти да у свом пр вом про гра му из 1990. из-
ло жи убе дљи ву нор ма тив ну ма три цу ли бе ра ли зма у еко но ми ји и 
де мо кра ти је у по ли ти ци. У тре нут ку ње ног осни ва ња ни је би ло ни-
ка квих на зна ка да би ова стран ка јед ног да на мо гла, или же ле ла, да 
уђе у члан ство Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле. Ипак, у про гра му 
ДС из 1995. из ло же ни су и по ка за те љи на осно ву ко јих је мо гу ће 
(ре)кон стру и са ти и „ле ву“ ин кли на ци ју ове стран ке. На и ме, 1995. 
го ди не ДС се де кла ри ше као „модернаграђансканароднапартија
либералнеоријентације”. По том је де таљ ни је об ја шње но да је ДС 
“либералнапартија” јер ве ру је у “иницијативупојединца,уњегову
моралнуаутономију,његовразумињеговукреативност.” На да-
ље, ДС се де кла ри ше као “странкацентра” - због то га што сво јим 
де ло ва њем “обезбеђујеравнотежуоправданихпрограмскихциље-
вадеснеилевеполитичкетрадиције.” Од по ли тич ке де сни це ДС 
пре у зи ма “уважавањенационалнеисторије,бригузапородицукао
основу грађанског система вредности, програм економског раз-
војаитржишнеконкуренције.” Из ле ве по ли тич ке тра ди ци је ДС 
пре у зи ма “бригузасиромашнеислабе,социјалнусолидарносткао
изразполитичкевољедаценумодернизацијеидруштвеногразвоја
несмејуплаћатисамонајсиромашнији,нитидаплодовемогуда
убирусамосоцијалнонајјачиилинајсналажљивији.” Би ла је ово 
све о бу хват на де фи ни ци ја ле ги ти ма циј ске ма три це, као и све до-
чан ство о из у зет но ва жној спо соб но сти ове пар ти је да па жљи во 
про ми сли и де кла ри ше сво је иде о ло шке по зи ци је, у че му оста ле 
стран ке ни су би ле та ко успе шне.

Ме ђу тим, ка ко се на кнад но ис по ста ви ло, ДС је, у од но су 
на дру ге ре ле вант не стран ке, би ла нај ви ше скло на да вр ши иде-
о ло шке и кон цеп ту ал не пре ско ке из из вор но “де сног”  - ли бе рал-
ног, у “ле во” - со ци јал де мо крат ско, а по том опет у (нео)ли бе рал-
но иде о ло шко по ље (што је ње на по зи ци ја у про гра му из 2001). 
У про гра му ДС из 2001. (не)оче ки ва но се кон ста ту је да по ли ти ка 
ове стран ке „ниједогматска,онајепрагматична,усмеренанаре-
шавањепроблема, анена спровођењедогми.“ДС утвр ђу је: „ми
смостранкапринципа,анеидеологије“ – „интересујунасрезул-
тати,анеидеолошкаправоверност“ – „затосмотолерантнии
флексибилни.“ Бу ду ћи да је осво ји ла по зи ци је вла сти, са да се ДС с 
пу ним пра вом ле ги ти ми зи ра као “снагареформи” у про це су тран-
зи ци је ка де мо крат ском уре ђе њу. Ме ђу тим, про блем са овим но-
вим праг ма тич ним “пре о бра ће њем” ДС је сте у то ме што је он са мо 
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де кла ра тив но де зи де о ло ги зи ран, док се у од ред ни ца ма про гра ма 
ДС из 2001. мо гу пре по зна ти по став ке “ис точ но е вроп ског та че-
ри зма”. На ро чи то је то из ра же но у ње ним ста во ви ма пре ма “со-
ци јал ној прав ди.” Док је у про гра му из 1995. на гла ша ва ла на че ло 
“социјалнеодговорностиисолидарности” ус про ти вив ши се тран-
зи ци о ном ка пи та ли зму на лик на “сурови laissez-faireкапитализам
XIX века,” у про гра му из 2001. ДС по мир љи во кон ста ту је да би 
“хендикепиранепојединцекојисуиспалиизтрке” (тр жи шне, прим. 
Д.В.) тре ба ло ”опремитиивратитиуигру,анедаостанупасив-
ни посматрачи и примаоци социјалне помоћи”. Па ра док сал но је 
да ДС из ра жа ва ова кав ми ни мал ни сте пен со ци јал не сен зи бил но-
сти у тре нут ку ка да обла чи сво је но во со ци јал де мо крат ско ру хо и 
ула зи у члан ство Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле (2003. го ди не). 
Да кле, и за ову стран ку оста је отво рен, још увек не ис ко ри шћен 
ши рок ма не вар ски про стор да про фи ли ра иде о ло ги ју по узо ру на 
за пад но е вроп ску со ци јал де мо кра ти ју. Ипак, на кон уби ства ли де ра 
стран ке Зо ра на Ђин ђи ћа, и до ла ска на че ло стран ке по ли ти ча ра 
мла ђе ге не ра ци је, пред во ђе них Бо ри сом Та ди ћем, ова стран ка ни-
је на чи ни ла од ва жни ји ко рак у том сме ру. Ли де ри ове стран ке су 
мно го успе шни ји на ин тер на ци о нал ном умре жа ва њу стран ке – ДС 
је 2006. ус пе ла да до би је и ста тус по сма тра ча у Пар ти ји европ ских 
со ци ја ли ста (ПЕС). На до ма ћем те ре ну, вре ме ће по ка за ти да ли 
је ДС у ста њу да кон ци пи ра про грам „но ве ле ви це“ на по ли тич кој 
сце ни Ср би је. 

Прет ход на су мар на ана ли за је по ка за ла да су се две вла да-
ју ће пар ти је у Ср би ји за вре ме свог ман да та на вла сти опре де ли ле 
за по ли тич ки курс ле ви це: СПС у по след њој де це ни ји XX ве ка и 
ДС у пр вој де це ни ји XXI ве ка. Ин те ре сан тан је овај иде о ло шки 
ку ри о зи тет, с об зи ром на ди ја ме трал ну су прот ност њи хо ве иде о-
ло шке про ве ни јен ци је. На рав но, ове две пар ти је се ни ка ко не мо гу 
свр ста ти у „исти (иде о ло шки) кош“ – на про тив, али сва ка од њих 
ис ка зу је, у ве ћој или ма њој ме ри, „ле ви чар ску“ ин кли на ци ју. Што 
ука зу је на по тре бу да се као нај ва жни ји ис так ну сле де ћи за јед нич-
ки про бле ми, ко ји су за па же ни у „ле вом“ по ли тич ком по љу и у 
дру гим зе мља ма пост ко му ни стич ке Евро пе. Вер мерш ука зу је на 
„исто риј ске сла бо сти де мо крат ске ле ви це“ у ре ги о ну Цен трал но-
Ис точ не Евро пе и на чи ње ни цу да се ле ви чар ска пар ти ја ко ја ис ти-
че ка та лог кла сич них со ци јал но-де мо крат ских зах те ва и ко ја успе-
ва да се чвр сто по ве же са син ди ка ти ма – у прак си те шко фор ми ра. 
Јер, сва ко ко пре тен ду је да се де кла ри ше као со ци ја ли стич ка или 
со ци јал де мо крат ска пар ти ја, мо ра да при хва ти у за да так из у зет но 
те шку исто риј ску ми си ју: да ор га ни зу је рад нич ку кла су по ли тич ки 
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и да еко ном ски бра ни ње не со ци јал не ин те ре се. Про блем је што је 
ко му ни стич ки си стем оста вио иза се бе дез о ри јен ти са ну, и у мно-
гим слу ча је ви ма апа тич ну рад нич ку кла су, ко ја по не где на ли ку је 
ду ху рад ни штва из 20-их го ди на XX ве ка. Мен та ли те те мно гих 
ис точ но е вроп ских рад ни ка ка рак те ри ше за па њу ју ћа по ли тич ка на-
ив ност, пре ко ра вре дан етос (не)ра да и ду бо ко не по ве ре ње пре ма 
ко ле га ма рад ни ци ма и со ци јал ним ор га ни за ци ја ма, за шта ве ли ки 
део кри ви це при па да бив шем ко му ни стич ком си сте му. Спрем ност 
за ко лек тив ну ак ци ју и со ли дар ност је по ти сну та, а не до ста так де-
мо крат ске све сти очи гле дан, ис ти че Вер мерш (Ver me ersch, op.cit: 
12, 13). Пар ти је „ле ви чар ске“ ин кли на ци је ипак из бе га ва ју да се 
обра ћа ју и да ор га ни зу ју ту и та кву рад нич ку „кла су“ персе, већ 
го во ре о пра ви ма „за по сле них“, или су жа ва ју фо кус на дру ге со-
ци јал не сло је ве и кла се: при ват не пред у зет ни ке, се ља ке, или, пак, 
сред њу кла су – ко јој се на ро чи то обра ћа и ко ју пре фе ри ра упра во 
ДС. На и ме, пр ви пут до шав ши на власт (у окви ру ко а ли ци је Де мо-
крат ске опо зи ци је Ср би је – ДОС), ДС ће у свом но вом про гра му из 
2001. го ди не из ло жи ти ви зи ју Ср би је XXI ве ка као зе мље „прете-
жносредњекласе,атозначиактивнихипредузетнихграђана,ко-
јиимајудобреквалификације,квалитетнараднаместа,довољне
приходедаобезбедепристојанживот,добрушколузасвојудецуи
финансијскибезбрижнустарост“. 

Но, ви ше и ни је ну жно да са вре ме на ле ви ца ин си сти ра на 
кла сич ном рас це пу из ме ђу ка пи та ла и ра да, и да се де кла ри ше као 
пред вод ник и за ступ ник ин те ре са „све та ра да“, да би по твр ди ла 
кла сич ну ди стинк ци ју из ме ђу ле ви це и де сни це. Но су се на мет-
ну ле као ну жне „но ве“ ле ви чар ске те ме, као што су: кон тро ли са-
на при ва ти за ци ја, еко ном ска и со ци јал на пра ва за за по сле не, син-
ди кал на пра ва и пра ва не за по сле них, пра ва на со ци јал не услу ге и 
пи та ња дра стич но ре ду ци ра не уло ге др жа ве. Од но сно, на ро чи то 
се од ле вих пар ти ја оче ку ју од го во ри на пи та ња ка ко да се при ва-
ти зу је, ка ко да се де ре гу ли ше, де мо но по ли зу је и де на ци о на ли зу је. 
Пар ти је у Ср би ји, сва ка на свој на чин, на сто је, али не успе ва ју да у 
до стат ном оби му те ма ти зи ра ју ове про бле ме, од но сно до след но су 
не ке из бе га ва ле да се њи ма ба ве, или још увек ни су ус пе ле да ела-
бо ри ра ју ре ал не про гра ме. Пар ти је су има ле ве ли ких по те шко ћа у 
фор му ли са њу ко хе рент них еко ном ских и со ци јал них по ли ти ка – у 
не до стат ку пра вих од го во ра оне су ис ти ца ле де ма го шке зах те ве.

Дру ги на чин „бег ства“ од про бле ма, та ко ђе је уоч љив у по-
ли тич ком по љу Ср би је – реч је о тен ден ци ји да ле ви чар ске пар ти је 
ин кли ни ра ју, или би тре ба ло ре ћи: „бе же“ ка цен тру. Ана ли ти ча ри 
су, пак, уочи ли сла бо сти стру ја ле вог цен тра. На и ме, екс клу зив на 
па жња је по све ће на еко ном ским ди мен зи ја ма тран зи ци је ка тр жи-



ДијанаВукомановић Идеолошкопрофилисањерелевантних

147

шној еко но ми ји, док су со ци јал не ди мен зи је за не ма ре не. Ста во ви 
ле вог цен тра су из гу би ли тло под но га ма, док су нео-ли бе рал не 
еко ном ске иде је мно го спрем ни је ин кор по ри ра не у про гра ме, чак и 
код ових пар ти ја ле ве ори јен та ци је. Но, ба рем те о рет ски, још увек 
има до вољ но „пра зног“ про сто ра да се раз ви је убе дљи ви со ци јал-
де мо крат ски (пре)окрет. Ка ко је за па зио Вер мерш, успон сна жне 
со ци јал де мо крат ске пар ти је мо гу ће је оче ки ва ти и од со ци јал де-
мо крат ског, али и од  со ци јал-ли бе рал ног из дан ка (огран ка) по ли-
тич ког цен тра (Ver me ersch, ibid: 8). Ме ђу тим, по сто ји про блем и 
са са мим цен тром, ба рем је то на ро чи то из ра же но у по ли тич ком 
по љу Ср би је – ин ди ка тив но је да се у овој иде о ло шки „не у трал-
ној“ по зи ци ји ја вља ју пар ти је са сна жним на ци о на ли стич ким и со-
ци јал-по пу ли стич ким тен ден ци ја ма, ка ко ће по ка за ти при ме ри две 
по ли тич ке пар ти је у Ср би ји – СПО и ДСС. 

ЦЕНТАР:“НАРОДЊАЦИ”-
ДСС(MITTELSTANDSPARTEI)И

НАЦИОНАЛ-ПОПУЛИСТИ(СПО)и

Ини ци јал но, ДСС ис ти че у пр ви план на ци о нал ни иден ти-
тет: де кла ри ше се као „странкадемократскогопредељењаиод-
говорненационалнеполитике“. Ме ђу тим, ка да се за не ма ре ње ни 
про грам ски ста во ви у по гле ду ре ша ва ња срп ског на ци о нал ног 
ин те ре са, нај у пе ча тљи ви је су од ред ни це ко је ле ги ти ма циј ску ма-
три цу и ове пар ти је уте ме љу ју у кон зер ва тив но-ор га ни ци стич ком 
иде о ло шком по љу, у ко је му та ко ђе до ми ни ра ју др жа ва-на ци ја, ве-
ра, цр ква, по ро ди ца. У про гра му ДСС не мо гу ће је про на ћи ин ди-
ви дуу-по је дин ца ко ји из ра жа ва сво ју “по је ди нач ну во љу” (volonté
particulière) – ДСС на гла ша ва кон цепт или „во ље свих“ (volontéde
tous) – Ср ба, или оп шту во љу  (volontégénérale) - свих гра ђа на. У 
том сми слу, за ову се пар ти ју с пу ним пра вом мо же ре ћи да на сто-
ји да се ле ги ти ми зи ра као „на род на пар ти ја“ (Volkspartei)5). Да кле, 
прем да је де мо крат ска, ова стран ка ни је кла сич но ли бе рал на, јер 
се не обра ћа по је дин цу-гра ђа ни ну. До дат ни про блем је што ње на 
на ци о нал но-по ли тич ка и со ци јал но-еко ном ска про грам ска опре-
5) Овај тренд по и сто ве ћи ва ња пар ти је са на ро дом ни је са мо де кла ра тив не при ро де. Ис-

тра жи ва чи су уста но ви ли и кван ти та тив ни кри те ри јум ко ји је опре де љу ју ћи да би се 
не ка пар ти ја де фи ни са ла као “на род на”, тј. до ми нант на, “ве ли ка” пар ти ја – по треб но је 
да на из бо ри ма до би ја чак 30% од укуп ног бро ја гла со ва. Смит сма тра да је ова ко ви-
сок про це нат нео п хо дан јер та ко пар ти ја до ка зу је сво ју спо соб ност да одр жи ло јал ност 
суп стан тив ног де ла би рач ког те ла, што јој да је во де ће, до ми нант но ме сто у пар тиј ском 
си сте му (Смитх, 1990: 158). ДСС те шко да мо же да одр жи ово ли ки про це нат по др шке 
би ра ча на из бо ри ма у кон ти ну и те ту.
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де ље ња ни су у иде о ло шком екви ли бри ју му: док по ли тич ки део 
про гра ма пре те же на де сну стра ну, дру ги ву че уле во – ка за пад но-
е вроп ској со ци јал де мо кра ти ји. На и ме, ДСС за го ва ра на че ло „со-
ци јал не прав де“, и ува жа ва нео п ход ност да др жа ва шти ти сла бе у 
дру штву и да во ди еко но ми ју. Исто вре ме но ДСС фа во ри зу је мо дел 
ин те ре сног кор по ра ти ви зма – тј. по де ле од го вор но сти и са рад ње 
из ме ђу вла де, ин ду стри је, син ди ка та и дру гих ин те ре сних гру па. 
Да кле, ДСС је оти шла и ко рак да ље од со ци јал де мо крат ске фор-
му ле Социалпартнерсцхафт-а. Ипак, ДСС се не мо же свр ста ти 
у ле ву иде о ло шку фа ми ли ју пар ти ја, бу ду ћи да је она твр до кор на 
ан ти ле ви чар ска, ан ти ко му ни стич ка стран ка. Због ам би ва лент них 
тен ден ци ја, нај а де кват ни је је ДСС по зи ци о ни ра ти у цен тру иде-
о ло шког кон ти ну у ма – као Миттелстандспартеи, бу ду ћи да јој 
се че сто при пи су ју су прот ста вље не иде о ло шке ети ке те: “де мо кра-
те” / “(кле ро)на ци о на ли сти, “ле га ли сти” / “кон зер ва тив ци”, итд. О 
иде о ло шкој крх ко сти ли ни је на ко јој ДСС екви ли бри ра го во ри и 
чи ње ни ца да је ДСС учла ње на у Европ ску на род ну пар ти ју (ЕПП) 
– гру па ци ју ко ја у окви ру Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро-
пе оку пља кон зер ва тив не, де мо хри шћан ске и на род њач ке пар ти је 
Евро пе. 

У овом се кон тек сту мо гу при зва ти ана ли тич ке оп сер ва ци је 
упу ће не пар ти ја ма ко је те же да за у зму по зи ци ју цен тра, не би ли 
та ко по ста ле сто же ри ко а ли ци о них вла да. На и ме, по зи ци ја цен тра 
је ам би ва лент на, на онај на чин на ко ји је упо зо рио Ди вер же. Ди-
вер же твр ди: мо же по сто ја ти пар ти ја цен тра, али не по сто ји тен-
ден ци ја цен тра ни ти док три на цен тра. Ми шље ња цен тра су или 
уме ре на гле да ња ба зич но опо зи ци о них по гле да или укр ште них 
рас це па. У осно ви, Ди вер же сма тра да цен тар не по сто ји као са-
мо стал на и из вор на по себ на по ли тич ка сна га, већ је про из вод пре-
кла па ју ћих рас це па (overlappingcleavages) или ком би на ци је ле во-
де сне ди мен зи је и уме ре но-екс тре ми стич ке ди мен зи је. “Са ња ти 
о цен тру, зна чи по сти ћи рав но те жу кон тра дик тор них аспи ра ци ја; 
али син те за је моћ са мо ми сли. Ак ци ја укљу чу је из бор (choice), а 
по ли ти ка од лу чу је ак ци ју… Не ма истин ских цен та ра, са мо су пер-
на мет ну тих (superimposed) ду а ли за ма” (Du ver ger, 1964: 215). То 
прак тич но зна чи да је мул ти пар ти зам аран жман у ко ме уме ре ња ци 
и са ле ве и са де сне стра не пра ве са вез да би др жа ли екс тре ми сте 
са оба кри ла ван вла сти. Ре зул тат је стал ни цен три зам имо бил них 
и па ра ли зи ра ју ћих ко а ли ци ја ко ји је у слу ча ју Тре ће и Че твр те Ре-
пу бли ке Ди вер же звао “де мо кра ти ја без на ро да.” У том сми слу би 
ана ли тич ки са вет ко ји се мо же упу ти ти ДСС ишао у сме ру ње ног 
кон зи стент ни јег, пре ци зни јег иде о ло шког про фи ли ра ња, и по ли ти-
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ке ја сне дис тан це од ам би ва лент не “на род њач ке” по зи ци је цен тра. 
На и ме, ДСС тре нут но озна ча ва ју као “на род ну” стран ку (Volkspar-
tei), већ ма због прет ход но на ве де не чи ње ни це ње ног ме ђу на род-
ног умре жа ва ња. Што мо же да пред ста вља из не на ђе ње за оне ко ји 
су ини ци јал но уче ство ва ли у осни ва њу ове стран ке, исто као што 
је за мно ге из не на ђе ње члан ство ДС у Со ци ја ли стич кој ин тер на-
ци о на ли. Ипак је кла сич на ли бе рал но-де мо крат ска ма три ца за јед-
нич ко род но ме сто обе ове стран ке. Да кле, ако је ДС, као глав ни 
иде о ло шки ри вал ДСС, од лу чи ла да окре не уле во - пут со ци јал де-
мо кра ти је, ДСС-у пре о ста је да се ди стинк тив но иде о ло шки по зи-
ци о ни ра ви ше уде сно – ка по зи ци ји со ци јал-ли бе ра ли зма, од но сно 
кла сич ног ли бе ра ли зма, тј. да се вра ти сво јим из вор ним иде о ло-
шко-нор ма тив ним узо ри ма, или да, пак, на пра ви од лу чан ис ко рак 
у дру гом иде о ло шком сме ру - ка кон зер ва ти ви зму. 

Про грам ску тен ден ци ју сме шта ња у цен трал ној тач ки по ли-
тич ког по ља Ср би је од ра жа ва још јед на пар ти ја ко ја је при кра ју 
дру ге де це ни је свог де ло ва ња не за др жи во гу би ла ста тус ре ле вант-
не стран ке, бу ду ћи да на по след њим одр жа ним из бо ри ма ни је ус-
пе ла да пре ђе цен зус од 5 по сто и да уђе у ре пу блич ки пар ла мент. 
Реч је о Српскомпокрету обнове (СПО) чи ја је осни вач ка ле ги-
ти ма циј ска ма три ца екс трем но де сни чар ска: ма три ца ове пар ти је 
уте ме ље на је на ан ти-ко му ни зму, исто риј ском ре ви зи о ни зму, на-
ци о на ли стич ком ре ван ши зму, ксе но фо би ји и  ор то док сном кле ри-
ка ли зму – што је све ску па кул ми ни ра ло у еск пло зив ној ме ша ви-
ни екс пан зи о ни стич ког на ци о на ли зма, са екс це си ма нео фа ши зма. 
На и ме, СПО је у свом осни вач ком про гра му из 1990. пред ло жи ла 
ме ре “ет нич ког чи шће ња” ал бан ске на ци о нал не ма њи не. Но, рат не 
окол но сти и но во сте че но по ли тич ко ис ку ство на гна ло је и ову на-
ци о на ли стич ку стран ку да у пот пу но сти  ре ви ди ра сво је из вор не 
иде о ло шке по зи ци је. Де це ни ју ка сни је, у про гра му СПО из 2001. 
ова се стран ка нео д ре ци во де кла ри са ла као „национална стран-
ка либералних, грађанских и демократских опредељења“. Ипак, 
СПО је и да ље за др жа ла не ке тра ди ци о нал не еле мен те сво је из-
вор не ма три це. И да ље се твр ди да СПО ве ру је да је „породица
темељна комепочивају друштво, нација идржава– уколико је
породицаугрожена,угроженисуидруштвоинацијаидржава.“ 
СПО та ко ђе ве ру је у „хришћансковиђењечовекаидруштва“ ко је 
„нудиморалну основу за одговорнуполитику“. На по слет ку СПО 
се ди стинк тив но од оста лих пар ти ја и да ље за ла же за об но ву „мо-
дерне уставне парламентарне монархије“. Да кле, чла но ви СПО 
по ку ша ва ју да се исто вре ме но ле ги ти ми шу као на ци о на ли сти, ли-
бе ра ли, де мо кра те, кон зер ва тив ци, де мо хри шћа ни, и мо нар хи сти. 
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Што оправ да ва за кљу чак да ова стран ка кон ти ну и ра но ин кли ни ра 
ка „де сном“ иде о ло шком по љу. Ме ђу тим, нај а де кват ни ја иде о ло-
шка ети ке та ко ја би се мо гла при пи са ти СПО ни је де кла ри са на у 
ње ном про гра му – реч је, на и ме, о ње ном ор га ни ци стич ком по пу-
ли зму. На и ме, СПО кон ти ну и ра но у свим про гра ми ма на гла ша ва 
кри ла ти цу да „домаћинскасеоскакућамораопетпостатибио-
лошкииекономскиослонацнацијеидржаве.“ Ипак, иако је има ла 
про грам ских пре ди спо зи ци ја, ова стран ка ни је ни по ку ша ла да се 
про фи ли ра као аграр на. Што је био те жи, али на ду жи вре мен ски 
рок одр жи ви ји пут ње ног оп стан ка ме ђу ре ле вант ним стран ка ма. 
За раз ли ку од оста лих ре ле вант них стра на ка, СПО ни ка да ни је ис-
пра ви ла по чет ну сла бост свог про гра ма - еко ном ски де ло ви про-
гра ма СПО, од осни вач ког из 1990. го ди не па на да ље, у ве ли кој су 
ме ри оста ли не до ре че ни, тј. у њи ма се на ла зе са мо фраг мен тар не, 
(ин)ди рект не ре флек си је о еко ном ским пи та њи ма. Гу би так ста ту са 
СПО као пар ла мен тар не, ре ле вант не стран ке све до чи о чи ње ни ци 
да пар ти ја ко ја не ма фор му ли сан кон зи стен тан со ци јал но-еко ном-
ски про грам не мо же да ра чу на на мо би ли за ци ју и по др шку би ра ча 
у епо хи пост ко му ни стич ке тран зи ци је.

ДЕСНИЦА:РАДИКАЛСКИИЛИБЕРАЛНИ
ПОПУЛИЗАМ(СРС)И(НЕО)
ЛИБЕРАЛИЗАМ(Г17ПЛУС)С

Прем да је defacto оста ла без не по сред ног ру ко вод ства свог 
не при ко сно ве ног ли де ра (про тив ко јег се про це су и ра оп ту жни ца у 
Ме ђу на род ном три бу на лу за рат не зло чи не у Ха гу), Српскаради-
кална странка (СРС) ни је усво ји ла но ви пост-ше ше љев ски кон-
гре сни про грам. СРС је од свог осни ва ња до да нас про ла зи ла кроз 
кон ти ну и ра ну ре де фи ни ци ју еко ном ског де ла свог про гра ма, док, 
с дру ге стра не, ни је из вр ши ла пот пу ну де ра ди ка ли за ци ју свог по-
ли тич ког де ла про гра ма. “На сна зи” је још увек про грам усво јен 
1996. го ди не у ко је му се ка же да је циљ СРС исти: „ВеликаСр-
бија,“ под ко јом се под ра зу ме ва те ри то цен трич ни-екс пан зи о ни-
стич ки на ци о на ли стич ки про је кат срп ског Лебенсраума. Ка да се 
упо ре де про гра ми СРС у вре мен ској вер ти ка ли мо гу се за па зи ти 
зна чај ни иде о ло шки по ма ци, од но сно тран сфор ма ци је еко ном ско-
со ци јал не ма три це, од ини ци јал ног еко ном ског по пу ли зма (у про-
гра му 1991) ка кон зи стент ном (нео)ли бе рал ном про гра му (1996). 
На и ме, СРС је оти шла нај ви ше уде сно од оста лих ре ле вант них 
стра на ка у за го ва ра њу јед ног (нео)ли бе рал ног пред у зет нич ког la-
issez-faire-а, отво ре но сти пре ма стра ним ин ве сти ци ја ма, за го ва ра-
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њу све о бу хват не при ва ти за ци је, и пре ба ци ва ња од го вор но сти за 
“со ци јал ну си гур ност” на по је дин ца. Та ко ђе, у по ли тич ком де лу 
про гра ма ра ди ка ли при хва та ју де мо крат ска пра ви ла fair-play-а. 
Ипак, па жљи ви је чи та ње про гра ма СРС по ка зу је да ра ди ка ли вр ло 
ве што вр ше нор ма тив ну дис тор зи ју и де мо крат ских и ли бе рал них 
по сту ла та, ин тер пре ти ра ју ћи их на је дан де ма го шко-по пу ли стич-
ки на чин. Са ми ра ди ка ли, ту ма че ћи сво је исто риј ске ко ре не, ко је, 
ка ко је већ ре че но, ве зу ју за Па ши ће ву Срп ску на род ну ра ди кал ну 
стран ку, твр де да је “збогсвогнационално,социјалногидемократ-
скогкарактера,идејарадикализмаодувекбилаиосталанајори-
гиналнијанаовимпросторима”, бу ду ћи да су “порукекојајеова
идејаносилабилеразумљивесвимсталежима,свимграђанима”. 
Упра во због то га, ис ти че СРС, “радикалисучесто,инекадаида-
нас,оптуживанидасупопулистичкипокрет,унајгоремсмислу
теречи.”6) Аутор ове ана ли зе та ко ђе се сла же с овом кон ста та ци-
јом, али до да ју ћи: у са вре ме ном сми слу те ре чи. 

На и ме, про грам ске од ред ни це СРС од ра жа ва ју тен ден ци је 
пре о бра збе по пу ли зма у све ту, ко је је лу цид но ана ли зи рао Иван 
Кра стев.7) Овај аутор за па жа да но ви по пу ли стич ки по кре ти ши-
ром све та уоп ште не ма ју за циљ уки да ње де мо кра ти је: на про тив, 
они се осла ња ју на ши ро ку де мо крат ску по др шку. Кра стев уоча ва 
да упра во по јам по пу ли зма омо гу ћа ва да се спо зна и опи ше ра-
ди кал ни пре о бра жај по ли ти ке – успон “де мо крат ског или бе ра ли-
зма” ко ји је тре нут но на де лу у мно гим кра је ви ма све та. Не са мо 
да је по ве ћан број ан ти де мо крат ских и ауто ри тар них ал тер на ти ва, 
већ је и чи ње ни ца да је до шло до опа сних му та ци ја уну тар са мих 
ли бе рал них де мо кра ти ја, сма тра Кра стев. За раз ли ку од екс тре ми-
стич ких пар ти ја из 30-их го ди на, но ви по пу ли сти не пла ни ра ју да 
уки ну из бо ре, ни ти да уве ду дик та ту ре. У су шти ни, но вим по пу-
ли сти ма се из бо ри до па да ју и они, на жа лост, че сто по бе ђу ју на 
њи ма, кон ста ту је Кра стев. Уоста лом, то је слу чај и са СРС ко ја на 
ско ри јим из бо ри ма успе ва да осво ји чак ми ли он ску по др шку би ра-
ча у Ср би ји, но због свог не по сто је ћег ко а ли ци о ног по тен ци ја ла не 
успе ва да до ђе на власт. Кра стев сма тра да би би ла ве ли ка гре шка 
ако би смо на успон по пу ли стич ких стра на ка гле да ли као на по бе ду 
ан ти де мо крат ских уста но ва. Упра во због то га што са да шњи по пу-
ли сти ко ри сте де мо крат ске из бо ре да би до шли на власт, они се не 
мо гу опи са ти као ан ти де мо кра те - ли бе ра ли су збу ње ни, и де лу-
ју бес по моћ но у су о че њу са по пу ли стич ким иза зо вом, кон ста ту је 

6)  Цф. www.срс.орг.yу.

7) Из во ди из ана ли зе пост-ко му ни стич ког по пу ли зма бу гар ског по ли ти ко ло га ли бе рал не 
ори јен та ци је, Ива на Кра сте ва об ја вље ни су у ча со пи су „Цритиqуе & Ху ма нисм“ (пре-
вод је об ја вљен у бе о град ском не дељ ни ку „НИН“, бр. 2976, 10.1.2008. стр. 62-63).
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Кра стев. Са да шње по ко ле ње европ ских ли бе ра ла обра зо ва но је у 
по ли тич кој тра ди ци ји ко ја по гре шно прет по ста вља (по гре шно и у 
исто риј ском и у те о риј ском сми слу) да су ан ти ли бе рал не стран ке 
исто вре ме но и ан ти де мо крат ске. Ви ше ни је та ко. Те же је, ме ђу-
тим, об ја сни ти због че га по пу ли сти и по лу фа ши сти пред ста вљау 
је ди ну рас по ло жи ву ал тер на ти ву? Зна чи ли то да не што ни је у ре ду 
са Цен трал но-Ис точ ном Евро пом, или се, пак, мо жда ра ди о то ме 
да не што ни је у ре ду са де мо кра ти јом, по ста вља пи та ње Кра стев. 
Стра те ги ја до ла ска на власт ко ју ко ри сте са вре ме ни по пу ли сти 
усме ре на је на про ду бљи ва ње ја за из ме ђу “ели та” и “на ро да”, та ко 
што пла си ра њем те зе о ко рум пи ра ним ели та ма по пу ли сти на сто је 
да ка на ли шу ан ти е ли ти стич ка осе ћа ња и пре тво ре их у по др шку 
за сво ју пар ти ју, уме сто за  де мо кра ти ју и еко ном ски ли бе ра ли зам. 
Кра стев за кљу чу је да је ли бе рал на де мо кра ти ја у опа сно сти он-
да ка да се струк ту рал ни су коб из ме ђу “ели та” и “на ро да” ви ше не 
ту ма чи као бре ме, већ као јед на од кључ них те ко ви на де мо кра ти-
је. Сто га, ствар ни иза зов са ко јим се ли бе рал на де мо кра ти ја да нас 
су о ча ва је сте успон “де мо крат ског или бе ра ли зма,” и ко год же ли 
да са чу ва де мо кра ти ју ду жан је да се бо ри на два фрон та: про тив 
по пу ли ста ко ји твр де да по др жа ва ју де мо кра ти ју и про тив оних 
ли бе ра ла ко ји пре зи ру де мо кра ти ју ка ква је она да нас, за кљу чу је 
Кра стев. 

Ве шти на СРС у ком би но ва њу ли бе рал но-де мо крат ских и 
по пу ли стич ких те ма илу стра тив но се мо же об ја сни ти на сле де ћем 
при ме ру: СРС у про гра му из 1996. по себ ну од ред ни цу по све ћу је 
„сузбијањусамовољедржавнебирократије“ и го во ри о по тре би 
„ригорознеконтроледржавнеадминистрацијеодстранезаконо-
давне,извршнеисудскевласти,“ка ко би се „увеликојмериизбегла
бирократизација државног апарата и администрација натера-
ладастриктнослужидржавиинароду,безпрекорачењазакон-
скиховлашћења.“ Ра ди ка ли ко ри сте де мо крат ску пре ми су ко ју су 
на у чи ли из тра ди ци је Аме рич ке де мо крат ске ре во лу ци је – ме ди-
со нов ску фор му лу ме ђу соб них коч ни ца и рав но те жа (checks and
balances), ко ју он да на де ма го шко-по пу ли стич ки на чин ин тер пре-
ти ра ју као те зу ко ја на и ла зи на ма сов но одо бра ва ње гра ђа на: да 
јав ни слу жбе ни ци мо ра ју кон ти ну и ра но да бу ду над зи ра ни - да је 
у то ку јед на кон ти ну и ра на “ан ти-би ро крат ска ре во лу ци ја” про-
тив од на ро ђе них, па ра зит ских по ли тич ких ели та. Ову је фор му-
лу, уоста лом, већ успе шно ис ко ри стио Ми ло ше вић, ко ји је та ко ђе 
на та ла су “ан ти би ро крат ског” ет нич ког по пу ли зма учвр стио сво ју 
ауто ри тар ну власт. Та ко са да срп ски ра ди ка ли на сто је да исто вре-
ме но мо би ли зи ра ју и да де по ли ти зу ју ма сов не сло је ве би ра ча, од-
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но сно да их на у че и на вик ну на ан ти-по ли тич ки стил раз ми шља ња 
и од лу чи ва ња. У по след њих не ко ли ко го ди на СРС се стра те шки 
усме ра ва ка ма сов ним гу бит ни ци ма и не за до вољ ни ци ма пост-ко-
му ни стич ком тран зи ци јом, и као кључ но пи та ње на но ви јим из бо-
ри ма у Ср би ји ра ди ка ли та ко ђе на ме ћу “бор бу” про тив ко руп ци је 
и кри ми на ла: “корупцијајеопакаболесткојаспречаваекономски
напредакСрбијеиразараморалцелокупногдруштва”, кон ста ту је 
се у пред из бор ним про гра ми ма ра ди ка ла. При том, циљ ра ди кал не 
стран ке ни је ре фор ма, већ со ци јал на ре во лу ци ја и мо рал ни пре о-
бра жај Ср би је: “Нашциљиобавезаједаборбомпротивкорупције
променимосвестионихграђанакојимиследајеформулауспеха
упроналажењувеза,подмићивањувластодржаца.Дабисмото
постиглибескомпромисноћемосеобрачунатисакорумпираними
криминализованимделомрежима,” твр де срп ски ра ди ка ли.

Ти сма не а ну та ко ђе за па жа да се “ра ди кал ни по пу ли зам” пре-
тва ра да тран сце ден ти ра тра ди ци о нал не фор ме иде о ло шке афи ли-
ја ци је, по ли тич ке по др шке и при пад ни штва. Уоп ште но го во ре ћи, 
по пу ли зам ко ри сти ра ди кал не дис кур се ап со лут не об но ве: чи-
шће ње по ли тич ке ку ће, ели ми на ци ју ко рум пи ра них и ме ди о кри-
тет ских по ли ти ча ра, ан ти-би ро крат ску ре во лу ци ју и на сту па ње 
истин ског по пу лар ног ре да, а све то за хва љу ју ћи на по ри ма јед ног 
ал тру и стич ког, хе рој ског, “па три от ског“ ли дер ства. То је пре ци зно 
сто га што је по пу ли зам ела сти чан и хи ро вит (не по сто јан) што мо-
же да си при у шти да одр жа ва и сво је пре ми се и обе ћа ња ко ја су 
про ми шље но (на мер но) не бу ло зна. По ли тич ки фи ло зоф Г. М. Та-
мас уоча ва јед ну по себ ну фор му ет но цен трич ног по пу ли зма ко јег 
де фи ни ше као “ет нар хи ју” (ethnarchy – сло же ни ца од ет но-анар-
хи зма) ко ји та ко ђе од ра жа ва ве ли ку спо соб ност да по му ти се ман-
тич ке дис кур се. По пу ли стич ки дис курс кре и ра ла жну ствар ност, 
за сно ва ну на ми ту, пре тен ци о зно сти, и пре ко мер но на ду ве ној ега-
ли тар ној ре то ри ци. Дру гим ре чи ма, док ве ћи на ис точ но е вроп ских 
зе ма ља из гле да ју као уста но вље не, ин сти ту ци о на ли зо ва не де мо-
крат ске по ли тич ке за јед ни це, ко је одр жа ва ју ре гу лар не, сло бод не 
и фер из бо ре, уну тар њих по сто је ду бо ка под стру ја ња ко је пре-
те по сто је ћем по рет ку и мо гу на по слет ку за вр ши ти у до ла ску на 
власт (пре ко из бор них сред ста ва) или бе рал них фор ма ци ја. Украт-
ко, елек тро кра ти је ни су ну жно и ли бе рал не де мо крат ске, за кљу чу-
је Ти сма не а ну (Ti sma ne a nu, 2000: 10, 11, 13, 14, passim). 

Упра во СРС у сво јим про гра ми ма, на ро чи то оним из де це ни-
је 90-их, кон стант но вр ши дис тор зи ју се ман тич ких дис кур са нео-
че ки ва ним ком би на ци ја ма час де мо крат ских фор му ла (на при мер, 
зла га њем за пар ла мен тар ну де мо кра ти ју), час нео на ци стич ких ме-
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ра (“ет нич ког чи шће ња”), час (нео)ли бе рал них сло бо да (laissez-fa-
ire пред у зет ни штва), час ле во-по пу ли стич ких обе ћа ња (“Deutsch-
Mark”ега ли та ри зма), иде ја и мо ти ва. Нај ек стрем ни ји “екс цес” у 
ње ним про гра ми ма (из 1991. и 1994. го ди не) је био дис кри ми на-
то ран кон цепт из го на на ци о нал них ма њи на, ко ји је пот пу но из-
бри сан из са др жа ја про гра ма из 1996. Прем да је ко ри сти ла (нео)
на ци стич ку ре то ри ку, СРС, ипак, у свом де ло ва њу ни је при ме ни ла 
стра те ги ју на ци стич ких и фа ши стич ких пар ти ја ко је су се бе сма-
тра ле “по кре ти ма”, и ко ји су пу тем пер ма нент не мо би ли за ци је и 
не пре кид них при ти са ка на де мо крат ске ин сти ту ци је др жа ве са зре-
ва ле за “пре у зи ма ње вла сти”. Па ра док сал но, то је чи ни ла про-де-
мо крат ска опо зи ци ја у Ср би ји, али при ме ном стра те ги је “гра ђан-
ске не по слу шно сти” и сту дент ског по кре та от по ра. Ка да је реч о 
СРС, мо гу ће је ус твр ди ти да ова стран ка ни ка да не ће ус пе ти да се 
еман ци пу је од свог из вор ног ра ди кал ског екс тре ми зма – још увек 
од зва ња, и још ће ду го од зва ња ти пре те ћи ехо екс тре ми стич ке и 
по пу ли стич ко-де ма го шке ре то ри ке осни вач ког про гра ма СРС из 
1991. го ди не. Уоста лом, ни ли де ри срп ских ра ди ка ла, као ни ње-
ни чла но ви и сим па ти зе ри, не од у ста ју од екс тре ми стич ких и по-
пу ли стич ко-де ма го шких исту па ња у јав но сти, та ко да од ред ни це 
про гра ма СРС, па би ле оне и нај ли бе рал ни је, оста ју “мр тво сло во 
на па пи ру”.

Г17 Плус је ди стинк тив на у од но су на оста ле ре ле вант не 
стран ке и по вре ме ну на стан ка – на ста је у дру гом та ла су де мо кра-
ти за ци је, 2003. го ди не, и по ор га ни за ци о ном прин ци пу – на ста ла 
је тран сфор ма ци јом исто и ме не не вла ди не тзв. think-tank ор га ни за-
ци је, и по чи ње ни ци да су ње ни ли де ри до шли на ви со ке по зи ци-
је вла сти уну тар ко а ли ци је ДОС-а и пре фор мал ног ре ги стро ва ња 
ове по ли тич ке пар ти је и те сти ра ња ње ног реј тин га на из бо ри ма. 
За јед нич ко, пак, овој стран ци, са две ма опо зи ци о ним - ДС и ДСС, 
је сте, пак, то да су ли де ри-екс пер ти Г17 Плус та ко ђе ин спи ри са ни 
иде о ло ги јом ли бе рал не де мо кра ти је, као што су то би ли ин те лек-
ту ал ци ко ји су осно ва ли две де мо крат ске стран ке. На да ље, упо ре-
ди ли се осни вач ки про грам Г17 Плус са осни вач ким про гра ми ма 
оста лих ре ле вант них стра на ка, већ на пр ви по глед се мо же уочи ти 
ква ли та тив на раз ли ка ме ђу њи ма. На и ме, у иде о ло шком сми слу, 
про грам Г17 Плус пред ста вља, ка ко је у јед ној ра ни јој ана ли зи 
већ ис так ну то, нор ма тив но кон зи стент ну ком би на ци ју „ди зај ни-
ра них иде о ло ги ја“: кеј не зи јан ску „нео кла сич ну син те зу“, нео ли-
бе ра ли зам аустриј ске и чи ка шке шко ле (Хаyека и Фри ед ма на) и 
аме рич ких нео-кон зер ва ти ва ца (Ву ко ма но вић, 2007: 103). На и ме, 
у осни вач ком про гра му Г17 Плус из 2003. го ди не ре че но је да се 
ова пар ти ја за ла же за „отворенодруштвозаснованонадемокра-
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тији,приватнојсвојиниитржишнојекономији,укомеслободни
појединциињиховаиндивидуалнаправапредстављајутемељсве-
укупнедруштвенеорганизације“. Г17 Плус ис ти че (нео)кла сич но 
ли бе рал но сми тов ско-ха је ков ско ге сло: „тржишташтовише,др-
жавеколикомора“. При том, уло га др жа ве „ниједауправљаљуди-
ма,негодапослужикаодруштвенисервис,даделујекаокреатор
игарантамбијентаукомећеправапојединцабитимаксимално
афирмисанаизаштићена.“ Г17 Плус се про ти ви про тек тив но-ту-
тор ској уло зи др жа ве: „нијефункцијадржаведанепосреднобри-
неодобробитипојединца,дабудеодговорназаобезбеђењенеког
њиховог унапред утврђеног нивоа потрошње и дохотка или чак
дабринеоњиховој личној срећи“. На про тив, сма тра Г17, „право
јепојединца,аињеговоживотнопослање,дасамбринеосвом
благостањуисрећи,азадатакједржаведамуствориусловеу
којимаћетомоћидаостваринапродуктиван,моралноутеме-
љенидостојанственначин.“ У том сми слу Г17 Плус ин си сти ра на 
„ширењуподручјаличнихслобода,алииподручјаличнеодговор-
ности.“ Ипак, обла сти у ко ји ма је по треб на ја ка др жа ва, на гла ша-
ва Г17 Плус, је су уну тра шња и спољ на без бед ност, за шти та пра ва 
и обез бе ђе ње при ме не и ис пу ња ва ња уго во ра и за ко на. Ву ја чић у 
овим про грам ским од ред ни ца ма Г17 Плус та ко ђе пре по зна је „хум-
бол ти јан ски кла сич но-ли бе рал ни став” (Ву ја чић, 2007: 167). У од-
но су на оста ле ре ле вант не стран ке, Г17 Плус нај ви ше ак цен ти ра 
ре форм ску еко ном ску аген ду, ко ја сле ди смер ни це нео ли бе рал ног 
кон цеп та дик ти ра ног од стра не ММФ-а, ко ји на ро чи то ин си сти-
ра на ма кро е ко ном ској ста бил но сти и ан ти ин фла тор ној по ли ти-
ци. Кон цепт раз во ја на ци о нал не при вре де Г17 Плус за сни ва на: 
ста бил ном ди на ру и ни ској ин фла ци ји, сти мул та ив ним по ре зи ма 
и од го вор нинм јав ним фи нан си ја ма; сна жном бан кар ском си сте му 
и ја ком при ват ном сек то ру; сло бод ној кон ку рен ци ји без мо но по-
ла, уз огра ни че ну др жав ну ин тер вен ци ју ра ди от кла ња ња де фе ка та 
тр жи шта и оства ри ва ња бр жег при вред ног ра ста. С дру ге стра не, 
у про гра му ове стран ке са др жа ни су и по ка за те љи од сту па ња од 
ње ног нео ли бе рал ног ста ва, бу ду ћи да ова пар ти ја из ра жа ва сво ју 
ве ру у “слободнотржиштесајакомсоцијалномкомпонентном” 
обе ћа ва ју ћи да ће “одСрбијенаправитиземљупунезапослености,
друштвенеправдеиегзистенцијалнесигурностизасвењенегра-
ђане”. На да ље, Г17 Плус сма тра ну жним по сти за ње “националног
консензусаопутевиматранизиције”, и “јасандржавнипрограм
социјалне заштите сиромашних слојева и становништва.” Што 
су ти пич но ле ви чар ске, чак и ул тра-ле ви чар ске про кла ма ци је. По-
то њи при ме ри ин ди ка тив но ука зу ју на чи ње ни цу да пар ти ја на 
вла сти у пост ко му ни стич кој тран зи ци ји те шко да мо же да оста-
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не до след на у сво јој иде о ло шкој ор то док си ји, на ро чи то ако је она 
(нео)ли бе рал на. По врх то га, Г17 Плус је док три нар ну не до след-
ност очи то ва ла и ка да се, нео че ки ва но, исто као и ДСС, учла ни-
ла, 2005. го ди не у ста ту су при дру же ног чла на, у Европ ску на род ну 
пар ти ју – Де мо хри шћа ни (ЕПП–ЦД) - фе де ра ци ју кон зер ва тив них, 
хри шћан ско-де мо крат ских и на род них пар ти ја у Евро пи, што је 
ди стинк тив но од сту па ње од ње них про грам ских на че ла. Чак и у 
ве ћој ме ри не го што је то слу чај са сту па њем ДС у Со ци ја ли стич ку 
ин тер на ци о на лу. 

При кра ју дру ге де це ни је пар тиј ског плу ра ли зма у Ср би ји 
мо гу ће је по у зда ни је ма пи ра ти иде о ло шки ха би тус сва ке од ре ле-
вант них пар ти ја. На осно ву су мар не ана ли зе пар тиј ских про гра ма, 
мо же се за кљу чи ти да се шест ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји мо-
гу раз вр ста ти, услов но ре че но, у че ти ри ди стинк тив не иде о ло шке 
фа ми ли је: јед ну гру пу чи не ор то док сни ле ви ча ри (СПС) и со ци-
јал-де мо кра те (ДС), дру гу на ци о нал-по пу ли сти (СПО) и или бе-
рал ни по пу ли сти (СРС), по себ ну гру пу чи не “на род ња ци” (ДСС), 
ко нач но и (нео)ли бе ра ли (Г17 Плус). На осно ву из ло же не ана ли зе 
ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји мо же се за кљу чи ти да је у њи хо вом 
иде о ло шком по зи ци о ни ра њу, на кон го то во две де це ни је од осни ва-
ња, још увек тран спа рен тан ре си ду ум из вор них, фун да мен тал них 
иде о ло шких ма три ца из ло же них у осни вач ким про гра ми ма. При 
том је по треб но ис та ћи да је ДСС би ла нај до след ни ја у очу ва њу 
сво је из вор не ле ги ти ма ци о не ма три це. СПС и СПО у иде о ло шком 
сми слу ни су зна чај ни је на пре до ва ле у пе ри о ду од про те кле две 
де це ни је – СПС се ни је од ма кла са сво јих ор то док сних по зи ци ја 
крај ње ле ви це, док је СПО је ди ни, али зна ча јан по мак на пра вио у 
то ме што је из сво јих про гра ма из бри сао тра го ве ори ги нер не екс-
трем не на ци о на ли стич ке ма три це. ДС и СРС су би ле нај о длуч ни-
је од свих оста лих ре ле вант них пар ти ја у пра вље њу иде о ло шких 
пре ско ка, на ро чи то у до ме ну еко ном ско-со ци јал них по зи ци ја на 
ре ла ци ји ле ви ца-де сни ца. Г17Плус је фор ми ран као стран ка тек 
у дру гој де це ни ји ви ше стра нач ја, ка да се за ко ра чи ло у из ве сни ју 
фа зу пост ко му ни стич ке тран зи ци је у Ср би ји, и ли де ри ове пар ти је 
су има ли сва ка ко ви ше сло бо де и зна ња да на чи не про ми шље ни ји 
из бор свог иде о ло шког про фи ли ра ња – у том сми слу иде о ло шка 
ма три ца ове пар ти је је у ве ћој ме ри нор ма тив но кон зи стент на. На 
осно ву из ло же ног, мо же се уочи ти гру пи са ње ве ћи не ре ле вант них 
пар ти ја у де сном по ли тич ком по љу – нео спор но се ту свр ста ва ју и 
СРС и СПО и ДССиГ17Плус. Уну тар ове гру па ци је по сто ји зна-
чај на раз ли ка: док се код СПО, СРС и ДСС из вор на ле ги ти ма ци о-
на ма три ца кре ће у у сна жном гра ви та ци о ном по љу де сни чар ског 
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прин ци па на ци о на ли те та, Г17 Плус се опре де љу је уде сно ис кљу-
чи во у еко ном ско-со ци јал ном сми слу, и она је ди стинк тив но ан ти-
на ци о на ли стич ка стран ка. Ипак, мо ра се ис та ћи да у по ли тич ком 
по љу Ср би је ни јед на пар ти ја, па ни Г17 Плус, не за у зи ма нор ма-
тив но до след ну по зи ци ју крај ње со цио-еко ном ске (нео)ли бе рал не 
де сни це, ба рем не у оном сте пе ну у ко је му се СПС по зи ци о ни ра на 
су прот ној по зи ци ји крај ње ле ви це. 

На по слет ку, мо же се за кљу чи ти да је мо гу ће оче ки ва ти да ће 
го то во све ре ле вант не пар ти је на ста ви ти, у ве ћој или ма њој ме ри 
да очи ту ју скло ност ка иде о ло шком кон вер тит ству – да ће у то ку 
сво је бу ду ће ле ги ти ма циј ске ево лу ци је и да ље пра ви ти ве ће или 
ма ње по ма ке и пре ско ке на иде о ло шком кон ти ну у му ле во - де сно. 
Хе те ро док са и праг ма тич ност је би ло и оста ће пра ви ло по на ша ња 
срп ских по ли тич ких ели та. Оправ да ње за иде о ло шко, или ре ал-
праг ма тич ко по ли тич ко кон вер тит ство мо гу ће је на ћи у чи ње ни-
ци да ле ги ти ма циј ске те ме ко је су пар ти је ин кор по ри ра ле у сво је 
про гра ме ни су кон тин гент не, већ су би ле исто риј ски усло вље не 
– пар ти је су у ве ли кој ме ри би ле при ну ђе не да ре флек ту ју мул ти-
пли ци ра не по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не кри зне ин пу те ко ји 
су обе ле жи ли тур бу лент не 90-е, и ко ји, до ду ше с мно го ма њим ин-
тен зи те том, на ста вља ју да де ста би ли зу ју по ли тич ко по ље Ср би је и 
то ком пр ве де це ни је XXI ве ка. 
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IDEOLOGICALPROFILINGOF
RELEVANTPARTIESINSERBIA

Summary
Based upon a condensed analysis of political parties programs 

the conclusion can be drawn that six the most relevant political par-
ties of Serbia can be, more or less approximately, classified into four 
distinctive ideological families: one group is consisting of leftists (So-
cialist Party of Serbia – SPS) and social-democrats (Democratic Party 
– DP), another group is made of national-populists (Serbian Renewal 
Movement – SRM) and illiberal populists (Serbian Radical Party - 
SRP), whilst in a separate branch is “people` s party” or “Volkspartei” 
(i.e. Democratic Party of Serbia – DPS), and in the last division is (neo) 
liberal G17 Plus. DPS has been the most persistent in keeping of its 
original ideological matrix. SPS and SRM have not made significant 
improvement in ideological sense in the last two decades. DP and SRP 
have been the most decisive ones, in comparison to the rest of the rel-
evant political parties, in making of ideological swings, especially in 
the realm of socio-economic positions on the left-right axis. Ideologi-
cal matrix of G17 Plus has been normatively the most consistent one. 
Grouping of the majority of the most relevant political parties can be 
observed within the right wing of political field – with no doubt there 
can be placed SRP and SRM, as well as DPS and G17 Plus. Two re-
maining parties, SPS and DP have been determined, on a long run, to 
compete mutually within the left spectrum of the political field of Ser-
bia.
Key words: ideology, political parties, SPS, SRM, DP, DPS, SRP, G17 Plus, 

left, center, right, socialists, social-democrats, „people’s party“, 
populists, (neo)liberals.
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И БЕЗБЕДНОСТ

Зоран Петровић Пироћанац
Институт за политичке студије, Београд

АМЕРИЧКАСТРАТЕГИЈАУКЛИЊАВАЊА
НАЈУГОИСТОКУЕВРОПЕПОСЛЕ

ДРУГОГСВЕТСКОГРАТА(1)*

Сажетак
У овом члан ку аутор пра ти ви ше де це ниј ске ге о стра те гиј ске 

на по ре Сје ди ње них др жа ва у обез бе ђи ва њу сво је кључ не уло ге на 
овом про сто ру. Од Тр шћан ске кри зе и Хлад ног ра та, пре ко до ба 
ин тен зив ног по ма га ња Ти то вој др жа ви угро же ној од Со вјет ског 
са ве за, па до Осам де се тих, ка да по чи њу аме рич ке ак тив но сти за 
ра за ра ње со ци ја ли зма у Евро пи, Сје ди ње не др жа ве су на про сто ру 
Ју го и сто ка Еврoпе увек би леpri me mo ver. И да нас кључ но ути чу 
на ге о по ли тич ке пер спек ти ве Ср би је и окол них ма лих на ро да, као 
што су и глав ни кри вац за ра за ра ње ју го сло вен ске фе де ра ци је.
Кључ не ре чи: гло бал но упра вља ње, Док три на Ре ган, без бед но сна ар хи-

тек ту ра, тр жи шна де мо кра ти ја, демoкрат ски плу ра ли зам, 
НА ТО, при род ни ре сур си, ге о стра те гиј ска рав но те жа.

* Необјављени део докторске дисертације.
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I„ХЛАДНИРАТ“-СИСТЕМ
ГЛОБАЛНОГУПРАВЉАЊА

У 1945, пре но што ће из гу би ти из бо ре у Ве ли кој Бри та ни ји, 
Пре ми јер Вин стон Чер чил ша ље пи смо но во и за бра ном аме рич ком 
пред сед ни ку Ха ри ју Тру ма ну. Чер чил из ра жа ва за бри ну тост због 
тен ден ци ја Ста љи но ве по ли ти ке по сле Хи тле ро вог по ра за. То се 
до га ђа го ди ну да на пре го во ра ко ји ће ући у исто ри ју, а ко ји је Чер-
чилодр жао у аме рич кој др жа ви Ми су ри, у гра ди ћу Фул тон. Та да 
ће се по пр ви пут чу ти јав но за из раз гво зде на за ве са (Iron Cur-
tain). По ред оста лог, та да ће Чер чил из го во ри ти: „Јед на гво зде на 
за ве са је по ву че на пре ко њи хо вог фрон та. Ми не зна мо шта ле жи 
иза ње. Сто га је ви тал но да ми по стиг не мо раз у ме ва ње са Ру си-
јом са да, пре но што бу де мо смр то но сно сма њи ли на ше ар ми је и 
пре но што се по ву че мо у на ше оку па ци о не зо не“.1) Но, мар та 1946 
Чер чил зву чи пре ви ше аван гард но аме рич ком пред сед ни ку Тру ма-
ну, и овај иг но ри ше дра ма тич ност упо зо ре ња ис ку сног бри тан ског 
др жав ни ка. Ме ђу тим, једаn од аме рич ких ар хи те ка та и ин спи ра то-
ра док три не су здр жа ва ња („con ta in ment“), Џорџ Ке нан (Ken nan), 
упо зо ри ће, у па трон ском ма ни ру ко ло ни ја ли ста, та ко ђе 1946: „Ни-
је до вољ но да се на ро ди при ти ска ју да раз ви ја ју по ли тич ке про-
це се слич не на чи ма. Мно ги дру ги на ро ди, у Евро пи ба рем, умор ни 
су. Они оче ку ју да им се ука же на пут, а не да им се по ве ра ва ју 
од го вор но сти. Ми би тре ба ло да бу де мо бо ље у ста њу да им по ка-
же мо то, не го Ру си. И ако то ми не чи ни мо, Ру си ће сва ка ко учи-
ни ти.“ 2) И од мах мо же мо од но се Ис ток - За пад да де фи ни ше мо, на 
осно ву не ко ли ких ин те лек ту ал них ан ти ци па ци ја, по пут ци ти ра них 
Чер чи ло ве и Ке на но ве, као кон цепт Хлад ног ра та, од 1946 - 1947. 

Хлад ни рат био је у саmој кли ци ве ли ког са ве зни штва. Ета пе 
уз ла зне ли ни је тен зи ја из ме ђу два са ве знич ка та бо ра, со вјет ског и 
ан гло - аме рич ког, ви дљи ве су већ у пе ри о ду за вр шни це об ра чу на 
са Хи тле ром, из ме ђу 1944 и 1947. го ди не. СССР не ча си ча са у при-
ме ни со вје ти за ци је окупацiоних зо на у Не мач кој, већ кра јем 1945. 
Исто вре ме но под стре ка ва ју за у зи ма ње вла сти на За па ду, уз по моћ 
про - со вјет ских ле ви чар ских пар ти ја, ко му ни ста пре све га. То је у 
једnом мо мен ту ла кон ски об ја снио Ста љин Ти ту, Ђи ла су и дру гим 
чла но ви ма ју го сло вен ског ко му ни стич ког „чвр стог иде о ло шког је-
згра“, 1945 у Мо скви, то ком пр ве по се те Ју го сло ве на, ко ји су би ли 
1) Win ston Chur chill, “Iron Cur tain Spe ech”, West min ster Col le ge, in Ful ton, Mis so u ri, March 

5, 1946.

2) Ви де тиу:L’Al li an ce atlan ti que, pre sen te par Pi er re Mme lan dri,Ar chi ves,Jul li ard, 1979.
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јед на од пр вих ин ди ка то ра по ме ну те со вјет ске по ли ти ке у Евро пи. 
“Сва ка ар ми ја до но си са со бом соп стве не иде је“, ре као је Ста љин.

Пр ви ва жни ус пе си за пад не по ли ти ке, на спрам ове со вјет ске, 
да ти ра ју из 1946, ка да Ва шинг тон и Лон дон по ма жу из ба ци ва њу 
Со вје та из иран ских Кур ди ста на и Азер беј џа на. Ста љин и ње гов 
шеф тај них слу жби, Бе ри ја, од го во ри ће Гор дом Ал би о ну сво јим 
ак ци ја ма у Грч кој и Па ле сти ни, где се рас пал мса ва гра ђан ски рат. 
Та ко ће по сту па ти и сву да дру где где по сто је не за си ти ин те ре си 
бри тан ске кру не.3)

Пре ма со вјет ском идeологу Жда но ву у 1947. го ди ни, Хлад-
ни рат се де фи ни ше као не по мир љи ва би по ла ри за ци ја два глав на 
свет ска та бо ра. Ме ђу тим, Со вје ти се од ри чу свет ског ра та и свет-
ске ре во лу ци је. Очи то је да је Ста љин мно го ма ње ре во лу ци о на-
ран но што је то био Ле њин. Мир на ко ег зи стен ци ја је ин те лек ту-
ал ни при мер за то, и то је би ла со вјет ска ини ци ја ти ва. Тај кон цепт 
са здао је тим са Хру шчо вим на че лу, Пе де се тих, а реч је о пој му 
ко ји ни ка да на За па ду ни је при хва ћен у пот пу но сти. Со вјет ски ру-
ко во ди о ци су из у ме ли овај по јам ка ко би убла жи ли де гра ди ра ње 
со вјет ске еко ном ске си ту а ци је, али и уну тра шње по ли ти ке по сле 
за вр шет ка ра та.4) Су шти на је у ми ни ра њу за пад ног та бо ра из ну тра, 
уз тех ни ке де мо би ли са ња ста нов ни штва. Ме ђу тим, де си ло се на 
кра ју да је прин цип мир не ко ег зи стен ци је за пра во ми ни рао со ци-
ја ли стич ки та бор. Тај прин цип је глав ни узроч ник се це си је Ки не, 
па Ал ба ни је, из ве ли ке со ци ја ли стич ке по ро ди це.5)

На спрам ових по тен ци јал но опа сних тен ден ци ја, Аме ри кан-
ци кон цеп ту а ли зу ју сво је од го во ре и иде о ло шке амор ти зе ре. Они 
уз вра ћа ју Со вје ти ма соп стве ним пој мов ним ко ва ни ца ма: док три-
на Тру ман и Мар ша лов план. Свет та ко ула зи у пе ри од хла ђе ња 
ме ђу на род них од но са.

То ком јед ног за се да ња Ује ди ње них на ци ја, 1948. го ди не, су-
сре ћу се бел гиј ска и со вјет ска де ле га ци ја, предвођенe ми ни стри ма 
спољ них по сло ва, Спа ком и Ви шин ским. Спак се обра ћа Ви шин-
ском ре чи ма: „Без же ље да рас пра вља мо о би ло ком ре жи му, ми 
же ли мо д апо твр ди мо да по сле бор бе про тив фа ши зма и про тив 
хи тле ри зма, ми не на ме ра ва мо да се пот чи ни мо би ло ко јој ауто-
ри тар ној, или то та ли тар ној, док три ни. Со вјет ска де ле га ци ја не 
3) Ви де ти: Ale xan dre Adler, La vol te-fa ce des gran des pu is san ces , L’Ex press, 27. 11. 1997.

4) Кон цепт ће са зре ва ти то ком вре ме на и за окон ча ње ње го вог по ли итчког од ра ста ња узи-
ма се тре ну так пот пи си ва ња спо ра зу ма САЛТ 1972. го ди не, као и су сре ти ма Ник сон 
- Бре жњев.

5) То је и ја сно ре че но у те о риј ском тек сту КП Ки не из 1964, „Бит ка из ме ђу со ци ја ли стич-
ког пу та, и ка пи та ли стич ког пу та“.
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тре ба да тра жи ком пли ко ва на об ја шње ња за на шу по ли ти ку. Зна-
те ли ко ји је њен основ? То је страх, страх од вас, страх од ва ше 
вла де, страх од ва ше по ли ти ке“.6) 

За Но а ма Чом ског је очи глед но да је план За па да био да тран-
сфор ми ше ве ћи део Ис точ не Евро пе у Тре ћи свет- „ла ку ло ви ну“ 
за екс пло а та ци ју. „По сто ја ла је не ка вр ста ко ло ни јал ног од но са 
из ме ђу за па да и Ис точ не Евро пе. У ства ри, бло ки ра ње ових од но-
са од стра не Ру са био је јед на од раз ло га за Хлад ни рат. Са да је 
он по но во ус по ста вљен и ту по сто ји озби љан су коб око то га ко ће 
да по бе ди у тр ци за пљач ком и екс пло а та ци јом. Има пу но ре сур са 
ко ји тре ба да се оду зму, и мно го је фит не рад не сна ге за фа бри ке 
ко је скла па ју де ло ве. Али, нај пре ми тре ба да на мет не мо њи ма ка-
пи та ли стич ки мо дел. Ми то не при хва та мо за се бе са ме - али за 
Тре ћи свет, ми ин си сти ра мо на то ме. То је си стем ММФ-а. Ако 
успе мо да их за до би је мо да тo при хва те, они ће би ти ве о ма ла ки 
за екс пло а ти са ње и кре ну ће ка сво јој но вој уло зи по пут Бра зи ла 
или Мек си ка. На мно го на чи на Ис точ на Евро па је атрак тив ни ја 
за ин ве сти то ре не го Ла тин ска Аме ри ка. Јед на раз лог је што је 
ста нов ни штво пла во о ко и све тло о ко, и та ко лак ши за по сло ва ње 
са ин ве сти то ри ма, ко ји до ла зе из ду бо ко ра си стич ких дру шта ва, 
по пут За пад не Евро пе и САД... Пре ма аме рич ким оба ве штај ци ма, 
Со вјет ски Са вез је улио око 80 ми ли јар ди до ла ра у Ис точ ну Евро-
пу Се дам де се тих го ди на.“7) 

Чом ски нас под се ћа и на по зи ци ју аме рич ког ди пло ма те и 
те о ре ти ча ра ме ђу на род них од но са из 1947: „На ма не пре ти ру ска 
вој на моћ, већ ру ска по ли тич ка моћ“. С дру ге стра не, пред сед ник 
Ај зен ха у ер је био чвр стог уве ре ња да Со вје ти не ма ју на ме ру да 
вој но осво је за пад ну Евро пу. Мак Џорџ Бан ди (Bundy), аме рич-
ки екс перт за ну кле ар но на о ру жа ње, пи сао је да ба ли стич ке ра-
ке те ни ка да ни су би ле пред мет за бра не пре свог раз ви ја ња, иако 
су би ле је ди на по тен ци јал на вој на прет ња за Сје ди ње не др жа ве. 
„Ко му ни стич ка по ли тич ка прет ња“ увек је би ла пр вен стве на бри га 
Аме ри ка на ца. Џон Фо стер Далс, ко ји се јед ном при ли ком при ват-
но жа лио свом бра ту Але ну, ди рек то ру ЦИА, има сво ју де фи ни ци-
ју прет ње: „Ко му ни зам укљу чу је све ово уз спо соб ност да за до би је 
кон трoлу над ма сов ним по кре ти ма... што је не што за чи је ду пли-
ци ра ње ми не ма мо спо соб ност. Си ро ма шни љу ди су они ко ји ма се 
они обра ћа ју, и од у век су же ле ли да по ха ра ју бо га те.“8)

6) Ци ти ра но у: Re gis De bray, Les Em pi res con tre l’ Euro pe, p. 45-46.

7) No am Chomsky,What Un cle Sam Rally Wants,p. 71-72.

8) No am Chomsky,What Un cle Sam Rally Wants,p. 78.
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По сло вич но же сто ки кри ти чар аме рич ке док три не, ге о по ли-
тич ких на че ла и на чи на ко му ни ци ра ња Аме ри ке са остат ком све-
та, про це њу је да Сје ди ње не др жа ве и Со вјет ски са вез у пе ри о ду 
Хлад ног ра та „пре фе ри ра ју пу ко иш че за ва ње оног дру гог“. То би 
зна чи ло обо стра но унiш тавање, и због то га је „си стем гло бал ног 
упра вља ња, на зван Хлад ни рат, и био ус по ста вљен.“ Чом ски ка-
же: „Пре ма кон вен ци о нал ном по гле ду, Хлад ни рат је био су коб из-
ме ђу две су пер - си ле, иза зван со вјет ском агре си јом, у ко ме смо 
ми по ку ша ли да об у зда мо Со вјет ски са вез и за шти ти мо свет од 
ње га... На со вјет ској стра ни, до га ђа ји Хлад ног ра та би ле су по-
на вља ју ће ин тер вен ци је у Ис точ ној Евро пи, тен ко ви у Ис точ ном 
Бер ли ну и Пра гу... На аме рич кој стра ни, ин тер вен ци ја је би ла ши-
ром све та, и од сли ка ва ла је ста тус ко ји су Сје ди ње не др жа ве по-
сти гле као пр ва истин ски гло бал на моћ у исто ри ји“.9)

За Хел му та Шми та (Schmidt), не мач ког кан це ла ра, пр ва фа за 
Хлад ног ра та ка рак те ри ше упра во си стем ко ји је ус по ста вио Џон 
Фо стер Далс. Тај си стем са сто ји се „од са ве зни шта ва ко је окру жу-
ју Со вјет ски са вез, и ко ја ко ри сте прет њу ма сов ним ну кле ар ним 
ре пре са ли ја ма“. Ова ве ли ка стра те ги ја по тра ја ће тек јед ну де це-
ни ју. Но, у дру гој по ло ви ни Пе де се тих, она је до ве де на у пи та ње. 

Нај ве ћи кри ти чар те стра те ги је је био Мак свел Теј лор, ко ји 
је, 1959, на пи сао књи гу ко ја је до жи ве ла ве ли ки успех, „Не из ве сна 
тру ба“(The un cer tain trom pet). Ро берт Мак На ма ра, др жав ни се кре-
тар од бра не, и пред сед ник Џон Ке не ди, из ву кли су сва ка ко по у ке 
из то га. О то ме је Хел мут Шмит пи сао 1983 у фран цу ском ча со пи-
су: „Тек је 1967 НА ТО офи ци јел но при хва тио стра те ги ју, увек на 
сна зи као ‘по сте пе ни про тив у да рац’, прак тич но ус по ста вљен још 
у до бу Ке не ди ја. То зна чи да је јед на стра те ги ја ко ја се за сни ва на 
про це ни тех но ло ги је, стра те ги је и ста ња сна га та квих ка кве су 
би ле у све ту по чет ком Ше зде се тих, са да ва же ћа већ ви ше од два-
де сет го ди на. А ми смо на по чет ку Ос ам де се тих, и тре ба ло би да 
пре и спи та мо на шу вој ну стра те ги ју“.10) Сма трам зна чај ним ин ди-
ка тив ним ци ти ра њем бив шег аме рич ког ам ба са до ра у Ју го сла ви ји, 
у вре ме успо на Ми ло ше ви ћа у Ср би ји, Во ре на Зи мер ма на (Zim-
mer man), ко ји у свом по ли тич ком есе ју „Ју го сла ви ја: 1989-1996“, 
о аме рич ко-ју го сло вен ским од но си ма у вре ме Хлад ног ра та, пи ше: 
„Аме рич ка ју го сло вен ска по ли ти ка то ком Хлад ног ра та мо же да 
се ре зи ми ра у че ти ри ре чи: не за ви сност, је дин ство, те ри то ри и-
јал ни ин те гри тет. Ова ман тра би ла је ши фра да се ка же ка ко ми 
9) No am Chomsky, Ibid., p. 78-79.

10)  Ви де ти: Hel mut Schmidt,Une stra te gie po ur l’Al li an ce,„Po li ti que etran ge re“,1983,p.293.
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же ли мо да ви ди мо Ју го сла ви ју ко ја оста је сло бод на од со вјет ске 
кон тро ле, или од ње ног ути ца ја, и да је очу ва ње ње ног је дин ства 
нај бо љи на чин да се то обез бе ди“.11)

IIТРШЋАНСКАКРИЗА

Ако не што мо же да се твр ди о аме рич кој по ли ти ци пре ма на-
шем про сто ру по сле окон ча ња Дру гог свет ског ра та, он да је то да 
је од ли ку је упа дљи ва кон зи стент ност у вре ме Хлад ног ра та. Лон-
дон и Ва шинг тон су од луч но по др жа ва ли Ти тов пар ти зан ски по-
крет још од Те хе ран ске кон фе рен ци је, до три јум фал ног Ти то вог 
пре у зи ма ња вла сти у Ју го сла ви ји, без об зи ра на ње го ву твр ду ко-
му ни стич ку кон цеп ци ју но ве др жа ве. И на кон крет ном пла ну хит-
не со ли дар не по мо ћи са де ва сти ра ном Ју го сла ви јом, САД и Ује ди-
ње но кра љев ство ис ка зу ју без ре зер вну по др шку Ти ту. Та ко, од мах 
по окон ча њу рат них опе ра ци ја, Ује ди ње не на ци је ди стри бу и ра ју 
ху ма ни тар ну по моћ Ју го сла ви ји у вред но сти од 415 ми ли о на та да-
шњих до ла ра. Од то га, чак 300 ми ли о на до ла ра по мо ћи су аме рич-
ки, што пред ста вља 72% све у куп не по мо ћи. На про сто ру бив ше Ју-
го сла ви је још жи ве оче ви ци и при ма о ци ху ма ни тар них ис по ру ка, 
чу ве не УН РА, Аген ци је за из бе гли це и по моћ, ко ја је на шем на ро ду 
до ту ра ла џа ко ве хра не, оде ће и во зи ла. Ко се од њих не се ћа чу ве-
них „Тру ма но вих ја ја“? И по да так да су Аме ри кан ци на на шем те-
ре ну у ове свр хе рас по ре ди ли 300 љу ди та ко ђе го во ри о огром ном 
зна ча ју ко ји је Ва шинг тон при да вао ми ров ним опе ра ци ја ма у Ју го-
сла ви ји.12) Но, ис под ових ма ни фе ста ци ја при ја тељ ства Ва шинг то-
на, ти ња то ком три пост -рат не го ди не (1945-1948) све ин тен зив ни-
ји су коб Ва шинг то на и Бе о гра да, а не ки ауто ри оце њу ју тај пе ри од 
и као „нео бја вље ни рат“. Чак до ла зи и до раз ме не (ни ма ло при-
ја тељ ске) ва тре вој ни ка две ју ар ми ја. Та ко је за бе ле жен у ав гу сту 
1946. ва зду шни дво бој у ко ме су ју го сло вен ски ави о ни по го ди ли, 
у ју го сло вен ском ва зду шном про сто ру, два аме рич ка тран спор те ра 
ти па US C 47, при мо ра ва ју ћи их да ате ри ра ју. Је дан аме рич ки пи-
лот сле ће крај Љу бља не, а Ти то ва вој ска хап си пут ни ке и по са ду 
ави о на. Дру ги ави он ни је био те сре ће - не по зна ти број пут ни ка и 
по са де сру ши ли су се на зе мљу, и ни је би ло пре жи ве лих.13) Ти то ве 
аспи ра ци је да игра уло гу ва жног фак то ра, не са мо на Бал ка ну, већ 
11)  Wa ren Zim mer man, Yugo sla via:1989 - 1996, Fo re ign Af fa irs, 1996. 

12) Ви де ти: Lo u is Sell,Slo bo dan Mi lo še vić and the de struc tion of Yugo sla via,p. 13.

13)  Ви де ти: Carl K. Sa vich,Na ti o na lism and the Cold War: Yugo sla via, Ger many, and the Cold 
War.
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и на европ ском кон ти нен ту у це ли ни, ма ни фе сто ва ле су се ве о ма 
ра но, још у вре ме за вр шних опе ра ци ја Са ве зни ка про тив Не мач-
ке. Пре ко Ба ри ја у Рим сти же ин ког ни то, 16. и 17. ок то бра 1944, 
Ти тов еми сар, број 2 ње го вог по кре та, сло ве нач ки учи тељ Едвард 
Кар дељ - Бевц. Опе ра ци ја је из ве де на та ко да је Ти тов тим до био 
озбиљ не ком пли мен те у ка сни јим ана ли за ма за пад них струч ња ка, 
ко ји су већ из ве сно вре ме пом но пра ти ли ево лу ци ју Ти то вих опе-
ра ци ја и на сто ја ли да про ник ну у лич ност и ме то до ло ги ју Јо си па 
Бро за Ти та. Оце ње на је ви со ка про фе си о нал ност и лу ка вост ор-
га ни за то ра Кар де ље вог тај ног су сре та са се кре та ром ита ли јан ске 
КП, Пал ми ром То ља ти јем. Ни ко од за пад них слу жби ни је ус пео да 
са зна да се тај су срет до го дио усред Ри ма.

Кар дељ је То ља ти ју под нео из ве штај са ју го сло вен ског во-
ји шта, а тре ба ло је да Ти ту пре не се ста во ве ита ли јан ских ко му ни-
ста о да љем раз во ју по ли тич ке си ту а ци је на Бал ка ну и у Евро пи. 
Ва жан сег мент раз го во ра био је Ти тов пред лог да То ља ти по кре не 
ита ли јан ске пар ти зан ске сна ге на Се ве ру Ита ли је, уз гра ни цу са 
Сло ве ни јом, ка ко би се при ву кла па жња за пад них са ве зни ка та ко-
зва ним „аутох то ним ита ли јан ским при ти ском.“ Био је то по ку шај 
Ти та да су ге ри ше То ља ти ју иде ју о сна жној вој ној ак ци ји ко јом би 
ита ли јан ски ко му ни сти чак мо гли да се до мог ну др жав не вла сти на 
Апе нин ском по лу о стр ву, или ба рем да осво је Пар ла мент као нај-
сна жни ја по ли тич ка оп ци ја зе мље. Те ста во ве Ти то је из нео охра-
брен Ко мин тер ном, чи ји је ис так ну ти функ ци о нер био, и ко ја га је 
и иза бра ла за во ђу ју го сло вен ског пар ти зан ског по кре та.14) 

Но, та кве пред ло ге То ља ти ни је мо гао да при ми са сим па-
ти ја ма, јер је КПИ про це њи ва ла да би то зна чи ло про паст пар ти-
зан ских сна га, и крај То ља ти је ве пар ти је. Ита ли јан ски ко му ни сти 
ни су то за бо ра ви ли, ка жу не ки ис тра жи ва чи, по пут ге о по ли то ло га 
Жи во ји на Ра ко че ви ћа, ко ји сма тра да ће се ита ли јан ски ко му ни сти 
за ово же сто ко осве ти ти КПЈ по сле от це пље ња Ју го сла ви је од Ко-
мин фор ма.15) Су коб За па да и Ју го сла ви је из би ја пр вен стве но због 
стра те гиј ске ва жно сти тр шћан ске лу ке. Ти то ви пар ти за ни за у зи ма-
ју Трст са око ли ном мар та 1945. Ти ме је Аме ри кан ци ма по ста ло 
ја сно да ће до ћи до су ко ба са Ти то вим га здом, Ста љи ном, а њи хо ви 
екс пер ти за Бал кан „ми ри шу“ и мо гу ћи рат са Ју го сла ви јом. Ти то 
се не за до во ља ва ула ском у Трст, већ у ма ју 1945. на ре ђу је свом 
Че твр том кор пу су да оку пи ра још јед ну ита ли јан ску област - Ве не-
14) На пр вој се си ји Ко мин фор ма, Кар дељ је овај за да так при мио од Мо скви ног пред став ни-

ка Жда но ва.

15)  Ви де ти:Ži vo jin Ra ko če vić,Ge o po li tič ko-fi nan sij ski la vi rin ti. Pri log kri ti ci an glo sak son ske 
geopolitikе, „Sa mi zdat”, Be o grad, 2001, str. 258. 



СПМ број 4/2009, година XVI, свеска 26. стр. 159-180.

166

ци ју Ђу ли ју. Раз лог за опе ра ци ју је вој но очи гле дан - ова се вер на 
област Ита ли је спу шта се ка ва жној лу ци Трст, нај ва жни јој на ита-
ли јан ској стра ни Ја дра на. Про блем ко ји на ста је је та ко ђе очи гле-
дан - ову зо ну прет ход но је био оку пи рао Фелд мар шал Сер Ха ролд 
Алек сан дер. Сто га се и су коб чи нио ими нент ним.16)

Аме рич ка стра те ги ја ци ља на спре ча ва ње со вјет ског ути ца ја 
у овом де лу Евро пе, у по ја су Ис точ ног Ме ди те ра на и Ја дра на, и на 
кон тор ли са ње стра те гиј ске лу ке. Аутор Ра бел сма тра да је ве ли-
ка раз ли ка у мо ти ви ма кон флик та две ју стра на. Ти то за за у зи ма ње 
Тр ста има пр вен стве но на ци о на ли стич ке раз ло ге, док Аме ри кан ци 
и Бри тан ци ту ви де ја сне ге о по ли тич ке ци ље ве. Сло ган „Жи вот 
да мо, Трст не да мо!“, као и рат нич ки дух Ју го сло ве на (пре ци зни је 
- пре све га да ле ко нај број ни јих у тој ар ми ји - Ср ба) од ко га при-
лич но за зи ре За пад, спре ча ва ју њи хо ву на ме ру да узму Зо ну Б, то 
јест Трст и за ле ђе. 

Ову зо ну, та ко, у пе ри о ду не по сред но по сле за вр шет ка Дру-
гог свет ског ра та, ка рак те ри ше од су ство вла сти и мо ћи, пра зни на 
су ве ре ни те та. Ту пра зни ну ко ју кон тро ли шу Бри тан ци, на ме ра ва 
да по пу ни со вјет ски блок. Због то га аме рич ки пред сед ник Тру ман 
са зи ва др жав ни врх кра јем фе бру а ра 1946, ра ди рас пра ве о овој 
кри зи. Се кре тар од бра не, Џејмс Фо ре стел (For re stal) пред ла же сла-
ње ја ких по мор ских сна га ко је ће за си гур но, убе ђен је, на те ра ти 
Ти та да устук не. 17) Др жав ни се кре тар Ро берт Па тер сон (Pat ter son) 
из ра жа ва на са стан ку бо ја зан да ан гло -аме рич ке сна ге ни су ка-
дре да за у зда ју Ти тов ју риш на тај ита ли јан ски ре ги он. У јед ном 
су сре ту са со вјет ским ми ни стром спољ них по сло ва, Вја че сла вом 
Мо ло то вим, Аме ри кан ци му од луч но са оп шта ва ју: „Сје ди ње не др-
жа ве не ће ни кад по пу сти ти Ти ту“. Мо ло тов по том ол ду чу је да 
пред ло жи ства ра ње сло бод не лу ке Трст, под по кро ви тељ ством ад-
ми ни стра ци је ОУН. Ти то, на вод но, не при хва та со вјет ски план, 
ка жу за пад ни из во ри.18) За ме ник аме рич ког се кре та ра, Џо зеф Гру 
(Grew) из не ће пред Тру ма на став, на но вом са стан ку о овој те ми, 
ма ја 1946, ка ко је Со вјет ски са вез за пра во ор ке стри рао Ти то ву ак-
16)  Ви де ти: Ro ber to Ra bel,Bet we en East and West: Tri e ste, the Uni ted Sta tes and the Cold War, 

1941-1954. 

17) На уну тар њем пла ну, да ли ко ин ци ден ци јом, или због осе ћа ња да би но ва ко му ни стич ка 
власт мо гла да бу де уз др ма на евен ту ал ним су ко бом са За па дом, не ко ли ко ме се ци пре 
еска ла ци је Тр шћан ске кри зе, се љач ке за дру ге се из не на да рас пу шта ју, и за у ста вља се 
на сил на кол ке ти ви за ци ја се ла. 

18)  По зна ју ћи од но се у Ко мин тер ни, и чи ње ни цу да Ти то још увек пот пу но за ви си од Ста-
љи на у то вре ме, те шко је по ве ро ва ти у ова кав за пад ни став. Пре ће би ти да је Ста љин 
до пу стио Ти ту да игра ту уло гу уз не ми ра ва ња За па да, по што му је би ло ја сно да ће се 
бр зо по ква ри ти од но си са Аме ри кан ци ма и са вет зни ци ма, по сле рат них го ди на са рад-
ње. 
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ци ју. Гру са ве ту је свом пред сед ни ку да се ја сно су прот ста ви ју го-
сло вен ским на ме ра ма.“Ру си ја је без сва ке сум ње би ла иза Ти та, са 
пла ном да ко ри сти Трст као ру ску лу ку у бу дућ но сти“.19) Тру ман 
по том из да је на ре ђе ње ге не ра лу Двај ту Ај зен ха у е ру (Eisen ho wer) 
да де мон стри ра вој ну си лу ка ко би се за стра шио Ти то. Исто вре-
ме но, Аме ри кан ци упу ћу ју ди пло мат ске но те и Ста љи ну, и Ти ту. 
Ста љин очи то глу ми ка ко не ма ни ка кве ве зе са Ти то вим ак ци ја ма и 
јав но ка же да га не по др жа ва око Тр шћан ске кри зе. У та квој си ту а-
ци ји, Мар шал Ти то ће и на чи ни ти ко рак уна зад, при хва тив ши при-
вре ме не де мар ка ци о не ли ни је ко је спре ча ва ју то тал ну со вјет ску 
кон тро лу. Кри за ће ти ња ти све до 1953, ка да је раз ре ше на по де лом: 
Ита ли ја за до би ја Зо ну А са Тр стом, а Ју го сла ви ја се за до во ља ва 
Зо ном Б и еко ном ском ком пен за ци јом.20)

IIIПОСЛЕКОМИНФОРМА,
АМЕРИЧКА„БРАТСКАПОМОЋ“

По сле раз до ра Ста љин -Ти то 1948, аме рич ка по ли ти ка при-
ме њу је та ко зва ну wed ge stra tegy (стра те ги ју укли ња ва ња). Реч је о 
по ку ша ју да се ство ре и про у зро ку ју ра зни ам би си из ме ђу СССР - а 
и зе ма ља ко му ни стич ког бло ка. Ова ква стра те гиј ска но ви на успе ва 
са на ме ром да „Ти та др же на по вр ши ни“. 21)

По ма жу ћи Ти то вој Ју го сла ви ји, Аме ри ка успе ва да осла би 
ути цај Мо скве на Ју го и сто ку Евро пе. Ова ква стра те ги ја за пра во је 
ин те грал ни део аме рич ке по ли ти ке об у зда ва ња Со вје та (con ta in-
ment). Аме рич ки др жав ни се кре тар, Џон Фо стер Далс, из ја вљу је 
да Ју го сла ви ја слу жи да „не пре ста но под се ћа са те лит ске ре жи-
ме, и да слу жи као тач ка при ти ска и на ли де ре тих ре жи ма, и на 
ли де ре Со вјет ског са ве за“. 

Ва шинг тон је у овом исто риј ском тре нут ку из у мео и под-
стре ки ва ње, ма ни пу ли са ње и по ли тич ко екс пло а ти са ње на ци о на-
ли зма, са ци љем сла бље ња со вјет ског ути ца ја и ја ча ња мо ћи НА-
ТО пак та и Сје ди ње них др жа ва. Ва шинг тон има чак аспи ра ци ја да 
оства ри по сте пе но ели ми ни са ње сфе ре со вјет ског ути ца ја , као и 
19)  У:Ro ber to Ra bel, Op. Cit.

20) Знат но доц ни је, 1988, ита ли јан ски пре ми јер Ђу лио Ан дре о ти ће из ја ви ти: „Да је у то 
вре ме на власт до шао Де мо крат ски на род ни фронт, ко ји би пред во ди ли То ља ти, или 
Нени,којисуутом пе ри о ду дво стру ко ве за ни за Ста љи на, би ло би те шко за Ти та, 
сти сну тог са обе стра не, да се по кре не и про гла си не за ви сност опд Мо скве.“ Ци ти ра но 
у:Ži vo jin Ra ko če vić,Ge o po li tič ko-fi nan sij ski la vi rin ti, str. 258 - 9.

21) Ви де ти:Lor ra i ne M. Le es,Ke e ping Ti to Aflo at: The Uni ted Sta tes, Yugo sla via and the Cold 
War.
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ства ра ње там пон зо не у Ју го и сточ ној Евро пи. Се кре тар Далс ће у 
јед ном мо мен ту чак из ја ви ти: „Сје ди ње не др жа ве же ле да ели ми-
ни шу Гво зде ну за ве су и да осло бо де за ро бље не на ро де у Ис точ ној 
Евро пи“. 22) Ову ре че ни цу чак мо же мо да сма тра мо истин ском ан-
ти ци па ци јом ви ше де це ниј ске аме рич ке по ли ти ке, све до Оба ме - 
на ме та ње де мо кра ти је (im po sing de moc racy) ши ром пла не те. Ову 
док три ну, ко ју је на ја вио још Далс Пе де се тих, тај нео ко ло ни ја ли-
стич ки ма нир и по и ма ње ме ђу на род них од но са САД, аутор ви ди 
као су штин ско ту ма че ње свих по ра за Ва шинг то на и свих не сре ћа 
ко је је до но сио све ту до да нас.

Mo dus ope ran di аме рич ке спољ не по ли ти ке то ком Хлад ног 
ра та је, пре све га, по ме ну то отво ре но зло у по тре бља ва ње на ци о на-
ли за ма у Ис точ ној Евро пи, ме ђу По ља ци ма, Ма ђа ри ма, Бу га ри ма, 
Че си ма, Естон ци ма, Ли тван ци ма. У свим тим зе мља ма аме рич ка 
ад ми ни стра ци ја под стре ка ва на ци о на ли зме, по ма жу ћи из по себ-
них фон до ва све те ини ци ја ти ве ко је су су штин ски раз је да ле из-
ну тра со вјет ски блок. У по лу - ша ли, у Ва шинг то ну се мо гло чу ти 
тих го ди на ка ко је то био „нај бо љи изум за сла бље ње Со вје та, да 
су ти ак ти ви сти нај бо ља јен ки јев ска ар ми ја ван Аме ри ке“. Те де-
лат но сти про ши ри ва ле су се и на Ју го сла ви ју, и у њој су мо жда и 
нај сна жни је охра бри ва не од до ма ћих на ци о на ли стич ких ли де ра у 
по во ју, и по ред до брих еко ном ских, вој них и по ли тич ких од но са 
Ва шинг то на и Бе о гра да. По себ но тре ба у овом пе ри о ду ис так ну-
ти Џор џа Ке на на, чла на чвр стог је згра пла ни ра ња при аме рич ком 
ми ни стар ству спољ них по сло ва, ко ја има зва нич но име: US Sta te 
De part ment Po licy Plan ning Staff. Реч је о из у зет но ис ку сном ди пло-
ма ти и вр лом по зна ва о цу Со вјет ског са ве за, у ко ме је жи вео три-
де се тих го ди на. Овај да ле ко по зна ти екс перт за Ру си ју пред ло жи ће 
та ко зва ни band wa gon con cept, као и европ ску ва ри јан ту те о ри је 
до ми на. Ке нан је и кон цеп ту а ли зо вао ан ти - ко му ни стич ку по ли-
ти ку за у зда ва ња (con ta in ment). Ту фор му ла ци ју је и ина у гу ри сао у 
свом чу ве ном члан ку у ча со пи су „Спољ ни по сло ви“, „Из во ри со-
вјет ског по на ша ња“, пот пи са ног сло вом „Х.“ 23) Ке нан је сма трао 
да ко му ни стич ку и со вјет ску екс пан зи ју тре ба за у ста ви ти сву да у 
све ту, јер би евен ту ал но ус по ста вља ње ко му ни стич ке вла сти сву да, 
омо гу ћи ло Со вје ти ма да ин фли три ра ју и по пу не пра зни ну у овом 
ре ги о ну. 

За у зда ва ње је за пра во кон цепт ра то ва ња дру гим сред стви-
ма и су штин ски ма ни хеј ски и по јед но ста вље ни све то на зор, у ко ме 
22)  Ви де ти: Carl K. Sa vich,Na ti o na lism and the Cold War: Yugo sla via, Ger many, and the Cold 

War.

23)  Ge or ge Ken nan, The So ur ces of So vi et Con duct, in: «Fo re ign Af fa irs», 1947.
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по сто ји су коб два мо но лит на бло ка, со вјет ског спрам „сло бод ног 
све та“. 

По ме ни мо још је дан ма ло по зна ти де таљ Ке на но ве би о гра-
фи је. Осим што је по зна ти по ли ти ко лог, као пра ви аме рич ки па-
три о та он пру жа не се бич не услу ге офи ци ра за ве зу из ме ђу Стејт 
де прт ман та и ЦИА Кан це ла ри је за ко ор ди на ци ју по ли ти ке (CIA 
Of fi ce of Po licy Co or di na tion), скри ве не ру ке ЦИА. Ма да је у не ко-
ли ким срп ским пред ста вља њи ма Ке на на би ло чак и не скри ве них 
сим па ти ја пре ма чо ве ку ко ји је ве о ма во лео Ју го сла ви ју, исти на је 
да је реч о знат но твр ђем чо ве ку, но тор ном ан ти ко му ни сти и вр ло 
ва жном др жав ном чо ве ку, ко ји је био овла шћен да пот пи су је овла-
шће ње за ЦИА за ко ри шће ње тај них сред ста ва, ка ко би по сти гли 
дез ин те гра ци ју Ис точ не Евро пе. Аме ри кан ци ко ри сте та ко ђе је дан 
нео ло ги зам ка ко би озна чи ли но ве со ци ја ли стич ке зе мље по сле 
Дру гог свет ског ра та: за ро бље не зе мље (cap tu red co un tri es). 

Аме рич ки ам ба са дор у Ју го сла ви ји, Ри чард Па тер сон (Pat-
ter son), ко га је та мо ода слао Фран клин Ру зе велт, у јед ном свом 
из ве шта ју из 1945. за кљу чу је да је Ти то већ ус по ста вио пот пу ну 
дик та ту ру у зе мљи. У Ју го сла ви ји, твр ди он, не ма ни сло бо де ре чи, 
ни го во ра. Па тер со но вом ана ли тич ком оку не из ми че да су Со вје ти 
већ ус по ста ви ли пот пу ну и све при сут ну кон тро лу ју го сло вен ског 
но вог дру штва. Он пред сед ни ку Тру ма ну ка же у раз го во ру да је 
Ти то не па тво ре ни ко му ни ста и да је ње го во по и ма ње по ли тич ке 
фи ло зо фи је и еко но ми је пот пу но дру га чи је од аме рич ког. Тру ман 
ипак на ла же Па тер со ну да во ди оба зри ву по ли ти ку са Ти том. Аме-
ри кан ци сва ка ко зна ју мно ге не по зна те де та ље о Ти то вој про шло-
сти и не пот це њу ју га, већ га оце њу ју као нај у спе шни јег со вјет ског 
ђа ка ван СССР - а.24)

Хар лод Шенц (Shantz), Па тер со нов са вет ник и от прав ник 
по сло ва у Бе о гра ду не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та, из ве-
шта ва да је ко му ни стич ка Ју го сла ви ја по ли циј ски то та ли тар ни ре-
жим без ми ло сти. Шенц са ве ту је Стејт де парт мен ту да ју го сло вен-
ске из бо ре из но вем бра 1945. про гла си не ре гу лар ним, због број них 
огра ни ча ва ња сло бо да.25) А Се мју ел Ре бер (Re ber), шеф Оде ље ња 
24) В. Де ди јер у сво јој би о гра фи ји о Јо си пу Бро зу да је им пре сив ну ли сту од се дам де се так 

Ти то вих тај них име на то ком иле гал не ко му ни стич ке ка ри је ре., пар тиј ских, књи жев них, 
ге рил ских, али и оба ве штај них псе у до ни ма: Ме та лац, Бро да пор, Рад ник, Ге ор ги је вич, 
За го рац, Ва ња, Ји ре чек, Вал тер,Ти тус, Пе бић,Ћа ћа, Иви ца, Ото, Вик тор, инг. Бр кић, 
Ти тер ман,Вас тер, Спи ри дон, Ви лим, Ста ри, Ва ниј, Пе тар, Иса ко вић, Но вак,Ти то...
Ци ти ра но у:М. Ло пу ши на, Убиј бли жњег сво га, стр. 23.

25)  Ус пут но под се ћа ње на то вре ме је да та да шњи још увек твр ди ко му ни ста Ми ло ван 
Ђи лас из ја вљу је, у ма ни ру чи стог ста љи ни зма, да је функ ци ја из бо ра го то во „на ста вак 
на ци о нал не бор бе за осло бо ђе ње“.
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за по сло ве у Ју го и сточ ној Евро пи Стејт де парт мен та то ком 1945 и 
1946, сма тра да су по ме ну ти из бо ри ор га ни зо ва ни „у усло ви ма ко-
ји те шко мо гу да убе де да су одр жа ни сло бод ном во љом на ро да“. 

Сто га је 1948 раз лаз Ста љи на и Ти та од јек нуо као бом ба у 
Стејт де парт мен ту, али и као ин те лек ту ал ни иза зов за Ке на на и 
дру ге ар хи тек те аме рич ке спољ не по ли ти ке. И још јед ном се по-
ка за ло да ана ли тич ке слу жбе Аме ри ка на ца и За па да ге не рал но ни-
су на ви си ни за дат ка у нај ва жни јим тре ну ци ма, јер бу квал но ни ко 
ни је ан ти ци пи рао ни оваj исто риј ски до га ђај. Да под се ти мо опет, 
Ке нан је имао оби чај да го во ри ка ко се Ти то ва ко му ни стич ка зе-
мља на за па ду сма тра као „је дан од ско ро при до би је них ре ги о на за 
СССР“. Ава рел Ха ри ман (Har ri man) и за ме ник се кре та ра од бра не 
САД, Ви ли јам Дреј пер (Dra per),до ла зе у кон такт са Ти том. Њи хов 
ди пло мат ски за да так је да по ку ша ју да осла бе, тим ди рект ним ка-
на лом ка Ти ту, со вјет ски ути цај на Бал ка ну.26) Стру ја око Ке на на не 
ви ди аме рич ку по ли ти ку у том сме ру, па Ке нан по ста вља пи та ње 
кре а то ри ма спољ не по ли ти ке САД: „Да ли ка пи та ли стич ка Аме-
ри ка, као ли дер сло бод ног ан ти - ко му ни стич ког све та, тре ба да 
по др жа ва јед ну то та ли тар ну ко му ни стич ку зе мљу?“ 

IVЕКОНОМСКАПОМОЋЈУГОСЛАВИЈИ,
ИТИТОВОЗАДУЖИВАЊЕ

Ти то се на За па ду, а пре све га у Аме ри ци, пре те жно сма тра 
ли де ром ко ји спре ча ва ка пи та ли ситчке зе мље да пе не три ра ју Ју го-
сла ви ју. Мар шал се же сто ко про ти ви тр жи шној при вре ди, ка пи та-
ли зму, и свим си ла ма оне мо гу ћа ва про дор ка пи та ли зма пре ко Ду-
на ва, ви тал но угро жа ва тр го вин ске ин те ре се За па да у По ду на вљу. 
Џорџ Мар шал, ко га мно ги сма тра ју ар хи тек том еко ном ске об но-
ве Евро пе по сле Дру гог свет ског ра та, са мо на ста вља већ ус по-
ста вље ну по ли ти ку оба зри во сти и омо гу ћа ва Ју го сла ви ји ве зе са 
Yапа дом. Он, ме ђу тим, усло вља ва по моћ Аме ри ке Ти то вим при-
ста ја њем да се и ускла ди са ин те ре си ма аме рич ке по ли ти ке. 

Још је дан кон крет ни тест за Ти та би ла је си ту а ци ја у Грч кој, 
то јест ју го сло вен ска вој на по моћ грч кој ге ри ли ге не ра ла Мар ко са. 
Ка да је Ти то из не ве рио грч ке пар ти за не, до шло је и до кон крет них 
ге сто ва за хвал но сти За па да. Вин стон Чер чил, смрт ни не при ја тељ 
грч ке ле ви чар ске и ко му ни стич ке ге ри ле, не скри ва сво ју ра дост, 
но вем бра 1949, што је Ју го сла ви ја из бо ри ла ме сто у Са ве ту без-
26)  Ха ри ман у том пе ри о ду оба вља ду жност у слу жби Стејт де парт мен та,Еко ном ско ко о пе-

ра тив ној ад ми ни стра ци ји у Евро пи, Eco no mic Co o pe ra ti ve Ad mi ni stra tion, ECA. 
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бед но сти ОУН, за ме нив ши Че хо сло вач ку. Та ко су САД на гра ди ле 
Ти та што се из ву као из грч ке дра ме. Ак тив но сти на под ри ва њу ко-
му ни стич ког бло ка оба вља ју се и на ова кав на чин „ку по ви не“, баш 
ка ко је то био слу чај са Ју го сла ви јом. Ли ни ја бри тан ских то ри је ва-
ца по том пи та њу је ја сна: „Рад на ше дик пло ма ти је тре ба ло би да 
се са сто ји у ши ре њу ове пу ко ти не, ко ја се по ја ви ла у ко му ни стич-
ком цар ству, на све на чи не“. 27)

По чет ком сеп тем бра 1949, Ми ни стар ство тр го ви не САД са-
оп шта ва да су „ до зво ле о сла њу до ба ра у прав цу Ју го сла ви је знат-
но по ве ћа не то ком по след њих де сет ме се ци, исто вре ме но са раз-
ви ја њем от по ра мар ша ла Ти та Ру си ји“. 28)

Ме ђу на род не про це не кре ди та и зај мо ва Ти то вој Ју го сла ви ји 
из овог пе ри о да су ве о ма раз ли чи те. Не ки про сек про це на го во ри 
ипак да је Ти то при мио, из ме ђу 1948. и 1959, око 2,4 ми ли јар де 
до ла ра по мо ћи кроз зај мо ве и кре ди те. Тај но вац био је на ме њен 
ку по ви ни ин ду стриј ске опре ме, се ме на, гно ји ва, по љо при вред не 
опре ме, аме рич ких ви шко ва жи та и бра шна, ме ди цин ског на ме-
шта ја, вој не опре ме, тран спорт них ави о на, рат них и тр го вач ких 
бро до ва.29)

Про фе сор Сми ља Авра мов у сво јим ис тра жи ва њи ма овог 
пе ри о да до ла зи, у сво јим упор ним тра га њи ма за до ку мен ти ма, по 
за пад ним ар хи ва ма, до за ни мљи вих де та ља из 1949. го ди не, па у 
раз го во ру са Ми ло шем Кне же ви ћем ка же и сле де ће: „Али је да ле-
ко се жно ва жни је ово дру го: ка да је Ти то, 1949. го ди не, пр ви пут 
за тра жио по моћ, Аме ри ка је усло ви ла да ва ње те по мо ћи осна же-
њем ва же ћег уго во ра из 1942 го ди не, ко ји је за кљу чи ла Ју го сло вен-
ска кра љев ска вла да у еми гра ци ји у Лон до ну. Тај аме рич ки услов и 
тај до га ђај до са да су би ли пот пу но не по зна ти, не са мо јав но сти, 
не го и на уч ни ци ма.“ 30)

Ова по моћ по при ми ла је но ви об лик: по че ло се са по зи ва њем 
у САД, Ве ли ку Бри та ни ју и дру ге за пад не зе мље ју го сло вен ских 
струч ња ка на уса вр ша ва ње. Ис тра жи вач Пи тер Прет де таљ но је 
про у чио ста ти сти ке тог пе ри о да и за кљу чио: „Мо је ци фре су за-
сно ва не на ста ти сти ка ма ко је су ми да ли зва нич ни аме рич ки и 
бри тан ски из во ри. Нај ве ћи део пред ви ђе не по мо ћи пао је на Сје ди-
ње не др жа ве, али су под јед на ко до при нос да ле и Ве ли ка Бри та ни-

27)  “Man che ster Gu ar dian“ , 19 oc to ber 1949.

28)  “The New York He rald Tri bu ne”, 2. sep tem ber 1949.

29)  Pe ter Pra et,La re vue Etu des mar xi stes, no 4, 1992.

30)  Ви де ти: M. Кне же вић,Бал кан ска по мет ња, стр. 181-182. Из тек ста „Па ра док си рас па-
да“, стр. 135, у : М Кне же вић,Твор ци и ту ма чи: 10 раз го во ра са са вре ме ни ци ма, ДКСГ, 
Бе о град ,1994.Ову чи ње ни цу је про фе сор Сми ља Авра мов по пр ви пут са оп шти ла јав-
но у раз го во ру са М. Кне же ви ћем.
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ја и Фран цу ска. За пад ња ци су про це њи ва ли да је то био нај ма ње 
скуп по сту пак ко ји је омо гу ћа вао да се одр жа ва јед на де фан зи ван 
сна га спрем на да де лу је у слу ча ју со вјет ске агре си је.То ком ви ше 
го ди на, Ју го сла ви ја је одр жа ва ла ви ше од 300. 000 мо би ли са них 
љу ди и тро ши ла је за сво ју од бра ну 23% свог на ци о нал ног до хот-
ка.“31) 

По сле по чет ка Ко реј ског ра та 1950. го ди не, Тру ман је ус по-
ста вио вој не и са рад нич ке од но се са Ти том. Ва шинг тон се при бо ја-
ва со вјет ског на па да на Не мач ку и на Ју го сла ви ју, и вој ни екс пер ти 
раз ви ја ју оп ци је или ди рект ним на па дом, или пре ко су сед них зе-
ма ља: Бу гар ске, Ру му ни је, Ма ђар ске.32)

Овој но вој си ту а ци ји тре ба при до да ти вид ну ра зо ре ност 
пост-рат не Ју го сла ви је, ко ја не мо же баш ла ко и бр зо да се опо ра ви 
од че ти ри и по го ди не не мач ке оку па ци је и ра то ва ња. Пред сед ник 
Ха ри Тру ман не ће скри ва ти стра те гиј ску ва жност Ју го сла ви је за 
САД: „Не пре ки ну та не за ви сност Ју го сла ви је је од вле и ког зна ча ја 
за без бед ност Сје ди ње них др жа ва“.33)

Да Сје ди ње не др жа ве има ју на ме ру да Ти то ву Ју го сла ви ју 
ствар но оста ве у со вјет ској зо ни, и без ика квог аме рич ког ути ца-
ја, Тру ма ну не би па ло на па мет да јав но из го во ри ова кву ре че ни-
цу. САД сто га на ста вља ју са сла њем зна чај не еко ном ске по мо ћи и 
та кво по на ша ње је, про це њу ју мно ги аме рич ки ана ли ти ча ри та да, 
Ста љи ну би ло глав ни ори јен тир да ко нач но, 1951. го ди не, ста ви 
ad ac ta со вјет ске озбиљ не пла но ве ин ва зи је на Ти то ву Ју го сла ви-
ју. Овај по да так је пр ви от крио ма ђар ски ге не рал Бе ла К. Ки ра љи, 
ко ји је био пре бег из Ма ђар ске на род не ар ми је и до бро је по зна вао 
со вјет ске ин ва зи о не пла но ве.34)

Тру ман се до бра но осла њао на про це не аме рич ких екс пе ра-
та и кре а то ра по ли ти ке, по пут Ди на Ачи со на (Ac he son) и Џор џа 
Мар ша ла (Mar shall), ко ји су ин си сти ра ли на очу ва њу Ју го сла ви је 
и то ди рект но са ве то ва ли аме рич ком др жав ном вр ху. У аме рич кој 
штам пи пре о вла да вао је сли чан тон, по пут ко мен та ра у не дељ ни ку 
„Би знис вик“: „ За Сје ди ње не др жа ве, ово охра бри ва ње Ти та по-

31)  Pe ter Pra et,La re vue Etu des mar xi stes, no 4, 1992, p. 13.

32) Ти то ша ље ге не рал-лајт нан та Ко чу По по ви ћа у Ва шинг тон, а аме рич ки ге не ра ли по се-
ћу ју Бе о град у том пе ри о ду.

33) Ци ти ра но у:Den ni son Rus si nov,The Yugo slav ex pe ri ment, 1948-74, Royal in sti tu te of in-
ter na ti o nal af fa irs, Lon don,1977, p. 44.

34) Ви де ти: „The Abor ted Mi li tary Plans Aga inst Ti to’s Yugo sla via“, in: Wayne S. Vu ci nich, ed., 
At the Brink of War and Pe a ce: The Ti to-Sta lin Split in a Hi sto ric Per spec ti ve, So cial Sci en ce 
Mo no graphs, Bro oklyn Col le ge Press/Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1982, Chap ter 
12.
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ка за ло се као је дан од нај ма ње ску пих ме то да за су спре за ње ру ског 
ко му ни зма“.35)

У де цем бру 1950, аме рич ки Кон грес по твр ђу је фон до ве ур-
гент не по мо ћи Ју го сла ви ји, упра во сле див ши пре по ру ке Ачи со на 
и Мар ша ла. Ме ђу тим, тре ба при том увек има ти на уму мно ги ма 
би зар ну аме рич ку стра те ги ју ра да „на ви ше раз бо ја“. Ва шинг тон 
с јед не стра не не ште ди на по мо ћи, а с дру ге па ра лел но пот пи ру је 
на ци о на ли стич ке по бу не у окви ру ко му ни стич ког по кре та. А опет, 
Ва шинг тон при лич но стра ху је да би Ти тов пад с вла сти у Ју го сла-
ви ји под ста као стра хо ве Ита ли је и Грч ке, ко ји би мо гли да ре зул ти-
ра ју те шњом са рад њом са Со вјет ским Са ве зом. 

Рат ни је иш чи лео из ми сли љу ди, но ви ми то ви су жи ви у јав-
но сти, па та ко и Ва шинг тон има на уму да би фа мо зних Ти то вих 30 
ди ви зи ја мо гли ите ка ко да по мог ну у евен ту ал ном су да ру са Со вје-
ти ма, ако би се ови од лу чи ли за на пад на Евро пу.36)

И по сле об зна њи ва ња рас ки да Мо скве и Бе о гра да, 28. ју на 
1948, би ле су по треб не го ди не да до ђе до ду бљих про ме на у еко-
ном ским тен ден ци ја ма. До 1953, аме рич ка по моћ је до се гла сто пу 
од чак 31% ју го сло вен ског уво за. Ме ђу тим, са по мо ћи сти жу и гла-
во бо ље ка ко по пу ни ти огром ну ру пу де фи ци та у би лан су пла ћа ња 
Ју го сла ви је зе мља ма За па да. Ти то је био при лич но вешт у ди ја ло гу 
са круп ним за пад ним ка пи та ли сти ма и њи хо вим фи нан сиј ским ин-
сти ту ци ја ма, и ни је био га дљив на мул ти на ци о нал ке и тран сна ци о-
нал ке, што је ма ло по зна то ши рој јав но сти. Сна ла зио се од лич но у 
ко му ни ци ра њу са ин ду стриј ским и фи нан сиј ским кор по ра ци ја ма, 
по слов ним бан кар ским ги ган ти ма, као и са ве ли ким бер за ма. Сам 
ни је био еко но ми ста, али је не по гре ши во од ре ђи вао окви ре пре го-
во ра и од но са са све том нов ца и би зни са. 

Нај бо ља илу стра ци ја за то је че тво ро ча сов ни Ти тов су срет 
са Ју џи ном Бле ком (Black), пред сед ни ком моћ не ИБРД бан ке, сеп-
тем бра 1950 у Бе о гра ду. За бе ле же но је да су, по ред оста лог, те ме 
раз го во ра би ли „нај ва жни ји кри те ри ју ми прак се зај мо ва и кре ди та 
зе мља ма Тре ћег све та, као и Ју го сла ви ји“. За Бле ка се зна ло да је 
као ис ку сни бан кар са ста жом на Вол Стри ту, био по знат као не-
ми ло ср дан и тврд пре го ва рач, и да обич но ни је да вао пет па ра на 
ге о по ли тич ке си ту а ци је, ту ма че ња и оправ да ња. Шта се за и ста де-
35) Ви де ти: «The Bu si ness We ek », april 1950.

36) О Ти то вој Ар ми ји је имао вр ло ја сан став пр ви срп ски ми ни стар ино стра них по сло ва 
по а сле Пр вог сет ског ра та(1990 - 1991), ин ге ни о зни Бран ко Ми ка ши но вић. У свом лич-
ном све до че њу ауто ру, Ми ка ши но вић ка же, 1995. у Бе о гра ду: „Ју го сло вен ска ар ми ја 
ни ка да ни је би ла не ка срп ска иде ја. Иван Го шњак, Бран ко Ма му ла, Вељ ко Ка ди је вић, 
то је јед на пре то ри јан ска ито ва гар да. Нај ви ше ко ри сти су има ле дру ге на ци је. Ср би у 
ито вој бли зи ни би ли су ва си та ни да не бу ду Ср би.“ 
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си ло ка да је Ти то ус пео да та квог бан ка ра пот пу но „омек ша“, ни је 
до да нас пот пу но об ја шње но, тек, Ти то је сво јим та лен том убе ђи-
ва ња, ве ро ват но и сво јом ка ри змом, де ло вао и на Бле ка. 

По пи та њу др жав ног нов ца, Ти то је ка рак те ри сан „кон зер-
ва тив ним де го ли стом“ и та кав курс за др жао је до Се дам де се тих 
го ди на. Ма да су му мно ги исто ри ча ри и пу бли ци сти не рет ко при-
пи си ва ли скло ност ка лук су зу и рас ко ши, има и тврд њи да је сва-
ки до лар ко ји је Ју го сла ви ја по зајм љи ва ла у све ту, Ти то пре ме рио 
ви ше пу та. Мо жда је исти на ипак ви ше на стра ни не у мо љи ве еко-
ном ске ста ти сти ке, јер је у по ме ну том пе ри о ду од Пе де се тих до 
Се дам де се тих ју го сло вен ски дуг не пре ста но ра стао. Све са мо-
стал ни је ре пу блич ке но мен кла ту ре у Ју го сла ви ји при бе га ва ле су 
све нео пре зни је и не за ја жљи ви је стра ним кре ди ти ма. О то ме у сво-
јим „Успо ме на ма“, Едвард Кар дељ пи ше: „За пад је био по де љен 
у сво јим ста во ви ма. Јед ни су сма тра ли да је до шао крај Ти то ве 
Ју го сла ви је и да је ап со лут но не мо гу ће да она из др жи Ста љи нов 
при ти сак, а дру ги, ре као бих ма њи на, ве ро ва ли су да Ју го сла ви ја 
мо же из др жа ти у свом от по ру и по бе ди ти и по че ли су да нам да ју 
пр ву еко ном ску и ма те ри јал ну по моћ у об ли ку по спе ши ва ња тр-
го вин ске раз ме не, итд. А би ло је и тре ћих ко ји су до те ме ре би ли 
ан ти ко му ни сти да су сма тра ли да је све то аран жи ра но ме ђу ко-
му ни сти ма и да би се лак ше ути ца ло на За пад. Про цес отва ра ња 
на За па ду ишао је ре ла тив но спо ро, али је ипак ишао. У по чет ку 
га је оме та ла и на ша пре ла зна по ли ти ка. На и ме, ми ни смо хте ли 
од мах ићи, да та ко ка жем, ‘свим то по ви ма’ про тив Со вјет ског 
Са ве за, да не би смо да ли по во да за вој ну ин тер вен ци ју про тив Ју-
го сла ви је.“37) 

Еко ном ска ре фор ма је за по че та 1961. Те го ди не Ти то узи ма 
реч на сед ни ци ЦК СКЈ и пр ви пут по ми ње „ха о тич но ста ње“ у 
Ју го сла ви ји. Он упо зо ра ва да озбиљ но тре ба не што пред у зе ти у 
том сми слу. На тој сед ни ци кри ти ку ју се „ауто но ми стич ке кли це“ 
као и при та је ни кон фе де ра ли зам.Ти то ка же: “Чо век се пи та да ли 
је на ша зе мља зби ља ка дра да се још др жи, да се не рас пад не. Не-
ћу да ба цим ко пље у тр ње.Ре шио сам да се бо рим. На сту пи ла је 
ве ли ка, те шка и не из вје сна дру штве на пре крет ни ца на ко јој из ко-
ла ре во лу ци је ис па да ју они ко ји не схва та ју дру штве ну си ту а ци ју и 
ње не за о ни то сти. Ја се већ го ди на ма, а на ро чи то у по сљед ње дви-
је го ди не, орим сам са со бом. Шта да ра дим? Ви дим да не ке ства-
ри не иду. До бро, ја сам ге не рал ни се кре тар СКЈ. Имам огром ну 
од го вор ност. А кад имаш од гвор ност он да се по ста вља пи та ње: 

37) Ви де ти: Edvard Kar delj, “Se ća nja-Bor ba za pri zna nje i ne za vi snost no ve Ju go sla vi je,” 
pp.131 -32.



Зоран Петровић - Пироћанац Америчка стратегија уклањања...

175

мо жеш ли та ко да ље ра ди ти? Од го вор ност имаш, а не спро во ди 
се оно што су ге ри шеш ли тра жиш, не го се иде дру гим прав цем.”38)

Пред сед ник Ти то те сти ра чла но ве Пар ти је и сво јим из не на-
ђу ју ћим по те зом: пи та њем ње го ве функ ци је на че лу Пар ти је и Др-
жа ве. Не ће се ли би ти и да по ме не шта се све чу је у њи хо вим ре до-
ви ма: „да је оста рио“, „да су му кон цеп ти за ста ре ли“, „да мо жда не 
од го ва ра са да шњој фа зи дру штве ног раз во ја“, итд. 

Аме рич ка по моћ је тек де ли мич но олак ша ва ла це ло куп ни 
при вред ни про блем Ју го сла ви је. 

У 1962. је еска ли рао про блем са де фи ци том пла ћа ња За па ду. 
То је би ла и цен трал на те ма са стан ка из вр шног ко ми те та ЦКСКЈ 
у Бе о гра ду, од 14. до 16. мар та 1962. Основ ни дуг зе мље на за па ду 
је већ до се гао та да шњих 1,1 ми ли јар ди до ла ра. Био је то огро ман 
те рет за зе мљу та квог сте пе на еко ном ског раз во ја и та кве кре ди-
бил но сти у све ту. Ти то отво ре но за ме ра што не ре дов но пла ћа ње 
спољ них ду го ва ком про ми ту је зе мљу, кр њи њен по стиг ну ти углед 
у фи нан сиј ским и по слов ним кру го ви ма За па да. А по сле ди це ће се 
од мах и осе ти ти, јер упра во у том пе ри о ду, 1962, ММФ пр ви пут не 
одо бра ва по зај ми цу Ти то вој Ју го сла ви ји од 35 ми ли о на до ла ра.39)

Ге о по ли то лог Ж. Ра ко че вић озна ча ва овај тре ну так као „па-
да ње Ју го сла ви је у мре жу свет ског фи нан сиј ског ка пи та ла“. Ве ли-
ке бан ке по зајм љу ју но ва ца ко ли ко год за же ле Ју го сло ве ни. Ра ко-
че вић та ко ђе озна ча ва мо ме нат ка да до то га до ла зи: на са стан ци ма 
Три ла те ра ле, по сле исту па ња Ки син џе ра, Бже жин ског и Мак На-
ма ре (ше фа Свет ске бан ке - та да ИБРД). На ро чи то се бив ши ми-
ни стар од бра не САД, Мак на ма ра за ла гао за фи нан сиј ске ињек ци је 
као ефи ка сном ме то ду еко ном ског раз во ја зе ма ља у раз во ју, ко ји ма 
је при па да ла и Ју го сла ви ја. То је, по за јед нич ком кон цеп ту ове ис-
так ну те тро ји це Аме ри ка на ца, био пут ства ра ња усло ва за бер зан-
ски пре о бра жај Тре ћег све та, ка ко би он до се гао вред но сти и по-
тро шач ке фор му ле За па да. Ра ко че вић нам обра ћа па жњу на упра во 
мо ме нат фи нан сиј ских ињек ци ја и ти ме убр за ва ња при дру жи ва ња 
по тро шач ком дру штву За па да, у ко ме оби та ва ге о по ли тич ка ди-
мен зи ја аме рич ких та да шњих, а и да на шњих, пре тен зи ја да вла да-
ју „све том на ци ја“.40)

38)  Видети: „Политика,“  17,18. 19 новембар 1988.

39) Ви де ти:Љ. Ада мо вић, Џ. Р. Лем пи, Р. О.Пи кет,„ Аме рич ко-ју го сло вен ски еко ном ски од-
но си по сле дру гог сцвет ског ра та“, стр. 51.

40) Ви де ти:Жи во јин Ра ко че вић, Ге о по ли тич ко-фи нан сиј ски ла ви рин ти. При лог кри ти ци 
ан гло сак сон ске ге о по ли ти ке.Са ми здат, Бе о град, 2001, стр. 266.
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ZoranPetrovicPirocanac

AMERICANSTRATEGYOFENTRENCHING
THEMSELVESINSIDETHESOUTHEASTOF
EUROPEAFTERTHESECONDWORLDWAR

Summary
In this paper author analyzed decades long geo-strategic efforts 

of the United States of America to secure their key-role in this region. 
From the Trieste Crisis and the Cold War, to the age of intensive help 
to Tito’s state when it was imperiled by the Soviet Union, to the 1980’s, 
when American activities for destroying of socialism in Europe began, 
the United States of America have always been Prime mover on the 
territory of the South East of Europe. Nowadays they keep influencing 
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geo-political perspective of Serbia and surrounding small nations, just 
like in the period when they were the main culprit in destruction of 
Yugoslav federation. 
Key Words: global management, Reagan doctrine, security architecture, mar-

ket democracy, democratic pluralism, NATO, natural resources, 
geo-strategic balance
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БЕЗБЕДНОСТИВРЕДНОСТИ

Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ак си о ло шка ди мен зи ја без бед но сти, од-

но сно уло га ко ју вред но сти има ју у де фи ни са њу пој ма без бед но-
сти и из град њи раз ли чи тих без бед но сних кон це па та. Вред но сти 
пред ста вља ју и глав ни кри те ри јум на осно ву ко га се кон сти ту и шу 
на ци о нал на, со ци је тал на и људ ска без бед ност, не са мо као раз ли-
чи ти ни вои без бед но сти, већ и као кон цеп ти без бед но сти ко ји се 
ба зи ра ју на раз ли чи тим си сте ми ма вред но сти. По себ на па жња по-
све ћу је се про бле му се ку ри ти за ци је и де се ку ри ти за ци је вред но сти, 
као про це су ко ји од ре ђе не дру штве не вред но сти ста вља у фо кус 
сту ди ја без бед но сти, а след стве но то ме и у без бед но сне стра те ги-
је, или их из тог фо ку са ис кљу чу је, што има зна чај не им пли ка ци је 
на све у куп но ста ње без бед но сти. На ци о нал на без бед ност ис ти че 
др жав ни су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет у пр ви план, као 
глав не вред но сти ко је тре ба да бу ду пред мет без бед но сне за шти те. 
Др жав ни су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет су без бед но сни 
пој мо ви пр вог ре да, та ко да не мо же би ти го во ра о њи хо вој се ку ри-
ти за ци ји, већ би у вул гар но схва ће ном кон цеп ту људ ске без бед но-
сти ти пој мо ви мо гли би ти де се ку ри ти зо ва ни, а у бо љем слу ча ју, 
мо гао би се ума њи ти њи хов зна чај као без бед но сних по ја ва. Со-
ци је тал на без бед ност у пр ви план ста вља вред но сти дру штве них 
гру па ко је ни су др жа ва. Те о ре ти ча ри ко ји за сту па ју кон цепт со-
ци је тал не без бед но сти се ку ри ти зу ју иден ти тет као вред ност ко ја 
тре ба да пред ста вља пред мет без бед но сне за шти те. Људ ска без-
бед ност се ку ри ти зу је вред но сти чо ве ка – по је дин ца, као вред но сти 
ко је пред ста вља ју пред мет без бед но сне за шти те. Ме ђу тим, у окви-
ру сту ди ја без бед но сти по сто је раз ли чи та раз у ме ва ња ко је су то 
вред но сти ве за не уз по је дин ца ко је тре ба се ку ри ти зо ва ти. Ста во ви 
о вред но сти ма ко је тре ба се ку ри ти зо ва ти у окви ру људ ске без бед-
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но сти кре ћу се од људ ских пра ва, пре ко кри ми на ла и ко руп ци је, па 
све до гло бал не еко но ми је и про бле ма ве за них уз гло ба ли зам. 
Кључ не ре чи: Без бед ност, вред но сти, се ку ри ти за ци ја, де се ку ри ти за ци ја, 

на ци о нал на без бед ност, со ци је тал на без бед ност, људ ска 
без бед ност.

Пи та ња шта је то без бед ност?; на шта се она од но си?; ко је су 
јој гра ни це;? ко и шта су објек ти без бед но сти, а ко су су бјек ти без-
бед но сти?; и по мо ћу ко јих ле ги тим них сред ста ва мо же мо до ћи до 
по сти за ња и очу ва ња без бед но сти (у сми слу од су ства прет ње или 
одр жа ња по стиг ну тих вред но сти), пред ста вља ју цен трал не ди ле ме 
око ко јих по сто је ће шко ле сту ди ја без бед но сти по ку ша ва ју да кон-
сти ту и шу са вре ме ни по јам без бед но сти.

По јам без бед но сти је уско ве зан за вред но сти, и по ред број-
них по ку ша ја де фи ни са ња без бед но сти, де фи ни ци ја Ар нол да 
Вол фер са, ко ју мно ги сма тра ју „стан дар дом” у овој обла сти, без-
бед ност де фи ни ше упра во пре ко вред но сти: “Безбедност,уобјек-
тивномсмислу,одмераваодсуствопретњизастеченевредности,
доку субјективномсмислуонапредстављаодсуствострахада
тевредностимогубитинападнуте“1).

У срп ској на у ци без бед но сти она се та ко ђе де фи ни ше као 
вред ност и то “ин стру мен тал на вред ност“, па та ко Љу бо мир Ста-
јић без бед ност де фи ни ше на сле де ћи на чин “Тимедолазимодоно-
вогприступабезбедности (насупротодређењубезбедностикао
одсуства угрожавања прим. аут.),тј. до одређивања садржаја
безбедностикојаполазиодтогадајебезбедностустваривред-
ност(државна,национална,политичка,морална,економска,лич-
на,итд.)итоинструменталнавредносткојаобјашњаваначинда
сенештопостигне,анесамопојава(стање)самазасебе.“2)

Да кле, вред но сти у на у ци без бед но сти пред ста вља ју „оно 
што се шти ти“, на су прот „оно га од че га се шти ти“. И пред мет за-
шти те, за ко ји смо уста но ви ли да пред ста вља вред но сти, и из во-
ри угро жа ва ња, ко ји се у са вре ме ној на у ци без бед но сти де фи ни шу 
као иза зо ви, ри зи ци и прет ње, пре суд но ути чу на кон цеп ту а ли за-
ци ју без бед но сти, ко ја се у ин сти ту ци о нал ном сми слу из ра жа ва 
као си стем на ци о нал не без бед но сти, са свим сво јим струк тур ним 
еле мен ти ма, нор ма тив ним апа ра том и ак ци о ним мо гућ но сти ма. 
Као што смо ви де ли, и са ма без бед ност, схва ће на као ста ње од су-
1) Wol fers An rold: “Na ti o nal Se cu rirty as an Am bi gu o us Symbol” John Hop kins UP, Bal ti mor 

1962.

2) Љу бо мир Ста јић : „Осно ви без бед но сти“, ФЦО, Дра га нић, Бе о град, 2005, стр 23
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ства угро жа ва ња дру гих вред но сти и стра ха да мо же до ћи до њи хо-
вог угро жа ва ња, пред ста вља по себ ну вред ност. 

По јам вред но сти је у фи ло зоф ском сми слу ве о ма сло жен, а 
у по ли тич ком спо ран, углав ном пар ци ја лан и ви ше зна чан, што га 
про бле ма ти зу је као пред мет без бед но сне за шти те. При то ме тре ба 
има ти у ви ду да се упра во око пи та ња  „се ку ри ти за ци је“ вред но сти 
да нас кон сти ту и шу раз ли чи ти кон цеп ти и шко ле без бед но сти.

За ову вр сту ана ли зе нео п ход но је бар на зна чи ти шта су то 
вред но сти, да ли су све вред но сти угро же не и на ко ји на чин се ко је 
вред но сти мо гу за шти ти ти.

ВРЕДНОСТИ

Реч вред но сти по ти че од ла тин ске ре чи valeo,што зна чи 
здрав, јак, ва љан. У сва ко днев ном го во ру под вред но сти ма се под-
ра зу ме ва оно што је до бро, по жељ но, ва ља но и исти ни то. Вред-
но сти у се бе укљу чу ју и оп ште са др жа је мо ра ла, пра ва, оби ча ја 
по ли ти ке, кул ту ре и дру гих об ли ка дру штве не све сти.

Основ не те о риј ске кон тро вер зе око пој ма вред но сти кре та ле 
су се око про бле ма да ли су вред но сти из во дљи ве из со ци јал них 
и пси хо ло шких ка рак те ри сти ка људ ског бив ство ва ња, из њи хо вих 
по тре ба, мо ти ва, ин те ре са, осе ћа ња дру штве не ко ри сно сти и дру-
гих ем пи риј ских са др жа ја људ ске ре ал но сти, или су оне из раз, од 
ових са др жа ја не за ви сне, ауто ном не ре ал но сти.3)  

Јед на гру па пред став ни ка пр ве шко ле ми шље ња сма тра да су 
вред но сти из раз по је ди нач не све сти, док дру ги сма тра ју да вред-
но сти по ти чу из це ли не мо ти ва ци о них си сте ма ко ји се фор ми ра ју 
у дру штву. Дру штво вред но сти ма да је сна гу ко ја је ре ла тив но не-
за ви сна од по је ди нач ног мо ти ва, оно усме ра ва по је ди нач не мо ти ве 
та ко да их чи ни функ ци јом це ло куп ног мо ти ва ци о ног си сте ма.

Кант сма тра да су вред но сти не из во ди ве и со ци јал них и пси-
хо ло шких чи ње ни ца, већ да оне по сто је као вред но сни свет ствар-
но сти suigenerisко ји из ви ре из усло ва ко ји по сто је пре, и не за ви-
сни су од би ло ка квих усло ва про це њи ва ња.4)

Не ма сум ње да у прак си по сто је две вр сте вред но сти, јед не 
ко је де лу ју као дру штве ни ре гу ла ти ви по жељ ног по на ша ња ко ји 
про ис ти чу из оп ште при хва ће них, или на мет ну тих, ин те ре са, ду-
3) Пре у зе то од:  Ми ла дин Жи во тић : „Ак си о ло ги ја“, На при јед, За греб, 1986., стр. 47.

4) Ибид. стр 51. 
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жно сти и оба ве за, и дру ге ко је су из раз ауто ном ни је и људ ске сло-
бо де, не за ви сне од оп ште при хва ће них дру штве них вред но сти. 

Ова по де ла је ве о ма ва жна са аспек та се ку ри ти за ци је вред-
но сти, јер се пр ва гру па вред но сти, ко ја је углав ном прав но 
санк ци о ни са на, пре по зна је као угро же на од стра не кла сич них 
без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи и ужи ва за шти ту ин сти ту-
ци о на ли зо ва ног си сте ма на ци о нал не без бед но сти, док дру га гру па 
вред но сти ко ја оста је у по љу људ ске ауто но ми је, углав ном се и не 
до жи вља ва као обје кат угро жа ва ња, па сход но то ме и не по сто ји 
ин сти ту ци о на ли зо ван си стем за шти те ових вред но сти од без бед-
но сног угро жа ва ња.

Ме ђу тим, вред но сти се мо гу по ја ви ти и као ва же ће по зи тив-
не нор ме и као про је кат из ме не по сто је ћег ста ња, од но сно као про-
јек ци ја, ко ја та ко ђе пред ста вља вред ност за од ре ђе не дру штве не 
гру пе. Су коб из ме ђу ова два си сте ма вред но сти - по зи ти ви стич ког 
и про јек то ва ног, у прак си се по ја вљу је као дру штве ни кон фликт на 
ни воу без бед но сног иза зо ва, ри зи ка или прет ње.

Вред но сти су људ ско де ло, би ло да је на ста ла као тзв. „ху-
ма на” вред ност, она ко ја се од но си на мо гућ но сти чо ве ка да ауто-
ном но де лу је у све ту, пре све га дру штве ном, ко ји га окру жу је, или 
„иде о ло шка“ вред ност, ко ја слу жи одр жа њу по сто је ћег ста ња и 
при ста ја њу чо ве ка да се по ко ра ва дру штве ним си ла ма ко је од ре ђу-
ју си сте ме вред но сти.

По ред пар ци јал них вред но сти, ко је се углав ном по ја вљу ју 
као иде о ло шке, по зи тив не вред но сти ко је за циљ има ју по сти за-
ње не ке дру ге вред но сти, по сто је и уни вер зал не вред но сти ко је су 
вред но сти за се бе. Ове вред но сти Жи во тић де ли на вред но сти ко-
ји ма се омо гу ћа ва раз вој људ ске лич но сти и оне вред но сти ко је су 
ре зул тат то га раз во ја.

Се ку ри ти за ци јом ова ко раз ли чи то схва ће них вред но сти, од-
но сно вред но сти ко је су по ста вље не у две на из глед одво је не рав ни, 
до ла зи до кон сти ту и са ња људ ске на су прот на ци о нал ној, од но сно 
др жав ној без бед но сти. У из ве шта ју о људ ском раз во ју из UNDP из 
1993. го ди не се ка же: „Концептбезбедностиморадасепромени
одискључивогнагласкананационалнојбезбедностикамногове-
ћемзначајубезбедностиљуди,одбезбедностикојасепостиже
узпомоћнаоружањадобезбедностикојасепостижепутемљуд-
ског развоја, од безбедноститериторије до безбедности хране,
запослењаиживотнеоколине.“
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Очи глед но је да ова два кон цеп та без бед но сти по чи ва ју на 
раз ли чи то схва ће ним вред но сти ма ко је тре ба да пред ста вља ју 
обје кат за шти те.

МИРИБЕЗБЕДНОСТ

Мир као уни вер зал на вред ност, ко ја омо гу ћу је не сме тан раз-
вој ме ђу на род не за јед ни це, по је ди нач них др жа ва и сва ког људ ског 
би ћа, сва ка ко је цен трал на те ма у про у ча ва њу сту ди ја без бед но-
сти. Обез бе ђи ва ње и очу ва ње  ми ра пред ста вља је дан од глав них 
ци ље ва ко ме те же раз ли чи ти си сте ми без бед но сти, и не за ви сно од 
без бед но сног кон цеп та ко ји за сту па ју, сви те о ре ти ча ри ко ји се ба ве 
овим пи та њи ма ис ти чу мир као глав ну ин стру мен тал ну вред ност, 
али и вред ност по се би, ко ју тре ба до сти ћи ва ља ним уре ђе њем си-
сте ма без бед но сти.

Пи та њем ми ра ба ви ли су се те о ре ти ча ри ко ји су при па да ли 
раз ли чи тим на уч ним ди сци пли на ма, та ко су те о ре ти ча ри из обла-
сти ме ђу на род них од но са, у чи јем кри лу су се и раз ви ле сту ди је 
без бед но сти, без бед ност су ско ро по и сто ве ћи ва ли са пој мом вој не 
мо ћи.5) Оси гу ра ва ње без бед но сти пре ко вој не мо ћи по ла зи од ло-
ги ке, да што је ве ћа вој на моћ и бо ље ус по ста вље на рав но те жа вој-
не мо ћи то ће мир би ти ста бил ни ји и без бед ност ве ћа.

За раз ли ку од те о ре ти ча ра ме ђу на род них од но са, ис тра жи-
ва чи из обла сти ми ров них сту ди ја, по ку ша ва ли су да про на ђу дру-
га чи је, „по зи тив не” кон цеп те ми ра и не на си ља и на њи ма за сно ван 
кон цепт без бед но сти. Те о риј ска раз ми мо и ла же ња ме ђу овим раз-
ли чи тим шко ла ма без бед но сти упра во су се те ме љи ла на раз ли-
чи том раз у ме ва њу са др жа ја вред но сти око ко јих се ус по ста вља ју 
глав ни без бед но сни кон цеп ти.

Кон цепт тзв. “по зи тив ног ми ра“, чи ји је тво рац Јо хан Гал-
тунг6) и „ста бил ног ми ра” о ко ме је го во рио Ке нет Бо ул динг, 7) зна-
чај но про ши ру ју по јам без бед но сти, као ин стру мен та за по сти за ње 
ми ра. Пре ма ту ма че њу Гал тун га и Бо ул дин га, без бед ност мо ра да 
по чи ва на ста бил ном и ду го трај ном ми ру. Ова кво раз у ме ва ње ми ра 
иде мно го да ље од пу ког „не га тив ног ми ра“, схва ће ног као од су-
ство ра та, ко ји пред ста вља са мо јед ну од вр ста „ди рект ног на си-
5) Бјерн Ме лер: „На ци о нал на, со ци је тал на и људ ска без бед ност“, у Збор ник тек сто ва: 

„Људ ска без бед ност“, ур. Проф. др Дра га на Ду лић, Фонд за отво ре но дру штво, Бе о град 
2006. го ди не, стр 56-57.

6) Jo han Gal tung: “Vi o len ce, Pe a ce and Pe a ce Re se arch”, Vol. I, C.E.F., Co pen ha gen 1988.  

7) Ken neth Bo ul ding: “Sta bi le Pe a ce”, Uni ver sity of Te xas Press, Austin, 1990.  
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ља“8) Мир као ин стру мен тал на вред ност, мо же да по чи ва ис кљу-
чи во на од су ству оно га што Гал тунг на зи ва “струк тур ним на си-
љем“, од но сно ли ше но сти ве ћи не свет ског ста нов ни штва нор мал-
них усло ва за жи вот, што под ра зу ме ва, по ред од су ства со ци јал ног 
бла го ста ња, и си сте мат ско кр ше ње људ ских пра ва и не мо гућ ност 
ве ли ког де ла по пу ла ци је да раз ви ја сво је по је ди нач не и ко лек тив не 
ка па ци те те. 

Кон цепт “по зи тив ног ми ра“, пред ста вља те о риј ску пре те-
чу кон цеп ту људ ске без бед но сти, ко ји је раз ви јан у окви ру UNDP, 
сре ди ном де ве де се тих го ди на про шло га ве ка.

“Кон цепт без бед но сти већ пре ду го об ли ку ју прет по став ке о 
мо гу ћим ме ђу др жав ним су ко би ма. Већ пре ду го се без бед ност из-
јед на ча ва са опа сно сти ма по гра ни це јед не зе мље. Већ пре ду го др-
жа ве сма тра ју оруж је чи ни о цем сво је без бед но сти. Осе ћа ње не си-
гур но сти ве ћи не љу ди да нас знат но ви ше по ти че од сва ко днев них 
жи вот них бри га не го од стра ха од ка та кли змич ног свет ског до га-
ђа ја. Си гур ност по сла и при хо да, здрав стве на си гур ност, без бед-
ност жи вот не сре ди не, за шти ће ност од на си ља - то су те ме ко је се 
по ја вљу ју као те ме људ ске без бед но сти ши ром све та. Људ ска без-
бед ност пред ста вља ре ле вант но пи та ње за љу де из би ло ког де ла 
све та, без об зи ра на то да ли жи ве у бо га тим или си ро ма шним др-
жа ва ма. Прет ње њи хо вој без бед но сти мо гу се раз ли ко ва ти – глад 
и бо лест у си ро машнм, а дро га и кри ми нал у бо га тим др жа ва ма 
– али су те прет ње ствар не и стал но се по ве ћа ва ју. Ве ћи на љу ди ин-
стик тив но раз у ме шта зна чи без бед ност. То зна чи  за шти ће ност од 
стал них опа сно сти ко је пре те од гла ди, бо ле сти, кри ми на ла и ре-
пре си је. То та ко ђе зна чи и за шти ту од из не над них и штет них про-
ме на обра за ца на шег сва ко днев ног жи во та ко је би се мо гле де си ти 
– ка ко у на шим до мо ви ма или на по слу, та ко и у на шој за јед ни ци 
или жи вот ној сре ди ни.“9)

На ве де ни из ве штај UNDP је био увод у раз ви ја ње кон цеп та 
људ ске без бед но сти, ко ји су пре у зе ле и не ке др жа ве, на пр вом ме-
сту Ка на да и Ја пан, као опре де ље ње у сво јој спољ њој по ли ти ци. 
Кон цеп ту људ ске без бед но сти пу ну по др шку је да ла и Ко ми си ја за 
гло бал но упра вља ње у свом из ве шта ју “На ше гло бал но су сед ство“. 
Ме ђу тим, ова Ко ми си ја је и по ред на гла ша ва ња зна ча ја људ ске без-
бед но сти, оста ла при тра ди ци о нал ном ста ву да и да ље тре ба по-
др жа ва ти пра во др жа ва на соп стве ну без бед ност. Пра во др жа ве да 
се шти ти од спо ља шњих опа сно сти и да шти ти свој су ве ре ни тет 
8) Jo han Gal tung, Ibid, pp. 67.

9) Hu man De ve lop ment Re port 1994, www.undp.org/hdro/c94over.htm.
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и те ри то ри јал ну це ло ви тост не ис кљу чу је и бри гу за по је дин це и 
њи хо ве по тре бе, ко је су углав ном ком пле мен тар не са ста бил но шћу 
др жа ве у ко јој жи ве.10) 

Ме ђу тим, про ши ре ње пој ма без бед но сти и се ку ри ти за ци-
ја го то во це ло куп не људ ске прак се, на и шла је на от по ре у јед ном 
де лу струч не јав но сти, ко ју је по себ но пред ста вља ко пен ха ген ска 
шко ла без бед но сти. Ба ри Бу зан, као ис так ну ти пред став ник ове 
шко ле, при хва та по ме ра ње фо ку са сту ди ја без бед но сти са гло бал-
ног су ко ба ис ток – за пад (ко ји ви ше и не по сто ји) и круп них ге о-
стра те шких пи та ња, на пи та ња људ ске без бед но сти, он ипак сма-
тра да би се нео гра ни че ним ши ре њем пој ма без бед но сти, сту ди је 
без бед но сти у пот пу но сти из јед на чи ле са оп штом со ци о ло ги јом.11) 

При пад ни ци ко пен ха ген ске шко ле без бед но сти се ипак сла-
жу да су од ре ђе на про ши ре ња пој ма без бед но сти, упра во са ак си-
о ло шког ста но ви шта, нео п ход на. Оста је, ме ђу тим, не са гла сје око 
гра ни це до ко је је то про ши ре ње мо гу ће и по треб но. Пре ве ли ко 
про ши ре ње са др жа ја пој ма без бед но сти до ве ло би и до прак тич них 
про бле ма јер би би ло нео п ход но уво ђе ње пој ма “тра ди ци о нал на 
без бед ност“, да би се озна чи ло по ље про у ча ва ња сту ди ја без бед но-
сти ко је се од но си на за шти ту др жав них и дру штве них вред но сти, 
ко је се са ста но ви шта мо дер них без бед но сних кон це па та сма тра ју 
„кла сич ним“.12) Са дру ге стра не, уко ли ко се по јам без бед но сти не 
про ши ри, сту ди је без бед но сти би као на уч на ди сци пли на озбиљ-
но из гу би ле на зна ча ју јер би у фо ку су свог про у ча ва ња за др жа ле 
про бле ме за шти те вред но сти ко је све ви ше гу бе на зна ча ју, бар у 
раз ви је ном све ту.

По ред то га „се ку ри ти за ци ја” и „де се ку ри ти за ци ја“, од ре ђе-
них по ја ва, од но сно да ва ње од ре ђе ним по ја ва ма зна че ње без бед-
но сног про бле ма, има сво је да ле ко се жне по ли тич ке им пли ка ци је.

Пр ва при мед ба ко ја се из ака дем ских кру го ва упу ћу је се ку-
ри ти за ци ји од ре ђе них вред но сти је мо гућ ност да се од те вред-
но сти на пра ви та бу и да се по ли тич ки и иде о ло шки не ис то ми-
шље ни ци ис кљу че из ди ску си ја о се ку ри ти зо ва ним вред но сти ма. 
Вред но сти ко је се шти те си сте мом на ци о нал не без бед но сти и ко је 
има ју зна чај за без бед ност за јед ни це, у пра ви ли, ни су по го дан те-
рен за рас пра ве, јер се оче ку је да пи та ња од зна ча ја за на ци о нал ну 
10) Our Glo bal Ne ig hbo ur hood. The Re port of  the Com mis sion on Glo bal Go ve nan ce, Ox ford 

Uni ver sity Press, Ox ford, 1995. 

11) Ba rry Bu zan: “Pe o ple, Sta tes and Fe ar. An Agen da for In ter an ti o nal Se cu rity Stu di es in Post-
Cold War Era”, Se cond Edi tion, BDP, Lon don 1991. pp. 35.-37. 

12) Mor ten Kel strup, Pir re Le ma i tre: “Iden tity, Mi gra tion, and the New Se cu rity Agen da in Euro-
pe”, Pin ter Press, Lon don 1993.  



СПМброј4/2009,годинаXVI,свеска26. стр.181-200.

188

без бед ност бу ду про стор око ко га ће се за јед ни ца об је ди ња ва ти, а 
да шти ће не вред но сти до би ју ка рак тер оп ште при хва ће них вред-
но сти.

Дру га при мед ба ти че се мо гућ но сти да од ре ђе не дру штве не 
гру пе (пре све га оне ко је су за ду же не за оства ри ва ње без бед но сти 
у јед ном дру штву), стек ну мо но пол над се ку ри ту зо ва ним ре сур си-
ма дру штва. Ди ску си је о без бед но сти мо гу, на тај на чин по ста ти 
иде ал но по ље за раз ли чи те вр сте ма ни пу ла ци је.13)

Кри тич ка шко ла без бед но сти по себ но упо зо ра ва да би пре те-
ра но про ши ре ње пој ма без бед но сти мо гло до ве сти до ин стру мен-
та ли за ци је си сте ма на ци о нал не без бед но сти од стра не од ре ђе них 
по ли тич ких гру па, што би се, у крај њој ли ни ји, мо гло по ја ви ти као 
на ме та ње пар ти ку лар ног си сте ма вред но сти це ло куп ној за јед ни ци 
и ње го ва за шти та апа ра том др жав не си ле ко ји би тре ба да слу жи 
за шти ти оп штих вред но сти.

Про ши ре ње пој ма без бед но сти у са вре ме ним усло ви ма је 
нео п ход но, али се по ста вља пи та ње у ко јим прав ци ма и до ко јих 
гра ни ца је тај по јам мо гу ће и по треб но ши ри ти. Пи та ње прав ца и 
оби ма про ши ре ња са др жа ја пој ма без бед но сти не ма са мо ме то до-
ло шки зна чај, већ и озбиљ не по ли тич ке им пли ка ци је. Про ши ре ње 
пој ма без бед но сти ве о ма бли ско је по ве за но уз вред но сти ко је су 
пред мет за шти те, су бјек та ко ме те вред но сти при па да ју, су бјек-
та ко ји те вред но сти угро жа ва и си стем вред но сти ко ји но си о ци 
угро жа ва ња же ле да про мо ви шу и по ста ве на ме сто вред но сти ко је 
при па да ју угро же ном су бјек ту.

Ба ри Бу зан14) го во ри о раз ли чи тим „оса ма“ дуж ко јих се мо-
же про ши ри ва ти по јам без бед но сти. Про ши ре ње мо же има ти об-
лик од го во ра на раз ли чи та пи та ња. Пи та ња ко ја по ста вља Бу зан 
су:

Чија је безбедност у питању?, од но сно ко је ре фе рент ни 
„објект“ без бед но сти, ма да ми сма тра мо да је из раз „су бјект“ мно-
го по год ни ји по што је у крај њој ли ни ји, реч о но си о цу од ре ђе них 
вред но сти ко је мо гу би ти угро же не. У од но су на но си о ца вред но-
сти ко је су пред мет угро жа ва ња, мо же мо го во ри ти о др жа ви, људ-
ским гру па ци ја ма и по је дин цу. 

Безбедностодчега? У за ви сно сти од то га ко  је су бјект без-
бед но сти вред но сти ко је су пред мет за шти те мо гу би ти из ло же не 
ве о ма раз ли чи тим прет ња ма.
13) Овим пи та њи ма по себ но се ба ве „кри тич ке сту ди је без бед но сти“. Ви ди ши ре: Mic hel C. 

Wil li ams: “Cri ti cal Se cu rity Stu di es. Con cepts and Ca ses”, UCL, Press, Lon don 1997.

14) Ба ри Бу зан, Ibid, стр. 61-63.
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Безбедностодкога? Ово пи та ње се од но си на но си о ца угро-
жа ва ња, од но сно су бјект ко ји же ли да угро зи вред но сти ко је су 
пред мет за шти те. У за ви сно сти од прав ца у ко ме се вр ши про ши ре-
ње пој ма без бед но сти, мо гу по сто ја ти и прет ње ко је Бу зан на зи ва 
„струк тур ним“, иза ко јих не сто ји не ки од ре ђе ни из вор угро жа ва-
ња, као што су раз ли чи те при род не ка та стро фе, гло бал но за гре ва-
ње и дру ги из во ри угро жа ва ња вред но сти ко ји до ла зе из при род ног 
окру же ња.

По ред ових сма тра мо да је уме сно по ста ви ти пи та ња про вај-
де ра без бед но сти, од но сно од ко га се оче ку је да „пру жи“ без бед-
ност. У за ви сно сти од вред но сти ко је се шти те мо гу се по ја ви ти 
раз ли чи ти про вај де ри од ме ђу на род не за јед ни це, до ло кал них су-
бје ка та.

По ред про вај де ра без бед но сти, ве о ма ва жно је и пи та ње 
сред ста ва ко ји ма се по сти же без бед ност. Пи та ње сред ста ва ко ји ма 
се по сти же без бед ност од но си се, пре све га, на стра те ги је без бед-
но сти, али и на кон крет не пла но ве и ме ре ко је се пред у зи ма ју ра ди 
за шти те вред но сти за ко је је про це ње но да мо гу би ти угро же не, 
или су већ угро же не де ло ва њем су бје ка та угро жа ва ња без бед но-
сти.

У за ви сно сти од од го во ра на ова пи та ња кон сти ту и шу се раз-
ли чи ти кон цеп ти без бед но сти од ко јих ће мо ана ли зи ра ти на ци о-
нал ну, со ци је тал ну и људ ску без бед ност, као три основ на кон цеп та 
без бед но сти ко ја про из и ла зе из од но са пре ма вр сти вред но сти ко је 
пред ста вља ју пред мет без бед но сне за шти те. 

НАЦИОНАЛНАБЕЗБЕДНОСТИВРЕДНОСТИ

Те о ри ја на ци о нал не без бед но сти у цен тар про у ча ва ња сту-
ди ја без бед но сти по ста вља др жа ву и ње не вред но сти ко је су угро-
же не де ло ва њем раз ли чи тих фак то ра. Тра ди ци о нал ни при ступ 
про у ча ва њу без бед но сти је сту ди је без бед но сти сме штао у ди-
сци пли нар ни кор пус ме ђу на род них од но са, а без бед ност, од но сно 
вред но сти др жа ве ко је се шти те, по сма тра не су ис кљу чи во кроз 
при зму ре а ли зма и нео ре а ли зма, као до ми нант них те о риј ских пра-
ва ца у сту ди ја ма без бед но сти.

Др жа ва, ње ни ин те ре си и вред но сти, се у док три ни ре а ли-
зма и нео ре а ли зма из ди жу из над пу ког зби ра вред но сти и ин те ре са 
гра ђа на те др жа ве, јер се др жа ва по сма тра као ен ти тет suigeneris.15) 
15) O пој му др жав ног ин те ре са ви ди ши ре: Fri e drich Me i nec ke: “Mac chi a vel lism. The Doc tri-

ne of Ra sion d Etat and Its Ple a ce in Mo dern Hi story”,  We ste vew Press, Lon don, 1984. 
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Ова ко по сма тра не вред но сти ко је пред ста вља ју пред мет без-
бед но сне за шти те мо гу се у крај њој ли ни ји све сти на су ве ре ни тет 
и те ри то ри јал ни ин те гри тет, а без бед ност др жа ве се са без бед но-
сти на ци је по ме ра на без бед ност те ри то ри је. Ова кво по и ма ње без-
бед но сти, од но сно вред но сти ко је се шти те, ко ре спон ди ра ло је са 
вест фал ским по рет ком у чи јем цен тру је ста ја ла др жа ва и ко ју су 
не ки те о ре ти ча ри сма тра ли веч ном и не про мен љи вом, што на рав-
но ни је би ло исти на, јер је др жа ва на ста ла ре ла тив но ско ро и то 
са мо у раз ви је ни јим де ло ви ма све та, док кон ти нен ти из ван Евро пе 
и Аме ри ке та кву вр сту др жа ве ско ро да ни су ни по зна ва ли. 

След стве но вест фал ском раз у ме ва њу ме ђу на род ног по рет ка, 
анар хи ја пред ста вља глав но обе леж је ме ђу на род не за јед ни це, по-
што не по сто ји ни је дан над др жав ни су бјект ко ји би сво ју во љу мо-
гао да на мет не на ци о нал ним др жа ва ма. Сва ка на ци о нал на др жа ва 
те жи за шти ти сво јих ви тал них вред но сти као што су на ци о нал-
ни ин те ре си, те ри то ри јал ни ин те гри тет, не за ви сност, су ве ре ни тет 
и дру ге вред но сти, ко је да та др жа ва про мо ви ше у за ви сно сти од 
сво је ве ли чи не, мо ћи, ути ца ја и ге о по ли тич ких окол но сти. « Та кав 
свет од ли ку ју веч на не сло га и раз дор, по што се на ци о нал ни ин те-
ре си не из бе жно на ла зе у ко ли зи ји, те оту да све оп шта про же тост 
све та над ме та њем, су ко би ма и ра том»16) Та кве др жа ве су се су о ча-
ва ле са стал ним осе ћа јем не бе збед но сти, ко ји су мо гле да убла жа-
ва ју раз ви ја њем вој них ка па ци те та за ко је су сма тра ле да им мо гу 
оси гу ра ти те ри то ри јал ну це ло ви тост и су ве ре ни тет, као вр хун ске 
вред но сти на ци о нал не без бед но сти. У та квом си сте му нај бо љи чу-
вар ми ра је «рав но те жа мо ћи», ко ју је ве о ма те шко де фи ни са ти, а 
на ро чи то по сти ћи или одр жа ти.17) Та кав си стем је, сам по се би, био 
склон тр ка ма у на о ру жа њу, су ко би ма и ра то ви ма.

Ве ћи на ре а ли ста је на гла ша ва ла вој не прет ње као до ми нан-
тан иза зов на ци о нал ној без бед но сти, од но сно као основ ни из вор 
угро жа ва ња вред но сти ма ко је су тим си сте мом би ле шти ће не. Са-
мо не ко ли ци на ре а ли ста18) ис ти ца ла је ши ри по глед на без бед ност 
ко ји је у се бе укљу чи вао и еко ном ске фак то ре. Еко ном ска моћ, ова-
ко по сма тра на, мо же би ти схва ће на дво ја ко, или ко еко ном ски те-
мељ вој не мо ћи, или као за се бан фак тор, од но сно по се бан сег мент 

 По ред Ма ки ја ве ли ја и дру ге пре те че мо дер ног ре а ли зма скло не су пер со ни фи ка ци ји др-
жа ве, та ко на при мер То мас Хобс у Ле ви ја та ну опи су је оп ште до бро као „мно го стру кост 
об је ди ње ну у јед ном“.

16) Ке нет Н. Волц: “Те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке”, ЦЦВО, Бе о град, 2008. стр 118.

17) Ar nold Wol fers:”The Ba lan ce of Po wer in The ory and Prac ti ce”, WW Nor ton, New York, 
1997.

18) Као при мер мо же по слу жи ти чла нак: He nry Bi e nen: “Po wer, Eco no mics and Se cu rity, in 
“The Uni ted Sta tes and Ja pan in Fo cus”, ed. Bo ul der. J. We stvi ew, 1992.    
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све у куп не мо ћи јед не др жа ве19). Еко ном ска моћ се мо же по сма тра-
ти и као ве о ма ефи ка сна за ме на за вој ну моћ. Еко ном ски рат се мо-
же во ди ти да би се уни шти ла при вре да про тив ни ка и на тај на чин, 
по сред но, оне спо со би ла и ње го ва вој на моћ. Еко ном ске санк ци је и 
бло ка де су нај че шћи вид ова квог ра та.20) И обр ну то, еко ном ска моћ 
мо же по ста ти сред ство ко јим ће др жа ва оси гу ра ва ти сво ју без бед-
ност пу тем оно га што је Гал тунг на зи вао „еко ном ском са мо до вољ-
но шћу“.

У кри лу ре а ли зма осам де се тих го ди на  про шло га ве ка, по ја-
ви ли су се зах те ви за про ме ну без бед но сне стра те ги је под на зи вом 
„оп шта без бед ност“. Овај тер мин по ја вио се у из ве шта ју Пал ме о ве 
ко ми си је 1982. го ди не. Глав на по ру ка овог из ве шта ја би ла је да 
без бед ност у сло ви ма анар хи је и ви со ког сте пе на на о ру жа ња зах-
те ва ме ђу соб но огра ни ча ва ње и ува жа ва ње ре ал но сти ну кле ар ног 
до ба, дру гим ре чи ма, на гла ша ва се да се без бед ност мо же по сти ћи 
са мо за јед нич ком ак ци јом.21)

Ме ђу тим, по зи ва ње на оп шту без бед ност ни је из ро ди ло зна-
чај ни је те о риј ске ра до ве ко ји ма би се ова кав кон цепт об ја снио, те-
о риј ски уте ме љио и ко ји ма би се пред ви де ле по ли тич ке им пли ка-
ци је оп ште без бед но сти.

Кон цепт оп ште без бед но сти ни је у фо кус про у ча ва ња сту-
ди ја без бед но сти по ста вио ни ка кве но ве вред но сти, и у том сми-
слу ни је се по ме рио од ре а ли стич ких те о ри ја без бед но сти. Овај 
кон цепт је са мо по ку шао да про на ђе но ве ме ха ни зме за очу ва ње 
вред но сти ко је су ре а ли сти већ на гла си ли као основ не вред но сти 
ко је тре ба шти ти ти си сте мом на ци о нал не без бед но сти. Та ко осми-
шље на оп шта без бед ност се, у прин ци пу, мо же све сти на ус по ста-
вља ње ме ха ни за ма за са рад њу ме ђу су прот ста вље ним стра на ма, 
што је у скла ду са кон цеп циј ским по став ка ма „ме ког ре а ли зма“.22)

При пад ни ци дру ге гру пе по бор ни ка оп ште без бед но сти оти-
шли су ко рак да ље јер су у но ве стра те ги је без бед но сти по ку ша ли 
да увр сте и но ве вред но сти, ако што су пи та ња раз во је, еко ло шке 
без бед но сти и сл. Иако су ова пи та ња до шла на днев ни ред мно гих 
19) Ке нет Волц  је укљу чио еко ном ске фак то ре у свој по јам „укуп них мо гућ но сти“, ко јим 

је же лео да на гла си сло же ност мо ћи јед не др жа ве да очу ва сво је вред но сти или да их 
на мет не дру ги ма. К. Волц, op.cit.  стр 129-131.

20) О санк ци ја ма ви ди ши ре:  Do nald Bo u dre au: “Eco no mic San cti ons and Mi li tary For ce in 
Twenty-First Cen try”, Euro pean Se cu rity, vol. 6 no. 2 Sum mer 1997, pp. 28-46.

21) Ви ди ши ре: Бјор Ме лер: op.cit. стр 67-68.

22) О кон цеп ту са рад ње ра ди по сти за ња без бед но сти ви де ти у Збор ни ку: “Co o pe ra tion as 
Self-Help” ed. Art hur Sthein, CUP, Ita ca, 1982.  
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по ли тич ких кон фе рен ци ја, то ни је иза зва ло озбиљ ни је те о риј ске 
ре флек си је. 

Ко лек тив на без бед ност, као је дан од ви до ва оп ште без бед но-
сти, та ко ђе не ма ве ћи ак си о ло шки зна чај по што је и она усме ре на 
на очу ва ње су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та су ве ре них 
др жа ва, што за пра во чи ни вред но сни те мељ на ци о нал не без бед-
но сти.

СОЦИЈЕТАЛНАБЕЗБЕДНОСТИВРЕДНОСТИ

При пад ни ци кла сич ног ре а ли зма од ба ци ва ли су без бед ност 
по је дин ца, од но сно си стем вред но сти ко ји се ве зу је за по је дин ца 
или не др жав не људ ске гру па ци је, као су бјект без бед но сти, сма тра-
ју ћи та кав при ступ ре дук ци о ни стич ким. Ме ђу тим, ве ћи на ових 
ауто ра је на кон сло ма би по лар ног све та и ме ђу на род них од но са 
ко ји се за сни ва ју на су ве ре ним др жа ва ма, ипак уочи ла ак си о ло-
шке не до стат ке „твр де“ на ци о нал не без бед но сти. Ко пен ха ген ска 
шко ла без бед но сти при хва та да не др жав не људ ске гру па ци је мо гу 
би ти ле ги ти ман су бјект без бед но сти, од но сно да њи хо ве вред но-
сти тре ба се ку ри ти зо ва ти. По се бан об лик без бед но сти ко ји би био 
при мен љив на та кве, не др жав не ко лек ти ви те те, на зван је „со ци је-
тал на без бед ност“.

Со ци је тал ну без бед ност Бјорн Ме лер де фи ни ше као “мо гућ-
ност дру штва да оп ста не и за др жи свој су штин ски ка рак тер под 
про мен љи вим усло ви ма и мо гу ћим или по сто је ћим прет ња ма. Тач-
ни је, реч је  о одр жи во сти тра ди ци о нал них ви до ва је зи ка, кул ту ра, 
об ли ка удру жи ва ња, вер ских и на ци о нал них иден ти те та и оби ча ја, 
а све то у окви ру при хва тљи вих усло ва за раз вој“.23) 

Со ци је тал на без бед ност се при мар но од но си на иден ти тет, 
као кључ ну вред ност ко ја се шти ти. Пи та ње иден ти те та је по ста ло 
ве о ма мо дер на те ма у окви ру те о ри је ме ђу на род них од но са. Те о-
ре ти ча ри без бед но сти и ме ђу на род них од но са се све ви ше ин те-
ре су ју за кул тур не аспек те од но са у ме ђу на род ној за јед ни ци. Тим 
по во дом по кре ну те су ве ли ке де ба те у на уч ним кру го ви ма о „су ко-
бу ци ви ли за ци ја“24), а фе но ме ни као што су ми гра ци је и „кул тур ни 

23) Бјорн Ме лер, op.cit, стр 73.-74. 

24) По гле дај Са мју ел Хан тинг тон: „Су коб ци ви ли за ци ја“, ЦOД, Под го ри ца, 2000. Хан тинг-
то но ва те за о су ко бу ци ви ли за ци ја, као глав ном узро ку су ко ба у са вре ме ном све ту у 
цен тар про у ча ва ња сту ди ја без бед но сти по ста вља кул тур не и вер ске иден ти те те, ко ји 
пред ста вља ју глав ну вред ност ко ја се шти ти, а по ку шај њи хо вог ши ре ња и на ме та ња 
дру ги ма, глав ни узрок су ко ба у са вре ме ном све ту, иза зва ла је ве о ма оштре по ле ми ке у 
струч ној јав но сти. 
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им пе ри ја ли зам“ су до кра ја се ку ри ти зо ва ни и пред ста вља ју пред-
мет про у ча ва ња сту ди ја без бед но сти. Ди ску си је о су ко бу ци ви ли-
за ци ја и без бед но сним иза зо ви ма ко је но се ми гра ци је, по го то во 
ми гра ци је из ме ђу раз ли чи тих „ци ви ли за ци ја“, од но сно ми гра ци је 
из ислам ског у хри шћан ски „свет“, по ста ле су ве о ма ак ту ел не на-
кон те ро ри стич ких на па да на Њу јорк и Ва шинг тон 11. сеп тем бра 
2001. го ди не. 

На те о ри ја ма за ве ре о угро же но сти на ци о нал ног, ре ли гиј-
ског и кул тур ног иден ти те та на ра ста ју број ни екс трем но де сни по-
кре ти ши ром све та и та кве те о ри је за ве ре пред ста вља ју основ ну 
иде о ло шку по тку са вре ме ног те ро ри зма. Ова кве те о ри је удру же не 
са пост мо дер ним мо рал ним ре ла ти ви змом, мо гу до ве сти до ола ког 
про гла ша ва ња свих тврд њи о угро же но сти на ци је, ве ре и кул ту-
ре јед не гру пе при хва тљи вим. Уко ли ко не по сто је објек ти ви зи ра ни 
кри те ри ју ми за про ве ру ова квих тврд њи, по зи ва ње на на ци о нал ну 
или вер ску угро же ност да је се као алат у ру ке раз ли чи тим по ли-
тич ким ма ни пу ла то ри ма. 25)

Сма тра мо са свим оправ да ном тврд њу Аг неш Хе лер да „уко-
ли ко би то тал ни мо рал ни ре ла ти ви зам, ко ји је без сум ње јед на од 
оп ци ја пост мо дер ни те та, при до био гла со ве, та да би чак и про це на 
ма сов не де пор та ци је и ге но ци да по ста ла пи та ње уку са“26).

Мо рал ни ре ла ти ви зам, ка да се го во ри о угро же но сти вред-
но сти ве за них уз на ци о нал ни, кул тур ни и вер ски иден ти тет, пред-
ста вља глав ну тач ку кри ти ке ко пен ха ген ске шко ле. Дру га тач ка на 
ко јој је кри ти ко ван ко пен ха ген ска шко ла од но си се на ње ну усред-
сре ђе ност на др жа ву, али не као глав ни су бјект без бед но сне за шти-
те, већ на др жа ву као ме ха ни зам пре ко ко га мо ра ју да се од ви ја ју 
сви по ку ша ји се ку ри ти за ци је. На кра ју, овој шко ли се за ме ра што 
је при ви ле го ва ла на ци о нал ни и вер ски у од но су на дру ге мо гу ће 
об ли ке иден ти те та. Уме сто при ви ле го ва ња од ре ђе них вр ста иден-
ти те та, озби љан на уч ни при ступ сту ди ја ма без бед но сти би под-
ра зу ме вао со ци о ло шка ис тра жи ва ња ко ји ма би се утвр ди ло ко јој 
вр сти иден ти те та љу ди да ју пред ност у ко јој си ту а ци ји, тек та ко 
де фи ни са ни иден ти те ти пред ста вља ју по го дан пред мет се ку ри ти-
за ци је.27) 
25) При мер ма ни пу ла ци је на ци о нал ним и вер ским осе ћа њи ма Ал ба на ца на Ко со ву и Ме-

то хи ји, и ме диј ска ма ни пу ла ци ја пла не тар них раз ме ра, ко ја је до ве ла до агре си је на 
та да шњу СР Ју го сла ви ју пра ви је при мер ка ко се ку ри ти за ци ја иден ти те та по ве за на са 
мо рал ним ре ла ти ви змом мо же пред ста вља ти оруж је ма ни пу ла ци је ко ја мо же до ве сти до 
ка та стро фал них по сле ди ца.

26) Ag nes Hel ler: “The Post mo dern Po li ti cal Con di tion”, Po lity Press, Ox ford, 1988, pp 67.

27) О кри ти ци ко пен ха ген ске шко ле ви ди у : Lynne Ri en ner “The re turn of Cul tu re and Iden tity 
in IR The ory”, IC Press, Bu da pest, 1995. and Yosef La pid: Re vi si ting “Na ti o nal”: To ward an 
Iden tity Agen da in Neo re a lism”, Cla re don Press, Ox ford, 1997.
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И по ред свих из не тих при мед би, те о ри ја со ци је тал не без бед-
но сти не сум њи во има ве ли ку вред ност. Ње на вред ност огле да се, 
пре све га, што пру жа мо гућ но сти за бо ље раз у ме ва ње не ких са вре-
ме них без бед но сних про бле ма у од но сну на тра ди ци о нал не кон-
цеп те без бед но сти. Но ви без бед но сни ри зи ци и прет ње, по го то во 
они ко ји до ла зе од ислам ског ра ди ка ли зма, мо гу ве о ма успе шно 
би ти ана ли зи ра ни упо тре бом „ала та“ ко је нам на рас по ла га ње ста-
вља кон цепт со ци је тал не без бед но сти.

Те о ре ти ча ри ко ји при хва та ју кон цепт со ци је тал не без бед но-
сти се ку ри ти зу ју не ке про бле ме као што су: по раст ста нов ни штва, 
ма сов не ми гра ци је, на ци о на ли стич ки по кре ти и екс тре ми стич ке 
гру пе ко је су се отр гле кон тро ли на кон про ме на у ис точ ној Евро пи 
и дру ге про бле ме ко ји се мо гу по ја ви ти у со ци је тал ној сфе ри. 

Про бле ми ко је те о ре ти ча ри со ци је тал не без бед но сти се ку-
ри ти зу ју, мо гу има ти и сво је им пли ка ци је на „тра ди ци о нал не“, др-
жав но цен трич не, без бед но сне про бле ме. Про блем су ко ба уну тар 
јед не за јед ни це, у пра ви лу се ин тер на ци о на ли зу је, по го то во ако 
не ка од за јед ни ца има сво ју ма тич ну др жа ву, ко ја по ло ги ци ства ри, 
ста је у за шти ту сво је ет нич ке гру пе. Та ко ђе, по раст на ци о на ли зма 
мо же до ве сти до по нов ног отва ра ња не ких не ре ше них те ри то ри-
јал них спо ро ва ме ђу су ве ре ним др жа ва ма. Ка да се то до го ди у пе-
ри о ди ма по ли тич ких кри за и не ста бил но сти, ве о ма ла ко про бле ми 
со ци је тал не без бед но сти по при ма ју об лик кла сич ног ра та ме ђу 
др жа ва ма. То зна чи да је по јам со ци је тал не без бед но сти из ве ден 
из на ци о нал не без бед но сти, те јед но став но слу жи за илу стра ци ју 
мо гућ но сти за ме ђу соб но по ве зи ва ње свих ни воа без бед но сти у 
јед ну це ли ну.

ЉУДСКАБЕЗБЕДНОСТИВРЕДНОСТИ

Кон цепт људ ске без бед но сти, о ко ме смо већ го во ри ли у пр-
вом по гла вљу ово га ра да, до ста је уз бур као ду хо ве и иза звао раз-
ли чи те ре ак ци је струч не, по ли тич ке али и ши ре јав но сти. Од ка да 
је овај кон цепт про мо ви сан у окви ру Ује ди ње них на ци ја сре ди ном 
де ве де се тих го ди на про шло га ве ка би ло је мно го по ку ша ја да се он 
де фи ни ше и да му се од ре де (ма ње или ви ше) ра ци о нал не гра ни це 
и окви ри. 

По ку ша је де фи ни са ња људ ске без бед но сти мо же мо гру пи-
са ти на ака дем ске и оне ко ји се на ла зе у про гра ми ма вла да раз ли-
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чи тих др жа ва.28) Ака дем ске де фи ни ци је кре ћу се од оних ко је се 
усред сре ђу ју на уско од ре ђе ње без бед но сти, сво де ћи је на за шти ту 
те ле сног ин те гри те та, и укљу чу ју ма њи број без бед но сних ри зи ка, 
па до сло же ни јих де фи ни ци ја ко ји об у хва та ју и пси хо ло шке и емо-
ци о нал не аспек те без бед но сти. У овој гру пи де фи ни ци ја из два ја ју 
се три при сту па: Пр ви, ко ји се осла ња на при род на пра ва и вла да-
ви ну пра ва за сно ва ну на људ ским пра ви ма. Дру ги, ху ма ни тар ни 
при ступ, ко ји људ ску без бед ност ви ди као ин стру мент за пре вла-
да ва ње про бле ма ве за них за рат не зло чи не и ге но цид, од но сно као 
ору ђе за при пре му ху ма ни тар них ин тер вен ци ја, и тре ћи при ступ 
ко ји људ ску без бед ност ве зу је уз еко но ми ју, од но сно за ста ње гло-
бал не еко но ми је и гло ба ли за ци ју уоп ште. У де фи ни са њу људ ске 
без бед но сти ко ри сти се и не га тив ни и по зи тив ни при ступ, од но сно 
на бра ја ње без бед но сних ри зи ка и прет њи људ ској без бед но сти, на-
су прот де фи ни са њу вред но сти ко је се кон цеп том људ ске без бед-
но сти шти те. Вла ди ни про гра ми, с дру ге стра не, глав ни на гла сак 
ста вља ју на по ли тич ке и опе ра ци о нал не аспек те људ ске без бед но-
сти.29) 

У ак си о ло шком сми слу људ ска без бед ност у цен тар по ста-
вља чо ве ка-по је дин ца и ње го во све у куп но бла го ста ње. Ме ђу тим 
пи та ње од но са чо ве ка и др жа ве, од но сно вред но сти на ци о нал не 
без бед но сти и вред но сти људ ске без бед но сти иза зи ва до ста кон-
тро вер зи ме ђу те о ре ти ча ри ма. 

До след ни за ступ ни ци људ ске без бед но сти на гла ша ва ју да 
др жав ни су ве ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет и не за ви сност др-
жа ве у ве зи са не чи јом лич ном сре ћом, али је ве о ма рет ко нео п-
хо дан услов за њу.30) За ступ ни ци овог ста ва сма тра ју да др жав на 
без бед ност мо же би ти ре ле ван тан циљ са мо док др жа ва за сту па 
ин те ре се сво јих гра ђа на, уко ли ко др жав на без бед ност у опа сност 
до ве де људ ску без бед ност, ова дру га мо ра до би ти пред ност. Иако 
је др жа ва на ста ла да би пру жи ла без бед ност сво јим гра ђа ни ма, она 
мо же по ста ти и из вор угро жа ва ња њи хо ве без бед но сти. 

Са свим је си гур но да од Хи тле ро ве Не мач ке гра ђа ни ни су 
мо гли да оче ку ју без бед ност, али да нас се у ве ли ком де лу све та 
као кључ ни про блем људ ској без бед но сти не по ста вља ви шак, већ 

28) По ре ђе ње раз ли чи тих де фи ни ци ја људ ске без бед но сти по гле дај у ча со пи су «Људ ска 
без бед ност» бр. II/1, стр. 129-137, при ре дио Алек сан дар Па шко.

29) Пре све га тре ба по гле да ти сај то ве ка над ског и ја пан ског ми ни стар ства спољ њих по сло-
ва, као и лин ко ве ка ми ни стар стви ма спољ њих по сло ва др жа ва укљу че них у Мре жу за 
људ ску без бед ност. 

30) Ви ди ши ре: Chris Brown: “In ter an ti o nal Re la ti ons The ory. New Nor ma ti ve Ap pro ac hes”, 
Har ve ster, Lon don 1992.
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ма њак др жав не мо ћи. Ве ли ки број са вре ме них др жа ва су „сла бе 
др жа ве” у ко ји ма по сто ји рас ко рак из ме ђу се ди шта вла сти и мо-
ћи и где др жа ва не ма до вољ но сна ге да сво јим гра ђа ни ма оси гу ра 
основ не усло ве за жи вот, што че сто до во ди до пот пу ног ко лап са 
др жа ве. У не раз ви је ним де ло ви ма све та, пре све га Афри ци, пре ти 
опа сност да до ми нан тан тип ра та (уко ли ко то већ ни је), по ста не 
рат у Хоб со вом зна че њу (bel lum om ni um con tra om nes) уме сто ра та 
у Кла у зе ви це вом раз у ме ва њу то га фе но ме на, ко ји под ра зу ме ва рат 
из ме ђу две су ве ре не др жа ве ко ји се во ди у скла ду са од ре ђе ним 
пра ви ли ма. 

Вред но сти људ ске без бед но сти се зна чај ни је угро жа ва ју ако 
је др жа ва сла ба и ако ни је у ста њу да ус по ста ви ред. По ред ра то ва, 
као нај ек стрем ни јег об ли ка на си ља, у сла бим др жа ва ма раз ви ја-
ју се раз ли чи ти об ли ци на си ља и љу ди мно го че шће при бе га ва-
ју са мо по мо ћи, на о ру жа ва ју се ра ди за шти те свог жи во та, сво јих 
по ро ди ца и имо ви не. На го ми ла ва ње лич ног на о ру жа ња до во ди до 
ус по ста вља ња “спи ра ле на си ља“, по ја ча ва се уло га при ват не без-
бед но сти, а др жа ва гу би “мо но пол на при ме ну фи зич ког на си ља“. 
Из ла зак из ове си ту а ци је је ја ча ње др жа ве и ус по ста вља ње кре ди-
бил них др жав них ин сти ту ци ја спо соб них да гра ђа ни ма га ран ту ју 
ба рем фи зич ку без бед ност.

Прет ње људ ској без бед но сти, од но сно вред но сти ма чо ве ка-
по је дин ца не до ла зе са мо од ди рект ног на си ља, већ и оно га што Јо-
хан Гал тунг на зи ва “струк тур ним на си љем“.31) По јам струк тур ног 
на си ља мо же се рас чла ни ти на не ко ли ко ка те го ри ја. Пре ма Гал тун-
гу, пр ва ка те го ри ја од но си се на кр ше ње људ ских пра ва од стра не 
др жа ве. То је ве о ма че сто не на сил на, али ипак на мер на по вре да 
вред но сти ко је се у овом кон цеп ту се ку ри ту и зу ју. Дру гу ка те го ри ју 
чи не по вре де пра ва јед не дру штве не гру пе од стра не дру ге. При-
мер за та кво на си ље је оно ко је Ал бан ци си сте мат ски спро во де над 
Ср би ма и дру гим гра ђа ни ма на Ко со ву и Ме то хи ји ра ди њи хо вог 
исе ља ва ња са тог про сто ра или на си ље ко је се спро во ди над од-
ре ђе ним мар ги на ли зо ва ним гру па ма. Тре ћи об лик струк ту рал ног 
на си ља је оно ко је се вр ши кроз раз ли чи те об ли ке им пе ри ја ли зма 
од стра не гло бал ног по рет ка, где се ус по ста вља од нос “цен тар-пе-
ри фе ри ја” на ште ту си ро ма шних на ро да тре ћег све та. И Че твр ти 
об лик овог на си ља су прет ње ко је до ла зе из при ро де, као што су 
епи де ми је и пан де ми је, гло бал но за гре ва ње и сл., али ко је по себ но 
по га ђа ју си ро ма шни је де ло ве све та због сла бих др жав них и оста-
лих ка па ци те та да се гра ђа ни ма обез бед ни аде кват на за шти та од 
овог угро жа ва ња.
31) Jo han Gal tung, ibid. pp. 56/67
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Кри ти ча ри људ ске без бед но сти ис ти чу ње ну кон цеп ту ал ну 
сла бост и те о риј ску не ко хе рент ност, и твр де да се ку ри ти за ци ја не 
по ма же жр тва ма, већ са мо бу ди ла жне на де и ства ра ла жне при о ри-
те те.32) Твр ди се та ко ђе, да ни јед на ини ци ја ти ва у окви ру про гра ма 
људ ске без бед но сти не пред ста вља но вост. На ши рем ни воу овом 
кон цеп ту се за ме ра да је про ти ван оства ре њу на ци о нал них ин те ре-
са и да до во ди до ло шег из бо ра при о ри те та у спољ њој по ли ти ци, 
та ко што ства ра пут за оправ да ње “ху ма ни тар них ин тер вен ци ја“.

И по ред свих за мер ки ко ји се упу ћу ју овом кон цеп ту, не спор-
но је да људ ска без бед ност пред ста вља но ви ак си о ло шки при ступ 
це ло куп ним сту ди ја ма без бед но сти. Се ку ри ти за ци ја вред но сти чо-
ве ка-по је дин ца и ста вља ње но вих без бед но сних при о ри те та сва ка-
ко је пут ка пре вред но ва њу не ких ста рих без бед но сних па ра диг ми. 
Опе ра ци о на ли за ци ја овог кон цеп та се на ме ће као при о ри тет сви ма 
ко ји се ба ве сту ди ја ма без бед но сти, јер је очи глед но да ста ри кон-
цеп ти и стра те ги је не на ла зе ре ше ња за аси ме трич не прет ње, ко је 
су до ми нан тан об лик са вре ме них без бед но сни  прет њи, док Гал-
тун го во “струк тур но на си ље” пре ти да угро зи оп ста нак људ ског 
дру штва. 

Кон цепт људ ске без бед но сти, осим у сво јим вул гар ним ту-
ма че њи ма, ни је ни на ко ји на чин су прот ста вљен на ци о нал ним ин-
те ре си ма и на ци о нал ној без бед но сти. По сто ја ње ја ке др жа ве као 
кључ ног про вај де ра без бед но сти основ ни је услов за до сти за ње 
људ ске без бед но сти и за шти ту вред но сти ко је овај кон цепт се ку-
ри ту зу је. При ме на кон цеп та људ ске без бед но сти озбиљ но ме ња и 
од нос из ме ђу гра ђа на и др жа ве у ко рист гра ђа на, од но сно спре ча ва 
се да др жа ва по ста не апа рат за оства ри ва ње пар ти ку лар них ин те-
ре са, ко ји се по ку ша ва ју на мет ну ти као оп ште дру шве не вред но-
сти. Мо же мо за кљу чи ти да са ак си о ло шког аспек та овај кон цепт 
укљу чу је за шти ту нај ши рих вред но сти, ко је пред ста вља ју уни вер-
зал ни оквир одр жи вог раз во ја и оп стан ка људ ских за јед ни ца.
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ZoranDragisic

THESECURITYANDVALUES

Summary
In this work there is analyzed an axiological dimension of securi-

ty, or the role that the values have had in defining the notion of security 
and establishment of different security concepts. The values represent 
also the main criteria as the basis for constitution of national, social and 
human individual security, not only as different levels of security, but 
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also the concepts of security that have been based in different value sys-
tems. Author of the text underlined the problems of securitization and 
de-securitization of the values as a process putting certain social values 
into the focus of the security studies, and accordingly putting them into 
the focus of security strategy, or, on the other side, such process might 
exclude the values from the focus and thas, as a consequence, has sig-
nificant implications on the whole system of security. National security 
emphasizes the state sovereignty and territorial integrity as its priority, 
as the main values that need to be the object of safety security. The state 
sovereignty and territorial integrity are the security notions of main sig-
nificance, therefore here it is not the word about their securitization, 
but instead of it, these same notion, taking into consideration a con-
cept of human individual security comprehended in a banal way, could 
be comprehended as de-secularized ones, or, in other words, their sig-
nificance as a security phenomenon could be lessened to some extent. 
Social security underlines the values of social groups that are not (do 
not represent) the state. Theoreticians supporting the concept of social 
security securitize the identity as the value that is supposed to represent 
the notion of safety security. Human individual security implies the se-
curity of the values of a human individual, as the values representing 
the notion of safety security. However, within the field of the security 
studies, there have been different understandings of the values relating 
to individual, that need to be secularized. The standpoints on the values 
in need of securitization within the field of human individual security 
range from the human rights to the crime and corruption, all the way to 
the global economy and the problems related to globalization.  
Key Words: security, values, securitization, de-securitization, national secu-

rity, social security, human individual security
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Сажетак

Ана ли за кон цеп ту ал не ево лу ци је и глав них од ли ка ак ту ел-
них при сту па фе но ме ну ме ђу на род не без бед но сти, са свом ин тер-
пре та тив ном ра зно ли ко шћу те о рет ског „пеј за жа“ у пе ри о ду од II 
свет ског ра та до са да, до зво ља ва аде кват ни је на чел но са гле да ва ње 
им пли цит них и екс пли цит них ди мен зи ја од но са из ме ђу без бед-
но сне те о ри је и без бед но сне прак се. Кри тич ко иден ти фи ко ва ње 
про бле ма тич них зо на те ре ла ци је би, са јед не стра не, ука за ло на 
по тен ци јал не смер ни це но вог по и ма ња без бед но сти у ери гло ба ли-
за ци је (кон цеп ту ал но уда ља ва ње од др жа ве као је ди ног ре фе рент-
ног објек та сту ди ја без бед но сти) и, са дру ге стра не, омо гу ћи ло 
пре ци зни је про фи ли са ње стра те шких ори јен ти ра срп ске без бед но-
сне аген де на до ма ћем, ре ги о нал ном и свет ском ни воу.
Кључ не ре чи: без бед ност, те о ри је ме ђу на род не без бед но сти, др жа ва, 

гло ба ли за ци ја.
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УВОДНОРАЗМАТРАЊЕ

Су коби иза зва ни рас па дом Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је и НА ТО бом бар до ва ње Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је (ини ци ра но кон фрон та ци јом на Ко со ву), ме ђу на род не 
не су гла си це са по тен ци јал но апо ка лип тич ним по сле ди ца ма (ка-
кве су не пре мо сти ве и ду го трај не кри зе па ки стан ско-ин диј ских и 
се вер но ко реј ско-ју жно ко реј ских од но са), за стра шу ју ћи ге но цид 
у Ру ан ди, на пад на згра де Свет ског тр го вин ског цен тра 11. сеп-
тем бра 2001. го ди не (ко ји се че сто озна ча ва као по че так вре ме на 
пост-мо дер них су ко ба), па на ње му фор мал но про и за шли ра то-
ви у Ав га ни ста ну и Ира ку, те не дав на ру ска вој на ин тер вен ци ја у 
Гру зи ји, су ге ри шу да не мир на вре ме на ко ја жи ви мо зах те ва ју што 
пре ци зни је ела бо ри ра ње са вре ме не при ро де ме ђу на род не без бед-
но сти. На рав но, пре лом ни цу та ко по ста вље ног ис тра жи вач ког ан-
га жма на пред ста вља на пад на згра де Свет ског тр го вин ског цен тра, 
до га ђај ко ји је зна чај но по та као ре ле вант не про ме не у без бед но-
сном кон тек сту гло ба ли за ци је, бу ду ћих гра ђан ских кон фли ка та, те 
не при ко сно ве не цен три пе тал не по зи ци је др жа ве као но се ћег ак те-
ра без бед но сти. На и ме, по ка за ло се да не ма не ке суп стан ци јал не 
ба зич не ло ги ке свет ске по ли ти ке и јед ног све мо гу ћег ре ше ња за 
про бле ме људ ске без бед но сти, па су па ле у во ду прет по став ке за-
го вор ни ка гло ба ли за ци је из јед на че не са „до брим ду хом“ еко ном-
ског раз во ја, ли бе рал не де мо кра ти је и мо дер ни за ци је као пот пу но 
уни вер зал ним, те, по по зи тив ним ефек ти ма, не за мен љи вим про це-
си ма. По ка за ло се, та ко ђе, да те ро ри стич ке ор га ни за ци је не од го-
ва ра ју сте ре о ти пу „по лу пи сме них си ро ма шних очај ни ка“, то јест 
да њи хов трет ман не мо же оста ти за ро бљен у ана хро ном раз у ме-
ва њу ме ђу на род не без бед но сти, раз у ме ва њу ко је је исто риј ски и 
кул ту ро ло шки пре ва зи ђе но.

По ред то га, у чи та вом ни зу 11-сеп тем бар ских по сле ди ца на 
свет ску по ли ти ку мо гу се из дво ји ти не ке са нај да ле ко се жни јим и 
нај ин ди ка тив ни јим ефек ти ма. Као пр во, „ис про во ци ра но“ је сна-
жно уни ла те рал но ре а фир ми са ње мо ћи САД. По сто је мно го број ни 
по ка за те љи за та кву тврд њу: (1) сиг ни фи кант но по ве ћа ње вој ног 
бу џе та; (2) по ред Ки не и Ру си је, ли ста по тен ци јал них ну кле ар них 
ме та је про ши ре на на Ли би ју, Си ри ју, Ирак, Иран и Се вер ну Ко ре-
ју; (3) по ку ша ји оп струк ци је до го во ра о огра ни ча ва њу ну кле ар ног 
на о ру жа ва ња; (4) об зна њи ва ње по сто ја ња „осо ви не зла“ са чи ње не 
од Ира ка, Ира на и Се вер не Ко ре је; (5) об ја вљи ва ње „ра та те ро ри-
зму“ и вој не ин тер вен ци је у Ав га ни ста ну и Ира ку; (6) упр кос се-
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лек тив ном од ре ђе њу те ро ри зма и агре си је, уво ђе ње пра ва САД да 
јед но стра но об ја ви рат сва кој др жа ви ко ја по др жа ва те ро ри зам; (7) 
ри гид на уни фи ка ци ја јав ног мне ња у САД, што је ре зул то ва ло још 
ве ћим ни во ом спољ но-по ли тич ке ис кљу чи во сти; (8) фор си ра ње 
мо рал ног ауто ри те та САД као је ди не жр тве, не до во де ћи у пи та-
ње не са гле ди ву тра ге ди ју са мог на па да, про из ве ло  је „ана ли тич ки 
аути зам“ за мо ти ве дру ге стра не и етич ку не при ме ре ност кри ти ко-
ва ња „ра та про тив те ро ри зма“; (9) ма ње или ви ше ја сно дис тан ци-
ра ње др жа ва ЕУ од та ко про кла мо ва не по ли ти ке по сле пр вог та ла-
са „нео гра ни че не со ли дар но сти“ итд.

Као дру го, ути цај (1) ја сно уоч љи вог еко ном ског дис ба лан са 
и не јед на ко сти уну тар и из ме ђу др жа ва (кул ми ни ра лих ак ту ел ном 
гло бал ном еко ном ском кри зом), (2) њи ма ком па ти бил ног по ра ста 
ксе но фо бич них осе ћа ња и на си ља као ре ак ци је на ми гра ци о не 
при ти ске, (3) ет но-по ли тич ких су ко ба, те (4) но вих те ро ри стич ких 
прет њи и са мог ра то ва ња про тив те ро ри зма не дво сми сле но ука-
зу је на то да се др жа ва ви ше не мо же тре ти ра ти као кључ ни ак-
тер свет ске по ли ти ке, то јест да се ме ђу на род на без бед ност ви ше 
не мо же ап сол ви ра ти пре ко екс клу зив ног вој ног од но са ме ђу др-
жав ним ак те ри ма. Ка ко гло ба ли за ци ја, сет по ве за них по ли тич ких, 
еко ном ских, тех но ло шких и дру штве них про це са ко ји по ве ћа ва ју 
ин тер ак ци о не ка па ци те те у ме ђу на род ном си сте му, ре струк ту и ра 
по ли тич ки про стор у сми слу да се део ак тив но сти од ви ја из ме ђу 
не др жав них ак те ра, та ко ни по ли тич ко на си ље ви ше ни је ис кљу чи-
во ствар др жа ве. Си мул та но, иако је гло ба ли за ци ја осла би ла са му 
др жа ву, она је та ко ђе, по ма ло па ра док сал но, ис фор си ра ла и ње ну 
моћ чи не ћи је сво јим ре ле вант ним пре но сни ком. При то ме, гло ба-
ли за ци ја про ду ку је др жав ну струк ту ру ко ја, пре ко ви ше или ма ње 
тран спа рент ног на ру ша ва ња при ват но сти и фор си ра ња др жав не 
ар би трар но сти, мо же пред ста вља ти из вор ве ли ких не при јат но сти 
и опа сно сти за аутох то но ста нов ни штво од но сних („гло ба ли зо ва-
них“) др жа ва.

Као тре ће, по ста вља се пи та ње прак тич не и етич ко-мо рал не 
при ро де кон струк ци је и раз во ја функ ци о нал не без бед но сне струк-
ту ре ко ја тре ба да упра вља са без бед но шћу у гло ба ли зо ва ном пост-
хлад но ра тов ском све ту: ако др жа ва (са сво јом вој ном си лом) ви ше 
ни је кру ци јал ни ак тер, ка ко ће се иден ти фи ко ва ти ко је сте и ка ко 
ће се про це њи ва ти етич ко-мо рал ни аспек ти и ле ги ти ми тет тих но-
вих не др жав них ак те ра? По ред то га што ова ква за пи та ност на ме ће 
фун да мен тал ну ва жност са гле да ва ња од но са по ли ти ке и мо рал но-
сти, она су ге ри ше и да ни шта што се ти че про ми шља ња са др жа ја и 
ис по ља ва ња без бед но сти ни је вред но сно не у трал но, већ да је у ко-
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ре ла ци ји са со ци јал ном и кул тур ном по зи ци јом оно га ко ји је про-
су ђу је. Без бед ност је кон цепт ко ји ни је зна чењ ски имо би лан, он је 
пред мет пер ма нент ног идеј ног спо ре ња, јер „пре си ја“ вред но сних 
еле мен ти ма на ње го во ко нач но фор му ли са ње не до зво ља ва да би ло 
ка кав ар гу мент или до каз про ду ку ју те о рет ски кон сен зус око јед не 
вер зи је ко рект не или стан дар ди зо ва не упо тре бе.1) До дај мо ово ме и 
да без бед ност ука зу је на две раз ли чи те мо гућ но сти: (1) као си ту а-
ци ја ре пре зен ту је по ли тич ки иде ал, усло ве ста ња осло бо ђе ног од 
опа сно сти, не из ве сно сти и бри ге (у том сми слу, без бед ност обе ле-
жа ва иде ју по рет ка као ква ли те та без бед но сне фик си ра но сти или 
стал но сти); и (2) као про цес, без бед ност илу стру је ин стру мен те за 
ста ње ко је се мо же ока рак те ри са ти као без бед но (по ли тич ку иде ју 
ко ја шти ти, га ран ту је и де фи ни ше по ли тич ки иде ал- по ре дак). За 
без бед ност је, да кле, ва жна од ре ђе ност у сме ру си ту а ци о но при-
мен љи вих од лу ка, она се тре ба схва ти ти као по ли тич ки про јект: 
не по сто ји исто ри ја без бед но сти без исто ри је ме ђу на род не по ли-
ти ке.2)

Вред но сни кон текст ни је ми мо и шао ни овај есеј. Чи ње ни ца 
је да се у ње му, за рад што уоч љи ви је ди фе рен ци ја ци је, пред ста-
вља ње и кри тич ко про пи ти ва ње од ре ђе них при сту па без бед но сти, 
кла си фи ко ва них као тра ди ци о нал ни мо дел од кра ја II свет ског ра та 
до кра ја Хлад ног ра та и као пост-хлад но ра тов ски сет кон цеп ци ја 
услов но по де ље них на глав ну стру ју пре и на че ња тра ди ци о нал ног 
пред ло шка и „ал тер на тив не шко ле“ про ми шље ња без бед но сти, ви-
ше осла ња на апо стро фи ра ње ба зич них раз ли ка ме ђу њи ма не го 
на по тен ци ра ње тан гент них идеј них зо на, а све у ди рект ној за ви-
сно сти од аутор ски про фи ли са ног по гле да не са мо на без бед но-
сне про бле ме не го и на при ро ду дру штве ног по рет ка in ge ne re. У 
том сми слу, про пи ти ва ње одр жи во сти кон цеп ту ал ног про ши ре ња 
и про ду бљи ва ња пој ма без бед но сти у раз у ме ва њу ме ђу на род не 
по ли ти ке, дис тан ци ра ња од др жа ве и ње не вој не ком по нен те као 
кључ них без бед но сних ло ку са, те ан ти ци па ци ја опа сно сти од нео-
ре а ли стич ки фу зи о ни са ног и за да тог при ма та др жа ве, као ге не-
ра то ра све та од ре ђе ног хе ге мо ни стич ком ло ги ком ме та-си ту а ци је 
„ми про тив њих (или, чак, ми про тив свих оста лих)“, пред ста вља-
ју глав но „ана ли тич ко-вред но сно“ по ље ауто ра. Ова ква по став ка 
на ни воу без бед но сног ста ту са Ср би је мо же би ти ко ри сна ка ко на 
пла ну пот пу ни јег са гле да ва ња ње го вог оп штег ме ђу на род но-без-
бед но сног кон тек ста (у про це су ал ним усло ви ма сук це сив не тран-
1) Bald win, D. „The Con cept of Se cu rity”, ReviewofInternationalStudies, 23(1), 1997, p. 10.

2) Dil lon, M. Po li tics of Se cu rity: TowardsаPoliticalPhilosophyofContinentalThought. Ro u-
tled ge, Lon don, 1996, p. 16.



ЂорђеСтојановићовић-КатаринаШтрбац Глобалнебезбедносне...

205

сфор ма ци је схва та ња без бед но сти и не ста бил не свет ске без бед но-
сне прак се), та ко и на пла ну де тер ми ни са ња кон крет них смер ни ца 
ак ту ел не срп ске без бед но сне по ли ти ке (у усло ви ма си мул та не ег-
зи стен ци је нео-ре а ли стич ких и „ал тер на тив них“ про јек ци ја без-
бед но сне ствар но сти).

ТРАДИЦИОНАЛНИПОГЛЕДНАГЛОБАЛНИ
БЕЗБЕДНОСНИПОРЕДАКИЊЕГОВЕНОСЕЋЕ

МОДИФИКАЦИЈЕ

Ну кле ус тра ди ци о нал ног и ду го вре ме на пре ва лент ног по-
гле да на без бед ност, озна че ног оп ште при хва ће ним тер ми ном 
- ре а ли зам, су штин ски је из јед на ча ван са вој ном ди мен зи јом ин-
тер ак ци ја ме ђу др жа ва ма. При то ме, мо ра се во ди ти ра чу на да је 
ре а ли зам ге не рал ни при ступ ме ђу на род ној по ли ти ци, а не по је ди-
нач на те о ри ја. Ње го ва по за ма шна кон цеп ту ал на исто ри ја се нај бо-
ље мо же из ра зи ти ста вом да ја ки (моћ ни) ра де оно што хо ће, јер им 
њи хо ва моћ (или си ла) до пу шта да то чи не, а сла би (не моћ ни) при-
хва та ју (услед не до стат ка мо ћи или си ле) оно што мо ра ју да при-
хва те (јер: „Ја чи тла чи!“).3) Под „ор то док сним“ („кла сич ним“) ре а-
ли змом мо же мо, да кле, суп су ми ра ти ми шље ње по ли тич ког жи во та 
фо ку си ра но на кон зер ва тив но (и по ма ло „де пре сив но-пе си ми стич-
ко“) по зи ци о ни ра ње људ ске при ро де, ко ја све по је дин це тре ти ра 
као се бич не и по хлеп не ин ди ви ду у ме по тен ци јал но агре сив не и 
не мо рал не ка да су су о че ни са огра ни че ним ре сур си ма овог или 
оног ран га (ста ње у ко ме је „чо век чо ве ку вук“). Нај бит ни ји ква-
ли тет ове дис кур зив не ма три це се ма ни фе сту ју од ре ђе њем оп штег 
(уни вер зал ног) ис хо ди шта људ ских по сту па ка, ко је је са мо стал но 
у од но су на пар ти ку лар не кул ту ре или спе ци фич не исто ри је. Ре-
а го ва ње др жа ва је, ап стра ху ју ћи ди фе рен ци ра не ре жим ске иде о-
ло ги је или за себ не др жав не раз ло ге, увек ини ци ра но иден тич ном 
људ ским мо ти ва ци јом, те се све на ла зе у „ме та-си ту а ци ји“ пер ма-
нент не и не из бе жне бор бе за моћ.4)

Нео-ре а ли зам, ре цент на ва ри јан та ре а ли стич ке по став ке, на-
пу шта осла ња ње на људ ску при ро ду и, уме сто то га, сво је по и ма-
ње те ме љи на глав ним ка рак те ри сти ка ма ме ђу на род не по ли ти ке у 
3) Ту ки дид, Пелопонески рат, Про све та, Бе о град, 2000, Ма ки ја ве ли, Н. Владалац, Рад, 

Бе о град, 1999. и Хобс, Т. Левијатан,Гра ди на, Ниш, 1991.

4) „Али да и ни кад ни је би ло вре ме на у ко ме би по је ди ни љу ди би ли у ста њу ра та је дан 
про тив дру го га, ипак су у сва вре ме на кра ље ви и дру ге лич но сти ко ји ма при па да нај ви-
ша власт, због сво је на за ви сно сти, у стал ној су рев њи во сти и у по ло жа ју и ста ву гла ди-
ја то ра.“, Хобс, Т. Левијатан, op. cit., стр. 138.
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од но су на струк ту ру ме ђу на род ног по ли тич ког си сте ма (ста ње у 
ко ме је „др жа ва др жа ви вук“).5) Мо же се еви ден ти ра ти два на ест ва-
жних прет по став ки на ко ји ма се ба зи ра нео-ре а ли зам: (1) др жа ве 
су глав ни ак те ри у ме ђу на род ној по ли ти ци; (2) др жа ве оп ста ју у 
струк ту рал ној си ту а ци ји ме ђу на род не анар хи је, ко ја кре и ра си стем 
са мо и спо мо ћи раз ли чит од по ли ти ке ка рак те ри стич не за функ ци-
о ни са ње уну тра шњег про сто ра др жа ве; (3) ме ђу на род на анар хи ја 
је глав на фак тор об ли ко ва ња по на ша ња др жа ва; (4) аутох то ни фак-
то ри рет ко кад ути чу на спољ но по на ша ње др жа ва; (5) не др жав ни 
(или суб-др жав ни) ак те ри рас по ла жу са ли ми ти ра ном ва жно шћу 
у свет ској по ли ти ци, па чак и та мо где мо гу да де лу ју - то чи не 
по пра ви ли ма пот пу но про гра ми ра ним од стра не др жа ва; (6) ста-
ње ме ђу на род не анар хи је ка жња ва др жа ве ко је се не бри ну о сво-
јим ви тал ним ин те ре си ма; (7) др жа ве рас по ла жу са вој ном си лом 
за рад за шти те сво јих ви тал них ин те ре са; (8) др жа ве гра ви ти ра ју 
ка то ме да се по на ша ју као ин стру мен тал но ра ци о нал ни и екс клу-
зив но је дин стве ни ак те ри; (9) др жа ве су пре о ку пи ра не са оп стан-
ком, мо ћи и без бед но шћу; (10) др жа ве ко ег зи сти ра ју у ста но ви тој 
„без бед но сној ди ле ми“, па је до ста про бле ма тич но про на ћи пра ви 
ба ланс из ме ђу де фан зив них спо соб но сти и ану ли ра ња офан зив них 
прет њи су пар ни ка; (11) др жа ве, бу ду ћи да су не си гур не по пи та њу 
аспи ра ци ја дру гих др жа ва, ин кли ни ра ју ре зер ви са но сти у ме ђу на-
род ној са рад њи - чак и он да ка да по сто ји за јед нич ки ин те ре си; (12) 
ме ђу на род не ин сти ту ци је ути чу на ко о пе ра ци ју са свим мар ги нал-
но, њи хов ста тус ни је ауто но ман и устро је не су за по тен ци јал не 
кон флик те, јер их др жа ве фор ми ра ју са о бра зно вла сти тим хте њи-
ма и ин те ре си ма.

За др жа ву мо же мо ре ћи да је без бед на под сле де ћим усло ви-
ма: (1) ако је опа сност на сил ног на ру ша ва ња су штин ских вред но-
сти др жа ве при сут на, др жа ва је без бед на у оној ме ри у ко јој је спо-
соб на да од бра ни те вред но сти уз при хва тљи ве жр тве (по ра зум ној 
це ни); (2) у од су ству не при ја тељ ских прет њи упо тре бе на си ља за-
рад на ру ша ва ња кључ них вред но сти др жа ве. До кле год је ме ђу-
на род ни си стем анар хи чан, до тле су нео-ре а ли сти скеп тич ни по 
пи та њу мо гућ но сти да јед на др жа ва у ду жем вре мен ском пе ри о ду 
не бу де су о че на са прет ња ма. Због стал ног при су ства ве ћег или ма-
њег ни воа прет њи, без бед ност др жа ве по чи ва на мо гућ но сти да на 
њих бла го вре ме но и ефи ка сно ре а гу је. Бу ду ћи да ни је мо гу ће пред-
ви де ти на ме ре дру ге др жа ве и да се те на ме ре, уко ли ко су и по-
зна те, мо гу ја ко бр зо и ра ди кал но про ме ни ти, нео-ре а ли сти ве ру ју 
5) Волц, К. Н. Теоријамеђународнеполитике, Цен тар за ци вил но-вој не од но се, Бе о град, 

2008.
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ка ко је би ло ка кво пла ни ра ње без бед но сти до ста ком пли ко ва но и 
скоп ча но са мно го број ним по те шко ћа ма. По ку ша ти ути ца ти или 
ма ни пу ли са ти са ин тен ци ја ма моћ ног про тив ни ка је крај ње не по у-
здан циљ, ко ји мо же рђа во за вр ши ти и не по треб но ин тен зи ви ра ти 
кон флик те. Услед то га, про це на на ме ра по тен ци јал них ри ва ла увек 
мо ра би ти уте ме ље на на ана ли зи нај го рег ис хо да, а ви ши сте пен 
ана ли тич ког по ве ре ња мо ра би ти усме рен ка иден ти фи ко ва њу ма-
те ри јал них ка па ци те та (ко је се не мо гу про ме ни ти ла ко и „пре ко 
но ћи“). Ер го, по нео-ре а ли сти ма, кључ ни мо ме нат у си сте му са мо-
и спо мо ћи је од ме ра ва ње и/или урав но те же ње спо соб но сти (мо ћи). 
Та ме ра и/или екви ли бри јум об ли ку ју ин тен ци је, па кон сте ла ци ја 
дис ба лан са мо ћи ре зул ту је отва ра њем про сто ра за агре си ју.

Mоћна др жа ва ко ја има сла бог про тив ни ка ће сво ју су пер-
и ор ност и зло у по тре би ти: уце њи ва ће га, а мо жда и по ко ри ти. 
Си мул та но, јед на ке или ин фе ри ор не др жав не спо соб но сти усло-
вља ва ју уме ре ност про ис те клу на оче ки ва њу ве ли ких жр та ва (или 
це не) агре си је. Јед ном ре чи, спо соб но сти (моћ) про ду ку ју ин тен-
ци је. Та ко кон ци пи ра ни мо дел ме ђу на род не по ли ти ке усло вио је 
ри гид но пер ци пи ра ње ме ђу на род не без бед но сти у окви ру ко га по-
ло жај др жа ве у ме ђу на род ном си сте му де фи ни ше фун да мен тал на 
на че ла спољ не и од брам бе не по ли ти ке. Кру ци јал на де тер ми нан-
та то га по ло жа ја би ва ди стри бу ци ја мо ћи уну тар са мог си сте ма, 
ко ји се нај ши ре мо же по де ли ти на уни по лар ну (хе ге мо ни стич ку), 
би по лар ну или мул ти по лар ну си стем ску ва ри јан ту. Кри ти ка та ко 
по ста вље ног и струк ту и ра ног нео-ре а ли стич ког ста но ви шта об у-
хва та сле де ће фак те: (1) го ре из не ти ефек ти не сле де ме то до ло шки 
ну жно из ста ња анар хи је - мо гућ и је ал тер на тив ни мо дел др жав-
ног ре а го ва ња; (2) нео-ре а ли зам не рас по ла же са аде кват ним об ја-
шње њем про ме на - јед ном да та ме ђу на род на „хи је рар хи ја“ сти че 
ста тус „ме та-раз ме шта ја“; (3) пре не бре га ва ју се ве о ма де ло твор ни 
„ре дук ци о ни стич ки“ фак то ри у мо дер ној по ли ти ци, по пут ве ро ва-
ња и на ме ра др жав них ли де ра; и (4) пот пу но се иг но ри ше ли бе рал-
ни иде о ло шки ути цај на свет ску по ли ти ку у по след њих по ла ве ка.6)

Иако иден ти фи ку ју исте без бед но сне про бле ме, на чин ре а-
го ва ња офан зив них и де фан зив них нео-ре а ли ста је са свим раз ли-
чит. Офан зив ни нео-ре а ли сти ди рект но по ве зу ју моћ и без бед ност. 
Они ве ру ју да за рад ја ча ња ста бил но сти, др жа ва мо ра да мак си-
ма ли зу је сво ју ре ла тив ну сна гу и по ста не су пер и ор на у од но су на 
сво је про тив ни ке. Што др жа ва рас по ла же са ви ше мо ћи, то ста ту-
6)  Mor gan, P. „Li be ra list and Re a list Se cu rity Stu di es at 2000: Two De ca des of Pro gress?“ у 

Croft, S. и Ter riff, T. (eds.) CriticalReflectionsonSecurityandChange, Frank Cass, Lon don, 
2000, pp. 39-71.
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сно ужи ва ве ћу без бед ност. Иде ал на без бед но сна си ту а ци ја је она 
у ко јој се јед на др жа ва на ла зи на пи је де ста лу пот пу но раз ви је не 
хе ге мо ни је у окви ру ме ђу на род ног си сте ма или, ба рем, ре ги о на у 
ко ме је ге о граф ски ло ци ра на. Та ква кон јунк ци ја омо гу ћа ва су пер-
и ор ној др жа ви да за стра ши по тен ци јал не ри ва ле и при ну ди дру ге 
на ди пло мат ске, еко ном ске и стра те шке уступ ке за рад мак си ма ли-
зо ва ња вла сти те по зи ци је хе ге мо на. Ако др жа ва не по стиг не та-
кву фор му над мо ћи, ри вал ске др жа ве ће оја ча ти на њен ра чун и 
по ста ти прет ња ње ној без бед но сти, ако др жа ва-иза зи вач на ра сте 
то ли ко да пре ти де тро ни за ци јом др жа ве-хе ге мо на, мо же оче ки ва-
ти да ће ова при бе ћи пре вен тив ном ра ту про тив ње. По ред то га 
што су офан зив ни нео-ре а ли сти скеп тич ни по пи та њу др жав не 
ко о пе ра ци је, они је не од ба цу ју у пот пу но сти. На и ме, ба ланс мо-
ћи че сто про ду ку је ко о пе ра ци ју у об ли ку при вре ме них али јан си. 
Услед то га што је ко о пе ра ци ја усло вље на до ми нант ном ло ги ком 
без бед но сне ком пе ти тив но сти, она ће увек би ти про бле ма тич на и 
ком пли ко ва на. Др жа ве ни су на гра ђе не за ме ђу соб но по ве ре ње у 
си сте му са мо и спо мо ћи, па ни је дан сте пен ко о пе ра ци је не ће ану-
ли ра ти при су ство ме ђу на род ног су пар ни штва. Све др жа ве има ју 
агре сив не ин тен ци је, али не ма ју све др жа ве ка па ци те те да се по на-
ша ју у скла ду са та квим ин тен ци ја ма.7)

Де фан зив ни нео-ре а ли зам не ус по ста вља ди рект но про пор-
ци о нал ну ве зу из ме ђу мак си ма ли зо ва ња мо ћи и без бед но сти (мак-
си ма ли зо ва ње мо ћи под из ве сним окол но сти ма мо же чак и да зна-
чај но ште ти др жа ва ма). Док офан зив ни нео-ре а ли сти ви де ве ли ке 
си ле као ре ви зи о ни сте и екс пан зи о ни сте, де фан зив ни нео-ре а ли-
сти их ви де као ак те ре ори јен ти са не ка sta tus-quo-у са при мар ним 
ци љем де фи ни са ним пре ко ка те го ри ја оп стан ка и/или без бед но-
сти. На и ме, др жа ве се бра не про тив прет њи и те же ми ни ма ли зо ва-
њу по тен ци јал них гу би та ка и за о ста ја ња, па су екс пан зи о ни стич ки 
по ку ша ји пот пу но из ли шни из угла др жав не без бед но сти (а мо гу 
се и за вр ши ти са вр ло не по вољ ним кон се квен ци ја ма). У скла ду са 
тим, за без бед но сне свр хе, др жа ва тре ба да се се лек ту је нај ра ци о-
нал ни је по на ша ње и да из бе га ва прет ње дру ги ма. Де фан зив на по-
став ка тре ти ра аку му ла ци ју мо ћи из над ко ли чи не по треб не за одр-
жа ва ње status-quo-а, по себ но офан зив них спо соб но сти, као фак тор 
ко ји мо же да учи ни др жа ве ма ње без бед ним пре ко функ ци о ни са ња 
стан дард не „без бед но сне ди ле ме“. Пре ци зни је, на о ру жа ва ње јед не 
др жа ве, чак и кад је обе ле же но са мо од брам бе ним аспи ра ци ја ма, 
7) Me ar she i mer, J. „The fal se pro mi se of in ter na ti o nal in sti tu ti on“ у Brown, M., Lynn-Jo nes, S. 

M. и Mil ler, S. E. (eds.) ThePerilsofAnarchy:ContemporaryRealismandInternationalSe-
curity.MIT Press, Cam brid ge, 1995, pp. 332-376.; и Me ar she i mer, J. J. TheTragedyofGreat
PowerPolitics,Nor ton, New York, 2001.
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мо же за пла ши ти дру ге др жа ве, ко је то мо гу до жи ве ти као прет њу 
по вла сти ту без бед ност и пред у зе ти ре ци проч не ме ре у трет ма-
ну вла сти те вој не си ле. Офан зив но-де фан зив ни ба ланс је, да кле, 
кри тич ни фак тор у де тер ми ни са њу „без бед но сне ди ле ме“, ко ја је 
по себ но ин тен зив на ка да офан зив ни еле мент има екла тант ну пред-
ност или ка да је не мо гу ће на пра ви ти ја сну дис тан цу из ме ђу офан-
зив ног и де фан зив ног сег мен та у вој ном ис по ља ва њу јед не др жа ве 
(ти пи чан при мер је ева лу а ци ја про гра ма по ве за них са би о ло шким 
на о ру жа ва њем).

Та кав ам би јент мо же да до ве де до осна жи ва ња ску пе и опа-
сне тр ке у на о ру жа ва њу, па чак и до ору жа не ко ли зи је. Де фан зив-
ни нео-ре а ли сти пре ве ру ју да по сто ји др жав на ме ђу за ви сност у 
ре а ли за ци ји без бед но сти, не го да се она мо же оства ри ти уни ла-
те рар но. Ни јед на др жа ва не мо же би ти си гур на ако је не ка дру-
га ра њи ва (ин фе ри ор на), за то што та ква по зи ци ја под од ре ђе ним 
усло ви ма, на ро чи то ка да су у пи та њу кри зне си ту а ци је, мо же ге-
не ри са ти кон фрон та ци ју. Ер го, др жа ве те же ка то ме: (1) да кроз 
му ту ал не без бед но сне аран жма не и кон тро лу на о ру жа ва ња ство-
ре та кав ба ланс мо ћи ко ји ће елим ни са ти раз ло ге да не ко на пад не 
пр ви; (2) да од бра на бу де пред ност; и (3) да по сто ји што ја сни ја 
гра ни ца из ме ђу офан зив ног и де фан зив ног вој ног ком плек са др-
жав ног функ ци о ни са ња. За де фан зив не нео-ре а ли сте, агре сив но 
по на ша ње у ме ђу на род ном си сте му ре зул ту је кон тра ко а ли ци ја ма 
ко је спре ча ва ју хе ге мо ни стич ке ци ље ве (ре зон ба лан са прет њи), 
па офан зив не стра те ги је, због на го ми ла ва ња не га тив ног ис ку ства 
у ду жем вре мен ском пе ри о ду, гра ви ти ра ју ка то ме да по ста ну кон-
цеп ту ал ни ра ри те ти.8)

Вре ме по сле за вр шет ка Хлад ног ра та ре зул то ва ло је број-
ним по ку ша ји ма усме ре ним ка мо ди фи ко ва њу нео-ре а ли стич ке 
ма три це ме ђу на род не по ли ти ке. На тој ли ни ји, те о рет ска ди стин-
гви ра ност нео-кла сич не ре а ли стич ке по став ке по чи ва на схва та-
њу спољ не по ли ти ке као по сле ди це уну тра шњих фак то ра као што 
су: по ли тич ка и еко ном ска иде о ло ги ја, со цио-еко ном ска струк ту ра 
и на ци о нал ни по ли тич ки етос.9) За нео-кла сич не ре а ли сте кор пус 
до ма ћих по ли тич ких про це са се ис по ља ва као тран сми си о ни ме ха-
ни зам ко ји ка на ли ше, пре но си и усме ра ва по ли тич ке учин ке од го-
ва ра ју ћи на спољ не си ле.10) И по ред то га што нео-кла сич ни ре а ли-
8) Walt, S. TheOriginsofAlliances,Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, l987.

9) Ro se, G. „Neo-clas si cal Re a lism and The o ri es of Fo re ign Po licy“, World Politics, 51(1), 
1998., pp. 144-172.

10) Schwel ler, R. L. „Unan swe red Thre ats: A Neo-clas si cal Re a list The ory of Un der ba lan cing“, 
InternationalSecurity, 29(2), 2004., pp. 159-201.
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зам при зна је ва жност и при о ри тет ре ла тив не ма те ри јал не мо ћи као 
основ ног па ра ме тра спољ не и без бед но сне по ли ти ке др жа ве, он 
по тен ци ра и исто риј ску кон тин ген ци ју и ре ле вант ност ак ту ел ног 
спро во ђе ња спољ не по ли ти ке.11) Са офан зив ним нео-ре а ли змом 
нео-кла сич ни ре а ли зам де ли прет по став ку да др жа ве на ме ђу на-
род ну не из ве сност ре а гу ју по тра гом за што ве ћом ко ли чи ном мо ћи 
и ути ца ја. Ме ђу тим, он се раз ли ку је од офан зив ног нео-ре а ли зма 
на гла ша ва њем ва жно сти на чи на на ко ји др жа ве ин тер пре ти ра ју ту 
не из ве сност и на чи на тран спо но ва ња си стем ског при ти ска у спе-
ци фич но де тер ми ни са не по ступ ке до но ше ња од лу ка.12)

Нео-кла сич ни ре а ли зам уво ди две ин тер ве ни шу ће ва ри ја-
бле: (1) пер цеп ци ју опа сно сти до но си о ца од лу ка и (2) ка па ци те те 
др жа ве за мо би ли са ње на ци о нал них ре сур са. Де фан зив ни нео-ре а-
ли зам, та ко ђе, по ку ша ва да ан га жу је јед ну од ових ва ри ја бли (пер-
цеп ци ју опа сно сти) екс пло а ти шу ћи је и на ши рем си стем ском и 
на ужем др жав ном ни воу. У де фан зив ном нео-ре а ли зму до дат ни 
до ма ћи фак то ри су по не кад ин кор по ри ра ни та ко да до да ју и не ке 
по моћ не прет по став ке (на при мер офан зив но-де фан зив ни ба ланс 
или офан зив но-де фан зив ну ди фе рен ци ја ци ју, те сте пен ре ги стро-
ва них ри вал ских пре тен зи ја и сте пен по зна ва ња су пар нич ких др-
жав них мо ти ва).13) Би ло ка ко би ло, де фан зив ни нео-ре а ли зам че сто 
пре ви ђа фак то ре ко ји ука зу ју на об ли ко ва ње пер цеп ци је опа сно-
сти под стрикт ним ути ца јем ре ла тив не ма те ри јал не мо ћи др жа ве 
(ме ђу на род на анар хич ност је ма ни фе сто ва на да ле ко бе ниг ни јим 
ка рак те ром).

На по ме ни мо на ово ме ме сту, да, док офан зив ни и де фан-
зив ни нео-ре а ли зам не ну де об ја шње ње за што др жа ве у слич ној 
струк ту рал ној по зи ци ји не ре а гу ју на исти на чин, де мо крат ска те-
о ри ја ми ра, о ко јој ће ви ше би ти ре чи на кра ју по гла вља, не ну ди 
аде кват ну екс пли ка ци ју за што се др жа ве са слич ним уну тра шњим 
си сте мом че сто по на ша ју ди вер гент но и за што др жа ве са раз ли-
чи тим уну тра шњим си сте мом има ју иден тич но ре а го ва ње у слич-
ним си ту а ци ја ма.14) На су прот то ме, као што је већ апо стро фи ра но, 
нео-кла сич ни ре а ли зам ви ди др жав ну по ли ти ку као ре зул тат си-
стем ских фак то ра „пре ло мље них“ кроз при зму по сре ду ју ћих ва-
11)  Ro se, G. „Neo-clas si cal Re a lism and The o ri es of Fo re ign Po licy“, op. cit., p. 171.

12)  Ibi dem, p. 151.

13) Jer vis, R. PerceptionandMisperceptioninInternationalPolitics. Prin ce ton Uni ver sity Press, 
Prin ce ton, 1976; и Gla ser, C. L. „The Se cu rity Di lem ma Re vi si ted“, World Po li tics, 50(1), 
1997, pp. 171-201.

14) Ro se, G. „Neo-clas si cal Re a lism and The o ri es of Fo re ign Po licy“, op. cit., p. 148-149.
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ри ја бли на пар ти ку лар ном (др жав ном) ни воу.15) Да кле, оно што се 
ра чу на је и ре ла тив на моћ др жа ве, али и ње на пер цеп ци ја од стра не 
аутен тич не по ли тич ке но мен кла ту ре (до но си о ца од лу ка). Без бед-
но сна по ли ти ка се об ја шња ва пре ко од но са из ме ђу про мен љи ве 
ре ла тив не мо ћи др жа ве, те уну тра шње пер цеп ци је и де фи ни са ња 
исте. Ме ђу тим, in nu ce, ова вер зи ја нео-ре а ли зма ипак нај ви ше ко-
ре спон ди ра са нео-ре а ли стич ким кон цеп ту ал ним екс трак том: цен-
трал ни ак тер је др жа ва са екс тер ном вој ном ди мен зи јом као „суп-
стан ци јал ном“ обла сти нај ви ше без бед но сти.

Дру га гру па ауто ра је по че ла ин тен зив но и до след но про пи-
ти ва ње ва ља но сти пот пу не усред сре ђе но сти на вој ну без бед ност, 
јер та кав при ступ пру жа по гре шну пред ста ву о па ра ме три ма ре-
ал но сти, пер цеп ци ју ис кљу чи во ори јен ти са ну ка вој ним прет ња-
ма, ре стрик тив ну пре ма дру гим још штет ни јим опа сно сти ма, ко је 
се, пре све га, мо гу ло ци ра ти као пи та ња про ис те кла из од ре ђе ног 
жи вот ног и со ци јал ног ми љеа.16) Ер го, област про у ча ва ња без бед-
но сти ни је рас по ла га ла са аде кват ним ка те го ри јал ним ин стру мен-
та ри јом за кон цеп ту ал ну ап сорп ци ју пост-хлад но ра тов ског све та, с 
об зи ром на чи ње ни цу да је би ла фун ди ра на на уском и ли ми ти ра-
ју ћем вој ном трет ма ну на ци о нал не без бед но сти. Ње на за о ку пље-
ност вој ном ве шти ном огра ни чи ла је ње ну спо соб ност да лу цид но 
од ре ди до ма ће и стра не про бле ме ко ји ни су би ли по ве за ни са ми-
ли тар ном по став ком без бед но сти.17)

Но ва кон цеп ту ал на по зи ци ја, про ши ре ње пој ма без бед но сти 
са не-вој ним еле мен ти ма, је иза зва ла чи тав низ бур них и ре зо лут-
них опо нент ских ми шље ња. У том сми слу, по сто јао је от клон пре-
ма из јед на ча ва њу свих си ла ко је пре те жи во ту, имо ви ни и бла го-
ста њу са прет ња ма ко је се ти чу на ци о нал не без бед но сти, јер би то 
до ве ло до то га да тај по јам ви ше не ма ни ка кав сми сао.18) Са др жин-
ска екс тен зи ја сту ди ја без бед но сти на не-вој на пи та ња, ка ква су 
жи вот но окру же ње, си ро ма штво и еко но ми ја, уни шти ло би њи хо ву 
кон цеп ту ал но-ин те лек ту ал ну кон зи стент ност и до ве ло до спре ча-
ва ња ре ша ва ња ре ле вант них про бле ма: је згро сту ди ја без бед но сти, 
15) Ibi dem, p. 146.

16) Ul lman, R. „Re de fi ning Se cu rity”, InternationalSecurity, 8(1), 1983, pp. 129-153; и Mat-
hews, J. T. „Re de fi ning Se cu rity”, ForeignAffairs,68(2), 1989, pp. 162-177.

17) Bald win, D. „Se cu rity Stu di es and the end of the Cold War”, WorldPolitics, 48(1), 1995, pp. 
117-141.

18) De ud ney, D. „The Ca se Aga inst Lin king En vi ron men tal De gra da tion and Na ti o nal Se cu rity”, 
Millennium, 19(3), 1990, pp. 461-476.
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да кле, тре ба да пред ста вља про у ча ва ње ра та.19) Ре де фи ни са ње пој-
ма без бед но сти би до ве ло до гу бит ка те о рет ског ну кле у са це лог 
фе но ме но ло шког под руч ја. Уме сто то га, пред ла гао се по нов ни по-
вра так на ре а ли стич ка на че ла, по вра так ко ји би ре зул то вао осве-
шћи ва њем не га тив них („там них“) ди мен зи ја ме ђу на род них ре ла-
ци ја на ко рист њи хо вог ре ша ва ња и/или пре ва зи ла же ња.20)

Тре ћа гру па ауто ра је по ку ша ла да кон цеп ту ал но на до пу-
ни схва та ње без бед но сти пре ко по тен ци ра ња без бед но сне аген де 
свет ских ак те ра ко ји ни су „ве ли ке си ле“. Та ко се не ста бил ност 
и не си гур ност зе ма ља тре ћег све та об ја шња ва ла не са мо пре ко 
вој них фак то ра, већ пре ко тран спа рент не сла бо сти и ра њи во сти, 
не до ста та ка ауто но ми је и не мо гућ но сти ма не ври са ња у сфе ра ма 
еко но ми је и по ли ти ке.21) Кри ти ка нео-ре а ли стич ног ста но ви шта 
се за сни ва ла на за тре ћи свет не а де кват ном без бед но сном обра-
сцу у окви ру ко га до ми ни ра тра ди ци о нал но кон стру и са ни по ло жај 
др жа ве. На и ме, док су за За пад не др жа ве ка рак те ри сти ке опа сно-
сти по без бед ност углав ном спољ не про ве ни јен ци је, за тре ћи свет 
су углав ном уну тра шње при ро де. Ста тус др жа ва тре ћег све та пре 
све га тре ба по сма тра ти као про цес фор ми ра ња ре ла тив но но вих 
др жа ва, па се без бед ност мо же од ре ди ти кроз по ло жај др жав них 
струк ту ра и ин сти ту ци ја, то јест пре ко сте пе на до вр ше но сти др-
жав ног уоб ли ча ва ња.22) Ме ђу тим, овај пра вац и да ље као те жи шно 
ме сто сво га ана ли тич ког хо ри зон та ло ци ра др жа ву, а и за не ма ру је 
чи ње ни цу да се глав на опа сност за без бед ност др жа ва тре ћег све та 
кре ће од ауто ри тар них вла да ка не де мо крат ском трет ма ну по је ди-
на ца и гру па.

Че твр та гру па ауто ра ап сол ви ра про блем без бед но сти пре-
ко те о ри је ра ци о нал ног из бо ра као ре ле вант ног ме то до ло шког 
ин стру мен та у дру штве ним на у ка ма. Овај при ступ по ла зи од по-
сма тра ња по на ша ња ак те ра (др жа ва, по је ди на ца итд.) прет по ста-
вља ју ћи њи хо ву ра ци о нал ност, окре ну тост пар ти ку лар ним лич ним 
ин те ре си ма и мак си ма ли зо ва њу ко ри сти. Те о ри ја ра ци о нал ног 
из бо ра је до жи ве ла ве ли ки успех у дру штве ним на у ка ма, по себ-
но у еко но ми ји, где је омо гу ћи ла раз вој сна жних пре дик ци о них 
те о ри ја. Глав на сна га и, си мул та но, глав на сла бост ово га при сту-
19) Walt, S. „The Re na is san ce of Se cu rity Stu di es”, InternationalStudiesQuarterly, 35(2), 1991, 

pp. 211-239.

20) Fre ed man, L. „In ter na ti o nal Se cu rity: Chan ging Tar gets”, ForeignPolicy, 110, 1998, pp. 48-
63.

21) Tho mas, C. In Se arch of Se cu rity: The ThirdWorld in International Relations. Har ve ster 
Whe ats he af, Brig hton, 1987, p. 4.

22) Ayoob, M. TheThirdWorldSecurityPredicament:StateMaking,RegionalConflictandthe
InternationalSystem, Lynne Ri en ner, Bo ul der-Lon don, 1995.
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па је пре не бре га ва ње раз ма тра ња це ли не ин те ре сне струк ту ре и 
иден ти те та свих за ин те ре сов них и/или ан га жо ва них ак те ра, што 
је отво ри ло про стор за кри ти ку у сме ру ука лу пљи ва ња ствар но сти 
у ме ре вла сти тих прет по став ки и пер спек ти ва. Ева лу а ци ја ње го ве 
апли ка ци је на без бед но сне сту ди је се мо же из ра зи ти кроз три мо-
мен та: (1) ова ко ви со ко фор ма ли зо ва на те о ри ја је нај ко ри сни ја за 
ин тер но по ја ча ва ње ње не пре ци зно сти, те за ве ри фи ка ци ју и ра фи-
ни ра ње ње не де дук ци је; (2) фор ма ли за ци ја не во ди ка сна жни јим 
но вим об ја шње њи ма ствар них свет ских фе но ме на; и (3) фор мал ни 
ра до ви тен ди ра ју ка пре у зи ма њу ар гу мен та од дру гих и њи хо вом 
сме шта њу у од ре ђе не ма те ма тич ке фор му ле без чвр сте ем пи риј ске 
по др шке.23)

Ре ци мо, на кра ју ово га по гла вља, да у су прот но сти са нео-
ре а ли сти ма „свих бо ја“, ко ји по сто ја ње од ре ђе ног ни воа прет њи 
без бед но сти узи ма ју као кон стан ту, што ре зул ту је за о ку пље но шћу 
са спо соб но сти ма за су о че ње са њи ма, нео-ли бе ра ли се ба ве др-
жав ним на ме ра ма као глав ним фак то ром ме ђу на род не без бед но-
сти. Они чвр сто ве ру ју у не за ви сне ефек те др жав них ин тен ци ја: 
до бро хот не на ме ре не ће до ве сти др жа ву до по ве ћа ња офан зив них 
ка па ци те та, па, сход но то ме, ин тен ци је ге не ри шу спо соб но сти. 
Нај ва жни ји еле мент нео-ли бе рал не кон цеп ци је без бед но сти пред-
ста вља чи ње ни ца да аутох то ни (до ма ћи или уну тра шњи) ка рак тер 
и на ме ре ак те ра де фи ни шу њи хо во ме ђу на род но по на ша ње, док 
нео-ре а ли сти др же да је по на ша ње ак те ра де фи ни са но анар хич ним 
ме ђу на род ним си сте мом и, по себ но, пре ко ба лан са ма те ри јал них 
спо соб но сти. У са гла сју са ли бе рал ном (де мо крат ском) те о ри јом 
ми ра, ли бе рал не де мо кра ти је не ра ту ју ме ђу соб но, нео-ли бе ра ли 
ве ру ју у мо гућ ност по ве ћа ња ми ра и без бед но сти пре ко про це са 
де мо кра ти за ци је.

Са тим по ве за ни ли бе рал ни ме ха ни зам ми ра је и кре и ра ње 
еко ном ске по ве за но сти или ме ђу за ви сно сти др жа ва, та ко да ви ше 
пре фе ри ра ју тр го ви ну не го кон фрон та ци ју пре ко из град ње ин ва-
зи о них ар ми ја. Ег зи стен ци ја сло бод ног тр жи шта по вла чи за со бом 
ве ћи сте пен па ци фи зма и гра ви ти ра ње ка еко ном ском про спе ри те-
ту на уштрб вој них ула га ња и ра то ва, ко ји ма ни фе сту ју не по треб но 
ра си па ње ре сур са. Ме ђу тим, упр кос оп штој усме ре но сти на др жав-
не на ме ре, нео-ли бе ра ли се сла жу да је моћ те жи шно ме сто без бед-
но сти, јер из бе га ва ње кон флик та ни је до вољ но до тле док по сто је 
од но си ме ђу др жа ва ма од ко јих не ке ни су де мо крат ске, или ни су 
еко ном ски по ве за не, или ни су чла ни це ме ђу на род них ин сти ту ци ја. 
23) Walt, S. „Ri gor or Ri gor Mor tis? Ra ti o nal Cho i ce and Se cu rity Stu di es”, InternationalSecu-

rity, 23(4), 1999, pp. 5-48.
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In sum ma, ре ла ци ја де мо крат ских и не ли бе рал них др жа ва, ко је као 
по пра ви лу ин тен зив но раз ви ја ју офан зив не мо ћи, на ме ће као им-
пе ра тив да пр ве раз ви ју спо соб но сти ко је мо гу па ри ра ти по то њим 
(не де мо крат ским) др жа ва ма.24)

АЛТЕРНАТИВНИПОГЛЕДИНА
ГЛОБАЛНИБЕЗБЕДНОСНИПОРЕДАК

Кон струк ти ви стич ке сту ди је без бед но сти про ми шља ју без-
бед ност као не што што ни је да то „од спо ља“, не за ви сно у „че ка-
њу“ да га по ли тич ки ана ли ти ча ри раз от кри ју, већ као не што што је 
об ли ко ва но и/или пре о бли ко ва но пу тем ме ђу соб ног људ ског раз у-
ме ва ња. Мо же мо го во ри ти о два при сту па у окви ру кон струк ти ви-
стич ког про у ча ва ња без бед но сти. Као пр во, то је прет по став ка да 
др жав ни ак те ри ви де без бед ност као не што што се пре мо же до-
сти ћи пре ко за јед ни це не го пре ко мо ћи. По кон струк ти ви сти ма, за-
јед ни ца прет хо ди прет њи, она не мо же би ти ство ре на истом. Сто га, 
без бед ност је не што што мо же би ти кон стру и са но, па не бе збед-
ност ни је на про сто да ти (за те че ни) услов ме ђу на род ног си сте ма. 
Због то га што је без бед ност оно што др жа ве ства ра ју, кон струк ти-
ви стич ке идеј не пре ми се, опред ме ће не као те о рет ско ве ри фи ко ва-
ње зна ча ја зна ња за ме ња ње ме ђу на род них струк ту ра и без бед но-
сне по ли ти ке, су op ti ma for ma за озбиљ но раз ма тра ње на чи на на 
осно ву ко га ме ђу на род на за јед ни ца мо же об ли ко ва ти без бед но сну 
по ли ти ку и кре и ра ти усло ве за ста би лан мир.25) Као дру го, то је 
прет по став ка да су на ци о нал ни без бед но сни ин те ре си де фи ни са ни 
од стра не ак те ра ко ји ре спон ди ра ју аутен тич ним кул тур ним фак-
то ри ма. Ово, на рав но, не зна чи да моћ, кон вен ци о нал но од ре ђе на 
као укуп ност ма те ри јал них ка па ци те та, пред ста вља не што мар ги-
нал но за ана ли зу на ци о нал не без бед но сти, већ да по ве за ност др-
жа ве и дру гих ак те ри са мо ћи и без бед но сти по ма же да схва ти мо и 
об ја сни мо њи хо во по на ша ње.26) У по зи тив ном сми слу, без бед ност 
је иден ти фи ко ва на са кул тур ним и ци ви ли за циј ским прин ци пи ма, 
док је прет ња (или опа сност) де фи ни са на као од су ство тих на че ла. 
Тај но ви кон цепт без бед но сти ни је ви ше екс клу зив но окре нут др-
24)  Nye, J. „Neo-re a lism and neo-li be ra lism”, WorldPolitics40(2), 1988, pp. 235-251.

25)  Adler, E. i Bar nett, M. „A fra me work for the study of se cu rity com mu ni tes”, у Adler, E., 
Bar nett, M. (eds.) SecurityCommunities.Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1998, pp. 
29-65.

26)  Kat zen stein, P. „In tro duc tion: Al ter na ti ve Per spec ti ves on Na ti o nal Se cu rity”, у Kat zen stein, 
P. (ed.) TheCultureofNationalSecurity:NormsandIdentity inWorldPolitics. Co lum bia 
Uni ver sity Press, NewYork, 1996, pp. 1-32.
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жа ви као сво ме те жи шном ло ку су (по сто ји, ре ци мо, ја сно уоч љив 
от клон пре ма вест фа лиј ским прин ци пи ма не ин тер вен ци о ни зма), 
већ је по ве зан и са схва та њем ин ди ви ду ал них пра ва (ко ја су ку ди-
ка мо ви ше пре фе ри ра на у од но су на она др жав на). Кон струк ти-
ви стич ко про пи ти ва ње не опо вр га ва ре ле вант ност ути ца ја мо ћи и 
ин те ре са на ак ци је и ре ак ци је др жа ва, већ кон ста ту је и да се зна-
чај на по ли тич ка моћ мо же екс пло а ти са ти из из во ра ко ји ни су вој не 
при ро де. Ме ђу тим, и по ред све га, те жи шну по зи ци ју и да ље има 
др жа ва, што им пли ци ра да се кул ту ро ло шко те о рет ско ис хо ди ште 
кон струк ти ви стич ке без бед но сти че сто ко ри сти са мо као на до пу на 
ре а ли стич ким те о ри ја ма.27)

Кон цеп ту ал но сре ди ште фе ми ни стич ког раз ма тра ња ме ђу-
на род них од но са пред ста вља тврд ња да су по кон се квен ца ма, те 
по иден ти те ти ма и су бјек ти ма ко је кон сти ту и шу, ме ђу на род ни од-
но си ул ти ма тив но пол но про фи ли са ни и струк ту и ра ни. Мо же мо 
ре ги стро ва ти че ти ри глав на прав ца у фе ми ни стич ким сту ди ја ма 
без бед но сти: (1) про у ча ва ње ма ску лар не при ро де је зи ка ко ји се ко-
ри сти у стра те шком дис кур су; (2) кри ти ка ми та „му шкар ца-бор ца“ 
и „же не-мај ке“ на ко ји ма су за сно ва не пе три фи ко ва не по зи ци је му-
шкар ца као рат ни ка и же не као не-рат ни ка; (3) ана ли зу ствар ног 
ста ту са же не у ме ђу на род ној без бед но сти (про сти ту ци ја око вој-
них ба за, прин ци пи ма ску лар не кон струк ци је вој ске, трет ман же на 
вој ни ка итд.), ко ја ин ди ци ра ка ко моћ за и ста функ ци о ни ше у си-
сте му ме ђу на род них од но са; (4) кон ста то ва ње ве за из ме ђу ми ли-
та ри зма и сек си зма у дру штву на ли ни ји му шке агре сив не су пер и-
ор но сти и жен ске не на сил не ин фе ри ор но сти.28) Про бле ма тич ност 
фе ми ни стич ког при сту па без бед но сти огле да се у ме то до ло шки 
нео сно ва ном по зи ва њу на не ку оп шту жен ску пер спек ти ву апри-
ор но при мен љи ву на све же не и у пе ри фер но сти те о рет ске се лек-
ци је аспе ка та ме ђу на род не без бед но сти ко јим се ба ви.

По бор ни ци пост-струк ту ра ли зма не ги ра ју мо гућ ност за сни-
ва ња би ло ка квог чвр стог зна ња ко је би пре о вла ђи ва ло у рас пра-
ва ма о без бед но сти, па се њи хо ва про пи ти ва ња као по пра ви лу на-
па да ју због од су ства ем пи риј ски про вер љи вих хи по те за и тврд њи, 
те због од су ства би ло ка квог „чвр стог“ кон цеп ту а ли зо ва ња „исти-
не“ (ње но ре ла ти ви зо ва ње). Ге не рал на кри тич ност ка рак те ри стич-
на за пост-струк ту ра ли стич ку кон цеп ту ал ну по став ку пред ста вља 
за пра во ева лу тив ни зна чај про пи ти ва ња ста ту са иден ти те та, дис-
27)  Desch, M. „Cul tu re Clash: As ses sing the Im por tan ce of Ide as in Se cu rity Stu di es”, Internati-

onalSecurity, 23(1), 1998, pp. 141-170.

28)  Els htain, J. WomenandWar, Ba sic Bo oks, New York, 1987; Brock-Ut ne, B. Educatingfor
Peace:AFeministPerspective,Per ga mon Press, Ox ford, 1985.
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кур са и на ра ти ва. За тра ди ци о нал ни при ступ без бед но сти, стра-
не ко је се на ла зе у су ко бу ни су ак те ри са раз ли чи том вред но сном 
струк ту ром и пре фе рен ци јал ним функ ци ја ма, већ рас по ла жу са 
су штин ски раз ли чи тим иден ти те ти ма, што ре зул ту је дис па рат ним 
по гле ди ма на свет са ве о ма уда ље ним на ра тив ним скло по ви ма. Ер-
го, тра ди ци о нал ни дис курс без бед но сти је кон сти ту и сао схва та ње 
„нас“ и „њих“, „ин тер но“ и „екс тер но“ на на чин да је пред ста вио 
при род ним оно што је кон тин гент но и про фи ли са но спе ци фич-
ним кул ту ро ло шко-исто риј ским де тер ми нан та ма пар ти ци па на та и 
пар ти ку лар них аген ди ко је се раз ма тра ју. Уме сто да се пре те ру је 
са прет по став ка ма њи хо ве пе три фи ко ва не „про-он то ло шке“ ег зи-
стен ци је и зна ча ја, тре ба их ре ла ти ви зо ва ти и исто ри зо ва ти као се-
то ве прак си са раз ли чи тим ге не а ло шким пу та ња ма. Пи та ње ни је 
да ли је не што исти ни то или ла жно, већ ка ко је сти гло до сво га зна-
че ња.29) Мо же се, да кле. по ну ди ти не-есен ци ја ли стич ко схва та ње 
прет њи пре ко осве тља ва ња кон сти ту и са ња до ме на: из ну тра-спо-
ља, ми-дру ги и до ма ће-стра но пу тем аутен тич ног лин гви стич ко-
сим бо лич ког ела бо ри ра ња опа сно сти спе ци фич не на ци о нал не за-
јед ни це (ове мо рал не зо не су усло вље не ка ко етич ким гра ни ца ма 
иден ти те та та ко и те ри то ри јал ним гра ни ца ма др жа ва). Из ово га 
угла, без бед ност је пр ви и нај ва жни ји пер фор ма тив ни дис курс за 
ус по ста вља ње од ре ђе ног по ли тич ког по рет ка.30)

Кон цепт људ ске без бед но сти се раз вио из Про гра ма за раз вој 
Ује ди ње них На ци ја (Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram, скра ће-
но UNDP) до не тог 1994. го ди не.31) UNDP је пред ло жио из ме шта ње 
фо ку са са ну кле ар не без бед но сти на људ ску без бед ност. За вр ше-
так Хлад ног ра та је ука зао да су мно ги кон флик ти ло ци ра ни уну-
тар др жа ва (а не на ни воу кон фрон та ци је ме ђу др жа ва ма), пи та ња 
о апо ка лип тич ној про па сти све та за ме ње на су пи та њи ма о не бе-
збед но сти про и за шлој на сва ко днев ном, обич ном жи во ту (на при-
мер: да ли ће по ро ди це има ти шта да је ду, да ли ће се са чу ва ти 
по сао, да ли су гра до ви без бед ни по пи та њу кри ми на ла, да ли ће 
до ћи до тор ту ре од стра не ре пре сив не др жа ве, да ли ће се из бе ћи 
на си ље по ре ли гиј ској, ет нич кој или пол ној осно ви). Људ ска без-
бед ност је пре ста ла би ти усред сре ђе на на на о ру жа ње, ње на ба зич-
на бри га су по ста ли људ ски жи вот и до сто јан ство. Ука за но је на 
29)  Klein, B. S. StrategicStudiesandWorldOrder:TheGlobalPoliticsofDeterrence, Cam brid-

ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1994, p. 10.

30) Camp bell, D. WritingSecurity:UnitedStatesForeignPolicyandthePoliticsofIdentity,Man-
che ster Uni ver sity Press, Man che ster, 1992, p. 253.

31) Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram (UNDP), HumanDevelopmentReport 1994, Ox ford 
Uni ver sity Press, New York, 1994.
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се дам обла сти људ ске без бед но сти: (1) еко ном ску без бед ност; (2) 
пре храм бе ну без бед ност; (3) здрав стве ну без бед ност; (4) еко ло шку 
без бед ност; (5) лич ну без бед ност; (6) без бед ност за јед ни це; и (7) 
по ли тич ку без бед ност. Од ре ђе но је и шест глав них прет њи људ-
ској без бед но сти: (1) не кон тро ли са ни раст по пу ла ци је; (2) дис про-
пор ци ја у еко ном ским мо гућ но сти ма; (3) ми гра ци о ни при ти сци; 
(4) еко ло шко уна за ђа ва ње; (5) тр го ви на дро гом; и (6) ме ђу на род ни 
те ро ри зам. UNDP је 1997. ре де фи ни сао кон цепт људ ске без бед но-
сти са ди стинк ци јом из ме ђу до хо дов ног си ро ма штва и људ ског си-
ро ма штва: до хо дов но си ро ма штво под ра зу ме ва днев ни при ход од 
1 аме рич ки до лар или ма ње, док људ ско си ро ма штво ука зу је на 
фак то ре ка кви су жи вот ни век и не пи сме ност.32) Схва та ње људ ске 
без бед но сти су усво ји ле и не ке ме ђу на род не ор га ни за ци је, по пут 
Свет ске бан ке и Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, а и не ке вла-
де, по пут Ка на де и Ја па на. Ака дем ски трет ман људ ске без бед но-
сти по ве зао је из у ча ва ње кон фли ка та и без бед но сти са еко ном ским 
раз во јем. То је ре зул то ва ло схва та њем по ко ме људ ска без бед ност 
ни је са мо до не ла пре у сме ра ва ње кон цен три са но сти са др жа ве на 
ин ди ви ду ал но, већ и пре у сме ра ва ње са ин ди ви ду ал ног на ин ди-
ви ду ал не по тре бе. Људ ска без бед ност об у хва та, са јед не стра не, 
ба зич не ма те ри јал не по тре бе (хра ну, обра зо ва ње, здрав стве ну за-
шти ту итд.) и, са дру ге стра не, по стиг ну ћа људ ског диг ни те та, ко ја 
ин кор по ри ра ју лич ну ауто но ми ју, кон тро лу на вла сти тим жи во том 
и нео ме та ну пар ти ци па ци ју у жи во ту за јед ни це.33)

Без бед но сна аген да Ко пен ха шке шко ле, за раз ли ку од екс-
клу зив не тра ди ци о нал не ори јен ти са но сти на вој ну без бед ност, 
по ред др жа ве као ре фе рент ног објек та ње них ана ли за, об у хва та 
још че ти ри сек то ра: (1) по ли тич ки ; (2) еко ном ски; (3) дру штве-
ни; и (4) ен ви рон мен та ли стич ки.34) Иде ја дру штве не (со ци је тал не) 
без бед но сти је по слу жи ла као нај е фи ка сни ји на чин за це ло ви то 
раз у ме ва ње без бед но сних за да та ка у пост-хлад но ра тов ској Евро-
пи.35) За след бе ни ке ове шко ле ул ти ма тив ни кри те ри јум др жав не 
без бед но сти је су ве ре ност, док за дру штве ну без бед ност то пред-
32) Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram (UNDP), HumanDevelopmentReport1997, Ox ford 

Uni ver sity Press, New York, 1997.

33) Tho mas, C. Glo bal Go ver nan ce, DevelopmentandHumanSecurity:TheChallengeofPo-
vertyandInequality, Plu to Press, Lon don, 2000.

34) Bu zan, B.People,StatesandFear, Har ve ster Whe ats he af, Brig hton, 1983.

35) Ba rry, B., Kel strup, M., Le ma i tre, P., Tro mer, E., Wa e ver, O. TheEuropeanSecurityOrder
Recast:ScenariosforthePost-ColdWarEra,Pin ter, Lon don,1990; Wa e ver, O., Bu zan, B., 
Kel strup, M., Le ma i tre, P. Identity,MigrationandtheNewSecurityOrderinEurope,Pin ter, 
Lon don, 1993.; и Bu zan, B., Wa e ver O., Wil de, J. Security:ANewFrameworkforAnalysis,
Lynne Ri en ner, Bo ul der-Lon don, 1998.
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ста вља иден ти тет. Да би се пот пу но раз у ме ла та ква тер ми но ло-
шка кон јунк ци ја уве ден је и по јам се ку ри ти за ци је.36) Без бед ност 
је схва ће на као дис кур зив ни акт, као го вор ни чин. Ово зна чи да 
про мо ви са ње не че га као без бед но сног пи та ња ауто мат ски снаб-
де ва исто са осе ћа јем ва жно сти и ур гент но сти ко ји ле ги ти ми зу-
је упо тре бу спе ци јал них (ван ред них) ме ра за ње го во ре ша ва ње, 
ме ра ло ци ра них ван стан дард ног (ре дов ног) по ли тич ког про це са. 
Тач на де фи ни ци ја и ме ри ла се ку ри ти за ци је се из ра жа ва ју пре ко 
ин тер су бјек тив ног уста но вље ња не ке ег зи стен ци јал не прет ње са 
по тен ци ра но шћу (ре ле вант но шћу) до вољ ном да има суп стан ци-
јал не по ли тич ке ефек те. Сту ди је се ку ри ти за ци је ци ља ју на то да се 
са по ве ћа ном пре ци зно шћу раз у ме: (1) ко се ку ри ти зу је; (2) по ком 
пи та њу (прет њи); (3) ко га (ре фе рент ни објек ти); (4) за што; (5) са 
ко јим ре зул та ти ма; и (6) под ко јим усло ви ма (што об ја шња ва ка да 
је се ку ри ти за ци ја успе шна).37)

При пад ни ци Ко пен ха шке шко ле ис ко ри сти ли су овај обра-
зац се ку ри ти за ци је за сек тор ски и ви ше ре ги о нал ни (а ма ње др-
жав ни) фо кус на без бед ност. Под пој мом де-се ку ри ти за ци је, ви ше 
пре фе ри ра ним од стра не ове стру је, се не под ра зу ме ва од го вор на 
пла си ра на без бед но сна пи та ња ти па: „опа сно сти про тив ко је смо 
пред у зе ли кон тра ме ре“, већ њи хо во пре ме шта њем из ре ла ци је 
прет ња-од бра на у стан дард ну (ре дов ну) јав ну (по ли тич ку) сфе ру 
(про це ду ру) и де мо крат ску ре гу ла ци ју. Ов де тре ба на по ме ну ти да 
се сма тра ка ко при су ство без бед но сти не зна чи од су ство не бе збед-
но сти: не бе збед ност је си ту а ци ја где по сто ји прет ња али не ма од-
бра не про тив ње, а без бед ност је си ту а ци ја са прет њом где по сто ји 
од бра на од исте. Сход но то ме, без бед ност и не бе збед ност је су упу-
ће ни на ка у зал ни нек сус прет ња-од бра на, али по ве ћа ње без бед но-
сти не зна чи увек сма њи ва ње не бе збед но сти. Је ди ни на чин да се 
из бег не та кав од нос је сте пре ла зак на ни во а-без бед но сти (си ту а-
ци је ко ја ни је де-се ку ри ти зо ва на или се ку ри ти зо ва на), где не што 
уоп ште ни је раз ма тра но пре ко пи та ња о без бед ном или не бе збед-
ном и где пер цеп ци ја ег зи стен ци јал не прет ње уоп ште ни је при сут-
на.38) Нај ва жни ја кри ти ка ово га при сту па се за сни ва на чи ње ни ци 
да се дру штво и иден ти тет тре ти ра ју као објек тив не ре ал но сти ко је 
се на ла зе пре спо ља ра ди от кри ва ња и ана ли зи ра ња, не го у ста њу 
об ли ко ва ња и пре о бли ко ва ња од стра не про мен љи вих дру штве них 
36) Wa e ver, O. „Se cu ri ti za tion and De se cu ri ti za tion“, у Lipschutz, R. (ed.) OnSecurity,Co lum-

bia Uni ver sity Press, New York, 1995, pp. 46-86.

37)  Bu zan, B., Wa e ver O., Wil de, J. Security:ANewFrameworkforAnalysis, op. cit., p. 32.

38) Wa e ver, O. ConceptsofSecurity,Co pen ha gen In sti tu te for Po li ti cal Sci en ce, Co pen ha gen, 
1997, p. 227.
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си ла.39) Иден ти тет се по сма тра као не што „ре ал но“ што ег зи сти ра 
за би ло ко је дру штво, као не што што се от кри ва у сво јој не сум-
њи вој да то сти, а не као не што о че му се пре го ва ра. Оно што је-
смо ни је ствар чи ње ни це на мет ну те по је дин ци ма ко ји „при па да ју“ 
дру штву. Уме сто да бу де мо оно што же ли мо да бу де мо, под ре ђе ни 
огра ни че њи ма исто ри је, иде ја ко лек тив ног иден ти те та као со ци-
јал ног фак та про јек ту је сли ку ко лек тив ног нас ко ју тре ба от кри ти 
(оно смо што за пра во је смо).40)

Кри тич ко про у ча ва ње без бед но сти, оли че но у та ко зва ној 
Вел шкој шко ла без бед но сти, сво је ре флек сив но уте ме ље ње на ла зи 
у оно ме што се од ре ђу је као кри тич ка те о ри ја. След бе ни ци овог 
те о рет ског усме ре ња тра же еман ци па ци ју или одо бра ва ју са мо е-
ман ци па ци ју љу ди од оно га што они ви де као ра зно ли ку (и че сто 
опа сну) из об ли че ну ла жну свест ор то док сних кон це па та и ка те-
го ри ја, ко ја усло вља ва да љу ди по гре шно објек ти ви зу ју сво је ак-
тив но сти.41) На ли ни ји тих иде ја, Вел шка шко ла ви ди ор то док сно 
иш чи та ва ње без бед но сти, оно ко је је по ве за но са др жав ном и вој-
ном без бед но шћу, као дис тор зич ну свест у про у ча ва њу без бед но-
сти и без бед но сној прак си. На осно ву то га, пред ла же се по ме ра ње 
са вој не ди мен зи је др жав ног по на ша ња (у окви ри ма анар хич ног 
ам би јен та) ка ин ди ви ду а ма, за јед ни ци и иден ти те ту, пре ко про-
мо ви са ња ин те лек ту ал ног плу ра ли зма и охра бри ва ња раз ли чи тих 
при сту па у из у ча ва њу без бед но сти, а на уштрб ода но сти не кој пар-
ти ку лар ној кон цеп ци ји.42) Раз у ме ва ње без бед но сти ко је је по ве за но 
са пој мо ви ма мо ћи и по рет ка не успе ва да би ло ко га учи ни си гур-
ним: стал но осна жи ва ње „без бед но сне ди ле ме“ чи ни да си гур ност 
јед ног ак те ра ауто мат ски зна чи не си гур ност дру го га. Про по нен ти 
ово га ста но ви шта ми сле ка ко ће ре кон цеп ту а ли зо ва не сту ди је без-
бед но сти на пу сти ти та ко ре ћи екс клу зив ни ре а ли стич ки кон текст 
мо ћи и по рет ка, те за ћи у под руч је еман ци па ци је де фи ни са не као 
осло ба ђа ње љу ди, ка ко по је ди на ца та ко и гру па, од фи зич ког и 
људ ског огра ни ча ва ња (то јест при си ља ва ња) ко је их спре ча ва да 
бу ду оно што су сло бод но иза бра ли. Рат и прет ња ра том се мо гу 
сма тра ти јед ном фор мом те при ну де (по ред си ро ма штва, по ли тич-
39) McSwe e ney, B. „Iden tity and Se cu rity: Bu zan and the Co pen ha gen School”, ReviewofInter-

nationalStudies, 22(1), 1996, pp. 81-93.

40) Ibi dem,p. 90.

41) Ge uss, R. IdeaofaCriticalTheory,Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1981, p. 14.;  
Сто ја но вић, Ђ. Грађанскодруштво:историјскиразвојконцепта, Ме диј ска књи жа ра 
Круг, Бе о град. 2006, стр. 159-160.

42) Kra u se, K., Mic hael, W. „From Stra tegy to Se cu rity: Fo un da ti ons of Cri ti cal Se cu rity Stu di-
es”, у Kra u se, K., Mic hael, W. (eds.) CriticalSecurityStudies. Uni ver sity of Min ne so ta Press, 
Min ne a po lis, 1997, pp. 33-59.
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ке ре пре си је, сла бог обра зо ва ња итд.). Еман ци па ци ја и без бед ност 
су ли це и на лич је јед ног истог про бле ма, еман ци па ци ја, а не ред 
и по ре дак, ге не ри ше истин ску без бед ност: те о рет ски по сма тра но, 
еман ци па ци ја је без бед ност.43)

Кри ти ка ово га ста но ви шта је дво стру ко ори јен ти са на. Пр ви 
смер је фо ку си ран на са му еман ци па ци ју. Ве ћи део тра ди ци о на ли-
ста у обла сти без бед но сти ми сли да по јам еман ци па ци је до во ди 
до кон фу зи је у ана ли за ма јер у њих уво ди мо рал ност, за ме њу ју ћи 
објек тив ну ана ли зу до га ђа ја са нор ма тив ном по све ће но шћу људ-
ској без бед но сти. На кра ју се ви ше не рас пра вља о пра вом ста њу 
ства ри, већ њи хо вој про јек ци ји, о то ме ка ко би ства ри тре ба ло да 
из гле да ју.44) Дру ги смер је фо ку си ран на еман ци па ци ју ин ди ви дуа, 
јер пред ста вља на ме та ње мо де ла ко ји је ка рак те ри сти чан за са вре-
ме ну за пад ну по ли ти ку (ко ја, ре ци мо, за не ма ру је ре ал ност Тре ћег 
све та).45) След стве но, усред сре ђе ност на без бед ност др жа ве, што је 
кла си фи ку је као чи сто ре а ли стич ку пер спек ти ву, пред ста вља из-
у зет но ана ли тич ко ору ђе од не про це њи ве вред но сти, ко је не сме 
би ти жр тво ва но ма ње или ви ше „уто пиј ском“ ми шље њу.46)

На кра ју, спо ме ни мо и Па ри ску шко лу без бед но сти. Ова 
шко ла раз ма тра без бед ност и ње ну прак су се ку ри ти за ци је као хо-
ти мич ну ин се ку ри ти за ци ју „дру гих“ пре ко чи ни ла ца без бед но сти 
(по ли ци ја, вој ска итд.), упра жња ва ју ћи де таљ на, ем пи риј ска ис тра-
жи ва ња њи хо ве ак ту ел не прак се, ко ја от кри ва обра сце и про це се 
дру га чи је од оних до ко јих се сти же ори јен ти са но шћу на из у ча ва-
ње зва нич ног дис кур са.47) По ка зу је се ка ко се уну тра шња и спољ на 
без бед ност ста па ју док се ње ни спро во ди о ци над ме ћу за сук це сив-
но де те ри то ри ја ли зо ва не за дат ке по ли ци је, вој ске и ца ри не (не бе-
збед ност по се би по ста је ме тод пре ко ко га се упра вља по пу ла ци-
јом као пој му су про ста вље ном те ри то ри ји). Си мул та но, ства ра се 
и но ва пред ста ва о прет ња ма кроз стал но по тен ци ра ње про бле ма 
са ими гра ци јом, ор га ни зо ва ним кри ми на лом и те ро ром. Овај при-
ступ, да кле, по ла зи од фор му ли са ња обла сти без бед но сти, иден ти-
фи ко ва ња ак те ра и де фи ни са ња њи хо вих ак тив но сти. Без об зи ра 
43) Bo oth, K. „Se cu rity and Eman ci pa tion”, ReviewofInternationalStudies, 17 (4), 1991, pp. 

313-326.

44) Eriks son, J. „Ob ser vers or Advo ca tes? On the Po li ti cal Ro le of Se cu rity Analysis”, Coopera-
tionandConflict, 34(3), 1999, pp. 311-330.

45) Ayoob, M. „De fi ning Se cu rity: A Su bal tern Re a list Per spec ti ve”, у Kra u se, K.. Mic hael, W. 
(eds.) CriticalSecurityStudies, Uni ver sity of Min ne so ta Press, Min ne a po lis, 1997, pp. 121-
146.

46)  Ibi dem, p. 128.

47) Bi go, D. „The Möbius Rib bon of In ter nal and Ex ter nal Se cu rity(ies).” у Mat hi as, A., Ja cob-
son, D., La pid, Y. (eds.) Identies,Borders,Orders:RethinkingInternationalRelationsTheory. 
Uni ver sity of Mi ne a po lis Press, Mi ne a po lis, 2001, pp. 91-116.
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на чи ње ни цу да је то из у зет но зах те ван за да так, ипак се ус пе ло 
ка ко у екс тен зив ном ма пи ра њу ге не рал не без бед но сне прак се, та-
ко и ана ли зи на ми кро ни воу раз ли чи тих чи ни ла ца ин вол ви ра них 
у без бед но сно под руч је (од тра ди ци о нал них би ро крат ских струк-
ту ра до при ват них без бед но сних струк ту ра). Све то је омо гу ћи ло 
да се одр жи ко рак са са вре ме ним дру штвом ко је ка рак те ри ше све 
ве ћи сте пен про фе си о на ли за ци је и тех нич ке ра ци о нал но сти, где је 
спе ци фич на со ци јал на по зи ци ја при ви ле го ва на функ ци о ни са њем 
у сфе ри без бед но сти. До дај мо и то да су се због не га тив ног ви-
ђе ња се ку ри ти за ци је као ин се ку ри ти за ци је при пад ни ци ове шко ле 
окре ну ли ка пој му де-се ку ри ти за ци је. Ме ђу тим, за раз ли ку од Ко-
пен ха шке шко ле где де-се ку ри ти за ци ја пред ста вља ви ше пре фе ри-
ра ну оп ци ју у од но су на се ку ри ти за ци ју, она је ов де де фи ни са на 
као кри тич ка стра те ги ја ко ја сме ра на то да из ме сти по ли тич ко из 
ди хо то ми је при ја тељ-не при ја тељ у етич ко-по ли тич ки до мен, од у-
зи ма ју ћи јој та ко ква ли тет по ли тич ке ур гент но сти и по себ но сти.48)

Sum ma sum ma rum, ал тер на тив ни по гле ди на без бед ност де-
ле две глав не од ли ке: (1) они про ши ру ју кон цепт без бед но сти та ко 
да укљу чу је ве ћи број пи та ња у од но су на тра ди ци о нал ну ше му 
пре вас ход не фо ку си ра но сти на вој ну ди мен зи ју фе но ме на; и (2) 
они про ду бљу ју кон цепт та ко да се ви ше од но се на ре фе рент ни 
објект не го на са му др жа ву. Све ди ску си је по ве за не са екс тен зи јом 
фе но ме на без бед но сти мо гу се кла си фи ко ва ти у че ти ри гру пе: (1) 
про ши ре ње на до ле ука зу је на кре та ње од на ци ја, пре ко гру па, ка 
по је дин ци ма; (2) про ши ре ње на го ре ука зу је на кре та ње од на ци је 
ка би ос фе ри; (3) хо ри зон тал но про ши ре ње об у хва та про бле ме ко ји 
се кре ћу од вој ске и пре но се на по ли тич ку, еко ном ску, дру штве-
ну, еко ло шку и људ ску без бед ност; и (4) по ли тич ка од го вор ност 
за одр жа ва ње без бед но сти је по ста ла пот пу но ди фу зна и под ра-
зу ме ва: (а) др жа ве, (б) ме ђу на род не ор га ни за ци је, (в) ре ги о нал ну 
или ло кал ну упра ву, (г) не вла ди не ор га ни за ци је, (д) јав но мње ње 
и ме ди је ма сов не ко му ни ка ци је (ин тер нет, но ви не, ра дио и те ле ви-
зи ја), те (ђ) ап стракт не при род не или тр жи шне си ле.49) Ова ква кон-
сте ла ци ја у пр ви план из ба цу је за пи та ност о ко ри сно сти кон цеп та 
без бед но сти. Са јед не стра не, по сто је ми шље ња ко ја твр де ка ко је 
пој му ус кра ће на би ло ка ква ана ли тич ка вред ност, с об зи ром на то 
да ви ше не ма под руч је су штин ског зна че ња, те да је ко хе рент ност 
у из у ча ва њу без бед но сти екс трем но еро ди ра ла.50) Са дру ге стра не, 
48) Huysmans, J. ThePoliticsofInsecurity: fear,migrationandasylumin theEU, Ro u tled ge, 

Lon don, 2006.

49) Rothschild, E. „What is Se cu rity?”, Daedalus,124(3), 1995, pp. 53-98.

50) Bald win, D. „The Con cept of Se cu rity”, Reviewof InternationalStudies, 23(1), 1997, pp. 
5-26.;, Mor gan, P. „Li be ra list and Re a list Se cu rity Stu di es at 2000: Two De ca des of Pro-
gress?”, op. cit., p. 40.
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по сто је и ми шље ња ко ја та ква те о рет ска и ме то до ло шка про ши ре-
ња у из у ча ва њу без бед но сти др же за ну жност, за то што си мул та но 
омо гу ћу ју су жа ва ња у оно ме што се за и ста ти че без бед но сти. На-
и ме, ви ше слој ни је раз у ме ва ње со ци јал них фак то ра, оних си ла ко је 
кре и ра ју по ли тич ку ло јал ност, по раст прет њи и од го ва ра ју ће ко-
лек тив не од го во ре на њих, отва ра и про стор за де-се ку ри ти за ци ју: 
про гре сив но из ме шта ње без бед но сних пи та ња у зо ну ин сти ту ци ја 
и прак се ко ја је уда ље на од „го ле сна ге“, на си ља и кла сич не „без-
бед но сне ди ле ме“.51)

ЗАКЉУЧАК

Са свим је ја сно да без бед ност, као и дру ги кон цеп ти у дру-
штве ним на у ка ма, не ма не ко изо ло ва но, со ци јал но сте рил но, од-
ре ђе ње. Све пер спек ти ве о са мом са др жа ју пој ма без бед но сти и 
пи та ња на шта се по јам од но си (др жа ву, дру штво или по је дин це) 
ма ни фе сту ју ста но ви шта ко ја ин кор по ри ра ју скуп прет по став ки 
о спе ци фич ни јем под руч ју ме ђу на род не по ли ти ке и отво ре ни јем 
под руч ју дру штве ног би ти са ња ин ге не ре. По јам без бед но сти, да-
кле, ни ка да не мо же би ти де фи ни сан на је дан на уч но не у тра лан 
на чин, у вред но сном ва ку у му, за то што мо ра би ти де тек то ван у 
ши рем, че сто ан та го ни зо ва ном, при сту пу дру штве ној ствар но сти 
и кру ци јал ним еле мен ти ма ко ји је кон сти ту и шу. Са о бра зно то ме, 
кон цепт без бед но сти је, по ма ло дра ма тич но, по стао пра во ма ло те-
о рет ско ра ти ште. За оне ко ји га про ми шља ју ко ри сте ћи тра ди ци о-
нал ну дис кур зив ну ма три цу, пре ко по све ће но сти вој ној без бед но-
сти др жа ве, ње го во усло жња ва ње, про ду бљи ва ње и про ши ри ва ње 
је ди рект но про пор ци о нал но ње го вом идеј ном „раз вод ња ва њу“, 
прак тич ном обез вре ђи ва њу и ана ли тич кој не у по тре бљи во сти. За 
опо нен те та квом ста но ви шту, тра ди ци о нал ни пред ло жак је и по 
са др жа ју и по ре фе рент ном објек ту јед но ди мен зи о на лан или јед-
но стран (пар ци јал не при ро де), јер ре флек ту је по глед на свет чи-
ја је кон стан та ви ше или ма ње де сти ло ва но ста ње по мо ћи. Ер го, 
тра ди ци о нал но по и ма ње без бед но сти је део ши ре пре ва лент но сти 
за пад ног мо де ла свет ске по ли ти ке, ко ја пер се по чи ва на им пли-
цит ној ди стинк ци ји из ме ђу: (1) др жа ве и дру штва; (2) јав ног и при-
ват ног; (3) уну тра шњег и спољ ног; (4) без бед но сти и раз во ја; и (5) 
еко но ми је и по ли ти ке.

Без ика кве ана ли тич ке за др шке се мо же ре ћи да нео-ре а ли-
стич ки те о рет ски кор пус без бед но сти (за раз ли ку од Евро пе, крај-
ње пре ва лен тан у САД) не од го ва ра ком плек сно сти и со фи сти ци-
51) Kra u se, K., Mic hael, W. „Bro a de ning the Agen da of Se cu rity Stu di es: Po li tics and Met hods”, 

MershonInternationalStudiesReview, 40(2), 1996, pp. 229-254.
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ра но сти са вре ме не без бед но сне сли ке све та у свој сво јој те о рет ски 
„ко мот ној“ јед но став но сти „јед ном за сваг да да тог ре ше ња“, те 
ме то до ло шком и епи сте мо ло шком ин стру мен та ри ју ко ји је бли жи 
при род ним не го дру штве ним на у ка ма и ко ји пре не бре га ва зна чај и 
ути цај раз ли чи тих те о ри ја ме ђу на род не без бед но сти чи ји ка те го-
ри јал ни апа рат ди рект но од ре ђу ју област по ли тич ки мо гу ћег или 
не мо гу ћег. Има ју ћи то на уму, ре ал-хе ге мо ни стич ки мен та ли тет 
„ми про тив њих“ или „ми про тив свих“, без бед ност ис кљу чи во по-
ве за на са вој ним пи та њи ма, упу ће ност на др жа ву као ре фе рент ни 
обје кат без бед но сти, те апо стро фи ра ње стал но сти и ре гу лар но сти 
ме ђу на род не по ли ти ке во ди у ха зард ре про ду ко ва ња све та кон сти-
ту и са ног на та квим прет по став ка ма. Из то га угла, фор му ли са ње 
син таг ме „осо ви на зла“, пла си ра не од САД, све до чи о не а де кват ној 
пер цеп ци ји сло же но сти ге не рал не свет ске по ли ти ке и ме ђу на род-
ног без бед но сног ком плек са, те ука зу је на „те о рет ско-ло ги стич ке“ 
прет по став ке (о при ро ди без бед но сти и ње ном ре фе рент ном објек-
ту) ко је ре флек ту ју су пре ма ти ју САД на гло бал ном ни воу.

Уко ли ко су нео-ре а ли стич ки де тер ми ни са не „шко ле“ (са 
сво јом цен три пе тал ном, др жав но цен три стич ком без бед но сном 
ло ги ком) и би ле до вољ не за об ја шње ње хлад но ра тов ског све та, 
оне та ко ре ћи ни шта не го во ре о нај ва жни јим без бед но сним про-
бле ми ма да на шњи це. Њи хо ве кон цеп ту ал не по став ке ја ко су ма ло 
упо тре бљи ве за об ја шње ње гра ђан ских кон фли ка та, за то што свој 
ре фе рент ни обје кат де фи ни шу као др жа ву (др жа ва пред ста вља 
про стор ко ји тре ба учи ни ти без бед ним). На су прот то ме, гра ђан-
ски кон флик ти ја сно ука зу ју на то да пред мет без бед но сти тре ба да 
бу ду ста нов ни штво, дру штве не гру пе и/или ет нич ке гру пе, те по-
је дин ци. Де кла ри шу ћи „рат про тив те ро ри зма“ као глав ну нео-ре-
а ли стич ку ком по нен ту сво га без бед но сног ис по ља ва ња, ве ћи део 
За пад ног све та је од у зео се би мо гућ ност да ре ги стру је про бле ме 
ко ји су ин хе рент ни осна жи ва њу др жа ве као глав ног без бед но сног 
ак те ра, чак и по це ну по ја ча ног над гле да ња (или при смо тре) вла-
сти тог ста нов ни штва са озбиљ ним не га тив ним ре пер ку си ја ма на 
ни воу без бед но сти гру па и по је ди на ца. Гло ба ли за ци ја је ко ре ни то 
про ме ни ла свет у ко ме је смо, ство ри ла је но ве про бле ме, ак те ре и 
про це се, па су тра ди ци о нал не те о ри је не до вољ не за њи хо во об ја-
шње ње и раз у ме ва ње. Њи хо во не кри тич ко, дог мат ско при хва та ње 
би отво ри ло вра та за ре тро град но фор си ра ње ре-хе ге мо ни за ци је 
(или им пе ри ја ли за ци је) све та на ли ни ји до ми на ци је ове или оне 
свет ске си ле. Сва ко те о рет ско осна жи ва ње мо ћи би би ло крај ње 
јед но ди мен зи о нал но, на ко рист ње ног по сто је ћег ме ђу на род ног 
раз ме шта ја и не ком па ти бил но са тран сфор ми са ном без бед но сним 
ам би јен том гло ба ли зо ва ног све та. Фор му ли са ња но ве те о ри је без-
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бед но сти у та квим усло ви ма не са мо да зах те ва про ши ре ње са мог 
кон цеп та без бед но сти и про ду бље ње ње ног ре фе рент ног објек та, 
већ и осве шће ност чи ње ни це да она ни ка ко не мо же би ти вред но-
сно изо ло ва на или јед на (то јест: нео спо ри ва).

Има ју ћи то на уму, срп ска без бед но сна ми сао се, да кле, као 
и це ло куп на свет ска, на ла зи пред ве ли ким иза зо вом. Са јед не стра-
не, на ис хо ди шној рав ни, она би сва ка ко тре ба ло да осве сти по-
тре бу ак тив ног укљу че ња у сту диј ску „по тра гу“ за кон цеп ту ал ним 
раз ре ше њем свет ске без бед но сне ком по зи ци је, јер би та кав те о рет-
ски ан га жман, по ред све га дру гог, имао и зна чај не кон се квен це у 
сме ру ста би ли зо ва ња и по бољ ша ња ак ту ел не ре ги о нал на и до ма-
ће без бед но сне си ту а ци је. С об зи ром на „ви ше не го аутен тич но“ 
ис ку ство Ср би је, бом бар до ва ње НА ТО-а и на ру ше на те ри то ри јал-
на це ло ви тост (пер пе ту и ра ње ко сов ске кри зе), не тре ба сум ња ти 
у ана ли тич ку фо ку си ра ност на „ге но тип ске“ те о рет ске ква ли те те 
или „кон цеп ту ал но по ре кло“ тог но вог про ши ре ња и про ду бљи ва-
ња фе но ме на без бед но сти као пр вог „он то ло шког“ ко ра ка у ње го-
вом што ва ља ни јем фор му ли са њу. Са дру ге стра не, је дан део ис-
тра жи вач ких ка па ци те та ну жно тре ба ис ко ри сти ти за „на мен ске“ 
ана ли зе ба зи ра не на мик су по сто је ћих те о рет ских пред ло жа ка, у 
сми слу ком би но ва ња са још увек из у зет но ути цај ном нео-ре а ли-
стич ком па ра диг мом, а у рав ни де мо крат ских прет по став ки ак ту-
ел не срп ске др жав но сти. На том пла ну уже спе ци фи ко ва них ис тра-
жи ва ња мо же се из дво ји ти: (1) про пи ти ва ње срп ске стра те гиј ске 
кул ту ре (што ће до ве сти до „по зи тив не де кон струк ци је“ срп ске 
рат нич ке ми то ло ги је и пра вог нор ма тив ног са гле да ва ња срп ског 
„без бед но сног би ћа“); (2) про пи ти ва ња ори јен ти са на ка ра ди кал-
ном оса вре ме њи ва њу срп ске вој ске и очу ва њу ње них аутен тич них 
вред но сти без об зи ра на по тен ци јал на вој на са ве зни штва (са по-
себ ним ак цен том на ње не спе ци фич не на уч но-обра зов не ка па ци-
те те и осни ва ње елит ног цен тра за стра те гиј ске сту ди је из обла сти 
без бед но сти); и (3) про пи ти ва ње ре ги о нал не бал кан ске са рад ње 
кроз при зму „де се ку ри ти за ци је“ су се да и фор си ра ња ре ги о нал ног 
де мо крат ског ли дер ства на ни воу без бед но сне ко о пе ра тив но сти и 
про е вроп ских ин те гра тив них про це са.
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GLOBALSECURITYTRANSFORMATION:
EXPLANATORYPOTENTIALOFMODERN

APPROACHESTOTHEINTERNATIONALSECURITY

Summary
Analysis of the con cep tual evo lu tion and main cha rac te ri stics of 

con tem po rary ap pro ac hes to the in ter na ti o nal se cu rity phe no me non, 
with all in ter pre ta ti ve di ver sity of the o re ti cal “landsca pe” from World 
War II till pre sent, al lo wing mo re ade qu a te as ses sment of prin ci ple im-
pli cit and ex pli cit di men si ons of re la ti on ship bet we en se cu rity the ory 
and se cu rity prac ti ce. Cri ti cal iden tifying of the pro ble ma tic zo ne of the 
afo re men ti o ned re la ti on ship will, on the one hand, show the po ten tial 
gu i de li nes for a new un der stan ding of se cu rity in the era of glo ba li-
za tion (con cep tual de par tu re from the sta te as only re fe rent ob ject of 
se cu rity stu di es), and, on the ot her hand, al low mo re pre ci se stra te gic 
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land marks de fi ni tion of Ser bian se cu rity agen da on the do me stic, re gi-
o nal and in ter na ti o nal le vel.
Key words: Se cu rity, The o ri es of In ter na ti o nal Se cu rity, Sta te, Glo ba li za tion.
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КРИТИКЕИДЕЈЕСВЕТСКЕДРЖАВЕ1)

Сажетак
Иде је и по ку ша ји ре а ли за ци је фор ми ра ња Свет ске др жа ве 

уз по моћ уни вер за ли стич ких иде а ла, за го ва ра ња ми ра и по рет ка 
то ком људ ске исто ри је до жи вља ва ле су мно го број не кри ти ке и су-
о ча ва ле се са от по ри ма и за мер ка ма. Иако  због пре о вла ђу ју ћег 
ста ва  у по ли тич кој фи ло зо фи ји и прак тич ној по ли ти ци да су ци-
ви ли зо ва на дру штва ко ја на ста њу ју пла не ту ор га ни зо ва на у одво-
је не по ли тич ке за јед ни це ко је се ме ђу соб но од но се на раз ли чи те 
на чи не, а ко ји је де ло вао очи гле дан и ла ко уоч љив у ствар но сти, 
од ба ци ва ње иде је о Свет ској др жа ви, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, 
ни је би ло ни обра зла га но ар гу мен ти ма, у исто риј ској пер спек ти ви 
мо гу ће је уочи ти раз ви ја ње кри ти ке иде је о Свет ској др жа ви. Овај 
рад про у ча ва уоб ли ча ва ње кри ти ке од вре ме на ан тич ких сто и ка, 
пре ко ра но хри шћан ских и сред њо ве ков них цр кве них ота ца, све 
до са вре ме них те о ре ти ча ра дру штве них на у ка, и кла си фи ку је три 
гру пе ар гу ме на та про тив Свет ске др жа ве. Пр ву гру пу пред ста вља-
ју «ге о граф ски ар гу мен ти»,  до ми нант ни од вре ме на Ав гу сти на до 
Пу фен дор фа, ко ји сма тра ју да је ста но ви ште Свет ске др жа ве су-
прот но фи зич ко-ге о граф ским да то сти ма, од но сно со ци о ге о граф-
ским и кул тур ним раз ли ка ма ме ђу љу ди ма и на ро ди ма. Дру га гру-
пу ар гу ме на та ти че се ,,скеп тич них ар гу ме на та”, ко ји збир но сто је 
у за кључ ку ка ко су пред ви ђе не до би ти из град ње Свет ске др жа ве 
за пра во или ма ње од гу би та ка, или пот пу но бес плод не, пре све га 
што се ти че ин сти ту ци о нал ног спре ча ва ња из би ја ња ра то ва и одр-
жа ва ње ми ра у све ту. Тре ћа гру па агру ме на та кон цен три ше се око 
бо ја зни од пре ра ста ња по ли тич ког, ко смо по ли ти ског иде а ли зма, 
услед ути ца ја ре ал них окол но сти, у за стра шу ју ћи вид гло бал не ти-
1) Овај рад је ура ђен у окви ру про јек та 149026 ко га фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и 

тех но ло шки раз вој.



СПМброј4/2009,годинаXVI,свеска26. стр.227-242.

228

ра ни је, ко ја би се об ру ши ла на сло бо де по је ди на ца и дру штве них 
ко лек ти ви те та. 
Кључ не ре чи: Свет ска др жа ва, ко смо по ли ти зам, кри ти ка и ар гу мен ти.

Чи ње ни ца је да Свет ска др жа ва, као ефек тив на над на ци о-
нал на власт на гло бал ном ни воу са свим атри бу ти ма по ли тич ке 
мо ћи, ни ка да до са да ни је по сто ја ла. То ком људ ске исто ри је са мо 
су по сто ја ле иде је ка ко до ње до ћи, уз број не по ку ша је по ли тич-
ких про је ка та да се ко ри шће њем уни вер за ли стич ких иде а ла, за го-
ва ра њем ми ра и по рет ка про ши ри власт и про кла му је као трај на 
и вр хов на. Ни свет ско гра ђан ство као прав но-ста ту сна ка те го ри ја 
ни ка да до са да ни је за жи ве ла. За то је иде ја о Свет ској др жа ви то-
ком це ле људ ске исто ри је до жи вља ва ла  мно го број не кри ти ке и су-
о ча ва ла се са сна жним от по ром и за мер ка ма. Шта ви ше, из кор пу са 
иде ја о Свет ској др жа ви ни је по те кло пу но зна чај них де ла те о риј-
ског, по ли тич ко-фи ло зоф ског до ме та, де ла ути цај них и за о кру же-
них, као што је, ре ци мо, би ла Дан те о ва Монархија. Све то нас на-
во ди на за кљу чак да је, упр кос ви тал но сти и исто риј ском ути ца ју 
иде је о Свет ској др жа ви, на ро чи то у мо дер ној епо хи, њен до ма шај 
био огра ни чен и у те о риј ском и у прак тич ном сми слу, на ро чи то у 
по гле ду про ши ри ва ња кру га по бор ни ка ове иде је. 

Да ље, иде ја о Свет ској др жа ви на и ла зи ла је у сва кој исто-
риј ској фа зи ње ног за го ва ра ња на број не при го во ре, ко ји су се ја-
вља ли на мно го раз ли чи тих на чи на, по нај пре због пре о вла ђу ју ћег 
ста ва у по ли тич кој фи ло зо фи ји и прак тич ној по ли ти ци, ко ја је за 
ак си ом узи ма ла чи ње ни цу да су ци ви ли зо ва на дру штва ко ја на ста-
њу ју пла не ту, ор га ни зо ва на у одво је не по ли тич ке за јед ни це ко је се 
ме ђу соб но од но се на раз ли чи те на чи не, од са ве зни штва и са рад ње 
до су прот ста вља ња и ра та. Због  овог ак си о мат ског ста ва, ко ји је 
де ло вао очи гле дан и ла ко уоч љив у ствар но сти, од ба ци ва ње иде је о 
Свет ској др жа ви, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ни је би ло ни обра зла-
га но ар гу мен ти ма. По ли тич ка ре ал ност је ,,опи пљи во шћу” по де ла 
и по сто ја њем по ли тич ког мно штва, за мно ге опо нен те иде је Свет-
ске др жа ве, би ла до вољ на да ра ци о нал ну ар гу мен та ци ју сма тра ју 
из ли шном. Ипак, по ли тич ки ко смо по ли ти зам и иде ја Свет ске др-
жа ве ни су оску де ва ли ин те лек ту ал ним опо ни ра њи ма – по је ди ни 
ауто ри су за у зи ма ли ста во ве у при лог не по пу стљи ве од бра не по ли-
тич ког си сте ма, за сно ва ног на ин ди ви ду ал ним др жа ва ма, а про тив 
оно га што су они ви де ли као ре ал ну или из ми шље ну ,,опа сност” 
у ви ду пла ни ра ња и оства ри ва ња Свет ске др жа ве, од но сно Ко смо-
по ли са, или у бла жем ви ду, сма тра ли је за не ре ал ну ал тер на ти ву 
по сто је ћем по ли тич ком уре ђе њу дру штва. Њи хо ви ар гу мен ти су се 
пре те жно усме ра ва ли на тврд ње да је фор ми ра ње Свет ске др жа ве 
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или нео ства ри ви по ду хват или да, ако је тај по ду хват ипак из во-
дљив, он не у мит но во ди у прав цу број них но вих про бле ма, крај ње 
не по жељ них по сле ди ца и опа сних пер спек ти ва.

Пр ви те о риј ски опо нен ти иде је Свет ске др жа ве у исто ри ји 
ја вља ју се још за вре ме Рим ског цар ства, у до ба ка да је би ло те о-
риј ски ве о ма те шко (а прак тич но са свим не мо гу ће) опо ни ра ти уни-
вер зал ној до ми на ци ји рим ске по ли тич ке мо ћи, ко ја се, као што смо 
ви де ли, у иде о ло шкој сфе ри по и сто ве ти ла са фи ло зоф ским иде а-
ли ма ан тич ког ко смо по ли ти зма и Ко смо по ли са. У то вре ме је би ло 
са свим не ра зум но за го ва ра ти по вра так на пре жи ве ле об ли ке по-
ли тич ког устрој ства у окви ри ма по ли са, гра да-др жа ве, док су још 
мно ги ве ко ви раз два ја ли рим ске кри ти ча ре свет ске вла сти од мо-
гућ но сти да уоп ште ан ти ци пи ра ју бу ду ћу ал тер на ти ву им пе ри јал-
ном по рет ку, у ви ду на ци о нал не, те ри то ри јал не су ве ре не др жа ве, 
ко ја ће на ста ти тек по рас па ду фе у дал ног по рет ка. Прак тич на уви-
ђа ња пре ве ли ке ,,рас тег ну то сти” им пе ри је ко ја је за хва та ла нај ве-
ћи део по зна тог све та, пре на прег ну то сти вој них по тен ци ја ла и те-
шко ћа у по ре ском си сте му, ни су до ти ца ла фи ло зоф ско-иде о ло шке 
те ме ље рим ског им пе ри јал ног уни вер за ли зма. За то су при го во ри 
им пе ри јал ном зда њу, ко је се оде ва ло уз ви ше ним иде а ли ма Свет-
ске др жа ве, би ли усме ре ни из ну тра, на ука зи ва ње не до след но сти и 
про тив реч но сти из ме ђу сто ич ких фи ло зоф ских схва та ња о Ко смо-
по ли су и по сто је ћег им пе ри јал ног по рет ка, огре злог у ко руп ци ју и 
вла да ви ну си ле. Сто га су по је ди ни од сто ич ких кри ти ча ра Рим ског 
цар ства пред ла га ли по де лу гра ђан ског жи во та на при ват ни и јав ни, 
и чвр сто за го ва ра ли ста но ви ште о над мо ћи уро ђе ног, при род ног 
за ко на, над  при сил ним, ко руп тив ним ме ха ни зми ма рим ског по ли-
тич ког жи во та и не прав да ма ко је се чи не не са мо кр ше њем за ко на, 
већ ко је по сто је и уну тар са мог рим ског прав ног си сте ма. Исто риј-
ске епи зо де из до ба ра ног прин ци па та, као она ка да је им пе ра тор 
Не рон 65. го ди не н.е. ли кви ди рао ве ћи број сто и ка (укљу чу ју ћи 
свог бив шег учи те ља Се не ку и ње го вог си нов ца Лу ка на), под оп-
ту жбом да су ко ва ли за ве ру да га сврг ну са вла сти, го во ре нам о 
су ко бу ко смо по лит ских иде а ла и  не мо ћи  њи хо вих за го вор ни ка 
да се су про ста ве ре ал ној, ого ље ној по ли тич кој вла сти оно га до ба. 

Су штин ски но во су прот ста вља ње ан тич ком по и ма њу Свет-
ске др жа ве, оте ло тво ре не у Рим ском цар ству, и то у оба ви да, и оном 
фи ло зоф ском, сто ич ком и оном ре ал по ли тич ком, до не ло је тек хри-
шћан ско от кро ве ње. Хри шћа ни су кр вљу сво јих пр вих му че ни ка, 
по стра да лих у про го ни ма по ка та ком ба ма или рим ским аре на ма, 
све до чи ли о но вом, уни вер зал ном по и ма њу ,,цар ства ко је ни је од 
ово га све та”, а ко је се ис че ку је. Те о риј ски кон цепт хри шћан ског 
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по и ма ња Свет ске др жа ве кроз ста во ве о ,,два гра да”, а у кон тек-
сту про па сти рим ске уни вер зал не др жа ве под на ле ти ма вар вар ских 
пле ме на ко ји су об ја шња ва ни не прав дом, не при род но шћу, су ро во-
шћу и не са вр ше но шћу зе маљ ског цар ства, рим ског Ко смо по ли са, 
уоб ли чио је све ти Агу стин у де лу Одржавибожијој. Оно на шта 
је ука зи вао Ав гу стин као осно ву не при род но сти рим ског по рет ка 
је то да, осим што је по чи вао на  тро сте пе ној  гра да ци ји људ ског 
дру штва, на кон гра да и др жа ве (orbisterrae-tertiumgradum-socie-
tashumanae), Рим ни је пре ва зи шао по сле ди це ,,ме ша ња је зи ка” из 
ста ро за вет не при че о Ва ви лон ској ку ли. Је зич ки про блем је де лом 
пре ва зи ђен ко ри шће њем ла тин ског је зи ка као linguae franca,али 
је це на на ме та ња по ли тич ког је дин ства би ла стра шна и са мо при-
вре ме на, по што је би ла по стиг ну та на си љем, осва ја њем и кр во-
про ли ћи ма. За то се као по сле ди ца све га то га, уни вер зал ни рим ски 
по ре дак по сте пе но пре тво рио у уни вер зал ни ха ос, у ко ме је ра то-
ва ње са спољ ним не при ја те љи ма са мо за ме ње но још по губ ни јим и 
кр ва ви јим уну тра шњим су ко би ма, у ви ду уче ста лих дру штве них 
не ре да и гра ђан ских ра то ва2). По ме ну ти Ав гу сти но ви ар гу мен ти су 
ве о ма зна чај ни не са мо у кон тек сту ње го ве ре ли ги о зне исто риј ске 
кон цеп ци је, већ и због њи хо вог ка сни јег ути ца ја на сред њо ве ков не 
ми сли о це, кри ти ча ре иде је о Свет ској др жа ви, ко ји су се на њих 
че сто по зи ва ли, као што је био Ни ко ла од Оре зме. Ав гу сти но ва ар-
гу мен та ци ја пред ста вља ла је то ком ве ћег де ла сред њег ве ка и зва-
ни чан став рим ских па па пре ма иде ји уни вер зал не, свет ске мо нар-
хи је и ње ним мањ ка во сти ма, на ро чи то у вре ме спо ро ва о при ма ту 
из ме ђу све тов них и ду хов них вла сти, ко ји су у јед ном исто риј ском 
пе ри о ду еска ли ра ли у по ли тич ке су ко бе из ме ђу фрак ци ја гвел фа и 
ги бе ли на. 

Зна чај кри тич ких ста во ва спрам уни вер зал них пре тен зи ја 
све тов них вла сти у зре лом сред њем ве ку, пред ста вљао је пред мет 
ин те ре со ва ња мно гих ре ле вант них ми сли ла ца. Мар си ли је Па до-
ван ски, аутор кла сич ног де ла Бранилацмира (DefensorPacis), сма-
трао је да је пи та ње да ли је пред ност за ци ви ли зо ва но чо ве чан ство 
по сто ја ње јед не вр хов не вла сти, или је пак ра зло жни је по сто ја ње 
ви ше раз ли чи тих вла сти у раз ли чи тим свет ским ре ги ја ма, ко је су 
про стор но уда ље не, са раз ли чи тим на ро ди ма ко ји има ју раз ли чи-
те оби ча је, мо рал не вред но сти и го во ре раз ли чи те је зи ке, ве о ма 
сло же но и да зах те ва сту ди о зно про ми шља ње.3) Иако се Мар си ли је 
екс пли цит но ни је опре де љи вао ни за иде ју о Свет ској др жа ви, ни 
про тив ње, ста во ви ко ји ма на ги ње не сум њи во су бли жи кри тич ком 
2) Ав гу стин Ауре ли је, Обожијојдржави, Кр шћан ска са да шњост, За греб, 1982, стр. 7

3)  Mar si li us of Pa dua, DefensorPacis, vol II, New York, 1976, str. 85-86
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од но су пре ма Свет ској др жа ви, пре све га по пи та њу кул тур них и 
ге о граф ских фак то ра, за у зи ма ју ћи ста но ви ште по ко ме је Ари сто-
те лов ски иде ал гра да-др жа ве нај по де сни ји, нај при род ни ји и нај по-
жељ ни ји об лик ор га ни зо ва ња људ ског дру штва. 

Пе ри од ја ча ња фран цу ске мо нар хи је, по сте пе на ди фе рен ци-
ја ци ја ње ног ста нов ни штва, ко ја ће на кра ју до ве сти до фор ми ра-
ња са мо стал не фран цу ске на ци је, то ком бор би за по ли тич ку са мо-
стал ност и од пап ске вла сти и од но ми нал не вр хов не вла сти Све тог 
рим ског цар ства, по бу дио је но ва кри тич ка про ми шља ња пре ма 
уни вер зал ним пре тен зи ја ма вла сти. До ми ни ка нац Јо ван Па ри-
шки, про па ган ди ста фран цу ског мо нар ха Фи ли па Ле пог, у књи зи 
Окраљевскојипапскојвласти(DePotestateRegiaetPapali), ко ја 
је из да та не ко ли ко го ди на пре ра да Пје ра Ди бое, са ста вља спи сак 
раз ло га за што тре ба као не по жељ но од ба ци ти ста но ви ште ,,о јед-
ној вла да ју ћој гла ви”. Он  је сма трао да су прав ни ци ко ји за сту па ју 
ово ста но ви ште у за блу ди, јер иде ја да сви тре ба да бу ду пот чи-
ње ни јед ној вр хов ној мо нар хи ји ни је уте ме ље на ни у при род ном 
ни у бо жан ском пра ву, већ је на про тив, са свим не при клад на. Јо ван 
Па ри шки на да ље на во ди сле де ће раз ло ге у при лог те зи ко ју за сту-
па: раз ли чи тост кли мат ских при ли ка и у ве зи са њи ма раз ли чи-
ти људ ски тем пе ра мен ти на уда ље ним про сто ри ма; не мо гућ ност 
све тов них вла сти (за раз ли ку од ду хов них) да ефек тив но при не су 
свој ,,мач до уда ље них љу ди” јер им мањ ка ди сци пли на; не по сто-
ја ње по тре бе за јед ним ти ту ла ром ,,про ла зних до ба ра”, по што су 
она у при ват ном вла сни штву; раз ли чи тост љу ди (услед раз ли чи тих 
усло ва жи во та) и оно га што они сма тра ју вр ли ном зах те ва, као и 
раз ли чи ти об ли ци вла да ви не.4)

Цео век ка сни је, на са мом кра ју XIV ве ка, Ни ко ла од Оре зме 
је у ко мен та ри ма на Ари сто те ло ву Политику, ко ји ма је те жио да 
те о риј ски бра ни су ве ре ност фран цу ских мо нар ха (кон крет но, ње-
го вог са вре ме ни ка Шар ла V) од пре тен зи ја уни вер зал них вла сти, 
на тра гу Мар си ли ја Па до ван ског и Јо ва на Па ри шког, пру жио до 
та да нај де таљ ни ју и нај о збиљ ни ју ар гу мен та ци ју про тив уни вер-
зал не, Свет ске др жа ве.  Основ ни став у при лог од ба ци ва ња иде је 
Свет ске др жа ве за Ни ко лу од Оре зме је да је она ,,су прот на при-
ро ди и бо жи јој во љи”, по зи ва ју ћи се на би блиј ске ци та те и ста но-
ви шта све тог Ав гу сти на. Пр ви ар гу мент на ко га се по зи ва су кул-
тур не раз ли ке због раз ли чи то сти ре ги ја, тем пе ра ме на та, оби ча ја и 
на ви ка, што узро ку је да и вла сти и по зи тив ни за ко ни бу ду раз ли чи-
4)  MedievalPoliticalIdeas, vol 2 (ed. E.Le wis), Lon don, str. 471-472
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ти.5) На да ље, на ро ди ши ром све та су при род но раз дво је ни ге о граф-
ским ба ри је ра ма, што је усло ви ло њи хо во раз ви ја ње у раз ли чи тим 
прав ци ма, пре све га раз ви ја ње раз ли чи тих је зи ка, што је за ње га 
та ко ђе по ка за тељ да се по тре бе по ли тич ког ор га ни зо ва ња мо ра ју 
за до во љи ти у раз ли чи тим об ли ци ма. За сле де ћи раз лог Ни ко ла од 
Оре зме узи ма вре мен ску огра ни че ност и про ла зност свих се ку-
лар них тво ре ви на, ко ја је са свим у скла ду са њи хо вом про стор ном 
огра ни че но шћу, јер је са мо Хри сто во цар ство бе крај но.6) Све пре-
тен зи је по ли тич ких тво ре ви на да тра ју веч но и об у хва те цео свет, 
сма тра ,,по ет ским фик ци ја ма”, узи ма ју ћи за при мер рим ског пе-
сни ка Вир ги ли ја. Ко нач но, Ни ко ла од Оре зме сма тра да је чи ње ни-
ца ши ре ња те ри то ри ја по је ди них све тов них вла сти по ко ра ва њем 
дру гих на ро да, ло ше оправ да ње за Свет ску др жа ву, за кљу чу ју ћи да 
,,мо нар хи ја та ко ве ли ке рас про стра ње но сти ни је при род на кра ље-
ви на, већ тво ре ви на на си ља ко ја не мо же да по тра је”7).

На ве де ни ар гу мен ти про тив Свет ске др жа ве кон стант но се 
по на вља ју то ком XVI и XVII ве ка код чи та вог ни за ми сли ла ца ко ји 
су обе ле жи ли пре лаз у мо дер ну епо ху. Се мју ел Пу фен дорф, ис так-
ну ти прав ник из овог пе ри о да, та ко ђе се по зи вао на раз ло ге кла-
сич не сред њо ве ков не ре зер ви са но сти пре ма уни вер зал ним об ли-
ци ма по ли тич ке вла сти, пре све га оне ко ји се ти чу хе те ро ге но сти 
и по де ље но сти чо ве чан ства, сма тра ју ћи да се при род но пра во не 
да сме сти ти у је дан уни вер зал ни дру штве ни уго вор. По ред то га, 
Пу фен дорф је сма трао да би  ства ра ње Свет ске др жа ве не у мит но 
пре тво ри ло на ста ју ће ме ђу на род но пра во у уну тра шње и до ве ло 
до гра ђан ског ра та, до да ју ћи да ,,број ност људ ске ра се и нео гра-
ни че но мно штво тран сак ци ја не до зво ља ва ју да се љу ди ује ди не у 
јед но те ло, јер би то јед но те ло, у та квим ди мен зи ја ма, би ло угро-
же но уну тра шњим по ре ме ћа ји ма од стра не истих не по го да ко је се 
стал но над ви ја ју над људ ском ра сом, са мо знат но ве ћим.”8)

Ма да и сам је дан од глав них за го вор ни ка свет ског ми ра кроз 
фор ми ра ње фе де рал ног по ли тич ког удру жи ва ња у свет ским раз-
ме ра ма, и Кант је имао не ко ли ко при мед би пре ма при жељ ки ва ној 
Свет ској др жа ви, ко је се пре ма Ке не ту Вол цу, мо гу свр ста ти у две 
гру пе: јед ну, ко ја се ти че са ме при ро де уни вер зал не др жа ве и дру-
гу, ко ја се ти че прак тич них при мед би. Што се ти че пр ве гру пе при-
5) MaistreNicoleOresme, Tran sac ti ons of Ame ri can Phi lo sop hi cal So ci ety, vol 60, Phi la delp hia, 

1970, str. 250a

6) Исто, 250 б

7) Исто, 250 д

8) Lin ka ter A, ManandCitizientsinInternationalRelations, Lon don, 1982, str. 66
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мед би, Кант за кљу чу је ка ко не ма до вољ но слич но сти из ме ђу по ри-
ва ин ди ви дуа да на пу сте при род но ста ње и фор ми ра ју по ли тич ку 
струк ту ру и др жа ва ство ре них дру штве ним уго во ром, на осно ву 
ко јих би оне би ле при мо ра не да на пу сте сво ју ,,при ро ду” и удру же 
се, по што су од но си из ме ђу др жа ва знат но ком плек сни ји од од но са 
из ме ђу по је ди на ца. Волц па ра фра зи ра Кан тов за кљу чак ка ко би, 
по што др жа ве већ има ју ле гал не кон сти ту ци је, би ло иле гал но да се 
оне под вр га ва ју дру гим уста ви ма.9) Ме ђу прак тич ним при мед ба-
ма Кант пре све га ви ди лин гви стич ке и ре ли ги о зне раз ли ке. Кант 
за сту па ста но ви ште да, ако до фор ми ра ња Свет ске др жа ве до ђе, 
она ће се оства ри ти пре осва ја њем не го мир ним спо ра зу ме ва њем 
ко га оме та ју и обе сми шља ва ју по ли ти ча ри и др жав ни ци. Жа ле ћи 
над та квим на чи ном оства ре ња по ли тич ког ује ди ња ва ња чо ве чан-
ства, Кант је сма трао да ће та ко би ти ство рен ,,без ду шни” де спо ти-
зам ко ји ће уни шти ти све ,,кли це до бро те”, ис цр пе ти ,,све људ ске 
енер ги је”, за вр ши ти на ,,гро бљу сло бо де”, све док се на кра ју не 
пре тво ри у анар хи ју.10) Упра во из ово га раз ло га Кант је тра гао за 
дру гим, ра ци о нал ним, ко смо по лит ским ре ше њем ме ђу на род не са-
рад ње, ко је би до ве ло до ми ра ме ђу др жа ва ма. 

Де вет на е сто ве ков на кри ти ка иде је о Свет ској др жа ви пре те-
жно је по те кла из Хе ге ло ве фи ло зо фи је, ко ја је у ди ја лек тич ком 
раз во ју иде је сло бо де кроз исто ри ју, за њен ко нач ни циљ сма тра-
ла плу ра ли тет гра ђан ских др жа ва, а не је дин стве ну уни вер зал ну 
по ли тич ку тво ре ви ну. Нај до след ни ју ар гу мен та ци ју про и за шлу из 
овог схва та ња, дао је Карл фон Штен гел, про фе сор прав них на у ка 
у Мин хе ну, у књи зи Светска држава и проблеммира (Weltstaat
undFriedensproblem) из 1909. го ди не, у ко јој твр ди да је за фор-
ми ра ње гло бал не по ли тич ке тво ре ви не по тре бан ал тру и зам, ко ји 
у ствар но сти по сто ји са мо из ме ђу при пад ни ка ма њих за јед ни ца: 
по ро ди ца, пле ме на, ко му на или др жа ва. Од ба цу ју ћи апри о ри ко-
смо по лит ски кон цепт брат ства свих љу ди као не по де сан и не по же-
љан, Штен гел под цр та ва зна чај ме ђу на род ног пра ва из ме ђу мно-
штва су ве ре них др жа ва, ис ти чу ћи да ци ви ли зо ва ни на ро ди мо ра ју 
да по шту ју ње го ве фун да мен тал не прин ци пе не са мо ме ђу со бом, 
већ и у од но ше њи ма пре ма при ми тив ним људ ским за јед ни ца ма, 
ко је не ма ју чак ни нај при бли жни ју пред ста ву шта је то ме ђу на род-
но пра во. Ње гов зе мљак и са вре ме ник, исто ри чар Фри дрих Мајн ке 
у књи зи Космополитизаминационалниосећај (Weltburgertumund
Nationalstaat) из 1907. го ди не су че ља ва ова два ста но ви шта, за-
9) Waltz Ken neth, Kant,Liberalism,War, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, vol. LVI, str.337 

10) TheMetaphysicofMorals (ured. H. Re iss), Kant:PoliticalWritings, Cam brid ge, 1991, str. 
165
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кљу чу ју ћи ипак, да су ово ,,два об ли ка ми шље ња ко ја не ис кљу чу-
ју јед но дру го...и ко ји се на до пу њу ју”, као и да је ,,нај бо љи не мач-
ки на ци о нал ни осе ћај онај ко ји укљу чу је и ко смо по лит ске иде а ле о 
чо ве чан ству из над на ци о нал но сти”11), по сма тра ју ћи из ра ста ње ко-
смо по ли ти зма из на ци о на ли зма као не сум њи ву те ко ви ну про гре са. 

На кон дра стич них про ме на у ме ђу на род ној по ли ти ци у епо-
хи свет ских ра то ва, уз по раст ли те ра ту ре ко ја је за го ва ра ла иде ју 
Свет ске др жа ве, при ме тан је и по раст бро ја оних књи га ко је су се 
су прот ста вља ле овој иде ји. Пр ва, и јед на од нај зна чај ни јих ме ђу 
овим књи га ма је Менаџерскареволуција (1941), аме рич ког со ци-
о ло га и фи ло зо фа Џем са Бур на ма, ко ји се у њој по за ба вио иде-
јом цен тра ли зо ва не, би ро крат ски ор га ни зо ва не Свет ске др жа ве и 
на шао три глав на раз ло га због ко јих оства ре ње ове иде је сма тра 
не по жељ ном. Пр во, Бур нам сма тра да је по ду хват из град ње гло-
бал ног би ро крат ског апа ра та из над тех нич ких мо гућ но сти би ло 
ко је људ ске гру па ци је, па је цео по ду хват крај ње уза лу дан. Дру го, 
он пред ви ђа да се ова ква др жа ва мо же по че ти ства ра ти тек на кон 
што јед на од ве ли ких си ла ус по ста ви сво ју гло бал ну по ли тич ку 
пре власт, али сма тра да је њен им пе ра тив ни по сао ,,уло ге свет ског 
по ли цај ца” из ван мо ћи сва ке од нај ја чих др жа ва, да би оне вр ло 
бр зо од у ста ле од на ме ра да би ло шта у том прав цу пре ду зму на 
пла не тар ном ни воу и да би, све осим кон тро ле стра те шких ло ка ци-
ја, пре пу сти ле анар хи ји и спле ту бу ду ћих окол но сти. И као тре ће, 
Бур нам ука зу је да су ет нич ке, кул тур не, со ци јал не и кли мат ске раз-
ли ке то ли ке да их чи не не мо гу ћим и не по доб ним за усме ра ва ње и 
сво ђе ње на же ље но по ли тич ко је дин ство, пре ма то ме, та ко не што 
ни је оства ри во у до глед ној бу дућ но сти.12)

Из у зет но ути ца јан у јав но сти, где је пре по знат као вид кри-
ти ке на ста ју ћег свет ског фе де ра ли зма, био је чла нак по зна тог 
аме рич ког те о ло га Рај нхол да Ни бу ра, Илузија о Светској влади 
из 1949. го ди не. Ни бу ров ,,лајт мо тив” о не мо гућ но сти ства ра ња 
Свет ске др жа ве са др жан је у две про по зи ци је. ,,Као пр во је да се 
вла де не ства ра ју са гла сно шћу (ма да се не ка да на ме ћу на сил ним 
пу тем). Као дру го је да вла де има ју са мо огра ни че не до ме те у ин-
те гри са њу дру штва.”13) Кон текст по ме ну тих про по зи ци ја ко је на-
во ди Ни бур ве зан је пре све га за вре ме ка да је овај рад на пи сан, 
то јест за хлад но ра тов ско над ме та ње, па се пр ва тврд ња од но си 
по нај ви ше на не мо гућ ност да се  др жа ве са дру гим дру штве но-
11)  Me in cke Fri e drich, CosmopolitismandNationalState, Prin ce ton, 1970, str. 21

12)  Bur nham Ja mes, ManagerialRevolution, Pen guin, 1945, str. 149

13)  Ni eb hur Re in hold, TheIllusionofWorldGovernment, u kwi zi ChristianRealismandPoliti-
calProblem, Lon don, 1974, str. 26
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еко ном ским уре ђе њем, по пут Со вјет ског Са ве за или Ки не, мир ним 
пу тем при дру же про јек ту фе де рал не Свет ске др жа ве, устро је не на 
за пад ним ли бе рал ним те ме љи ма. У раз ра ђи ва њу овог ста ва Ни бур 
об ја шња ва да у це ло куп ној до та да шњој исто ри ји не по сто ји слу-
чај до бро вољ ног пре пу шта ња др жав ног су ве ре ни те та ко ју ну жно 
зах те ва про јект из град ње Свет ске др жа ве, по ка зу ју ћи да су при ме-
ри Хоб со вог др жав ног уго во ра или исто риј ски уго во ри о ства ра-
њу САД не при ме ре ни за би ло ка кве ана ло ги је. Пр ви при мер је по 
ње го вом ми шље њу, те о риј ска фик ци ја, док је дру ги про дукт по ли-
тич ке бор бе ко ја је тра ја ла де це ни ја ма. Што се ти че дру ге про по зи-
ци је, ко ју сма тра озбиљ ни јом и бит ни јом, Ни бур сма тра за на ив не 
на по ре за го вор ни ка Свет ске др жа ве да се ство ри свет ски по ли тич-
ки су бјект и ње гов прав ни по ре дак до но ше њем не ка кве од лу ке или 
по ли тич ког де кре та. За сту па ју ћи ста но ви ште да ,,ауто ри тет вла сти 
ни је пр вен стве но ауто ри тет пра ва, већ ауто ри тет са ме за јед ни це”, 
Рај нхолд Ни бур сма тра да осе ћај за јед ни це по ти че из хо мо ге но сти 
дру штве ног тки ва.  Ка ко је по ло ви ном XX ве ка ова хо мо ге ност би-
ла ве о ма сла ба, он ис ти че да не по сто је осно ви за из град њу ауто-
ри те та за јед ни це на свет ском ни воу, ма да би се она у пер спек ти ви 
мо гла из гра ђи ва ти, али са мо као опи ра ње прет ња ма од ра та и ти ра-
ни је, што би мо гло да при бли жи и хо мо ге ни зу је свет ске за јед ни це 
јед не са дру ги ма. Чак и у овом слу ча ју, Ни бур не ма пу но оп ти ми-
зма за про јект Свет ске др жа ве, сма тра ју ћи га нео ствар љи вим, па 
чак и про ма ше ним, по што сма тра да као што прет ње и опа сно сти 
не ке љу де во де у прав цу мо ра ла и од го вор но сти, исто та ко дру-
ге во де у нео д го вор ност и пу ки кри ти ци зам.14) Ни бур се по зи ва 
на исто ри јат свет ских ми ров них ор га ни за ци ја, по тре бе да њи хо-
ве струк ту ре и де лат но сти у од но су на иза зо ве бар ма ло над ра сту 
ми ни мал не окви ре и чи ње ни цу да оне у то ме ни су има ле успе ха, 
ни ти су на шле за то раз у ме ва ње код сво јих др жа ва-чла ни ца, а ни 
код ста нов ни штва ши ром пла не те.

Знат но кон зи стент ни ја кри ти ка иде је Свет ске др жа ве сти-
гла је од стра не Ини са Кло да, јед ног од глав них аме рич ких те о-
ре ти ча ра ме ђу на род них од но са ре а ли стич ког прав ца. Он је у свом 
де лу Мачевиураоницама (SwordsinPlowshares) из 1957. го ди не, 
на све га не ко ли ко стра ни ца раз гра дио и опо вр гао глав не на по ре 
и за ла га ња та да шњих свет ских фе де ра ли ста у при лог овој иде ји. 
Кло до ву ми сао ина че ка рак те ри ше те мељ но за ла га ње за про ве ре-
на, праг ма тич на ре ше ња свих по сто је ћих свет ских про бле ма, а не 
за за сту па ње ста во ва спе ку ла тив но-иде а ли стич ке са др жи не. Ње го-
во ста но ви ште је да Свет ска др жа ва уоп ште ни је оно што је по-
14)  Исто, стр. 25
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треб но све ту, по што су та да шњим по ли тич ким при ли ка ма у све ту 
би ла по треб на функ ци о нал на, а не са мо ин сти ту ци о нал на ре ше ња; 
од но сно, да Свет ска др жа ва ни је оно што тре ба да бу де ство ре но, 
ни ти је ње на ин сти ту ци о на ли за ци ја ме тод ко ји се мо же ко ри сти ти 
да фор ми ра дру штво ко је је ре ал но оствар љи во, са при хва тљи вом 
упра вом и одр жа ва њем мир ног са по сто ја ња, по што су сви ови ци-
ље ви на дру га чи ји на чин оствар љи ви ји и већ су у про це су опе-
ра ци о на ли за ци је.15) Клод на да ље сма тра да је ин тер на ци о на ли зам 
по жељ ни ји од су пра на ци о на ли зма у ре ал ним окол но сти ма, па за то 
ети ке ти ра свет ске фе де ра ли сте као за блу де ле, на ив не, па чак и не-
по ште не осо бе. Ње го во ре тор ско пи та ње: ,,Да ли Свет ска др жа ва...
за сни ва сво је пер спек ти ве на осно ву пру жа ња по зна тих ре ше ња 
оних про бле ма ко је би тре ба ло да ре ши?”16) упра во ука зу је на ње го-
во сум њи че ње свет ског фе де ра ли зма као на ив ног и не ис кре ног, јер 
до са да по зна та ре ше ња не пред ви ђа ју иде ју фор ми ра ња Свет ске 
др жа ве као нео п ход не. Ако би се ова ре ше ња, по Кло до вом ми-
шље њу, по ка за ла не а де кват ним, тек он да је не мо гу ће за ла га ти се 
за не што не функ ци о нал но и не про ве ре но. Клод озна ча ва ову на ив-
ност као ,,прет по став ку да је свет ски фе де ра ли зам мо гућ за то што 
се ве ру је да је не ми но ван”, ука зу ју ћи на ње ну ло гич ку па ра док сал-
ност ти па ,,чо век мо же да ура ди оно што мо ра”17).

По ред то га, Клод де таљ но раз ви ја ар гу мен те за сво је при го-
во ре, а у од но су на ста во ве ко је су свет ски фе де ра ли сти раз ра ди-
ли у при лог соп стве ном ста но ви шту. Пр ви се ти че не по бит но сти 
де мо крат ског уре ђе ња Свет ске др жа ве, ко га свет ски фе де ра ли сти 
узи ма ју као прет по став ку ко ја се под ра зу ме ва, а ко ја је по Кло ду 
про бле ма тич на услед раз ли чи то сти др жав них уре ђе ња, пре све га 
због то га што су на  ве ли ком де лу свет ске по вр ши не пре о вла да-
ва ли ауто ри тар ни ре жи ми, ко ји су са не по ве ре њем гле да ли у све 
ли бе рал не про јек те, па та ко и ли бе рал но и де мо крат ско устрој ство 
пред ло же не Свет ске фе де рал не др жа ве. Та ко ђе, Клод ука зу је на 
кон тра дик тор ност ко ју за го ва ра ње де мо крат ског об ли ка уре ђе ња 
Свестске др жа ве ства ра у са мом де мо крат ском де лу све та. На и ме, 
та ко би се ство ри ло су прот ста вља ње из ме ђу по тре бе за мо би ли-
за ци јом ши ро ке на род не по др шке за де мо крат ску Свет ску др жа ву 
и де мо крат ски иза бра них др жав них вла сти у пар ла мен тар ним, за-
пад ним др жа ва ма. Дру ги Кло дов при го вор се од но си на, ка ко он 
сма тра, то тал но про ма ше ну те о риј ску по став ку, ко ја за сту па гле ди-
ште да је се дам на е сто ве ков на те о ри ја дру штве ног уго во ра по де сна 
15)  Cla u de Inis, SwordsintoPlowshores, Lon don, 1965, str. 394

16)  Исто, стр. 391

17)  Исто, стр. 374
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као мо дел гло бал не по ли тич ке ин те гра ци је, по го то во ка да се она 
по ку ша при ме ни ти ме ха нич ки. На да ље, у тре ћем при го во ру, Клод 
по ле ми ше са ста вом Еме ри Рив са ко ји је сма трао да ће фор ми ра ње 
свет ског ми ра ауто мат ски до ве сти до свет ског прав ног по рет ка и 
Свет ске др жа ве. Клод сма тра да за ства ра ње пра ва и др жа ве ни је 
есен ци ја лан мир, већ пре све га по сто ја ње по вољ них дру штве них 
усло ва, то јест осе ћа ја за јед ни штва ко ји мо ра да прет хо ди сва ком 
по ку ша ју из град ње др жа ве, а че га по Кло до вом ми шље њу, не ма. 
Он за то са ве ту је да се: ,,Све ту мо же бо ље слу жи ти искре ним до-
се за њи ма гра ни ца и те шко ћа по сто је ћих вла да на гло бал ној ска ли, 
не го убе ђи вач ким за ла га њем ко је пре зен ту је пре у ве ли ча ну сли ку 
вла де”.18) Че твр ти Кло дов при го вор је усме рен на фе де рал ну струк-
ту ру иде ли зо ва не Свет ске др жа ве, у ко ме из но си ми шље ње да би 
за ства ра ње та ко ком пли ко ва ног, гло бал ног кон сти ту ци о нал ног по-
рет ка и упра вља ње њи ме, би ло по треб но вре ме и ства ра ње од но са 
ко ји би мо ра ли да са зре ва ју и да се адап ти ра ју спрам по сто је ћег 
ста ња ства ри, што су све окол но сти спрам ко јих се свет ски фе де-
ра ли сти од но се као крај ње по ли тич ке не зна ли це. Ко нач но, у пе том 
при го во ру, ко ји се ба ви цен трал ним про бле мом кон цен тра ци је мо-
ћи, Клод сма тра да је у анар хич ном ме ђу на род ном жи во ту, а у ци-
љу оства ре ња иде а ла по ли тич ког је дин ства у гло бал ној др жав ној 
тво ре ви ни, ну жно кон цен три са ти до вољ ну моћ да би се об у зда ле 
и на те ра ле на по слу шност ,,нај сво је гла ви је” на ци о нал не др жа ве. 
Кон цен тра ци ја мо ћи, са дру ге стра не, не ми нов но ства ра бо ја зан од 
на стан ка гло бал не ти ра ни је, ко ју Клод сма тра ,,смрт ном опа сно-
шћу”,  што све ну жно отва ра низ пи та ња: ко би упо тре бља вао, а ко 
кон тро ли сао ову моћ,  у скла ду са ко јим кон цеп том прав де, у окви-
ру ка квих устав них огра ни че ња, ко је су га ран ци је да ће ове гра ни-
це би ти по што ва не?19) Инис Клод је уве ре ња да на сва ова пи та ња 
свет ски фе де ра ли зам да је не за до во ља ва љу ће од го во ре.

На европ ском кон ти нен ту, ис так ну ти фран цу ски со ци о лог 
и те о ре ти чар ме ђу на род них од но са, Реј монд Арон, та ко ђе се кри-
тич ки ба вио иде јом Свет ске др жа ве и свет ским фе де ра ли стич ким 
по кре том. У књи зи Прогресиилузије Арон из но си че ти ри глав на 
ста ва ко ји ма опо ни ра иде ји свет ских фе де ра ли ста. Пр ва два ста-
ва од но се се на до ка зи ва ње не по доб но сти ко ри шће ња исто риј ских 
ана ло ги ја из ме ђу мо дер ног про јек та Свет ске др жа ве и не ка да-
шњих мул ти кул тур них им пе ри ја, као што је био ан тич ки Рим. Ове 
па ра ле ле су не а де кват не из два глав на раз ло га: по стиг ну та ко хе зи-
ја у древ ним им пе ри ја ма исто риј ски је ре ал но по сти за на до брим 
18)  Исто, стр. 383

19)  Исто, стр. 389
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де лом и због од ре ђе ног сте пе на спо ља шњих прет њи, што је до при-
но си ло уну тра шњој, ма кар де ли мич ној хо мо ге ни за ци ји дру штва. 
Свет ска др жа ва, по де фи ни ци ји, не мо же да има та кве не при ја те-
ље и прет ње. Са дру ге стра не, у са вре ме ном све ту још увек по-
сто ји ду бо ка за ин те ре со ва ност за одр жа ва ње си сте ма ко ји по чи ва 
на не за ви сним др жа ва ма, пре све га за то што по сто ји свест ње них 
,,исто риј ских про та го ни ста” - по ли тич ки ор га ни зо ва них ко лек ти-
ва, и упра вљач ких ма њи на и са мих на ро да ко ји ма се упра вља, ко ја 
је по Аро но вом ми шље њу, на ци о нал на, а не уни вер зал на.20)

Тре ћи Аро нов став пред ста вља ве што ,,окре та ње на гла вач-
ке” уоби ча је не те зе свет ских фе де ра ли ста ка ко по сто ја ње прет ње 
упо тре бе ну кле ар ног оруж ја из и ску је свет ски ауто ри тет, од но сно 
по сто ја ње Свет ске др жа ве. На су прот то ме, Арон ка те го рич но твр-
ди ка ко ну кле ар ни ар се нал не пред ста вља по вод ни ти је сте пе ни ца 
ка свет ском ује ди ња ва њу, већ ,,пред ста вља пре пре ку уста но вља ва-
њу свет ског је дин ства”, јер је упра во он је дан од глав них сту бо ва 
на ци о нал ног су ве ре ни те та у про це си ма по ра ста ме ђу на род не ме-
ђу за ви сно сти. По што се ни јед ној др жа ви ко ја по се ду је ну кле ар но 
оруж је, са спрем но шћу да га у не ком мо мен ту упо тре би, не мо же 
ве ро ва ти, ни је дан ме ђу на род ни ре жим њи хо ве кон тро ле не мо же 
да бу де успе шан. Док  Арон сво је те зе за тре ћи став пот кре пљу је 
ар гу мен ти ма ве за ним за хлад но ра тов ску бло ков ску по де лу на Ис-
ток и За пад, ње гов че твр ти став се од но си пре све га на уоча ва ње 
ре ал них еко ном ских дис про пор ци ја из ме ђу раз ви је ног Се ве ра и 
не раз ви је ног, тре ће свет ског Ју га. Уоче на не јед на кост и раз ли чи-
тост ин те ре са, ка ко пи ше Арон, ,,и на да ље ства ра ба ри је ру за по-
ли тич ко ује ди ња ва ње ко је пред ста вља тра ди ци о нал ни сан па ци фи-
ста... Ми смо су о че ни са кон тра дик ци ја ма из ме ђу не мо гућ но сти 
пот чи ња ва ња тих гру па (ми сли се на тре ће свет ске гру пе) истим 
за ко ни ма (дру штве ним за ко ни ма, на при мер) и не мо гућ но сти (пре 
мо рал не не го ма те ри јал не) кр ше ња ин ди ви ду а ли стич ког прин ци па 
не ди скри ми на ци је. Afortiori, бо га те ће на ци је од би ти да при хва те 
вла да ви ну ве ћи не, а си ро ма шна ве ћи на ће од би ти да се пот чи ни 
би ло ком дру гом прин ци пу вла да ви не.”21) 

На ли ни ји Кло до ве и Аро но ве  кри ти ке свет ког фе де ра ли зма 
и иде је о Свет ској др жа ви је и Хе дли Бул, бри тан ско-аустра лиј-
ски те о ре ти чар ме ђу на род них од но са. Ње го во уве ре ње у не мо гућ-
ност кон сен зу ал ног фор ми ра ња свет ске вла сти и евен ту ал ност да 
је ство ри не ка ве ли ка си ла је у ве ли кој ме ри под Кло до вим ути ца-
20) Aron Raumond, ProgressandDisillusion:TheDialecticofModernSociety, Harmondsworth, 

1972, стр. 210-211

21)  Исто, стр. 238
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јем, док су ста во ви о не а де кват но сти уни вер зал них др жав них су-
пер струк ту ра да спре че из би ја ње рат них су ко ба на ста ле на осно ву 
те за Бур на ма и Аро на. Ста но ви ште ауто ра Анархичног друштва 
да са вре ме ни, на ци о нал но-су ве ре ни ме ђу на род ни си стем, сво јим 
очу ва њем и по ступ ним раз во јем пре мо же по слу жи ти ре ша ва њу 
ме ђу на род них про бле ма и из ра ста њу свет ског дру штва не го по-
ли тич ки про јект Свет ске др жа ве, по свом кри тич ком по ла зи шту и 
по је ди ним ар гу мен ти ма ду гу је по не што чак и функ ци о на ли сти ма, 
прем да  у свом за о кру же ном ис хо ди шту пред ста вља  Бу лов ори ги-
на лан на уч ни до при нос.

На кон што смо хро но ло шки при ка за ли раз вој кри тич ке ми-
сли у од но су на иде ју Свет ске др жа ве, као и основ не те зе ње них 
глав них про та го ни ста, по ста вља се сле де ће пи та ње: да ли је на 
осно ву ова ко де фи ни са них ка рак те ри сти ка до са да шњег раз во ја 
кри ти ци зма по ли тич ког ко смо по ли ти зма, мо гу ће утвр ди ти ње го ве 
збир не, основ не и не про ме њи ве ста во ве, ко ји пра те це лу исто ри ју 
раз во ја иде је о Свет ској др жа ви?

Све основ не ар гу мен те у при лог кри ти ци иде је Свет ске др-
жа ве мо гу ће је гру пи са ти у три ску пи не. Пр ву гру пу пред ста вља ју 
ге о граф ски ар гу мен ти, ко ји су би ли по себ но на гла ше ни у ра ни јим 
исто риј ским епо ха ма, од вре ме на Ав гу сти на до Пу фен дор фа. Ови 
ар гу мен ти су са др жа ва ли не ко ли ко глав них ком по нен ти. Фи зич-
ко-ге о граф ска ди мен зи ја пла не те, по њи ма, спре ча ва успе шно на-
ста ја ње за и ста уни вер зал не по ли тич ке тво ре ви не из раз ло га што 
је сма тра на пре ве ли ком, са мно штвом фи зич ких ба ри је ра ко је раз-
два ја ју љу де и на ро де, са мно штвом раз ли чи тих кли мат ских усло ва 
ко ји у зна чај ној ме ри ути чу на раз ли ке из ме ђу раз ли чи тих људ ских 
за јед ни ца, њи хо вих тем пе ра ме на та и оби ча ја жи во та. Кон се квент-
но то ме, чо ве чан ство је со ци о ге о граф ски и кул тур но су ви ше по де-
ље но да би би ло спо соб но да се ује ди ни у је дин стве ну по ли тич ку 
за јед ни цу. Дру га чи је ре че но, ко смо по лит ско ста но ви ште је су прот-
но фи зич ко-ге о граф ским да то сти ма и сто га у нај ве ћој ме ри не при-
род но. Ова кво ста но ви ште при сут но је у ма њем оби му чак и код 
Кан та, и тек су тех но ло шке ре во лу ци је мо дер ног до ба у по след ња 
два ве ка опо вр гле кре ди бил ност ових ста во ва, пре мо шћу ју ћи ра-
сто ја ња, раз ли ке и при бли жа ва ју ћи ра зно вр сне ре ги је јед не дру гој. 
И по ред то га, ови ар гу мен ти су оп ста ли у де ли мич но из ме ње ном 
об ли ку. Део њих се ти че уве ре ња о те шко ћа ма ин кор по ри са ња раз-
ли чи тих по ли тич ких кул ту ра и сте пе на со ци о е ко ном ског раз во ја у 
је дин стве ни свет ски по ли тич ки си стем, то јест одо но ше ња и при-
ла го ђа ва ња жи вље ња ма ло број ни јег де ла бо га ти јих и по ли тич ки 
со фи сти ци ра ни јих си сте ма, пре ма мно го број ни јим, си ро ма шним и 
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по ли тич ки не ис ку сним др жа ва ма и на ро ди ма. Дру га вр ста са вре-
ме них ар гу ме на та из ове гру пе ти че се пред ста ва да је хе те ро ге-
ност чо ве чан ства пер пре ка свим по ли тич ким по ку ша ји ма ује ди ња-
ва ња, па да је сто га нео п ход но, да ба рем до из ве сног сте пе на, до ђе 
до хо мо ге ни зу ју ћег при бли жа ва ња, ра ди  ус по ста вља ња осе ћа ја 
дру штве ног за јед ни штва, без ко га је не мо гу ће успе шно из гра ђи ва-
ти те ме ље Свет ске др жа ве.

Дру гу гру пу ар гу ме на та мо же мо де фи ни са ти као ,,скеп тич не 
ар гу мен те”, ко ји збир но сто је у за кључ ку ка ко су пред ви ђе не до-
би ти из град ње Свет ске др жа ве за пра во или ма ње од гу би та ка, или 
пот пу но бес плод не. Нај ра спро стра ње ни ји ,,раз лог” за фор ми ра ње 
Свет ске др жа ве - ин сти ту ци о нал но спре ча ва ње из би ја ња ра то ва и 
одр жа ва ње ми ра у све ту, пре ма ,,скеп тич ној ар гу мен та ци ји” пот-
пу но је по гре шан и илу зо ран. Од Ав гу сти на до Кло да при сут но је 
ста но ви ште да се на овај на чин не мо же ре ши ти спре ча ва ње из би-
ја ња по ли тич ких су ко ба и ра то ва, ни ти се мо гу ужи ва ти бла го да ти 
ми ра, по што ће се, чак и да се гло бал на по ли тич ка др жав на струк-
ту ра ус по ста ви, ра то ви и су ко би на ста ви ти, па чак и ин те зи ви ра-
ти у свом не спу та ном ши ре њу, као уну тра шњи, гра ђан ски ра то ви. 
Ова кав пе си ми стич ки сце на рио пред ви ђа ју ми сли о ци од Кан та до 
Хе дли Бу ла, док не ки од њих сма тра ју да би гло бал но ми ро тво рач-
ко др жав но ре ше ње, ком про ми та ци јом ефек тив них на ци о нал них 
су ве ре ни те та и ре ал не, функ ци о нал не ме ђу на род не са рад ње, у са-
мом стар ту по спе ши ло де струк тив не про це се и су ко бе, за са да по-
ти сну те по сто ја њем су ве ре них др жав них вла сти, што би не по врат-
но од ве ло у прав цу лан ча ног ши ре ња не ми ра, ко је ви ше ни јед на, а 
на ро чи то не гло ма зна, уда ље на и не е фи ка сна гло бал на власт, не би 
би ла у ста њу да уми ри. 

Тре ћа гру па агру ме на та кон цен три ше се око већ по ме ну те 
бо ја зни од пре ра ста ња по ли тич ког ко смо по ли ти ског иде а ли зма, 
услед ути ца ја ре ал них окол но сти, у за стра шу ју ћи вид гло бал не ти-
ра ни је, ко ја би се об ру ши ла на сло бо де по је ди на ца и дру штве них 
ко лек ти ви те та. Мо дер не кон сти ту ци о на ли стич ке те о ри је и њи хов 
по ку шај тран спо но ва ња на уни вер зал ни ни во (на ро чи то за ла га ња 
свет ских фе де ра ли ста да се Свет ска др жа ва устро ји по аме рич-
ком устав ном мо де лу), до не ле су мно го број не ар гу мен то ва не при-
мед бе, ко је су се на до ве за ле на бо ја зан да би се пле ме ни та иде ја 
по ли тич ког ује ди ња ва ња чо ве чан ства, вр ло ла ко мо гла из ро ди ти 
у сво ју су прот ност, у све о бу хват но гу бље ње по сто је ћих сло бо-
да. Нај че шћа ар гу мен та ци ја из овог де ла кор пу са кри тич ке ми сли 
спрам иде је Свет ске фе де рал не др жа ве по ри че мо гућ ност ана ло ги-
је се дам на е сто ве ков них те о ри ја дру штве ног уго во ра са до бро вољ-
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ним уго вор ним при дру жи ва њем др жа ва уни вер зал ној по ли тич кој 
струк ту ри, као и на спрам по доб но сти фе де ра ли зма као кон сти ту-
ци о нал ног ме то да ства ра ња Свет ске др жа ве. 
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AleksandarSasaGajic

THECRITIQUESOFTHEIDEAOFTHEWORLDSTATЕ

Summary
Throughout history there have been various critiques, objections 

and resistance toward ideas and attempts for realization of establish-
ment of the World State with the help of universalistic ideals and support 
for the peace and order. A prevailing standpoint in political philosophy 
and practical politics has been the one regarding civilized societies on 
the planet that have been organized in separate political communities 
that are inter-related in different ways. Although in most of the cases 
there has not been argumentation to it, the standpoint seemed to be an 
obvious one and also easily visible in the light of abandoning the idea 
on the World State and in historical perspective it has been possible to 
point out development of the critique on the idea on the World State. 
In this paper there is analyzed a transformation of the critique from 
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the age of antic stoics, through early Christian and medieval church 
leaders, to contemporary critics of social sciences, and it presents three 
groups of argumentation against the World State. First group consists 
of “geographic argumentation” that has been dominant since the age 
of Augustine to the age of Pufendorf, who argued that the idea on the 
World State is opposed to physical-geographical characteristics, or so-
cio-geographical and cultural differences between the people and na-
tions. Second group of argumentation is regarded to “sceptic argumen-
tation” that jointly stand for the conclusion that predicted benefits from 
the establishment of the World State either are fewer than the losses, or 
completely fruitless ones, primarily in regard to institutional prevention 
of emergence of the wars and preservation of the peace in the world. 
Third group of argumentation is focused on the fear of transformation 
of political cosmopolitan idealism to a frightening way of global tyr-
anny destroying the freedoms of individuals and social collectivities 
due to influence of realistic circumstances.  
Key Words: World State, cosmopolitan, critique and argumentation
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ФИНАНСИРАЊЕБЕЗБЕДНОСНЕ
ИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕ

ЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Сажетак
Свр ха овог члан ка је да ука же на основ не иза зо ве ко ји пра те 

фи нан си ра ње без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ (ЕБОП). Бу-
ду ћи да европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка пред ста вља 
са став ни део за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке (ЗСБП), 
ана ли за је нај пре усме ре на на уго вор не од ред бе ко је се од но се на 
фи нан си ра ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ (1), 
за тим на фи нан си ра ње вој них и ци вил них опе ра ци ја ЕУ (2), као 
и на про бле ме ко ји се ја вља ју у фи нан си ра њу ових опе ра ци ја (3).
Кључ не ре чи: европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ, за јед-

нич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ, фи нан си ра ње.

1.ФИНАНСИРАЊЕЗАЈЕДНИЧКЕСПОЉНЕ
ИБЕЗБЕДНОСНЕПОЛИТИКЕЕУ

Про шло је де вет на ест го ди на од ка да су фран цу ски пред сед-
ник Ми те ран (Mit te rand) и не мач ки кан це лар Кол (Kohl) пред ло жи-
ли одр жа ва ње ме ђу вла ди не кон фе рен ци је о обра зо ва њу По ли тич ке 
уни је. Овај пред лог, зна чај не сим бо лич не вред но сти, ука зи вао је на 
нео п ход ност да др жа ве чла ни це обра зу ју Европ ску уни ју и да јој 
да ју од го ва ра ју ћа сред ства за ефи ка сно де ло ва ње1). То је под ра зу-
ме ва ло и обра зо ва ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
ЕУ, ко ја је тре ба ла да оја ча по ли тич ку «те жи ну» Евро пе у пе ри о ду 
по сле хлад ног ра та. Уго во ром из Ма стрих та ова по ли ти ка до би ла 
1) Agen ce Euro pe,  n° 5238, 20 avril 1990.
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је ин сти ту ци о нал ну осно ву, и тре ба ла је да при бли жи ста во ве др-
жа ва чла ни ца у обла сти спољ не по ли ти ке, без бед но сти и од бра-
не. Да кле, Европ ска уни ја за ми шље на је и као зна ча јан по ли тич ки 
(а не са мо еко ном ски) ак тер, ко ји има од ре ђе не ци ље ве ко је тре ба 
оства ри ти, на ро чи то пре ко за јед нич ке спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке (ЗСБП), ко ја тре ба да до при не се афир ма ци ји иден ти те та 
ЕУ на ме ђу на род ној сце ни. Уго вор не од ред бе пред ви ђа ју не ко ли ко 
ци ље ва ЗСБП-а. То су, пре све га, очу ва ње за јед нич ких вред но сти, 
основ них ин те ре са, не за ви сно сти и ин те гри те та Уни је, ја ча ње без-
бед но сти Уни је и ње них чла ни ца, одр жа ва ње ми ра и ме ђу на род не 
без бед но сти, ја ча ње ме ђу на род не са рад ње, раз вој и ја ча ње де мо-
кра ти је и прав не др жа ве, као и по што ва ње људ ских пра ва и основ-
них сло бо да. Оства ре ње ових ци ље ва под ра зу ме ва, из ме ђу оста лог, 
и из два ја ње зна чај них фи нан сиј ских сред ста ва.

Фи нан си ра ње ЗСБП-а утвр ђе но је уго вор ним од ред ба ма ко-
је су се ме ња ле у скла ду са прак сом. Прав не осно ве ве за не за ову 
област мо гу се на ћи у чла ну Ј.11 Уго во ра из Ма стрих та, ко ји је 
раз ли ко вао тзв. ад ми ни стра тив не и опе ра тив не тро шко ве. Пред ви-
ђе но је да ад ми ни стра тив ни тро шко ви ин сти ту ци ја, ко ји на ста ју 
на осно ву од лу ка ко је се од но се на ЗСБП, па да ју на те рет бу џе та 
Европ ских за јед ни ца. Што се ти че опе ра тив них тро шко ва, раз ли-
ко ва ле су се две мо гућ но сти: или је Са вет ми ни ста ра мо гао јед но-
гла сно да до не се од лу ку да ови тро шко ви па да ју на те рет бу џе та 
Европ ских за јед ни ца, или, пак, на те рет бу џе та др жа ва чла ни ца, 
пре ма од ре ђе ном кљу чу по де ле ко ји је тре бао да се од ре ди. Ана ли-
за ових од ред би ука зу је на не ко ли ко при мед би. Пр во, од ред бе уго-
во ра не утвр ђу ју бу џет ску про це ду ру, већ оста вља ју Са ве ту бри гу 
да уста но ви на чин фи нан си ра ња ЗСБП-а (опе ра тив ни тро шко ви). 
Дру го, од ред бе чла на Ј.11 не пре ци зи ра ју мо да ли те те ко је тре ба 
при ме ни ти при фи нан си ра њу ко је иде на те рет др жа ва чла ни ца. 
Тре ће, уго вор не да је пре ци зан од го вор на то шта су ад ми ни стра-
тив ни и опе ра тив ни тро шко ви. Исто та ко, члан Ј.11 не од ба цу је 
мо гућ ност ме шо ви тог ре ше ња, ко је би под ра зу ме ва ло фи нан си ра-
ње пу тем на ци о нал них и ко му ни тар ног бу џе та. То је уоста лом и 
по твр ђе но у прак си, при ли ком фи нан си ра ња ци вил не ад ми ни стра-
ци је Мо ста ра 1994. го ди не. Ова опе ра ци ја има ла је бу џет од 32 ми-
ли о на еки ја за 1994. го ди ну, од че га је 17 ми ли о на па да ло на те рет 
др жа ва чла ни ца. Ипак, овај ме шо ви ти си стем фи нан си ра ња ни је 
био без про бле ма, ко ји су се, пре све га, од но си ли на ка шње ње фи-
нан си ра ња др жа ва чла ни ца, те је од лу че но да тро шко ви за пе ри од 
1995-96 бу ду фи нан си ра ни из ко му ни тар ног бу џе та.
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Бу ду ћи да су опе ра тив ни тро шко ви у прак си че сто ста вља-
ни на те рет бу џе та Европ ских за јед ни ца2), би ло је нео п ход но да се 
из ме не пра ви ла фи нан си ра ња ЗСБП-а, у скла ду са ин сти ту ци о нал-
ном прак сом. Та ко је 16. ју ла 1997. го ди не за кљу чен уго вор о фи-
нан си ра њу ЗСБП-а из ме ђу Пар ла мен та, Са ве та и Ко ми си је3), ко јим 
је пред ви ђе но да опе ра тив ни тро шко ви бу ду фи нан си ра ни из бу џе-
та Европ ских за јед ни ца, осим ако Са вет не утвр ди дру га чи је. Ти ме 
је у пот пу но сти из ме ње на прак са уста но вље на уго во ром из Ма-
стрих та. Уго вор та ко ђе пред ви ђа да су опе ра тив ни тро шко ви они 
тро шко ви ко је не про ис ти чу ис кљу чи во из уго вор них од ред би, и да 
Пар ла мент има пра во над гле да ња из но са ових тро шко ва и њи хо ву 
по де лу. У том сми слу, пред ви ђе на је спо ра зум на про це ду ра из ме ђу 
Пар ла мен та и Са ве та, са ци љем да се по стиг не до го вор из ме ђу ове 
две ин сти ту ци је о ви си ни опе ра тив них тро шко ва и њи хо вој по де-
ли. У слу ча ју да не до ђе до до го во ра из ме ђу Пар ла мен та и Са ве та, 
по след њу реч у про це ду ри има Пар ла мент4). Уго вор из Ам стер да ма 
пре у зео је од ред бе овог уго во ра и унео их у члан 28 Уго во ра о ЕУ. 
Пре ма овом чла ну, опе ра тив ни тро шко ви би ће по кри ве ни из бу џе-
та Европ ских за јед ни ца, осим ако Са вет дру га чи је не од лу чи. Тро-
шко ви ко ји се од но се на ак тив но сти по ве за не са вој ним пи та њи ма 
или до ме ном од бра не се по кри ва ју из на ци о нал них бу џе та. Та ко ђе, 
Пар ла мент, Са вет и Ко ми си ја су 6. ма ја 1999. го ди не пот пи са ли но-
ви спо ра зум о по бољ ша њу бу џет ске про це ду ре5), ко ји пред ви ђа да 
ин сти ту ци је сва ке го ди не по стиг ну до го вор око ви си не опе ра тив-
них тро шко ва и њи хо ве по де ле. У слу ча ју да се до го вор не по стиг-
не, Пар ла мент и Са вет ће при хва ти ти ви си ну бу џе та за прет ход ну 
го ди ну. Овај спо ра зум сту пио је на сна гу 1. ја ну а ра 2000. го ди не. 
Ме ђу тим, убр зо се по ка за ло да Са вет ни је био во љан да Пар ла мен-
ту ша ље фи нан сиј ске пред ло ге и из ве шта је, што је до ве ло до но вог 
ком про ми са из ме ђу две ин сти ту ци је у но вем бру 2002. го ди не, ко-
2) Phi lip pe Wil la ert, Car men Mar qu ez-Ru iz, « Vers une po li ti que étrangère et de sécu rité com-

mu ne : état des li e ux », RevueduMarchéuniqueeuropéen,  n° 3, 1995, p. 80.

3) Ac cord in ter in sti tu ti on nel du 16 ju il let 1997 en tre le Par le ment européen, le Con seil et la 
Com mis sion européen ne re la tif à des dis po si ti ons con cer nant le fi nan ce ment de la po li ti que 
étrangère et de sécu rité com mu ne, JournalOfficieldesCommunautéseuropéennes, n° C 286, 
du 22 sep tem bre 1997, p. 80.

4) Ge or ges Bert hu, Do mi ni que So uc het, Letraitéd’Amsterdam,contreladémocratie.Textein-
tégral comparéetcommenté, François-Xa vi er de Gu i bert, Pa ris, 1998, p. 253.

5) Ac cord in ter in sti tu ti on nel du 6 mai 1999 en tre le Par le ment européen, le Con seil et la Com-
mis sion européen ne sur la di sci pli ne budgéta i re et l’améli o ra tion de la procédu re budgéta i re, 
JournalOfficieldesCommunautés européennes, n° C 172, du 18 juin 1999, p. 1.
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јим је Са вет при стао да ша ље Пар ла мен ту «про це ну раз ма тра них 
тро шко ва» у окви ру ЗСБП-а6).

2.ФИНАНСИРАЊЕБЕЗБЕДНОСНЕИ
ОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕЕУ

Фи нан си ра ње тро шко ва у окви ру дру гог сту ба Уни је по ста-
ло је ком плек сни је са раз во јем без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ (ЕБОП), као са став ног де ла за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ. Иако је ова по ли ти ка зва нич но про гла ше на опе ра тив-
ном још на са стан ку Европ ског са ве та у Ла ке ну, про блем фи нан си-
ра ња вој них и ци вил них опе ра ци ја ЕУ остао је не ре шен. Тре ба ло је 
пре ва зи ћи фи нан си ра ња на adhocосно ви ка да се ра ди ло о вој ним 
опе ра ци ја ма, док је у обла сти ци вил ног упра вља ња кри за ма би ло 
нео п ход но учи ни ти што ефи ка сни јим и ко хе рент ни јим про цес фи-
нан си ра ња ци вил них опе ра ци ја. 

Ка да је реч о вој ним опе ра ци ја ма ЕУ, по треб но је освр ну ти 
се на члан 28 Уго во ра о ЕУ, ко ји ре гу ли ше пи та ње фи нан си ра ња 
за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Овај члан се од но-
си и на без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ, бу ду ћи да је ова 
по ли ти ка за ми шље на као део ЗСБП-а. То је зна чи ло да ад ми ни-
стра тив ни тро шко ви у окви ру ове по ли ти ке, ко ји се од но се на фи-
нан си ра ње ње них ор га на, пот па да ју под бу џет ЕЗ. Да кле, де ло ва ње 
Ко ми те та за по ли тич ка и без бед но сна пи та ња, Вој ног ко ми те та и 
Шта ба ЕУ фи нан си ра ју се из ко му ни тар ног бу џе та. Што се ти че 
спе ци ја ли зо ва них аген ци ја ЕУ, као што су Ин сти тут за без бед но-
сне сту ди је ЕУ, Са те лит ски цен тар ЕУ, Европ ска аген ци ја за од бра-
ну, они се фи нан си ра ју од на ци о нал них кон три бу ци ја. Опе ра тив ни 
тро шко ви без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, тј. фи нан си ра-
ње вој них опе ра ци ја, па да ју на те рет др жа ва чла ни ца, пре ма од ре-
ђе ном кљу чу на ци о нал ног бру то про из во да. Ме ђу тим, би ло је нео-
п ход но да се уста но ви по се бан ме ха ни зам фи нан си ра ња, ко ји би 
из бе гао пре го во ре из ме ђу др жа ва о сва кој по је ди нач ној опе ра ци ји. 
Пр ви ко рак у том прав цу учи њен је на са стан ку Европ ског са ве та 
у Се ви љи 21. и 22. ју на 2002. го ди не, ка да је од лу че но да фи нан-
си ра ње вој них опе ра ци ја тре ба да бу де за сно ва но на ком би на ци ји 
три еле мен та: за јед нич ких тро шко ва, ин ди ви ду ал них тро шко ва и 
мо гућ но сти да Са вет од лу чи, при ли ком от по чи ња ња опе ра ци је, да 
6) An to nio Mis si ro li, « Mo ney Mat ters : Fi nan cing EU Cri sis Ma na ge ment », in An ne De ig hton, 

Vic tor Ma u er (eds.), SecuringEurope?ImplementingtheEuropeanSecurityStrategy, Cen ter 
for Se cu rity Stu di es, Zu rich, 2006, p. 46.
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ли ће тро шко ви тран спор та и сме шта ја би ти пред мет за јед нич ког 
фи нан си ра ња7). За јед нич ко фи нан си ра ње не би по кри ва ло фи нан-
си ра ње сред ста ва и ка па ци те та ко је су др жа ве чла ни це по ну ди ле 
на до бро вољ ној осно ви, док би фи нан сиј ски аран жма ни о за јед-
нич ким тро шко ви ма тре ба ли да бу ду уста но вље ни од слу ча ја до 
слу ча ја, на осно ву јед но гла сне од лу ке Са ве та.

Ко нач но, Са вет ми ни ста ра ЕУ је 23. фе бру а ра 2004. го ди не 
до нео од лу ку ко јом је обра зо ван ме ха ни зам на зван «Athena»8), за-
ду жен за упра вља ње за јед нич ких тро шко ва вој них опе ра ци ја ЕУ. 
Циљ ус по ста вља ња овог ме ха ни зма је, са јед не стра не, да се обез-
бе ди фи нан си ра ње ли сте за јед нич ких тро шко ва пу тем на ци о нал-
них кон три бу ци ја утвр ђе ним по од ре ђе ном «кљу чу» на ци о нал ног 
бру то про из во да, и са дру ге стра не, да се упра вља пре фи нан си-
ра њем од ре ђе них ин ди ви ду ал них тро шко ва. У од лу ци Са ве та се, 
ме ђу тим, не да је де фи ни ци ја за јед нич ких тро шко ва, већ су ти тро-
шко ви на бро ја ни у анек су при до да том од лу ци. Раз ли ку ју се три 
вр сте за јед нич ких тро шко ва. Пр во, то су опе ра тив ни за јед нич ки 
тро шко ви у при прем ној фа зи9) јед не опе ра ци је. Дру го, ра ди се о 
тро шко ви ма ко ји се од но се на ак тив ну фа зу опе ра ци је10). Ове две 
вр сте тро шко ва мо гу би ти део овог но вог ме ха ни зма, ако та ко од-
лу чи Са вет. Тре ћа вр ста тро шко ва су опе ра тив ни тро шко ви ко ји се 
од но се на ли кви да ци ју опе ра ци је и ко ји су увек пре у зе ти од стра не 
овог ме ха ни зма. Они тро шко ви ко ји не спа да ју у за јед нич ке, иду на 
те рет др жа ве ко ја уче ству је у опе ра ци ји.

Ме ха ни зам Athena  по чи ва на јед ној ла ба вој ин сти ту ци о нал-
ној струк ту ри, сме ште ној у окви ру Ге не рал ног се кре та ри ја та ЕУ. 
Ра ди се о «тех нич ком се кре та ри ја ту» ко ји спро во ди од лу ке Са-
ве та ми ни ста ра ЕУ, и ко ји не ма соп стве но осо бље, осим ад ми ни-
стра то ра ко га на три го ди не име ну је Ви со ки пред став ник ЕУ за 
7) Con seil européen de Sévil le, 21-22 juin 2002, Rap port de la prési den ce sur la PESD, An ne xe 

II, Fi nan ce ment des opéra ti ons de ge stion de cri ses con du i tes par l’Union européen ne ayant 
des im pli ca ti ons mi li ta i res ou dans le do ma i ne de la défen se, in Jean-Yves Ha i ne, DeLaekenà
Copenhague.Lestextesfondamentauxdeladéfenseeuropéenne, In sti tut d’Etu des de sécu rité 
de l’UE, Pa ris, 2004, pp. 86-90.

8) Déci sion 2004/197/PESC du Con seil du 23 févri er 2004 créant un méca ni sme de ge stion du 
fi nan ce ment des coûts com muns des opéra ti ons de l’Union européen ne ayant des im pli ca ti ons 
mi li ta i res ou dans le do ma i ne de la défen se, JournalOfficieldel’Unioneuropéenne, n° L 63, 
du 28 févri er 2004, p. 68.

9) При прем на фа за опе ра ци је по чи ње од тре нут ка ка да Са вет од лу чи да ће Уни ја во ди ти 
вој ну опе ра ци ју.

10) Ак тив на фа за опе ра ци је под ра зу ме ва пе ри од од из бо ра ко ман дан та опе ра ци је до да ту ма 
ка да Штаб пре ста је да де лу је.
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ЗСБП, као и јед ног књи го во ђу11). Ме ђу тим, до дат но осо бље мо же 
обез бе ди ти Ге не рал ни се кре та ри јат ЕУ или др жа ва чла ни ца ко ја 
уче ству је у опе ра ци ји. Осо бље ко је упра вља овим ме ха ни змом је 
у над ле жно сти спе ци јал ног ко ми те та са ста вље ног од пред став ни-
ка др жа ва чла ни ца (њих 26, по што је Дан ска из у зе та) и Ко ми си је 
(без пра ва гла са). Ка да спе ци јал ни ко ми тет раз ма тра фи нан си ра-
ње јед не вој не опе ра ци је, он да се са сто ји од пред став ни ка др жа ва 
уче сни ца, тре ћих др жа ва уче сни ца (без пра ва гла са), и ко ман дан та 
опе ра ци је. Athena рас по ла же го ди шњим бу џе том са ста вље ним од 
кон три бу ци ја др жа ва чла ни ца, и евен ту ал но, тре ћих др жа ва.

У то ку 2005. го ди не, Са вет ЕУ усво јио је но ву од лу ку ко јом 
је из ме ње на прет ход на од лу ка о ме ха ни зму Athena 12). На и ме, прет-
ход на од лу ка Са ве та пред ви ђа ла је да за јед нич ки тро шко ви тре ба 
да бу ду пла ће ни пре не го што Athena при ми кон три бу ци је др жа ва 
чла ни ца, и да Са вет мо же да од ре ди др жа ве ко је ће ове тро шко ве 
фи нан си ра ти, или про на ћи дру го ре ше ње да ови тро шко ви бу ду 
уна пред пла ће ни. Но ва од лу ка Са ве та ме ња ове од ред бе, и пред-
ви ђа да др жа ве уче сни це уна пред пре не су кон три бу ци је на но ви 
ме ха ни зам. 

Што се ти че фи нан си ра ња ци вил ног упра вља ња кри за ма, 
Европ ски са вет у Хел син ки ју је пред ло жио усва ја ње ак ци о ног 
пла на за ци вил но упра вља ње кри за ма, у ци љу ја ча ња по ве за но-
сти по сто је ћих ин стру ме на та на на ци о нал ном пла ну, али и на пла-
ну европ ских ин сти ту ци ја. У скла ду са овим пред ло гом, Европ ска 
ко ми си ја је 11. апри ла 2000. го ди не пред ста ви ла Са ве ту пред лог 
уред бе о обра зо ва њу ме ха ни зма за бр зо ре а го ва ње13), ко ји би се од-
ли ко вао ефи ка сно шћу и флек си бил но шћу за раз ли ку од по сто је-
ћих ко му ни тар них ин стру ме на та ко ји су ком плек сни и не до вољ но 
при ла го ђе ни ур гент ним си ту а ци ја ма. Овај ме ха ни зам би био ко ри-
шћен «у слу ча ју ре ал не или на ра ста ју ће кри зе», као што је на си ље 
ко је де ста би ли зу је јав ни по ре дак, кр ше ње ми ра, от по чи ња ње ору-
жа них су ко ба, ма сив ни по кре ти ста нов ни штва или при род не ка та-
стро фе. По је ди ни ауто ри ис ти чу да овај пред лог Ко ми си је пред-
ста вља њен од го вор на обра зо ва ње но вих ор га на и струк ту ра за 
11)  Fa bien Ter pan, « Les ba ses de fi nan ce ment des opéra ti ons mi li ta i res de l’Union européen ne », 

Arès, vol. XXI II, n° 60, 2008, p. 73.

12)  Déci sion 2005/68/PESC du Con seil du 24 jan vi er 2005 mo di fi ant la déci sion 2004/197/PESC 
créant un méca ni sme de ge stion du fi nan ce ment des coûts com muns des opéra ti ons de l’Union 
européen ne ayant des im pli ca ti ons mi li ta i res ou dans le do ma i ne de la défen se (At he na), Jour-
nalOfficieldel’Unioneuropéenne, n° L 27, du 29 jan vi er 2005, p. 59.

13)  Pro po si tion de rè gle ment du Con seil por tant la création du dis po si tif de réac tion ra pi de, COM 
(2000) 119 fi nal-2000/0081 (CNS), présentée par la Com mis sion le 18 mai 2000, JournalOf-
ficieldesCommunautés européennes, n° C 311, du 31 oc to bre 2000, p. 213.
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упра вља ње кри за ма у окви ру дру гог сту ба Уни је, и на не мо гућ ност 
да бр зо и ефи ка сно упо тре би ко му ни тар ни фонд за ци вил но упра-
вља ње кри за ма, иако је за то Ко ми си ја би ла од го вор на14).

На осно ву овoг пред ло га, Са вет ми ни ста ра ЕУ је 26. фе бру-
а ра 2001. го ди не усво јио уред бу ко јом је осно ван тзв. ме ха ни зам 
за бр зо ре а го ва ње15), ко ји је тре ба ло да омо гу ћи ЕЗ да од го во ри, 
на је дан бр зи и ефи ка сни на чин, на ур гент не си ту а ци је или кри зе. 
Ак ци је ко је бу ду спро ве де не у окви ру овог ме ха ни зма до но се се од 
стра не Ко ми си је, као и њи хо во спро во ђе ње. Ко ми си ја је има ла за-
да так да обез бе ди ко ор ди на ци ју, на те ре ну, ак ци ја ко је бу ду во ђе не 
у окви ру овог ме ха ни зма са ак ци ја ма др жа ва чла ни ца, у ци љу ја ча-
ња ко хе рент но сти де ло ва ња, ком пле мен тар но сти и ефи ка сно сти16). 
Овај ме ха ни зам мо гао је би ти упо тре бљен ка да су за до во ље на два 
усло ва: ка да је нео п ход но ве о ма бр зо ре а го ва ти и ка да је ак ци ја 
огра ни че на на шест ме се ци. 

Као ин стру мент по бољ ша ња ко му ни тар них ин стру ме на та, 
ме ха ни зам за бр зо ре а го ва ње омо гу ћа ва бр зи при ступ нео п ход ним 
бу џет ским сред стви ма. Ипак, овај ме ха ни зам ни је ре шио пи та ње 
ци вил ног упра вља ња кри за ма. Исто та ко, ње го во при ла го ђа ва ње 
ци вил ним опе ра ци ја ма се по ка за ло као те шко, бу ду ћи да је огра ни-
чен на пе ри од од шест ме се ци, док пост кон фликт на си ту а ци ја не 
мо же би ти за вр ше на у та ко крат ком пе ри о ду.

3.ПРОБЛЕМИФИНАНСИРАЊА
БЕЗБЕДНОСНЕПОЛИТИКЕЕУ

Ме ха ни зам Athena  до при нео је опе ра тив ној ефи ка сно сти 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ, јер ви ше ни је би ло по треб но да се за 
сва ку опе ра ци ју спро во ди adhoc фи нан си ра ње. Од са мог усва ја ња 
кон цеп та упра вља ња кри зом, на рас по ла га њу је од ре ђе ни бу џет, 
што до при но си бр жем ре а го ва њу и ре а ли за ци ји опе ра ци је. Јед на 
од ве ли ких пред но сти овог ме ха ни зма је и што је отво рен за тре ће 
др жа ве, што ума њу је фи нан сиј ски те рет 26 др жа ва чла ни ца (без 
14)  Cla i re Pi a na, « The EU’s De ci sion-Ma king Pro cess in the Com mon Fo re ign and Se cu rity Po-

licy : The Ca se of the For mer Yugo slav Re pu blic of Ma ce do nia », EuropeanForeignAffairs
Review, vol. 7, n° 2, 2002, p. 215.

15)  Rè gle ment (CE) N° 381/2001 du Con seil du 26 févri er 2001 por tant création d’un méca ni sme 
de réac tion ra pi de, JournalOfficieldesCommunautéseuropéennes, n° L 57, du 27 févri er 
2001, p. 5.

16)  За 2001. го ди ну, пред ви ђен је бу џет од 20 ми ли о на еура за овај ме ха ни зам, а за 2002. 
го ди ну 25 ми ли о на еура.
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Дан ске). Та ко ђе, овај ме ха ни зам не ма ли ми ти ра ни бу џет, што омо-
гу ћа ва ње го ву ко рек ци ју у то ку из вр ше ња опе ра ци је ЕУ. 

Ме ђу тим, ово ре ше ње ни је без не до ста та ка, јер овај вид 
фи нан си ра ња сме шта вој не опе ра ци је у ко лек тив ни бу џет, ко ји 
је ипак за сно ван на ме ђу вла ди ној са рад њи, што ума њу је зна чај и 
уло гу Ко ми си је и Пар ла мен та, јер Ви со ки пред став ник за ЗСБП и 
ко ман дант опе ра ци је пред ста вља ју у овом слу ча ју «за јед нич ки ин-
те рес». Исто та ко, чи ње ни ца да овај ме ха ни зам пред ста вља из раз 
ме ђу вла ди не са рад ње, и да по се ду је бу џет ску ауто но ми ју, до дат-
но ком пли ку је фи нан си ра ње вој них опе ра ци ја ЕУ. Јер, ка ко ис ти чу 
по је ди ни ауто ри, по сто ја ње три на чи на фи нан си ра ња – ко му ни тар-
ни бу џет, «At he na» и на ци о нал ни бу џе ти – чи ни вој не опе ра ци је 
ЕУ по при штем зна чај них по ли тич ких иза зо ва17). 

Прин ци пи фи нан си ра ња за ми шље ни су пре вас ход но ка ко би 
се фа во ри зо ва ло уче шће др жа ва чла ни ца у окви ру јед не вој не опе-
ра ци је, и на тај на чин пре ва зи шле по ли тич ке те шко ће у осе тљи вим 
си ту а ци ја ма. Ка ко ис ти чу по је ди ни ауто ри, фи нан си ра ње вој них 
опе ра ци ја је је дин стве но, јер што је др жа ва чла ни ца ви ше ан га жо-
ва на у окви ру јед не опе ра ци је, и ње ни из да ци су ве ћи18). На и ме, фи-
нан сиј ски те рет ко ји па да на од ре ђе не др жа ве чла ни це ре зул тат је 
ком би на ци је два прин ци па фи нан си ра ња. С јед не стра не, ра ди се о 
за јед нич ком фи нан си ра њу, и у том слу ча ју, до при нос Аtheniје про-
пор ци о на лан бру то на ци о нал ном про из во ду сва ке др жа ве. С дру ге 
стра не, осим утвр ђе них за јед нич ких тро шко ва, уче шће др жа ва се 
фи нан си ра ин ди ви ду ал но. Да кле, вој ни ка па ци те ти ко ји се ста вља-
ју на рас по ла га ње Европ ској уни ји при па да ју са мо ма лом бро ју др-
жа ва, којe има ју сред ства за раз вој на ци о нал них ка па ци те та, и при-
хва та ју да под не су тро шко ве за јед нич ког ко ри шће ња ка па ци те та. 

За јед нич ки тро шко ви ко ји су уста но вље ни са ме ха ни змом 
Аthena чи не са мо 10% од укуп них тро шко ва ми си је. Као што је 
ра ни је ис так ну то, за јед нич ки тро шко ви ни су де фи ни са ни, већ се о 
њи ма од лу чу је од слу ча ја до слу ча ја. Но ви ме ха ни зам фи нан си ра-
ња опе ра ци ја до дат но оп те ре ћу је др жа ве ко је да ју свој до при нос у 
ми си ја ма, јер осим што ин ве сти ра ју у нео п ход не ка па ци те те, ове 
др жа ве сно се и тро шко ве њи хо вог ко ри шће ња у ми си ја ма ЕУ. Та-
ко ђе, ова кав на чин фи нан си ра ња мо же да на ве де др жа ве ко је не 
уче ству ју у ми си ји да бло ки ра ју не ке опе ра ци је из стра ха да ће 
17)  Jo si a ne Auvret-Finck, « Les moyens de la for ce armée », in Loïc Azo u lai, La u ren ce Bur gor-

gue-Lar sen (dir.), L’autoritédel’Unioneuropéenne, Bruylant, Bru xel les, 2006, p. 203.

18)  An ne-Cla i re Ma ran go ni, « Le fi nan ce ment des opéra ti ons mi li ta i res de l’UE : des cho ix na ti-
o na ux po ur une po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se ? », EUDiplomacyPapers, n° 
6, 2008, p. 5.
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уче ство ва ти у фи нан си ра њу опе ра ци је за ко ју их не ве же по се бан 
ин те рес. Исто та ко, де ло ва ње тзв. тактичких група зах те ва ве ће 
уче ство ва ње у за јед нич ким тро шко ви ма не го што је то слу чај са 
ме ха ни змом Аthena, јер у овом слу ча ју за јед нич ки тро шко ви укљу-
чу ју и тран спорт не тро шко ве, ко ји ни су по кри ве ни ме ха ни змом 
Аthena. Так тич ке гру пе су бор бе не је ди ни це ко је мо гу би ти на ци-
о нал ни кон тин гент или део мул ти на ци о нал них сна га, рас по ла жу 
ин фра струк ту ром за по др шку, укљу чу ју ћи тран спорт и ло ги сти ку, 
а спо соб не су да пре ду зму, у ро ку од 5 до 30 да на, Пе терс бер шке 
ми си је, али и да од го во ре на зах те ве Ује ди ње них на ци ја. Не ки 
ауто ри на во де да је упра во фи нан сиј ски мо ме нат био од лу чу ју ћи 
за Не мач ку ка да је реч о ми си ји у Ча ду, јер је ова др жа ва од би ла да 
одо бри сла ње так тич ких гру па у ову зе мљи због ве ли ких тро шко-
ва19).

Би ланс вој них опе ра ци ја ука зу је на чи ње ни цу да са мо ма ли 
број др жа ва сно си нај ве ћи фи нан сиј ски те рет. При ме ра ра ди, др-
жа ве ко је сно се нај ве ћи те рет у ми си ји Altheaу Бо сни и Хер це го-
ви ни су Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка и Ита ли ја, док су у опе ра ци ји 
ЕuforRDCongo нај ве ћи фи нан сиј ски до при нос да ли Фран цу ска, 
Шпа ни ја, Пољ ска, Бел ги ја, Ита ли ја, Швед ска и Пор ту га ли ја. По-
ла зе ћи од ове чи ње ни це, Скуп шти на За пад но е вроп ске уни је пред-
ло жи ла је да се из вр ши ре фор ма ме ха ни зма Аthena, ка ко би све 
др жа ве чла ни це уче ство ва ле у фи нан си ра њу вој них опе ра ци ја ЕУ. 
Ис так ну то је да Аthenaпо кри ва са мо че твр ти ну тро шко ва ми си-
ја, те да три че твр ти не иду на те рет др жа ва ко је вој но до при но се 
ми си ји ЕУ. До са да је овај ме ха ни зам ко ри шћен у три вој не ми си-
је ЕУ: Altheaу Бо сни и Хер це го ви ни, ЕuforRDCongoи  EUFOR
Tchad/RCA. При ме ра ра ди, за опе ра ци ју у Ча ду, из дво је но је са мо 
120 ми ли о на еура за опе ра ци ју у ко јој је уче ство ва ло 10 000 вој ни-
ка из 20 др жа ва, и ко ја је ко шта ла пре ко 500 ми ли о на еура20).

Та ко ђе, ни је за га ран то ва на де мо крат ска кон тро ла овог ме ха-
ни зма, бу ду ћи да Европ ски пар ла мент не ма ни ка кву уло гу у по-
гле ду фи нан си ра ња вој них опе ра ци ја, с об зи ром да се ра ди би ло 
о на ци о нал ним кон три бу ци ја ма, би ло о за јед нич ким тро шко ви ма 
др жа ва чла ни ца. Што се ти че ци вил них опе ра ци ја ЕУ, мо де ли фи-
нан си ра ња за ви се од вр сте сред ста ва ко је се упо тре бља ва ју за да-
ту опе ра ци ју. Уко ли ко се ра ди о ин стру мен ту ЕЗ, тро шко ви се фи-
нан си ра ју из ко му ни тар ног бу џе та, и у том слу ча ју Пар ла мент има 
19)  Anand Me non, « Em po we ring pa ra di se ? The ESDP at ten », InternationalAffairs, vol. 85, n° 

2, 2009, p. 239.  

20) http://www.as sem ble e u eo.org/fr/pres se/cp/2009/302009.php?PHPSES SID=490e47a6da8ea1
3a5f0bc15d8aafd267.
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зна чај на овла шће ња. Ипак, не мо же се по ре ћи ни зна чај на уло га 
Пар ла мен та у по гле ду ад ми ни стра тив них тро шко ва ве за них за но-
ве по ли тич ко-вој не ор га не у окви ру без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ. То је и је ди ни на чин да Пар ла мент кон тро ли ше без бед-
но сну по ли ти ку ЕУ. Та ко ђе, Пар ла мент је у ви ше на вра та ис ти цао 
нео п ход ност да за јед нич ки тро шко ви у окви ру вој них опе ра ци ја 
бу ду фи нан си ра ни из ко му ни тар ног бу џе та, а не из ко лек тив ног 
бу џе та др жа ва чла ни ца21).

У обла сти ци вил ног упра вља ња кри за ма, опе ра ци је ко је је 
ЕУ пред у зе ла у овој обла сти ука зу ју на на сто ја ње да се ком би ну ју 
сред ства ко ја при па да ју пр вом и дру гом сту бу ЕУ. Ипак, фи нан си-
ра ње ци вил них опе ра ци ја ука за ло је и на ин сти ту ци о нал ну тен зи ју 
из ме ђу Са ве та и Ко ми си је, јер је ком би но ва ње сред ста ва из пр вог 
и дру гог сту ба ЕУ би ло пра ће но на сто ја њем ове две ин сти ту ци-
је да за др же и у не кој ме ри про ши ре овла шће ња ко ја по се ду ју у 
тој обла сти. На то ука зу ју и пред ло зи две ин сти ту ци је о ре ша ва њу 
про бле ма фи нан си ра ња ци вил них опе ра ци ја. Та ко је Са вет пред-
ло жио осни ва ње јед ног adhocфон да, ко ји би био ди рект но фи-
нан си ран од стра не др жа ва чла ни ца. Овај пред лог ука зу је на те-
жњу Са ве та да ис кљу чи Ко ми си ју из про це са ци вил ног упра вља ња 
кри за ма, иако је до са да ве ћи на ци вил них опе ра ци ја во ђе на пре ко 
ко му ни тар них ин стру ме на та. Ко ми си ја је, са сво је стра не, из не ла 
но ви пред лог о фи нан си ра њу ци вил них опе ра ци ја22), сма тра ју ћи да 
пред лог Са ве та ри зи ку је да се обра зу је ор ган ко ји би био па ра ле лан 
са по сто је ћим бу џет ским си сте мом, што би про ду би ло «јаз» из ме-
ђу пр вог и дру гог сту ба Уни је и ри зи ко ва ло да угро зи ко хе рент ност 
спољ не ак ци је ЕУ. На су прот то ме, она је пред ло жи ла обра зо ва ње 
тзв. «ре зер ве за упра вља ње кри за ма», у ком би на ци ји са ко ри шће-
њем тзв. «ре зер ве за ур гент не си ту а ци је» ко ја је пред ви ђе на за об-
ласт ЗСБП-а. Ме ђу тим, ово пи та ње оста ло је не ре ше но и adhoc 
фи нан си ра ње ци вил них опе ра ци ја је на ста ви ло да се при ме њу је, 
што ути че на спо соб ност бр зог ре а го ва ња ЕУ у бу ду ћим ци вил ним 
опе ра ци ја ма. Ова тен зи ја из ме ђу ин сти ту ци ја од раз је це ло куп не 
по ли тич ке кли ме ко ја је на ста ла услед фран цу ског и хо ланд ског 
од би ја ња ра ти фи ка ци је Уго во ра о Уста ву за Евро пу, што је до ве ло 
у пи та ње мо гућ ност ста вља ња сред ста ва Са ве та и Ко ми си је «у ру-
ке» ми ни стра спољ них по сло ва ЕУ.
21)  An dré Du mo u lin, « Le Par le ment européen et la PESD », LesCahiersduRMES, vol. IV, n° 

2, 2008, p. 48.

22)  Com mu ni ca tion de la Com mis sion au Con seil et au Par le ment européen, Fi nan ce ment des 
opéra ti ons de ge stion ci vi le des cri ses, COM (2001) 647 fi nal, 28 no vem bre 2001.
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LEFINANCEMENTDELAPOLITIQUE
EUROPÉENNEDESÉCURITÉETDE
DÉFENSEDEL’UNIONEUROPÉENNE

Resume
Le présent ar tic le tend à exa mi ner les défis ac tu els du fi nan ce-

ment de la po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se de l’Union 
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européen ne. Etant donné que cet te po li ti que re présen te l’élément de la 
po li ti que étrangère et de sécu rité com mu ne de l’Union, l’analyse est 
d’abord ori entée vers les dis po si ti ons du tra ité sur l’UE re la ti ves au 
fi nan ce ment de cet te po li ti que (1), pu is vers le fi nan ce ment des opéra ti-
ons mi li ta i res et ci vi les de l’Union européen ne (2). En fin, les problèmes 
qui exi stent dans le fi nan ce ment des ces opéra ti ons de l’UE se ront éga-
le ment exa minés (3).
Mots-clefs: po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se, po li ti que étrangère 

et de sécu rité com mu ne de l’Union européen ne, fi nan ce ment.

RESUME
Le fi nan ce ment de la po li ti que de sécu rité et de défen se de 

l’Union européen ne est un des su jets in suf fi sam ment ex ploré, mal gré 
son im por tan ce et l’in flu en ce évi den te sur l’ef fi ca cité de la réali sa tion 
de cet te po li ti que. Car, la réali sa tion de cet te po li ti que néces si te des 
moyens fi nan ci ers im por tants. Ce probléma ti que re po se sur la ten ta ti ve 
de tro u ver une so lu tion sa tis fa i san te qui fa ci li te ra it la réali sa tion des 
to us les ob jec tifs de la po li ti que de sécu rité et de défen se de l’UE. Po ur-
tant, la com ple xité de cet te qu e sti on re po se sur le fa it qu’il est dif fi ci le 
de fa i re har mo ni ser le bud get com mu na u ta i re et les bud gets na ti o na ux, 
et de créer un méca ni sme ef fi ca ce ren dant cohérent le pro ces sus de fi-
nan ce ment de cet te po li ti que. Con crè te ment, il fal la it dépas ser le fi nan-
ce ment adhoc et ren dre plus ef fi ca ce et plus cohérent le pro ces sus de 
fi nan ce ment des opéra ti ons mi li ta i res et ci vi les de l’UE. Le méca ni sme 
Athena  a con tri bué à l’ef fi ca cité opéra ti on nel le de la po li ti que de sécu-
rité et de défen se de l’UE, car de pu is l’adop tion du con cept de ge stion 
de cri se, un bud get col lec tif est dis po ni ble, ce qui con tri bue à une réac-
tion et à la réali sa tion ra pi des de l’opéra tion. Po ur tant, cet te so lu tion 
n’est pas sans li mi tes, car le fi nan ce ment re po se sur un bud get col lec tif 
qui est le résul tat de la co opéra tion in ter go u ver ne men ta le. Le fa it que 
ce méca ni sme est l’ex pres si on de la co opéra tion éta ti que com pli que 
da van ta ge le fi nan ce ment des opéra ti ons mi li ta i res de l’UE. Car, la co-
e xi sten ce de tro is mo des de fi nan ce ment – bud get com mu na u ta i re, At-
he na et bud gets na ti o na ux – rend les opéra ti ons mi li ta i res les tri bu ta i res 
des en je ux po li ti qu es im por tants.  De même, le contrôle démoc ra ti que 
de ce méca ni sme n’est pas ga ran ti, pu i sque le Par le ment européen n’a 
aucun rôle dans le pro ces sus de fi nan ce ment des opéra ti ons mi li ta i res, 
étant donné qu’il s’agit so it des con tri bu ti ons na ti o na les so it des coûts 
com muns des Etats mem bres.
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ИванаКојадиновић
Академијазадипломатијуибезбедност

САВРЕМЕНИТЕРОРИЗАМ

Сажетак
Рад је по све ћен пој мов ном од ре ђе њу са вре ме ног те ро ри зма 

и про бле ми ма на у ке на пу ту ка оп ште при хва тљи вој де фи ни ци ји 
те ро ри зма. Кри тич ки су ана ли зи ра не де фи ни ци је те ро ри зма нај-
по зна ти јих ауто ра, а по себ но се про бле ма ти зу ју ака дем ске и ад-
ми ни стра тив не де фи ни ци је те ро ри зма, по себ но ад ми ни стар тив не 
или де фи ни ци је ''по на ре ђе њу''. Ме ђу на род ни си стем без бед но сти 
је пред ве ли ким иза зо ви ма: ка ко очу ва ти ин тег трал ну без бед нбост 
ста нов ни штва и ка ко за шти ти ти гра ђа не од све те же кон тро ли са ног 
по ли тич ког на си ља - те ро ри зма. Про тив те ро ри стич ких ак тив но сти 
и дру гих об ли ка угро жа ва ња мо ра се, нај пре, бо ри ти от кла ња њем 
узро ка и са мим си сте мом др жа ве и дру штва, ње го вом сна гом, ква-
ли те том, ви тал но шћу, прав ном др жа вом и да љим раз во јем сло бо да 
и пра ва гра ђа на, те учвр шћи ва њем тих од но са у свим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. У пе ри о ди ма ве ли ких еко ном ских кри за, про-
ме на де мо крат ска дру штва су на сво је вр сном те сту. Ме ђу на род ни 
си стем без бед но сти у на ред ном пе ри о ду је пред ве ли ким иза зо ви-
ма, ка ко очу ва ти ко лек тив ну без бед ност ста нов ни штва и за шти ти 
гра ђа не од ове те шко кон тро ли са не по ша сти. То се из ме ђу оста-
лог мо же по сти ћи кроз ор га ни зо ва ње; врхун ску обу ку и са вре ме но 
опре ма ње је ди ни ца за про тив те ро ри стич ка деј ства; стал ним пра ће-
њем на уч них до стиг ну ћа из обла сти вој них, дру штве них и тех нич-
ких на у ка; ана ли зом до са да шњих ис ку ста ва у ан ти те ро ри стич кој 
де лат но сти; уна пре ђе њем си сте ма ме ра за од вра ћа ње те ро ри стич-
ких ак тив но сти и ти ме ја ча ти уну тра шњу сна гу и спо соб ност дру-
штва за на ста вак де мо крат ских про це са. По ред ових пред у сло ва, 
основ ни услов за успех је од луч на опре де ље ност јав ног мње ња за 
су прот ста вља ње са вре ме ном те ро ри зму јер Дво стру ки стан дар ди 
пру жа ју моћ ним др жа ва ма сло бо ду да пре по зна ју од ре ђе не ак те 
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на си ља као те ро ри зам, а оста ле, уко ли ко се укла па ју у њи хо ву ви-
зи ју рас по де ле мо ћи, као бор бу за сло бо ду. Ста вља ње са вре ме ног 
те ро ри зма под кон тро лу, био би ве ли ки успех Ор га ни за ци је УН, 
јер ис ко ре њи ва ње те ро ри зма у све ту је за сад са мо же ља ве ћи не 
чо ве чан ства.
Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Те ро ри стич ке ак тив но сти, Ан ти те ро ри зам, Те-

рор, Ме ђу на род на за јед ни ца, 
Са вре ме ни те ро ри зам по стао је нај ве ћи иза зов за др жа ву, 

ње не ор га не за шти те, али и за са му ор га ни за ци ју УН. Сва ки по-
мак у иден ти фи ка ци ји ме то да и са др жа ја те ро ри зма зна ча јан је у 
бор би и пре вен ци ји про тив те по ја ве ко ја кроз исто ри ју ме ња сво је 
об ли ке па и са мо зна че ње ре чи, па та ко иза зо ви ко је по ста вља пред 
чов чан ство стал но ме ња ју и осно ве де фи ни ци је. Ме ђу на род но 
пра во има за да так да урав но те жи схва та ње те ро ри зма и де фи ни ше 
га из над по је ди нач них ин те ре са моћ них зе ма ља пра вед но пре ма 
сва ком чо ве ку. До са да прак са је по ка за ла да су прет ње по ста ле 
гло бал не, али не и прав да. Узро ци те ро ри зма се на ла зе у сла бо сти 
прав них др жа ва и не функ ци о нал но сти ве ли ких си сте ма, оту ђе но-
сти, не ма шти ни, на ци о нал ним су ко би ма, тен зи ја ма, зло у по тре би 
вла сти. Раз ви јао се пре ла зе ћи гра ни це за јед но са на пре ду ју ћом на-
у ком, тех но ло ги јом и гло бал ном еко но ми јом. Пре ма иде о ло шкој 
осно ви те ро ри зам се нај че шће ја вљао у про шло сти као ул тра де сни 
(''цр ни'' од но сно фа ши со ид ни) и ул тра ле ви (''цр ве ни''), тј. ква зи ре-
во лу ци о нар ни, као циљ ни те ро ри зам. Те ро ри стич ке ак тив но сти су 
ве о ма сло же не и још увек не до вољ но раз ја шње не, на ро чи то ка да је 
реч о њи хо вим но си о ци ма и уоп ште раз ло зи ма њи хо вог по сто ја ња, 
сем то га објек ти на па да и ме то ди ко ји се при ме њу ју под ле жу стал-
ним про ме на ма. Успе шно су прот ста вља ње те ро ри стич ким ак тив-
но сти ма и рад у кон ти ну и те ту усло вљен је број ним окол но сти ма и 
зах те ва од ме ре ност, стр пље ње, озби љан на уч но и стра жи вач ки рад, 
озбиљ ну ор га ни за ци ју за шти те и кон тро ле ра ди пра во вре ме ног 
уоча ва ња ци ље ва и ме то да де ло ва ња са вре ме ног те ро ри зма.

ДЕФИНИСАЊЕСАВРЕМЕНОГТЕРОРИЗМА

Кон тро вер зан по јам ка кав је сте, те ро ри зам ни је до био ни-
јед ну оп ште при хва ће ну де фи ни ци ју у ме ђу на род ном пра ву. Дав-
не 1934. го ди не у окви ру Дру штва на ро да учи њен је пр ви на пор у 
из ра ди пред на цр та кон вен ци је за су зби ја ње те ро ри зма осни ва њем 
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ко ми те та струч ња ка.1)По том, Же нев ска кон вен ци ја 16. 11. 1937. 
за пре вен ци ју и су зби ја ње те ро ри зма у свом пр вом чла ну, у дру-
гом па ра гра фу уре ђу је: -Уовојконвенцији,израз„терористички
акт“подразумевакриминалнаделаорганиѕованапротивједнедр-
жавесациљемдаизазовестрах(терор)кододређенеособе,од-
ређених група или јавности.У дру гом чла ну исте кон вен ци је не 
го во ри се о пре ци зним де тер ми нан та ма та у то ло шке де фи ни ци је 
упо тре бље не у пр вом чла ну, тај не до ста так не до зво ља ва да се ова 
де фи ни ци ја ко ри сти као ба за де фи ни ци је те ро ри зма.2)На ге не рал-
ној скуп шти ни УН-а 1972, у „Њу јор ку, фор ми ран је „Спе ци јал ни 
ко ми тет ме ђу на род ног те ро ри зма“. На днев ни ред 27. за се да ња 
скуп шти не ста вио га је ге не рал ни се кре тар лич но у кон ти ну и те ту 
са ре зо лу ци јом 3034 (18. 12. 1972) ко ји је до дат но на гла сио ду бо-
ку кон фу зи ју и не сла га ње око фор му ла ци је про бле ма, глав не тач ке 
днев ног ре да.„Видљивемерепревенцијемеђународногтероризма
који угрожава или одузима невине људскеживоте, или основне
људскеслободе,истраживањескривенихузрока,формитерори-
змаиактованасиљакојисусеизродилиизмизерије(несреће),об-
мана,заблуда,каопоследњипотезочајникакоји“гура“одређене
особедажртвујусвојживотукористрадикалнихпромена.“3)

Из ра же ни ста во ви де ле га ци ја на 27. сед ни ци као и пред ста-
вље на ви ђе ња др жа ва ко ја су у скла ду са ре зо лу ци јом 3034 ни су до-
ве ли до ге не рал но при хва ће ног пој ма те ро ри зма.4)Са вре ме на на у ка 
ула же број не на по ре да по ну ди оп ште при хва тљи ву де фи ни ци ју 
те ро ри зма. Те ро ри зам пред ста вља пра ву по шаст са вре ме не ци ви-
ли за ци је, иако је прет ња гло бал на по ли ти ка мно гих моћ них др жа ва 
од ла же де фи ни са ње са вре ме ног те ро ри зма. Дво стру ки стан дар ди 
пру жа ју моћ ним др жа ва ма сло бо ду да пре по зна ју од ре ђе не ак те 
на си ља као те ро ри зам, а оста ле, уко ли ко се укла па ју у њи хо ву ви-
зи ју рас по де ле мо ћи, као бор бу за сло бо ду. До брих и ло ших те ро-
ри ста не ма, пра вед ног или не пра вед ног те ро ри зма, та ко ђе, без об-
зи ра што не ка да ве ли ке си ле сво јим не прин ци пи јел ним ту ма че њем 
ових по ја ва до во де у за блу ду јав но мње ње при ли ком пре по зна ва ња 
са вре ме ног те ро ри зма. У пој мов ном од ре ђе њу са врем ног те ро ри-
1) Атен тат на кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се ју 1934, ка да је и уби јен фран цу-

ски ми ни стар ино стра них по сло ва Луј Бар ту био је не по сре дан узрок по кре та ња пи та-
ња ме ђу на род ног те ро ри зма у Дру штву на ро да, Ме ђу на род ни те ро ри зам, Др Ђор ђе вић, 
Не над , Бе о град 1980, Ју го штам па, стр. 98

2) Internationalcooperationincounter-terrorism:theUnitedNationsandregionalorganizati-
onsinfightagainstteroris, Gi u sep pe Ne si, 2006, Bur ling ton SAD, str. 3.

3) 3034 (XXVII) 18 .12.1972. http://dac cessdds.un.org/doc/RE SO LU TION/GEN/NR0/270/64/
IMG/NR027064.pdf?Ope nE le ment,12.10.2009.

4) Др Ђор ђе вић, Међународнитероризам, Не над , Бе о град 1980, Ју го штам па, стр. 99.
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зма при сут не су ака дем ске и ад ми ни стар тив не де фи ни ци је. Ме ђу-
на род но пра во још увек не ма је дин стве ну де фи ни ци ју. У реч ни ку 
фран цу ског је зи ка, те ро ри зам се ту ма чи као ''скуп ака та на си ља ко-
је не ка по ли тич ка ор га ни за ци ја вр ши да би ути ца ла на ста нов ни-
штво и ство ри ла не ку кли му не си гур но сти.''5) У реч ни ку ен гле ског 
је зи ка те ро ри зам се пре ци зи ра као ''ме тод вла да ви не или су про-
ста вља ња не кој вла ди по ку ша ва ју ћи да про у зро ку је страх.''6)У реч-
ни ку ита ли јан ског је зи кате ро ри зам се пред ста вља као ''сред ство 
екс трем ног и иле гал ног на си ља у по ли тич кој бор би.''7) На при мер, 
Р. Лем кин (Rap hael Lem kin)8) од ре ђу је те ро ри зам као уми шље ну 
упо тре бу би ло ка квог сред ства ко јим мо же да се ство ри оп шта опа-
сност (dangercommun). Та оп шта опа сност је уства ри опа сност ко-
ја пре ти ин те ре си ма ви ше др жа ва или њи хо вим гра ђа ни ма. Овај 
аутор сма тра да се те ро ри зам у нај ши рем сми слу са сто ји од за-
стра ши ва ња љу ди из во ђе њем на сил них рад њи. А. Со ти ле9) под 
те ро ри змом под ра зу ме ва ме тод кри ми нал не ак тив но сти ко ју ка-
рак те ри шу те рор и на си ље ра ди по сти за ња од ре ђе ног ци ља. То је, 
да кле, кри ми нал ни акт ко ји је из ве ден уз за стра ши ва ње и на си ље 
ра ди оства ри ва ња од ре ђе не на ме ре. Г. Пон те ра10) де фи ни ше те ро-
ри зам као сва ки акт ко ји је из ве ден као ме тод по ли тич ке бор бе, 
уз упо тре бу екс трем ног на си ља пре ма жр тва ма. Те о ре ти чар Гла сер 
сма тра да је те ро ри зам ''ко ри шће ње на си ља уз по моћ раз ли чи тих 
сред ста ва са ци љем да се по стиг не по је ди нач на, лич на ко рист на 
ра чун дру штва или да се оства ри од ре ђе на по ли тич ка док три на од 
че га ће за ви си ти да ли је у пи та њу зло чин оп штег пра ва или по ли-
тич ки де ликт''.11) П. Ро берт де фи ше те ро ри зам: ''као упо тре бу ме ра 
на си ља са ци љем по сти за ња по ли тич ких ефе ка та, по је ди ним или 
ко лек тив ним атен та ти ма, ру ше њи ма у ви ду осва ја ња, чу ва ња или 
вр ше ња вла сти у ре жи ји од ре ђе них по ли тич ких ор га на ко ји на сто-
5) DictionnairedelalanguefrancaispaePaulRaubert, re dac tion di rig, par A. Reyet, J. Rey-De-

bo ve, Pa ris, 1979, p. 1950.

6)  TheRandomHauseDictionaryoftheEnglishlanguage, The Una brid ged Edi tion, Edit, Di-
rec tor S. B. Flax ner, New York, p. 1466.

7)  IlgrandeDizionarioGarzantidelalinguaitaliana,l`operaestatareallazzatadallaRedazio-
ni,diretteduLucioFelici, Mi la no, 1989, p. 2006”; E. Pa laz zi, Di zi o na rio del la lin gua ita li a na, 
Gar zan ti, Mi la no, 1965

8)  R. Lem kin, Fautilunnouveaudeitdedroitgensnommeterrorisme, Re vue de dro it pe nal et 
cri mi no lo gie, Bel ge, br. 13/1933, str. 900-901.

9)  A. Sot ti le, Leterrorismeinternational, Re cu eil des Co urs, Pa ris, T. 65, 1938, str. 96.

10)  G. Pon te ra, Violenyiaeterrorismo,Ilpproblemadeliadefinizioneedellaguistificayione, Di-
men si o ni del ter ro ri smo po li ti co, Mi la no, 1979. str. 58.

11)  Међународнаполитика, 1. 9. 1998. год. стр. 7
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је да про из ве ду страх и не си гур ност.''12) Пре ма А. Шми ду ис кри-
ста ли са ла су се 22 еле мен та ко ји ка рак те ри шу по јам те ро ри зма: 
упо тре ба си ле; по ли тич ко свој ство; иза зи ва ње стра ха; за стра ши ва-
ње; прет ња; оче ки ва ње пси хо ло шких ефе ка та; раз ли чи тост жр та ва 
и ши ри пред мет на па да; ор га ни зо ва но де ло ва ње; ме то ди у стра те-
ги ји бор бе; кр ше ње пра ви ла и не чо веч ност; уце на и при ну да; пу-
бли ци тет; са мо во ља и од су ство дис кри ми на ци је; нај че шће жр тве 
– ци ви ли; жр тве у прин ци пу – не ви не осо бе; ор га ни зо ва но вр ше ње 
на си ља;екс по ни ра ње и при ка зи ва ње ''сво јих по сту па ка'' дру ги ма; 
не пред ви ди вост; при кри ве ност; по на вља ње; зло чи нач ко свој ство; 
зах те ви и ул ти ма ту ми ко ји се упу ћу ју дру гим љу ди ма.13) Чак је и 
Маркс раз ми шља ју ћи о те ро ри зму на пи сао:''У ве ћи ни слу ча је ва 
те ро ри зам је скуп не ко ри сних сви ре по сти, ко је чи не љу ди ко ји су 
са ми за пла ше ни, по ку ша ва ју ћи да пре ки ну не си гур ност.''14) 

В. Ла кер (Wal ter La qu e ur), не ка да шњи ди рек тор лон дон ског 
Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју је из бро јао укуп но 109 де фи ни-
ци ја те ро ри зма у пе ри о ду од 1963–1981 го ди не,15)а до да нас их има 
мно го ви ше. Не у спе ли по ку ша ји да се утвр ди сви ма при хва тљи ва 
де фи ни ци ја ве о ма су број ни. Он сма тра да је те ро ри зам до при нос 
по сти за њу по ли тич ког ци ља не ле гал ном упо тре бом си ле, ка да су 
ме та не ви ни љу ди. К. То ма шев ски сма тра да се ''Пој мом те ро ри зма 
об у хва та ју раз ли чи ти ак ти на си ља и угро жа ва ња људ ских пра ва и 
људ ских жи во та, као и јав них, од но сно за јед нич ких и ин ди ви ду ал-
них до ба ра. У том мно штву и ра зно ли ко сти ака та, ко ји се под во де 
под по јам те ро ри зма, оста је део раз ло га због ко јих ни је мо гла би-
ти утвр ђе на јед на све о бу хват на и оп ште при хва тљи ва де фи ни ци ја 
те ро ри зма.'' Но, ва жни ји раз лог не у спе ха по ку ша ја да се по стиг не 
са гла сност око де фи ни са ња те ро ри зма, тре ба тра жи ти у чи ње ни ци 
12)  Ibid.

13)  Др Ра до слав Га ћи но вић, Тероризам, Дра слар парт нер, Бе о град, 2005. стр. 39

14) Маркс – Ен гелс : ‘’Пи смо’’, ју ли 1870 – де цем бар 1874, ‘’Де ло’’, том 40, Про све та, Бе о-
град 1979, стр. 47. 

15) Уче ста лост де фи ни циј ских еле ме на та те ро ри зма у 109. де фи ни ци ја те ро ри зма: На си-
ље, си ла 83,5%; По ли-тич ки5%, Страх; по ја ча ни те рор 51%; Прет ња 47,5%; (Пси хо ло-
шки) ефек ти и (оче ки ва не) ре ак ци је 41,5%; Ди фе рен ци ја ци ја жр тва-циљ 37,5%; На мер-
на, пла ни ра на, си сте мат ска, ор га ни зо ва на ак ци ја 32%; Ме тод бор бе, стра те ги ја, так ти ка 
30,5%; Ано ма ли је у кр ше њу при хва ће них пра ви ла без ху ма ни тар них огра ни че ња 30%; 
При си ла, из ну ђи ва ње при стан ка 28%; Пу бли ци тет 21,5%; Са мо вољ ност, без лич ни, на-
су мич ни ка рак тер 21%; Ци ви ли, не у трал ци, аут сај де ри као жр тве17,5%; За стра ши ва ње 
17%; На гла ше на не ви ност жр та ва 15,5%; Гру па, по крет, ор га ни за ци ја као из вр ши лац 
14%; Сим бо ли чан аспект, де мон стра ци ја дру ги ма 13,5%; Не пред ви ди вост, нео че ки ва-
ност де ша ва ња на си ља 9%; Тај на, при кри ве на при ро да 9%; По но вљи вост, се риј ски или 
кам пањ ски ка рак тер на си ља 7%; Кри ми нал 6%;Зах те ви по ста вље ни тре ћим стра на ма 
4%.(La qu e ur Wal ter: ‘’Re tlec ti ons on ter ro rism’’,’’ Fo re gin Afa is’’, је сен 1986. го ди не). 
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да је те ро ри зам увек по ли тич ки мо ти ви сан.16) Те ро ри зам је, да кле, 
''по себ но прав ни по јам'' (delictumsuigeneris) – ње го ва исто ри ја је 
те сно ве за на за исто ри ју по ли тич ког де лик та. П. Вил кин сон (Paul 
Wil kin son), ко ри сти син таг му по ли тич ки те ро ри зам, за ко га по ред 
по ли тич ког по сто ји и кри ми нал ни те ро ри зам, ко ји се од ре ђу је као 
''си стем ско при бе га ва ње те ро ру у ци љу сти ца ња при ват не ма те ри-
јал не до би ти.''17) Ме ђу тим, oвај аутор ни је на пра вио ја сну ди стинк-
ци ју из ме ђу те ро ри зма и кри ми на ла, па је про блем још ви ше за-
ма гљен и ова де фи ни ци ја ни је у функ ци ји на уч ног про ви ри ва ња у 
ду бин ске ди мен зи је те ро ри зма као пред у слов за по ку шај успе шног 
де фи ни са ња овог про бле ма. П. Кер бер18)сма тра да “као сим бо ли-
чан акт, те ро ри зам мо же би ти ана ли зи ран као и дру ги на чи ни ко-
му ни ка ци је, ана ли зом ње го ва че ти ри са став на де ла: трансмитер
(терориста);независнипрималац (мета);порука (бомба, заседа
илинекадругатерористичкаакција)иповратнаспрега(рекација
одређеногкругаслушалаца).’’ По сто је те о ре ти ча ри ко ји те ро ри зам 
де фи ни шу као по зо ри ште ко јим ци љем ни су ства ра не жр тве, већ 
на сто је да иза зо ву ре ка ци ју по сма тра ча. Да кле, са вре ме ни те ро ри-
зам се мо же ре зу ме ти и као по ку шај пре но ше ња по ру ка при ме ном 
по ли тич ког на си ља. В. Шрој дер (Wil le mijn Schre u der) при хва та 
де фи ни ци ју да ту у Веб сте ро вом уни вер зи тет ском реч ни ку (1981), 
где је те ро ри зам де фи ни сан као си сте мат ско ко ри шће ње те ро ра 
као сред ства за стра ши ва ња, а те рор је на си ље из вр ше но од гру па 
у на ме ри да се за стра ши ста нов ни штво или вла да ра ди одо бре ња 
њи хов них зах те ва.19) Без об зи ра што је де фи ни ци ја да та у углед ном 
уни вер зи тет ском реч ни ку, основ ни про пуст у де фи ни цји је по и-
сто ве ћи ва ње те ро ри зма и те ро ра, што се у де фи ни са њу те ро ри зма 
тре ба из бе ћи, јер вла да се не за стра шу је при ме ни ом те ро ра, већ 
обр ну то вла да уз при ме ну те ро ра за стра шу је соп стве но ста нов ни-
штво. Г. Бот хол (Ga ston Bo ut houl) је за пи сао: ''На те ро ри зам су ве-
о ма ути ца ле ин те лек ту ал не и док три нар не иде је. У ис тра жи ва њу 
ње го вих мо ти ва мо же се от кри ти про мен љи ви ни во иде о ло шких 
вред но сти. Је дан за дру гим, иде о ло шки трен до ви су се осло бо ди-
ли се ри је те ро ри стич ких на сил них по сту па ка чи је је оправ да ње 
са гла сно ак ту ел ном ми шље њу ко је је за сно ва но на па три о ти зму, 
16)  Ка та ри на То ма шев ски, Изазовтероризма, НИ РО Мла дост, Бе о град, 1983. го ди не, стр. 

13 - 22

17)  P. Wil kin son:’’Po li ti cal ter ro rism’’, New York, Hal sted Press, 1974.

18)  P. Kar ber, Ur ban ter ro rism: Ba se li ne da ta and a con cep tual fra me work, ‘’So cial Sci en ce Qu-
ar terly,’’ 1071, pp. 527-533.

19)  Wil le mijn Schre u der, In ter na ti o nal Le gal Me a su res Aga inst ter ro rism: ‘’ Le i den Jo ur nal of 
In ter na ti o nal Law,’’ 1988, p. 52.
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на ци о на ли зму, ра си зму, кул тур ној не то ле ран ци ји, ре ли ги о зном фа-
на ти зму и по ли тич кој дог ми.’’20)

М. Крен шо (Mart ha Cren shaw) сма тра да се те ро ри зам не мо-
же де фи ни са ти ако се не ана ли зи ра сам акт те ро ри зма, ње гов циљ 
и шан се за успех. За Крен шо ву те ро ри зам пред ста вља дру штве но и 
по ли тич ки не при о хва тљи во на си ље упeрено про тив не ви них љу ди 
да би се по сти гао пси хо ло шки ефе кат.21) 

Р. Кре лин стен (Ro nald D. Cre li sten), де фи ни ше те ро ри зам као 
фор му по ли тич ке ко му ни ка ци је. Пре ци зни је, то је на мер но ко ри-
шће ње на си ља или прет ње на си љем ко је тре ба да иза зо ве ста ње 
стра ха(или те ро ра), док су зах те ви за по пу стљи во шћу усме ре ни 
пре ма дру гој гру пи ме та. Иза зва ни те рор је сред ство по мо ћу ко-
јег се иза зи ва по пу стљи вост или по слу шност. Обич но, спро во ђе-
ње на си ља или прет ња на си љем усме ре ни су на јед ну гру пу ме та 
(жр тве), док су зах те ви за по пу стљи во шћу усме ре ни пре ма дру гој 
гру пи ме та. Да кле, и ов де се го во ри о тро стру ком од но су из ме ђу 
те ро ри ста и две раз ли чи те гру пе ме та. Што се ти че по слу шно сти, 
она се иза зи ва или одр жа ва код јед не гру пе ме та, док она осла би 
код оне гру пе ме та од ко је се зах те ва по пу стљи вост, као и код дру-
гих гру па ко је те о ри сти сма тра ју сво јим не при ја те љи ма. Без об зи-
ра на то о ка квом ци љу се ра ди, сва ки те ро ри зам је ство рен да ути-
че, на је дан или дру ги на чин, на од но се из ме ђу љу ди, по је ди на ца 
или гру па. Кад се све са бе ре, до ла зи мо до за кључ ка да је те ро ри-
зам так ти ка упо тре бе или прет ња на си љем ко ја има ко му ни ка тив ну 
свр ху. Ка ко и за што се ко ри сти, за ви си од кон тек ста.22)

Џ. Стерн (Jes si ca Stern) сма тра да те ро ри зам пред ста вља акт 
на си ља или прет ња на си љем про тив ли ца ко ја ни су бор ци, а са 
ци љем да се из вр ши осве та, по стиг не за стра ши ва ње, или на дру ги 
на чин ути че на не ку пу бли ку.23) Ова де фи ни ци ја је при лич но не пре-
ци зна, не иден ти фи ку је по чи ни о ца ни ти ње го ву на ме ру.

Б. Га нор (Bo az Ga nor), ди рек тор изра ел ског Ин сти ту та за 
про тив те ро ри зам и бив ши ана ли ти чар изра ел ског Ми ни стар ства 
за про тив те ро ри зам, при сту пио је де фи ни са њу те ро ри зма пре ко 
од ре ђи ва ња ме ста те ро ри зма ме ђу на сил ним су ко би ма, где те ро-
ри зам спа да у кон вен ци о нал не су ко бе, и сма тра да је ''те ро ри зам 
20)  Ga ston Bo ut houl, De fi ni ti ons of Ter ro rism; In ter na ti o nal Ter ro rism and World Se cu rity; Da-

vid Carl ton and Car lo Scha erf, Gro om Helm, Lon don, 1975, str. 52

21)  Џо на тан Р. Вајт, Те ро ри зам, Ale xan dria Press, Бе о град, 2004. год. стр. 10

22) Ibid.

23)  Иван Ди ми три је вић, Проблематиканаучно-теоријскогдефинисањатероризма, Ча со-
пис ‘'Безбедно-ст''6/2005, стр. 973
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на сил на бор ба ко ја ко ри сти или пре ти ко ри шће њем на си ља пре-
ма ци ви ли ма, због по сти за ња по ли тич ких ци ље ва, док је ге рил ска 
бор ба на сил на бор ба ко ја ко ри сти или пре ти ко ри шће њем на си ља 
пре ма вој ним ме та ма, сна га ма без бед но сти или по ли тич ким во ђа-
ма, због по сти за ња по ли тич ких ци ље ва.24) П. Џон сон (Paul Johnson) 
сма тра да је те ро ри зам на мер но, си сте мат ско уби ство, са ка ће ње и 
угро жа ва ње не ви них да би се под ста као страх за рад по сти за ња по-
ли тич ких ци ље ва.25) Про фе сор по ли тич ких на у ка са уни вер зи те та 
Џорџ Ва шинг тон Неј тан Бра ун (Nat han Brown) де фи ни ше те ро ри-
зам као «из во ђе ње на сил ног ак та, упе ре ног про тив јед не или ви ше 
лич но сти, са на ме ром од стра не по чи ни о ца то га ак та да за стра ши 
јед ну или ви ше осо ба и да на тај на чин про у зро ку је оства ре ње јед-
ног или ви ше по ли тич ких ци ље ва то га по чи ни о ца»26).

Д. Си ме ну но вић сма тра да се фе но мен са вре ме ни те ро ри зам 
мо же те о рет ски нај оп шти је од ре ди ти као сло же ни об лик ор га ни-
зо ва ног, ин ди ви ду ал ног и ре ђе ин сти ту ци о на ли зо ва ног по ли тич-
ког на си ља, обе ле жен за стра шу ју ћим бра хи јал но-фи зич ким и пси-
хо ло шким ме то да ма по ли тич ке бор бе ко ји ма се обич но, у вре ме 
по ли тич ких и еко ном ских кри за, а рет ко и у усло ви ма оства ре не 
еко ном ске и по ли тич ке ста бил но сти јед ног дру штва, си сте мат ски 
по ку ша ва ју оства ри ти ''ве ли ки ци ље ви'' на на чин пот пу но не при-
ме ран да тим усло ви ма, пре све га дру штве ној си ту а ци ји и исто риј-
ским мо гућ но сти ма оних ко ји га као по ли тич ку стра те ги ју упра-
жња ва ју.27) 

В. Ди ми три је вићсма тра да је сва ки акт те ро ри зма по ли тич-
ки мо ти ви са них из вр ши ла ца од ре ђен од но сом пре ма вла сти и да 
је ''пре ма то ме по ли тич ки''. Ако по ли тич ку су шти ну мо же по не кад 
за ма гли ти ра зно ли кост, ти ме се су шти на не ће про ме ни ти.28) Ака-
дем ске де фи ни ци је те ро ри зма по твр ђу ју да су нај че шћи еле мен ти 
де фи ни ци је те ро ри зма на си ље као метод,гра ђа ни и вла да као ме-
те,иза зи ва ње стра ха и из ну ђи ва ње по ли тич ких или со ци јал них 
про ме на као циљеви, а ве ли ки број жр та ва ко ме те же те ро ри сти 
ука зу је на спектакуларност као де фи ни ци о ни еле ме нат те ро ри-
зма.Да кле, по ли тич ки мо тив из вр ши о ца, је услов да би се не ка 
рад ња озна чи ла као те ро ри стич ка, јер је то је ди на де фи ни циј ска 
24)  Ibid. стр. 974

25)  Др Ра до слав Га ћи но вић,Тероризам, Дра слар, Бе о град, 2005. стр. 39.

26) Исто. стр. 41.

27)  ‘’Ме ђу на род ни те ро ри зам’’, изд. Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о град 
2002. го ди не, стр. 13

28)  Во јин Ди ми три је вић, ''Те ро ри зам'', Рад нич ка штам па, Бе о град 1982, го ди не. Стр, 37
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ком по нен та ко ја раз два ја те ро ри зам од обич ног кри ми на ла. Бу ду-
ћи да се зна че ње ре чи те ро ри зам кроз исто ри ју ме ња ло ка ко би се 
при ла го ди ло по ли тич ком ри зи ку сва ког на ред ног пе ри о да, па ни је 
ни ка кво из не на ђе ње што је ве о ма те шко од ре ди ти јед ну трај ну де-
фи ни ци ју те ро ри зма.29)

Нај ве ћи број ауто ра ко ји су из у ча ва ли фе но мен те ро ри зма 
сма тра да је по ли тич ка ком по нен та је дан од бит них еле ме на та те-
ро ри зма. Ово се мо же за па зи ти и у би ла те рал ним уго во ри ма, за тим 
у за ко но дав стви ма ве ли ког бро ја зе ма ља, као и у до ку мен ти ма ре-
пре сив них сдр жав них ор га на. Ана ли зи ра ју ћи до са да шње де фи ни-
ци је те ро ри зма, ја сно се уоча ва ју еле мен ти пој ма те ро ри зма и то 
насиље,страх,циљимотив. 

На си љем се де мон стри ра си ла, чи ју де струк ци ју да ле ко на-
ди ла зе пси хо ло шки ефек ти. Иако у ли те ра ту ри по сто ји ви сок сте-
пен са гла сно сти о то ме да је на си ље нај ре ле вант ни ја ком по нен та 
при ли ком де фи ни са ња те ро ри зма, ипак се по јам фи зич ког на си ља у 
кон тек сту те ро ри зма не ми нов нио до пу њу је пси хо ло шким и струк-
тур ним на си љем. Мо тив те ро ри сте да из вр ши на си ље је нај та јан-
стве ни ји и за на уч ни ке још увек не до сту ан еле мент те ро ри стич ке 
ак тив ност. Те ро ри стич ке ак тив но сти, све док су те ро ри стич ке, ни-
ка да не ма ју ма сов ну по др шку гра ђа на и ста нов ни штва. Ако је пак 
има ју он да то ви ше ни је те ро ри зам већ ге ри ла или ма сов ни уста-
нак ста нов ни штва. Ве о ма је бит но при том зна ти да зах те ви те ро-
ри ста ни ка да ни су ре ал ни ни ти на за ко ну уте ме ље ни. 

Ака дем ске де фи ни цје30) су за сно ва не на на уч ном ту ма че њу 
про бле ма са вре ме ног те ро ри зма. Ве ћи на ака дем ских де фи ни ци ја 
се осла ња са мо на страх као де фи ни ци о ни еле мент те ро ри зма. Ме-
ђу тим, има и дру гих об ли ка на си ља, прет њи, па чак и са мо и ни-
ци ра них до жи вља ја ко ји мо гу иза зва ти страх због че га те ро ри зам 
у овим де фи ни цја ма ни је пре ци зно де фи ни сан, ни ти је до вољ но 
раз гра ни чен, од дру гих по ли тич ких, со ци јал них па и пси хо ло шких 
фе но ме на. Уоча ва се та ко ђе по и сто ве ћи ва ње те ро ри зма и кри ми-
на ла, те ро ри зма и те ро ра, што сва ка ко од ла же оп ште при хва тљи во 
де фи ни са ње те ро ри зма у свет ској на у ци

По зна то је да сва ко ко по се ду је по ли тич ку моћ да де фи ни-
ше ''ле ги ти ми тет'' има и моћ да де фи ни ше те ро ри зам. Због то га 
је про блем у ана ли тич ком де фи ни са њу те ро ри зма ве о ма при су тан. 
29) Упо тре ба пој ма „те ро ри зам“ у 19. И 20. Ве ку:Ре во лу ци о нар ни те ро ри зам у Ру си ји 

19в.,На ци о нал ни те ро ри зам у ма ке до ни ји ОРИМ,Шин Фејн у Ир ској 1916-1920,От пор 
у дру гом свет ском ра ту,Штерн гру па, Изра ел ци,Ко ман до си Ал жи ра(ФЛН),OAС,Цр ни 
сеп тем бар, Па ле стин ци,Та ко ђе др жав ни те ро ри зам на ци стич ки, ста љи ни стич ки...

30)  Оп шир ни је: Ра до слав Га ћи но вић, Те ро ри зам, Дра слар, Бе о град, 2005, стр. 37-48
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Ад ми ни стра тив не де фи ни ци је те ро ри зма иако са не до ста ци ма, је-
ди но ег зи сти ра ју у прак си, нпр: Стејт де парт мент (US Sta te de part-
ment), ФБИ (FederalBureauofInvestigation), Тим пот пред сед ни ка 
САД, Ми ни стар ство од бра не САД, Оба ве штај на аген ци ја Ми ни-
стар ства од бра не САД, При руч ник аме рич ке вој ске за бор бу про-
тив те ро ри зма раз ли чи то де фи ни шу те ро ри зам.

Ује ди ње не на ци је сма тра ју да је те ро ри ста сва ка осо ба ко ја, 
де лу ју ћи не за ви сно од зна ња не ке зе мље, или као по је ди нац, или 
као члан гру пе ко ја ни је при зна та као зва нич но те ло или део не ке 
на ци је, по сту па на тај на чин што уни шта ва или оште ћу је имо ви ну 
ци вил ног ста нов ни штва или вла да да би по сти гао не ки по ли тич-
ки циљ. Те ро ри зам је акт ли ша ва ња жи во та или ра ња ва ња или акт 
уни шта ва ња или оште ће ња имо ви не ци ви ла или вла де, без ја сне 
до зво ле од ре ђе не вла де, од стра не по је ди на ца или гру па љу ди ко ји 
са мо стал но де лу ју, или вла да ко је де лу ју из вла сти тих по бу да или 
ве ро ва ња, да би по сти гли не ки по ли тич ки циљ.31)

У ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти ОУН бр. 1377 ко ја је из-
гла са на 2001. го ди не пи ше да »Са вет без бед но сти, за сту пљен на 
ми ни стар ском ни воу зе ма ља чла ни ца, об ја вљу је да ак ти ме ђу на-
род ног те ро ри зма пред ста вља ју иза зов свимдр жа ва ма и укуп ном 
чо ве чан ству.... да ак ти те ро ри зма свуда угро жа ва ју до сто јан ство 
и си гур ност љу ди, под ри ва ју дру штве ни и при вред ни раз вој свих 
др жа ва и у светскимразмерама пот ко па ва ју ста бил ност и бла го-
ста ње«, као и то да је Са вет без бед но сти »нај ду бље за бри нут због 
за бе ле же ног по ра ста те ро ри стич ких по сту па ка у раз ли чи тим свет-
ским ре ли ги ја ма, ко ји су мо ти ви са ни не то ле ран ци јом и екс тре ми-
змом.«

Европ ска Уни ја де фи ни ше те ро ри зам као на мер ни акт ко ји 
мо же на не ти озбиљ ну ште ту зе мљи или ме ђу на род ној ор га ни за ци-
ји, по чи њен са ци љем да се озбиљ но за стра ши ста нов ни штво, нео-
прав да но при мо ра ва ју ћи вла ду или ме ђу на род ну ор га ни за ци ју да 
не што учи ни или да се уз др жи од сва ког чи ње ња, озбиљ но де ста-
би ли шу ћи или уни шта ва ју ћи основ не по ли тич ке, еко ном ске или 
дру штве не струк ту ре по мо ћу на па да жи вот или фи зич ки ин те гри-
тет не ке осо бе, кид на по ва ња, узи ма ња та ла ца, за у зи ма ња ле те ли-
ца или бро до ва или про из вод њом, по се до ва њем или тран спор том 
оруж ја или екс пло зи ва.

Да кле, ткз. ад ми ни стра тив не де фи ни ци је те ро ри зма су оне 
ко је су про из вод од ре ђе них др жав них или ме ђу др жав них ин сти-
ту ци ја. Њи хов не до ста так је у ре флек то ва њу иде о ло ги зи ра них 
31)  Ра до слав Га ћи но вић, Ан ти те ро ри зам, Дра слар, Бе о град, 2006, стр. 47
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по ли тич ких ста во ва др жав ног или не ког дру гог ру ко вод ства у оп-
што сти, или пак у по ре ђе њу са јед ном кон крет ном си ту а ци јом што 
та кву де фи ни ци ју чи ни ма ње ге не рал ном и ти ме ма ње при мен љи-
вом на не ку но ву, и у мно го че му раз ли чи ту си ту а ци ју.

ЗАШТОЈЕТЕРОРИЗАМТЕШКОДЕФИНИСАТИ

При ли ком де фи ни са ња те ро ри зма у свет ској на у ци се ја вља-
ју мно ге не до у ми це, као нпр: Ка ко раз ли ко ва ти те ро ри зам од бор бе 
на осно ву пра ва на ро да на са мо о дре ђе ње и бор бе про тив оку па ци је; 
Да ли укљу чи ти у де фи ни ци ју оне ак тив но сти др жав них ору жа них 
сна га ко је су по ве за не са по тен ци јал ном упо тре бом ну кле ар ног 
оруж ја (бу ду ћи да ну кле ар но оруж је са мим сво јим по сто ја њем иза-
зи ва ве ли ки страх/ужас код љу ди); Пи та ње од но са ком прен сив не 
(об у хват не) кон вен ци је са по сто је ћим и бу ду ћим ан ти те ро ри стич-
ким уго во ри ма. Те ро ри зам се те шко де фи ни ше јер се де фи ни ци ја 
ве зу је за (де)ле ги ти ми за ци ју и кри ми на ли за ци ју;За то што по сто ји 
мно го по јав них об ли ка и вр ста те ро ри зма са раз ли чи тим по јав ним 
ма ни фе ста ци ја ма; За то што је тер мин под ле гао раз ли ка ма у по и ма-
њу те ро ри зма то ком про те клих 200 го ди на ње го ве ег зи стен ци је. За 
не по сто ја ње оп ште при хва тљи ве де фи ни ци је те ро ри зма тре ба ис-
та ћи и сле де ће раз ло ге:

а) због по ја ве ве ли ког бро ја не ко пе тент них љу ди ко ји са ми 
се бе про гла ша ва ју екс пер ти ма за те о рет ско ту ма че ње са вре ме ног 
те ро ри зма, ко ји су се због на из глед атрак тив но сти са ме по ја ве упа-
ли у ла ви рин те из ко јих их са мо по вре ме но на по вр ши ну из ба цу је 
по ли ти ка, чи ји су они по доб ни и на ив ни по да ни ци,

б) Због дво стру ких стан дар да ве ли ких си ла, по себ но Аме ри-
ке и Ве ли ке Бри та ни је о пој мов ном од ре ђе њу и де фи ни са њу те ро-
ри зма. Да кле, они до га ђа је исте са др жи не ту ма че раз ли чи то, за ви-
сно од њи хо вих тре нут них по ли тич ких ин те ре са, што је и нај ве ћи 
про блем за оп то чи ња ње де фи ни тив не све о бу хват не ме ђу на род не 
ан ти те ро ри стич ке ак тив но сти, ка ко би се те ро ри зам у XXI ма кар 
др жао под кон тро лом,

в) Због де фи ни са ња те ро ри зма по на ре ђе њу. Сва ко ко по-
се ду је по ли тич ку моћ да де фи ни ше ‘’ле ги ти ми тет’’ има и моћ да 
де фи ни ше те ро ри зам. На при мер у Аме ри ци по сто је раз ли чи те де-
фи ни цје те ро ри зма у Стејт де парт мен ту, Ф-Би-Ају, ти му пот пред-
сед ни ка Аме ри ке, Ми ни стар ству од бра не САД, оба ве штај ној аген-
ци ји ми ни стар ства од бра не, ЦИА-и.
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На уч ни ци не ма ју ди ле му да је те ро ри зам про блем, али још 
увек не ма је дин стве ног од го во ра на пи та ње: Шта је те ро ри  зам?32)

КОМПАРАТИВНОМАНАЛИЗОМ
ДОПРИХВАТЉИВЕДЕФИНИЦИЈЕТЕРОРИЗМА

Ана ли зи ра ју ћи до са да шње де фи ни ци је те ро ри зма, мо же се 
за кљу чи ти да је он усме рен про тив ци вил ног ста нов ни штва и ин-
сти ту ци ја др жа ве у бор би за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва. Ве-
о ма је зна чај но да се си сте мат ски те ро ри стич ке ак тив но сти раз ли-
ку ју од рад њи кри ми на ла ца и па то ло шких уби ца. Кри ми на лац, као 
и те ро ри ста, ко ри сти на си ље као сред ство за по сти за ње соп стве ног 
ци ља. Без об зи ра на то да ли кри ми на лац ко ри сти на си ље као сред-
ство за сти ца ње нов ца или ма те ри јал ног бо гат ства, или уби ја или 
на но си по вре де од ре ђе ној жр тви за нов ча ну на кна ду, увек де лу је 
пр вен стве но из се бич них (лич них) раз ло га. 

За раз ли ку од те ро ри зма, на сил ни чин обич ног кри ми нал ца 
ни је сра чу нат на иза зи ва ње по сле ди ца – на ро чи то не пси хо ло шких 
– из ван са мог чи на. Нај зна чај ни ја раз ли ка из ме ђу те ро ри сте и кри-
ми нал ца је у то ме што кри ми на лац ни је за ин те ре со ван за ути цај на 
јав но мње ње. Де фи ни са ти те ро ри зам је мо гу ће уко ли ко се по јам 
те ро ра (стра хо вла де) као на си ља др жа ве и ње них ин сти ту ци ја пре-
ма соп стве ним гра ђа ни ма раз ли ку је и де фи ни ше по себ но.

Раз ли ко ва њем те ро ри ста од дру гих об ли ка зло чи на, до ла зи-
мо до за кључ ка да је те ро ри зам: не из бе жно по ли тич ки мо ти ви сан; 
на си лан или пре ти на си љем; усме рен ка да ле ко се жним пси хо ло-
шким по сле ди ца ма ван не по сред не жр тве на си ља; во ђен од стра не 
не ке те ро ри стич ке ор га ни за ци је чи ји при пад ни ци не но се уни фор-
ме или озна ке.

 Те ро ри ста, по пра ви лу, ми сли да сам ни је крив за зло чин 
ко ји је по чи нио, не го онај ко ји ни је ис пу нио ње гов зах тев, па је 
за то зло чин на стао. На жа лост, ап со лут ни за штит ни си стем про тив 
те ро ри зма не по сто ји. Он је фе никс фе но мен. Ла ко се об на вља-
ре ге не ри ше ако ње гов је дан део оста не жив. При ли ком од ре ђи ва-
ња-де фи ни са ња те ро ри зма мо ра се узе ти уоб зир чи ње ни ца, да је 
те ро ри ста оба ве зно ин три зич но мо ти ви сан. Ува жа ва ју ћи из ме ђу 
оста лог на ве де не чи ње ни це, ве о ма при хва тљи ва де фи ни ци ја те ро-
ри зма би по ми шље њу ауто ра овог тек ста би ла де фи ни ци ја те ро-
ри зма ко ју да је Ра до слав Га ћи но вић и то: ''Те ро ри зам је ор га ни зо-
32)  Ра до слав Га ћи но вић, Одбранаодтероризма, По ли тич ка ре ви ја, бр. 2-4/2007, Ин сти тут 

за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 573
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ва на при ме на на си ља (или прет ња на си љем) од стра не по ли тич ки 
мо ти ви са них из вр ши ла ца, ко ји су од луч ни да кроз страх, зеб њу, 
де фе ти зам и па ни ку на ме ћу сво ју во љу ор га ни ма вла сти и гра ђа-
ни ма.''33) 

Да кле, све до са да шње де фи ни ци је те ро ри зма има ју свој ква-
ли тет, али ни јед на још увек ни је оп ште при хва тљи ва у Ор га ни за-
ци ји УН. Има за то оправ да ња, јер су мно ге де фи ни ци је прот ка не 
по ли тич ким мо ти ви ма од стра не оно га ко де фи ни ше те ро ри зам, 
или пак ни су убе дљи ве у де фи ни са њу те ро ри стич ких рад њи, па 
се та ко до би ја про стор за при ме ну дво стру ких стан дар да и од ла-
же по че так де фи ни тив ног об ра чу на са те ро ри змом на гло бал ном 
ни воу. Као и сва ки дру ги дру штве ни фе но мен, те ро ри зам се мо же 
су зби ти от кла ња њем ње го вих узро ка. А узро ци су ду бо ки.34) Чо-
ве чан ство као до каз сво је ху ма но сти тре ба да уса гла си сво је ста-
во ве ве за не за де фи ни са ње те ро ри зма и про на ђе на чи не за мир но 
ре ша ва ње ме ђу на род них кон фли ка та. Бор ба за ре сур се и тр жи шта 
узро ко ва ла је су ко бе и кри зе ши ром све та и ти ме иза зва ла ста ње 
бе де, си ро ма штва, фру стра ци је ко је до во де до оча ја љу де ко ји су 
спрем ни да жр тву ју жи во те не ви них љу ди, укљу чу ју ћи и свој у по-
ку ша ју про на ла же ња на чи на да скре ну па жњу на свој по ло жај и 
на ђу из лаз у без ум ним ак ци ја ма на си ља ма ни фе сто ва них кроз те-
ро ри стич ке ак те.35)
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IvanaKojadinovic

CONTEMPORARYTERRORISM

Summary
Contemporary science has made significant and numerous ef-

forts to come up with a suitable definition of terrorism. Even though 
the threat has become a global one, the justice has not arrived on the 
scene yet. The lack of the unique definition within OUN leaves a lot of 
free space for powerful countries to determine their own standards for 
definitions of terrorism and such fact often leaves space for emergence 
of double standards. By comparing existing definitions of terrorism, 
this paper intends to shed a new light on international and domestic sci-
entists’ work and their contribution in determining this important issue. 
The battle against terrorism is one of the most important questions of 
our era. Like in the case with other social phenomena, terrorism can be 
suppressed by eliminating its deeply penetrated causes.

Humanity needs to rise above selfish political benefits and re-
gard the subject of terrorism for the sake of all mankind for purpose of 
preserving lives and human dignity. There are many obstacles in defin-
ing terrorism, as for 200 years of its existence the definition has been 
changed many times. Human kind has fought for so long to establish 
its rules and laws and yet, in the 21st century it is facing the kind of 
aggressive way of fighting and struggle in the form of terrorism that 
hardly succumbs to any laws. Terrorism has taken many casualties and 
brought fear on the scene on global level. Conflicts and wars around 
the world approximately   have been taking more than 2000 lives daily. 
Poverty, frustration, misery and despair have left many people helpless 
and ready to sacrifice their own life and lives of many innocent people 
in order to address the public and send the outcry to show their own 
pain through various violent terrorist acts. Even though there is no jus-
tification for those acts, these issues should be addressed with great care 
and attention. International law and finding the definition of terrorism 
could be a good start in finding the solution to this problem.

Key Words: terrorism, terroristic activities, anti-terrorism, terror, 
international community 
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КРИЗА И ТРАДИЦИЈА

СнежанаГрк
Институтдруштвенихнаука,Београд

СОЦИЈАЛНЕНЕЈЕДНАКОСТИ
УФОКУСУЕКОНОМСКЕИ

ФИНАНСИЈСКЕДИСХАРМОНИЈЕ1)

Сажетак
Да нас жи ви мо да ле ко од са вр ше ног си сте ма, јер је иде о ло-

ги ја сло бод ног тр жи шта ство ри ла та кав тип при вре де и дру штва у 
ко јем је про фит по стао при мар ни циљ. Сло бод но тр жи ште је до-
ве ло до ве ли ке еко ном ске не си гур но сти рад ни ка, јер је чо век као 
по је ди нац по стао нај о бич ни ја ро ба. Од тро ше ња ко је слу жи аку-
му ла ци ји до шли смо до обр ну тог про це са – љу ди тре ба ју ште де ти 
ра ди со ци јал не не из ве сно сти. Кри за је до ве ла љу де у не из ве сност, 
у ко јој су сва бо гат ства ре ла тив на. Чо век ја ко бр зо мо же из гу би ти 
по сао и со ци јал ну си гур ност. То про из во ди уве ћа ва ње бро ја си ро-
ма шних као и оних ко ји се ве ли ком бр зи ном при бли жа ва ју гра ни-
ци си ро ма штва. Си ро ма шни ће по ста ти још си ро ма шни ји, а бо га ти 
још бо га ти ји. Та из ра же на по ла ри за ци ја ста нов ни штва ће по ве ћа-
ти си ву еко но ми ју и кри ми нал. А ако кри за ду же по тра је со ци јал-
ни и по ли тич ки не ми ри су не за о би ла зни. Ра ди то га су нео п ход не 
др жав не ин тер вен ци је. Да кле, др жа ва мо ра ре а го ва ти ка ко не би 
1) Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту СрбијаиЕвропа–економскеанализеипрог

нозе, еви ден ци о ни број 149038, 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.
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си стем ска фи нан сиј ска кри за ду же по тра ја ла и ду бље се ре флек то-
ва ла на еко ном ску, со ци јал ну, кул тур ну и мо рал ну кри зу.
Кључ не ре чи: еко ном ска кри за, не за по сле ност, си ро ма штво, обра зо ва ње, 

кре ди ти, при вред ни раз вој, ма кро е ко ном ска по ли ти ка.    

“Коимамалоновцаговори:Штадарадимсњим,
аонајкојиимамногоновцаговори:Господе,дајјош”.
Арап ска по сло ви ца

ЕКОНОМСКАИФИНАНСИЈСКАСЛИКАСВЕТА

Ду би на гло бал не фи нан сиј ске кри зе још ни је са гле да на. Ри-
зик за от пла ту кре ди та у ре ги ји ра сте, па би но ви вал кри зе мо гао 
за пљу сну ти бан кар ски сек тор. Пре ма не ким про јек ци ја ма2) око 40 
по сто кре ди та у ре ги ји не ће би ти от пла ће но. А бан кар ски сек тор у 
сред њој и ис точ ној Евро пи нај ве ро ват ни је не ће оства ри ти ни ка кав 
раст у 2009. го ди ни.

Бан кар ски сек тор и сек тор тр го ви не не мо же да се опо ра ви за 
две го ди не, ка ко то прог но зи ра ју не ки еко но ми сти. По што ће кри за 
по тра ја ти мно го ду же и има ће ду го трај не по сле ди це, ко је ће у пот-
пу но сти тран сфор ми са ти тр жи ште по тро шач ких кре ди та на ро чи то 
у зе мља ма сред ње и ис точ не Евро пе, па тре ба оче ки ва ти да ће то 
ути ца ти на пад про фи та бил но сти од чак 20 по сто. То би мо гло до-
ве сти до кон фли ка та из ме ђу чла ни ца Европ ске уни је и Европ ске 
ко ми си је.

Европ ска уни ја по ма же зе мља ма чла ни ца ма и зе мља ма кан-
ди да ти ма, ствар ним и по тен ци јал ним, да убла же фи нан сиј ску кри-
зу и из бег ну опа сност од бан крот ства. Зе мље у тран зи ци ји као и 
је дан број оних чи је их бан ке кре ди ти ра ју на и ла зе на про бле ме при 
за ду жи ва њу. Ра ди се о то ме што оне не мо гу да про на ђу кре ди то ре 
или је пак це на ду га су ви ше ве ли ка. А све се су о ча ва ју са ра сту ћим 
фи скал ним де фи ци ти ма бу ду ћи да све при вре де осе ћа ју ефек те ре-
це си је.

Прог но зе Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да (ММФ) су не-
што уме ре ни је, у од но су на оне ко је је ова ин сти ту ци ја пр во бит но 
пре до чи ла. “Нај но ви ји по да ци су ге ри шу да сто па па да еко ном ске 
2)  По да ци RolandBergera по ка зу ју да су са мо аустриј ске бан ке из да ле зај мо ве ре ги ји у 

вред но сти 70 по сто бру то до ма ћег про из во да (ГДП-а) ма тич не др жа ве. На и ме, про це-
њу је се да би Ра иф фе и сен банк и Ер сте банк мо гле у кри зи из гу би ти и до 40 по сто укуп-
ног ка пи та ла, због ри зи ка од от пи са кре ди та у ре ги ји.
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ак тив но сти по ста је све уме ре ни ја, иако у раз ли чи тим ни во и ма, у 
за ви сно сти од ре ги о на”, на во ди ММФ.

Свет ска еко но ми ја ће, твр де екс пер ти ММФ-а, ове го ди не 
па сти за 1,4 од сто, док ће у 2010. го ди ни по ра сти 2,5 од сто. Прет-
ход ни из ве штај ММФ-а из апри ла ове го ди не пред ви део је бла жи 
пад гло бал не еко но ми је у 2009. го ди ни - 1,3 од сто, али је био ма ње 
оп ти ми сти чан ка да је реч о 2010. го ди ни, ра чу на ју ћи на по ве ћа ње 
од 1,9 од сто.

На пре дак аме рич ке и ја пан ске при вре де би ће скро ман све до 
дру ге по ло ви не 2010. го ди не, па ће до тад не за по сле ност у овим зе-
мља ма ра сти. Еко но ми ја Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ће, пре ма 
прог но за ма ММФ-а, ове го ди не би ти у па ду од 2,6 од сто, а иду ће 
у по ра сту од 0,8 од сто. Еко но ми ја еуро зо не се у 2009. го ди ни сма-
њу је за 4,8 од сто, а у 2010. го ди ни за 0,3 од сто. За то вре ме, при-
вре де Ки не и Ин ди је би ће у успо ну за 7,5 од но сно 5,4 од сто. ММФ 
оце њу је да се Ази ја мно го бр же из вла чи из кри зе не го што су се 
ана ли ти ча ри на да ли, али да је и њен раст ипак успо ре ни ји ра ди 
де ша ва ња на свет ској фи нан сиј ској сце ни.

Фонд је упо зо рио да су пла не тар на еко но ми ја и бан кар ски 
сек тор, по го ђе ни нај те жом ре це си јом од Дру гог свет ског ра та, па 
екс пер ти Фон да оче ку ју да ће вла де из да шно тро ши ти, а цен трал не 
бан ке на ста ви ти да ну де јеф ти не кре ди те.

ММФ пред ла же да др жа ве и да ље во де ак тив ну еко ном ску 
по ли ти ку, као и да цен трал не бан ке до дат но сма ње ин те ре сне сто-
пе и др же их на ни ском ни воу све док еко ном ски раз вој по но во не 
бу де ста би лан.

Из ова квих прог но за ММФ-а про ве ја ва же ља да свет по ла-
ко кре не на пут из ла ска из ре це си је за хва љу ју ћи др жав ној по мо ћи 
бан ка ма и фи нан сиј ским ком па ни ја ма. Фи нан сиј ско ста ње у све ту 
се по ла ко по че ло по пра вља ти због огром них сво та нов ца ко је су 
др жа ве “упум па ва ле” у сво је еко но ми је. Прем да сле ди спор опо-
ра вак, по бољ ша ње гло бал не еко но ми је је чи ни се на ви ди ку, али 
вла де по је ди них зе ма ља и да ље мо ра ју игра ти ве ли ку уло гу. Сто га 
и  сам ММФ упо зо ра ва:  »Опо ра вак до ла зи, али ће то ве ро ват но 
би ти слаб опо ра вак«.

На го ди шњој скуп шти ни3) ММФ-а и Свет ске бан ке ре че но је 
да сред њој и ис точ ној Евро пи и да ље тре ба но вац. Европ ска бан ка 
за об но ву и раз вој (ЕБРД), Европ ска ин ве сти ци о на бан ка (ЕИБ) и 
Свет ска бан ка оце ни ле су да ће зе мље сред ње и ис точ не Евро пе 
3) Го ди шња скуп шти на ММФ-а и Свет ске бан ке одр жа на је 05.10.2009. го ди не у Истам бу-

лу.
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мо ра ти да се су о че са озбиљ ним иза зо ви ма пре не го што пре ва зи ђу 
кри зу. По ме ну те фи нан сиј ске ин сти ту ци је су до кра ја сеп тем бра 
2009. го ди не одо бри ле 16,3 ми ли јар де еура4), у окви ру по мо ћи фи-
нан сиј ском си сте му 10 зе ма ља чла ни ца ЕУ из сред ње и ис точ не 
Евро пе, зе мља ма за пад ног Бал ка на, ме ђу ко ји ма и Ср би ји и Тур-
ској. Цен трал ну и ис точ ну Евро пу че ка ју озбиљ ни иза зо ви пре 
не го што кре не ста бил ним пу тем при вред ног опо рав ка. Про бле-
ми су број ни - кре ди ти ра ње ре ал ног сек то ра, а пре све га ма лих и 
сред њих пред у зе ћа, и да ље се сма њу је, бан ка ма је по тре бан но вац 
за по ве ћа ње ка пи та ла, а не за по сле ност и си ро ма штво ста нов ни-
штва  ра сте. За от кла ња ње тих про бле ма на го ди шњој скуп шти ни 
ММФ-а и Свет ске бан ке је за кљу че но да је по треб но фи нан си ра ње, 
али и ја ча ње би лан сне по зи ци је ба на ка, убла жа ва ње фи нан сиј ских 
ри зи ка, ре струк ту ри са ње при ват ног ду га та мо где је то мо гућ но, а 
по треб но је и ја ча ње прав ног окви ра.

Успо ра ва ње при вред ног ра ста и раст не за по сле но сти има ће 
ја ко деј ство на сни же ње ин фла ци је то ком на ред ног сред њо роч ног 
раз до бља. Ра ди то га ће Европ ска цен трал на бан ка (ЕЦБ) мо ра ти 
да ин тер ве ни ше ка ко би за др жа ла ин фла ци ју на ни воу од не што 
ис под два од сто. Ово због то га што по сто ји бо ја зан да би сни же-
не це не још сма њи ле про из вод њу, што би се ре флек то ва ло на још 
ма ње за по шља ва ње и још ве ћи пад тра жње – па би се са да ушло у 
зо ну де фла ци је. За то по др шка тра жњи мо же би ти је дан од на чи на 
ка ко се бо ри ти про тив не за по сле но сти.

ГДЕСЕНАЛАЗИИКУДАИДЕСРБИЈА?

Це ло куп на еко ном ска си ту а ци ја да нас у Ср би ји по при ма за-
бри ња ва ју ће раз ме ре.  Еко ном ске ви бра ци је ко је ути чу на не по-
вољ не ма кро е ко ном ске по ка за те ље су: пад при вред не ак тив но сти, 
пад бру то до ма ћег про из во да (ГДП), пад тр го ви не на ма ло, ин фла-
ци ја, сла бље ње на ци о нал не ва лу те, све ве чи број не за по сле них, 
на ра ста ју ће си ро ма штво, рас ту ћи бу џет ски де фи цит, и по че так от-
пла те спољ них ду го ва. Ду бо ка еко ном ска кри за у ко јој се Ср би ја 
на ла зи је пра ће на кри зом мо ра ла у дру штву.

Де мо крат ске про ме не за по че те ок то бра 2000-те го ди не по-
че ле су да ва ти из ве сне по зи тив не по ма ке. Из гле да ло је да ће зе-
мља кре ну ти уз ла зном пу та њом у еко ном ској и по ли тич кој сфе ри. 
4) Пред сед ни ци ЕБРД То мас Ми роу, ЕИБ Фи лип Меј стат и Свет ске бан ка Fi lip le Ueru 

на гла си ли су да су ме ђу на род на са рад ња и ан га жо ва ње до са да не за бе ле же них раз ме ра 
пред у пре ди ли си стем ску кри зу у цен трал ној и ис точ ној Евро пи.
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Па ипак, до го ди ло се оно че га су се мно ги при бо ја ва ли. Ср би ја се 
су о чи ла са сла бим ефек ти ма тран зи ци о них про ме на, чи ји ре зул та-
ти су при лич но дру га чи ји од обе ћа ва них и оче ки ва них еко ном ских 
про ме на. 

У Ср би ји се у раз до бљу од 2000-те го ди не до да нас раст бру-
то до ма ћег про из во да за сни вао на тр го ви ни, од но сно уво зу ту ђих 
про из во да, ту ђег нов ца, на и ме ту ђој мо ћи, а не на ства ра њу вла-
сти тих но вих и до дат них вред но сти. Ка да је до шло до ре це си је у 
Евро пи и све ту, ра зу мљи во је да раст ГДП-а за сно ван на по тро шњи 
ту ђе хра не, тех ни ке, нов ца не мо же би ти тра јан. Још јед ном се по-
твр ди ло да је сва ки раст ко ји се те ме љи на ту ђој фи нан сиј ској и 
ма те ри јал ној мо ћи вр ло ри скан тан, а во ђе ње та кве по ли ти ке то тал-
но по гре шно. 

Нај бо љи до каз за ову тврд њу је упра во ве ли ки пад ГДП-а од 
4,7 од сто у пр вих шест ме се ци 2009. го ди не. Еко ном ска ак тив ност 
је у па ду пре све га због па да до ма ће тра жње од но сно не ли квид но-
сти до ма ће при вре де5). По ред то га, из ба на ка су по ву че на при лич-
но ве ли ка сред ства (око ми ли јар де еура) штед ње, због стра ха од 
фи нан сиј ске кри зе, па је и то до при не ло сма ње њу фи нан сиј ских 
сред ста ва по треб них за но во кре ди ти ра ње при вре де.

Ср би ји су по треб на ве ли ка нов ча на сред ства, због ста ња у 
ко јем се при вре да на ла зи, ме ђу тим бан кар ски сек тор ве о ма су здр-
жа но одо бра ва кре ди те6). Да би бан ке по че ле у ве ћем оби му да одо-
бра ва ју кре ди те Мо не тар ни од бор На род не бан ке Ср би је се од лу-
5) Од сеп тем бра 2008. го ди не до истог ме се ца 2009. го ди не број пред у зе ћа са бло ки ра ним 

ра чу ни ма по ве ћан је са 50.794 на 63.073. (Из вор: Блиц, 04.09.2009, стр. 11).
 С об зи ром да је не ли квид ност по при ми ла алар мант не раз ме ре у зе мљи, цен трал на бан-

ка је по ну ди ла бан ка ма ме ре по др шке тзв. беч ке ини ци ја ти ве ко је под ра зу ме ва ју крат-
ко роч ни ди нар ски кре дит за одр жа ва ње ли квид но сти на ба зи за ло же них крат ко роч них 
вред но сних па пи ра НБС и др жа ве и ду го роч них па пи ра др жа ве. Ту су још и за ло зи 
де ви за и порт фе ља  хи по те кар ских кре ди та са роч но шћу до го ди ну да на и ка мат ном сто-
пом нај ма ње у ви си ни ре фе рент не ка мат не сто пе плус два од сто. Ме ђу ме ра ма по др шке 
су и своп ку по ви на и про да ја де ви за из ме ђу НБС и по слов них ба на ка у ци љу обез бе ђе ња 
ли квид но сти и олак ши ца у по гле ду оба ве зне ре зер ве бан ка ма што под ра зу ме ва да но ва 
за ду же ња у ино стран ству не под ле жу оба ве зној ре зер ви до кра ја 2010. го ди не.

6) То је ра зу мљи во јер су не ке зе мље ве о ма осе тљи ве на при вред на кре та ња ка ква су са да у 
Ср би ји, па су њи хо ве бан ке по себ но опре зне при кре ди ти ра њу у срп ску при вре ду. Чак и 
ако ре ски ра ју (због из у зет но ло шег кре дит ног реј тин га Ср би је) да уло же но вац од но сно 
да ју за јам за срп ску при вре ду, ло гич но је да це на по зај ми це бу де ви со ка као и усло ви 
кре ди ти ра ња. Да кле, не тре ба кри ви ти стра не бан ке јер чак и оне до ма ће са стра ним 
ка пи та лом до при но се да кре дит бу де скуп та ко што оне по ве ћа ва ју мар же и узи ма ју 
сред ства од но сно крат ко роч не зај мо ве од сво јих цен тра ла а за тим их у Ср би ји пла си ра ју 
на сред њи и ду ги рок. Зна чи, но вац је скуп, срп ска при вре да “то не” због не ли квид но сти, 
али бан ке због ма њег ри зи ка пла си ра ју сво ја сред ства у НБС и др жа ву Ср би ју то јест у 
њи хо ве вред но сне па пи ре, јер не ма ју по ве ре ње у при вре ду Ср би је ко ја се да нас на ла зи у 
та ко ло шем ста њу, ко је је чак ло ши је не го у ве ћи ни зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе.
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чио7) да ола ба ви мо не тар ну по ли ти ку. На и ме, ре фе рент на ка мат на 
сто па, а пре ма ко јој се од ре ђу ју ка ма те ба на ка, сма ње на је са 12 
од сто на 11 од сто. До не та је и од лу ка да се про ме ни струк ту ра оба-
ве зне де ви зне ре зер ве8). На и ме, уме сто оба ве зе да 70 од сто ре зер ве 
бу де у де ви за ма, то уче шће је по ве ћа но на 75 од сто, а ди нар ски део 
уме сто 30 од сто све ден је на 25 од сто. Ова квим ме ра ма би тре ба ла 
да се по ве ћа бан кар ска ак тив ност, јер се та ко бан кар ском сек то ру 
осло ба ђа 14,5 ми ли јар ди ди на ра за по ве ћа ње кре дит не ак тив но сти. 

Ме ђу тим, да ли ће тај “осло бо ђе ни” но вац бан ке упо тре би-
ти за кре дит ну ак тив ност или ће он би ти упо тре бљен за ку по ви ну 
де ви за на ме ђу бан кар ском де ви зном тр жи шту или ће га бан ке пла-
си ра ти у др жав не вред но сне па пи ре или па пи ре од вред но сти цен-
трал не бан ке – оста је да се ви ди.

Оно што је еви дент но је сте да је но вац скуп, срп ска при вре да 
“то не” због не ли квид но сти, па бан ке због ма њег ри зи ка пла си ра ју 
сво ја сред ства у НБС и др жа ву Ср би ју то јест у њи хо ве вред но сне 
па пи ре, јер не ма ју по ве ре ње у при вре ду Ср би је ко ја се да нас на-
ла зи у та ко ло шем ста њу, ко је је чак ло ши је не го у ве ћи ни зе ма ља 
цен трал не и ис точ не Евро пе.

Дру ги ве ли ки про блем ко ји Ср би ја има су нео др жи ви спољ-
ни и уну тра шњи ду го ви. Ни во јав ног ду га Ср би је по ста је пре ви-
сок, и из но си око 24 од сто ГДП-а. Ср би ја са Ле то ни јом и Есто ни-
јом спа да у три фи нан сиј ски нај у гро же ни је др жа ве Евро пе – јер 
“гр ца” у де ви зним кре ди ти ма. Про блем је у то ме што са про ду-
бљи ва њем еко ном ске кри зе др жа ва по ве ћа ва сте пен за ду же но сти. 
По што Ср би ја узи ма кре ди те и та ко по ве ћа ва за ду же ност, тре ба ло 
би та сред ства уло жи ти у раз вој ин фра струк ту ре, а не за пла те – ка-
ко то она са да ра ди.

Др жа ва тро ши огром ну ко ли чи ну до спе лог ка пи та ла на тр-
жи шту за за до во ља ва ње сво јих по тре ба. Ра ди то га је ма ло нов ца 
до ступ но при вре ди. Др жа ва је је дан од нај ве ћих ду жни ка9), па је то 
и је дан од раз ло га због ко га број не ли квид них пред у зе ћа у Ср би ји 
ра сте. 
7) Од лу ка је до не та на сед ни ци Мо не тар ног од бо ра На род не бан ке Ср би је  08.10.2009. го-

ди не.

8) То је но вац ко ји као га ран ци ју бан ке по ла жу у На род ну бан ку Ср би је.

9) На ро чи то је у по след њем квар та лу 2008. го ди не до шло до сма ње ња кре ди ти ра ња при-
вре де, док је знат но по ра сло кре ди ти ра ње др жа ве. У ства ри, по ве ћа ва се тра жња др жа ве 
за при ват ним сред стви ма. 

 Ду го ва ња др жа ве пре ма при ват ним ком па ни ја ма пре ма ши ла су 68 ми ли јар ди ди на ра, 
од но сно 719 ми ли о на еура. Нај ве ћи др жав ни ду жни ци су јав на пред у зе ћа, али и Ми-
ни стар ство за На ци о нал ни ин ве сти ци о ни план (НИП). Но и по ред ве ли ког ду го ва ња 
др жа ве и да ље се по ве ћа ва тра жња Ср би је за при ват ним сред стви ма.
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Ста ње еко ном ске де пре си је у зе мљи је ре флек си ја пре све га 
хи пер тро фи ра не др жав не по тро шње. Јав ни сек тор у Ср би ји је ве ћи 
не го у мно гим зе мља ма у ре ги о ну и у 15 зе ма ља Европ ске уни је. 
Јав на по тро шња у Ср би ји је бли зу 44 од сто ГДП-а, што је пре ви-
ше. За еко но ми ју Ср би је би би ло па мет ни је да се јав на по тро шња 
сма њи ис под 40 од сто бру то до ма ћег про из во да, ка ко би се по ве ћа-
ле ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру, пу те ве, енер ги ју и слич но. Са да 
ре ла тив но ма ло нов ца иде у ин ве сти ци је јер је те ку ћа по тро шња 
ве ли ка.

Сто га при о ри тет вла де Ср би је мо ра би ти оси гу ра ње ли квид-
но сти др жав них пред у зе ћа и др жа ве јер је то основ ни пред у слов за 
от по чи ња ње нор ма ли за ци је функ ци о ни са ња при вре де. До ско ро је 
све мо гло функ ци о ни са ти због јеф ти не ту ђе аку му ла ци је. Ра ни је је 
кри зу не ли квид но сти би ло мо гућ но ре ши ти ве ли ким ино стра ним 
за ду жи ва њем др жа ве. Са да се си ту а ци ја про ме ни ла. Бу ду ћи да је 
фи нан сиј ска кри за уз др ма ла ско ро цео свет из во ри све жег нов ца 
су огра ни че ни и до ста ску пи, од но сно тран сфер стра ног ка пи та ла 
је све ма њи а но вац је све ску пљи, па ре ше ње да се пре жи вља ва 
на ба зи ту ђе аку му ла ци је по ста је ве ли ко огра ни че ње. Си ту а ци ја 
се при лич но ком пли ку је јер др жа ва мо ра обез бе ди ти ве ли ку “ин-
фу зи ју” све жег нов ца  из ино стран ства за пла ћа ње сво јих ду го ва. 
Ра те за от пла ту срп ског ду га ра сту бр же од на ци о нал ног до хот ка, 
па се но ви кре ди ти ко ри сте за пла ћа ње ста рих ду го ва уме сто за 
про из вод њу.

Ср би ја по ста је за ви сна од стра них фи нан сиј ских сред ста ва. 
Зе мља ће ве о ма бр зо уле те ти у зо ну ви со ке за ду же но сти. Нео др жи-
ви спољ ни и уну тра шњи ду го ви ће има ти по ли тич ке ре пер ку си је.

 Спо соб ност зе мље да от пла ћу је ду го ве за ви си од сте пе на 
за ду же но сти, сто пе ра ста, при ли ва ди рект них стра них ин ве сти ци-
ја и при хо да од при ва ти за ци је. Тре нут но ста ње у Ср би ји је та кво да 
је сто па за ду же но сти ви со ка, сто пе ра ста да ле ко ис под оче ки ва них, 
ди рект на стра на ула га ња за не ма ри ва, а при хо ди од при ва ти за ци је 
вр ло скром ни, па због то га спо соб ност от пла те ду го ва дра стич но 
опа да. Ста ње у Ср би ји на го ве шта ва не из бе жне ду жнич ке про бле-
ме, ко ји ће у раз до бљу ко је до ла зи по ста ти још из ра же ни ји, јер  
спољ ни дуг зе мље ра сте.

У окви ру спољ ног ду га Ср би ја углав ном има по ву че не, а 
нео т пла ће не зај мо ве ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма 
– Свет ској бан ци, Европ ској бан ци за об но ву и раз вој, Европ ској 
ин ве сти ци о ној бан ци, Бан ци за раз вој Са ве та Евро пе и оба ве зе 
сер ви си ра ња ре про гра ми ра них ду го ва пре ма Па ри ском и Лон дон-
ском клу бу по ве ри ла ца.
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Зе мља би мо гла у ско рој бу дућ но сти да се су о чи са про бле-
мом сер ви си ра ња ду га јер ино стра не оба ве зе по чи њу да до спе ва ју 
на на пла ту већ 2009. го ди не10). 

Др жа ва Ср би ја ће но вим за ду жи ва њем под не по вољ ним 
усло ви ма мо ра ти да ре фи нан си ра њем вра ћа ка ма те на дуг. Уку пан 
јав ни дуг Ср би је је ве ли ки, а у ње го вој струк ту ри по ред спољ ног 
ду га по сто ји и ве ли ки уну тра шњи дуг др жа ве на осно ву из да тих 
пре ми ја, на осно ву га ран ци ја, ду га вер ским за јед ни ца ма, пред у зе-
ћи ма, гра ђа ни ма, итд.

Нај ве ћи део уну тра шњег ду га при па да оба ве за ма др жа ве 
пре ма гра ђа ни ма, На род ној бан ци Ср би је и по слов ним бан ка ма по 
осно ву ста ре де ви зне штед ње, и оба ве за ма др жа ве по осно ву еми-
то ва них крат ко роч них вред но сних па пи ра. 

Уко ли ко гло бал на фи нан сиј ска кри за по тра је ду же то ће до-
при не ти да ду би на кри зе у ре ал ном сек то ру у Ср би ји по при ми ве-
ли ке ди мен зи је, јер је срп ска при вре да већ у до ста те шкој си ту а-
ци ји због ду го ва а и због то га што се до кре ди та са да ја ко те шко 
до ла зи. 

Чак и зе мље ко је још увек одо ле ва ју кри зи има ју ве ли ке те-
шко ће при за ду жи ва њу, ра ди сма ње не по ну де кре ди та и због све 
стро жи јих усло ва за ду жи ва ња. То прак тич но зна чи да ће у го ди на-
ма ко је сле де Ср би ја мо ра ти да на ђе из во ре до дат них сред ста ва за 
фи нан си ра ње бу џе та, кроз при хо де од при ва ти за ци је, по ве ћан при-
лив по ре за или но во за ду жи ва ње. У про тив ном, пла те свих оних 
ко ји за ви се од бу џе та и пен зи је мо ра ће да бу ду знат но сма ње не. За 
са да је из ве сно да ће је ди ни из вор фи нан си ра ња бу џе та би ти но во 
за ду жи ва ње, по што ће при хо да од при ва ти за ци је би ти ја ко ма ло.

10)  Ср би ја у 2009. го ди ни мо ра да вра ти укуп но са ка ма том дуг не што ма њи од 1,88 ми-
ли јар ди еура. То су ду го ви до ма ћих и ино стра них кре ди то ра ко ји за на пла ту до спе ва ју 
у 2009. го ди ни. Укуп но ста ње ре про гра ми ра ног ду га пре ма др жа ва ма по ве ри о ци ма у 
окви ру Па ри ског клу ба из но си не што ви ше од 2,21 ми ли јар ду до ла ра. Ове го ди не до-
спе ва за пла ћа ње укуп но 197,3 ми ли о на до ла ра од че га је 88,45 ми ли о на до ла ра глав ни-
ца, а 108,85 ми ли о на до ла ра је  ка ма та.

 Укуп нан ре про гра ми ра ни дуг пре ма по ве ри о ци ма у окви ру Лон дон ског клу ба из но си 
ско ро 1,1 ми ли јар ди до ла ра. Ове го ди не до спе ва за пла ћа ње ка ма та у укуп ном из но су од 
40,34 ми ли о на до ла ра, а пр ва ра та глав ни це до спе ва за пла ћа ње 2010. го ди не.
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УПИТНАОЧЕКИВАЊАЕКСПЕРАТАММФ-а

Ефек ти кри зе у Ср би ји су ве ћи не го што су кра јем про шле 
го ди не екс пер ти ММФ-а про це њи ва ли11) да ће они би ти у 2009. 
го ди ни. Сто га се са за др шком тре ба осла ња ти на оце не и са ве те 
екс пе ра та ММФ-а ко ји да ју јед ну ди јаг но зу еко ном ског ста ња у зе-
мљи, ка да уче ству ју у пра вље њу про јек ци је еко ном ских ги ба ња у 
Ср би ји за 2009. го ди ну и са оце ном по зи тив ног при вред ног ра ста, 
а са мо пар ме се ци по сле ти исти екс пер ти, у ин тер ном из ве шта-
ју ММФ, кон ста ту ју да Ср би ја “гр ца у де ви зним кре ди ти ма” и да 
је она нај у гро же ни ја др жа ва у Евро пи. Упра во је ММФ, али тек 
у апри лу 2009. го ди не, из нео цр не прог но зе о то ме да “ис точ ној 
Евро пи пре ти еко ном ски слом и по вла че ње нов ца из ба на ка, и ако 
се не про на ђу ре ше ња за ре це си ју, кри за ће по тра ја ти ду же не го 
што се ми сли ло”.

Ср би ја је оце ње на као зе мља у ко ју ни је по жељ но ин ве сти-
ра ти због ви со ког ри зи ка12) за ула га ња, па су раз ви је не зе мље ко је 
има ју но вац бо ја жљи ви је ка да је кре ди ти ра ње у пи та њу. При ват ни 
ин ве сти то ри, а на ро чи то они из ино стран ства,  су  по ста ли ве о-
ма оба зри ви због ви со ког сте пе на ри зич них ула га ња у Ср би ју, јер 
она има нај ло ши ји кре дит ни реј тинг у од но су на зе мље у ре ги о ну. 
Ср би ја се на ла зи у зо ни не га тив ног оче ки ва ња кре дит ног реј тин-
га, као нај ло ши ја од свих зе ма ља у цен трал ној и ис точ ној Евро пи. 
Сто га власт у Ср би ји нај ви ше на де по ла же у ММФ. 

Но, ре ал ност ће још је дан пут де ман то ва ти прог но зе до ма ћих 
екс пе ра та али и екс пе ра та ММФ-а и са свим је си гур но да ће пад 
11) Пре ма по да ци ма ММФ-а, у 2008. го ди ни бру то до ма ћи про из вод Ср би је је по рас тао 5,4 

од сто а у 2007. го ди ни 6,9 од сто. У свом прет ход ном из ве шта ју, из ок то бра 2008. го ди не, 
гло бал ни кре ди тор је Ср би ји за 2009. го ди ну прог но зи рао еко ном ски раст од 3,5 од сто. 
Ме ђу тим, у но вим еко ном ским пер спек ти ва ма екс пер ти ММФ-а ко ри гу ју сво ја пред ви-
ђа ња и прог но зи ра ју да ће Ср би ја 2009. го ди не за бе ле жи ти пад при вред не ак тив но сти 
од два од сто, а 2010. го ди не ће стаг ни ра ти од но сно има ће нул ти раст. Ово го ди шњу ин-
фла ци ју у Ср би ји ММФ прог но зи ра на 10 од сто, на кон 11,7 од сто у 2008, а 2010. го ди не 
би сто па тре ба ло да се спу сти на 8,2 од сто. Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд де фи цит 
те ку ћих пла ћа ња Ср би је у 2009. го ди ни прог но зи ра на 12,2 од сто ГДП-а у по ре ђе њу са 
17,3 од сто у 2008. го ди ни. У 2010. го ди ни, пре ма прог но зи Фон да, де фи цит ће па сти на 
11,3 од сто ГДП-а.

12) Ме ђу на род на аген ци ја за про це ну кре дит не спо соб но сти зе ма ља “Фич реј тингс”ре ви-
ди ра ла је из гле де Ср би је за 2009. го ди ну и уме сто као ста бил не опи са ла их је као не га-
тив не. (Из вор:Би-Би-Си). Аген ци ја са се ди штем у Лон до ну свр ста ла је Ср би ју у но ву, 
ни жу ка те го ри ју, пре све га због ви со ког те ку ћег бу џет ског де фи ци та и ве ли ке по тре бе за 
спољ ним фи нан си ра њем да би мо гли да се от пла ћу ју ве ли ки при ват ни ду го ви. Та ко ђе и 
ме ђу на род на Аген ци ја “Стан дард енд Пур” свр ста ла је Ср би ју у ка те го ри ју са нај го рим 
кре дит ним реј тин гом у ре ги о ну. Ср би ја са оце ном ББ-  има нај го ри кре дит ни реј тинг у 
ре ги о ну. Извор:Агенција“СтандардендПур”,јануар2009.
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еко ном ске ак тив но сти у 2009. го ди ни био ве ћи од  пла ни ра ног, и 
по ред то га што је Ср би ја већ у ма ју по ву кла зај мо ве од ме ђу на род-
них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја вред не око ми ли јар ду еура.

Уку пан аран жман са ММФ-ом је вре дан 2,942 ми ли јар де еура 
и тра је 27 ме се ци. Због за бри ња ва ју ћег на ру ша ва ња ма кро е ко ном-
ске ста бил но сти у зе мљи за ову го ди ну је у до го во ру са ММФ-ом 
пред ви ђе но по вла че ње 2,2 ми ли јар де еура, од ко јих је пр ва тран ша 
по ву че на сре ди ном ма ја 2009. го ди не, а пре о ста ли део тре ба би ти 
по ву чен у 2010. го ди ни.

По сле пр ве ре ви зи је Ср би ја је узе ла 788 ми ли о на еура. Оче-
ки ва ња су да се по сле дру ге и тре ће ре ви зи је ми си је ММФ-а13) уђе 
у нај ве ћи део аран жма на до 31. де цем бра 2009. го ди не. По зај ми ца 
ко ја је узе та но си ка ма ту од 1,42 од сто на го ди шњем ни воу, али она 
под ле же про ме на ма сва ких се дам да на. Да би до би ла пре о ста ли 
део сред ства Ср би ја мо ра да ис пу ни усло ве14) ко је ова ор га ни за ци ја 
од ње зах те ва. 

По зајм ље на сред ства тре ба ју да се вра те у ре ла тив но крат-
ком ро ку. Тач ни је, по зајм ље ни ка пи тал се мо ра вра ћа ти од 2012. 
до 2015. го ди не, и за ње га се још мо ра пла ти ти ка ма та од 60 до 70 
ми ли о на еура. То је ве ли ко оп те ре ће ње за зе мљу јер је по зајм ље на 
су ма од ско ро три ми ли јар де еура (ко ја је на ме ње на као по др шка 
спољ ној ли квид но сти зе мље и ста бил но сти ди на ра) ре ла тив но ви-
со ка и из но си око 10 од сто бру то дру штве ног про из во да Ср би је. 
Ме ђу тим, би ће из у зет но опа сно ако го ди шња ка ма та на пла ћа ње 
ду го ва у Ср би ји бу де ве ћа од ра ста ГДП-а.

Оце њу ју ћи да су ефек ти кри зе ви со ко сиг ни фи кант ни Борд 
ди рек то ра ММФ-а је одо брио по де ша ва ње аран жма на од но сно 
Фонд је ком пле ти рао пр ву фа зу при ла го ђа ва ња аран жма на са Ср-
би јом - но вим усло ви ма.

Пред ви ђа ња15) екс пе ра та ММФ-а о ста њу срп ске при вре де 
је су сле де ћа. Ср би ја ће се 2009. го ди не су о чи ти са па дом бру то 
до ма ћег про из во да, знат но из ме ње ним од оно га ка ко се пр во бит но 
оче ки ва ло, по ра стом бу џет ског де фи ци та, али и сма ње њем де фи-
ци та те ку ћих пла ћа ња. Они оче ку ју да ће бру то до ма ћи про из вод 

13) Ми си ја ММФ-а до ла зи у Ср би ју у дру гој по ло ви ни ок то бра 2009. го ди не.

14) Аран жма ном са Фон дом је пре ци зи ра но да ин фла ци ја бу де 10 од сто плус ми нус два 
про цен та. Раст це на под кон тро лом др жа ве не би смео да пре ђе 15 од сто. Ка ма те на кре-
дит од ММФ ће би ти 1,47 од сто го ди шње на сред ства до 200 од сто кво те на ко ју Ср би ја 
има пра во те 2,47 од сто на сред ства од 200 до 300 од сто кво те и 3,47 од сто на нај ску пљи 
кре дит онај из над 300 од сто кво те.

15) Ова ана ли за ста ња срп ске при вре де об ја вље на је у Ва шинг то ну  04.09.2009. го ди не. 
(Блиц, 04.09.2009 г).
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опа сти че ти ри од сто у 2009. го ди ни, у ком па ра ци ји са прет ход но 
пла ни ра ним сма ње њем од два про цен та у пр вој ре ви зи ји про јек та.

Бу ду ћи да се укуп ни тро шко ви срп ске при вре де сма њу ју 
знат но бр же од при хо да, де фи цит те ку ћих пла ћа ња је по чет ком 
сеп тем бра про јек то ван од екс пе ра та Фон да на де вет од сто ГДП-а 
у 2009. го ди ни, у по ре ђе њу са 13 од сто ГДП у пр вој ре ви зи ји про-
гра ма.

Струч ња ци Фон да  су ми шље ња да је за 2009. го ди ну по год-
ни је по ве ћа ти циљ фи скал ног де фи ци та са три, на 4,5 од сто ГДП-а. 
Дру гим ре чи ма 4,5 од сто ГДП-а на ни воу це ле др жа ве пред ста вља 
бу џет ски де фи цит од 132,5 ми ли јар ди ди на ра. (Па ипак, ова ве ли-
ко ду шна од лу ка ММФ-а о по ве ћа њу де фи ци та на 4,5 од сто ГДП-а 
тре ба да за бри ња ва јер ће сва ко за ду же ње за по кри ва ње мањ ка до-
ћи на на пла ту у бу дућ но сти).

Оче ки ва ња ММФ-а су да ће се про из вод ња у дру гој по ло ви-
ни го ди не ста би ли зо ва ти и да ће пад бру то до ма ћег про из во да би ти 
че ти ри од сто у 2009. го ди ни.

За 2009. го ди ну се из бе гло по ве ћа ње ПДВ-а. Та ко ђе је до го-
во ре но да пен зи је оста ну не про ме ње не као и пла те у јав ном сек то-
ру. Но, оче ки ва на ин фла ци ја од шест до 10 од сто је до ста не ре ал на. 
Бу ду ћи да је сто па ин фла ци је у Ср би ји до ста ви со ка у од но су на 
дру ге зе мље ре ги о на. Ве ли ки је ри зик да ће ин фла ци ја пре ма ши ти 
пла ни ра ни оквир од осам плус-ми нус два од сто због ра ста ре гу ли-
са них це на и  це на нафт них де ри ва та.

Екс пер ти Фон да на гла ша ва ју да је при лив ка пи та ла остао 
слаб, и они пред ви ђа ју да се уме ре ни еко ном ски опо ра вак до го-
ди у 2010. го ди ни, уз раст ГДП-а од 1,5 од сто. У скла ду са њи хо-
вим оче ки ва њи ма са Фон дом је за 2010. го ди ну до го во ре на сто па 
при вред ног ра ста од 1,5 од сто, за тим бу џет ски де фи цит од 3,5 до 
че ти ри од сто ГДП-а. Исто та ко, пла ни ра но је сма ње ње пла та у јав-
ном сек то ру, пла ни ра се го ди шња ин фла ци ја од осам од сто, као и 
при ва ти за ци ја Га ле ни ке.

Ако се у 2010. го ди ни ни шта не пре ду зме, не по кри ве ни део 
де фи ци та, из над до го во ре них 3,5 од сто, из но си око 70 до 75 ми ли-
јар ди ди на ра. Ако се не по кре ну ре фор ме пен зи о ног, здрав стве ног 
и обра зов ног си сте ма, фи скал ни де фи цит би мо гао по ра сти на 5,5 
од сто ГДП-а у 2010. го ди ни, а то би би ло из у зет но те шко фи нан-
си ра ти, и не би би ло у скла ду са одр жи вим јав ним фи нан си ра њем.

Пред став ни ци вла де Ср би је су на го ве шта ва ли још пре до ла-
ска ММФ-а о мо гућ но сти до би ја ња кре ди та од стра не ове ин сти-
ту ци је, и то за по кри ва ње бу џет ског де фи ци та. По сле зу вр шет ка 
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пре го во ра са ММФ-ом са оп ште но је да ће Фонд одо бри ти Ср би ји 
по во љан кре дит од 500 ми ли о на до ла ра (ко ји ће мо ћи да се ко ри сти 
за бу џет ску по тро шњу).

Ме ђу тим, ре ал ност је сле де ћа. Кра јем ав гу ста 2009. го ди не 
ММФ је (по осно ву спе ци јал них пра ва ву че ња ко ја из но се око 250 
ми ли јар ди до ла ра) до де лио од но сно ди стри бу и рао до дат на сред-
ства свим зе мља ма чла ни ца ма у сра зме ри са њи хо вом кво том у тој 
ор га ни за ци ји. За слу чај Ср би је ка да се то пре ра чу на у до ла ре тај 
нов ча ни из нос је око 500 ми ли о на до ла ра. Да кле, до де ље на сред-
ства Ср би ји не ма ју ве зе са пре го во ри ма ко ји су во ђе ни са ММФ-
ом. 

Нов ча на сред ства ко ја су до де ље на Ср би ји тре ба ју да обез-
бе де до дат но по ве ћа ње де ви зних ре зер ви ка ко би се обез бе ди ла 
ли квид ност у плат ном про ме ту са све том. Де ви зне ре зер ве тре ба 
да по слу же за под сти ца ње спољ не раз ме не уз одр жа ва ња ста бил-
но сти кур са. 

Ср би ја се за ду жу је ка ко би пу ни ла де ви зне ре зер ве ко ји-
ма шти ти пре це ње ни ди нар и та ко крат ко роч но спа са ва ду жни ке 
и обез бе ђу је со ци јал ни мир, ду го роч но уни шта ва ју ћи при вре ду. 
Ова квом по ли ти ком нај ви ше гу бе де ви зне ште ди ше, а и сви гра ђа-
ни ко ји пла ћа ју по рез.

Без истин ске ре фор ме пен зи о ног си сте ма, со ци јал не за шти-
те, обра зо ва ња, здрав ства и др жав не ад ми ни стра ци је не ће мо ћи да 
се за до во ље оче ки ва ња ми си је ММФ-а пла ни ра на за 2010. го ди ну.

Ал берт Је гер, шеф ми си је ММФ-а за Ср би ју, по сле раз го во ра 
са пред став ни ци ма пре го ва рач ког ти ма вла де Ср би је, ја сно је дао 
до зна ње ис ти ма ре кав ши “Спрем ни смо да по др жи мо иде ју ре-
фор ми, али же ли мо кон крет не пла но ве и ак ци је”16).

Од спрем но сти чла но ва вла де да се су о че са сма ње њем јав-
ног сек то ра од но сно са про бле мом пре гло ма зне др жав не ад ми ни-
стра ци је (а то зна чи до но ше ње за ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма 
и о по треб ном бро ју чи нов ни ка на ло кал ном ни воу) за ви си упла та 
дру ге и тре ће тран ше стенд бај аран жма на, вред них укуп но око 1,2 
ми ли јар де еура. Да би Ср би ја до би ла тај кре дит, вла да мо ра да ис-
пу ни обе ћа ња да та ми си ји ММФ-а.

ДИМЕНЗИЈЕСОЦИЈАЛНЕНЕЈЕДНАКОСТИ

Нај о збиљ ни ји и нај о па сни ји про блем за да на шње дру штво 
је сте со ци јал на не јед на кост ста нов ни штва ко ја до ми ни ра ши ром 

16)  Ал берт Је гер. 01. сеп тем бар 2009. го ди не. (Из вор: Блиц, 02. сеп тем бар 2009, стр. 4).
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це ле пла не те. Си ро ма штво нај ви ше угро жа ва еко но ми је др жа ва у 
не раз ви је ним под руч ји ма Афри ке, Ази је и Ла тин ске Аме ри ке. У 
овим де ло ви ма све та со ци јал ним не јед на ко сти ма су до при не ли ра-
то ви, не си гур ност жи вље ња и угње та ва ње ста нов ни штва по пут тр-
го ви не љу ди ма и нар ко ти ци ма.

Са ма де фи ни ци ја си ро ма штва је до ста сло же на. Но, у нај гру-
бљим цр та ма она би мо гла да гла си. Си ро ма штво је ви ше ди мен зи-
о нал ни фе но мен ко ји по ред не до вољ них при хо да за за до во ља ва ње 
жи вот них по тре ба под ра зу ме ва и не мо гућ ност за по шља ва ња, нео-
д го ва ра ју ће усло ве ста но ва ња и не а де ква тан при ступ со ци јал ној 
за шти ти, здрав стве ним и ко му нал ним услу га ма, обра зо ва њу и кул-
ту ри. По ред то га, у оста ле кључ не аспек те си ро ма штва убра ја ју 
се и нео ства ри ва ње пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну и при род на 
бо гат ства, пре све га на чи сту во ду и ва здух. 

Пре ма по да ци ма Свет ске бан ке ви ше од ми ли јар де љу ди не-
ма при ступ чи стој и пит кој во ди.  Сва ке го ди не 6 ми ли о на де це 
умре пре сво је пе те го ди не. Ви ше од 1,5 ми ли јар де љу ди на све ту 
жи ви с ма ње од јед ног до ла ра на дан, а при бли жно 3 ми ли јар де љу-
ди жи ви с ма ње од два до ла ра на дан.

Пре ко 800 ми ли о на љу ди ско ро сва ко га да на је глад но, а од 
то га 300 ми ли о на су де ца. По ра жа ва ју ћи по да так је да сва ких 3,5 
се кун ди не ко у све ту умре од гла ди, а 75 по сто од то га бро ја чи не 
де ца. Нај ве ћи број ста нов ни штва ко је гла ду је жи ви у Ки ни, Кон гу, 
Бан гла де шу, Ин до не зи ји, Па ки ста ну и Ети о пи ји.

Ме ђу тим, жр тве си ро ма штва ши ром све та по ред де це су и 
же не. Си ро ма штво по сма тра но са аспек та пол не по де ле све ви ше 
до ла зи до из ра жа ја на ште ту жен ске по пу ла ци је. Си ро ма штво по-
ве ћа ва сто пу мор та ли те та и скра ћу је жи вот ни век ста нов ни штва. 
По себ но су по го ђе ни ве ћом сто пом смрт но сти љу ди ко ји су без 
основ них усло ва за жи вот, и они углав ном уми ру од бо ле сти за ко је 
по сто ји лек, али им ни је до сту пан јер не ма ју фи нан сиј ских сред-
ста ва за ле че ње од но сно не ма ју здрав стве но оси гу ра ње или ни су 
до вољ но еду ко ва ни.

Си ро ма штво је озбиљ но уз др ма ло и Европ ску уни ју у ко јој 
је си ро ма шно 16 по сто ста нов ни штва, а то чи ни око 72 ми ли о на 
љу ди. У Европ ској уни ји је чак 43 ми ли о на љу ди »пре ви ше си ро-
ма шно«.

Си ту а ци ја на тр жи шту ра да у ЕУ мо гла би се у на ред ном 
раз до бљу још ви ше по гор ша ти. Не за по сле ност ра сте у ско ро свим 
зе мља ма чла ни ца ма Уни је, а због сла бље ња еко ном ске ак тив но сти 
тре ба оче ки ва ти  још го ру си ту а ци ју, јер би мо гло да оста не без 
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по сла 4,5 ми ли о на љу ди. Страх од гу бит ка по сла у ве зи је са стра-
хом од гла ди и не ма шти не. Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да (МОР) 
пред ви ђа да ће до кра ја 2009. го ди не у све ту без по сла оста ти 51 
ми ли он љу ди, као по сле ди ца успо ра ва ња при вред ног ра ста ко ји је 
пре ра стао у гло бал ну кри зу на тр жи шту ра да.

Пре ма по да ци ма УН ове го ди не би пре ко 200 ми ли о на љу-
ди мо гло да се на ђе ис под гра ни це си ро ма штва. Ови љу ди ко ји се 
на ла зе ис под гра ни це си ро ма штва не по се ду ју основ не усло ве за 
здрав и нор ма лан жи вот. То под ра зу ме ва не до ста так аде кват не хра-
не, ста на, хи ги је не и здрав стве них услу га. Број ста нов ни ка ко ји ма 
хра на ни је до ступ на ско ро ће до сег ну ти ми ли јар ду17). 

Си ро ма штво по тре са и Ср би ју, а ње го ве раз ме ре су за бри-
ња ва ју ће. Це на тран зи ци је у Ср би ји пла ти ла се ре ла тив но ви со ком 
сто пом не за по сле но сти и ве ли ким бро јем “за по сле них си ро ма ха” 
и ма лим бро јем “до ма ћих свет ских бо га та ша”. Ди мен зи је про бле-
ма су још ве ће ка да са зна да Ср би ја има сто пу не за по сле но сти ко ја 
је нај ве ћа од свих зе ма ља у Евро пи.

Не за по сле ност је еко ном ски фе но мен. Но, ње не им пли ка ци-
је су да ле ко ши ре од еко ном ских. Ра ди то га што ви со ка сто па не за-
по сле но сти оба ве зно под ра зу ме ва си ро ма штво, а то по вла чи ло ше 
обра зо ва ње, не раз ви је ну на у ку и кул ту ру, као и пад ду хов но сти и 
мо ра ла. Ово по след ње уво ди љу де у ве о ма сум њи ве по сло ве, па 
чак и у кри ми нал.

От пу шта ње рад ни ка и пер ма нент ни страх код за по сле них 
да би мо гли из гу би ти сво ја рад на ме ста при су тан је на ро чи то у 
2009. го ди ни, а би ће и у го ди на ма ко је до ла зе. По сто ја ње еви дент-
не не за по сле но сти на тр жи шту ра да Ср би је, али и оне при кри ве-
не не за по сле но сти, и ви сок удео си ве еко но ми је у ко јој се на ла зи 
при ли чан део ста нов ни штва су ге ри ше да је пред др жа вом озби љан 
за да так да те мељ но ре фор ми ше тр жи ште ра да, јер су до са да шњи 
ре зул та ти ре фор ме у овој сфе ри из у зет но ло ши. Ви ше од по ло ви не 
по пу ла ци је не за до вољ но је сво јим со ци јал ним по ло жа јем, а по ра-
жа ва ју ће је ко ли ко љу ди у Ср би ји жи ви на иви ци си ро ма штва18).
17)  Из вор: Индепендент, до ступ но 26 ју ли 2009.

18)  Пре ма јед ном ис тра жи ва њу За во да за ста ти сти ку, ра ђе ног 2006. го ди не, око 500 хи ља да 
гра ђа на или 6,5 од сто ста нов ни штва би ло је ис под гра ни це си ро ма штва. Ис тра жи ва-
ње се ба зи ра ло на ме то до ло ги ји Свет ске бан ке по ко јој ми ни мум по тро шње  по чла ну 
до ма ћин ства је днев но 2,7 до ла ра. При бли жно исти број ста нов ни штва је не што ма ло 
из над те до ње гра ни це, што зна чи да жи ве те шко. Про це њу је се да око 2,8 ми ли о на љу ди 
сво јим при хо ди ма не мо гу да под ми ре ни основ не по тре бе тзв. по тро шач ке кор пе.
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У 2007.го ди ни19) у Ср би ји је би ло си ро ма шно 6,6 по сто ста-
нов ни штва. Пре ма ин фор ма ци ја ма УНИ ЦЕФ-а, у Ср би ји је си ро-
ма шно или је на са мој иви ци си ро ма штва 300.000 де це, а при бли-
жно 155.000 де це жи ве ис под ли ни је си ро ма штва. Нај у гро же ни ја 
де ца при па да ју ма њин ским гру па ма, ма ње обра зо ва ним гру па ма, а 
та ко ђе су и она ко ја жи ве у ру рал ним обла сти ма.

Про це њу је се да да нас у Ср би ји око 20 по сто ста нов ни штва 
се на ла зи ис под гра ни це си ро ма штва. Пре ко ми ли он љу ди жи ве на 
иви ци си ро ма штва, а око 500 хи ља да љу ди на ла зи се ис под гра ни-
це си ро ма штва. Та ко да за јед но са њи ма Ср би ја има пре ко 1,5 ми-
ли о на си ро ма шних.  А пре ко 3,5 ми ли о на љу ди сво јим при хо ди ма 
не мо гу да под ми ре ни основ не по тре бе тзв. по тро шач ке кор пе. 
Број си ро ма шних у Ср би ји се сва ко днев но по ве ћа ва и пре ма шу је 
зва нич не ста ти стич ке по дат ке. Ова тврд ња се ба зи ра на чи ње ни ци 
да је мно гим осо ба ма ис под до сто јан ства да тра же со ци јал ну по-
моћ. О то ме та ко ђе све до чи и број љу ди ко ји сва ко днев но по се ћу ју 
отво ре не тзв. СОС про дав ни це  и на род не ку хи ње ши ром Ср би је. 

Узрок због ко јег ве ли ки про це нат љу ди жи ви ис под ли ни је 
људ ског до сто јан ства  тре ба тра жи ти у дра стич ном сма ње њу еко-
ном ске ак тив но сти – пад ГДП-а, ин фла ци ја, не за по сле ност, ни во 
обра зо ва ња.

Ср би ја да нас пред ста вља кла сно дру штво, али и ко рум пи ра-
но дру штво. Ин те ре сант но је уочи ти ка ко се кре та ло ра сло ја ва ње 
ста нов ни штва. На и ме, у осам де се тим го ди на ма нај си ро ма шни ји 
су се ви ше по ме ра ли од сред ње кла се, док је већ у де ве де се тим го-
ди на ма сред ња кла са по че ла да се сма њу је, па је ма ли број бо га тих 
пре у зео вод ство.

Под кла са (не за по сле ни, по ло у за по сле ни) се не сма њу је у 
Ср би ји. Ти љу ди ко ји при па да ју под кла си мо гу на пра ви ти ве ли ке 

19) У ле то 2007. го ди не УН (УНДП) је ме рио бла го ста ње жи во та у 182 зе мље све та, и то 
од по чет ка ми ле ни ју ма до из би ја ња гло бал не кри зе. Про грам за раз вој УН је Ср би ју 
свр стао на 67. ме сто, из ме ђу Ма ле зи је и Бе ло ру си је. У из ве шта ју Про гра ма за раз вој 
УН на во ди се сле де ће: “Из ме ђу 2000. и 2007. го ди не, ин декс ху ма ног раз во ја у Ср би ји 
по сто ја но је ра стао, го ди шње по сто пи 0,51 од сто од  0,797 до 0,826 да нас”. 

 Про грам за раз вој УН узи ма три фак то ра као ме ри ло бла го ста ња, и то: “1) шан су за дуг 
и здрав жи вот, 2) сте пен пи сме но сти на ци је и мо гућ ност за сти ца ње обра зо ва ња, и 3) 
при ли ке за при сто јан стан дард”. 

 Збир ним ме ре њем три фак то ра ква ли те та жи во та ста нов ни штва Ср би ја је за у зе ла 67. 
ме сто. Ову по зи ци ју је за у зе ла за хва љу ју ћи ду жи ни ве ка ка ја је из но си ла 73,9 го ди на.

 На овој ска ли се САД на ла зе на 13. по зи ци ји, док се Ки на пла си ра ла де вет ме ста на ви ше 
(у од но су на прет ход но ис тра жи ва ње)  и за у зе ла је 92. ме сто – ра ди по бољ ша ња жи вот-
ног стан дар да, обра зов ног си сте ма и ско ка лич них при хо да.

 Од Бал кан ских зе ма ља Сло ве ни ја за у зи ма 29. ме сто, Ма ке до ни ја 72. ме сто, Грч ка је на 
25. ме сту, Ма ђар ска на 43. по зи ци ји, Хр ват ска на 45. ме сту. Ру му ни ја је  на 63. по зи ци ји, 
Цр на Го ра на 65. ме сту, Ал ба ни ја на 70. ме сту, а Тур ска на 79. ме сту. (Из вор: Про грам 
за раз вој УН (УНДП),  Из ве штај до сту пан 03.05.2009.)
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про ме не у дру штву. Због ве ли ког со ци јал ног ра сло ја ва ња кла сно 
по ре кло ко је је не ка да од ре ђи ва ло жи вот ни пут по је ди на ца у усло-
ви ма кри зе и ве ли ке не за по сле но сти пре ста је да бу де си гур на де-
тер ми нан та код де фи ни са ња обра зо ва ња, упи си ва ња и за вр ша ва ња 
фа кул те та, ви си не за ра да и уоп ште бо љег жи вље ња. Узро ке за ова-
кво ста ње тре ба тра жи ти пре све га у ве ли ком сте пе ну ко руп ци је и 
кри ми на ла. Онај по је ди нац ко ји по се ду је но вац, без об зи ра на ко ји 
на чин је до шао до ње га (јер др жа ва не кон тро ли ше по ре кло нов ца) 
дик ти ра пра ви ла по на ша ња у обра зо ва њу, кул ту ри, по ли ти ци. Мо-
рал је ка пи ту ли рао пред не мо ра лом.  По ли тич ки моћ ни ци и тај-
ку ни “спо соб ни” да при ба ве ка пи тал за се бе, ко јим су ку по ва ли 
ком па ни је, пред у зе ћа, не крет ни не, зе мљи ште и слич но, и по ред то-
га што су се обо га ти ли на ве о ма про бле ма ти чан на чин, на шли су се 
на са мом вр ху со ци јал не пи ра ми де. Од мах уз њих су фи нан сиј ски 
ме на џе ри и они ко ји ра де у ве ли ким ком па ни ја ма као и они ко ји су 
се обо га ти ли за хва љу ју ћи “бу му” мо бил не ин ду стри је и ин фор ма-
ци о них тех но ло ги ја, и они су се сво јим огром ним при ба вље ним 
ка пи та лом још ви ше дис тан ци ра ли од си ро ма шног ста нов ни штва. 

Сто га ни је чуд но што се де ша ва ју не ке рад ње ко је би др жа ва 
мо ра ла за у ста ви ти и санк ци о ни са ти - али она то не чи ни због спре-
ге др жа ве, вла сти (са по ли тич ким пред зна ци ма свих бо ја) и тај ку-
на. Дру гим ре чи ма, тај ку ни фи нан си ра ју све по ли тич ке струк ту ре 
на вла сти, али и опо зи ци ју, чи ме пла ћа ју сво је би ти са ње на еко-
ном ској и по ли тич кој сце ни Ср би је. Они кон тро ли шу све  фи нан-
сиј ске то ко ве у зе мљи. Нај бо га ти ји љу ди су дик ти ра ју ћи из сен ке 
ути ца ли на до но ше ње мно гих ва жних од лу ка у Ср би ји, па су чак и 
за го спо да ри ли ње ном еко ном ском и фи нан сиј ском сце ном.

По је дин ци на вик ну ти на при ви ле ги је ко је су има ли, укљу чу-
ју ћи и њи хо во не по што ва ње за ко на јер им је др жа ва то до зво ли ла, 
оства ри ва ли су ве ли ке про фи те пре из би ја ња  еко ном ске кри зе, али 
су се мно ги од њих до дат но обо га ти ли и од лич но сна шли и у про-
цва ту си ве еко но ми је у вре ме еко ном ска кри за.

Ни во обра зо ва ња ни је га ран ци ја да ће се по је ди нац на ћи 
на вр ху со ци јал не пи ра ми де. Си стем вред но сти је то тал но по ре-
ме ћен. Но вац (ко ји је по пра ви лу сте чен кри ми нал ним и не ча сним 
рад ња ма) да је по је дин ци ма ста тус и моћ, док за њих обра зо ва ње 
ни је то ли ко ва жно. С дру ге стра не они по је дин ци ко ји не ма ју но-
вац при па да ју не кој од со ци јал них гру па или кла са ста нов ни штва 
ко је су ег зи стен ци јал но угро же не.

Со ци јал не гру пе ста нов ни штва ко је су нај у гро же ни је је су 
де ца, же не, ста ри је осо бе, осо бе са ин ва ли ди те том, Ро ми, са мач ка 
до ма ћин ства, за тим са мо хра ни ро ди те љи, по ро ди це с ви ше де це, 
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пен зи о не ри и осо бе без за по сле ња. По сто ји ви сок сте пен ко ре ла-
ци је из ме ђу  не за по сле но сти и си ро ма штва.

У Ср би ји је раз ли чи то из ра же но си ро ма штво по ре ги о ни ма. 
Си ро ма штво је ве ће у се о ским не го у град ским сре ди на ма, па је 
си ро ма штво у Ср би ји углав ном ру рал ни фе но мен. Ве ћи је про-
це нат кон цен тра ци је си ро ма штва у тра ди ци о нал но не раз ви је ним 
обла сти ма на ју гу и ју го и сто ку зе мље, као и у по је ди ним обла сти-
ма цен трал не Ср би је.

Не јед на кост из ме ђу нај си ро ма шни јих и нај бо га ти јих љу ди у 
Ср би ји је ве ћа од про се ка ис точ но е вроп ских зе ма ља у тран зи ци ји. 

Из ла зак из си ро ма штва и уоп ште по пра вља ње жи вот ног 
стан дар да ста нов ни штва под ра зу ме ва опо ра вак це ло куп не при вре-
де, што опет зах те ва ве ће ко ли чи не фи нан сиј ских сред ста ва ко ја би 
тре ба ло обез бе ди ти кроз при ва ти за ци ју, стра не ди рект не ин ве сти-
ци је, до на ци је и слич но. Тре нут но нај ва жни ји про је кат ко ји би мо-
рао би ти по ну ђен до на то ри ма и кре ди то ри ма сва ка ко је стра те ги ја 
сма ње ња си ро ма штва у Ср би ји, ко ја би се спро во ди ла кроз по др-
шку раз во ју и при вред ном ра сту. У фо ку су јед не та кве стра те ги је 
мо ра би ти обра зо ва ње.

По ра жа ва ју ћа је чи ње ни ца да у Ср би ји има све га шест од сто 
ви со ко обра зо ва них гра ђа на. Си стем обра зо ва ња школ ства је тре-
ба ло да кре не мно го ра ни је да се ускла ђу је са стан дар ди ма дру гих 
зе ма ља. Стал но уса вр ша ва ње или “до жи вот но обра зо ва ње” те за је 
на ко јој се мо ра ин си сти ра ти а све у ци љу сма ње ња не за по сле но-
сти. Ова те за при сут на је и на про сто ри ма Европ ске уни је.

По ли ти ка за по сле но сти је до ми нан тан фак тор за оства ри ва-
ње ци ље ва еко ном ске по ли ти ке. По што се раз вој Ср би је мо же за-
сни ва ти са мо на ин ве сти ци ја ма, а не на за ду жи ва њу, са мо од при-
ли ва аку му ла ци је из ино стран ства за ви си ко јом бр зи ном ће Ср би ја 
успе шно ани ми ра ти од но сно упо сли ти  не за по сле ни про из вод ни 
по тен ци јал, са јед не стра не, и оства ри ва ти еко ном ски опо ра вак и 
ре ин те гра ци ју у европ ске то ко ве, са дру ге стра не. 

Др жа ва ни је до вољ но ура ди ла  да пре ко тр жи шта ра да по-
мог не љу ди ма у тра же њу по сла, да пру жи аде кват ну по др шку 
пред у зет ни штву и да ство ри кли му за от по чи ња ње по сло ва ња и 
при ла го ђа ва ње за по сле них и пред у зе ћа на про ме не, као и да ви ше 
ула же у људ ски ка пи тал. Оче ки ва ња ко ја је да ла др жа ва у по гле ду 
на бр зи ну ре фор ми и њи хов ути цај на  са ме гра ђа не, од но сно њи-
хов по ло жај у дру штву, ма те ри јал но ста ње и мо гућ но сти да се не ка 
пра ва обез бе де би ла су мно го ве ћа. Ра ди то га је ве ли ко со ци јал но 
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не за до вољ ство у Ср би ји код ста нов ни штва ко је је нај ви ше по го ђе-
но це ло куп ном еко ном ском си ту а ци јом.

Без истин ске во ље др жа ве, од но сно са рад ње др жав них ин-
сти ту ци ја и по мо ћи ху ма ни тар них ор га ни за ци ја, убла жа ва ње фе-
но ме на екс трем ног си ро ма штва у Ср би ји не ће мо ћи ла ко да се ре-
ша ва, па ће и еко ном ски опо ра вак и раз вој зе мље још ви ше би ти 
успо рен. Исто та ко, енорм но бо га ће ње јед них на ра чун дру гих по-
је ди на ца има ће за по сле ди цу штрај ко ве и не ре де у зе мљи.

Зе мље ко је су за хва ће не ре це си јом, укљу чу ју ћи и Ср би ју, 
мо гу да бу ду на кон окон ча ња еко ном ске кри зе по но во су о че не са 
но вом про ду же ном кри зом, али ће та да кри зу иза зва ти цен трал-
не бан ке и дру ге ме ђу на род не фи нан сиј ске ор га ни за ци је. За пра во, 
про тив ме ре ко је се при ме њу ју ши ром све та - фи нан си ра не огром-
ним из но си ма ду го ва - мо гле би да ство ре “но ву кри зу по сле кри-
зе”.

Си ро ма штво је нај ве ћа пре пре ка на пу ту европ ског раз во ја. 
У при лог овој тврд њи иде упо зо ре ње глав ног се кре та ра УН-а Бан 
Ки-мо он-а ко је гла си: “Ако се ак ту ел ној еко ном ској кри зи не при-
сту пи на пра ви лан на чин, ова кри за мо гла би ре зул ти ра ти ни зом 
дру гих... и по ста ти ви ше ди мен зи о нал ни про блем, ко ји ће по го ди ти 
при вред ни раст, дру штве ни на пре дак и чак по ли тич ку си гур ност 
ши ром све та”.  

БОГАТИУЦЕЊУЈУСИРОМАШНЕ

У ши ре њу со ци јал них не јед на ко сти до при но се и по је ди не 
ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је, а пр вен стве но Ме ђу на род-
ни мо не тар ни фонд и Свет ска бан ка. Зе мље у раз во ју су за ви сни ци 
од ових ин сти ту ци ја због ве ли ких зај мо ва и кре ди та ко је од њих 
узи ма ју. Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и Свет ска бан ка усло вља-
ва ју ма ле зе мље ста вља ју ћи их у под ре ђен по ло жај, по што по пра-
ви лу зе мље ду жни ци ни су у ста њу у од ре ђе ном ро ку ис пла ти ти 
сво је ду го ве. На и ме, ове ме ђу на род не ин сти ту ци је с јед не стра не 
по ве ћа ва ју сво ју моћ, а с дру ге стра не пот по ма жу ши ре њу си ро-
ма штва. Си ро ма штво се по ве ћа ва и у оним зе мља ма код ко јих се 
бе ле жи убр за ни еко ном ски раз вој, као на при мер Ки ни и Ин ди ји, и 
у по је ди ним За пад ним зе мља ма. Ра ди се о то ме да у свом де ло ва њу 
све сно и план ски ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је и “моћ-
ни”  свет ски фи нан си је ри ко ри сте сво је пред но сти за по ве ћа ва ње 
соп стве не еко ном ске и по ли тич ке мо ћи за до се за ње што бо љег по-
зи ци о ни ра ња у по је ди ним зе мља ма и ре ги о ни ма.
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Да би по мо гао еко ном ски сла бим при вре да ма по је ди них зе-
ма ља Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд на ја вио је да ће про да ти 403 
то не зла та20), чи ја се вред ност про це њу је на 13 ми ли јар ди аме рич-
ких до ла ра. Та ће ме ђу на род на ин сти ту ци ја та ко по ве ћа ти сред ства 
ко ја јој сто је на рас по ла га њу за кре ди ти ра ње зе ма ља у раз во ју. У 
ММФ-у твр де да ће при ли ком про да је зла та во ди ти ра чу на о то-
ме да оно не иза зо ве по ре ме ћа је на тр жи шту зла та. Про да јом де ла 
сво јих злат них ре зер ви ММФ ће по кри ва ти сво је тро шко ве јер се у 
кри зном раз до бљу ма ње мо же осла ња ти на при хо де ко је оства ру је 
на те ме љу зај мо ва ко је одо бра ва. 

Исто та ко, Ки на се сло жи ла да за 50 ми ли јар ди до ла ра21) ку-
пи об ве зни це Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да што ће по мо ћи ја-
ча њу кре дит не спо соб но сти ММФ-а.

Но вац ММФ-а тре ба да бу де усме рен они ма ко ји су си ро ма-
шни, али о ње го вој ди стри бу ци ји у зе мљи од лу чу ју љу ди ко ји су 
бо га ти или на вла сти. Кри за је по ка за ла да се нај ва жни је од лу ке, 
уме сто на гло бал ном, до но се на на ци о нал ном ни воу. То зна чи да 
сва ка зе мља и ме ђу на род на ин сти ту ци ја гле да сво је ин те ре се. 

Ге не рал но по сма тра ју ћи, гло бал но оздра вље ње би ће спо ри-
је, јер ве ли ке зе мље са да спа са ва ју ве о ма круп не кон цер не. Њи хо ва 
ло ги ка је да не сме ју да до зво ле да се они уни ште јер би то по ву кло 
за со бом вал от пу шта ња рад ни ка и знат но по ве ћа ло број не за по-
сле них. Аме ри ка да би спа си ла ве ли ке кон цер не уло жи ла је не ве-
ро ват на сред ства од чак три на ест хи ља да ми ли јар ди до ла ра. Да ли 
је ово би ла му дра од лу ка оста је да се ви ди. Тек ће се по сле ди це 
од лу ка ко је до но се ве ли ке зе мље од ра зи ти на си ро ма шне и ма ле 
зе мље ко је су не ви не жр тве.

Си ро ма шне зе мље, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја, не ма ју то ли ко 
фи нан сиј ских сред ста ва да би пре бро ди ле ре це си ју. Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је им то бо же по ма жу, а у ства ри им чи не ште ту. Уме-
сто ствар не по мо ћи, ну ди им се за јам уз од ре ђе не усло ве ко је ове 
зе мље мо ра ју да ис пу не. А по зна то је да су мно ге зе мље у раз во ју 
је два ус пе ле да вра те ду го ве. Уго во ри ММФ-а су углав ном уце-
њи вач ки. Ра ди се о то ме да ММФ да је кре дит, али зе мља ко ја га 
до би ја мо ра чи ни ти уступ ке. Ма ле зе мље су до ве де не у си ту а ци ју 
да не ма ју из бо ра и мо ра ју при хва та ти уце не. И та ко ће би ти све 
док по ли ти ча ри у ма лим зе мља ма не поч ну раз ми шља ти озбиљ но 
о сма њи ва њу ко руп ци је и кри ми на ла у њи хо вим зе мља ма, и док се 
за и ста не кре не са ре фор ма ма ко је мо ра ју би ти до ве де не до кра ја.

20)  Из вор: Гло бус, Број/Но 981, 25.09.2009. г

21)  Из вор: Блиц, 04.09.2009 г, стр.7.
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Европ ска ко ми си ја је у ок то бру 2009. го ди не пред ло жи ла Са-
ве ту ми ни ста ра ЕУ да Ср би ји одо бри за јам од нај ви ше 200 ми ли-
о на еура22) као ма кро фи нан сиј ску по моћ за пре ва зи ла же ње кри зе. 
Али тај за јам је усло вљен аран жма ном са ММФ-ом и тре ба ло би да 
бу де ис ко ри шћен у две тран ше 2010. го ди не.

Ко ли ко су лич ни ин те ре си по је ди них зе ма ља сна жно из ра-
же ни го во ри и при мер Ру си је23), ко ја да ва њем кре ди та Ср би ји же ли 
да про ши ри соп стве ни ути цај у ре ги о ну.

Ве ли ка опа сност за Ср би ју је што те “моћ не др жа ве” пре-
ко сво јих пред став ни ка и њи хо вих мул ти на ци о нал них ком па ни ја 
по чи њу да дик ти ра ју усло ве ко ји ни су ну жно у скла ду са ци ље-
ви ма при вред ног раз во ја и ма кро е ко ном ске по ли ти ке Ср би је. Њих 
не ин те ре су ју про бле ми си ро ма штва, не за по сле но сти и еко ло шки 
про бле ми у Ср би ји. И по ред ри зи ка ула га ња у Ср би ју њих пр вен-
стве но при вла че јеф ти на рад на сна га, при род ни ре сур си, и сти ца-
ње њи хо ве мо но пол ске по зи ци је на срп ском тр жи шту јер ов де не ма 
за ко на ко ји спре ча ва ју мо но пол. Њи хов крај њи циљ је за го спо да-
ри ти ре ги о ном, а не по ма га ти по ср ну лој при вре ди и си ро ма шни ма.

Због све га што је мо ра ло би ти ура ђе но у еко ном ској сфе-
ри, а ни је, а и због фи нан сиј ске по мо ћи ко ју је Ср би ја до би ла од 
ММФ-а, до ве де на је у по зи ци ју да мо ра слу ша ти зах те ве и са ве те 
ове ме ђу на род не ин сти ту ци је.

Фонд се по ста вио као не за о би ла зна ин сти ту ци ја у од ре ђе ној 
ре ги ји у да ва њу лек ци ја у ко ји ма је у  кон крет ној си ту а ци ји као је-
ди но мо гу ће ре ше ње ис кљу чи во оно ко је на ла жу ње го ви екс пер ти. 
За ди јаг но сти ци ра ну бо лест зва ну “ду бо ка кри за у Ср би ји” екс-
пер ти ММФ-а ви де ре ше ње у но вом сма ње њу со ци јал них пра ва 
и про кла му ју да на род тре ба “сте за ти ка иш”, ка ко би се  по мо гло 
да се ве ли ке фир ме из ву ку из кри зе не због њих са мих не го на-
вод но због оп штег бла го ста ња у дру штву. У пред ло зи ма свет ских 
екс пе ра та уоп ште ни су за га ран то ва на со ци јал на пра ва и со ци јал на 
си гур ност рад ни ка. Зна чи, у овом слу ча ју екс пер ти игра ју на со ци-
јал ну ком по нен ту али на ште ту рад ни ка, јер се сма њу ју со ци јал на 
пра ва рад ни ка. 

Не за по сле ност ће у Ср би ји ра сти и до ћи ће до још го ре си-
ту а ци је на тр жи шту ра да, јер ће сла би ти еко ном ска ак тив ност са 

22)  Из вор: Са оп ште ње де ле га ци је Европ ске ко ми си је у Ср би ји, Бе та, до ступ но 05.10.2009. 
го ди не.

23)  Ову кон ста та ци ју по твр ђу је и мо сков ски днев ник  Известија. У ње му се ка же: ”Ру ски 
за јам ће до при не ти ја ча њу ње ног ра сту ћег ути ца ја у Ср би ји, ко ја се осла ња на ди пло-
мат ску по др шку Мо скве у Са ве ту без бед но сти УН у сво јим по ку ша ји ма да спре чи одва-
ја ње бив ше срп ске по кра ји не Ко со ва ”. (Из вор: Известија, до ступ но 09.10.2009.г,) 
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ње ним ула ском у не га тив ну зо ну од пет од сто. У том слу ча ју ће се 
мо ра ти ак ти ви ра ти ме ре ко је се од но се на сма ње ње но ми нал них 
за ра да и по ве ћа ње сто пе по ре за на до да ту вред ност јер ће се у слу-
ча ју да љег сма ње ња бру то дру штве ног про из во да сма њи ва ти јав ни 
при хо ди. То он да зах те ва још ве ћу штед њу у тро шко ви ма од но сно 
рас хо ди ма на зва ну “сте за ње ка и ша”.

У 2009. го ди ни ће би ти ма сов ног от пу шта ња рад ни ка и ра ди 
то га што то ком ове го ди не ис ти чу мно ги уго во ри о при ва ти за ци ји. 
Пре ма за ко ну је пред ви ђе но да по сле две го ди не од ку по ви не пред-
у зе ћа на аук ци ји по сло да вац сти че пра во да от пу шта ви шак за по-
сле них, док је у слу ча ју тен де ра тај рок пет го ди на. До от пу шта ња 
рад ни ка би мо гло да до ђе у не ко ли ко сто ти на пред у зе ћа.

По ред то га, на ја вље но сма ње ње бро ја чи нов ни ка за 14.000 
је сте ва жно али ни је су штин ско јер цео би ро крат ски апа рат оста је 
ја ко ма ло сма њен. И да ље ће оста ти не так ну то 26 ми ни стар ских 
ка би не та у ко ји ма се на ла зе пар тиј ски ка дро ви, по моћ ни ци ми-
ни ста ра, са вет ни ци и се кре та ри це. Ста ти стич ки по да ци24) за и ста 
за бри ња ва ју, јер то ли ку би ро кра ти ју ко ју има ма ла и си ро ма шна 
Ср би ја не ма ни јед на дру га зе мља. Све на го ве шта ва да ће љу ди ко-
ји ма је мо гућ ност за ко руп ци ју нај до ступ ни ја и ко ји има ју нај ве ћу 
моћ у Ср би ји и нај ви ше тро ше др жав ни но вац са мо ма ло би ти “до-
так ну ти” у про це су ра ци о на ли за ци је и от пу шта ња пре ко број них 
чи нов ни ка.

Ме ре ко је вла да бу де пред у зи ма ла, уз са гла сност пред став-
ни ка ММФ-а, ве за не за из вла че ње зе мље из кри зе нај дра стич ни је 
ће по го ди ти сред њи слој ста нов ни штва, ко ји ће по че ти да се сма-
њу је уз тен ден ци ју ње го вог не ста ја ња. По ла ри за ци ја ста нов ни-
штва на си ро ма шне и бо га те ће би ти из у зет но ве ли ка. Си ро ма шни 
ће по ста ти још си ро ма шни ји. “Си ро ма шни, да би спа си ли се бе, мо-
ра ће спа ша ва ти и бо га те”.  Ево за што.

Са про ду бљи ва њем ре це си је, на ста ви ће се пад про из вод ње, 
раст не ли квид но сти, не ис пла ћи ва ње пла та,  раст не за по сле но сти, 
вал сте ча је ва и бан кро та при вред них пред у зе ћа и фир ми, из че га 
ће про ис те ћи сла бо пу ње ње бу џе та, што ће про из ве сти ве ли ко ка-
шње ње, а мо жда и сма ње ње пла та јав ног сек то ра и пен зи ја. Да љи 
сце на рио мо гао би би ти сле де ћи.

Због стра ха да ће из гу би ти рад на ме ста у по чет ку ће рад-
ни ци при ста ја ти и на сма њи ва ње пла та, скра ћи ва ња рад не не де ље 
и сл. Исто вре ме но, ви со ки слој бан ка ра и тај ку на ко ји су бли ски 

24)  Ср би ја има 26 ми ни стар ста ва, 250 по сла ни ка, 102 ре гу ла тор на те ла, 67 др жав них се-
кре та ра, 112 по моћ ни ка ми ни ста ра и 52 спе ци јал на са вет ни ка (по да ци за бе ле же ни на 
дан 04.10. 2009г,).
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вла сти пре у зи ма ће др жав ну моћ, ко ри сте ћи је за ис пу ња ва ње соп-
стве них ин те ре са. Кри ми нал и ко руп ци ја ће да ра сту, јер др жа ва 
не ма по лу ге мо ћи да се то ме су прот ста ви ра ди то га што је суд ство 
у ру ка ма ма лог бро ја моћ ни ка на вла сти. Али јед ног мо мен та гра-
ни ца из др жљи во сти тр пље ња од стра не рад ни ка ће екс пло ди ра ти 
и до ћи ће до со ци јал них не ми ра и штрај ко ва ве ли ких раз ме ра. По-
што су со ци јал ни и по ли тич ки не ми ри не за о би ла зни нео п ход не 
су ин тер вен ци је др жа ве. Та да  “бо га те ше фо ве про па лих фир ми и 
ком па ни ја тре ба сме ни ти, а не им да ти но ву шан су” за пре жи вља-
ва ње. Исто та ко, пар тиј ске моћ ни ке и еко ном ске екс пер те ко ји би 
до ве ли до ова квог сце на ри ја тре ба ме ња ти, а на њи хо ва ме ста по-
ста ви ти пот пу но но ве љу де без пар ти ског пред зна ка и са ин те лек-
ту ал ним ка па ци те ти ма и спо соб но сти ма, ко ји до са да ни су би ли на 
еко ном ској сце ни Ср би је, и ко ји би сво јом ком пе тент но шћу мо гли 
из вла чи ти зе мљу из ре це си је та ко што би од луч ни је пред у зи ма ли 
ак тив не ме ре за сма њи ва ње по сле ди ца кри зе, и то нај пре сма њи ва-
њем јав не по тро шње, ожи вља ва њем по су ста ле при вре де и од луч-
ним хва та њем у ко штац са ко руп ци јом и кри ми на лом, ко ји раз је да 
еко ном ско тки во зе мље.

ПОРУКАЗАБУДУЋНОСТ

Са из би ја њем гло бал не кри зе ан га ло сак сон ски при ступ сло-
бод ном тр жи шту је под ба цио у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва-
ма, Ве ли кој Бри та ни ји и дру гим зе мља ма сло бод ног тр жи шта. Па 
ипак, не мо же се ре ћи да је мо дел нео ли бе ра ли зма био не у спе шан, 
чак на про тив не ке зе мље ко је су па ра лел но има ле си стем др жав ног 
ин тер вен ци о ни зма у прет ход ним раз до бљи ма су на пре до ва ле бр же 
у свом при вред ном и дру штве ном раз во ју. Али “коц кар ски ка си но-
ка пи та ли зам” под сти ца њем не ра зум не по тро шње и за ду жи ва ња 
до вео је мно ге ин ве сти то ре и за по сле не до гу би та ка, оста вио љу де 
без по сла, уште да, пен зи ја и до мо ва. Због тог но вог ста ња по ли ти-
ка сло бод ног тр жи шта за бе ле жи ла је не у спех и од ве ла у ре це си ју.

Кри за у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма је ство ре на због 
во ђе ња по гре шне по ли ти ке да се кре ди ти и зај мо ви да ју сви ма, чак 
и оним нај си ро ма шни ји ма. Нај си ро ма шни ји су до би ја ли кре ди те 
за не крет ни не иако се зна ло да они те кре ди те не ће мо ћи от пла ћи-
ва ти. Та ко су ка ма те ра сле, при хо ди су се сма њи ва ли, те је кри за 
би ла не из бе жна.

Глав ни крив ци кри зе су “нео ли бе рал ни бан ка ри и шпе ку лан-
ти ко ји су пре из би ја ња кри зе го во ри ли про тив др жа ве јер је пре-
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ску па и ко чи би знис, а да нас мо ле да им упра во та иста др жа ва 
по мог не”. 

Кри за у Евро пи је на ста ла због то га што су се кре ди ти да ва-
ли си ро ма шним др жа ва ма, а не си ро ма шним по је дин ци ма као што 
је то био слу чај у Аме ри ци. Ефе кат и у пр вом и у дру гом слу ча ју  
- аме рич ком и европ ском – ис по љио се као гло бал на фи нан сиј ска 
кри за. 

Уоп ште та иде о ло ги ја за сно ва на на фор му ли: сма њи ти уло гу 
др жа ве и вла де у еко но ми ји, де ре гу ли са ти кон тро лу над ком па ни-
ја ма, отво ри ти др жа ву стра ним ин ве сти ци ја ма, про да ти не за мен-
љи ве ре сур се – енер гет ске ком па ни је, по љо при вред на до бра, во ду, 
руд на бо гат ства – уни шти ла је еко но ми је др жа ва ко је су ту иде-
о ло ги ју при ме њи ва ле. За хва љу ју ћи та квој иде о ло ги ји про фит су 
има ле је ди но гло бал не мул ти на ци о нал не ком па ни је. Ова ква иде-
о ло ги ја уни шта ва под јед на ко ка ко ма ле та ко и ве ли ке на ци о нал не 
еко но ми је.  

Пер спек ти ве др жа ве Ср би је ни су ни ма ло све тле. Пра вац ко-
јим је кре ну ла вла да Ср би је је по гре шан. Због во ђе ња по гре шне 
еко ном ске по ли ти ке Ср би ја је би ла до ве де на на иви цу бан крот-
ства, и то би се за и ста до го ди ло у 2009. го ди ни да ни је за тра же на 
по моћ ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Али се дис пер зи-
ја ду жнич ке кри зе про ду жа ва. Ви со ки јав ни из да ци, не до ста так ин-
ве сти ци ја и њи хо ва ло ша струк ту ра, ло ша јав на упра ва, и во ђе ње 
по гре шне ма кро е ко ном ске по ли ти ке не обе ћа ва ју да ће се зе мља 
бр зо из ву ћи из ре це си је.

Вла да Ср би је пре ве ли ку при ват ну за ду же ност ле чи све ве-
ћим јав ним за ду жи ва њем. То ће оп те ре ти ти са да шње на ра шта је 
али и оне ко ји тек до ла зе. Про блем се ви ди у то ме што вла да оп-
те ре ћу је опо ре зи ва њем ис цр пље ну сред њу кла су ста нов ни штва, 
уме сто тај ку не, и до дат но се за ду жу је. При ступ у раз ми шља њу и 
све сти љу ди ко ји во де зе мљу мо ра да се про ме ни. Ре ше ње ни је у 
енорм ном за ду жи ва њу др жа ве код свет ских фи нан сиј ских ин сти-
ту ци ја.

Та ко ђе, при ва ти за ци ја по сва ку це ну стра те шки ва жних ком-
па ни ја - у ци љу да Ср би ја по ста не при влач ни ја стра ним мул ти на-
ци о нал ним ком па ни ја ма - ни је до бро раз ми шља ње. Не за мен љи ва 
еко ном ска до бра зе мље не сме ју за вр ши ти у вла сни штву стра них 
мул ти на ци о нал них ком па ни ја. 

За ма ле зе мље ка ква је Ср би ја ве о ма је опа сна ла ко ми сле на 
по ли ти ка те ме ље на на рас про да ји на ци о нал ног бо гат ства, за тим 
ино стра ном за ду жи ва њу и не кон тро ли са ној по тро шњи без по кри-
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ћа. Рас про да ја “оби тељ ског сре бра” ће Ср би ју до ве сти до ду жнич-
ког роп ства. Нео збиљ но је би ло стран ци ма јеф ти но рас про да ти ви-
тал не сек то ре: бан ке, те ле ко му ни ка ци је, а де лом и енер ге ти ку.    

Исто ри ја нас под се ћа да је еко ном ски ха ос кра јем 80-тих го-
ди на на не ка да шњим  ју го сло вен ским про сто ри ма усле дио на кон 
не ре ал них зах те ва Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да. У усло ви ма 
ка да је зе мља та да би ла ма ње атрак тив на за ин ве сти ра ње, зах тев 
ММФ-а  за по ди за ње по ре за зна чио је увод у још ве ћи еко ном ски 
пад, сма ње ње по тро шње и сла би ји раст ГДП-а.

Ср би ја ће ду го из ла зи ти из мрач ног ту не ла у ко јем се да нас 
на ла зи. Је ди ни из лаз из ре це си је је сте фо ку си ра ње ка ду го роч ном 
при вред ном ра сту, а не у “сте жа њу ка и ша и из глад њи ва њу ста нов-
ни штва” ка ко пре по ру чу је ММФ.

Др жа ва Ср би ја мо ра да има ја сну ви зи ју из ла ска из ре це си је, 
али не на сво ју ште ту и ште ту бу ду ћих ге не ра ци ја. Ње на шан са је у 
при род ним по љо при вред ним ре сур си ма. Др жа ва мо ра да ин ве сти-
ра у про фи та бил не гра не и ин фра струк ту ру – елек тро при вред ну, 
те ле ко му ни ка ци је, мо дер не ауто пу те ве и по љо при вре ду – јер та да 
ства ра те ме ље ге не ри ра ња бо гат ства кроз отва ра ње но вих по сло ва 
и но вих рад них ме ста, по ве ћа ње за по сле но сти и по ве ћа ње до би ти 
од по ре за. Ме ђу тим, ако стра не ком па ни је сво ја сред ства ула жу у 
про јек те, а за тим про фит за се бе из вла че из зе мље, та да је Ср би ја 
на гу бит ку. 

Чи ње ни ца је да се при вре ме ним ме ра ма ко је пред ви ђа аран-
жман са ММФ-ом, као и ме ра ма ко је вла да Ср би је до но си, не мо гу 
ду го трај но ре ша ва ти про бле ми при вре де. Ра ди то га што је из у зет-
но ве ли ки број срп ских пред у зе ћа у атро фи ра ном ста њу, па ће упр-
кос при вре ме ном “упум па ва њу” нов ца она и да ље би ти не е фи ка-
сна, не кон ку рент на, за тво ре на за до ка пи та ли за ци ју и ушу шка на у 
не е ко ном ске или по ли тич ке ба ри је ре.

На го ми ла ни уну тра шњи про бле ми у Ср би ји не ће мо ћи бр-
зо и ла ко да се пре ва зи ђу, упр кос на сто ја њи ма моћ них оли гар ха и 
свет ских фи нан сиј ских ин сти ту ци ја да по ка жу све ту ка ко је овај 
про стор под њи хо вом кон тро лом. Нај те жи по раз за Ср би ју ће пред-
ста вља ти гу би так ње не еко ном ске не за ви сно сти и по ли тич ког су-
ве ре ни те та.
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SnežanaGrk

SOCIALDISTINCTIONSINTHEFOCUS
OFECONOMICANDFINANCIALDISHARMONY

Summary
Nowadays we have found ourselves living far away from a per-

fect system, as free market ideology has created the type of economy 
with the profit being its primary objective. Free market environment 
has brought great economic uncertainty for the laborers, because the 
human beings as individuals have become  nothing but the common 
goods. From the process of spending, that has served for purpose of ac-
cumulation, we have come to the point of reverse process – the people 
ought to save due to social uncertainty. Crisis have made people feel the 
uncertainty, as all material fortune have become relative values. A man 
can lose his job and social certainty (security) very easily nowadays. 
It creates increase of the number of poor people, as well as the people 
who have rapidly reached the edge of the poverty. The poor people will 
become poorer, and the rich ones will become richer. Such obvious po-
larization of the people will increase the influence of “gray economy” 
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and the crime. If the crisis gets prolonged, social and political unrests 
will become inevitable. Due to this fact, the state interventions need 
to be implemented. Hence the state needs to react in order to prevent 
prolonging of system financial crisis and its effect on economic, social 
and moral crisis. 
Key Words: economic crisis, unemployment, poverty, education, credits, eco-

nomic development, macro-economic politics
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СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКААЛТЕРНАТИВА
РАЗВОЈА–СТРАТЕГИЈАИЗЛАСКА

ИЗКРИЗЕИМОДЕЛТРАНЗИЦИЈЕСА
СОЦИЈАЛНОМОДГОВОРНОШЋУ1)*

Свевеликеидејесупочелекаоутопијскисан,азавр-
шилесекаостварност.
Далићенекаидејаостатипукиутопијскисанили
ћебитипреточенауреалностзависиодбројаљуди
којиуњуверујуињиховеспособностидапотомпи-
тањунештоучине.

(Гроф Ху ден ков-Ка лер ги ја, Паневропа)

Сажетак
По ла зе ћи од кри ти ке до ми нант не стра те ги је раз во ја у зе-

мља ма у тран зи ци ји, оли че ној у нео ли бе рал ној за ви сној мо дер ни-
за ци ји, ко ја се из ро ди ла у ре ста у ра ци ји ка пи та ли зма пе ри фе ри је на 
Бал ка ну, аутор тра га за ал тер на тив ном стра те ги ја ма раз во ја. Он ту 
стра те ги ју тран зи ци је са со ци јал ном од го вор но шћу упра во на ла зи 
у со ци јал де мо крат ском мо де лу раз во ја.

У ра ду се из ла жу ци ље ви и вред но сти со ци јал де мо крат ског 
раз во ја дру штва и мо гућ но сти им пле мен та ци је ове кон цеп ци је на 
бал кан ска дру штва. 
Кључ не ре чи: Бал кан, тран зи ци ја, ре ста у ра ци ја, за ви сна мо дер ни за ци ја, 

со ци јал де мо крат ски мо дел. 

1) * Рад је део ис тра жи вач ке ак тив но сти ауто ра на про јек ту 149014Д Културамира,иден-
титетиимеђуетничкиодносиуСрбијиинаБалкануупроцесуевроинтеграција, ко ји 
се ре а ли зу је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу, а фи нан си ра га Ми ни стар ство за на у ку 
и тех но ло шки раз вој РС.
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САВРЕМЕНАКРИЗАКАОИЗАЗОВ
ЗАПРЕИСПИТИВАЊЕГЛОБАЛНЕ
КОНЦЕПЦИЈЕРАЗВОЈАУСВЕТУ

Савременисвет се на ла зи на исто риј ском рас кр шћу: су о чен 
је са број ним су прот но сти ма из ме ђу тех но ло шке хи пер ра зви је но-
сти и со ци јал ног су бра зво ја; из ме ђу дру штве ног ка рак те ра раз во ја 
но вих про из вод них сна га чо ве чан ства и при ват но-сво јин ског кор-
по ра циј ског мо но по ла сна га ме га ка пи та ла; из ме ђу про из во ђа ча 
кри зе гор њих сло је ва фи нан сиј ске хи пер кла се и но си о ца но вих 
про из вод них сна га тј. но си о ца ре ал не еко но ми је.

Кризајеструктурна,системскогкарактераи„дугогвала“ 
(Бро дел). Про из ве де на је на нео ли бе рал ној фи ло зо фи ји раз во ја у 
чи јем цен тру су ра ди ка лу тр жи шни фун да мен та ли зам, мо не та ри-
стич ка еко ном ска по ли ти ка и со ци јал дар ви ни стич ки праг ма ти зам. 
Ње ни со ци јал ни про та го ни сти су фи нан сиј ска бур жо а зи ја (вла сни-
ци ме га ка пи та ла, ТНЦ) а по ли тич ки – гор њи сло је ви сред ње кла се, 
ели те и по ли тич ке пар ти је нео ли бе рал не и нео ко зер ва тив не ори-
јен та ци је. У овом кон тек сту де лу ју вла да ју ће пар ти је и ме ди ји на 
За па ду ко ји су у слу жби ме га ка пи та ла и ње го ве нео им пе ри јал не, 
гло бал не до ми на ци је.

Иза те зе о ра ди кал ној при ва ти за ци ји, ли бе ра ли за ци ји и де ре-
гу ла ци ји и фе ти шу сло бод ног гло бал ног тр жи шта, ле жи ха ла пљи-
вост ин те ре са нео бур жо а зи је и раз о бру че ног ме га ка пи та ла ко ји 
же ле да не сме та но ши ре им пе ри ју свог бо гат ства екс пло а та ци јом 
без гра ни ца. У овом кон тек сту дру штво се под ре ђу је еко но ми ји и 
ми ни ми зи ра уло га др жа ве  и су бјек тив ног фак то ра.

Три де се то го ди шње ис ку ство овог ан гло сак сон ског кон цеп та 
гло бал ног дру штве ног раз во ја оли че ног у„реганизму“ и „тачери-
зму“ у фор ми „док три не шо ка“, до ве ло је до успо на турбокапита-
лизма, капитализмакатастрофе, али и про из во ђе ња фи нан сиј ске 
и еко ном ске кри зе у све ту. Ре а ли за ци ја нео ли бе рал ног кон цеп та 
раз во ја у све ту у прак си је до ве ла до за о штра ва ња струк тур них со-
ци јал них про тив реч но сти, не са мо из ме ђу раз ли чи тих кла са већ 
и из ме ђу раз ли чи тих ре ги ја и де ло ва гло бал ног свет ског си сте ма 
(Се вер-Југ, свет ски цен тар-по лу пе ри фе ри ја-пе ри фе ри ја). Као из-
раз струк ту рал них про тив реч но сти у ка пи та ли стич ком на чи ну 
про из вод ње отво рен је гло бал ни гра ђан ски рат из ме ђу при ви ле го-
ва не бо га те ма њи не и де при ви ра не огром не ве ћи не си ро ма шних 
ста нов ни ка пла не те. 

Ис тра жи ва чи по ка зу ју да је при ме на нео ли бе рал ног мо де ла 
раз во ја и аси ме трич не гло ба ли за ци је у са вре ме ном дру штву до-
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ве ла до енорм ног уве ћа ња раз ли ка у пла та ма из ме ђу за по сле них, 
ме на џе ра и вла сни ка. Та ко нпр. пре три де сет го ди на у САД од нос 
про сеч них пла та рад ни ка и ме на џе ра у Аме ри ци био је 1:42 док 
је да нас тај од нос 1:411 (ви де ти о то ме ана ли зу Н. Клајн у сту ди ји 
„Док три на шо ка“). Та ко ђе, енорн мо су се по ве ћа ле дис про пор ци-
је у еко ном ском раз во ју из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них зе ма-
ља у све ту од 1:30 до 1:150. Нај не ра зви је ним зе мља ма је по треб но 
три и по ве ка да би до сти гле са да шњи ни во раз во ја нај ра зви је ни јих. 
Да нас 358 ми ли јар де ра има бо гат ство као 50% си ро ма шног ста-
но ви ни штва чо ве чан ства. Реч ју, на де лу су про це си про из во ђе ња 
ма сов ног си ро ма штва у свет ским раз ме ра ма , а то зна чи, не са мо 
у зо на ма свет ске по лу пе ри фе ри је и пе ри фе ри је, већ се да нас она 
ши ри и на зо ну зе ма ља свет ског цен тра. Ак ту ел на кри за у све ту 
по ка зу је да се сва ко днев но за тва ра ју број не фир ме, да се   по ве ћа ва 
број рад ни ка ко ји гу бе по сао, пре ма про це на ма у САД днев но на 
де се ти не хи ља да љу ди оста је без по сла.2)  О овим про це си ма не ки 
ис тра жи ва чи го во ре као о обновисоцијалногпитања у 21. ве ку, а 
дру ги као  осво је вр сном економскомгеноциду и социјалномапарт-
хејду; о со ци јал дар ви ни за ци ји дру штве них од но са у на ци о нал ним 
и ин тер на ци о нал ним раз ме ра ма.

Као ре ак ци ја на ове струк ту рал не не јед на ко си ти и со ци јал-
но на си ље у  усло ви ма нео ли бе рал ног уби стве ног „ка пи та ли зма 
ка та стро фе“, у све ту сва ко днев но на ра ста ју но ви анти/алтергло-
балистичкипокрети, ко ји сво јом ак ци јом же ле оеспо ри ти хе ге мо-
ни ју ме га ка пи та ла и ње го вих по лу га мо ћи (ММФ, Свет ску бан ку, 
Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју, НА ТО). Ши ром пла не те на ста ју 
покрети непристајања на са да шњи мо дел нео ли бе рал не аси ме-
трич не гло ба ли за ци је, под за ста вом и сло га ном: да „свет ни је на 
про да ју“, и да је „мо гућ бо љи и пра вед ни ји свет“. 

Савременисветједоистасуоченсакризомконцептараз-
војаиуправљањаглобалнимпроцесима. Ду би на про бле ма и ра ди-
ка ли за ци ја ак ту ел не кри зе го ни по ли тич ке и при вред не ели те да 
тра га ју за но вим кон цеп том раз во ја. На рас кр шћу су мо гу ћи раз ли-
чи ти из бо ри: или да ља тех но крат ска и нео фа ши стич ка дик та ту ра 
у фор ми пост мо дер ног то та ли та ри зма (ко ји ће шти ти ти мо но пол 
2) У нај но ви јем из ве шта ју ОЕЦД-а (Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њи раз вој) ис ти че се 

да је од из би ја ња кри зе, кра јем 2007. го ди не, у зе мља ма чла ни ца ма ОЕЦД-а оста ло већ 
15 ми ли о на љу ди без по сла, ра чу на се да ће кра ја 2010. го ди не у зо ни ОЕЦД-а без по сла 
би ти 57 ми ли о на љу ди; да ће сто па не за по сле но сти у 2010. го ди ни у САД пре ма ши ти 
10%, у Не мач кој ће до сти ћи 11,8%, у Фран цу ској 11,3% . Сли чан тренд ОЕЦД на ја вљу-
је за Ја пан, Ка на ду, евро зо ну.... Ис тра жи ва чи сма тра ју да је ово нај ве ћа не за по сле ност 
по сле 1945. и да се она као по шаст, со ци јал ни цу на ми ши ри на раз ли чи те ре ги о не све та. 
(ви де ти о то ме чла нак Т. Ву јић ОЕЦД:до2010.милиониљудиостаћебезпосла,По ли-
ти ка, 17. сеп тем бар 2009, стр 3.
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ода бра не ма њи не бо га тих) или социјал-демократскаалтернати-
ва: раз вој усме рен пре ма сло бо ди и сре ћи сва ког чо ве ка, рав но-
прав но сти свих гра ђа на и на ро да са вре ме ног чо ве чан ства.

Обновљенааутентичнасоцијал-демократија (за раз ли ку од 
илу зи о ни зма при ста ли ца „тре ћег пу та“ и жу те нео ли бе рал не со-
ци јал-де мо кра ти је ко ја је ин стру мен та ли зо ва на за по тре бе ме га ка-
пи та ла и ње го ву хе ге мо ни ју у све ту)имашансудапоновоповеже
идеју слободе,тј. демократије, саидејомбратстваи социјалне
једнакости. Без чи јег хар мо ниј ског оства ри ва ња у дру штве ној 
прак си не ма сим фо ни је, со ци јал не фу зи је – ре а ли за ци је иде је о ује-
ди ње ном чо ве чан ству. Ис ход из бо ра у ком прав цу ће се  раз ви ја ти 
чо ве чан ство ни је ствар бо го ва већ љу ди и ели та. За ви си ће од на шег 
мо рал ног и по ли тич ког уло га и ан га жо ва но сти у но ве об ли ке дру-
штве них бор би, ко је не ће би ти пу ко по на вља ње ју че ра шњих (А. 
Ту рен). Ак те ри но вих дру штве них про ме на већ ста са ва ју из ре до ва 
но ве рад нич ке кла се, али и ан ти си стем ске ин те ли ге ни ци је, но вих 
дру штве них по кре та – ко ји су но си о ци но вих про из вод них сна га, 
али и про гра ма бор бе за оп ште људ ску еман ци па ци ју, за пра вед ни је 
и со ли дар ни је дру штво, за то ле ран ци ју раз ли чи то сти, гло ба ли за-
ци ју раз у ме ва ња и кул ту ру ми ра у све ту, за ди ја лог и парт нер ство 
раз ли чи тих ци ви ли за ци ја. 

Светсеналазинараскршћу, а ак ту ел на кри за пред ста вља 
са мо врх ле де ног бре га ис под ко га се кри је ду бо ка со ци јал на кри за, 
кри за кон цеп ци је и стра те ги је раз во ја. Из ве сно је, да без ра ди кал-
ног за о кре та у гло бал ној кон цеп ци ји и стра те ги ји дру штве ног раз-
во ја, без на пу шта ња нео ли бе рал не стра те ги је раз во ја, не ма из ла ска 
из кри зе ни ти на прет ка чо ве чан ства. 

БАЛКАНСКИГЕОПОЛИТИЧКИКОЛОВРАТ–ОД
ПЕРИФЕРИЈЕУСОЦИЈАЛИСТИЧКОМБЛОКУ
ДОНОВЕПЕРИФЕРИЈЕУЕВРОПСКОЈУНИЈИ

Балкан,као ге о про стор на ко ме се се ку лу ко ви раз ли чи тих 
ци ви ли за ци ја, као да има суд би ну кроз исто ри ју да бу де ве ри га, 
гра ни ца и мост ме ђу све то ви ма. Са мо у 20. ве ку он је не ко ли ко 
пу та про ме нио сво ју ге о по ли тич ку по зи ци ју, али у зна ку ко ло вра-
та. Од не раз ви је не пе ри фе ри је у усло ви ма ка пи та ли зма пре Дру гог 
свет ског ра та, до пе ри фе ри је у  усло ви ма ауто ри тар ног со ци ја ли-
зма (у кон сте ла ци ји зе ма ља тзв. со ци ја ли стич ке за јед ни це), до но-
ве пе ри фе ри је у усло ви ма евро ин те гра циј ских про це са да нас.
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Ов де се не ра ди са мо о пу кој геополитичкојтранзицији Бал-
ка на да нас од Ис то ка ка За па ду, већ и кључ ним со ци о ло шким од-
ли ка ма – ка рак те ри сти ка ма – на ста ја ња зо не дру шта ва пе ри фер ног 
ка пи та ли зма: у фор ми пе ри фе ри за ци је ње го ве при вре де, дру штва 
и кул ту ре на осно ву ре а ли за ци је нео ли бе рал не стар те ги је за ви сне 
мо дер ни за ци је. У овом кон тек сту на  Бал ка ну, у то ку је фор ми ра ње 
но ве зонезависнихдруштава, ко је ка рак те ри ше су бра звој (раз вој 
не раз ви је но сти А. Г. Франк). Кон сти ту и са ње де ге не ри са не со ци-
јал не струк ту ре са из ра же ним со ци јал ним не јед на ко сти ма, струк-
тур ним про тив реч но сти ма и су ко би ма, на гла ше ном кул ту ром за ви-
сно сти и фор мал не пред став нич ке де мо кра ти је, ре ко ло ни за ци јом и 
про тек то ра ци јом овог про сто ра.

Овај ре ги он је, у лан цу по де ле ра да у гло бал ном свет ском 
си сте му, да нас пред о дре ђен да пред ста вља зо ну јеф ти них си ро ви-
на и на јам не рад не сна ге над про сеч но екс пло а ти са не. Зо ну, си ве 
еко но ми је и  тр жи шта за пла си ра ње ту ђе ро бе. У по ли тич кој струк-
ту ри су о че ни смо са ви ше пар ти змом и не раз ви је ним и оту ђе ним 
пар ла мен та ри змом; са ре про дук ци јом ма ри о нет ских по ли тич ких 
струк ту ра вла сти. У еко ном ској и по ли тич кој све ри је из вр ше на 
оли гар хи за ци ја дру штва; глав на кла са у ње му је ком пра дор ска нео-
бур жо а зи ја у са ве зу са но во ком по но ва ном по ли то крат ском ели том.

Транзицијана овом ге о про сто ру,  ка ко по ка зу је два де се то-
го ди шње ис ку ство, ре а ли зо ва ла се у фор ми нео ли бе рал не за ви сне 
мо дер ни за ци је као „док три ма шок те ра пи је“ без со ци јал не од го-
вор но сти. Да нас мо же мо за кљу чи ти – да је она, по сво јим учин-
ци ма, пред ста вља ла  сво је вр сни со ци јал ни цу на ми и еко но ски ге-
но цид, ко ји су де ва сти ра ли пост со ци ја ли стич ка дру штва. На и ме. 
тран зи ци ја је до ве ла до исто риј ске ка пи та ли стич ке ре ста у ра цу ју, 
уз ве ли ку со ци јал ну це ну и људ ске жр тве, и ни је ре ши ла ни јед но 
го ру ће пи та ње кри зе и раз во ја ових дру шта ва.

Актуелнакриза у све ту за о штри ла је број не про тив реч но сти 
и на Бал ка ну, а по себ но оне ко је се ти чу ре про дук ци је и раз во ја. 
По ка за ло се да у овим дру штви ма вла да кон фу зи ја у из бо ру раз вој-
ног мо де ла, те да се њи хов раз вој од ви ја у ду ху кло ни ра не ими та-
ци је, „шок те ра пи је“ по ре цеп ти ма ММФ-а и  Свет ске бан ке, од но-
сно да не по сто ји ори ги нал на стра те ги ја дру штве ног раз во ја ни ти 
ауто ном на стра те ги ја ре ги о нал не са рад ње и ин те гра ци је. Заједнич-
киименитељипривредногидруштвеногразвојабалканскихзема-
ља су: да па те од пер ма нент не ре це си је; фи нан сиј ске пре за ду же-
но сти; у то ку је њи хо ва ра ди кал на де ин ду стри ја ли за ци ја; ма сов на 
не за по сле ност; си ро ма штво; при вред ни раст је ба зи ран на стра ном 
ка пи та лу; про ду бљи ва ње ре ги о нал них раз ли ка уну тар по је ди них 
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зе ма ља (ме тро по ли за ци ја раз во ја и те ри то ри јал на аси ме трич ност 
у раз во ју) и де мо граф ски де ба лан си (ви сок сте пен се ни ли за ци је и 
де по пу ла ци је). Реч ју, мо же се за кљу чи ти да са аспек та раз во ја овог 
ре ги о на, из у зев Сло ве ни је, има мо из гу бље не две де це ни је у раз во-
ју; очи глед но је за о ста ја њу овог ре ги о на, ко ји „тр чи мр тву тр ку“ 
ка ко би до сти гао сте пен раз во ја из 1989. го ди не.  

Из ве сно је да се излаз из кризе постсоцијалистичких дру-
штаванаБалкануморапотражитиизвансадавладајућенеоли-
бералнестратегије – ан гло сак сон ског мо де ла раз во ја ко ји је, под 
фир мом при ва ти за ци је, ли бе ра ли за ци је и де ре гу ла ци је, уни штио 
при вре ду ве ћи не зе ма ља у овом ре ги о ну.  Хте ле или не хте ле, пре 
или ка сни је, по ли тич ке и при вред не ели те у овим зе мља ма, при-
ти сну те те жи ном еко ном ских и со ци јал них про бле ма и ши ро ким 
не за до вољ ством на ро да и гра ђа на – мо ра ће да по тра же спасусо-
цијалдемократскојстратегијиразвоја, ко ја ће омо гу ћи ти не са-
мо тран зи ци ју са со ци јал ном од го вор но шћу, већ и прет по став ке за 
тра јан мир и ста бил ност у овом ре ги о ну. 

ПРОГРАМСКЕ,КОНЦЕПЦИЈСКЕ
ОДРЕДНИЦЕСОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКОГ

МОДЕЛАДРУШТВЕНОГРАЗВОЈА

Има ју ћи у ви ду исто риј ско и те о риј ско ис ку ство ве за но за 
со ци јал де мо кра ти ју као по крет, мо дел раз во ја и ин сти ту ци о на ли-
зо ва ни по ре дак, мо гли би смо за кљу чи ти да кључ не и основ не про-
граммске од ред ни це аутен тич не со ци јал де мо крт ске кон цеп ци је 
дру штве ног раз во ја су: 

• мешовитсоцијалнииполитичкимоделразвојаиупра-
вљањадруштвенимпроменама,каосинергијаконцепа-
таипринципалиберализмаисоцијализма;

• плурализамсвојинскиходносаисоцијалноусмеренатр-
жишнапривреда;

• грађанскаполитичка заједницаса  високомаутономи-
јомцивилногдруштваисоцијалномиправномдржавом;

• развијено радничко акционарство запослених умикро-
структуридруштва;

• директна (непосредна) демократија, партиципативна
демократијаисамоуправљање;

• развијениоблициипраксалокалнеирегионалнесамоу-
праве;
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• јединствополитичкеисоцијалнедемократије;
• принципподелеидемократскеконтролевласти,одго-
ворнипарламентаризамиодговорнавла да;

• независносудствоинезависнимедији;
• историјскикомпромисрадаикапиталаипартнерство
свихсоцијалнихактера за из ла зак из кри зе и раз вој дру-
штва;

• модернизација и развој привреде – отво ре ност пре ма 
иза зо ви ма на уч но-тех нич ког про гре са;

• нова развојна концепција, рационализација система
управљања, професионални компетентни менаџмент,
привреднеелите;

• афирмација радничких права (права запослених) из 
обла сти рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства;

• активнасоцијалнаполитика,саразвијенимпрограмом
социјалнесигурностииинституционализованиммеха-
низмимазањеноостваривање,

• остваривањеуниверзалнихљудскихправаислобода;
• ревизијасвихобликакриминалнеприватизације;
• борба против свих облика сиромаштва, депривације и
доскриминацијеинеправдеудруштву;

• остваривањетолеранције – ет нич ке, ре ли гиј ске, ра сне, 
пол не, кул тур не;

• раз гра ни чи ти/диференциратипословнуелитудруштва
одтајкунизације – лум пен бур жо а зи је;

• политикарегионалногразвоја у функ ци ји на прет ка свих 
де ло ва зе мље и њи хо ве де мо крат ске ин те гра ци је у гло-
бал ном дру штву;

• активнаполитиканационалнеравноправности;
• развијена стратегија регионалне балканске сарадње у 

при вре ди, по ли ти ци и кул ту ри;
• развијањедијалогаипартнерстваразличитихцивили-
зација као осно ве раз вит ка кул ту ре ми ра и бор бе за мир;

• за улазакуевроинтеграцијскепроцесеиевроазијскеин-
теграције;

• противуласкауНАТО,азапартнерствозамир;
• несврстанаспољнаполитика, ми ро љу би ве ак тив не ко-

ег зи стен ци је ме ђу на ро ди ма и др жа ва ма;
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• сарадњасасвимдемократскимипрогресивнимпокре-
тимаипартијамаусветууборбизамириразвојсвета. 

Социјалдемократскимоделразвојауте ме љен је на ин те грал-
ном, ху ма ни стич ком кон цеп ту раз во ја, ко ји под ра зу ме ва на че ло 
дру штве не пра вед но сти, со ли дар но сти и рав но прав но сти, ква ли-
тет људ ског жи во та; раз вој у ко ме се ја сно под вла чи да чо век мо ра 
би ти „по кре тач, циљ и ко ри сник“ тог про це са... Со ли дан на пре дак 
свих љу ди и сва ког чо ве ка („популарумпрогрессио“ Ф. Ма јор). У 
сре ди шту тог кон цеп та раз во ја је су: сло бо да, рав но прав ност, мир, 
људ ско дис то јан ство, со ци јал на прав да и со ли дар ност. То је раз вој 
усме рен пре ма сло бо ди и сре ћи сва ког чо ве ка и свих на ро да са вре-
ме ног чо ве чан ства.3)

У епо хал ном исто риј ском сми слу аутентичнасоцијалдемо-
кратија, као мо дел дру штве ног раз во ја, дру штве ни по крет и по-
ре дак дру штве них од но са, пред ста вља пре ла зну (тран зи ци о ну) 
ета пу ре е во лу тив ног раз во ја дру штва на пу ту – и у хо ри зон ту ка 
пост ка пи та ли стич кој ци ви ли за ци ји. Она има по тен ци јал и сна гу 
да ства ра ши ро ку ко а ли ци ју ак те ра ко ји отва ра ју пут ка ре ал ној 
и мо гу ћој бу дућ но сти гло ба ли за ци је раз у ме ва ња и со ли дар но сти, 
ује ди ња ва ња чо ве чан ства, као за јед ни це рав но прав них гра ђа на и 
на ро да. У са вре ме но сти, со ци јал де мо кра ти ја као фор ма ци ја сна-
га про гре сив них дру штве них про ме на ја вља се у фор ми ко а ли ци је 
са вре ме не ле ви це и сна га ле вог цен тра. Она је ши рок по крет ак-
те ра у бор би за оства ри ва ње људ ских пра ва, за со ци ја ну прав ду  и 
со ли дар ност, за то ле ран ци ју и мир у свет, за дру шр ве ни про грес и 
оп ште људ ску еман ци па ци ју. Као та ква, социјалдемократијаути-
ре пут транзицији са социјалном одговорношћу и аутен тич ном 
оства ри ва њу про це са уни вер за ли за ци је људ ских пра ва и сло бо да у 
усло ви ма гло ба ли за ци је. У том кон тек сту со ци јал де мо кра ти ја тре-
ба, кључ ну од ред ни цу из кор пу са људ ских пра ва,  да пре у зме од 
са вре ме не „но ве де сни це“ ко ја иде о ло ги ју људ ских пра ва зло у по-
тре бља ва, ли це мер но ин стру мен та ли зу је у по ли тич ке свр хе ра ди 
оства ри ва ња им пе ри јал не хе ге мо ни је у све ту.

По ве зу ју ћи ду го роч не и крат ко роч не ин те ре се тра ди ци о нал-
ног и мо дер ног све та ра да, бор бу за рад но-кла сну и оп ште људ ску 
еман цпа ци ју, савременасоцијалдемократија из ра ста у по крет ко ји 
има не са мо де мо крат ску по ли тич ку кул ту ру већ и мо рал ни углед 
3)  Ви де ти оп шир ни је о то ме у сту ду ји Сло бо дан ке Не до вић Државаблагостања–идејеи

политика,Бе о град, Дра га нић, 1995; и ауто ро вим сту ди ја ма: Савременодруштво:стра-
тегијеразвојаиактери, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1996, стр.189; Дру-
штвенепроменеиактери(огледиосавременојлевици),Прав ни фа кул тет, Ниш, 1999. 
као и у сту ди ји Бра не Мар ко ви ћа Социјалдемократијаисоцијалдемократскестран-
ке,„Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.
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и по ли тич ку чвр сти ну, да гра ди ши рок ко а ли ци о ни ка па ци тет са 
број ним стран ка ма ле ви це и ле вог цен тра, ка ко у осва ја њу та ко и у 
вр ше њу вла сти; у бор би за дру штве не ре фор ме, раз вој и про грес; 
али и спрем ност на исто риј ски ком про мис са дру гим дру штве ним 
сна га ма ка да је у пи та њу бор ба за мир у све ту, еко ло шки оп ста нак 
чо ве чан ства;  ка да су у пи та њу ви тал ни ин те ре си гра ђа на, на ро-
да, др жа ве и чо ве чан ства. На рав но, овај иза зо ван про грам со ци-
јал де мо кра ти ја мо же оства ри ти са мо ако об но ви ве зу са мо дер ним 
све том ра да – про та го ни сти ма но вих про из вод них сна га и уко ли ко 
не сле ди на лог „по ли тич ке ко рект но сти“ пре ма цен три ма са вре-
ме не мо ћи, од но сно из бег не пер фид ну зам ку па ци фи ка ци је, иде о-
ло шког при пи то мља ва ња, по губ не ин стру мен та ли за ци је од стра не 
раз о бру че не зве ри ме га ка пи та ла и њи хо вих иде о ло га. Уко ли ко, као 
по крет, оста не прин ци пи је лан ак тер дру штве них про ме на и про та-
го нист еман ци па ци је чо ве ка у но вим исто риј ским усло ви ма. Реч ју, 
уко ли ко де лу је у са вре ме но сти као ак тер ре во лу ци је ра да и гло ба-
ли за ци је са „ху ма ним ли цем“, гло ба ли за ци је раз у ме ва ња и со ли-
дар но сти у све ту. У том сми слу и социјалдемократијакаопокрет
мо ра се  и са ма ме ња ти, уна пре ђи ва ти свој про грам, мо дер ни зо-
ва ти стра те ги ју де ло ва ња и ме тод бор бе, јер ка ко ис ти че А.Турен, 
у сво јој сту ди ји „Кри ти ка мо дер но сти“ (2007): „Сутрашњеборбе
нећебитипонављањеилимодернизацијајучерашњих“.4)

***
Сво је вре ме но је КарлМаркс за пи со – да се свет ска исто ри ја 

час од и гра ва у фор ми тра ге ди је а час у фор ми ко ме ди је, као и да  
револуцијекаоепохалнипроцеси(ка квим је сма трао и про ле тер ску 
ре во лу ци ју) „стал но кри ти ку ју са ме се бе, не пре ста но се пре ки да ју 
у свом вла сти том то ку, вра ћа ју се на оно што је при вид но свр ше но 
да би га из но ва от по че ле, исме ја ва ју окрут но и те ме љи то по ло вич-
но сти, сла бо сти и ку ка вич лу ке сво јих пр вих по ку ша ја... оне не-
пре ста но из но ва из ми чу пред нео д ре ђе ном го ро ста сно шћу сво јих 
вла сти тих ци ље ва све док ни је ство ре на си ту а ци ја ко ја оне мо гу ћу-
је сва ки по вра так на ста ро...“5) Вре ме је да и са вре ме на со ци јал де-
мо кра ти ја схва ти да уко ли ко же ли да пред ста вља еман ци па тор ску 
сна гу дру штве них про ме на, она мо ра на пу сти ти иде о ло ги ју нео-
ли бе рал ног праг ма ти зма, мо но цен трич ног аме рич ког гло ба ли зма и 
по ли тич ког опор ту ни зма. Она се од луч но мо ра вра ти ти мо дер ном 
све ту ра да и про гра му одр жи вог ху ма ног раз во ја чо ве чан ства, ре-
4) Ви де ти оп шир ни је у сту ди ји А. Ту ре на Критикамодерности,По ли тич ка кул ту ра, За-

греб, 2007.

5)  К. Маркс, Осам на е сти Бру ма и ре Ло у и са Бо на мар те, На при јед, За греб, 1973, стр. 149.
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а фир ми шу ћи ви со ке прин ци пе ре во лу ци о нар ног гра ђан ства са др-
жа не у сло га ну „слобода,једнакост,братство“.

На жа лост, ни 220 го ди на по сле ве ли ке гра ђан ске ре во лу ци је, 
ње ни уни вер зал ни прин ци пи о слободи, једнакости и братству
као од ред ни це про гра ма ра ди кал не оп ште људ ске ема ци па ци је, још 
ни су оства ре ни. И ли бе ра ли зам и со ци ја ли зам као по кре ти сво ја-
та ли су ове прин ци пе и у прак си су их су прот ста вља ли и зло у по-
тре бља ва ли. Ли бе ра ли су то чи ни ли са прин ци пом сло бо де, со ци-
ја ли сти са прин ци пом јед на ко сти. То да нас чи не и нео ли бе ра ли. У 
кон тек сту сво је антиреволуције, ко ја је до ве ла до ре ста у ра ци је ка-
пи та ли зма у но вим зо на ма свет ског си сте ма, нео ли бе ра ли одва ја ју 
прин цип сло бо де од прин ци па јед на ко сти и брат ства. Оту да да нас 
у прак си има мо зло у по тре бу иде о ло ги је људ ских пра ва, ши ре ње 
про це са екс пло а та ци је и им пе ри ја ли зма без гра ни ца“ у фор ми аси-
ме трич ног мо де ла гло ба ли за ци је, ко ји омо гу ћу ју да бо га ти по ста ју 
све бо га ти ји а си ро ма шни си ро ма шни ји. 

Ва ља под ву ћи да је ди но аутентична социјалдемократија
мо же по ми ри ти на че ла слободе,једнакостиибратстваи до след-
но се бо ри ти за њи хо во оства ре ње у дру штве ној прак си. При том 
тре ба, да не би би ло илу зи је и за бу не, ис та ћи: со ци јал де мо кра ти ја 
је кроз исто ри ју  игра ла ам би ва лент ну у ло гу – час као пот по рањ 
ка пи та ли зма као  по рет ка ка пи та лод но са и „ка пи та ло-пар ла мен та-
ри зма“ А. Не гри), а час као ак тер ње го вог оспо ра ва ња и про ме не, 
као  про та го нист „ан та го ни стич ке пар ти ци па ци је“ (Л. Ба со), стра-
те ги је ан ти ка пи та ли стич ких струк тур них ре фор ми ко је су отва ра-
ле пут ка со ци јал ној др жа ви и де мо крат ском со ци ја ли зму. Со ци јал-
де мо кра ти ја је у по љу но вих про тив реч ја са вре ме ног ка пи та ли зма 
јед на од стра те ги ја де мо крат ски ог упра вља ња дру штве ним про-
ме на ма. Но, она као ко а ли ци ја сна га ле ви це и ле вог цен тра мо же 
пред ста вља ти ак те ра тран зи ци је са со ци јал ном од го вор но шћу и 
мост пре ма пост ка пи та ли-стич кој ци ви ли за ци ји. Комунизам, ка-
оп ре во лу ци о нар ни по крет да нас је стиг ма ти зо ван од стра не но ве 
де сни це као то та ли тар ни иако је и он сво јом ра ди кал ном ви зи јом 
о бес кла сном дру штву као асо ци ја ци ји сло бод них про из во ђа ча и 
гра ђа на, про и за шао из ду ха мо дер не и про све ће но сти и не до вр-
ше не гра ђан ске ре во лу ци је. То је за сада стратегија одложене
будућностичо ве чан ства, за ко ју ће се са но вим жа ром, на дом и 
енер ги јом бо ри ти не ка но ва ге не ра ци ја, ко ја не ће при ста ти да жи-
ви у ан ти у то пи ји но ве Ор ве ли ја не, све та мек до нал ди за ци је, пост-
мо дер не по тро шач ко-тех но крт ске ди ка та ту ре над по тре ба ма и ко ја 
ће те жи ти да у је дин ству оства ри прин ци пе сло бо де, јед на ко сти и 
брат ства, што је услов за истин ски исто риј ски ис ко рак из кла сног 
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дру штва и ује ди ња ва ње чо ве чан ства, као за јед ни це рав но прав них 
на ро да и гра ђа на и за истин ску и пот пу ну еман ци па ци ју чо ве ка и 
ху ма ни за ци ју дру штва.
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LjubisaMitrovic

SOCIAL-DEMOCRATICALTERNATIVEOFDEVELOP-
MENT–STRATEGICOFOVERCOMINGCRISISAND
MODELOFSOCIAL-RESPONSIBLETRANSITION

Summary
Starting with presentation of a critique of dominant strategy of 

development in the states in transition, impersonated in neo-liberal sub-
ordinated modernization that had been created as the product of res-
toration of capitalism of the periphery in Balkan, author of this article 
attempted to find an alternative strategy of development. The author 
argues that the strategy of transition that includes the element of so-
cial responsibility could be found exactly in social-democratic model 
of development. The author also presented objectives and values of 
social-democratic development in society and the possibilities for its 
implementation in the societies in the Balkan states.
Key words: Balkan, transition, restoration
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Сажетак
Основ на свр ха овог ра да је раз от кри ва ње су шти не про це са 

тран зи ци је. Глав не ме то де ко је аутор ко ри сти у овом ра ду су ме тод 
ана ли зе са др жа ја и ком па ра тив ни ме тод.

Аутор у овом ра ду раз ма тра сло же ност про це са тран зи ци-
је. Раз ли чи та ис ку ства зе ма ља ко је про ла зе кроз про цес тран зи-
ци је пред ста вља ју је дан од нај ва жни јих ску по ва еко ном ских и 
дру штве них екс пе ри ме на та ика да спро ве де них, ко ји би тре ба ло да 
обез бе ди до бру при ли ку за ис тра жи ва ње и ра ди раз у ме ва ња про-
це са ре фор ме и ра ди оства ри ва ња уви да у  њи хо во ис ку ство.

Про цес тран зи ци је је ве о ма ком плек сан, али и не из бе жан 
у со ци ја ли стич ким дру штви ма, што не зна чи да га тре ба спро ве-
сти по сва ку це ну. Мо ра мо би ти ве о ма опре зни уко ли ко же ли мо да 
успе шно до ђе мо до кра ја овог про це са. Огра ни че ни ус пе си овог 
про це са по ка зу ју да ми мо ра мо би ти кон зи стент ни  у при ме њи ва-
њу на уч них са зна ња и ис ку ства дру гих зе ма ља уко ли ко же ли мо да 
успе шно пре ва зи ђе мо тран зи ци ју.
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, еко но ми ја, по ли ти ка, кул ту ра, ти по ло ги ја, фа-

зе, ре зул та ти, Ср би ја.
Тран зи ци ја пред ста вља дру штве ну тран сфор ма ци ју ко ја под-

ра зу ме ва ду бо ке и ко ре ни те про ме не чи та вог дру штве ног си сте ма. 
Пут кроз тран зи ци ју је ве о ма дуг, те жак и бо лан. Он је пра ћен па-
дом дру штве ног про из во да, по ве ћа њем не за по сле но сти, ин фла ци-
јом, ра стом со ци јал них не јед на ко сти... Про ме не ко је се де ша ва ју 
у дру штви ма при ли ком тран зи ци је мо гу се ви де ти у еко ном ској, 
по ли тич кој и кул тур ној сфе ри дру штва. 
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У овом ра ду ће мо по ку ша ти да да мо од го вор на сле де ћа пи-
та ња:

- Да ли по сто ји је дан уни вер зал ни мо дел тран зи ци је?
- Ка ко се тран зи ци ја ма ни фе сту је у еко ном ској, по ли тич-

кој и кул тур ној сфе ри дру штва?
- Ти по ло ги ја и фа зе тран зи ци је?
- Ко ји су ре зул та ти тран зи ци је у по је ди ним зе мља ма?

***

Оно што на са мом по чет ку тре ба ис та ћи је да не по сто ји је-
дан уни вер зал ни мо дел тран зи ци је, већ се пре све га ра ди о ве ли ком 
бро ју тран зи ци о них про це са ко ји су у ве ли кој ме ри обе ле же ни ка-
рак те ри сти ка ма дру штве ног си сте ма у ко ме се де ша ва ју. Углав ном 
се на тран зи ци ју гле да као на јед но сме ран про цес где тре ба мо сти-
ћи од јед не до дру ге тач ке (од тач ке А до тач ке Б). Оно што се при-
ли ком спро во ђе ња тран зи ци је мо же од ре ди ти је сте по чет на тач ка 
(ма да ни то ни је ни ма ло ла ко), док крај ња тач ка пред ста вља пра ву 
не по зна ни цу. 

 

А         Б 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                        Г  
                          А           Б 
                                                      В 
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Ка да од ре ди мо тач ку А (тј. тач ку од ко је по чи ње мо) по треб-
но је иза бра ти од ре ђе ну стра те ги ју и спро ве сти тран зи ци ју. Али, 
ма ко ли ко ми же ле ли да из тач ке А до ђе мо до тач ке Б не мо же мо 
би ти си гур ни у то да ће се на кон спро во ђе ња пла ни ра них ме ра  то 
си гур но и де си ти. Оно што са си гур но шћу мо же мо ре ћи је да ће се, 
ка да јед ном за поч не мо про цес тран зи ци је, не што де си ти:
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                                        Г  
                          А           Б 
                                                      В 
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Али, не по сто је ни ка кве га ран ци је да ће се на кон тран зи ци је 
де си ти оно што смо ми же ле ли. И ма да је тач ка Б би ла тач ка ко јој 
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смо те жи ли, на кра ју се на ше дру штво мо же на ћи и у тач ки Г и у 
тач ки В (или не кој дру гој тач ки), ма ко ли ко оне за нас би ле не по-
вољ не и ми же ле ли да их из бег не мо. 

Уко ли ко се по сма тра си ту а ци ја са мо на Бал ка ну мо же се ви-
де ти да је, за са да, је ди но Сло ве ни ја, ко ја се опре де ли ла за ком-
би на ци ју ли бе рал но-де мо крат ског и со ци јал-де мо крат ског мо де ла 
дру штве ног раз во ја, на пре до ва ла у тран зи ци ји, док су све оста ле 
зе мље до жи ве ле ре гре си ју.

Сло ве ни ја, Пољ ска, Че шка и Ма ђар ска су зе мље ко је се на-
ла зе на са мом че лу зе ма ља ко је су би ле за хва ће не тран зи ци јом. 
Оне су нај бр же иза шле из ове тран сфор ма ци је и на пра ви ле за о крет 
ка по зи тив ним сто па ма ра ста. Оно што се са дру ге стра не мо же 
при ме ти ти је да је мно го ве ћи број зе ма ља ко је су за хва ће не овим 
про це сом има ле не га тив но ис ку ство.

На ша зе мља се у тран зи ци ји на шла пред још јед ним ве ли ким 
про бле мом ко ји, та ко ђе, у ве ли кој ме ри оте жа ва и она ко тр но вит 
пут ко ји на ша зе мља мо ра пре ћи да би се из ву кла из овог не пред-
ви дљи вог про це са, а то је про блем не по ве ре ња у на шу по ли тич ку 
сце ну.
Та бе ла бр. 1: Ко ли ки је сте пен по ве ре ња у вла да ју ћу ко а ли ци ју?1)

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. 2: Ко ли ки је сте пен по ве ре ња у опо зи ци о не стран ке?2)

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%

1) Маринковић, Дарко, ‘’Синдикати и политичке странке у транзицији’’, Политичка 
ревија, стр. 39-61, Институт за политичке студије, Београд, 2/2009, стр. 54.

2) Исто, стр. 55.
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Уко ли ко по гле да мо ове та бе ле мо же мо ви де ти да око 2/3 гра-
ђа на има ма ло или ни ка кво по ве ре ње, ка ко у вла да ју ћу ко а ли ци ју, 
та ко и у опо зи ци о не стран ке. То је ве о ма озби љан про блем јер по-
ли ти ча ри су ти ко ји би тре ба ло да из не су овај про цес на сво јим 
ле ђи ма и омо гу ће на шој зе мљи да се опо ра ви од кри зе у ко ју је 
за па ла. 

* 
*         *

Ка ко се про цес тран зи ци је ма ни фе сту је у про ме ни јед ног 
дру штве ног си сте ма у дру ги мо же се ви де ти на осно ву гра фи ка 1-3 
ко ји по ка зу ју до ко јих све про ме на до ла зи при ли ком тран сфор ма-
ци је со ци ја ли стич ког си сте ма у ка пи та ли стич ки (на рав но ра ди се 
о иде ал ним ти по ви ма).

Код еко ном ске тран сфор ма ци је, пр ва ствар ко ју је нео п ход но 
ура ди ти је обез бе ди ти да при ват на сво ји на по ста не уни вер зал ни 
прин цип еко ном ског жи во та. То, ме ђу тим, не под ра зу ме ва да се све 
мо ра по сва ку це ну и на би ло ко ји на чин при ва ти зо ва ти. При ва ти-
за ци ја се мо ра из ве сти план ски и на на чин ко ји ће омо гу ћи ти брз 
опо ра вак при вре де (што ни је био слу чај у на шој зе мљи где се при-
ва ти за ци ја спро во ди ла и још увек спро во ди сти хиј ски, без не ких 
ме ха ни за ма кон тро ле). За тим, по треб но је осло бо ди ти се цен трал-
ног пла ни ра ња од стра не др жа ве и ство ри ти сло бод но тр жи ште. 
Др жа ва ће и да ље има ти зна чај ну уло гу, али пре све га у ства ра њу 
ам би јен та у ко ме не за ви сно тр жи ште мо же нео ме та но да функ ци-
о ни ше. 

Што се ти че по ли тич ке сфе ре дру штва, нео п ход но је из вр-
ши ти де цен тра ли за ци ју вла сти и омо гу ћи ти раз вој ци вил ног дру-
штва у ко ме ће по сто ја ти сло бо да го во ра, ми шље ња, по ли тич ког 
де ло ва ња. По треб но је ра ди ти на раз во ју кри тич ке јав но сти и су-
зби ја њу би ло ка квих цен зу ра и ре пре си ја.

У кул тур ној сфе ри дру штва по треб но је ра ди ти на раз во ју 
ин ди ви ду ал не лич но сти ко ја ће се осло бо ди ти ауто ри тар них сте га. 
За тим, тре ба ра ди ти на раз во ју на у ке и отва ра њу дру штва ка све ту 
(аутар хич ност је си гу ран пут ка за о ста ја њу дру штва и спре ча ва њу 
би ло ка квих по зи тив них ре фор ми).
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Гра фик бр. 1: Про ме не у еко ном ској струк ту ри дру штва

 

 
 
 

График бр. 1: Промене у економској структури друштва 
 

 

 2
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Г рафик бр.  2: П ро мен е у правн о- полити чкој структури друштва

 
 
 

График бр. 2: Промене у правно-политичкој структури друштва 
 

 

 3
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Гра фик бр. 3: Про ме не у ку л тур ној струк ту ри дру штва

 
 
 

График бр. 3: Промене у културној структури друштва 
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Да би се из вр ши ла успе шна тран зи ци ја ни је до вољ но са-
мо спро ве сти при ва ти за ци ју дру штве не имо ви не, већ и ство ри ти 
усло ве ко ји ће то омо гу ћи ти. Глав ни пред у сло ви ко ји се мо ра ју ис-
пу ни ти за рад успе шно сти тран зи ци је су сле де ћи3):

3)  Веј но вић, Ду шко, ‘’Те о ри ја тран зи ци је и дру штве на кри за’’, Со ци о ло шки пре глед, стр. 
149-178, Со ци о ло шко дру штво Ср би је, Бе о град, 1-2/2004, стр. 41-42.
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1. Фор ми ра ње сло бод ног тр жи шта ко је не ће ни ка квим гра-
ни ца ма и ца ри на ма шти ти ти до ма ћу про из вод њу. Она би 
тре ба ло да се шти ти це ном и ква ли те том јер је то је ди ни 
на чин да она бу де кон ку рент на на ме ђу на род ном тр жи-
шту.

2. Ста бил на кон вер ти бил на ва лу та, то је не што што ми тек 
тре ба да обез бе ди мо уко ли ко же ли мо да се из ву че мо из 
кри зе. 

3. Ко рект на (у сми слу за ко на ко ји су за све јед на ко ва же ћи) 
и сти му ла тив на фи скал на по ли ти ка (у сми слу да да је по-
ре ске олак ши це они ма ко ји ула жу у про ши ре ње ка па ци-
те та чи ме омо гу ћа ва ју отва ра ње но вих рад них ме ста).

* * *
Тре ба ис та ћи да, иако се у прак си не мо же на ћи је дан уни-

вер зал ни мо дел тран зи ци је, мо гу ће је, ипак, на пра ви ти не ку вр-
сту ти по ло ги је тран зи ци ја и стра те ги ја ко је се при ме њу ју за ње но 
спро во ђе ње и во де ка ства ра њу раз ли чи тих ти по ва дру шта ва (по-
гле да ти та бе лу бр. 3).

Та бе ла бр. 3: Тип тран зи ци је, мо дел стра те ги је и тип дру штва4)

Тип тран зи ци је Мо дел стра те ги је Тип дру штва
1. Ин верз на, ре гре-
сив на, пред мо дер на

Ре тра ди ци о на ли за-
ци ја (ет но фе у да ли-
зам tri bal so ci ety)

Тра ди ци о нал но, 
пред гра ђан ско, 
про то мо дер но

2. Ре вер зи бил-
на нео ли бе рал на

За ви сна мо дер ни за ци-
ја (нео ли бе ра ли зам)

Ка пи та ли стич-
ко, пе ри фер-
но, за ви сно

3. Ре вер зи бил на 
нео кон зер ва тив на

Де фор ми са на ре ал со-
ци ја ли стич ка мо дер ни-
за ци ја (нео е та ти зам)

По лу пе ри фер но, 
по ли то крат ско

4. Про гре сив на 
со ци јал-де мо крат-
ска (тран зи ци ја са 
со ци јал ном од-
го вор но шћу)

Со ци јал де мо крат ска мо-
дер ни за ци ја (со ци јал но 
парт нер ство, со ци јал на 
др жа ва, wel fa re sta te)

Мо дер но, раз ви је-
но, плу ра ли стич-
ко, со ци јал де мо-
крат ско дру штво

Ин вер зив на ре гре сив на тран зи ци ја ко ри сти стра те ги ју ре-
тра ди ци о на ли за ци је и во ди у тра ди ци о нал но, пред гра ђан ско дру-
штво. Ре вер зи бил на нео ли бе рал на тран зи ци ја ко ри сти стра те ги ју 
за ви сне мо дер ни за ци је и во ди у за ви сно, ка пи та ли стич ко и пе ри-

4) Митровић, Љубиша, Савремено друштво. Стратегије развоја и актери, Институт за 
политичке студије, Београд, 1996, стр. 167.
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фер но дру штво. Ре вер зи бил на нео кон зер ва тив на тран зи ци ја ко ри-
сти стра те ги ју де фор ми са не ре ал со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је и 
во ди ка ства ра њу по лу пе ри фер ног дру штва. Про гре сив на со ци јал-
де мо крат ска тран зи ци ја ко ри сти стра те ги ју со ци јал-де мо крат ске 
мо дер ни за ци је и во ди ка ства ра њу мо дер ног со ци јал-де мо крат ског 
дру штва. 

Сам про цес тран сфор ма ци је зе ма ља у тран зи ци ји про ла зи 
кроз од ре ђе не фа зе. В. Кла ус ука зу је на то да тран зи ци ја про ла зи 
кроз три основ не фа зе при че му сва ка има сво ју спон та ну и план-
ску стра ну5):

I – фа за
Спон та на фа за по чи ње про па шћу ста рих ин сти ту ци ја ко је 

ни су ви ше би ле у ста њу да функ ци о ни шу јер су по ста ле не е фи ка-
сне. Ова кви усло ви се ја вља ју пред крај со ци ја ли стич ког си сте ма 
ка да вла да ју ћа пар ти ја пре ста је да вла да, а по не ка да и да по сто ји, 
чи ме се ства ра ју по вољ ни по ли тич ки усло ви, јер се ја вља на ци о-
нал но је дин ство. То је дин ство је, ме ђу тим, не га тив но, јер се ра ди о 
ује ди ња ва њу са мо у од но су пре ма ста ром си сте му. Та да је по вољ-
но кре ну ти у бр зе и бол не ме ре јер је на род спре ман да уче ству је у 
њи ма. Цен трал но пла ни ра ње не ста је у то ку но ћи, по чи ње да функ-
ци о ни ше тр жи ште ко је је још увек не е фи ка сно јер ни су раз ви је ни 
ме ха ни зми ко ји би то омо гу ћи ли. 

План ска стра на се огле да у оства ри ва њу ме ра по ли тич ке ли-
бе ра ли за ци је, укла ња ње ста рих суб ве ни ци ја, по ли ти ци фи скал не и 
мо не тер не ста бил но сти, не за ви сно сти цен трал не бан ке, ба лан си-
ра њу бу џе та и ли бе ра ли за ци ји це на и спо ља шње раз ме не. Укла ња-
ње суб ве ни ци ја до но си ви со ке ско ко ве це на, али то је нео п ход но 
учи ни ти од мах јер ће то ка сни је по ста ти не мо гу ће. Ова фа за је, да-
кле, ве о ма по год на за оства ри ва ње ме ра по прин ци пу шок те ра пи-
је. Да би се из бе гла га ло пи ра ју ћа ин фла ци ја по треб но је спро ве сти 
ре стрик тив ну фи скал ну и мо не тар ну по ли ти ку. 

   II – фа за
У дру гој фа зи спон та на стра на се огле да у ре ак ци ји на фа зу 

ли бе ра ли за ци је и де ре гу ла ци је. Ста ње у том тре нут ку је ве о ма те-
шко, пра ће но ин фла ци јом и ве ли ком сто пом не за по сле но сти гра-
ђа на. Као ре зул тат ова квог ста ња не ста је по чет на еуфо ри ја гра ђа-
на и гу би се на ци о нал но је дин ство (и то углав ном оно не га тив но). 
Ин сти ту ци о нал ни ва кум се зло у по тре бља ва, ра сту не јед на ко сти у 
5) О ово ме оп ширн је мо же те ви де ти Кла ус, Вац лав, ''Про ме не си сте ма. Осе тљи ва ме ша ви-

на пла на и спон та но сти'', Еко ном ска по ли ти ка, Бор ба, Бе о град, 1996.
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бо гат ству... У том тре нут ку је пре лом на тач ка ка да се пра ви од лу-
ка из ме ђу на ста вља ња за по че те стра те ги је тран сфор ма ци је или се 
од у ста је од ње и пред у зи ма ју се не е фи ка сне и по ло вич не ме ре ко је 
не ће до ве сти до же ље них ре зул та та.

План ска стра на ове дру ге фа зе се огле да у при ва ти за ци ји ко-
ја мо ра да се оба вља бр зо, али при че му тре ба те жи ти да др жа ва 
мак си ми зу је сво је при хо де од ње. При том, по ли ти ча ри мо ра ју да 
да ју ја сна пра ви ла игре без пре ве ли ких и ла жних обе ћа ња. По треб-
но је спро во ди ти ра зум ну со ци јал ну по ли ти ку где ће по моћ до би ја-
ти сви они ко ји ма је она нео п ход на. С дру ге стра не на гра де мо ра ју 
да се до ве ду у ве зи са учин ком. 

III – фа за
Тре ћа фа за се на зи ва ра на пост-тран сфор ма ци о на фа за. У тој 

фа зи зе мља по чи ње да из ла зи из тран зи ци је, али је још увек не до-
вољ но раз ви је на. На рав но, и ова фа за но си сво је иза зо ве због че га 
је по треб но на ста ви ти са па жљи вом ре фор ма тор ском по ли ти ком.

По гле дај мо ка ко на про цес тран сфор ма ци је гле да по зна ти 
аме рич ки ана ли ти чар З. Бже жин ски. Ње го во схва та ње про це са 
тран зи ци је се по ду да ра са схва та њем Вац ла ва Кла у са, ба рем што 
се ти че бро ја фа за кроз ко је про ла зи про цес тран зи ци је, али он ука-
зу је и на не ке спе ци фич но сти тих фа за.

По ње му тран зи ци ја, та ко ђе, про ла зи кроз три фа зе (по гле да-
ти та бе лу бр. 4). Пр ва фа за тра је 1-5 го ди на. Глав ни по ли тич ки циљ 
ове фа зе је тран сфор ма ци ја, док је еко ном ски циљ ста би ли за ци ја. 
Дру га фа за тра је 3-10 го ди на. Глав ни по ли тич ки циљ ове фа зе је  
пре ла зак од тран сфор ма ци је ка ста би ли за ци ји, док је еко ном ски 
циљ пре ла зак од ста би ли за ци је ка тран сфор ма ци ји. И на кра ју, тре-
ћа фа за тра је 5-15 и ви ше го ди на. Глав ни по ли тич ки циљ је кон со-
ли да ци ја, док је еко ном ски циљ не пре кид ни успон.
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Та бе ла бр. 4: Фа зе пост ко му ни стич ке тран сфор ма ци је6)

Пр ва фа за: 1-5 го ди на
По ли тич ки циљ: тран сфор ма ци ја
Економски циљ: стабилизација

СИ СТЕ МИ
По ли тич ки Прав ни При вред ни За пад на по моћ
Ус по ста вља ње ба-
зич не де мо кра ти је
Сло бо да штам пе
Крај јед но пар тиј-
ског си сте ма
Почетна демократска 
коалиција за промене

Ели ми на ци-
ја ар би трар-
не др жав не 
кон тро ле

Уки да ње кон-
тро ле це на и 
суб вен ци ја

Мо не тар на ста-
би ли за ци ја

Дру га фа за: 3-10 го ди на
По ли тич ки циљ: од тран сфор ма ци је ка ста би ли за ци ји
Економски циљ: од стабилизације ка трансформацији

По ли тич ки Прав ни При вред ни За пад на по моћ
Но ви устав и из-
бор ни за ко ни
Из бо ри
Де цен тра ли са на ре-
ги о нал на са мо у пра ва
Стабилна демократска 
коалиција – нова 
политичка елита

Ства ра ње за-
кон ских окви ра 
за вла сни штво 
и би знис

Бан кар ски 
си стем
При ва ти за ци ја 
ма лих и сред-
њих пред у зе ћа
По ја вљу је се 
но ва еко ном-
ска кла са

Ин фра струк-
тур ни кре ди ти
Тех нич ка 
и ме на џер-
ска по моћ
По вла сти це 
у раз ме ни
По че так 
ино стра ног 
ин ве сти ра ња

Тре ћа фа за: 5-15 и ви ше го ди на
По ли тич ки циљ: кон со ли да ци ја

Економски циљ: непрекидни успон
По ли тич ки Прав ни При вред ни За пад на по моћ
Ства ра ње ста бил них 
де мо крат ских пар ти ја
Преовлађујуће 
демократска 
политичка култура

Не за ви сно 
суд ство и прав-
на кул ту ра

Све о бу хват на 
при ва ти за ци ја
На ста је 
пред у зет нич-
ка кул ту ра

Круп на ин-
ве сти ра ња из 
ино стран ства
Ула зак у 
круп не за пад-
не ор га не

Ко ли ко је тран зи ци ја ком плек сан про цес по ка зу је и то да се 
она не од ви ја рав но мер но у свим обла сти ма дру штва. 

6)  Ми тро вић, Љу би ша, Со ци о ло ги ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 
377-378.
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На осно ву гра фи ка бр. 4 мо же се ви де ти да су ре фор ме нај-
да ље од ма кле у при ва ти за ци ји ма лих пред у зе ћа, за тим у де ви зној 
и спољ но тр го вин ској ли бе ра ли за ци ји и ели ми ни са њу кон тро ле це-
на. С дру ге стра не, ре фор ме су нај ма ње од ма кле у ре гу ли са њу и 
над гле да њу бан кар ског и фи нан сиј ског сек то ра, раз во ју и под сти-
ца њу по ли ти ке кон ку рент но сти, ре струк ту и ра њу ве ли ких пред у зе-
ћа и ре фор ми са њу упра ве у при ват ном и јав ном сек то ру. 

Гра фик бр. 4:7)

 
 

 
 

График бр. 4: 1 
 

 
* 

*        * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ковачевић, Радомир, ''Транзиција земаља централне и источне Европе у тржишну привреду'', Привредна из-
градња, стр. 149-178, Институт за спољну трговину, Београд, 3-4/2002, стр. 163. 

 5

*
*        *

Тран зи ци ја је, ма ко ли ко би ла бо лан про цес нео п ход на уко-
ли ко же ли мо да се дру штве ни си стем осло бо ди сте га и на пре ду је. 
По ред свих не во ља, на кра ју, тран зи ци ја ипак до но си од ре ђе не по-
зи тив не трен до ве (на рав но под усло вом да се пра вил но спро ве де), 
а то су8):

– нео п ход ност убр за не ра ци о на ли за ци је и уве ћа ње ефи ка-
сно сти и ста бил но сти ин сти ту ци ја (кре та ње од пар ти ку-
лар ног ка уни вер зал ном мо де лу);

7) Ко ва че вић, Ра до мир, ‘’Тран зи ци ја зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе у тр жи шну 
при вре ду’’, При вред на из град ња, стр. 149-178, Ин сти тут за спољ ну тр го ви ну, Бе о град, 
3-4/2002, стр. 163.

8) Не шко вић, Сло бо дан, ''Не ки бит ни ји аспек ти по ли тич ких про це са и ре фор ми у Ре пу-
бли ци Ср би ји'' у усло ви ма тран зи ци је'', По ли тич ка ре ви ја, стр. 385-408, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2005, стр. 393.
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– отва ра ње ин сти ту ци ја и њи хо ва де мо кра ти за ци ја (плу-
ра ли зам, јав но мње ње);

– ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу по ли тич ке мо би ли за-
ци је и пар ти ци па ци је у од но су на ин сти ту ци је и њи хо во 
функ ци о ни са ње пу ним ка па ци те ти ма;

– на ци о нал на ин те гра ци ја и ње на адап та ци ја свет ским 
про це си ма;

– адап ти бил ност ин сти ту ци је (функ ци о нал на, ге не ра циј-
ска, вре мен ска);

– сло же ност ин сти ту ци ја и њи хо ва ауто ном ност и
– ко хе рен ци ја ин сти ту ци ја и пре ци зно де фи ни са ње њи-

хо ве уло ге у ин сти ту ци о нал ној мре жи (по ве за ност са 
ре фе рент ним су бјек ти ма, уну тра шњи кон сен зус, пер со-
нал ни рас по ред итд.). 

Ка ко ће стра те ги ја ко ју смо при ме ни ли у не ком дру штву де-
ло ва ти у ве ли кој ме ри за ви си од усло ва ко ји вла да ју у том дру штву. 
Уко ли ко на пра ви мо пре глед бру то до ма ћег про из во да не ких зе ма-
ља ко је су по го ђе не овим про це сом мо же мо ви де ти да су се не ке 
зе мље са свим ле по сна шле у овом про це су, док дру ги ма пред сто ји 
још увек дуг и не из ве стан пут.

На осно ву та бе ле бр. 5 мо же мо на пра ви ти по де лу зе ма ља на:
1. пу но прав не чла но ве ЕУ ко је су већ 2003. пре ма ши ле ни-

во GDP из 1990. го ди не;
2. пу но прав не чла но ве ЕУ чи ји је GDP у 2003. не где на ни-

воу из 1990. го ди не или чак да ле ко ис под ње га и 
3. по тен ци јал не  чла но ве ЕУ, чи ја се ве ли ка ве ћи на на ла зи 

у до ста не по вољ ном по ло жа ју и где се по ста вља пи та ње 
да ли ће и ка да оне до сти ћи ни во GDP на пред тран зи ци-
о ном ни воу.



СПМ број 4/2009, година XVI, свеска 26. стр. 307-324.

320

Т аб ела бр. 5: Бр уто д ом аћи пр ои звод, промене 
у % пр ема пре тхо дној г од ини9)

 
 
 

Табела бр. 5: Бруто домаћи производ, промене у % према претходној години2 
                                                 
2 Стевановић, Симо, Ђоровић, Милутин, Милановић, Милан, ''Анализа неких резултата досадашње транзиције 
у Србији и источноевропским земљама'', Економске теме, стр. 99-110, Економски факултет, Ниш, 3/2008, стр. 
103.  

 6

9)  Сте ва но вић, Си мо, Ђо ро вић, Ми лу тин, Ми ла но вић, Ми лан, ‘’Ана ли за не ких ре зул та та 
до са да шње тран зи ци је у Ср би ји и ис точ но е вроп ским зе мља ма’’, Еко ном ске те ме, стр. 
99-110, Еко ном ски фа кул тет, Ниш, 3/2008, стр. 103. 
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Оно што тре ба на по ме ну ти је да ве ћи на зе ма ља из ове тре-
ће гру пе има стаг на ци ју при вре де већ ви ше од че твр ти не сто ле ћа. 
Ова кав про блем ни је ни ма ло ла ко ре ши ти и због то га је под хит-
но по треб но пред у зе ти све ме ре ко је би оја ча ле њи хо ву при вре ду 
и учи ни ле је кон ку рент ном на ме ђу на род ном ни воу. Што се ти че 
Ср би је, мо же се ви де ти да је она да ле ко од оства ри ва ња пред тран-
зи ци о ног ни воа GDP. Ко ли ко се на ша зе мља на ла зи у не по вољ ном 
по ло жа ју мо же се ви де ти и на осно ву сле де ће та бе ле.

Та бе ла бр. 6: Кре та ње сто па це на на ма ло и 
незапосле но сти у зе мља ма у тран зи ци ји10)

 

 
 

  
 

Табела бр. 6: Кретање стопа цена на мало и незапослености у земљама у транзицији3 
  

 
 
  

 7

                                                
 

 
3 Стевановић, Симо, Ђоровић, Милутин, Милановић, Милан, ''Анализа неких резултата досадашње транзиције у 
Србији и источноевропским земљама'', Економске теме, стр. 99-110, Економски факултет, Ниш, 3/2008, стр. 
104. 

 Ср би ја се на ла зи у ве о ма ло шем по ло жа ју и што се ти че 
ни воа ра ста це на на ма ло, али и што се ти че сто пе не за по сле но сти. 
Ло ши је ре зул та те сто пе не за по сле но сти од Ср би је има са мо Ма ке-
до ни ја. Ове две ства ри (сто па не за по сле но сти и ни во ра ста це на на 
ма ло) су кључ ни про бле ми са ко ји ма на ша зе мља мо ра да се су о чи 
у ци љу раз во ја сво је при вре де. 

10)  Сте ва но вић, Си мо, Ђо ро вић, Ми лу тин, Ми ла но вић, Ми лан, ''Ана ли за не ких ре зул та та 
до са да шње тран зи ци је у Ср би ји и ис точ но е вроп ским зе мља ма'', Еко ном ске те ме, стр. 
99-110, Еко ном ски фа кул тет, Ниш, 3/2008, стр. 104.



СПМ број 4/2009, година XVI, свеска 26. стр. 307-324.

322

ИНАКРАЈУ

Тран зи ци ја је про цес ко ји ни ка да не ће би ти лак, без об зи ра 
на то ко ли ко стра те ги ја ко ју смо иза бра ли у не ком дру штву из гле да 
обе ћа ва ју ће. Сам про цес тран зи ци је је пун про ти ву реч но сти, о че-
му го во ри и то што не по сто ји је дан уни вер зал ни мо дел тран зи ци-
је. Он за ви си од мно го чи ни ла ца и јед на стра те ги ја се не мо же увек 
успе шно при ме ни ти у сва ком дру штву.

На пи та ње ко ли ко ће ду го тра ја ти овај про цес ни је ни ма ло 
ла ко да ти од го вор. Око то га ко јом бр зи ном тре ба спро во ди ти тран-
зи ци ју по де ље на су ми шље ња. Јед ни се за ла жу за бр зе и ко ре ни те 
про ме не (та ко зва ну шок те ра пи ју), док се дру ги за ла жу за по сте-
пе не про ме не (гра ду а ли зам). И је дан и дру ги при ступ има сво је 
пред но сти и не до стат ке. Углав ном по жељ но је кре ну ти што је ра-
ни је мо гу ће у про цес тран зи ци је и гле да ти да се из ње га што пре 
иза ђе. То, ме ђу тим, ни је ни ма ло ла ко. Шок те ра пи ја ма ко ли ко по-
жељ но де ло ва ла због сво је бр зи не је не прак тич на (иако је у не ким 
зе мља ма да ла ве о ма до бре ре зул та те). Са дру ге стра не гра ду а ли зам 
је по же љан због то га што се про ме не уво де спо ро и по сте пе но, али 
га не тре ба, ипак, при ме њи ва ти у крај но сти. Тре ба ло би кре ну ти у 
овај про цес пун не из ве сно сти уз ком би но ва ње ова два при сту па и 
то на на чин ко ји ће до ве сти до ства ра ња јед ног со ци јал-де мо крат-
ског дру штва. 

Пре не го што се поч не во ди ти ра чу на о по ли ти ци еко ном ског 
ра ста по треб но је пре све га обез бе ди ти еко ном ску  ста бил ност. Без 
еко ном ске ста би ли за ци је илу зор но је го во ри ти о би ло ка квим мо-
гућ но сти ма еко ном ског ра ста. По треб но је, та ко ђе, из вр ши ти број-
не струк ту рал не ре фор ме ко је су нео п ход не за успе шан из ла зак из 
тран зи ци је. Уко ли ко се то не учи ни на вре ме све оно што се бу де 
пред у зе ло у име пре ва зи ла же ња тран зи ци је ће уна пред би ти осу-
ђе но на про паст.

И на кра ју иако се не мо же ре ћи да по сто ји је дан успе шан 
обра зац за спро во ђе ње про це са тран зи ци је по треб но је, ипак, на 
осно ву ис ку ста ва дру гих зе ма ља из ву ћи оно нај бо ље. То је нај бо-
љи на чин ка ко уче ћи на ту ђим гре шка ма (или ус пе си ма) мо же мо 
из ву ћи мак си мум из овог про це са. То је ујед но и је ди на пред ност 
ко ја се мо же из ву ћи из то га што се на ша зе мља на ла зи у тзв. за ка-
сне лој тран зи ци ји и тре ба ло би је ис ко ри сти ти до кра ја.
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MisaStojadinovic,PetarMatic

COUNTRIESINASWIRLOFTHE
PROCESSOFTRANSITION

Summary
The pri mary pur po se of this pa per is to un co ver the ba sics of the 

pro cess of tran si tion. The main met hods that we are using in this pa per 
are the Con tent Analysis and the Com pa ra ti ve Met hod.

Aut hor in this pa per exa mi nes com ple xity of the pro cess of tran-
si tion. The va ried ex pe ri en ces of the co un tri es go ing thro ugh the pro-
cess of tran si tion re pre sent one of the most im por tant set of eco no mic 
and so cial ex pe ri ments ever con duc ted, and sho uld pro vi de a rich op-
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por tu nity for re se arch both to un der stand the pro cess of re form and to 
gain in sights in to the ir ex pe ri en ce. 

The pro cess of tran si tion is very com plex but ine vi ta ble in the 
so ci a li stic so ci e ti es, but this do esn’t mean that we must to ca rry out 
this pro cess in every cost. We must be very ca re ful if we want to suc-
cessfully get to the end of this pro cess. The li mi ted suc cess of this pro-
cess shows that we must be con si stent in applying the les sons of sci en ti-
fic stu di es and ex pe ri en ces of ot her co un tri es if we want to suc cessfully 
over co me tran si tion.      
Key words: tran si tion, eco nomy, po li tics, cul tu re, typo logy, pha ses, re sults, 

Ser bia. 

Abstract
Tran si tion is a pro cess that ne ver go ing to be easy. That pro cess is 

full with di scre pan ci es and it is very hard to pre dict whe re go ing to be 
end. The suc cess of tran si tion de pends of many fac tors and one stra tegy 
can not be suc cessfully im ple men ted in every co un try. 

Alt ho ugh the re is no one suc cessful pat tern that we can use all 
over again in every co un try we must be able to use ex pe ri en ces of ot her 
co un tri es and sci en ti fic stu di es to over co me the pro cess of tran si tion. 
Tran si tion was ne ver go ing to be easy, even with the highly pro mi sing 
long-run outlo ok. This pro cess con fronts with a nu me ro us chal len ges 
(po li ti cal, eco no mic, cul tu ral…).

In this pa per we are se e king for the an swers on the fol lo wing 
qu e sti ons:

– Is the re only one uni ver sal mo del of tran si tion?
– How tran si tion ma ni fests in eco no mic, po li ti cal and cul tu ral 

sphe re of so ci ety?
– Typo logy and pha ses of tran si tion? 
– What are the re sults of tran si tion in so me co un tri es? 
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Сажетак
Сва ки на род, да би по стао и оп стао као це ли на, мо ра има ти 

ду хов ну коп чу ко ја га др жи на оку пу. Та кву коп чу срп ски на род 
је на шао у сво јој, на род ној, цр кви ко ју је, при во лом ца ри град ске 
па три јар ши је и у скла ду с ка но ни ма пра во слав не цр кве, за сно вао 
Све ти Са ва. Ти ме је ство рен основ на стан ку јед не са мо бит не на-
род не кул ту ре ко је не ма без на род ног је зи ка у цр кви. Осни ва њем 
ауто ке фал не Срп ске цр кве Све ти Са ва је по стао и осни вач срп ске 
на ци је. Оно што ује ди њу је љу де и др жи их у мо рал ном је дин ству 
ни је за јед нич ко по ре кло већ за јед нич ко ве ро ва ње. Кад се по де ли ло 
ве ро ва ње, по де лио се и на род – да се ни кад ви ше не са ста ви. 

Опре де љу ју ћи се за ви зан тиј ско пра во сла вље ко је, из ме ђу 
оста лог, ма ње од на ро ђу је, Све ти Са ва је, за јед но са сво јим оцем, 
од ре дио и исто риј ску суд би ну свог на ро да.
Кључ не ре чи: ре ли ги ја, на ци ја, пра во сла вље, ри мо ка то ли ци зам, Срп ска 

пра во слав на цр ква, Све ти Са ва.
Већ са при ма њем хри шћан ства, од ла тин ских ми си о на ра, за-

по че ла је за сло вен ске на ро де, ко ји су им па ли у део, и на род на 
тра ге ди ја. Пле мен ски жи вот, древ ни оби ча ји и ду хов не осо би не  
Сло ве на по пу шта ле су под те ре том рим ског кр ста ко ји су им на ва-
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ли ли ла тин ски би ску пи. О не ка квој са мо бит ној кул ту ри, ко ја би се 
раз ви ја ла у зна ку рим ске ми тре, ни је мо гло би ти ни ре чи. 

Сa цр кве ним рас ко лом за по чео је и рас кол у сло вен ско ме на-
ро ду, па и на сло вен ском ју гу. На тре ну так се чи ни ло да ће сло вен-
ска сна га оли че на у ни жем све штен ству, тзв. гла го ља ши, одо ле ти. 
Али, под те ре том ла тин ства из при мор ских гра до ва и мо ћи ње го-
вих би ску па, они су под ле гли. „Да су – ка за ће Ми лош Цр њан ски 
– ка то ли ци гла го ља ши по бе ди ли, јед на би цр ква сва ка ко би ла за до-
би ла и за пад не на ше и ис точ не кра је ве и срп ска и хр ват ска сред ње-
ве ков на про све та сто пи ла би се у јед но.“1)  А ка ко то га ни је би ло, 
за по че ла је, по ре чи ма Цр њан ског, „на ша нај ду бља на род на не сре-
ћа“.2) Да је сло вен ство кре ну ло дру гим пу тем, пи та ње је ка ква би 
му суд би на би ла. „Да је вер ско про свет ни рад Ћи ри ла и Ме то ди ја 
ус пео и об у хва тио све Сло вен ство, ко зна – ве ли Цр њан ски – не би 
ли дух ко ји да нас Евро пом вла да био дру ги и уз ви ше ни ји.“3) 

У од луч ном тре нут ку, кад се ре ша ва ло пи та ње цр кве не са-
мо стал но сти Хр ва та, хр ват ска на род на цр ква ни је до би ла по др шку 
сво јих вла да ра. Они су ста ли на стра ну ње них не при ја те ља. И то, 
по ре чи ма Пе ре Га вра ни ћа, у тре нут ку „ка да се нин ска би ску пи ја и 
кнез има до ше сло жи ти у за јед нич кој те жњи, ка да су има ли за јед но 
ре ши ти за да ћу цр кве не са мо стал но сти Хр ват ске – та да се је кнез 
при кло нио не при ја те љу сла вен ске на род но сти“.4)

„Увек се ве ра лак ше ле пи ла за ду шу не го зна ње о за јед нич-
ком по ре клу.“5) Бал кан ски про стор не пред ста вља, у овом по гле-
ду, ни ка кав из у зе так. По ја ва да је раз ли ка у ве ро и спо ве сти де ли ла 
при пад ни ке јед ног ет нич ки исто вет ног на ро да за па жа се на чи та-
вом европ ском кон ти нен ту. Раз ли чи та ве ро и спо вест по де ли ла је 
ка то лич ке Фла ман це од кал ви ни стич ких Хо лан ђа на, иако они има-
ју исти ет нич ки ко рен и го во ре истим је зи ком. По де ла на про те-
стан те и ка то ли ке по де ли ла је Ир це, као што, до ду ше у ма њој ме ри, 
иста бољ ка му чи и не мач ки на род. Ри мо ка то лич ка не то ле ран ци ја, 
на ро чи то од XVI ве ка, на пра ви ла је не пре мо стив јаз из ме ђу при-
пад ни ка истог ет но са.6) „Не тач на је – ка же Ми ло рад Ек ме чић –  вр-
1) М. Цр њан ски, Све ти Са ва, Бе о град, Лу ча, 1934, стр. 13.

2) Исто.

3) Исто, стр. 14.

4) P. Ga vra nić, Po li tič ka po vjest hr vat skog na ro da: od pr vog po čet ka do da nas, Za greb, Štam-
pa ri ja i li to gra fi ja C. Al brec hta, 1895. str. 175.

5) М. Ек ме чић, Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 2007, 
стр. 6.

6) Исто, стр. 7.
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ло рас про стра ње на те о ри ја да су по себ не цр кве раз дво ји ле Ср бе од 
исто род них Хр ва та. Цр кве су раз дво ји ле са мо Ср бе.“7)

Не ма до ка за да је у до ба Све тог Са ве и Не ма њи ћа ре ли ги-
ја узе та за во до дел ни цу на ци ја. Шта ви ше, има тра го ва да су се и 
ка то лич ки ве ли ко до стој ни ци у епи ско пи ја ма у Ска дру, Ул ци њу, 
Сва чу, а на ро чи то Ко то ру осе ћа ли с пра во слав ним епи ско пи ма Зе-
те и Ху ма као па сти ри истог на ро да.8) Дру га чи ји је од нос пре ма 
ка то лич ким пре ла ти ма ко ји упра вља ју ка то лич ким де лом срп ског 
на ро да, ко јем и са ми при па да ју, не го кад су у пи та њу ино род ни.9) 
Тврд ња Ми ло ша Цр њан ског, мо жда и пре ви ше сме ла, за вре ђу је па-
жњу: „Ниг де ско ро, кроз све те ве ко ве, цр кве ни наш бој се не би је 
на дог ма ма, не го око на ци о нал них пи та ња, све у зна ку про тив ту-
ђег под јарм љи ва ња.“10)

Же сто ког ан ти ка то ли ци зма код Све тог Са ве, не мо же се ре ћи 
да је би ло. Мо жда и за то јер је глав ни на ка то ли ка ко је је знао, на-
ро чи то пре ма при мор ју и за пад ним стра на ма, при па да ла срп ском 
на ро ду. То ни ко ме па ни њи ма ни је би ло спор но. И за то је, по тра гу 
оно вре ме них из во ра, же шћих су да ра би ло с Охрид ском ар хи е пи-
ско пи јом у ко јој су сто ло ва ли Гр ци, не го с ка то лич ким епи ско пи-
ја ма и епи ско пи ма срп ске на род но сти. Али ће до ћи и дру га вре ме-
на... 

Те мељ на род не кул ту ре мо гао је би ти са мо у на род ном је зи-
ку у Цр кви, што је ца ри град ска цр ква одо бри ла. И та ко је за по че ла 
жи вот на ша сло вен ска кул ту ра и на хри шћан ском уче њу за сно ва на 
про све ће ност, ко јој су те мељ по ло жи ли сло вен ски апо сто ли Ки рил 
и Ме то ди је. А ње ни за шти ти ни ци по ста до ше Не ма њи ћи, слав на 
ди на сти ја на чи јем че лу сто ји ве ли ки жу пан Не ма ња ко ји „и сад 
још све тли из та ме као див на, на ша, бал кан ска, ма на стир ска фре-
ска“.11) Сво је са вре ме ни ке им пре си о ни рао је бо го бо ја жљи во шћу и 
му дро шћу; али и удар ци ма ма ча – без ко јих не би ва др жа ве. А он је 
на шу, срп ску, ство рио. С Не ма њи ћи ма је за по че ла и срп ска др жав-
ност и срп ска кул ту ра. И јед но и дру го, да се не зна шта је те же, 
те шко је и за по че ти, а ка мо ли о др жа ти, на овом, увек кр ва вом, де-
лу зе мљи ног ша ра. 
7) Исто.

8) М. Цр њан ски, Исто, стр. 132.

9) Исто, стр. 139.

10) Исто, стр. 140.

11) Исто, стр. 15.
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То што је и јед но и дру го пре те кло, го во ри о чвр сти ни те-
ме ља на ко је је по ста вље но и на ме ће пи та ње: од че га је до шла та 
чвр сти на? 

Сва ки на род, да би по стао це ли ном и као це ли на се одр жао, 
мо ра има ти ду хов ну коп чу ко ја га др жи на оку пу и мо рал но об је-
ди ња ва. Не мо гу ће је то по сти ћи са мо си лом др жав не вла сти: „Ма 
ко ли ко да је др жав на власт ве ли ка, утвр ђу је се са мо на је дин ству 
ду хов не сви је сти из ме ђу на ро да и вла де, на вје ри на род ној.“12)

Пр ви срп ски ар хи е пи скоп по стао је Све ти Са ва, а ње га је 
на сле дио син ње го вог бра та, кра ља Сте ва на Пр во вен ча ног, Пре ди-
слав  ко ји се за мо на шио и по стао ар хи е пи скоп под име ном Са ве 
II. Од нај ве ћег је зна ча ја што су пр ви ар хи е пи ско пи срп ске цр кве 
по ти ца ли из вла да ју ће ди на сти је. „Ова ти је сна све за – за па зио је 
Пе ро Га вра нић –  вла да лач ке по ро ди це с на ро дом у ства ри ма вје-
ро за ко на до при ни је ла је мно го, да се је у Ср би ји вје ра раз ви ла као 
глав на по крет на си ла на род но га би ћа.“13)

„Та ко је по ло жен те мељ оној ти је сној све зи, ко ја се код Ср ба 
раз ви ла ма ло по ма ло ме ђу цр кве ним и по ли тич ким од но си ма та-
ко, да је код Ср ба ре ли ги ја по ста ла на род ном вје ром, да су се вје ра 
и на род ност сли ле у је дан по јам.“14) 

Чу ва ју ћи пра во слав но ве ро и спо ве да ње на род је чу вао и сво-
ју на род ност. И обр ну то чу ва ју ћи на род ност чу вао је и сво ју ве ру 
и сво ју цр кве ност. О зна ча ју пра во сла вља и на род не цр кве код очу-
ва ња на род но сти пи сао је, на осно ву не по сред ног уви да и ис ку-
ства, ру ски кон зул у Бо сни и исто ри чар Алек сан дар Гиљ фер динг: 
„Ср бин пра во слав ни где год жи вео: у Бо сни, Хер це го ви ни, Дал ма-
ци ји, Угар ској, Срп ској кне же ви ни, има по ред цр кве јед ну ве ли ку 
отаџ би ну: Срп ску зе мљу, ко ја је, исти на по де ље на ме ђу мно гим 
вла да ви на ма, но ко ја ипак по сто ји иде ал но као зе мља јед ног истог 
пра во слав ног на ро да. Он има сво је пре да ње, зна за срп ског све ти-
те ља Са ву, за срп ског ца ра Ду ша на, за срп ског му че ни ка Ла за ра, за 
срп ског ви те за Мар ка Кра ље ви ћа. Ње гов са да шњи жи вот је по ве-
зан са на род ним тлом и са пре ђа шњим жи во том.

Ср бин ка то лик од ри че све срп ско, по што је пра во слав но, и 
не зна за срп ску отаџ би ну и срп ску про шлост. Код ње га по сто ји 
са мо ужа про вин ци ја до мо ви на: он се бе на зи ва Бо сан цем, Хер це-
гов цем, Дал ма тин цем, Сла вон цем, пре ма обла сти где се ро дио. Он 
12)  К. П. По бје до но сцев, Ми сли о цр кви, др жа ви, вје ри, на род ној про свје ти, Бе о град, Др-

жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, 1899. стр. 1.

13)  P. Ga vra nić, Isto, str. 282, 283.

14)  Isto, str. 281.
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свој је зик не зо ве срп ским, не го бо сан ским, дал ма тин ским, сла-
вон ским, итд. Ако он же ли уоп шти ти по јам о том је зи ку, на зи ва га 
на шким је зи ком. Он пи та нпр. стран ца: Уми је те ли ви на шки? Но 
ко ји је то ''на шки'' је зик, он не уме да ка же. Он за то не зна да тај 
је зик на зо ве сво јим пра вим име ном, јер он сам не ма оп шту отаџ би-
ну, оп ште на род но име. Ван сво је уже обла сти у ње га је са мо јед на 
отаџ би на: Ри мо-ка то лич ка цр ква...“15) 

Мо же мо ли ми, упи тај мо се, и раз у ме ти До мен ти ја на, Те о-
до си ја и дру ге пи сце и књи ге ста ро став не у на ше вре ме. А ко ли ко 
ју че, би ло нам је и те же. Тек кад су по пу сти ле сте ге јед ног по рет ка 
и кад се осло бо ди ла људ ска при ро да, па ви ди мо ка ква је, другачијe 
раз у ме мо по ру ку ста рих пи са ца. Кад су нам не кад са оп шта ва ли, на 
при мер: иде не ки од Не ма њи ћа са сви том и ви дев ши ни штог, за ста-
не и на хра ни га хле бом, и ка жу да је све тац, по ми сли ли би: је сте 
ка ко да ни је, оста ће гла дан због то га – за ста ло му.  

Да нас, ме ђу тим, кад ви ди мо ове што су до шли са сла ма ри ца, 
ко је ка квих ле жа је ва и ло га, на гра би ли се и из о бе сти ли, и ни ког не 
по зна ју – мо жда ће мо и раз у ме ти. И кад их упи та ју от куд им то-
ли ки име так, ве ле да им то при па да јер су уче ни и струч ни. И још 
ка жу да би има ли и ми ли јар де, кад би оти шли у стра не зе мље и 
стра не ком па ни је, али их је за др жа ла љу бав пре ма оте че ству па су 
се, ето, за до во љи ли и ми ли о ни ма. А онај наш Не ма њић, из ста рих 
при ча, има ше осе ћај за оног ко ји па ти, па за ста де. То је сте чу до 
Бо жи је. Мо же мо ли и за ми сли ти ко су би ли и на ко јој су ви си ни 
ста ја ли? 

Чу да не би ва без Бо га. А чу до над чу ди ма је наш Све ти Са ва: 
у пур пу ру ро ђен, принц, на пу шта вла да лач ки двор и пре сто од ла зи 
на Све ту Го ру да би жи вео жи во том ис по сни ка. Вра ћа се у Ср би ју 
с до сто јан ством епи ско па, др жи са бор у Жи чи и кли ку је: „Не пре-
зи ри те ни ште, сво је кр ви!“ 

Сво је кр ви?! 
А кад је то би ло? 
У то вре ме европ ско плем ство је би ло да ле ко од сва ке по ми-

сли да с обич ним на ро дом има ишта за јед нич ко, нај ма ње да с њи ма 
де ли по ре кло и да су исте кр ви. Ве ро ва ли су да им се крв раз ли ку је 
и по бо ји и по те ле сној тем пе ра ту ри. 

А шта је иде ја на ци је дру го до при зна ње ни штих и да су сво-
је кр ви.
15)  Пре ма: Л. М. Ко стић, Са бра на де ла, том 5, стр. 129.
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Та ко је, де лом Све то га Са ве, по ста вљен основ срп ске на ци је 
и од ре ђен оквир срп ског на ци о на ли зма. „Наш на ци о на ли зам је – 
ве ли отац Ју стин – осве штан све то са вљем, и њи ме осло бо ђен од 
шо ви ни зма. Без све то са вља, наш би се на ци о на ли зам пре тво рио 
у не ку бљу та ву ка шу без лич ног и обез ли ча ва ју ћег ин тер на ци о на-
ли зма и без крв ног ко смо по ли ти зма. Ако на ша на род на ду ша ика да 
од сту пи од све то са вља, од сту пи ће од исти не и прав де и за лу та ће 
у пра шу ми ди вљих шо ви ни стич ких же ља или у ла ви рин ту љу до-
ждер ских ин тер на ци о на ли стич ких де ла“.16)

На ци о нал но на че ло утка но је у ауто ке фал ну срп ску цр кву 
ко ју је, до бив ши при во лу ни кеј ског па три јар ха и ца ра, у скла ду с 
ка но ни ма пра во слав не цр кве, за сно вао 1219. го ди не Све ти Са ва. 
Уста но вио ју је и ор га ни зо вао та ко да се она мо же ши ри ти и на 
дру ге обла сти, ван др жав ног окви ра та да шње Ср би је, уко ли ко у 
њи ма жи ви исто ро дан на род. Цр ква је за до би ла ве ли ки зна чај и вр-
ши ла ути цај у др жа ви Не ма њи ћа, здру жи ла је сво ју суд би ну са суд-
би ном др жа ве и ди на сти је и у нај ве ћој ме ри, у да тим окол но сти ма 
и вре ме ну, по ста ла на ци о нал на цр ква. Ти ме је наш на род по стао 
вер ска за јед ни ца. У то ме је раз лог стра да ња: стра да ње је кр ста 
до бро дје тељ – али и за ло га оп ста ја ња. „Хтје до ше нас ис ко ри је ни-
ти зна ју ћи да нас ни по тур чи ти ни по ла ти ни ти не мо гу, јер су на ше 
цр кве и на ши ма на сти ри не са мо Бо жи ји, већ и на род ни.“17) 

Ка но ни зо ва ње од ре ђе не лич но сти, код срп ског на ро да и ње-
го ве цр кве, ни је увек ве за но уз чу да ко ја су ве зи ва на уз њи хо во 
име, већ исто та ко, и уз исто риј ску уло гу и зна чај у на род ном жи ти-
ју. Ка ко је за па зио Ра до ван Са мар џић: „Ср би су ро до љу би ву жр тву 
схва та ли као бо го у год но де ло“.18)

Ар хи е пи ско пиј ски пре сто Са ва је на ме стио у Жи чи. Ту је 
осве ћи вао епи ско пе и од ре ђи вао им епи ско пи је, сме њи вао Гр ке и 
по ста вљао Ср бе. „Епи ско пи ја ма сво јим он је  оцр тао ге о граф ску 
кар ту срп ског еле мен та на Бал ка ну и кад је под Тур ци ма срп ска 
др жа ва про па ла, на род се скло нио у ње го ву цр кву, је ди ни кров над 
гла вом. Ње го ва цр кве на ор га ни за ци ја по ка за ла се трај ни ја од свих 
дру гих де ла људ ских ру ку.“19)

Све ти Са ва је био у ста њу да при ла го ди ви зан тиј ско пра во-
сла вље, на ком се и сам вас пи тао, ка рак те ру и по тре ба ма тог истог 
на ро да. Јер је „био и учен те о лог, али и пе сник“ ко ји је био у ста њу 
16)  Ј. По по вић, Жи вот Све то га Са ве и Све то га Си ме о на, Мин хен, 1962, стр. 185.

17)  Д. Ши му но вић, Ис под Ди на ре, За греб, Зо ра, 1946, стр. 237.

18)  Р. Са мар џић, Ко сов ско опре де ље ње, Бе о град, СКЗ, 1990. стр. 147, 148.

19)  М. Цр њан ски, Исто, стр. 93.
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да сво јом про по ве ди так не у ду шу ње го вог на ро да. „Чи сто ћа пра-
во слав ног уче ња и стро го чу ва ње ис точ ног бо го слу же ња на на род-
ном је зи ку, би ла су – бе ле жи Ни ко дим Ми лаш –  основ на обе леж ја 
све то сав ске цр кве, исто као што је оби љеж јем ње зи ним би ло и то, 
да је ди на го спо ду ју ћа вје ра ме ђу Ср би ма сми је би ти са мо пра во-
слав на вје ра.“20) 

Са ви ним сто па ма, кроз нај те жа вре ме на срп ског на ро да, за-
јед но с на ро дом, по Са ви ној иде ји кре та ла се и срп ска цр ква. При-
мер Пећ ке па три јар ши је то нај бо ље по ка зу је. Под окри љем Пећ ке 
па три јар ши је, вас по ста вље не 1557. го ди не, на шла се те ри то ри ја 
ко ја је про сто ром пре ва зи ла зи ла по вр ши ну Ду ша но вог цар ства. 
Под ње ном ју рис дик ци јом ста ја ле су се и обла сти ван гра ни ца Тур-
ске, у Аустри ји и Мле тач кој Ре пу бли ци.21) У мно гим ства ри ма, до 
уки да ња 1766. го ди не, на до ме шта ла је сво јим де ло ва њем од су ство 
др жав не ор га ни за ци је. 

Вас по ста вља ње па три јар ши је, за шта је Ма ка ри је Со ко ло вић 
уло жио ве ли ког тру да, ишло је за тим да спре чи ка ко про па да ње 
срп ске цр кве та ко и ње не па стве, ко ја се у стал ном се ље њу, без 
во ђа и во ди ча, раз ли ва ла и гу би ла по ши ро ким про стран стви ма. 
Пу те ви ма срп ских се о ба кре та ла се, су сто пи це с на ро дом, и срп-
ска цр ква. Је ди но је она зна ла до кле је тај на род сти гао. По став ши 
вр хов на са мо у прав на ин сти ту ци ја срп ског на ро да под сул та но вим 
су ве ре ни те том, цр ква је, пре ма при ли ка ма и по тре ба ма тре нут ка, 
от по че ла сво ју ми си ју. Ме ре ко је су пред у зе те до бро су про ми шље-
не и по ка за ле се це лис ход ним. Ње на ју рис дик ци ја ни је се оме ђи-
ла на про стор бив ше др жа ве, ни ти огра ни чи ла на гра ни це тур ског 
цар ства. Под руч је сво га де ло ва ња и де ло круг сво је над ле жно сти 
па три јар ши ја је ве за ла за обла сти на се ље не срп ским на ро дом да би 
га оку пи ла и њи ме упра вља ла. Прин цип сво је ју рис дик ци је цр ква 
је од ре ди ла пре ма на че лу на ци о нал не при пад но сти и на ци о нал не 
рас про стра ње но сти. Ни ка да ни јед на срп ска ин сти ту ци ја ни је рас-
про стр ла сво је ин ге рен ци је на то ли ки про стор, ве ћи не го што је 
би ло Ду ша но во цар ство, но што је то учи ни ла Пећ ка па три јар ши ја.

Али што је још ва жни је, култ Све то га Са ве за жи вео је у 
обич ном на ро ду. Са ви на на у ка и ње го во тра же ње прав де за обич-
ног чо ве ка „сво је кр ви“ има ли су у се би на ци о нал но на че ло. И срп-
ски на род га је пре по знао као свог вр хов ног во ђу и па сти ра чи ји су 
етич ки пој мо ви усво је ни и у нај ни жем дру штве ном сло ју. О ни ко-
ме, у срп ском на ро ду, ни је сат ка но то ли ко ле ген ди, при ча и пе са ма, 
20)  Н. Ми лаш, Пра во слав на Дал ма ци ја, Но ви Сад, Из да вач ка књи жар ни ца А. Па је ви ћа, 

1901, стр. 123.

21)  Р. Са мар џић, Исто, стр. 79.
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као о Са ви Све ти те љу. Ни за ко га, на срп ској зе мљи, ни је ве за но 
то ли ко то по ни ма као за  Све тог Са ву...

Ве ли ча ју ћи про шлост, оли че ну у др жа ви Не ма њи ћа и Не ма-
њи ћи ма са мим, уз ди жу ћи култ и ши ре ћи ле ген ду о Све том Са ви, 
срп ска цр ква их је учи ни ла ба шти ном це лог на ро да.  Гле да ју ћи на 
ико но ста су ли ко ве сво јих вла да ра те ши ли су се њи хо вом не бе ском 
сла вом. Ко ли ка је мо рал на сна га по хра ње на у на ро ду ви ди се по 
то ме што је он, по сле ду гог ро бо ва ња, био у ста њу да уста не и 
да сво ју др жа ву, ка ко ре че Сто јан Но ва ко вић, вас кр сне. На род је 
одр жа ла сна га пре да ња. Пре да ње је не пре кид но, у ње му ни је са мо 
про шлост, већ и са да шњост у ко јој је већ за по че ла бу дућ ност. То је 
жи ва си ла ко ја се мо же схва ти ти „као са мо свест је дин стве ног ор-
га ни зма у ко ју је укљу чен чи тав ње гов прет ход ни жи вот“.22) Та кво, 
осве шта но пре да ње мо же оби та ва ти са мо у на род ној цр кви. На-
род на цр ква, на род ни је зик у слу жби и све ште ни ци од сво га ро да 
и је зи ка „ко ји су из на ро да из и шли и не одва ја ју се од ње га ни у 
свјет ским на ви ка ма ни у вр ли на ма ни у са мим не до ста ци ма; с на-
ро дом сто је и па да ју“.23)

Ми и да нас же ли мо исто: сво ју на род ну цр кву, а то зна чи 
све штен ство од сво га ро да и сло ва и да су као и ми што смо, ни 
бо љи ни го ри од нас, па да за јед но бро ди мо или за јед но то не мо. 
Ка ко ка же по сло ви ца на ро да ру ског: У па као чо век иде сам, у рај 
иде це ло се ло.

На род се ни је од ре као цар ства већ ца ре ва, ко ји за кон по га-
зи ше. Сми сао сво је исто ри је и сво ју уло гу у њој срп ски на род је 
„по чео на ла зи ти оног ча са кад је, са гла сно иде ји све то са вља ко ја 
је са чи ња ва ла осно ву ње го вог ду хов ног жи во та, по чео схва та ти да 
је цар ство на ње му оста ло и да он, као на след ник ба шти не Не ма-
њи ћа, има за њу пре у зи ма ти све ве ћу бри гу“.24) Ти ме се је дан на род 
пре о бра зио у на ци ју, у сми слу и зна че њу ко је је овај по јам до био у 
ка сни ја вре ме на. Оби чан на род пре по знао је се бе у иде ји о др жа-
ви ко ју, с при зи вом на ста ру, има об но ви ти, ба шти ни ти и о њој се 
ста ра ти. У че му ће Ра до ван Са мар џић про на ћи основ за те зу: „Ср-
би су по ста ли је дан од пр вих на ро да на ста ром кон ти нен ту ко ји су 
обра зо ва ли сво ју на ци о нал ну свест.“25)

И онај Ко чи ћев Си ме ун Пе јић Ру дар, ђак срп ске ћа бе, ма на-
сти ра Го мје ни це на Кра ји ни љу тој, ка зи ва ће да је на Ка ди ној лу ки, 
22)  С. Бул га ков, Пра во сла вље, Но ви Сад, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1991, стр. 82.

23)  К. П. По бје до но сцев, Исто, стр. 120.

24)  Р. Са мар џић, Исто, стр. 36.

25)  Р. Са мар џић, Иде је за срп ску исто ри ју, Бе о град, Ју го сла ви ја пу блик, 1989. стр. 239.
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од не ког цар ског офи ци ра, ис по сло вао књи гу да мо же ску пља ти 
при ло ге за за ду жби не све тих Не ма њи ћа.

И да нас се мо же чу ти од те о ре ти ча ра са за па да, али и на ших 
ко ји свет по сма тра ју пре ко европ ских на о ча ра, ка ко ми, као и дру ги 
на ро ди у ју го и сточ ној Евро пи, има мо син дром „за ка сне ле на ци је“. 
Ка сно нам сти гао од јек Фран цу ске ре во лу ци је. Је сте – кад би смо 
за бо ра ви ли Све тог Са ву и ње го во де ло. Али ми та да не би смо би ли 
не за ка сне ла, већ ни ка ква на ци ја. Јер све што је на ше, ве ли Отац 
Ју стин, Са ви но је: „А Ко сов ско Еван ђе ље – сво је од Све то га Са ве. 
Јер, у че му се са сто ји оно? – У све на род ном са мо о дре че њу ра ди 
Хри ста: сав на род, са све тим ца рем на че лу, од ри че се зе маљ ског 
цар ства ра ди не бе ског цар ства, жр тву је зе маљ ско цар ство ра ди не-
бе ског цар ства.“26) Пр ви ко ји је та ко по сту пио, од ри чу ћи се зе маљ-
ског за рад не бе ског, био је упра во Све ти Са ва. „За то је он ду хов ни 
ро ди тељ свих све тих му че ни ка ко сов ских, на че лу са све тим ве ли-
ко му че ни ком ко сов ским – Кне зом Ла за ром.“27) Све што је ве ли ко 
у срп ској исто ри ји, пре Ко со ва, на Ко со ву, по сле Ко со ва, но си на 
се би пе чат Све то га Са ве.28) Што је све вре ме но увек је са вре ме но. 
„Нео бо ри ва је исто риј ска исти на: Све ти Са ва не ста ри, ни ти за ста-
ре ва; он је увек са вре мен, сва ком по ко ле њу са вре мен, сва кој срп-
ској ду ши са вре мен.“29)

Иде ја „цар ства не бе ског“, иде ја је веч не сло бо де, сло бо де 
ко ја се не по кла ња већ се до ње сти же „бор бом не пре ста ном“, му-
че ни штвом и жр твом. И ни ка ко ди сци пли но ва ном и стро го хи је-
рар хи зо ва ном цр кве ном ор га ни за ци јом ко ја вла да са ве шћу сво јих 
по да ни ка, др же ћи их под сво јом кон тро лом. У том слу ча ју, свој-
стве ном цр кви на за па ду, до жи вљај Бо га и при зив Ње го вог име на у 
ис тој су свр си: устра ши па вла дај. Све ти Са ва ни је пре тио веч ним 
му ка ма и па клом. „Ср би су се – ка же Ра до ван Са мар џић –  од Све-
тог Са ве за и ста по че ли ра до ва ти.“30) 

При ме ру Све тог Са ве сле до ва ли су и дру ги Не ма њи ћи, а по-
нај пре ње гов отац. Кад је чуо за ње гов од ла зак и кад га ни је ус пео 
по вра ти ти, пао је у оча ја ње. Али као и код сва ког ве ру ју ћег чо ве ка, 
оча ја ње због од ла ска си на у ма на стир, и код Не ма ње и ње го ве же не 
пре о бра ти ло се у ди вље ње пре ма ње му и, на ско ро, у на ме ру да му 
26)  Ј. По по вић, Исто, стр. 175.

27)  Исто, стр. 175.

28)  Исто, стр. 182.

29)  Исто, стр. 183.

30)  Р. Са мар џић, Ко сов ско опре де ље ње, стр. 54.
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се и са ми при дру же. Они су га – ка ко ка зу је Те о до си је – у сво јим 
пи сми ма, ме сто си ном, по че ли на зи ва ти оцем и учи те љем. 

Не ма ња је кре нуо „тра гом си на сво га, за у век, у ту ђи ну и ти-
ши ну“.31) Ду га по вор ка у ко јој ста ри са мо др жац, пра ћен од но вог и 
ње го ве сви те, све до грч ке гра ни це, мо ра ла је оста ви ти си лан ути-
сак. У зе мљи у ко јој су се још ис пре пле та ли ути ца ји Ца ри гра да и 
Ри ма од ла зак ста рог са мо др шца у мо на шкој ри зи, пут Го ре Све те, 
опре де лио је, за на век, пут це ло га на ро да. Не ма њин при мер ство-
рио је за нос и отво рио пут пра во сла вљу да де фи ни тив но овла да 
шу мо ви тим срп ским пла ни на ма.

 „И они ме ђу по том ци ма Не ма ње, за ко је за и ста не мо же да 
се ка же да су цр кве ног вас пи та ња, а још ма ње би гот ног вла да ња, и 
они у сво ме жи во ту, пре или по сле, под ле жу пре да њу и си ли успо-
ме на на пр вог ар хи е пи ско па срп ског, бра та и стри ца кру ни са них 
гла ва.“32) 

А и шта је дру го срп ска по ве сни ца, ве ли Отац Ју стин, не го 
„не пре глед на по вор ка све до ка и све до чан ста ва о ве ли чи ни, о бе-
смрт но сти, о хри сто но сно сти, о кр сто но сно сти, о све жи вот но сти, 
о све жи во твор но сти, о чу до твор но сти, о све то сти, о не по бе ди во-
сти, о еван ђел ској све по бед но сти Све то га Са ве.“33) 

Јед ном реч ју, ре ћи ће пре по доб ни Отац Ће лиј ски: „Ко не на-
ђе се бе у ње му, ни је наш.“34)
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Summary
Each and every nation, in order to survive and be preserved as an 

entity, ought to have a spiritual “buckle” keeping them together. Such 
“buckle” Serbian people have found in their national church that had 
been established by Saint Sava under the order of the Constantinople 
Patriarchy and in accord with the canon laws of the Orthodox Church. 
In this way the basis for the emergence of one autochthonous national 
culture had been created, the culture that could not exist without na-
tional language being used in the church. By establishment of the Au-
tonomous Serbian Church Saint Sava became the founder of Serbian 
nation. The thing keeping the people together and in moral unity has 
not been their common origin, but their common faith. When the faith 
had been divided, there came the division of the peoples, too, and they 
never came back together after that. Saint Sava, together with his father, 
had determined historical destiny of his nation when he opted to choose 
the Byzantine Orthodoxy that has not contributed to denationalization, 
among its other traits.
Key Words:  religion, nation, Orthodoxy, Roman-Catholicism, Serbian Ortho-

dox Church, Saint Sava
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Сажетак
Јед но од основ них обе леж ја Вој во ди не је сте мул ти кул ту ра-

ли зам, од но сно ви сок сте пен за јед нич ке на ста ње но сти раз ли чи тих 
ет нич ких за јед ни ца на истом под руч ју. По ред ве ћин ске на ци је, ту 
жи ве број не на ци о нал не ма њи не из ра зи то ди фе рен ци ра не у по гле-
ду де мо граф ског раз вит ка, со цио-еко ном ских, исто риј ских и кул-
тур но-ци ви ли за циј ских ка рак те ри сти ка, на ци о нал не еман ци па ци-
је и по ли тич ког ор га ни зо ва ња. У ра ду се ана ли зи ра по пу ла ци о на 
ди на ми ка, ет но де мо граф ске про ме не, као и про стор ни раз ме штај 
ма њи на ко је од ли ку је про стор на дис пер зив ност или ет нич ка ком-
пакт ност, од но сно из ра жен про цес ет нич ке хо мо ге ни за ци је усло-
вљен мно го број ним фак то ри ма. До бри ме ђу ет нич ки од но си, по-
што ва ње пра ва ма њи на, ин те гра ци ја и ло јал ност ма њи на др жа ви 
у ко јој жи ве, нео п ход ни су за рав но ме ран де мо граф ски и ста би лан 
еко ном ско-по ли тич ки раз вој овог под руч ја.        
Кључ не ре чи: мул ти кул ту ра ли зам, на ци о нал не ма њи не, ет нич ка струк-

ту ра, де мо граф ски раз ви так, Вој во ди на.
Мул ти кул ту ра ли зам је иде ја или иде ал о за јед нич ком жи во ту 

раз ли чи тих ет нич ких и кул тур них гру па у окви ру истог плу ра ли-
стич ког дру штва што под ра зу ме ва њи хо ву ко ег зи стен ци ју, уза јам-
ну то ле ран ци ју и јед на кост.1) Мул ти кул ту ра ли зам мо же озна ча ва ти  
де мо граф ску чи ње ни цу, од но сно по сто ја ње раз ли чи тих ет нич ких 
1) Тер мин “мул ти кул ту ра ли зам “ по ја вио су се тек од не дав но у ака дем ским и по ли тич ким 

рас пра ва ма  о ка рак те ру  са вре ме них дру шта ва. За ре ла тив но крат ко вре ме по стао је 
оп ште при хва ћен по јам од стра не по ли ти ча ра, дру штве них ко мен та то ра, ис тра жи ва ча и 
оп ште јав но сти, ба рем у раз ви је ним европ ским зе мља ма. Сма тра се да овај по јам да ти ра 
из 1971. го ди не ка да је у јед ном фран цу ском ча со пи су упо тре бљен у зна че њу ”су жи вот 
не ко ли ко кул ту ра у јед ној зе мљи”, да би тек од 1990. го ди не у кла си фи ка ци ји Кон гре сне 
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и ре ли гиј ских гру па, кул тур не и је зич ке ра зно ли ко сти у окви-
ру јед ног дру штва, али и др жав ну по ли ти ку ко ја има два основ на 
ци ља: по др жа ва ње склад них од но са из ме ђу ет нич ких гру па и де-
фи ни са ње од но са из ме ђу др жа ве и на ци о нал них ма њи на (Дра ги-
ће вић-Ше шић, Стој ко вић, 2007). Има ју ћи у ви ду да го то во не ма 
др жа ве ко ја ни је кул тур но ра зно ли ка, ме ђу ет нич ки од но си, по ло-
жај, за шти та и пра ва  на ци о нал них ма њи на, као и њи хо ва ве за са 
по ли ти ком мул ти кул ту рал но сти, до ла зе у фо кус ин те ре со ва ња на-
уч не, али и ши ре дру штве не јав но сти. На све ве ћи зна чај ре ша ва ња 
ма њин ског пи та ња ука зу је мул ти ет нич ност и мул ти кул ту рал ност 
да на шњег све та, од но сно чи ње ни ца да рет ко у ко јој зе мљи сви ње-
ни др жа вља ни го во ре истим је зи ком и при па да ју ис тој ет нич кој 
за јед ни ци, па од 192 др жа ве чла ни це ОУН-а, са мо 10%-15% се мо-
же оправ да но сма тра ти ет нич ки хо мо ге ним, тј. да на сво јој те ри-
то ри ји не ма ју ма њин ског ста нов ни штва (Con nor, 1994). У окви ру 
европ ских др жа ва са мо не ко ли ко њих  (нпр. Исланд, Пор ту гал) не-
ма ју на ци о нал не ма њи не, ма да и оне због ин тен зив них ми гра ци о-
них кре та ња и све ве ћег бро ја ими гра на та, по ста ју ет нич ки знат но 
хе те ро ге ни је. То не сум њи во ука зу је на по тре бу др жав ног при зна-
ва ња ма њин ских кул ту ра, па се др жа ве, с тим у ве зи, раз ли ку ју 
по на чи ну ре гу ли са ња ет нич ке и кул тур не ра зно ли ко сти ста нов-
ни штва, од но сно да ли др жав на ма њин ска по ли ти ка има за циљ 
ели ми ни са ње тих раз ли ка или по зи ти ван при ступ пре ма ма њи на ма 
и по ли ти ку мул ти кул ту рал но сти као ал тер на ти ву аси ми ла ци о ној 
по ли ти ци. По ло жај на ци о нал них ма њи на и њи хо ва по ве за ност са 
по ли ти ком мул ти кул ту ра ли зма под ра зу ме ва ре спек то ва ње ма њин-
ских кул ту ра као од го ва ра ју ћег окру же ња за оства ре ње људ ских 
пра ва и пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Мул ти кул ту ра ли-
зам је, да кле, од го вор де мо крат ске по ли ти ке на кул тур не и со ци-
јал не ра зно ли ко сти (Ме сић, 2006). Нео п ход на прет по став ка јед ног 
та квог дру штва је сте гра ђан ска кул ту ра за сно ва на на при зна ва њу 
ин сти ту ци ја еко ном ског и прав ног си сте ма, али и пра ва на кул тур-
ну ра зно ли кост. Не ки од кри ти ча ра мул ти кул ту ра ли зма твр де да 
он во ди по де ли дру штва и да до во ди у пи та ње др жав но је дин ство, 
као и да исто вре ме но мо же зна чи ти се па ра ти зам и са мо мар ги на-
ли за ци ју ет нич ких за јед ни ца. Због то га се да нас све ви ше го во ри 
о ин тер кул ту ра ли зму као ста но ви шту ко је прет по ста вља ус по ста-
вља ње ди ја ло га ме ђу кул ту ра ма, јер се на та кав на чин под сти че 
ди на мич ки ме ђу од нос и уза јам но де ло ва ње раз ли чи тих кул ту ра 
јед них на дру ге.  

би бли о те ке у Ва шинг то ну, био де фи ни сан као “услов у ко јој ет нич ке, вер ске и кул тур не 
гру пе ко ег зи сти ра ју уну тар јед ног дру штва” (Ме сић, 2006).  
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Ма да се си ту а ци ја раз ли ку је од зе мље до зе мље, мул ти кул ту-
ра ли зам у Ср би ји има по себ ну те жи ну и не мо же се све сти на би ло 
ко ји го тов мо дел, већ тре ба узе ти у об зир ком плек сност си ту а ци је 
у Ср би ји, а пре све га да ли су из вор кул тур не ра зно ли ко сти ими-
гра ци о ни то ко ви (као у  САД, Ка на ди, Аустра ли ји) или су у пи та-
њу ди рект ни  и ин ди рект ни исто риј ско-по ли тич ки и де мо граф ски 
раз ло зи.2)     

Вој во ди на је ти пич но мул ти кул ту рал но под руч је, нај ра зви-
је ни ји и у ет нич ком по гле ду нај хе те ро ге ни ји део Ср би је. На ци о-
нал ни са став ста нов ни штва је иза ра зи то ша ро лик, а због број них 
на ци о нал но сти, ре ли ги ја, је зи ка и кул ту ра ко је ег зи сти ра ју на том 
под руч ју Вој во ди на пред ста вља “Бал кан у ма лом”. До бри ет нич ки 
од но си и  по што ва ње људ ских и ма њин ских пра ва чи не је дан од 
кључ них усло ва за ста би лан раз вој, што пот пу ни је укљу чи ва ње у 
европ ске про це се и про спе ри тет овог ре ги о на. Стал не ми гра ци је, 
ка ко до се ља ва ња та ко и исе ља ва ња, би ле су и оста ле глав ни чи ни-
лац де мо граф ског раз во ја и ет нич ке сло же но сти вој во ђан ског ста-
нов ни штва. Пре ма по пи су 2002. го ди не, Вој во ди на има 2,0 ми ли о-
на ста нов ни ка, од че га пре ко јед не тре ћи не ста нов ни штва при па да 
не кој од ма њин ских за јед ни ца. Број ча но нај зна чај ни ја на ци о нал на 
ма њи на су Ма ђа ри (290,2 хи ља да или 14,3%), за тим Сло ва ци (56,6 
хи ља да или 2,8%), Хр ва ти (56,5 хи ља да или 2,8%), Ју го сло ве ни 
(49,9 хи ља да или 2,5%), Цр но гор ци (35,5 хи ља да или 1,7%), Ру му-
ни (30,4 хи ља да или 1,5%), Ро ми (29,1 хи ља да или 1,4%) и Бу њев-
ци (19,8 хи ља да или 1,0%). Оста ле на ци о нал но сти пар ти ци пи ра ју 
са ма ње од 1% у укуп ном ста нов ни штву, али  та ко ђе до при но се 
ет нич ком мо за и ку Вој во ди не (та бе ла 1).  

2) Ка на да, а за тим Аустра ли ја су др жа ве ко је су нај ви ше ра ди ле на по ли тич ком кон цеп ту 
мул ти кул ту ра ли зма,  при че му ка над ски ет нич ки мо за ик чи не гру пе ко је има ју раз ли чи-
те од ли ке, али  за јед но чи не сло жну це ли ну, док су прот но то ме  аме рич ки ”mel ting pot”  
озна ча ва по ли ти ку аси ми ла ци је ими гра на та у САД.
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Та бе ла 1. Ет нич ка струк ту ра Вој во ди не, 1991-2002 
    На ци о нал ност 1991 2002

         Број         %        Број         %
Укуп но 1970195 100.0 2031992 100.0
Ср би 1125317 57.1 1321807 65.0
Цр но гор ци 44450 2.3 35513 1.7
Ју го сло ве ни 170766 8.7 49881 2.5
Ал бан ци 2513 0.1 1695 0.1
Бо шња ци … … 417 0.0
Бу га ри 2279 0.1 1658 0.1
Бу њев ци 21236 1.1 19766 1.0
Вла си 131 0.0 101 0.0
Го ран ци … … 606 0.0
Ма ђа ри 333290 16.9 290207 14.3
Ма ке дон ци 17115 0.9 11785 0.6
Му сли ма ни 5756 0.3 3634 0.2
Нем ци 3697 0.2 3154 0.2
Ро ми 23207 1.2 29057 1.4
Ру му ни 34792 1.8 30419 1.5
Ру си 1007 0.1 940 0.0
Ру си ни 17405 0.9 15626 0.8
Сло ва ци 62243 3.2 56637 2.8
Сло вен ци 2672 0.1 2005 0.1
Укра јин ци 4489 0.2 4635 0.2
Хр ва ти 72528 3.7 56546 2.8
Че си 1796 0.1 1648 0.1
Оста ли 4929 0.3 5311 0.3
Не из ја шње ни,   нео пре де ље ни 5074 0.3 55016 2.7
Ре ги о нал на при пад ност 2452 0.1 10154 0.5
Не по зна то 11051 0.6 23774 1.2

Извор: Књи га по пи са 1, На ци о нал на или ет нич ка при пад ност, 
Попис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у 2002., РЗС, 
Бе о град, 2003; Ко нач ни ре зул та ти по пи са за 1991. го ди ну 
ускла ђе ни са по пи сном ме то до ло ги јом из 2002. 
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У пе ри о ду из ме ђу два по пи са (1991-2002) де си ле су се ра-
ди кал не по ли тич ке и еко ном ске про ме не. Дез ин те гра ци ја бив ше 
СФР Ју го сла ви је и фор ми ра ње но вих на ци о нал них др жа ва, ет нич-
ки кон флик ти и рат ни су ко би, огро ман број из бе гли ца и ин тер но 
ра се ље них ли ца, вољ не и при сил не ми гра ци је до ве ли су до бит них 
ет но де мо граф ских про ме на у на ци о нал ном са ста ву ста нов ни штва 
Вој во ди не и исто вре ме но отво ри ли пи та ње по ло жа ја ка ко аутох-
то них, та ко и тзв. но вих ма њи на (чи не их бив ши кон сти ту тив ни 
на ро ди СФРЈ). 

У Вој во ди ни је 2002. го ди не, у од но су на прет ход ни по пис, 
ре ги стро ван ве ћи број ста нов ни ка (за око 61,8 хи ља да) за хва љу ју-
ћи ис кљу чи во ими гра ци о ној ком по нен ти. На и ме, до ла зак огром ног 
бро ја из бе гли ца срп ске на ци о нал но сти то ком 1990-их го ди на, ко ји 
је пре ва зи шао чак и ве ли ку ко ло ни за ци ју Вој во ди не по сле Дру-
гог свет ског ра та,3) бит но је про ме нио ет нич ку сли ку Вој во ди не у 
прав цу ет нич ке хо мо ге ни за ци је и ма јо ри за ци је, од но сно по ве ћа ња 
бро ја и уде ла Ср ба, као ве ћин ске на ци је, у укуп ном ста нов ни штву  
(са 1,1 ми ли о на  на 1,3 ми ли о на, од но сно са 57,0 % на 66,1%).

У окви ру ма њин ске по пу ла ци је, са мо су Ро ми има ли по ве-
ћа ње (са 1,2% на 1,4%) за хва љу ју ћи ви со ком при ра шта ју, као и 
про ме ни на ци о нал не при пад но сти, од но сно  знат но ве ћем бро ју 
ли ца ко ји су се де кла ри са ли за ром ску на ци о нал ност. Ге не рал но, 
све оста ле ет нич ке за јед ни це у Вој во ди ни од ли ку ју де по пу ла ци о-
ни трен до ви про у зро ко ва ни не по вољ ним трен до ви ма у при род ном 
кре та њу ста нов ни штва (ни зак на та ли тет, ви сок мор та ли тет и не га-
тив ни при род ни при ра штај), али и еми гра ци о ним про це си ма. На и-
ме, при пад ни ци по је ди них на ци о нал них ма њи на због по ли тич ких 
окол но сти у том пе ри о ду (ет нич ки кон флик ти, су ко би) и еко ном-
ских раз ло га (санк ци је,  бом бар до ва ње и др.) исе ља ва ли су се из 
зе мље и то нај че шће пре ма сво јим ма тич ним др жа ва ма. На по пу ла-
ци о ну ди на ми ку по је ди них на ци о нал но сти пре суд но је ути ца ла и 
про ме на на ци о нал не при пад но сти - не де мо граф ска ка те го ри ја ко ја 
је про мен љи ва и не за ви си са мо од су бјек тив ног осе ћа ја по је дин-
ца, већ и од тре нут не по ли тич ке си ту а ци је и др жав не по ли ти ке. 

3) Пре ма пр вом по пи су из бе гли ца и ра том, угро же них ли ца из 1996. го ди не (спро ве ден од 
Ко ме се ри ја та за из бе гли це Ре пу бли ке Ср би је и УН ХЦР-а) ре ги стро ва но је 617 хи ља да 
ових ли ца ко ји су сти гли са ра том за хва ће них под руч ја (нај ви ше из Хр ват ске и Бо сне и 
Хер це го ви не). Од то га је пре ко по ло ви не (54,7%)  до шло у цен трал ну Ср би ју (нај ве ћи 
број у Бе о град, око 170 хи ља да), за тим у Вој во ди ну (42,0%), а на Ко со ву и Ме то хи ји ма-
ли број (3,3%). У про те клом пе ри о ду број из бе гли ца се сма њио та ко што су  не ки до би-
ли др жа вљан ство (око 250 хи ља да), је дан број се од се лио у ино стран ство, док се ма њи 
број вра тио у ме ста ода кле су пре бе гли. Пре ма по да ци ма из 2009. го ди не ре ги стро ва но 
је 97 хи ља да из бе глих ли ца због че га је УН ХЦР Ср би ју свр стао ме ђу пет зе ма ља у све ту 
и је ди ну у Евро пи у ко јој ста тус из бе гли ца још увек ни је ре шен (Ра ду шки, 2000).  
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По ред то га, аси ми ла ци о ни про це си усло вље ни ма ло број но шћу, 
про стор ном дис пер зив но шћу, ве ли ким бро јем ме шо ви тих бра ко ва 
ка рак те ри стич ним за Вој во ди ну, као и не ки дру ги фак то ри има ли 
су ути ца ја на опа да ње бро ја и уде ла при пад ни ка по је ди них ма њин-
ских за јед ни ца.    

Ма ђа ри, као нај зна чај ни ја ма њи на, има ли су сма ње ње бро-
ја (за око 43 хи ља да или за 13%) и уде ла (са 16,9% на 14,3%), при 
че му је ап со лут но сма ње ње над ма ши ло не га тив ни при род ни при-
ра штај, што ука зу је на  еми гра ци је. Сло ва ци су има ли сма ње ње 
(са 62,2 хи ља да на 56,6 хи ља да, од но сно са 3,2% на 2,8%) због 
не га тив них трен до ва у при род ном кре та њу ста нов ни штва, док су 
ми гра ци је би ле ма њег зна ча ја. Број Хр ва та  је ма њи за пре ко јед ну 
пе ти ну (са 72,5 хи ља да на 56,5 хи ља да, од но сно са 3,7% на 2,8%). 
Не га тив на про сеч на го ди шња сто па ра ста (-22,3 про ми ла) ко ја је 
јед на од нај ви ших у Вој во ди ни, ре зул тат је не са мо не га тив ног 
при род ног при ра шта ја већ и исе ља ва ња (нај ве ро ват ни је пре ма ма-
тич ној др жа ви) због по ли тич ке си ту а ци је и ме ђу ет нич ких кон фли-
ка та у том пе ри о ду, дру га чи јег де кла ри са ња (као Бу њев ци и др.) и 
оста лих фак то ра. Ру му ни су за бе ле жи ли опа да ње бро ја (са 34,8 хи-
ља да на 30,4 хи ља да) и уде ла (са 1,8% на 1,5%) услед не га тив них 
трен до ва у при род ном и ме ха нич ком кре та њу ста нов ни штва, као и 
су бјек тив ног фак то ра (де кла ри са ње за не ку дру гу на ци о нал ност, 
нео пре де ље ни, ре ги о нал на при пад ност и слич но). Тре ба ис та ћи да 
по раст бро ја ли ца на ци о нал но нео пре де ље них за пре ко 10 пу та  (са 
5,1 хи ља да на 55,1 хи ља да ) нај бо ље од сли ка ва ет но по ли тич ки тре-
ну так у ко ме је по след њи по пис спров ден. 

Мо же се за кљу чи ти да су том пе ри о ду код мно гих на ци о-
нал но сти за бе ле же не бит не про ме не у де мо граф ском раз вит ку ста-
нов ни штва. Не га тив ни при род ни при ра штај, од но сно ве ћи број 
умр лих од жи во ро ђе них, ка рак те ри сти ка је огром не ве ћи не на ци-
о нал но сти у Вој во ди ни, осим ал бан ске, ром ске и бо шњач ке/му-
сли ман ске. Не га тив ни ми гра ци о ни сал до оства рен је, та ко ђе, код 
ве ћи не ет нич ких за јед ни ца ма да је те шко од ре ди ти ства ран ути цај 
ми гра ци ја с об зи ром на про бле ме ве за не за ме то до ло ги ју и ква ли-
тет ми гра ци о них по да та ка. Што се ти че тре ће де тер ми нан те ет нич-
ке струк ту ре, те шко је кван ти фи ко ва ти њен ути цај, али се прав да но 
прет по ста вља да су се мно ги дру га чи је на ци о нал но де кла ри са ли 
у од но су на прет ход ни по пис.4) Бу ђе ње на ци о нал не све сти и ет-

4) Пре ма по пи сној ме то до ло ги ји глав ни кри те ри јум ко ји се ко ри сти при од ре ђе њу на ци о-
нал не при пад но сти је сте су бјек тив на из ја ва што зна чи да сва ко ли це има пра во сло бод-
ног (не)из ја шња ва ња о сво јој на ци о нал но сти. Тај кри те ри јум омо гу ћу је про ме ну на ци-
о нал но сти и то при вре ме ну (услед по ли тич ких, со ци јал них, пси хо ло шких раз ло га) или 
стал ну (услед аси ми ла ци о них про це са), што има ди рект ног ути ца ја на по пу ла ци о ну 
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но вер ски ре ви ва ли зам до ве ли су про ме не ет нич ке при пад но сти 
код по је ди них на ци о нал но сти ко је су ра ни је, и по ред сво јих ет-
нич ких и кул тур них осо бе но сти, у зна чај ној ме ри се из ја шња ва-
ли као при пад ни ци не ке дру ге на ци је. За Ро ме је ка рак те ри стич на 
ет нич ка ми ми кри ја као ре зул тат њи хо ве ду го го ди шње дис кри ми-
на ци је и мар ги на ли за ци је, и гу бље ња или при кри ва ња соп стве ног 
на ци о нал ног иден ти те та (А.Mir ga, & N.Ge or gi, 2004). Од 1970-их 
го ди на до ла зи до на ци о нал не еман ци па ци је Ро ма, па се све че шће 
из ја шња ва њу за свој ет нос, док су се ра ни је углав ном де кла ри са ли 
као ве ћин ски на род на под руч ју где жи ве. Исто вре ме но, код дру гих 
на ци о нал но сти је из мно го број них раз ло га при су тан су про тан про-
цес, а екла тан тан при мер пред ста вља ју, не сум њи во, Ју го сло ве ни. 
По след њи по пис, одр жан у ра ди кал но про ме ње ним дру штве ним и 
ге о по ли тич ким окол но сти ма нај ви ше се ре флек то вао на Ју го сло ве-
не у сми слу дра стич ног сма ње ња (са 8,7% на 2,5%), што је не сум-
њи во по сле ди ца њи хо вог про ме ње ног на ци о нал ног опре де ље ња.5) 

По ред број но сти, као ва жног де мо граф ског фак то ра ка да се 
го во ри о пра ви ма и по ло жа ју ма њи на, ет нич ка ком пакт ност, та-
ко ђе, пред ста вља бит ну де мо граф ску од ред ни цу. Те ри то ри јал ни 
раз ме штај на ци о нал но сти усло вљен је ет нич ки ди фе рен ци ра ним 
при род ним при ра шта јем и ми гра ци ја ма, као и кул тур ним, еко ном-
ским, по ли тич ким и мно гим дру гим не де мо граф ским фак то ри ма. 
Основ не трен до ве у те ри то ри јал ној ди стри бу ци ји и кон цен тра ци ји 
по је ди них ет нич ких за јед ни ца у Вој во ди ни од ли ку ју од ре ђе не ре-
ги о нал не спе ци фич но сти и из ра же на про стор но-де мо граф ска по-
ла ри за ци ја. С јед не стра не, при сут на је из ра зи та кон цен тра ци ја и 
ја ча ње про це са на ци о нал не хо мо ге ни за ци је на од ре ђе ним под руч-
ји ма, док с дру ге стра не, по сто ји ви сок сте пен про стор не дис пер-
зив но сти ка рак те ри сти чан за дру ге ет нич ке за јед ни це. 

Ет нич ки ди вер зи тет Вој во ди не ма ни фе сту је се не са мо у 
ве ли ком бро ју на ци о нал но сти раз ли чи тих по сво јим ет нич ким, 
вер ским и кул тур ним осо бе но сти ма, већ и у њи хо вом про стор ном 
раз ме шта ју бу ду ћи да пре ко 90% оп шти на има ет нич ки хе те ро ге-

ди на ми ку свих (а пре све га ма њих) ет нич ких за јед ни ца и по сле дич но на на ци о нал ни  
са став ста нов ни штва (Ра ду шки, 2007).

5) ”У пер цеп ци ји на ци о нал ни ста упра во су Ју го сло ве ни фик си ра ни као гру па “од на ро-
ђе них” чла но ва вла сти те ет нич ке гру пе ко ја на ци ју под ри ва из ну тра, де мо граф ски је 
кру ни, а кул тур но сла би и ли ша ва по ли тич ког ути ца ја. У то ку при прем них рад њи за 
спро во ђе ње по пи са 2002. го ди не, о Ју го сло ве ни ма се го во ри ло  као о из ми шљо ти ни и 
пре ва ри, а на ци о на ли сти су их по зи ва ли да се вра те у окри ље “ма тич не на ци је”. На то 
их је, осим на ци о на ли стич ких раз ло га, те рао и за кон  о ма њи на ма  ко ји је оства ри ва ње 
ко лек тив них пра ва  усло вља вао од ре ђе ним цен зу сом. Иш че за ва ње Ју го сло ве на ни је, 
сто га, са мо ин ди ка тор из ме ње не ет нич ке струк ту ре, не го и ус по на и по бе де шо ви ни зи-
ра них (ет но)на ци о на ли ста” (Хел син шки од бор за људ ска пра ва, 2004). 
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но ста нов ни штво. Од укуп но 45 оп шти на, при пад ни ци ма ђар ске 
ма њи не има ју ет нич ку пре ва гу у шест оп шти на (Ка њи жа 86,5%, 
Сен та 80,5%, Ада 76,6%, Бач ка То по ла 58,9%, Ма ли Иђош 55,9% 
и Чо ка 51,6%) и ре ла тив ну ве ћи ну у две оп шти не (Бе чеј 48,8% и 
Су бо ти ца 38,5%). Про стор на ди стри бу ци ја те ма њи не ука зу је на 
ви со ку кон цен тра ци ју и про стор ну по ла ри за ци ју, с об зи ром да у 
овим оп шти на ма жи ви око 60% укуп ног бро ја Ма ђа ра са про сто ра 
Вој во ди не. У про те клом пе ри о ду ова на ци о нал ност је  за бе ле жи ла 
у свим оп шти на ма сма ње ње број но сти, али су за др жа ли ет нич ку 
до ми на ци ју у осам оп шти на при че му су 1991. го ди не има ли се дам 
оп шти на са ап со лут ном и јед ну оп шти ну са ре ла тив ном ве ћи ном 
(Су бо ти ца).  Сло ва ци су на ци о нал на ма њи на ко ја има ет нич ку пре-
ва гу у две оп шти не:  ап со лут ну у Бач ком Пе тров цу (66,4%) и ре-
ла тив ну у  Ко ва чи ци (41,1%). У  оста лим оп шти на ма има ју ни ске 
уде ле (из у зев у Ба чу 19,8% и Бач кој Па лан ци 9,6%), а нај ма ње су 
за сту пље ни у окру зи ма са ве ћин ским ма ђар ским ста нов ни штвом.

 Оста ле на ци о нал но сти у Вој во ди ни од ли ку је про стор на 
дис пер зив ност или ви со ка кон цен тра ци ја, али без ет нич ке до ми на-
ци је у не кој од оп шти на. Та ко, Хр ва ти има ју нај ве ћи удео у оп шти-
на ма Апа тин (11,5%) и Су бо ти ца (11,2%), при че му је у по след њем 
ме ђу по пи сном пе ри о ду до шло до ве ћег сма ње ња њи хо вог уде ла 
у Срем ским Кар лов ци ма (са 17,7% на 8,5%), Ин ђи ји (са 10,2% 
на 3,8%) и Ши ду (са 16,3% на 5,4%) услед  не га тив них трен до-
ва у при род ном об на вља њу ста нов ни штва, али и исе ља ва ња. Од 
укуп ног бро ја Ру му на у Вој во ди ни, пре ко јед не тре ћи не (39,4%) је 
кон цен три са но са мо у две оп шти не: Али бу нар (26,5%)  и Вр шац  
(10,9%). Та ко ђе, пре ко 60% Ру си на је на ста ње но у Ку ли (11,2%) и 
Вр ба су (8,2%), док су Бу њев ци кон цен три са ни ис кљу чи во у Се-
вер но-бач ком и За пад но-бач ком окру гу (97,5%), а са мо у Су бо ти ци 
жи ви пре ко 83% укуп ног бро ја вој во ђан ских Бу ње ва ца. За раз ли ку 
од тих на ци о нал но сти,Ју го сло ве ни су го то во рав но мер но рас по-
ре ђе ни на чи та вом под руч ју Вој во ди не са не што ве ћом за сту пље-
но шћу у  Су бо ти ци (5,8%) и Сом бо ру (5,2%), као и дис пер зив но 
на ста ње ни Ро ми ко јих ре ла тив но има нај ви ше у оп шти на ма Но ва 
Цр ња (6,8%) и Бе о чин (6,5%).

На ци о нал не ма њи не у Вој во ди ни раз ли ку ју се, да кле, по 
број но сти, про стор ној дис пер зив но сти, дру штве ној ко хе зив но сти, 
по ли тич кој ор га ни зо ва но сти, ет нич ким, де мо граф ским и дру гим 
осо бе но сти ма.  Ин сти ту ци о на ли за ци ја њи хо вог по ло жа ја зах те ва 
да се во ди ра чу на ка ко о је дин стве ним прин ци пи ма мул ти кул ту рал-
ног дру штва, та ко и о сва ком од ових аспе ка та по на о соб. Де ло ва ње 
де мо граф ског фак то ра (број ност и про стор на ком пакт ност) не би 
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тре ба ло да бу де ни пред ност ни пре пре ка за оства ре ње основ них 
ма њин ских пра ва, али се у прак си че сто де ша ва да је спрем ност 
др жа ве ве ћа за им пле мен та ци ју пра ва де мо граф ски сна жни јих и 
по ли тич ки бо ље ор га ни зо ва них ма њи на. Европ ски стан дар ди за-
шти те пра ва ма њи на не спо ми њу из ри чи то број ност као кри те ри-
јум за оства ре ње ма њин ских пра ва, већ под ра зу ме ва ју ува жа ва ње 
свих ма њин ских за јед ни ца. Тре ба на гла си ти да на ци о нал но за ко-
но дав ство Ср би је не пра ви раз ли ку ме ђу ма њи на ма с об зи ром на 
њи хо ву број ност и при зна та пра ва су до ступ на свим при пад ни ци ма 
на ци о нал них ма њи на. У За ко ну о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о-
нал них ма њи на (усво јен  2002. го ди не) ре гу ли ше се на чин оства ре-
ња ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва, од но сно свих пра ва ко ја 
су уста вом или ме ђу на род ним уго во ри ма га ран то ва на при пад ни-
ци ма на ци о нал них ма њи на. При сту па њем на ше зе мље Оквир ној 
кон вен ци ји о пра ви ма на ци о нал них ма њи на Са ве та Евро пе (2001. 
го ди не), Европ ској по ве љи о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма 
(2006. го ди не), пот пи си ва њем би ла те рал них ме ђу на род них спо ра-
зу ма о ре ци про ци те ту за шти те ма њи на (са Ма ђар ском, Ру му ни јом, 
Ма ке до ни јом и Хр ват ском), као и дру гих до ку ме на та, омо гу ће на 
је нор ма тив на за шти та ма њин ских пра ва. Али, тре ба има ти у ви ду 
да оства ри ва ње тих пра ва не за ви си са мо од нор ма тив них ре ше ња, 
већ и од ду бљих дру штве них про ме на, де мо крат ских про ме на, ста-
би ли за ци је од но са ме ђу др жа ва ма ју го и сточ не Евро пе, а по себ но 
ка да је реч о др жа ва ма на ста лим на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.              

* * *
Мо же се за кљу чи ти да у мул ту кул ту рал ним др жа ва ма, ка ква 

је по сво јим ка рак те ри сти ка ма и Ср би ја, мо дер ни за ци ја и де мо-
кра ти за ци ја др жа ве, ја ча ње еко но ми је, сма њи ва ње раз ли ка ме ђу 
ет нич ким за јед ни ца ма у по гле ду де мо граф ских ка рак те ри сти ка, 
ре ги о нал на са рад ња и до бри ме ђу ет нич ки од но си нео п ход ни су за 
рав но ме ран де мо граф ски и ста би лан по ли тич ки раз вој др жа ве. За 
до бре ве ћин ско-ма њин ске од но се зна ча јан је про цес ин те гра ци је 
на ци о нал них ма њи на јер без то га не ма функ ци о нал них ин сти ту-
ци ја ни ти де мо кра ти је и при кљу че ња Европ ској уни ји (Ан то нић, 
2008). Ста бил ност јед ног дру штва за ви си од ин те гри са но сти свих 
ње них гра ђа на, при че му пи та ње ин те гри са но сти не ке ет нич ке за-
јед ни це ни је са мо ствар по ли тич ко-прав ног по ло жа ја, већ и пи та-
ње кул тур не, вер ске, је зич ке, де мо граф ске и дру ге бли ско сти јер 
пре ве ли ке раз ли ке ме ђу чла но ви ма јед ног дру штва чи не про цес 
ин те гра ци је знат но спо ри јим и те жим. Ин те гра ци ја на ци о нал них 
ма њи на, сва ка ко, не зна чи аси ми ла ци ју, већ под ра зу ме ва кул тур-
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ни плу ра ли зам ко ји омо гу ћа ва ма њи на ма да са чу ва ју соп стве не ет-
нич ке, вер ске и кул тур не осо бе но сти, што не ис кљу чу је по тре бу 
њи хо вог успе шног ин те гри са ња у дру штве ну за јед ни цу.Дру гим 
ре чи ма, то зна чи до бро вољ ност ет нич ких за јед ни ца  у при хва та њу 
за јед нич ког и очу ва њу по себ ног. 

За скла дан од нос др жа ве и ма њи на по треб на је од го вор ност 
др жа ве у кре и ра њу усло ва за пу но оства ре ње ма њин ских пра ва, 
као и с дру ге стра не од го вор ност ма њи на да уз очу ва ње ет нич ких 
осо бе но сти раз ви ја ју и осе ћај при пад но сти др жа ви у ко јој жи ве. 
Пра ва и оба ве зе на ци о нал них ма њи на мо ра ју би ти ускла ђе ни (Val-
dron, 2002), јер до би ја ње од ре ђе них пра ва тре ба исто вре ме но да 
под ра зу ме ва и ло јал ност ма њи на, по што ва ње др жав них ин сти ту-
ци ја, ин те гра ци ју и уче шће у дру штве ном жи во ту. Реч је, да кле, о 
кру жном про це су, од но сно о уза јам ном по што ва њу и ме ђу соб ном 
при зна ва њу др жа ве и ма њин ских за јед ни ца, што пред ста вља те-
мељ ста бил но сти ве ћин ско-ма њин ских од но са и до брог по ло жа ја 
на ци о нал них ма њи на у сва кој др жа ви. 
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NadaRaduski

MULTICULTURALISMANDNATIONAL
MINORITIESINVOJVODINA

Summary
One of the ba sic cha rac te ri stics of Voj vo di na is mul ti cul tu ra lism, 

na mely a lar ge num ber of va ri o us et hnic com mu ni ti es mu tu ally set tled 
in the sa me re gion. Apart from the ma jo rity na tion, nu me ro us na ti o nal 
mi no ri ti es li ve the re which are ex tre mely dif fe ren ti a ted in vi ew of de-
mo grap hic de ve lop ment, so cio-eco no mic, hi sto ri cal and cul tu ral-ci vi li-
za tion cha rac te ri stics, and by na ti o nal eman ci pa tion and po li ti cal or ga-
ni za tion. This pa per analyzes po pu la tion dyna mics, et hno-de mo grap hic 
chan ges, as well as ge o grap hi cal di stri bu tion of the mi no ri ti es which is 
cha rac te ri zed by spa tial dis per sion or dis tinct con cen tra tion and pro cess 
of et hnic ho mo ge ni za tion con di ti o ned by nu me ro us fac tors. Good in-
ter-et hnic re la ti ons, re spect of the rights of mi no ri ti es, in te gra tion and 
loyalty of the mi no ri ti es to the sta te in which they li ve are ne ces sary for 
an even de mo grap hic and sta ble eco no mic and po li ti cal de ve lop ment 
of this re gion.
Key Words: mul ti cul tu ra lism, na ti o nal mi no ri ti es, et hnic struc tu re, de mo grap-

hic de ve lop ment, Voj vo di na    
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Богдана Кољевић          
Институт за политичке студије, Београд

НЕСТАНАКПОЛИТИЧКОГ?*

Сажетак
У овом члан ку аутор ар гу мен ти ше да са вре ме на по ли тич ка 

прак са на ди ла зи по ли тич ку те о ри ју и по ли тич ку фи ло зо фи ју ко је 
још увек ни су у мо гућ но сти да раз у ме ју и ар ти ку ли шу ње но кре-
та ње. Аутор ар гу мен ти ше да оно што не до ста је ни је са мо „име“ 
за но ви по ли тич ки су бјек ти ви тет већ раз у ме ва ње ње го вог сми сла 
и мо гућ но сти на стан ка. Су прот ста вља ју ћи би о по ли ти ку – као ан-
ти по ли ти ку – по ли тич ком, у дру гом де лу ра да аутор раз ма тра са-
вре ме не те о риј ске трен до ве би о по ли ти ке (нео ли бе ра ли зам и пост-
мо дер ну) и тра га за усло ви ма ко ји су по треб ни да би се на њих 
аде кват но од го во ри ло.  
Кључ не ре чи: По ли тич ко, би о по ли ти ка, по ли тич ка фи ло зо фи ја, не ста нак, 

зна ње, моћ. 
What mo ti va tes this in ve sti ga tion is both the con tem po rary si-

tu a tion of the di sap po int ment of po li tics and the di sap pe a ran ce of the 
po li ti cal as qu e sti ons of and for po li ti cal phi lo sophy par ex cel len ce. It 
is a re spon se to such a si tu a tion, a pos si ble re spon se that calls for re-
spon si bi lity. As such, its cha rac ter can not be anything less than con tro-
ver sial and chal len ging, in ho pes of pro vo king furt her re spon ses in the 
pretty much empty spa ce of se ri o us phi lo sop hi cal-po li ti cal di a lo gue. 
This analysis ap pe ars at the mo ment in which not only pro-Mar xist the-
o rists but al so eco no mists such as Sti glic and po li ti cal fi gu res such as 
pre si dent Sar kozy ad mit that a form of neo li be ral ca pi ta lism, and with 
it lin ked glo ba li za tion, has col lap sed and li ved up to not only an eco-
no mi cal but po li ti cal and et hi cal com pro mi ta tion as well. Whet her this 
will lead to a bre ak down of an en ti re system in We stern-li be ral so ci e ti-
es that un der go the na me of We stern de moc ra ci es or not is a mat ter of 
* Овај рад је део докторске дисертације “Bi o po li tics and Po li ti cal Su bjec ti vity”, The New 

School Uni ver sity, New York, Oc to ber 2009. It has been slightly mo di fied for the se pur po ses
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dif fe rent analyses, but that a ret hin king and re con fi gu ra tion of exi sting 
pa ra digms and prac ti ces will cer ta inly be ne e ded is al most in di spu ta-
ble. Our qu e sti on now is what do es this mean for the po li ti cal? If it is 
to be ad mit ted that in the last two de ca des the strug gle bet we en „right“ 
and „left“ was not a se ri o us mat ter for the most part, that it was of ten 
re pla ced by dif fe rent na mes but ap pe a red as un con vin cing or even not 
as a po li ti cal strug gle at all, can it be said that the on go ing cri sis will en-
han ce such pos si bi li ti es and the re fo re the pos si bi li ti es for de moc racy? 
Can the eco no mic be con nec ted to the po li ti cal in such a way? Mo re o-
ver, if it was the ca se that, re gar dless of the fact of the mis sing po li ti cal 
strug gles in re cent ti mes, po li ti cal phi lo sophy was go ing thro ugh its 
own cri sis of me a ning, are the chan ces of re con sti tu ting its pos si bi li ti es 
en lar ged by the glo bal eco no mic cri sis? 

To say that to day the ap pe a ran ce of the new po li ti cal se ems mo re 
li kely is to say exactly that. To re cog ni ze that the chan ges and tran-
sfor ma ti ons of em pi ri cal events, the mo ve ment of con cre te po li ti cal 
strug gles that we of ten tend not to as so ci a te with the po li ti cal, le a ves 
im pli ca ti ons and opens up pos si bi li ti es for the ory – exactly in the sen se 
in which the po li ti cal is a re spon se to events.1) It me ans to say that so-
met hing has hap pe ned in po li tics and that it might hap pen in the sphe re 
of the po li ti cal. The se dif fe ren ces in po li tics, le a ving asi de the pre fe ren-
ces, ori en ta ti ons, pro blems, con fron ta ti ons, which are mo re mat ters for 
po li ti cal sci en ce in ve sti ga ti ons, bring a ri sing chan ge from a uni po lar to 
a mul ti po lar world - and many is al ways, by its con cept, a si ne qua non 
of de moc racy, its ne ces sary but still not suf fi ci ent con di tion. Anot her 
exam ple can be fo und in the elec tion of Ba rack Oba ma, alt ho ugh again, 
as a first but not fi nal pre con di tion for pur su ing dif fe rent po li tics. All 
of this, ho we ver, as is most ti mes the ca se with the fi eld of po li tics and 
prac ti ce, is un pre dic ta ble and a mat ter of events. What this sig ni fi es for 
the po li ti cal is the emer gen ce of con di ti ons for its cre a tion. What it na-
mes for po li ti cal phi lo sophy is its chan ce for ar ti cu la tion. What it me ans 
for con cre te po li tics is so met hing that re ma ins to be seen.

How do es the glo bal eco no mic cri sis re flect this mo ve ment and 
the pos si bi li ti es for the ap pe a ran ce of the po li ti cal? What is it in the-
ory that chan ges with world eco no mic pro ces ses? Do es it co me down 
to a sig ni fi cant em pi ri cal phe no me non or can it al so be gi ven a na me 
of con di tion in this way? To af firm the stand po int that the cre a tion of a 
new pa ra digm is what will be ne e ded me ans to ac cept eit her a strong in-

1) See the epi graph from Dan te in Arendt, H. The Hu man Con di tion,  Chi ca go, Uni ver sity of 
Chi ca go Press, 1958. Arendt’s vi ew of the po li ti cal is a mat ter for a dif fe rent oc ca sion, but 
part of her analysis, espe ci ally the in ter pre ta tion of me a ning of „new be gin nings“ and the in-
ve sti ga ti ons from The Ori gins of To ta li ta ri a nism as a cri ti que of bi o po li tics, are re le vant for 
our in ve sti ga ti ons he re. 
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ter re la tion bet we en the eco no mic and the po li ti cal and/or bet we en eco-
nomy and po li tics. What is of in te rest and im por tan ce he re is the way 
in which the pre va i ling neo li be ral pa ra digm was strongly ar ti cu la ted 
and prac ti ced both as a form and for mu la of con tem po rary ma te ri a lism 
(Ba di ou:2006) and eco no mic pro spe rity, esta blis hing it self thro ugh the 
do mi nan ce of in stru men tal re a so ning. This, ho we ver, can go in fa vor of 
the in ter pre ta tion of a strong bond bet we en the po li ti cal and the eco no-
mic or, the ot her way aro und, to be in ter pre ted as that such eco no mism 
was pre ci sely the re a son for the di sap pe a ran ce of the po li ti cal. In or der, 
the re fo re, for this re la tion to be re flec ted and analyzed, as well as the 
the ses abo ut the emer ging of pos si bi li ti es for the cre a tion of the po li-
ti cal, the very cri sis of both po li ti cal prac ti ce and po li ti cal phi lo sophy 
ne eds to be in ve sti ga ted.    

The di sap pe a ran ce of the po li ti cal? Why do es one spe ak of a cri-
sis of po li ti cal phi lo sophy, when it is evi dent that ne ver in hi story has 
mo re been writ ten on li berty, ju sti ce, the in di vi dual and the com mu nity, 
the ro le of the sta te, the pu blic in con tem po rary so ci e ti es? Or why wo-
uld one ar gue for the di sap pe a ran ce of the po li ti cal in on go ing po li tics 
at all? The cri sis of the ory re gar ding the po li ti cal, as we see it, co mes 
forth pre ci sely as a lack of di scus sion abo ut what con sti tu tes the po-
li ti cal and what it is that cha rac te ri zes its main pro ta go nist, na mely, 
po li ti cal su bjec ti vity. The po li ti cal and po li ti cal su bjec ti vity are qu e sti-
ons of po li ti cal phi lo sophy par ex cel len ce, and it can not be le gi ti ma tely 
ar gued that dif fe rent the mes that are ad dres sed for the most part can be 
re flec ted upon wit ho ut pre vi o us re flec tion on them.  

Le a ving asi de for the mo ment li be ral di sco ur ses, in con tem po-
rary (exi sting) left-ori en ted po li ti cal phi lo sophy the cri sis of po li ti cal 
su bjec ti vity has most of ten been ar ti cu la ted as the si tu a tion in which 
„what is lac king is the na me“ that co uld re pla ce Marx’s pro le ta ri at, in-
clu ding now gro ups mar gi na li zed by the system or en ti rely ex clu ded 
from it. In re spon se, we are now sur ro un ded by a mul ti pli city of new 
na mes such as Agam ben’s re fu ge es, Hardt’s and Ne gri’s mul ti tu de, 
Lac lau’s con cept of he ge mony, Nancy’s plu ra lity, dif fe rent tho ughts on 
asylum se e kers and pri so ners wit ho ut rights and so forth, which all at-
tempt to fill the empty spa ce of po li ti cal su bjec ti vity and the po li ti cal, 
but wit ho ut fully ar ti cu la ting what it is that con sti tu tes them or what 
the con di ti ons are of the ir ap pe a ran ce and exi sten ce - the con di ti ons of 
the pos si bi lity of the po li ti cal. That is why this im por tant on go ing di-
a lo gue abo ut na mes so me ti mes re sem bles mo re of a rhe to ri cal ge stu re 
or at ot her ti mes cre a tes the im pres sion that the re al ready is a „po li ti cal 
sub stan ce“ which we only ha ve to na me, be ca u se everything is the-
re and ready to mo ve, and it is as if hi story we re al ready on our si de. 
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What, ho we ver, this im pli citly do es say is, again, that so met hing of the 
ne ces sary em pi ri cal con di ti ons for a dif fe rent po li tics is be ing ful fil led, 
that the re a lity of po li tics cros ses over it self, una ble to cal cu la te all the 
po li ti cal prac ti ces of its en ti re pro duc tion, and that a ti me for po li tics 
might hap pen. If the em pi ri cal to day go es beyond the con cep tual this, 
on the ot her hand, do es not mean that „all we need is a na me“. To con-
cep tu a li ze is much mo re than to na me, even mo re than to un der ta ke the 
dif fi cult task of fin ding the „pro per na me“ for po ten tial po li ti cal mo ve-
ments and the ir mo ti va ti o nal strength. It me ans ar ti cu la ting a di sco ur se 
on what the po li ti cal is and what its con di ti ons of pos si bi lity are, and 
from which the struc tu ral and con sti tu ti ve mo ments of po li ti cal su bjec-
ti vity will then emer ge.  

It wo uld be so mew hat of a pa ra dox to spe ak of a „ful fil lment of 
em pi ri cal con di ti ons“ per se (sin ce the dis tin cti ve cha rac te ri stic of con-
cre te po li tics and dif fe rent phe no me na which oc cur re gar ding events in 
this fi eld are con tin gent, chan ge a ble, fluc tu a ting and ra rely hold a sin gle 
me a ning), if such tho ught we re not di rec ted to wards an ar ti cu la tion of a 
com mon sig ni fi er and, mo re o ver, a fin ding of its con cep tual the o re ti cal 
im pul se. If we call this po li ti cal synthe sis, then such po li ti cal synthe-
sis of the con di ti ons of the di sap pe a ran ce of the po li ti cal can be cal led 
an ti po li tics pro per, whi le the ful fil lment of em pi ri cal con di ti ons for a 
fu tu re po li tics sig nals that so met hing was mis sing in the ar ti cu la tion it-
self. Alt ho ugh long awa i ted, an ti ci pa ted, for mu la ted and prac ti ced as if 
it was al ready the re, the end of hi story did not hap pen.2) 

Con trary to such neo li be ral con cep tu a li za tion, hi story not only 
con ti nued to mo ve on, but si mul ta ne o usly in a short pe riod of ti me bro-
ught abo ut a di a me tri cally op po sed re a lity in frag ments, to get her with 
„the end of the end of hi story“ (Ka gan:2008). Glo bal in ter na ti o nal ter-
ro rism and the „war“ aga inst it thro ugh a num ber of mi li tary in ter ven ti-
ons all aro und the world, and a strong in si sten ce on both eco no mic and 
cul tu ral glo ba li za tion only con tri bu ted to speed up this pro cess of „the 
end of the end“, but we ta ke it that they are in no way to be re gar ded as 
ex ces ses, much rat her as exactly the im pli ca ti ons, ma ni fe sta ti ons and 
re a li za ti ons of an ti po li tics, the re fo re as its most im ma nent and con sti-
tu ti ve cha rac te ri stics. Con tem po rary li be ral po li tics in the last de ca de, 
exactly by af fir ming it self thro ugh dif fe rent types of po li ti za ti ons of li-

2)  Whi le in works The End of Hi story and the Last Man (Free Press, 1992), and to cer tain ex tent 
al so in Sta te-Bu il ding, Go ver nan ce and the World Or der in the 21 Cen tury (Cor nel Uni ver sity 
Press, 2004), Fu kuyama at temp ted to ma ke the stron gest ca se for the the ses of „the end of 
hi story“, in his last work even he him self sig ni fi cantly re vi sed his thin king. See Fu kuyama, F. 
Ame ri ca at the Cros sro ads: De moc racy, Po wer and the Neo con ser va ti ve Le gacy, Yale Uni-
ver sity Press, 2006. 
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fe, af fir med that we are not thro ugh with bi o po li tics, as an ti po li tics that 
sig ni fi es the de ath of the po li ti cal.  

The re la tion bet we en bi o po li tics and the di sap pe a ran ce of the 
po li ti cal in this way can be re gar ded as a two-way pro cess of the pro-
duc tion of the ot her. Its struc tu re re ma ins the sa me, re gar dless of whet-
her we are de a ling with forms of to ta li ta ri a nism such as Fa scism and 
Sta li nism, or neo li be ral to ta li ta ri a nism as an ti po li tics in which the po-
li ti za tion of li fe ta kes pla ce. What do es it; ho we ver, mean that in or der 
to analyze the de ath of the po li ti cal in con tem po rary neo li be ra lism we 
ought to turn to ret hin king the re la tion bet we en po wer over li fe and the 
po li ti za tion of li fe (bi o po li tics) and the di sap pe a ran ce of po li ti cal su-
bjec ti vity? 

The first pos si ble and sig ni fi cant me a ning (1) co mes forth from 
a tho ught of Agam ben: „On ce the ir fun da men tal re fe rent be co mes ba re 
li fe, tra di ti o nal po li ti cal dis tin cti ons – such as tho se bet we en Right and 
Left, li be ra lism and to ta li ta ri a nism, pri va te and pu blic – lo se the ir cla-
rity and in tel li gi bi lity and en ter in to a zo ne of in di stin ction.“3) This is to 
say that the dif fe ren ces bet we en the on go ing po li ti cal prac ti ces, due to 
ex pan si on, and the im pli ca ti ons of the po li tics of glo ba li za tion in which 
the po li ti za tion of li fe ta kes on mul ti ple forms, lo se the ir im ma nent 
qu a li ti es, be co ming less re cog ni za ble and, mo re o ver, less exi stent, pre-
ci sely be ca u se they are for the most part in vol ved and so me ti mes even 
ar ti cu la ted as va ri o us types of „po li tics of li fe“, as parts of the sa me 
an ti po li ti cal di sco ur se. By all me ans, this re sem bles the tho ught abo ut 
the system pro du cing its own cri ti que, which is for mu la ted in a way 
that only con tri bu tes to its strengthe ning, but the idea he re is so mew hat 
dif fe rent. It me ans that the dis tin cti ve cha rac te ri stic of an ti po li tics as 
bi o po li tics is seen in the de struc tion of tra di ti o nal po li ti cal and phi lo-
sop hi cal di sco ur ses and the en ti re con cep tu a li za tion of po li tics and the 
po li ti cal. The im pli ca tion of such a pro cess is that po li ti cal dif fe ren ces 

3)  See 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, Ca li for nia, 1998. p. 122. 
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can no lon ger ap pe ar. This brings us to the se cond aspect (2) that bi o po-
li tics as po li ti za tion of li fe is both ar ti cu la ted and prac ti ced not only in a 
way of a neo li be ral „re gi me of truth“ and its „go vern men tal ra ti o na lity“ 
(Fo u ca ult), but thro ugh se e mingly dif fe rent and so me ti mes op po sed di-
sco ur ses, of which the com mon sig ni fi er is to be fo und in re fe ren ce to 
li fe and the pro duc tion of a cri sis of po li ti cal su bjec ti vity, as the agency 
of po li tics and the me di a tor bet we en po li tics and the po li ti cal.     

What this furt her im pli es is that this is the re a son why the di a lo-
gu es aro und the na me for a new po li ti cal su bjec ti vity ap pe ar as in suf fi-
ci ent, sin ce the thin king mis sing he re is a re spon se to how it is that po li-
ti cal su bjec ti vity in con tem po rary po li tics di sap pe a red in the first pla ce, 
and what the con di ti ons for its exi sten ce are (3). In re cent the ory, asi de 
from the ra re at tempts to analyze this mat ter, but in spe ci fic con texts 
(Ba di ou: 2005, Critchley: 2006), the re has been prac ti cally no in ve sti-
ga tion bet we en the know led ge/po wer re la tion, on the one hand, and the 
mo ti ve of the (dis)ap pe a ran ce of po li ti cal su bjec ti vity, espe ci ally in the 
con text of con tem po rary bi o po li tics, cha rac te ri zed by mi li tary in ter ven-
ti ons and dif fe rent types of po li ti za ti ons of li fe. 

The know led ge/po wer re la tion can be re gar ded as so mew hat 
struc tu ral and con sti tu ti ve for po li ti cal su bjec ti vity and, as we will ar-
gue, as the de ci si ve con di tion for both the de ath of the po li ti cal and 
the pos si bi lity of ar ti cu la tion of fu tu re po li tics. That is al so why this 
analysis cuts ac ross the tra di tion of po li ti cal phi lo sophy, espe ci ally Mo-
der nity, and ex pla ins why it was ne ces sary for an ti po li tics as bi o po li tics 
to de stroy po li ti cal dif fe ren ces as well as the con cep tu a li za tion of the 
po li ti cal. One of the sig ni fi cant ma ni fe sta ti ons of re a li zing the po wer 
of an ti po li tics in this sen se, can be fo und in the de-con cep tu a li za tion 
of cer tain con cepts and the pro duc tion of new „con cep tual dif fe ren ces“ 
that per fectly sub sti tu te both po li ti cal re a lity and the po li ti cal, so mew-
hat ana lo go us to Ba u dril lard’s me tap hor of „the per fect cri me“. Such 
exam ples can be fo und in con cep tual op po si ti ons bet we en to ta li ta ri-
a nism and de moc racy, ter ro rism and de moc racy, li be ral and il li be ral 
de moc racy�, just and unjust wars, so ve re ignty and hu man rights, and 
the fri end and enemy dis tin ction. How has the pro duc tion of the se dif-
fe ren ces so strongly af fir med it self that to day it ap pe ars al most as an 
un qu e sti o na ble di sco ur se, or a di sco ur se whe re at le ast one of the se 
„dif fe ren ces“ is not to be bro ught in to qu e sti on? Is it not the ca se that 
in or der to un fold and ar ti cu la te the ge ne a logy of the pre sent (Fo u ca ult) 
of the con tem po rary po li ti za tion of li fe, the se bi nary op po si ti ons need 
to be re flec ted on?  And is this not pre ci sely a Fo u ca u dian task par ex-
cel len ce?
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Di sa gre e ing with Ži žek’s and Ba di ou’s sug ge stion that the na me 
of de moc racy has be co me abu sed to the po int that we sho uld per haps 
ta ke the risk of aban do ning it, the in ve sti ga tion that fol lows aims pre ci-
sely to ar ti cu la te that de moc racy might be the pro per na me we are se ar-
ching for in the fu tu re new po li tics and, mo re im por tantly, re gar dless of 
na mes, that the po li ti cal it self in an im mi nent sen se is de moc racy, and 
that the re fo re it is not a mat ter of co in ci den ce that con tem po rary li be-
ral bi o po li tics has the o re ti cally and po li ti cally en ga ged so much on its 
de struc tion. Mo re o ver, our idea he re is that so ve re ignty and de moc racy 
need to be ret ho ught to get her, and that the cri ti que of bi o po li tics to day, 
be fo re and abo ve anything el se, ap pe ars as the in ve sti ga tion of the un-
spo ken, al most si lent dif fe ren ce bet we en so ve re ign-de moc ra tic un der-
stan ding of the po li ti cal, po li ti cal con sti tu tion, law, fre e dom and li fe, 
on the one hand and (neo)li be ral an ti po li tics on the ot her, pro vi ded that 
they are not ta ken as di a me tri cal co un ter parts and con tra dic ti ons, let 
alo ne bi nary op po si ti ons, but rat her as pos si ble mo ve ments that co me 
forth from the phi lo sop hi cal tra di tion of Mo der nity and then in re gard 
to con tem po rary po li ti cal prac ti ces, as di sco ur ses and events, as con di-
ti ons of pos si bi li ti es and im pos si bi li ti es... 

Anot her me a ning (4) why the analysis of the (dis)ap pe a ran ce of 
the po li ti cal is to be ret ho ught thro ugh the re la tion bet we en the po li ti-
za tion of li fe (bi o po li tics) and po li ti cal su bjec ti vity li es in the two-fol-
ded ness of the con tem po rary end/re turn to hi story, in which glo ba li zed 
uni fi ca tion co e xists with the strengthe ning of par ti cu lar iden ti ti es, both 
on the con cep tual le vel and in po li ti cal prac ti ces. Glo ba li za tion and its 
„ot her“, de-glo ba li za tion, both wit hin them sel ves, the o re ti cally and 
po li ti cally, in dif fe rent ways ap pe ar as ul ti ma te ma ni fe sta ti ons of the 
po li ti za tion of li fe, and the re fo re po ten ti ally and ac tu ally de struct de-
moc racy and fre e dom, whi le on the ot her hand, both re fer to mo ments 
that are con sti tu ti ve for the emer gen ce and ar ti cu la tion of a new po li ti-
cal su bjec ti vity and the po li ti cal. This again will ha ve so met hing to do 
with in ter pre ta tion of Mo der nity and its pos si bi li ti es in con tem po rary 
prac ti ces.  

The re is one mo re re a son why we might be se ar ching for de moc-
racy -- or so met hing that so unds al most as a con tra di cio in adjec tio, 
the prin ci ples of de moc racy -- as the most con sti tu ti ve for the po li ti cal. 
De moc racy, if not the pro per na me, is the con cept in which the po li ti cal 
and po li tics co me to get her, which is ne it her ex ter nal to the tra di tion of 
phi lo sop hi cal thin king nor a na me for only one of many con tem po rary 
em pi ri cal phe no me na, as is the ca se for in stan ce with Agam ben’s re fu-
ge es. Nor do es it re qu i re on to logy for the me a ning of its na me, as is the 
ca se with Hardt’s and Ne gri’s mul ti tu de. De moc racy is one of the ra re 
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con cepts that at the sa me ti me en ga ges in it self the phi lo sop hi cal tra-
di tion from Gre ek phi lo sophy, Mo der nity to post-Mo der nity and con-
tem po rary thin king, with dif fe rent in ter pre ta ti ons of the con cept it self, 
whi le on the ot her hand it is a con cept of and for po li ti cal prac ti ces, one 
of the prac ti cal po li tics that is ne it her on to lo gi zed nor the o re ti ci zed to 
the po int of be ing una ble to en co un ter events. De moc racy in an im por-
tant sen se is the spa ce of events, but as such it is pre ci sely the con cept 
that per haps in an exem plary way spe aks of the re la tion bet we en the 
po li ti cal and po li tics, the ory and prac ti ce and the pos si bi lity in which 
su bjec ti vity can be seen as the agency of po li tics.

To turn our qu e sti on aro und, what wo uld it mean to cla im that 
po li tics is not a mat ter of the ory at all, but ex clu si vely of prac ti ce, and 
that its agency is not su bjec ti vity? In a ra di cal or a mo de ra te form, this 
wo uld be to say that po li tics can eit her be re du ced to tec hni qu es of go-
ver ning and prag ma ti cism or, mo re o ver, that po li tics is not hing el se but 
a blind se qu en ce of con tin gent events with no agency at all, as the fi nal 
im pli ca tion of ra di cal in di vi du a lism. Our ar gu ment is that the se types 
of di sco ur ses are exactly the ones that are de ci si ve for bi o po li tics as 
an ti po li tics and, in last im pli ca tion, for di sco ur ses of to ta li ta ri a nism. 
But if we op po se the idea of de moc racy to such a re flec ted idea of to ta-
li ta ri a nism, are we not again at the be gin ning of the af fir ma tion of this 
and ot her bi nary op po si ti ons, which pre vi o usly we re re gar ded as a non-
exi sting pro du ced dif fe ren ce on the ba sis of which bi o po li tics ope ra tes? 
This is whe re the idea of po li ti cal su bjec ti vity, de moc racy as po li ti cal 
su bjec ti vity, and the re la tion bet we en po li tics and the po li ti cal co mes 
in. The mo ment he re is that exactly when ret ho ught from the tra di tion it 
co mes forth, the con cept of de moc racy ap pe ars as one that in an im por-
tant sen se is ne it her con sti tu ted on nor con sti tu ti ve for bi nary op po si ti-
ons, it knows dif fe ren ces, but again is not a „po li tics of dif fe ren ce“, and 
cer ta inly not con struc ted on the emo ti o nal qu a si-et hi cal di sco ur se of the 
fri end and enemy dis tin ction and its dif fe rent ap pe a ran ces. 

The cha rac te ri stic of the idea of de moc racy and po li ti cal su bjec-
ti vity is, in ot her words, not only the re la tion bet we en, on the one hand, 
the po li ti cal and po li tics but bet we en what in the tra di tion of Mo der nity 
was na med as self-con sci o u sness and mo re wi dely un der go es the idea 
of re a son, and on the ot her hand, em pi ri cal forms of con sti tu tion of dif-
fe rent po li ti cal iden ti ti es. If the ca te gory of „li fe“ (bi os) is to re tain any 
me a ning at all in a di sco ur se of fu tu re new po li tics and in con trast to the 
po li ti za tion of li fe, then it is to be ret ho ught on the ba sis of the me a ning 
of po li ti cal iden ti ti es.        

What is it to say that po li ti cal su bjec ti vity re fers to the ide as of 
self-con sci o u sness and re a son, on the one hand, and to the qu e sti on 
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of iden tity on the ot her? It me ans to say so met hing abo ut the re la tion 
bet we en po li tics and phi lo sophy, in a spe ci fic and per haps con sti tu ti ve 
de ter mi na tion, na mely that su bjec ti vity as su bjec ti vity is „al ways al-
ready“ in it self po li ti cal su bjec ti vity, in the sen se that one of its con sti-
tu ti ve mo ments re fers to re a so ning, whi le the ot her re fers to dif fe rent 
mo des of how ot her ness is li ved up to in con cre te prac ti ces. This is to 
say that the qu e sti on of su bjec ti vity as the qu e sti on of the ory par ex-
cel len ce finds its ne ces sary sup ple ment (ne ces sary in terms of its own 
ju sti fi ca tion and self-re a li za tion) in its own im ma nent aspect of be ing 
at the sa me ti me po li ti cal su bjec ti vity – for its po li ti cal mo ment fa ces 
the chal len ge of ta king up the re flec tion on how self-con sci o u sness and 
re a so ning ap pe ar in the con struc tion of em pi ri cal po li ti cal iden ti ti es in 
dif fe rent forms of un der stan ding the me a ning of com mu nity and so ci-
ety, and how ot her ness is ar ti cu la ted and li ved up to, as the only way in 
which the ca te gory of „li fe“ has a pla ce in the po li ti cal and po li tics. If 
the re is a com mon sig ni fi er for thin king the po li ti cal in dif fe rent the o ri-
es from Ari sto tle to He gel, Marx, Fo u ca ult, Arendt and Ha ber mas, then 
it li es just in such at tempts to ret hink re a son and ot her ness. 

Whi le on the one hand bi o po li tics as the in stru men ta li za tion of 
li fe ap pe ars in the form of bi nary op po si ti ons, such as its ar ti cu la tion 
in a „qu a si-Schmit tian“ lan gu a ge,4) on the ot her hand it can al so ap pe-
ar as post po li tics, as a mo de of an ti po li tics ar ti cu la ted and re a li zed in 
so me  con tem po rary di sco ur ses. Bi o po li tics de po li ti ci zes the po li ti cal, 
cre a ting a new con tem po rary post po li ti cal spa ce, by pro duc tion (of the 
new me a ning) of con cepts of in di vi du a lity, com mu nity, hu man rights, 
fre e dom, de moc racy, fri endship, and ot her ness. To re cog ni ze the dif fe-
ren ce bet we en thin king of the po li ti cal and its con cepts in the tra di tion 
of po li ti cal phi lo sophy and its ap pe a ran ces in con tem po rary po li ti cal 
prac ti ces and di sco ur ses me ans to un der stand why it was a ne ces sary 
con di tion for bi o po li tics as a po li ti za tion of li fe to ar ti cu la te it self as 
post po li tics and an ti po li tics, as de struc tion of the po li ti cal. A the o re ti-
cal and prac ti cal ur gency sur ro un ding the con cept of bi o po li tics co mes 
forth, the re fo re, as a sen se of tra cing the mis sing link in con tem po rary 
di scus si ons abo ut the cri sis of po li ti cal su bjec ti vity, the mis sing link 
bet we en the com mon ele ments in do ub tlessly very dif fe rent the o ri es 
from Pla to’s Laws and The Sta te sman to Ari sto tle’s Po li tics and Ni co-
mac hean Et hics, to Ro us se au’s The So cial Con tract, He gel’s Phe no me-
no logy and Phi lo sophy of Right, Marx’s Early Phi lo sop hi cal Wri tings, 
Fo u ca ult’s The Birth of Bi o po li tics, Arendt’s The Ori gins of To ta li ta ri-
a nism, Ha ber mas’s The Com mu ni ca ti ve Ac tion, as the mis sing link on 
4)  For analysis how a crypto-Schmit ti a nism was ap plied in po li ti cal prac ti ces of the Bush ad mi-

ni stra tion in US see Critchley, S. In fi ni tely De man ding, Ver so, New York, 2007.
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how it is that re a son and ot her ness ap pe ar as con sti tu ti ve mo ments of 
the po li ti cal, in con trast to both a con di tion of post po li tics (so me ti mes 
re pla ced by et hics) and po li tics as war, and po li ti za tion of li fe as bi o-
po li tics. 

The con cep tual dif fe ren ce bet we en the po li ti cal and bi o po li tics 
re fers, the re fo re, to the dif fe ren ces bet we en self-con sci o u sness and in-
stru men tal re a so ning, bet we en li fe as a su bject and li fe as an ob ject of 
po li tics, and abo ve and beyond all re flects the two-fol ded ness of the 
know led ge-po wer re la tion. The qu e sti on of bi o po li tics in that sen se is 
the qu e sti on par ex cel len ce on how the phe no me na of war, of in stru-
men tal re a son and tec hni qu es, co me forth to get her with a post po li ti cal 
ap peal to et hics. How is it that all of the se dif fe rent phe no me na ap pe-
ar as an ti po li ti cal, and pre ci sely due to so met hing mis sing among the 
mo ments of re a son and ot her ness that con sti tu te the po li ti cal? How is 
it that the struc tu re of the know led ge-po wer re la tion im pli es both bi o-
po li tics and pos si bi li ti es for new fu tu re po li tics?

POLITICALPHILOSOPHY,SUBJECTIVITY,
KNOWLEDGEANDPOWER

If the first qu e sti on of the po li ti cal, and the re fo re of po li ti cal phi-
lo sophy, is the tra cing of po li ti cal su bjec ti vity, and su bjec ti vity ar ti-
cu la tes and ma ni fests it self thro ugh dif fe rent forms of the know led ge/
po wer re la tion, and is both con sti tu ti ve and con sti tu ted by them, then 
the con di tion of saying so met hing abo ut the po li ti cal li es in a re spon se 
to how it is that know led ge/po wer ap pe ar in such a form and re a son and 
ot her ness as mo ments of the po li ti cal in po li tics. Fo u ca ult’s „in tro duc-
tion“ of po wer in to the analyses of po li ti cal phi lo sophy is then only an 
im pli ca tion of what the en ti re phi lo sop hi cal tra di tion of thin king the 
po li ti cal was en ga ged in, its ra i son d’etre and its own ge ne a logy, par-
ti cu larly the ge ne a logy of Mo der nity as its cri ti cal re flec tion on it self. 
Is this to ex press an al most he re tic tho ught that in Fo u ca ult’s dif fe rent 
wri tings the most im ma nent li ne is the one of his po li ti cal phi lo sophy 
and that the dis tur bing si len ce abo ut it, to get her with fa vo ring the idea 
of „ca re of the self“ and a cer tain „re tre at“ to aest he tics is again not 
anot her chan ce, a con tin gent mi sun der stan ding, a mis sed di a lo gue? 

What wo uld be the im pli ca ti ons of con clu ding that the know led-
ge/po wer re la tion is the con di tion of the po li ti cal and, mo re o ver, in a 
cer tain sen se the po li ti cal it self? Is it a pos si ble fi nal se pa ra tion of et hics 
from po li tics that is so dis tur bing he re? Or is it the very idea that Fo u ca-
ult’s ge ne a logy at the sa me ti me pre sents a pa ra dig ma tic, exem plary par 
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ex cel len ce cri ti que of Mo der nity, but a cri ti que that is not, as Ha ber mas 
wo uld ha ve it, di rec ted to ward its de struc tion and the de struc tion of the 
En lig hten ment, but rat her at Mo der nity’s own self-cri ti que, as a pos si-
bi lity for its ac tual re a li za tion? Is this per haps the re a son why in spi te 
the hyper pro duc tion of works on Fo u ca ult it is not cu sto mary to say or 
at tempt to say what Fo u ca ult did mean by the po li ti cal? And why do es 
Fo u ca ult’s cri ti que of bi o po li tics spe ak pre ci sely of it? And why do es 
Fo u ca ult’s cri ti que of bi o po li tics ap pe ar as „the cri ti que“, a synthe sis 
of Fo u ca ult’s en ti re pro ject of ge ne a logy and cri ti que? Or can the most 
sim ple and ba nal re a son be that Fo u ca ult him self says very lit tle, al-
most not hing abo ut the po li ti cal pro per? To miss the se mo ments is to 
miss not only the ro le of cri ti que in Fo u ca ult but to re main si lent abo ut 
the sub tle yet strong vo i ces, and so me ti mes very ex pli cit vo i ces in deed,  
abo ut what the po li ti cal is and can be in a new fu tu re po li tics. 

One aspect in which the know led ge/po wer re la tion un folds it self 
in con tem po rary thin king and po li ti cal prac ti ces can be fol lo wed in an 
analysis of what to day go es un der the na me of po li ti cal phi lo sophy, 
such as, for exam ple, neo li be ral5) „po li ti cal phi lo sophy“, par ti cu larly 
that part that still con ti nu es to ce le bra te the sta tus quo, that le ads wars 
aga inst (in)hu ma nity and pre sents it self as the phi lo sophy of fre e dom. 
The se cond exam ple is post mo dern „po li ti cal thin king“ that, in a si mi-
lar way in which the first co mes to get her with bi o po li tics as po li tics 
of war and an ti po li tics, co mes forth with post po li tics, a pro duc tion of 
post po li ti cal spa ce (of ap pe a ran ces) that fo unds it self on a ret hin king 
(et hics) of sin gu la rity. The self-con sti tu tion of neo li be ral po li ti cal phi-
lo sophy do es not lie in self-le gi ti mi za tion (in which ju sti fi ca tion of a 
di sco ur se co mes from re a son it self), but rat her in the ac cep tan ce of mo-
ments ex ter nal to phi lo sophy as con sti tu ti ve mo ments, and the re fo re in 
an in stru men ta li za tion of know led ge in the in te rest of po wer. Such is 
the ca se with the ac cep tan ce of the mo ti ve of ne ga ti ve fre e dom as the 
le a ding prin ci ple of so ci ety (sin ce it al ready pre sup po ses and is de ri ved 
from the con cept of pro perty) as the un qu e sti o ned va lue which with the 
li be ra li za tion of the mar ket pre sents the de ci si ve po int of re fe ren ce of 

5)  Sin ce the 1990s „neo li be ra lism“ has mostly been used to re fer to glo bal mar ket-li be ra lism/
ca pi ta lism and for free-tra de po li ci es, the re fo re fre qu ently used in ter chan ge ably with glo-
ba li za tion, and exem pli fi ed in in sti tu ti ons such as the World Bank, the WTO, the IMF. The 
sig ni fi cant mo ment he re is that neo li be ra lism do es not at tempt to ap pe ar as eco no mics pro per, 
but at tempts to ar ti cu la te it self as a po li ti cal, so cial and mo ral phi lo sophy and, mo re o ver, that 
li be ra lism from its be gin nings in the la te 18th cen tury was con struc ted in a si mi lar way, as a 
synthe sis of eco no mics and po li tics, as in se pa ra ble eco no mic/po li ti cal li be ra lism, de ci si ve for 
con tem po rary neo li be ral di sco ur se.
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con tem po rary li be ral di sco ur ses, and in aut hors as No zick and Hayek is 
ac com pa nied by the the ory of the mi ni mal sta te.6) 

The po int he re li es abo ve all in the li be ral be li ef in mar ket for-
ces as both an un qu e sti o ned main va lue and end in it self, which fi nally 
re sol ves not only the eco no mic but al so all po li ti cal and so cial mat ters, 
both in the pu blic and the pri va te sphe res, ar ti cu la ting it self as an ide-
o logy of hu man exi sten ce. This is why, re gar dless of its „con tent“ it 
can not be re cog ni zed as po li ti cal phi lo sophy par ex cel len ce, so mew hat 
si mi lar to the re a son why an „et hics of con tent“ has tro u ble with Kant’s 
cri ti que of it. Wo uld that mean that to a „po li tics of con tent“ we op po se 
a  „po li ti cal for ma lism“? Cer ta inly not in such a strict sen se, but ina-
smuch as the po li ti cal and the con cept of the po li ti cal im pli es uni ver-
sa lism, and the only me a ning of such uni ver sa li sa tion in it is fre e dom, 
as the con di tion of the pos si bi lity of the po li ti cal, then the „po li ti cal 
for ma lism“ of po li ti cal phi lo sophy con sists pre ci sely in cri ti que as its 
im ma nent mo ment. 

This is to say both that the po li ti cal in a phi lo sop hi cal sen se can-
not exist if it can not be bro ught in to qu e sti on, that the pos si bi lity of 
cri ti que is im mi nent to po li ti cal phi lo sophy, that its self-cri ti que opens 
the pos si bi li ti es of the po li ti cal, and that if the re is a dif fe ren ce bet we en 
the po li ti cal and the ide o lo gi cal, then such dif fe ren ce is to be fo und in 
such „po li ti cal for ma lism“, as a mo ve ment of re a so na ble (self)cri ti que, 
which pre ci sely as such is the con di tion for thin king of the po li ti cal 
and po li tics as both a fi eld of pos si bi li ti es and a fi eld of cre a tion. In 
Fo u ca ult’s po li ti cal phi lo sophy such „po li ti cal for ma lism“ is ar ti cu la-
ted as ge ne a logy (of the pre sent), a po li ti cal „met hod“ that sur pas ses 
every ot her met ho do logy but re ma ins strict in a phi lo sop hi cal sen se, 
and pre ci sely in the ro le of per ma nent cri ti que af firms the tra di tion of 
Mo der nity and of thin king the po li ti cal in its stron gest aspects of the 
qu e sti on of the En lig hten ment as its own qu e sti o na bi lity. This tho ught, 
that in a dif fe rent tra di tion of cri ti cal the ory, espe ci ally of the first ge-
ne ra tion of the Frank furt School, was ar ti cu la ted thro ugh the idea that 
„phi lo sophy is al ways di rec ted aga inst the sta tus quo“, do es not in its 
im ma nent me a ning pre sent eit her the ba na li zed or sop hi sti ca ted form of 
the pa ro le „phi lo sophy is re vo lu tion“, for that form of en ga ge ment and 
in vol ve ment wo uld again dis rupt the dif fe ren ce bet we en the po li ti cal 
and po li tics, in such a way that it it self co uld be co me su bject of ide o lo-
gi cal thin king and prac ti ces, but rat her ap pe ars as the tho ught of po li-
ti cal phi lo sophy’s im ma nent cri ti que which, ho we ver, do es not re main 
a ne ga ti ve con cep tu a li za tion of the po li ti cal but in it self ar ti cu la tes the 
po li ti cal as the fi eld of pos si bi li ti es and cre a tion, of the mo ment of the 
6)  For analyses of the se mo ments see No zick, R. Anarchy, Sta te and Uto pia, Ba sic Bo oks, 1974. 

and Hayek, F.V. Con sti tu tion of Li berty, The Uni ver sity of Chi ca go Press, 1978. 
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new, in which the fi eld of the ima gi nary and the fi eld of re a so na bi lity 
me et up in a on go ing di a lo gue. So met hing ap pe a ring abo ut the po li ti-
cal? A „po li ti cal for ma lism“, an ar ti stic cre a tion, a cri ti que, a pos si bi lity 
of pos si bi li ti es, or its con di tion...

If the iden ti fi ca tion of the com mon sig ni fi er in (neo)li be ral the o-
ri es and prac ti ces led to the im pli ca tion of why it is pro ble ma tic to na me 
this di sco ur se po li ti cal phi lo sophy, and this ar ti cu la tion, in re turn, im-
plied saying so met hing of the po li ti cal as well, then the qu e sti on is how 
this re la tes to know led ge/po wer as con sti tu ti ve mo ments of the po li ti cal 
and as ar ti cu la ti ons of con tem po rary an ti po li ti cal di sco ur se. Ro ughly 
spe a king, as for the an ti po li tics of neo li be ra lism, it de mon stra tes the 
mo ve ment of the tran sfor ma tion of the know led ge/po wer re la tion in to 
(the pri macy of) po wer, as a spe ci fic form of for get ting and/or de struc-
ting the very ide as of Mo der nity, ina smuch as they sig nify the qu e sti-
o na bi lity and cri ti cal/cre a ti o nal po ten tial7) as po li ti cal phi lo sophy par 
ex cel len ce, as a ta king of a stand on the si de of (po li ti cal) po wer even 
when in con trast and dis tinct from re a son, as the end of the di a lo gue on 
a „best of all pos si ble worlds“, the end of the ory, the end of hi story, the 
end of events. Mo re o ver, it has al so dis played that the po li ti cal can not 
be en ti rely re du ced to the eco no mi cal, and that a re duc tion of this kind 
(such as a re duc tion of hu man ac tion to mar ket tran sac ti ons) im pli es an 
in stru men ta li za tion of know led ge (re a son) in fa vor of im ple men ta tion 
of cer tain ide o logy.

The an tip hi lo sop hi cal im pul se of neo li be ra lism, ho we ver, per-
haps be ca u se it has ta ken as its ba sis mat ters ex ter nal to phi lo sophy, 
po si ti o ning it self in this ex ter na lity, in the fi eld of the eco no mi cal, of 
po li ti cal po wer and ide o logy, was able furt her to re main in the ex ter-
na lity of the me a ning of con cepts, mo re o ver, to pro du ce new me a nings 
and dif fe ren ces, by in stru men ta li zing know led ge, in stru men ta li zing 
the ory for its own pur po se of ac hi e ving and con sti tu ting glo bal po wer 
struc tu res.8) That is why it co uld not ha ve been struc tu red ot her wi se but 
as an ti po li tics. (Po li ti cal) phi lo sophy’s only re spon si bi lity - if the re is 
any et hi cal mo ment in the po li ti cal - li es in its own re spon se to it self, as 
the re spon se(ibi lity) to and for its own con cepts, the ir ar ti cu la tion and 
7) The mo ti ve of cri ti que of Mo der nity is one of its de ci si ve cha rac te ri stics from its be gin nings, 

whet her one thinks of the ro le of „met ho do lo gi cal do ubt“ in De scar tes or Kant’s pro jects of 
„three cri ti qu es“, or the ro le of cri ti que in He gel, and can be analyzed re gar dless of ot her con-
cep ti ons in eit her early mo dern or ide a li stic tra di tion, and its pre sen ce fol lo wed prac ti cally 
thro ug ho ut its phi lo sop hi cal tra di tion. 

8) One of the exam ples (of the win ner who wri tes hi story and af firms its po li ti cal po wer in the-
ory) is the mas si ve pro duc tion of scho ol bo oks, espe ci ally in the last de ca de, ti tled „Po li ti cal 
Phi lo sophy“, whe re li be ra lism was ne arly al ways pre sen ted as the only way of thin king. For 
re cent exam ples see Swift, A. Po li ti cal Phi lo sophy, Po lity Press, Cam brid ge, 2006 or Mil ler, 
D. Po li ti cal Phi lo sophy, Ox ford, 2003. 
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prac ti ces. This is al so to say that the an ti po li tics of con tem po rary neo-
li be ra lism co uld not ha ve been pro du ced ot her wi se but by an an tip hi-
lo sophy that pre sents its the o re ti cal (dis)ar ti cu la tion, and is ma ni fe sted 
con stantly in all its prac ti ces. De moc racy has been re pla ced by „de moc-
ra tic use of for ce“ and „de moc ra tic wars“, fre e dom has been re pla ced 
by „our va lue of fre e dom“, vi o len ce by „fig hting for the right ca u se“, 
ju sti ce by „sta ble fun cti o ning of the system“ and law by „ex cep ti ons“. 
Con tem po rary neo li be ral po wer and its tec hni qu es of go ver ning (Fo u-
ca ult) in its im ma nent struc tu re is con struc ted as a phi lo sophy of vi o-
len ce in dif fe rent forms, which is a pos si ble re a son for saying that the 
na me of po li ti cal phi lo sophy is inap pro pri a te for it.

But if our po int he re is to say that, asi de from per fect „em pi ri cal 
con di ti ons“ for the ri se and glo bal do mi nan ce of neo li be ra lism in the 
last two de ca des (such as the col lap se of so ci a lism in Eastern Euro pe), 
the re is so met hing wit hin the li be ral di sco ur se it self that ena bled the 
ap pe a ran ce of con tem po rary neo li be ral prac ti ces, and that this debt of 
an ti po li tics which to day ap pe ars as bi o po li tics is a debt to Mo der nity, 
both in the sen se of its for get ting and de struc tion and as re a li za tion of 
one of its pos si bi li ti es (for li be ra lism ap pe a red exactly as and in the 
pro duc tion of Mo der nity), then what is to be said abo ut post mo der nity9) 
in this sen se?  

Is it not the ca se that post mo der nity in the ory ap pe a red exactly 
with the idea to open up a new spa ce, a dif fe rent, free spa ce of the ory 
as the spa ce of fre e dom of thin king and do ing, of re cog ni tion of mul ti-
pli city and dif fe ren ces as the hu man con di tion? Has post mo der nity not 
di sclo sed and re in tro du ced the ro le and sig ni fi can ce of ot her ness and 
ir re du ci ble dif fe ren ces, thro ugh which pre ci sely mo ments such as di-
a lo gue, cre a ti vity, new be gin nings, the fi eld of pos si bi li ti es and po ten-
ti a li ti es ari se? Are not the wri tings of Li o tar, Der ri da, Le vi nas, Nancy 
con tem po rary phi lo sop hi cal works at the ir best, a pos si ble pat hway for 
thin king de moc racy and per haps an an swer to bi o po li tics as well?

This, ho we ver, and un for tu na tely, is the mo ment in which this 
li ne of ar gu men ta tion be co mes so mew hat pa ra do xi cal in it self. By all 
me ans, and dif fe rently than neo li be ral di sco ur se and its ac cep tan ce of 
mo ments ex ter nal to phi lo sophy for its own fo un da tion, post mo der-
nity, in all its dif fe rent ap pe a ran ces, is phi lo sophy par ex cel len ce, abo-
ve and beyond all a the o re ti cal analysis and a the o re ti cal cri ti que of 
me taphysics and on to logy. But this is just exactly whe re the qu e sti on 

9)  The con cept „post mo dern“ ap pe ars aro und 1870 in En gland, in re la tion to the „pro gres si vi-
stic“ cri ti que of French im pres si o nism in pa in ting, then in Ger many in 1917 in the work Die 
Kri sis der euro pa ischen Kul tur (Pan nwitz), and as an ar ti cu la ted phi lo sop hi cal con cept with 
Li o tar’s work La con di tion post mo der ne (1979). 
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ap pe ars: whe re is po li tics in post mo der nity? And what is post mo dern 
po li ti cal phi lo sophy? Do es not po li tics ap pe ar as so met hing set asi de, 
al most for got ten, in sig ni fi cant, in the last im pli ca tion even ex te ri or to 
post mo dern thin king? What has post mo der nity exactly af fir med by gi-
ving and bu il ding on the pri macy of et hics in the fi eld of prac ti cal phi-
lo sophy? The qu e sti on is whe re the pos si bi lity for post mo dern po li ti cal 
phi lo sophy li es.10) 

One pos si ble in ter pre ta tion, a the o re ti cal pos si bi lity, wo uld be 
to say that thro ugh its fo cus on sin gu la rity and in di vi du a lity, on ot-
her ness and et hi cal re la ti ons, on in di vi dual re la ti ons as pri ma rily et-
hi cal in struc tu re, post mo der nity has both con struc ted and af fir med a 
post po li ti cal spa ce and in that sen se is not to be re gar ded as po li ti cal 
phi lo sophy par ex cel len ce. A post po li ti cal et hics of post mo der nism, on 
the ot her hand, still do es not ex clu de it from analysis of any even tual 
po li ti cal im pli ca ti ons of such a di sco ur se. For what are the im pli ca ti ons 
of a di sco ur se that, for in stan ce, si tu a tes all phan tasms of vi o len ce in to 
phi lo sop hi cal tra di tion, cul tu ral tra di tion and po li ti cal tra di tion? And, 
mo re o ver, in this re spect ap pe ars to be so mew hat clo se to neo li be ral 
thin king and its re la tion to tra di tion? Furt her mo re, post mo der nism in 
this sen se of ar ti cu la ting a „po li tics of li fe“ and/or „po li tics of sur vi val“, 
that po sits all vi o len ce and pre con di ti ons for to ta li ta ri a nism as ex clu si-
ve thin king and events of the past, ap pe ars to be even mo re ra di cal in its 
„all-in clu si ve“ at tack on (We stern) cul tu re/ci vi li za tion/tra di tion. Do es 
not this very ge stu re by it self open up exactly the spa ce for a con tem po-
rary po li tics of vi o len ce? 

The mo ment any al ter na ti ve is va lu a ted as the „one and only“ 
and as a cho i ce „for or aga inst hu ma nism“, one re o pens the fri end-
enemy di sco ur se and the path for to ta li ta ri a nism. In ot her words, the re 
is so met hing in the very sayings and ar ti cu la tion of post mo dern di sco-
ur se that not only do es go in li ne with trends of cre a ting a glo bal, pro-
gres si ve, ur ban spa ce (i.e. of cre a ting new dif fe ren ces and pro du cing 
new con cepts), or dec la ring the end of hi story, but so met hing that re-
sem bles a cre a tion of an ti po li tics of li fe/sur vi val, or dec(on)struc tion of 
po li tics of li fe/sur vi val that hap pens on the mar gins of its own post po-
li tics. The the o re ti cal and po li ti cal im pul se of a Ni etzschean mo ment 
and/or a cer tain re con ci li a tion with the (ju sti fi ca tion of) the sta tus quo 
with a se arch for et hi cal sin gu la rity are dif fe rent ac cents which ma ke 
post mo dern po li tics eit her a po li tics of sur vi val  (this world is, if not 

10)  See for exam ple Der ri da, J. Spec ters of Marx, Ro u tled ge, New York-Lon don, 1994 or Der ri-
da, J. The Gift of De ath, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1995 and Der ri da, J. “The De con struc-
tion of Ac tu a lity: An In ter vi ew with Jac qu es Der ri da“, Ra di cal Phi lo sophy 68/1994. Al so see 
Li o tar, J.F. Po li ti cal Wri tings, Uni ver sity of Min ne so ta Press, 1993.    
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the best, then the le ast worst) or a po li tics of li fe (as good as it gets). 
In ot her words, whi le on the one hand the re do ub tlessly is so met hing 
in the cha rac te ri za tion that post mo der nism, with its end of me ta nar ra ti-
ves, brings with it at ti tu des of do ubt, re sent ment or even ni hi lism (and 
in that sen se at best re pre sents a se ri es of stra te gi es of sur vi val), at the 
sa me ti me it car ri es so met hing of a Dionysian ce le bra tion, of the fe ast 
in which the idea that not hing stands tran sforms it self in to the tho ught 
that everything is pos si ble. 

Post mo der nism as a vi sion of a post hi sto ri cal so ci ety of glo bal 
in di vi du a lism, of plu ra lism and mul ti pli ci ti es the re fo re ap pe ars eit her 
as an im pli cit af fir ma tion of the „po li tics of dif fe ren ce“ and its crypto-
de moc ra tic po li ti cal stan ce, or by its fo cus on the et hi cal di men sion as 
pri mary and con sti tu ti ve for in ter su bjec ti vity, opens up a post po li ti cal 
spa ce, de(con)struc ting the furt her pos si bi lity for new po li tics. The ot-
her mo ment is that post mo der nism can al so pre sent it self as an ex pli cit 
af fir ma tion of and for the (neo)li be ral di sco ur se, a ju sti fi ca tion of the 
sta tus quo in the sen se of li ving in the „best pos si ble world“ that is not 
qu a li ta ti vely or syste ma ti cally to be bro ught in to qu e sti on and whe re 
cri ti que li mits it self mostly to mar gi na li zed mat ters. This is the sub-
tle dif fe ren ti a tion bet we en aut hors such as Lyotard, Der ri da, Le vi nas, 
Nancy and Ran ci e re, whe re the post mo dern post po li ti cal pos si bi lity is 
ar ti cu la ted, and aut hors such as Rorty, Ha ber mas and Gid dens, who 
di rectly call for the im ple men ta tion of a con tem po rary We stern mo-
del of po li tics, in most ca ses with the ar gu ment abo ut its com pa ra ti ve 
strength.11)   

In ot her words, in terms of the know led ge/po wer re la tion as con-
sti tu ti ve for thin king the po li ti cal, post mo der nism ap pe ars eit her as a 
ra ti o na li za tion of do mi nant We stern an ti po li ti cal di sco ur se, i.e. as the 
in stru men ta li za tion of know led ge, ma king a ca se for po wer and its the-
o re ti cal and prac ti cal im ple men ta tion (what Fo u ca ult calls „tec hni qu es 
of go ver ning“), or as a ra di cal re fu sal of re a son and the en ti re tra di tion 
of Mo der nity on the ba sis of its iden ti fi ca tion with vi o len ce.12) The po int 
he re is that whi le it is do ub tlessly pos si ble and sig ni fi cant to the ma ti-
ze the di sco ur se of do mi na tion in We stern phi lo sophy, and mo re o ver 
it be longs as a pos si bi lity pre ci sely to a the o re ti cal re qu est of po li ti cal 

11)  See for exam ple Gid dens, A. Beyond Left and Right: The Fu tu re of Ra di cal Po li tics, Po lity 
Press, 1994 and Gid dens, A. The Third Way, Po lity Press, 1998.

12)  In Con di tio Mo der na Man fred Frank ar ti cu la ted the ways in which post mo der nism at tempts 
to ma ke a strong ca se bet we en ra ti o na lity and vi o len ce, and im por tantly thro ugh the con cept 
of le gi ti ma tion as a „pat ho logy of Mo der nity“.  Whi le Frank’s vi ews on post mo der nity as 
„pre fa sci stic an ti-mo der nism“ cer ta inly re main ar gu a ble, Frank’s furt her ar gu ment that it is 
not ra ti o na lity which ju sti fi es vi o len ce but rat her a to tal cri ti que of ra ti o na lity that ena bles it 
can hardly be dis pu ted. For de ta i led analysis see Frank, M. Con di tio Mo der na, Rec lam Le ip-
zig, 1993. pp. 5-20 and 90-120.   
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phi lo sophy, the furt her mo ve of de(con)struc ting re a son per se, by its 
equ a li zing with vi o len ce is what ap pe ars as pro ble ma tic, as a the o re-
ti cally il le gi ti ma te mo ve that de(con)structs it self, re ac hes up al most 
to a me taphysi cal cla im sub spe cie aeter ni ta tis, and one with po li ti cal 
im pli ca ti ons. Mo re o ver, the qu e sti on then ari ses: was it be ca u se of such 
a mo ve that the idea of le gi ti macy ne e ded to be di smis sed? What is di-
smis sed with the idea of le gi ti macy? By de-le gi ti mi zing know led ge in 
such a sen se of mo ve ment of the po li ti cal, at the sa me ti me the idea of 
po wer in re la tion to know led ge, as a pos si bi lity dif fe rent from po wer as 
vi o len ce is dis rup ted. 

What might be na med as a „de moc ra tic plu ra lism“ of po li ti cal 
phi lo sophy cer ta inly re ma ins open for a post mo der nism, ina smuch as 
it at tempts to ar ti cu la te a re spon se to what the po li ti cal is, how po li ti cal 
su bjec ti vity and new po li tics can ap pe ar, and pre ci sely how its in di vi-
du a li ti es, sin gu la ri ti es, dif fe ren ces and ot her ness can ari se and ma ni-
fest them sel ves as con sti tu ted by the po li ti cal, as the po li ti cal it self. In 
this sen se, Ari sto tle’s wri ting that „the will sho uld fol low what re a son 
con firms“ but that phro ne sis in ne ver only know led ge „of the ge ne ral“ 
but al so al ways „of the par ti cu lar“ for it re fers to ac tion13), re ma ins in-
struc ti ve and, even mo re when re cog ni zed as a mo ment la ter ar ti cu la ted 
and de ve lo ped in Mo der nity, pre sents a way to un der stand the idea of 
le gi ti macy in po li ti cal phi lo sophy. In terms of the re la tion bet we en the 
po li ti cal and po li tics this mo ment has to do pre ci sely with ar ti cu la tion 
and af fir ma tion of po li ti cal su bjec ti vity in po li ti cal iden ti ti es. 

The con cept of po li ti cal su bjec ti vity, in dis tin ction to con cepts 
of po li ti cal ac tion or po li ti cal prac ti ce, in it self al ready car ri es all the 
am bi va len ces, po ten ti a li ti es, mul ti pli ci ti es of the know led ge/po wer re-
la tion in Mo der nity (which ex pla ins both the post mo dern and li be ral 
di sco ur ses and the ir uses of con cepts of sin gu la rity and in di vi du a lity 
and ne ver su bjec ti vity in saying so met hing abo ut the po li ti cal), and ex-
actly as such ap pe ars as a pos si ble re spon se to bi o po li tics. Bi o po li tics 
as an ti po li tics, ma ni fe sted in the „po li tics of (de moc ra tic) wars“, in a 
po li ti za tion of li fe that ta kes on many dif fe rent forms in con tem po rary 
con texts of the in stru men ta li za tion of know led ge, de stroys the very 
idea of po li ti cal su bjec ti vity as im ma nent, cri ti cal know led ge, pro du-
ced and ar ti cu la ted in in ter su bjec ti ve on go ing di a lo gue and its mo ve-
ment bet we en po li tics and the po li ti cal, whi le as post po li tics ap pe ars as 
in di vi dual self- cre a tion, that be co mes in and thro ugh the et hi cal and 
aest he ti cal of so me dif fe rent form of en co un te ring non-con cep tu a li zing 
ot her ness, an ot her ness that, li ke sin gu la rity, can only be li ved up to, 
13)  See Ari sto tle, Ni co mac hean Et hics, 1139a, II-2 and 114b, VII-7. 
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but ne ver ar ti cu la ted and bro ught in to re la tion with know led ge, which 
it struc tu rally op po ses.14)        

It can per haps be ar ti cu la ted that po li ti cal iden tity, when not con-
ce i ved as a „po li tics of dif fe ren ce“ but in re la tion to the po li ti cal, al-
ways pre sents a cer tain form of po li ti cal su bjec ti vity, but in such a way 
that su bjec ti vity do es not oc cupy a dif fe rent, tran scen dent sphe re but 
re fers to con di ti ons of ap pe a ran ces of dif fe rent po li ti cal iden ti ti es. How 
is such a di sco ur se pos si ble? If such a di sco ur se is re flec ted as the very 
pos si bi lity of po li ti cal su bjec ti vity and the re fo re of the po li ti cal, and 
if thin king the po li ti cal sig ni fi es the at tempt to re flect the qu e sti ons of 
know led ge and po wer and the ways in which they ap pe ar as con sti tu-
ti ve for po li tics in terms that it has so met hing to do with re a son and 
so met hing with ot her ness, then po li ti cal phi lo sophy by its con cept is 
the very pos si bi lity of such a di sco ur se and in that sen se is al ways a 
re spon se to the chal len ges of Mo der nity and its en ti re tra di tion. Mo re o-
ver, it is the qu e sti on of the po li ti cal.

Anot her tho ught he re is that what is uni que abo ut po li ti cal su-
bjec ti vity is that it not only im por tantly re fers to the con sti tu tion of the 
po li ti cal with re a son as its agency, but that the po li ti cal it self pre sents 
the very im ma nent con di tion of su bjec ti vity in the sen se that it re fers 
to in ter su bjec ti vity as its de ci si ve con di tion. What can be con clu ded 
from the fact that re gar ding this mo ment the re is very lit tle dif fe ren ce in 
the o ri es as dif fe rent as He gel’s di a lec tic of re cog ni tion as be co ming of 
self-con sci o u sness in Phe no me no logy and Le vi nas’s phe no me no logy 
of ot her ness, in the sen se that in both su bjec ti vity co mes in to be ing with 
and thro ugh in ter su bjec ti ve re la ti ons, and iden tity be co mes pos si ble by 
ot her ness, the only dif fe ren ce be ing that the first ca se oc curs thro ugh 
ra ti o na lity and the se cond thro ugh mo re of an et hi cal and emo ti o nal 
sen se of such a re la tion.15) It se ems that the only pos si bi lity he re is to 
say that the po li ti cal struc tu re of su bjec ti vity, in the sen se of ot her ness 
be ing its con sti tu ti ve con di tion, cre a tes a ten sion of dif fe rent, mul ti ple 
mo ments, re ve a ling its own pos si bi lity in and thro ugh com plex en co-
un ters. Whi le on the one hand, know led ge ap pe ars as a si ne qua non of 
both po li ti cal su bjec ti vity and the po li ti cal, in its dif fe ren ti a tion from 
bi o po li tics as eit her a di smis sal of re a son (what in fi nal im pli ca tion le-
ads to an anar chic crypto de moc racy) or its in stru men ta li za tion (as in 
con tem po rary li be ral po wer po li tics), and in that re spect con sti tu ti ve for 
po li ti cal iden ti ti es as well. In prac ti cally the en ti re tra di tion of po li ti cal 
phi lo sophy (what post mo der nism so me ti mes over lo oks) we find al so 

14)  See for exam ple Le vi nas, E. To ta lity and In fi nity, Klu wer Aca de mic Pu blis her, Bo ston, 1980.  

15)  For de ta i led analysis see He gel, G.V.F. Phe no me no logy of Spi rit, Ox ford Uni ver sity Press, 
1977 and Le vi nas, E. En tre No us, Co lum bia Uni ver sity Press, 1998.  and al so Le vi nas, E. Hu-
ma nism of the Ot her, Uni ver sity of Il li no is, 2006. 
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the sig ni fi cant mo ment of dif fe rent „po li ti cal emo ti ons“ that emer ge in 
and with the very sa me su bjec ti vity. Ari sto tle’s fri endship, Ro us se au’s 
pity, Slo ter dijk’s an ger, Le vi nas’s tra u ma, Bu tler’s vul ne ra bi lity16) are 
ar ti cu la ted pre ci sely as po li ti cal emo ti ons that ap pe ar as both mo ti va ti-
o nal po ten ti als and bin ding mo ments, and can so me ti mes ap pe ar even 
as the ba sis for con struc ting po li ti cal iden ti ti es.  

But if bi o po li tics de stroys the con di ti ons of the pos si bi lity of the 
po li ti cal, if it de structs the pos si bi lity of its ap pe a ran ce thro ugh the po-
li ti za tion of li fe, has this not to do with the con struc tion of po li ti cal 
iden ti ti es on the ba sis of po li ti cal emo ti ons, with po li ti cal emo ti ons be-
co ming a ba sis for po li tics, and dif fe rent ways in which both bi o lo gi-
cal li fe and its cha rac te ri stics and the psycho lo gi cal li fe of in di vi du als 
be co me a ba sis for po li ti cal iden ti ti es? And is this not the de ci si ve re a-
son for re a son, and its very le gi ti ma tion? For what wo uld hap pen in a 
dif fe rent ca se? 

Let us re mem ber he re Schmitt’s fri end-enemy dis tin ction, as an 
exam ple of the way in which po li ti cal emo ti ons ap pe ar as con sti tu ti ve. 
What we re the im pli ca ti ons of such a po si ting? Abo ve all, it was the 
the o re ti cal im ple men ta tion of a de ci si o ni stic mo del of so ve re ignty, of 
po wer that be co mes thro ugh and fo unds it self on the one who de ci des, 
of the one who ap pe ars as the so ve re ign, as whe re the po li ti cal is con-
sti tu ted.17) But has not Schmitt’s thin king of the po li ti cal and pre ci sely 
his the ory of so ve re ignty had its so ur ce in phi lo sop hi cal tra di tion, espe-
ci ally the tra di tion of Mo der nity and the ory such as Hob bes’s? Do ub-
tlessly, this se ems to be exactly the ca se and is the li ne in the tra di tion 
of Mo der nity on the ba sis of which the ap pe a ran ce of bi o po li tics in a 
cer tain sen se was pos si ble, as one pos si bi lity of the o ri zing and ma ni-
fe sta tion of the know led ge/po wer re la tion that ena bled a form of un-
der stan ding and prac ti cing so ve re ign po wer (what in post mo der nism is 
na med the „We stern di sco ur se of do mi na tion“). The way in which this 
mo ment was ta ken over, then mo di fied and ar ti cu la ted so as to ena ble 
the ap pe a ran ce of the con tem po rary phe no me na of bi o po li tics to get her 
with con tem po rary di sco ur ses of do mi na tion and po wer po li tics has to 
do with neo li be ral po licy and its com bi ning of the se mo ments of the 
pre va len ce of po li ti cal emo ti ons (par ti cu larly su i ta ble in „the ti me of 
16)  Slo ter dijk go es so far as to ar gue that if af fects we re not re a so na ble in the ir own way they 

wo uld not be con sti tu ti ve for the hu man be ing, in si sting that a ret hin king of thymos for un-
der stan ding po li tics is of de ci si ve im por tan ce. For de ta i led analysis see Slo ter dijk, P. Zorn 
und Ze it.Po li tisch-psycho lo gischer Ver such, Su hr kamp, 2006. For analysis of ot her po li ti cal 
emo ti ons see Ari sto tle, Po li tics, Pen guin Bo oks, 2000, Le vi nas, E. Ot her wi se Than Be ing: 
Or Beyond Es sen ce, Klu wer Aca de mic Pu blis hers, 1998, Ro us se au, J.J., The So cial Con tract, 
Pen guin Bo oks, 2007, and Bu tler, J. Pre ca ri o us Li fe: The Po wer of Mo ur ning and Vi o len ce, 
Ver so, New York, 2004.

17)  See Schmitt, C. The Con cept of The Po li ti cal, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 
1996. 
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pic tu res“, me dia ex pan si on and de ve lop ment of in for ma tion tec hno lo-
gi es), and ot her ex ter nal mo ments such as the eco nomy and ide o logy 
of con tem po rary ma te ri a lism. Con sti tu ting po li ti cal iden ti ti es on ot her, 
dif fe rent emo ti ons is, alt ho ugh per haps dif fe rent in terms of pos si ble 
em pi ri cal po li ti cal im pli ca ti ons, struc tu rally the sa me in the sen se that 
it di sa bles exactly the pos si bi lity of hu man fre e dom and in that way the 
pos si bi lity of the po li ti cal. 

The im pli ca tion that fol lows is that, alt ho ugh po li ti cal emo ti ons 
can ap pe ar to be sig ni fi cant in the en ti re spa ce of the ma ni fe sta tion of 
the po li ti cal and can cer ta inly con tri bu te and play a ro le in the con-
struc tion of po li ti cal iden ti ti es, and fi nally are a part of su bjec ti vity, 
and the re fo re po li ti cal su bjec ti vity ina smuch as it stands for the re la tion 
to ot her ness and mo ve ment of in ter su bjec ti vity, when ta ken as a con-
di tion per se and as a con sti tu ti ve mo ment of the po li ti cal, it can lead 
di rectly to bi o po li tics. The re spon se, ho we ver, is per haps eit her not to 
be con struc ted one-si dedly, as an „al ter na ti ve to re a son“ that by it self 
re sol ves all dif fi cul ti es, that as an unex pec ted for ce ar ri ves and sorts out 
all dif fi cul ti es, but maybe li es so mew he re along the li nes of Fo u ca ult’s 
qu e sti on „What is En lig hten ment to day?“ This is to say that the re spon-
se is abo ve and beyond all a qu e sti on, and qu e sti ons in plu ral and ne ver 
a de fi ni te an swer, and that only as such do es it at the sa me ti me pre sent 
the mo ment of both cri ti que and cre a tion as mo ments of the po li ti cal.  
Furt her mo re, it ma kes so met hing of Mo der nity and the re fo re the tra-
di tion of po li ti cal phi lo sophy li ve by ma king it ali ve, and ret hin king 
its qu e sti on of how re a son and ot her ness en co un ter each ot her in the 
po li ti cal and how a new po li tics can be tho ught abo ut if it is the re a so-
na ble (and then ot her) re la tion to ot her ness that is fre e dom. If po li ti cal 
phi lo sophy is fun da men tally a phi lo sophy of hu man fre e dom, how is it 
that know led ge and po wer, to get her with the „for mu la“ of Mo der nity 
that know led ge is po wer, play out in a way that such fre e dom can be 
ac tu a li zed and the po li ti cal ap pe ar?

Can the re mem bran ce of phi lo sop hi cal tra di tion from the Gre-
ek po lis and its furt her ar ti cu la tion and mo ve ment thro ugh Mo der nity, 
espe ci ally in the sen se of the pu bli city, de ba te and be co ming of the 
po li ti cal, and the li ve li ness of such a mo ment in ret hin king the re la tion 
bet we en know led ge and po wer be a pos si ble re spon se, or rat her the qu-
e sti on po sed of the po li ti cal? Can a Ro us se a u ian tra di tion of thin king 
as so ci a tion and so ve re ignty be the ot her, the very ot her mo ment of Mo-
der nity that can ap pe ar as a re spon se to con tem po rary phe no me na of 
bi o po li tics? Can the pos si bi lity of ret hin king fre e dom and de moc racy 
ap pe ar in a dif fe rent form of thin king abo ut so ve re ignty, as a way in 
which ot her ness, mul ti pli ci ti es; su bjec ti vi ti es con sti tu te them sel ves in 
the act of con sti tu ting the po li ti cal?
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In The So cial Con tract Ro us se au wri tes: „When scat te red men, 
re gar dless of the ir num ber, are suc cessfully en sla ved to a sin gle chain, 
I see in this not hing but ma sters and sla ves, it is, if you will, an ag gre-
ga tion but not an as so ci a tion, the re is ne it her pu blic good nor body po-
li tic.“18) If the dif fe ren ce bet we en Hob bes and Ro us se au (and Loc ke on 
the third si de) pre ci sely re la te to the qu e sti on of thin king so ve re ignty 
and mo re o ver to thin king the po li ti cal, and if thin king of the po li ti cal 
and po li ti cal su bjec ti vity in that sen se can not be vi e wed wit ho ut ret-
hin king so ve re ignty in a way that has to do so met hing with its very 
ap pe a ran ce, co uld it not be that po pu lar so ve re ignty, as the act of „how 
a pe o ple be co me a pe o ple“ in it self im pli es the pos si bi lity of po li tics as 
fre e dom and de moc racy? Is it not that be gin ning from such an act an 
un der stan ding and con struc tion of po li ti cal iden ti ti es dif fe rent from bi-
o po li tics can be ar ti cu la ted? 

Co uld it be that the un re a li zed and for got ten pos si bi lity of Mo-
der nity that can be ret ho ught in the con text of con tem po rary an ti po li-
tics, a re spon se to ret hin king the con sti tu ti ve mo ments of re a son and 
ot her ness, a chal len ge of the ro le of cri ti que, qu e sti o na bi lity and open-
ness, a pos si bi lity of li ving prin ci ples of de moc racy as the fi eld of hu-
man fre e dom and hu man cre a tion, a mo ve ment of be co ming po li tics as 
po wer in a dif fe rent sen se, whe re the know led ge/po wer re la tion ap pe ars 
in and thro ugh the su bjec ti vity of the po li ti cal? And co uld this then be 
the mo ment of et hics in new po li tics, in the very sen se that in con trast 
to the ap pe a ran ce of bi o po li tics in which po li tics is al ways ob jec ti fied, 
ma de an ob ject or in stru ment, he re it ari ses as the ena be ling of di a lo gue, 
as the con di tion of pos si bi lity of the po li ti cal, that un li ke the „po li tics 
of dif fe ren ce“, its crypto de moc ra tic pro duc tion of dif fe ren ces that rest 
on bi nary thin king and bi nary op po si ti ons, ar ti cu la tes fre e dom as de-
moc racy? 

Do es not Fo u ca ult’s ge ne a lo gi cal analysis that re flects not only 
on the form of ap pe a ran ce of bi o po li tics as Fa scism and Na zism but on 
the way in which bi o po li tics ap pe a red in a new form in ci vil so ci ety 
and li be ra lism (as the very re a son why We stern-li be ral ide als of pe a ce, 
fre e dom and de moc racy we re not re a li zed) at the sa me ti me pre sent the 
pos si bi lity of such ar ti cu la tion?  
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BogdanaKoljević

(DIS)APPEARANCEOFTHEPOLITICAL?*

Summary
In this ar tic le the aut hor ar gu es that con tem po rary po li ti cal prac-

ti ce su per se eds po li ti cal the ory and po li ti cal phi lo sophy that are still 
not able to com pre hend and ar ti cu la te its mo ve ment. The aut hor ar gu es 
that what is lac king is not only „the na me“ for po li ti cal su bjec ti vity but 
un der stan ding of its me a ning and pos si bi lity of ap pe a ran ce. Con tra sting 
bi o po li tics – as an ti po li tics pro per – to the po li ti cal, in the se cond part 
the aut hor di scus ses cur rent the o re ti cal trends of bi o po li tics (neo li be ra-
lism and post mo der nity) and tra ces the con di ti ons nec ce sary to an swer 
it. 
Key words: the po li ti cal, bi o po li tics, po li ti cal phi lo sophy, dis sa pe a ren ce, 

know led ge, po wer.

*)  This ar tic le pre sents a part of doc to ral dis ser ta tion en ti tled “Bi o po li tics and Po li ti cal Su bjec-
ti vity”, The New School Uni ver sity, New York, Oc to ber 2009. It has been slightly mo di fied 
for the se pur po ses. 
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ДраганСуботић
Институт за политичке студије, Београд

ОДНОСИСЈАВНОШЋУУ
ПОСТ-ИНДУСТРИЈСКОМДРУШТВУ

Сажетак
Аутор пи ше о ре ла ци ји од но са с јав но шћу – мо дер но дру-

штво ко је де фи ни ше као пост-ин ду стриј ско, ин фор ма тич ко дру-
штво зна ња, ин фор ма ци ја и ви со ких тех но ло шких до стиг ну ћа. 
Са вре ме но дру штво ви ди као ди на мич ку, раз вој ну и ино ва тив ну 
це ли ну гло бал ног дру штва, укљу чу ју ћи у пр вом ре ду убр зан раз вој 
мо дер них тех но ло ги ја ко је ће об ли ко ва ти струк ту ру и ди на ми ку 
дру штва. У том сме ру, од ре ђу је и од но се с јав но шћу у те о риј ској, 
стра те гиј ској и опе ра тив ној рав ни ко ја омо гу ћу је функ ци о нал ност, 
флек си бил ност и про фи та бил ност пост-ин ду стриј ског дру штва. 
Исто та ко, де фи ни ше и уло гу ма сов них ко му ни ка ци ја у уоб ли ча-
ва њу јав ног мње ња што је од зна ча ја за опе ра ти ван мо дел од но са 
с јав но шћу. Ди зај ни ра од но се с јав но шћу у кон тек сту со цио-по ли-
тич ког окру же ња и гло бал них про це са у све ту.
Кључ не ре чи: По ли ти ка, Дру штво, Мо дер ни за ци ја, Од но си с јав но шћу...

1.САВРЕМЕНОДРУШТВОНАПОЧЕТКУ21.ВЕКА

Свет ско дру штво је огром на пи ра ми да мо ћи, «стро га хи је-
рар хи ја дру штва са пре бо га тим го спо да ри ма све та на ње ном вр ху, 
и дру штви ма ко ја ве ге ти ра ју у си ро ма штву и бе ди на дну пи ра ми-
де».1)

Крај про шлог и по чет ком овог ве ка по себ но ме ња сли ку све-
та ра да (брз раз вој на у ке, тех ни ке и тех но ло ги је, ква ли фи ка ци о не 
струк ту ре ка дро ва...), па но ва сред ства ра да зах те ва ју све о бу хват-
ни је и це ло ви ти је обра зо ва ње, пре све га мла дих. Но ва за ни ма ња 

1)  М. Пе чуј лић, В. Ми лић, Со ци о ло ги ја, Прав ни фа кул тет; Бе о град, 1994, стр. 179.
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под ра зу ме ва ју но ве ка дро ве за но ви век. Из то га про из и ла зи пи-
та ње очу ва ња чо ве чан ства у на ви ка ма на сту па ју ће ци ви ли за ци је. 
Оп шта гло ба ли за ци ја и мо де ран на чин жи во та са со бом не ми нов но 
но си оту ђе ње љу ди и ве ли ки за да так би ће ства ра ње та квих об ли-
ка ра да кроз ко је ће сва ки по је ди нац мо ћи на нов на чин да раз ви ја 
сво је ду хов но би ће, јер се не сме до зво ли ти да ма те ри јал ни про-
грес пре вла да и да ин ди ви дуа из гу би иден ти тет и ду хов ност. Та ко 
це ли ну на шег оп стан ка чи не у под јед на кој ме ри тех нич ко-тех но-
ло шка и сфе ра ду хов но сти и тра ди ци је. 

На уч но тех но ло шке про ме не у са вре ме ном дру штву зах те-
ва ју фор ми ра ње тзв. ин фор ма тич ког дру штва, од но сно про ме не у 
по гле ду из ме на у ква ли фи ка ци ја ма за по сле них. Нео п ход на је ви ша 
кул ту ра, ве ћа струч ност и ши ре по зна ва ње це ли не од стра не ве ћег 
бро ја рад ни ка. Та ко за па жа мо ма сов ну тен ден ци ју ви шег обра зо-
ва ња. 

До ла зи мо до за кључ ка да ће у са вре ме ном све ту во де ћа дру-
штва би ти она ко ја ће ство ри ти нај бо љи си стем обра зо ва ња, за раз-
ли ку од ра ни јег пе ри о да ка да су при мат има ли они са ве ћим при-
род ним бо гат стви ма, од но сно ин ду стриј ским по тен ци ја ли ма.2) 

Епо ха у ко јој жи ви мо бит но се раз ли ку је од прет ход них и по 
пи та њу за ста ре ва ња зна ња. То ком два де се тих го ди на про шлог ве ка 
зна ња ко ја је чо век сти цао за до во ља ва ла су ње го ве по тре бе то ком 
рад ног ве ка, док да нас то ни је слу чај. Да нас је по тре ба да се чо век 
кон стант но еду ку је, и све че шће су у окви ру ре дов них по сло ва оба-
ве зни и се ми на ри или пре да ва ња. Под ула га њем у ка дро ве ви ше се 
не под ра зу ме ва са мо фи нан сиј ска на док на да већ и сти ца ње но вих 
зна ња и об у ча ва ње за но ве вр сте по сло ва или нов на чин ра да.

У са вре ме ном дру штву зна ње по ста је сред ство раз во ја, и пут 
за оства ре ње бит них ин те ре са чо ве ка. Обра зо ва ње се од ви ја чи-
та вог рад ног ве ка, и оно та ко по ста је про цес. Има би тан ути цај 
на ве ћу про дук тив ност ра да, успе шан дру штве но-еко ном ски и све-
стра ни раз вој лич но сти. Да би обра зо ва ње од ра слих би ло по ве за-
но са на у ком, тех ни ком и тех но ло ги јом нео п ход но је да се раз ви је 
уну тра шња по тре ба чо ве ка за све стра ним раз во јем, и то:  1) Да 
бу де пра во и ду жност свих за по сле них у пр вом ре ду; 2) Да си стем 
обра зо ва ња од ра слих бу де це ло вит и ди фе рен ци ран, да омо гу ћи 
ма сов но обра зо ва ње, демокрaтс ко и перманeнтно; 3) Нео п ход но је 
обез бе ди ти ма те ри јал ну осно ву за обра зо ва ње од ра слих.

На уч но-тех но ло шка ре во лу ци ја у свим сег мен ти ма жи во та и 
ра да има сво је по зи тив не, али и не га тив не стра не. Ауто ма ти за ци ја 
ути че на по де лу ра да су прот но од ме ха ни за ци је. Код ме ха ни за ци-
2) Др Дра ган Су бо тић: Ка мо дер ном пред у зет нич ком дру штву, Бе о град, 2007, стр. 169-

170.
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је про из вод ни про це си пред ста вља ју се ри ју ин ди ви ду ал них ак ци ја 
ускла ђе них са рас по ре дом по је ди нач них ма ши на, док се у ауто ма-
ти за цји ра ди о јед ном ин те гри са ном про из вод ном си сте му.3) 

Да кле, по ла зе ћи од Ра сто ве пе ри о ди за ци је раз во ја људ ског 
дру штва на: а) тра ди ци о нал но, б) пре ла зно, в) дру штво ин ду стриј-
ског уз ле та (раз вој на уч них и тех но ло шких до стиг ну ћа сре ди ном 
19. ве ка), г) раз вој ка зре лом ин ду стриј ском дру штву (од по чет ка 
20. ве ка ка да је убр зан раз вој про из вод них сна га и но вих тех но ло-
ги ја), Кеј нсо ва еко ном ска док три на би од го ва ра ла Рас то вом пе том 
по след њем ти пу под на зи вом: дру штво ма сов не по тро шње и бла-
го ста ња. Чо век се, по ми шље њу В. Па кар да, сво ди на по тро ша-
ча чи јем за до во ља ва њу по тре ба је усме ре на ре кла ма мар ке тин га 
и ма сов на по тро шач ка кул ту ра и свих водовa ко му ни ци ра ња (чак 
и спорт и кул ту ра).  Та ко се ства ра “по тро шач ки син дром” – је дан 
при вид да чо век има ве ћи углед и ста тус у дру штву, (чак и сте-
пен са мо о ства ре ња) – ако ви ше тро ши на лук су зни ју ро бу и на-
го ми ла ва ску пе пред ме те у сво јој жи вот ној сре ди ни. Исти на, још 
је Т. Ве блен по чет ком овог ве ка у књи зи: “Те о ри ја до ко ли чар ске 
кла се” ука зи вао на не га тив не ре пе ре по тро шач ког дру штва, да би 
у на ше до ба то чи ни ли не ки при пад ни ци франк фурстске шко ле, 
по пут Мар ку зеа, или пак, по зна тог ан тро по ло га Ед га ра Мо ре на 
(“Дух вре ме на” I-II). Пост-ин ду стриј ско дру штво на ста ло као ре-
зул тат раз во ја на уч но-тех но ло шке ре во лу ци је, где се на уч на са зна-
ња ја вља ју као по кре тач ка сна га дру штве ног раз во ја и во де раз во ју 
круп не ин ду стриј ске про из вод ње и уте ме ље но на до стиг ну ћи ма 
но вих тех но ло ги ја – раз ли чи то се тер ми но ло шки од ре ђу је.

Та ко, А. Ет ци о ни сма тра да је реч о “пост-мо дер ном дру-
штву”, Х. Кан о “пост-еко ном ском дру штву”, Пе тер Дру кер о “дру-
штву зна ња”, а не мач ки со ци о лог Ралф Да рен дорф да је реч о “дру-
штву услу жне кла се”. Да рен дорф, раз ли ку је пре дин ду стриј ски тип 
дру штва (за сно ва но на ста ле шким раз ли ка ма и тра ди ци о нал ним 
вред но сти ма), ин ду стриј ско-ка пи та ли стич ки (је дин ство при ват не 
сво ји не, кла сне раз ли ке), и кла се: “јер ин сти ту ци о на ли за ци ја дру-
штве не по кре тљи во сти чи ни обе кла се отво ре ни јим у раз ли чи тим 
асо ци ја ци ја ма. Исто вре ме но, де мо крат ски про це си и ра зно вр сни 
ме ха ни зми ре гу ла ци је су ко ба да ју шан се кла са ма и дру гим ин те ре-
сним гру па ма да кроз по сте пе не струк ту рал не про ме не оства ру ју 
сво је ци ље ве”. Све те прет по став ке, за кљу чу је Да рен дорф “слу же 
ре дук ци ји, ка ко ин тен зи те та та ко и же сти не кла сних су ко ба у пост-
ка пи та ли стич ком дру штву, и све ви ше сма њу ју ве ро ват но ћу по ја-
вљи ва ња на глих и ко ре ни тих струк ту рал них про ме на”.4)

3) Др Дра ган Су бо тић: Ка мо дер ном пред у зет ни ком дру штву, Бе о град, 2007, стр. 171-172.

4) Нав. пре ма: М. Пе шић: Со ци о ло шке те о ри је, Бе о град, 1994, стр. 175.
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О тер ми ну пост-ин ду стриј ско дру штво, пр ви је 1917. го ди не 
пи сао ен гле ски гилд-со ци ја ли ста А. Пен ти, по и ма ју ћи га као дру-
штво где ће би ти оства ре не кла сне и со ци јал не не јед на ко сти ме ђу 
љу ди ма.

У со ци о ло ги ји је већ уоби ча је но ми шље ње ко је је још 1973. 
го ди не уте ме љио по зна ти аме рич ки со ци о лог Да ни јел Бел, у ра ду 
“До ла зак пост-ин ду стриј ског дру штва”. За Бе ла, но во ори ги нал-
но пост-ин ду стриј ско дру штво осла ња се на но ве тех но ло ги је и 
на уч на са зна ња, пре све га на: ин фор ма ти ку, ки бер не ти ку, био-ин-
жи ње ринг – да кле, на уч но-ис тра жи вач ки и сек тор услу га ко ји до-
во де до ра ди кал них про ме на у со цио-еко ном ској струк ту ри и од-
но си ма у дру штву. Гу би се ка те го ри ја кла сич них на јам них рад ни ка 
али и зна чај ка пи та ли ста као вла сни ка сред ста ва за про из вод њу. 
У неидеoлогизованом ки бер нет ском и ин фор ма тич ком дру штву, 
на исто риј ску сце ну, као но си лац раз во ја – сту па слој струч ња ка, 
ад ми ни стра то ра и ор га ни за то ра,5) ко ји упра вља ју кор по ра ци ја ма. 
Реч је о „про гра ми ра ном дру штву“ чи ји нај ди на мич ни ји со ци јал-
ни слој чи не тзв. „бе ли око врат ни ци“. Ње го ва на уч но-тех но ло шка 
зна ња, кре а тив ност и ино ва тив ност у при мар ној су функ ци ји „са-
вре ме не еко но ми је“. Она зах те ва вр хун ска на уч но-тех но ло шка 
зна ња и си стем ске ино ва ци је ко је тра же и тех но ло ги ју ра ци о нал-
ног од лу чи ва ња.

По ред Габ лрај то ве те о ри је „план ског ка пи та ли зма“, те о ри је 
еко ном ског ра ста, со ци јал но тр жи шне при вре де (реч је о сло бод-
ној кон ку ран ци ји ко ју не спу та ва ни ка кав мо но пол, да кле реч је 
о уло зи пред у зен ти ка ко ју не спу та ва др жа ва). У Не мач кој 60-тих 
го ди на овог ве ка чи ји су пред став ни ци В. Ој кен и Л. Ер хард, ва ља 
спо ме ну ти и те о ри ју тзв. „сло бод ног пред у зет ни штва“. Оба ње на 
већ спо ме ну та прав ца (нео кла сич ни и нео ли бе рал ни) те ме љи ли су 
се на кон цеп ту сло бод не тр жи шне при вре де. 

Уло га др жа ве, сва ка ко, ка да је нео п ход на и ну жна, са сто ји 
се у по др жа ва њу сло бод не кон ку рен ци је, и по ми шље њу Мар ти на 
Фрид ма на, Џо на Ми да, већ по ме ну тих В. Ој ке на и Л. Ехар да би ла 
је у функ ци ји по сти за ва ња оп штих ин те ре са.

Ана ли за са вре ме ног дру штва ја сно по ка зу је уза јам ну ре ла-
ци ју сле де ћих дру штве них про ме на ко је има ју ути ца ја и на пред у-
зет ни штво: 1. на уч но-тех но ло шка ево лу ци ја – са вре ме но дру штво 
– пред у зет ни штво; 2. тр жи шни на чин при вре ђи ва ња и са вре ме но 
пред у зет ни штво; 3. екс пло зив но на ра ста ње еко ло шких про бле ма6) 

5)  Исто, стр. 174.

6) Пе тар Хаф нер, Дра го слав Ки та но вић: Гло бал не дру штве не про ме не и про бле ми тран зи-
ци је, Ниш, 1995, стр. 3.
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у пла не тар ном раз ме ра ма и њи хов ути цај на те о ри ју и прак су пред-
у зет ни штва у мо дер ном дру штву.

1. Од нос пред у зет ни штва и са вре ме ног дур штва у окви ру те-
о ри је пред у зет ни штва мо же се по сма тра ти у со ци о ло шкој рав ни 
као про блем тран зи ци је. Пре ко је по треб но да се он са гле да ва кроз 
ме ђу соб ну по ве за ност еко ном ских, по ли тич ких и со ци о кул тур них 
чи ни ла ца у сва ком дру штву. У окви ру по себ них со ци о ло шких ди-
сци пли на: со ци о ло ги је раз во ја и со ци о ло ги је са вре ме ног дру штва, 
већ се до шло до са зна ња да „не у ва жа ва њем ове чи ње ни це и ја-
сне стра те ги је со ци јал но-еко ном ског раз во ја ини ци ра ло је круп не 
за сто је и ре гре сив не тен ден ци је у дру штви ма у тран зи ци ји. При-
ме на тзв. „шок те ра пи је“ и „ре во лу тив не кон цеп ци је“ те ме љи се 
на нео кла сич ном мо де лу (нео ли бе рал ни мо дел) бр зог пре ла ска у 
тр жи шну при вре ду. Те мељ не од ред ни це овог при сту па су: сло бод-
но фор ми ра ње це на, уки да ње суб вен ци ја, кон вер ти бил ност ва лу те, 
сма ње ње уло ге др жа ве у еко ном ском жи во ту, прав на др жа ва. У ве-
ћи ни зе ма ља тран зи ци је тај мо дел је узро ко вао паст це на, не за по-
сле ност, хи пе рин фла ци ју, спољ но за ду жи ва ње итд.“7)  

Да кле, ин си сти ра мо на Дра ке ро вом по и сто ве ћи ва њу по-
стин ду стриј ског дру штва као пост ка пи та ли стич ког дру штва, пре 
све га као плу ра ли стич ком, де цен тра ли зо ва ном, пар ти ци па тив ном 
дру штву, ко је се кон сти ту и ше у раз во ју. 

Пр ви ме га тренд, ко ји озна ча ва пре о бра жај ин ду стриј ске у 
ин фор ма циј ску еко но ми ју; Дру ги ме га тренд, ко ји пред ста вља од-
би ја ња и от по ре пре ма ви со кој тех но ло ги ји; Тре ћи ме га тренд, по 
ко ме је све ма њи број из ло ва них и са мо до вољ них си сте ма; Че твр-
ти ме га тренд, ко ји је пред ста вљен као ну жност ду го роч ног пла-
ни ра ња, тј. као окре ну тост ка бу дућ но сти; Пе ти ме га тренд, чи ја 
се су шти на са сто ји у са ми ва њу и ор гра ни ча ва њу мо ћи цен тра ли-
зо ва них и ри гид но хи је рар хи зо ва них ор га ни за ци о них струк ту ра; 
Ше сти ме га тренд, ко ји пред ста вља бу ђе ње све сти да се ин сти ту-
ци је од оп штег зна ча ја (обра зо ва ње, здрав ство и др.) не мо гу са-
мо ре про ду ко ва ти не за ви сно од по тре ба и ин те ре са љу ди. Сед ми 
ме га тренд, ко ји је из раз ши рег и ком пе тент ног уче шћа со ци јал них 
сло је ва у про це су упра вља ња раз во јем соп стве не за јед ни це; Осми 
ме га тренд, чи ја је су шти на у то ме да су због ин фор ма ци о но-про-
це со-раз вој ног ка рак те ра ор га ни за ци је све ма ње шан се и да се на-
слу ћу је крај не флек си бил ним и не а дап та бил ним ор га ни за ци о ним 
струк ту ра ма; Де ве ти ме га тренд, ко ји из ра жа ва по сто ја ње по де ле 
на гло бал ном пла ну, ка ко из ме ђу се ве ра и ју га, та ко и из ме ђу за-
па да и ис то ка; Де се ти ме га тренд, по ко ме је са вре ме ни еко ном ски 

7)  Исто, стр. 10.
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свет хе те ро ге ни ји у од но су на ра ни ји (због мул ти пли ка тив них ра-
спо на у сте пе ну раз во ја...).8)

Мо дер но (пост-ин ду стриј ско, ин фор ма тич ко) дру штво на-
ста ло је као ре зул тат мо дер ни за ци је, од но сно „раз во ја на уч но-тех-
но ло шке ре во лу ци је, где се на уч на са зна ња ја вља ју као по кре тач-
ка сна га дру штве ног раз во ја и во де раз во ју круп не ин ду стриј ске 
про из вод ње. Та кво дру штво уте ме ље но је на до стиг ну ћи ма но вих 
тех но ло ги ја, пре ма аме рич ком со ци о ло гу Да ни је лу Бе лу, пре све га 
на ин фор ма ти ку, ки бер не ти ку и био-ин же ње ринг, да кле, на уч но-
ис тра жи вач ки сек тор услу га ко ји до во ди до ра ди кал них про ме на у 
со цио-еко ном ској струк ту ри и од но си ма у дру штву. О то ме је пр-
ви пи сао ен гле ски гилд-со ци ја ли ста А. Пен ти 1917. го ди не, ко ји је 
пост-ин ду стриј ско дру штво де фи ни сао као дру штво у ко ме ће би ти 
оства ре не кла сне и со ци јал не не јед на ко сти ме ђу љу ди ма. Бел сма-
тра да се у ова квом дру штву „гу би ка те го ри ја кла сич них на јам ских 
рад ни ка али и зна чај ка пи та ли ста као вла сни ка сред ста ва за про-
из вод њу. У не и де о ло ги зо ва ном ки бер не тич ком и ин фор ма тич ком 
дру штву, но си лац раз во ја су струч ња ци, ад ми ни стра то ри и ор га-
ни за то ри ко ји упра вља ју ко про ра ци ја ма. Реч је о „про гра ми ра ном 
дру штву“ чи ји нај ди на мич ни ји слој чи не тзв. ’whi te col lars’ („бе ли 
око врат ни ци“). Њи хо ва на уч но-тех но ло шка зна ња, кре а тив ност и 
ино ва тив ност у при мар ној су функ ци ји „са вре ме не еко но ми је“.9) 

Мо дер но дру штво је и по тро шач ко дру штво. Пре ма ми шље-
њу аме рич ког со ци о ло га Вол та Ро сто ва, ин ду стри ја ли за и цја је до-
ве ла до дру штва ма сов не по тро шње и бла го ста ња. У та квом дру-
штву се, пре ма ми шље њу В. Па кар да, „чо век сво ди на по тро ша ча 
чи јем за до во ља ва њу по тре ба је усме ре на ре кла ма мар ке тин га и 
ма сов на по тро шач ка кул ту ра и сви ви до ви ко му ни ци ра ња (чак и 
спорт и кул ту ра). Та ко се ства рао „по тро шач ки син дром“ – је дан 
при вид да чо век има ве ћи углед и ста тус у дру штву (чак и сте пен 
са мо о ства ре ња) ако ви ше тро ши на лук су зни ју ро бу и на го ми ла ва 
ску пе пред ме те у сво јој жи вот ној сре ди ни“.10)

Тре ћи та лас са со бом до но си и истин ски нов на чин жи во та, 
за сно ван на раз ли чи тим об но вљи вим из во ри ма енер ги је, на про из-
вод ним ме то ди ма ко ји ве ћи ну фа брич ких мон та жних ли ни ја чи не 
за ста ре лим, на но вим по ро ди ца ма ко је не ће би ти уже по ро ди це, 
на јад ној но вој уста но ви ко ја би се мо гла на зва ти „елек трон ском 
ку ћом“ и на ко ре ни то из ме ње ним шко ла ма и кор по ра ци ја ма бу дућ-
но сти. Ци ви ли за ци ја на по мо лу нам пи ше но ви за ко ник по на ша ња 
8) Др Дра ган Су бо тић, Ино ва тив ни ме наџ мент у по ли ти ци, Бе о град, 2008. стр. 321.

9) Др Дра ган Су бо тић, Теa Кон дић, По слов на ети ка у пред у зет нич ком би зни су, Бе о град, 
2004, стр. 8.

10)  Исто, стр. 7.
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и из вла чи нас из стан дар ди за ци је, цен тра ли за ци је и кон цен тра ци је 
енер ги је, нов ца и вла сти“.11)

Ве ћи на ана ли зи ра них ауто ра по че так ове ета пе сме шта у пе-
де се те го ди не 20. ве ка, ка да је у САД пр ви пут број рад ни ка у ад-
ми ни стра ци ји пре ма шио број рад ни ка из про из вод ње, што је зна-
чи ло не са мо пре ла зак про из вод не при вре де на услу жну, већ и све 
дру ге дру штве не им пли ка ци је те тран сфор ма ци је. С дру ге стра не, 
Ту рен и Горц за чет ке но ве фор ме ви де у не ким аспек ти ма ди рект-
ног од лу чи ва ња гра ђа на кроз раз ли чи те об ли ке са мо ор га ни зо ва ња.

Ме ђу нај и стак ну ти јим те о ре ти ча ри ма овог усме ре ња по сто-
ји пот пу ни кон сен зус о од лу чу ју ћој ва жно сти но ве тех но ло шке ре-
во лу ци је у укуп ној дру штве ној тран сфор ма ци ји ко ја во ди ка на-
пред ној со ци јал ној фор ми. По њи ма, но ве тех но ло ги је ини ци ра ју 
про ме не у свим дру штве ним сфе ра ма, али исто вре ме но и дру штво 
пре у зи ма све ве ћу кон тро лу над тех но ло шким ра стом, по ку ша ва-
ју ћи да огра ни чи не га тив не ефек те по при род ну око ли ну. У том 
сми слу сви ауто ри ве ли ку ва жност при да ју уво ђе њу но вих енер-
гет ских из во ра и дру гих еко ло шких пи та ња. 

Бел тех но ло ги ју по сма тра у окви ру „дру штве не струк ту ре“ 
ко ја за јед но са кул ту ром и по ли ти ком чи ни основ не дру штве не 
обла сти. Спе ци фич ност но ве тех но ло шке сфе ре он ви ди у си сте-
мат ском раз во ју ис тра жи ва ња (re se arch and de ve lop ment) и ства ра-
њу но вих, на уч но ба зи ра них ин ду стри ја, као што су, елек тро ни-
ка, оп ти ка, по ли ме ри и сл. Ова но ва тех но ло ги ја у чи јем цен тру 
је те о риј ско зна ње до ми ни ра про из вод ним сек то ром, сма тра Бел, 
обез бе ђу ју ћи да љи на пре дак дру штва: „На пре дак дру штва по ста-
је за ви сан од те о риј ског ра да ко ји ко ди фи ку је по сто је ћа зна ња и 
ука зу је на пут ем пи риј ске ре а ли за ци је. За пра во, те о риј ско зна ње 
по ста је стра те шки из вор, ак си ал ни прин цип дру штва, а уни вер зи-
те ти, ис тра жи вач ки цен три и ин те лек ту ал не ин сти ту ци је,12) где се 
те о риј ско зна ње са ку пља, по ста ју ак си ал не струк ту ре на пред ног 
дру штва“.

Ова но ва „ин те лек ту ал на тех но ло ги ја“ је ка рак те ри стич на за 
дру гу по ло ви ну 20. ве ка исто као што је ма шин ска ка рак те ри са-
ла ин ди стриј ски пе ри од, сма тра Бел. За ње га, но ва тех но ло ги ја је 
спе ци фич на по свом „на по ру да де фи ни ше ра ци о нал ну ак ци ју и да 
иден ти фи ку је зна че ње тог уна пре ђе ња“, док јој је циљ „ни ма ње ни 
ви ше, не го да оства ри ал хе ми чар ски сан: сан о упра вља њу ма сов-
ним дру штвом“. При том он ипак не сма тра да ће до ћи до пот пу не 

11)  Проф. др Ан дон Ко ста ди но вић, Осно ви со ци о ло ги је, Жел нид, 2004, стр. 56.

12)  Проф. др Ра до мир Лу кић, Осно ви со ци о ло ги је, На уч на књи га, Бе о град, 1974, стр. 93.
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ауто ма ти за ци је ко ја би пред љу де по ста ви ла са мо про блем сло бод-
ног вре ме на.

Кан сво ју ви зи ју ли не ар ног про гре са чо ве чан ства оправ да ва 
упра во не сум њи вом екс пан зи јом но вих тех но ло ги ја ко је до би ја ју 
све ши ру при ме ну. Он уоча ва да је у про шло сти тре ба ло мно го 
ви ше вре ме на за уво ђе ње не ке тех но ло ги је, док је у са да шњим раз-
ви је ним дру штви ма тај рок ра ди кал но сма њен, па се но ве тех но-
ло ги је ди рект но укљу чу ју у про цес про из вод ње, од но сно услу га. 
У ве зи с тим, Кан ко ри сти пој мо ве „syner gism“ и „se ren di pity“, ко-
ји ма озна ча ва си мул та на уна пре ђе ња и на прет ке до ко јих до ла зи 
при ме ном но вих тех но ло ги ја (у пр вом слу ча ју), од но сно слу чај не, 
нео че ки ва не ко ри сти и ино ва ци је у не кој дру гој обла сти од оне ко-
јој је тех но ло шко ре ше ње би ло на ме ње но (у дру гом слу ча ју). И 
Бол динг тех но ло ги ју ви ди „на стра ни на де“ у су тра шњи цу. Раз во-
јем елек тро ни ке и ње ном све ши ром про ме ном, сма тра он, под сти-
че се уку пан раз вој дру штва и ели ми ни шу не га тив не по сле ди це 
„гру бих“ тех но ло ги ја. На тај на чин би тре ба ло да бу де омо гу ћен 
обр ну ти про цес од до са да шњег про це са ен тро пи је, од но сно „ан-
ти ен тро пи ја“ ко јом би се кон цен тро ва ле ди фу зне ма те ри је ва зду ха 
и оке а на. Као и Бел, и Бол динг као нај и зра зи ти ју ка рак те ри сти ку 
но вог „пост ци ви ли за циј ског“ дру штва на во ди ин сти ту ци о на ли за-
ци ју ис тра жи ва ња и раз во ја, што ре зул ти ра у ве ли ким про ме на ма 
у сфе ри зна ња и тех но ли ги је и, по сред но, пре ла ску при вре де из 
при мар ног и се кун дар ног у тер ци јар ни сек тор. 

Бже жин ски иде још да ље у при да ва њу од лу чу ју ће ва жно сти 
но вим тех но ло ги ја ма као основ ним де тер ми нан та ма дру штве не 
про ме не са вре ме них раз ви је них дру шта ва, озна ча ва ју ћи ова дру-
штва као „тех но трон ска“ (од „тех но ло ги ја“ и „елек тро ни ка“). Он 
сма тра да из ме ђу ин ду стриј ске и но ве фор ме по сто ји пот пу на ди-
стинк ци ја, као и из ме ђу ин ду стриј ске и ар гар не:

„По стин ду стриј ско дру штво по ста је „тех но трон ско“ дру-
штво: дру штво ко је је об ли ко ва но кул тур но, пси хо ло шки, дру штве-
но и еко ном ски, екс пан зи јом тех но ло ги је и елек тро ни ке – по себ но 
у обла сти ком пју те ра и ко му ни ка ци ја. Ин ду стриј ски про цес ни је 
ви ше основ на де тер ми нан та дру штве не про ме не струк ту ре и вред-
но сти. У ин ду стриј ском дру штву тех нич ко зна ње је би ло усме ра ва-
но пр вен стве но у јед ну спе ци фич ну област: убр за ње и уна пре ђе ње 
про из вод них тех ни ка. Дру штве не по сле ди це су би ле са мо уз гред-
ни про дукт овог моћ ног кон цеп та. У тех но трон ском дру штву на-
уч но и тех нич ко зна ње се, по ред то га што уна пре ђу је про из вод ни 
про цес, бр зо ши ри на ско ро све аспек те дру штве ног жи во та“.

Сле де ћи иде је Нор бер та Ви не ра (Nor bert Wi e ner) Бже жин ски 
сма тра да су про на ла сци ком па са, ба ру та и штам па ња, у пет на е-
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стом ве ку, би ли ини ци јал ни фак то ри бу ду ће ин ду стриј ске ре во лу-
ци је. Из во де ћи ана ло ги ју, Бже жин ски као са вре ме ни функ ци о нал-
ни екви ва лент ком па су ви ди ис тра жи ва ње све ми ра, екви ва лент 
ба ру ту би би ла ну кле ар на фи си ја, а штам па њу те ле зи ви ја и дру га 
са вре ме на сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја. На осно ву ово га он 
за кљу чу је да се по сле ди це но ве, тех но трон ске ре во лу ци је огле да-
ју у свим дру штве ним обла сти ма: еко но ми ји, по ли ти ци и кул ту ри.

Као основ ну по ли тич ку ка рак те ри сти ку но вог дру штве ног 
об ли ка ауто ри овог усме ре ња ис ти чу пре ва зи ла же ње уста ље не по-
де ле на ка пи та ли зам и со ци ја ли зам, од но сно на од го ва ра ју ће по-
ли тич ке си сте ме. При том, кон зер ва тив на стру ја ак це нат ста вља 
на на ста вак де мо крат ских те ко ви на, сма тра ју ћи да је у са вре ме-
ним раз ви је ним дру штви ма већ до шло до ста па ња кла са. С дру ге 
стра не, при пад ни ци уто пиј ске стру је сма тра ју да су ова дру штва 
и да ље кла сна, ин си сти ра ју ћи на ра ди кал ним ал тер на ти ва ма ко је 
би се огле да ле у де цен тра ли за ци ји по ли тич ке мо ћи кроз раз ли чи-
те об ли ке ди рект ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу. Ова ква по де ла 
ин те ре со ва ња, ме ђу тим, ни је ап со лут на, та ко да се за спе ци фич но-
сти тех но кра ти је као „но ве кла се“ ин те ре су је, по ред Бе ла, Ка на и 
дру гих те о ре ти ча ра ове стру је, и Ту рен. Осим то га, све ве ћи ути цај 
ва нин сти ту ци о нал них по ли тич ких ак те ра, као што су дру штве ни 
по кре ти и ра зна удру же ња гра ђа на, уоча ва, осим уто пи ста, и Кан. 
Та ко ђе, ауто ри обе стру је ука зу ју и на две кон тра дик тор не тен ден-
ци је – фор ми ра ње „свет ског дру штва“ и рас па да ње ви ше на ци о нал-
них за јед ни ца.

Ипак, он сма тра, да „кла су, у крај њем сми слу, не пред ста вља 
од ре ђе на гру па, већ си стем ко ји је ус по ста вио основ на пра ви ла за 
сти ца ње, одр жа ва ње и тран сфер раз ли чи тих мо ћи од го ва ра ју ћих 
при ви ле ги ја“. По Бе лу, по ли тич ки етос вла да ју ће струк ту ре у по-
стин ду стриј ском дру штву би био пре вас ход но ко му на лан, као по-
сле ди ца ра сту ћег со ци ја ли зу ју ћег фак то ра. Из тог раз ло га, по ли-
тич ки си стем ни ка да не би до сти гао пот пу но тех но крат ски ни во. 
У тех нич ки ви со ко раз ви је ном дру штву на уч ни ци би би ли глав ни 
из вор ино ва ци ја, а спо соб ност ино ва ци ја, по ње му, ни је у скла ду са 
ка те го ри ја ма мо ћи и до ми на ци ја. Ком би на ци јом овог ко му нал ног 
ето са и тран сфор ма ци јом лич ног мо ра ла до би ла би се но ва ме ша-
ви на по ли тич ких и кул тур них обра за ца, ко ја би пред ста вља ла ре-
гу ла тив не ме ха ни зме но вог дру штва, за кљу чу је Бел.

Ме ђу тим, иако сма тра да је во де ћа кла са по стин ду стриј ског 
дру штва кал са на уч ни ка и тех нич ке ин те ли ген ци је, Бел уви ђа да 
кон трол ни си стем ни је уко ре њен у овој кла си, већ у по ли тич ком 
по рет ку, „а пи та ње ко упра вља по ли тич ким по рет ком оста је отво-
ре но“. Да кле, по ње го вом ми шље њу, кла са на уч ни ка мо же би ти 
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нај ви ша у но вом дру штву, али у ње ној струк ту ри не по сто ји ин тен-
ци ја да пре ра сте у кла су еко ном ског или по ли тич ког ин те ре са, и да 
се у том ци љу бо ри за власт. 

Кан „но ву кла су“ по сма тра као дру штве но-еко ном ску гру-
пу, пре не го по ли тич ку ка те го ри ју, да ју ћи, углав ном, са мо фе но-
ме но ло шке ка рак те ри сти ке, не ула зе ћи у ду би ну ње не функ ци је у 
дру штве ном и по ли тич ком жи во ту. Он овај слој гор ње сред ње кла-
се на зи ва „сим бо лич ком кла сом“, због спе ци фич ног од но са пре-
ма ус та ње ним еко ном ским ка те го ри ја ма. На и ме, овај дру штве ни 
слој, по ње го вом ми шље њу, по слу је ис кљу чи во сим бо ли ма, без ди-
рект ног кон так та са про из вод њом или услу га ма, као што су за ни-
ма ња про ду цен та, уред ни ка, ана ли ти ча ра, пи сца, про фе со ра итд. 
Ка рак те ри сти ке при пад ни ка овог сло ја су ви со ка при ма ња, уни-
вер зи тет ска ди пло ма и, из ме ђу оста лог, „по ри ца ње да се де лу је за 
соп стве не ин те ре се“. Кан сма тра да „они осе ћа ју, че сто не све сно, 
да су та ко ви со ко обра зо ва ни да би тре ба ло дру ги ма да по ста вља-
ју кри те ри ју ме“. Та ко ђе и да „мно ги ви де се бе као „про гре сив ну“ 
сна гу су прот ста вље ну до ми на ци ји „се бич ног“ си сте ма вред но сти 
би зни са, „де ху ма ни зо ва ним“ ор га ни за ци ја ма, „сле пим“ тех но ло-
ги ја ма, „гру бом“ ма те ри ја ли зму и „вул гар ном“ ко мер ци ја ли зму“.

Ту рен, пак, сма тра да су са вре ме на раз ви је на дру штва и да-
ље кла сна дру штва, од но сно да и да ље ег зи сти ра ју кла сни су ко би, 
али не ви ше у про из вод ној сфе ри, већ у сфе ри обра зо ва ња, за ба-
ве и по тро шње, да кле кул ту ре. Пре ма овом ауто ру, ни је ви ше реч 
о еко ном ској екс пло а та ци ји и бор би око рас по де ле до хот ка, већ о 
оту ђе њу, при че му је али је на ци ја „за ви сна пар ти ци па ци ја“, то јест, 
„не по се до ва ње пот пу них ин фо рам ци ја и због то га не мо гућ ност да 
се уче ству је у си сте му од лу чи ва ња“.

Сто га Ту рен пле ди ра за по стин ду стриј ску ре во лу ци ју, ко јом 
би се уки нуо си стем до ми на ци је за сно ван, не ви ше на по се до ва њу 
сред ста ва за про из вод њу, већ на по се до ва њу ин фор ма ци ја.

2.ДРАКЕРОВКОНЦЕПТПОСТ-
-КАПИТАЛИСТИЧКОГДРУШТВА

По Дру ке ру, пост ка пи та ли стич ко дру штво као но во дру-
штво, по но во ће ко ри сти ти сло бод но тр жи ште као је ди ни до ка-
зан ме ха ни зам еко ном ске ин те гра ци је, али не ће би ти не ко „ан ти-
ка пи та ли стич ко дру штво“, чак ни „не ка пи та ли стич ко дру штво“, 
већ основ ни при вред ни ре сурс: „сред ства за про из вод њу“, да се 
по слу жи мо реч ни ком еко но ми ста – не огле да се ви ше у ка пи та лу, 
то ви ше ни су при род ни ре сур си (еко ном ским реч ни ком: „зе мља“, 
„зе мљи ште“) ни ти „рад на сна га“. Са да то је сте, а и би ће зна ње. 
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Сре ди шње ак тив но сти усме ре не на ства ра ње бо гат ства не ће би ти 
ни пла сман ка пи та ла у про дук тив не свр хе ни „рад“ – та два по ла 
еко ном ске те о ри је де вет на е стог и два де се тог ве ка без об зи ра на 
то да ли је реч о кла сич ној, марк си стич кој, Кеј нзо вој (Kej nze jan-
skoj) или нео кла сич ној те о ри ји. Вред ност се са да ства ра „про дук-
тив но шћу“ и „ино ва ци јом“, а и јед но и дру го су при ме не зна ња на 
рад. Во де ће дру штве не гру па ци је дру штва зна ња би ће „рад ни ци 
зна ња“ – из вр шни упра вљач ки ко ри сни ци зна ња ко ји зна ју ка ко 
да пла си ра ју зна ње у про из вод не свр хе, упра во она ко ка ко су ка-
пи та ли сти зна ли да пла си ра ју зна ње у про из вод не свр хе, струч-
ња ци у обла сти зна ња; на ме ште ни ци, за по сле ни у обла сти зна ња. 
Прак тич но, сви ти љу ди зна ња би ће за по сле ни у ор га ни за ци ја ма. 
А опет, за раз ли ку од за по сле них у ка пи та ли зму, они ће по се до ва ти 
и „про из вод на сред ства“ и „алат ке за про из вод њу“ пр во пре ко сво-
јих пен зи о них фон до ва, ко ји се у свим раз ви је ним зе мља ма бр зо 
по ја вљу ју као је ди ни пра ви вла сни ци; ово дру го за то што рад ни ци 
зна ња по се ду ју све зна ње и мо гу да га по не су са со бом куд год кре-
ну. Еко ном ски иза зов пост ка пи та ли стич ког дру штва ће пре ма то ме 
би ти про дук тив ност ра да зна ња и рад ни ка зна ња“.13)  Дру кер да ље 
сма тра да у мо дер ном дру штву: „сва ка ор га ни за ци ја да на шњи це 
мо ра да угра ди упра вља ње про ме на ма“,14) што прак тич но зна чи да 
сва ка ор га ни за ци ја у пост-ка пи та ли стич ком дру штву мо ра да по-
се ду је „спо соб ност да се кре и ра но во, од но сно да ис ко ри шћа ва, то 
јест да раз ра ђу је но ве при ме не из соп стве ног успе ха“, као и то да 
„на у чи да ино ви ра – и да на у чи да ино ва ци ја мо ће и тре ба да се ор-
га ни зу је као си сте мат ски про цес“.15) Дру кер да ље ин си сти ра на то-
ме да је пост ка пи та листчко дру штво – де цен тра ли зо ва но дру штво: 
„Ње го ве ор га ни за ци је мо ра ју да су у ста њу да бр зо до но се од лу ке, 
за сно ва не на бли ско сти и прак тич ним из во ђе њем, бли ско сти с тр-
жи штем, бли ско сти с тех но ло ги јом, бли ско сти с про ме на ма у дру-
штву, жи вот ној сре ди ни и де мо гра фи ји, што све мо ра да се ви ди и 
ко ри сти као при ли ка за ино ви ра ње.“16)

По ред на ве де них ка рак те ри сти ка, Дру кер пред ви ђа да ће 
свет ска при вре да и да ље оста ти тр жи шна и за др жа ти ин сти ту ци је 
тр жи шта, али, ње на су шти на ће би ти ко ре ни то из ме ње на: „Ако је 
и да ље „ка пи та ли стич ка“, њом са да до ми ни ра „ка пи та ли зам ин-
фор ма ци ја“. Ин ду стри је ко је су се у по след њих че тр де сет го ди-
на по ме ри ле у сре ди ште при вре де има ју, за пред мет про из вод њу 

13)  Пе тар Ф. Дру кер: Пост ка пи та ли стич ко дру штво, Бе о град, 1995, стр. 13-14.

14)  Исто, стр. 63.

15)  Исто, стр. 64.

16)  Исто, стр. 65.
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и ди стри бу ци ју зна ња и ин фор ма ци ја, пре не го про из вод њу и ди-
стри бу ци ју ства ра. Ствар ни про из вод фар ма це ут ске ин ду стри је је-
сте зна ње: пи лу ле и ле ко ви те ма сти ни су ни шта ви ше до об лик у 
ко ме је упа ко ва но зна ње. Ту су са да ин ду стри је те ле ко му ни ка ци ја 
и ин ду стри је ко је про из во де алат ке и опре му за об ра ду ин фор ма-
ци ја, као што су ком пју те ри, по лу про вод ни ци, ком пју тер ски софт-
вер. Има мо про из во ђа ча и ди стри бу те ре ин фор ма ци ја: фил мо ве, 
те ле ви зиј ске про гра ме, ви део ка се те. Не при вред не де лат но сти ко је 
про из во де и при ма ју зна ње обра зо ва ње и здрав ство у свим раз ви-
је ним зе мља ма ра сту мно го бр же и од при вред них ак тив но сти за-
сно ва них на зна њу“.17) 

Су ми ра ју ћи прет ход не Дра ке ро ве од ред ни це ино ва ци је, ука-
зу је мо и на од ред ни цу ино ва ци је као ин стру мен та пред у зет ни-
штва. Да кле, као ин стру ме нат ко ји кре и ра ре сур се и те ме отва ра 
мо гућ но сти за ства ра ње про фи та, мо же се де фи ни са ти на кла си чан 
на чин у сми слу да је реч о про ме ни упо треб не вред но сти ре сур са у 
ци љу за до во ља ва ња не ке по тре бе по тро ша ча. По је ди ни ауто ри чак 
сма тра ју да још увек ни смо у ста њу да раз ви је мо те о ри ју ино ва ци-
ја, сма тра ју ћи да је упра во про ме на та ко ја омо гу ћу је да се оства ри 
не што но во и не што раз ли чи то. Си сте мат ска ино ва ци ја, да кле, са-
сто ји се од свр сис ход ног и ор га ни зо ва ног тра га ња за про ме на ма, 
та ко да се у окви ру си сте мат ске ана ли зе мо гућ но сти та квих про-
ме на мо гу при хва ти ти као еко ном ске или со ци јал не ино ва ци је.18)

Да кле, по но ви ће мо још је дан пут реч је о кон тро ли са њу, 
усме ра ва њу и раз во ју се дам ино ва тив них из во ра ко ји по већ при-
ка за ној Дру ке ро вој ино ва тив ној ше ми об у хва та ју: 1. нео че ки ва но 
нео че ки ва ни успех, нео че ки ва ни про ма шај, нео че ки ва ни спољ њи 
до га ђај; 2. не по ду дар ност – из ме ђу ствар но сти ка ква тре нут но је-
сте, и ствар но сти ка ко би мо гла да бу де или ка ква “би тре ба ло да 
бу де”; 3. ино ва ци ја за сно ва на на по тре би не ког про це са (нпр. про-
из вод ње); 4. про ме не у струк ту ри при вре де или тр жи шта, ко је сва-
ког из не на де. 

По ред ових из во ра ино ва ци ја ко ји се од но се на пред у зе ћа 
или сек тор услу га по ка за ће мо пре ци зни је и оста ла три из во ра ко ји 
се од но се на под руч је спољ њег окру же ња. Они об у хва та ју: а) де-
мо граф ска кре та ња – про ме не; б) при ме не у опа жа њи ма, рас по ло-
же ња и зна че њи ма; в) но ва са зна ња, на уч на и не на уч на. 

Зна чи раз ли ку је мо три мо гућ но сти од но сно, стра те ги је осва-
ја ња еко ло шке ни ше, упу ће не на осва ја ње и сти ца ње мо но по ла у 
јед ном сег мен ту тр жи шта или про из вод ње: а) стра те ги ја и на пла-

17)  Исто, стр. 182.

18)  Пе тар Оже го вић: Пред у зет нич ко по сло ва ње, Бе о град, 1995, стр. 105.
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ће не рам пе ко ја се за сни ва на осва ја њу мо но по ла у по је ди ном, 
уском сег мен ту про из вод ње и услу га, али ова “еко ло шка ни ша” ко-
ју “јед на вр ста спе ци ја ли те та, про из во да, мо же са ма да по пу ни у 
пот пу но сти, и ко ја је исто вре ме но ма ла и дис крет на, до вољ но да 
не при вла чи па жњу кон ку рен ци је”.19)

3.КАМОДЕРНОМПРЕДУЗЕТНИЧКОМДРУШТВУ

Пред у зет ни штво се у те о ри ји, а по го то во у прак си, ве зу је за 
при ват но пред у зет ни штво, али и дру ге об ли ке сво ји не (ме шо ви ту, 
на при мер), ко ји омо гу ћа ва ју про фи та бил ност тр жи шног си сте ма. 
Пред у зет нич ко дру штво под ра зу ме ва и од ре ђе ни си стем со ци јал не 
прав де, од но сно у дру штве ној прак си већ ре а ли зо ван по ре дак тзв. 
“др жа ве бла го ста ња”, ко ја у струч ној ли те ра ту ри већ има раз ли-
чи те на зи ве: “Ser vi ce sta te” (Mam hajm); “Plan ned sta te” (Frid man); 
“So cial sta te” (Hab ha us); “So cial ser vi ce sta te” (Har bold La ski, Lord 
Be verx).

Као кон сти ту ен си др жа ве бла го ста ња озна ча ва ју се сле де ћи 
пој мо ви: оп шти си стем со ци јал ног оси гу ра ња, пру жа ње бес плат-
них услу га од стра не др жа ве, по сте пе но из јед на ча ва ње при хо да – 
ре ди стри бу ци ја ка пи та ла, по ли ти ка и одр жа ва ње пу не за по сле но-
сти, пер ма нент но из јед на ча ва ње љу ди у сфе ри по тро шње, оп шта 
јав на сво ји на мно гих пред у зе ћа за јав ну функ ци ју, про гре сив ни 
си стем опо ре зи ва ња гра ђа на и из ра же на со ци јал на де лат ност.20) 
Да кле, по ла зи се од иде је гра ду а ли зма и над кла сно сти и др жа ве 
бла го ста ња ко ји има ју ко ре не у ан тич ким иде ја ма Ари сто те ла и 
Пла то на, со ци ја ли ста-уто пи ста (Ове на, Фу ри јеа, Сен Си мо на), 
при пад ни ка тзв. “фа би јан ског со ци ја ли зма”, со ли да ри стич ких, ла-
са ли јан ских и те мељ них иде ја те о ри је кон вер ген ци је.

Овај дру штве ни кон цепт у ка пи та ли стич ком дру штву по зна-
ти ји и као со ци јал де мо крат ски кон цепт све о бу хват не со ци јал не 
по ли ти ке и со ци јал ног раз во ја ко ји об у хва та ви ши ква ли тет жи-
вље ња, ба зи ра се на сле де ћим прин ци пи ма: а) сва ки гра ђа нин има 
пра во на пар ти ци па ци ју у со ци јал ној за шти ти; б) прин ци пу ми ни-
му ма на ци о нал ног стан дар да у сми слу да по је ди нац не сме би ти 
у со ци јал ном оси гу ра њу ис под на ци о нал ног ни воа за до во ља ва ња 
по тре ба; в) све со ци јал не услу ге, мо ра ју би ти до ступ не сва ком гра-
ђа ни ну; г) прин ци пу со ци јал не прав де и д) прин ци пу на ци о нал не 
со ли дар но сти, чи ји је ег зе ку тор др жав ни фак тор – со ци јал ни др-
жав ни ин тер вен ци о на ли зам”.21)

19)  Исто, стр. 222-223.

20)  Нав. пре ма: Ду шко То мић: Ме га ле ви ца, Бе о град, 1995, стр. 33.

21)  Исто, стр. 60.
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Мо дер но по стин ду стриј ско-пред у зет нич ко дру штво ка рак-
те ри ше: а) стал но уса вр ша ва ње сред ста ва за рад (ме ха ни за ци ја и 
ауто ма ти за ци ја тех но ло шких про це са); б) про ме не у пред ме ти ма 
ра да (раз вој и при ме не но вих ма те ри ја ла, ко ри шће ње си ро ви на пу-
тем но вих тех но ло шких про це са); в) стал но уса вр ша ва ње по сто-
је ћих и уса вр ша ва ње но вих тех но ло шких про це са (по себ но оних 
ко ји су ве за ни за ауто ма ти за ци ју); г) раз вој по сто је ћих и но вих 
при мар них из во ра енер ги је; д) за шти та жи вот не сре ди не; ђ) уса-
вр ша ва ње по сто је ћих и ства ра ње све ве ћег бро ја но вих про из во да.

Ин ду стриј ска ре во лу ци ја 19. ве ка и ме на џер ска ре во лу ци-
ја 20. ве ка, го во ри о то ме да је пред у зет нич ка еко но ми ја бу дућ-
ност свет ске при вре де. Тер ми ни ко ји озна ча ва ју пред у зет ни штво 
(“пред у зет ник”, “по ро дич ни би знис”, “по ро дич не ком па ни је”, 
“уну тра шњи би знис”) су пре пла ви ли да на шњу по слов ну ли те ра-
ту ру и уни вер зи те те, та ко да се пред у зет ни штво из у ча ва у ве о ма 
зна чај ној ме ри, чак се на за па ду у ви со ким по слов ним шко ла ма 
из у ча ва на у ка и ве шти на пред у зет ни штва, ко ја по спе шу је раз вој 
“ма лог би зни са”.22)

У дру штву ко је ка рак те ри ше по сле ко му ни стич ки пе ри од, од-
но сно да нас по зна ти ји као тер мин тран зи ци је, ве о ма ва жну, го то во 
кључ ну уло гу де фи ни тив но пре у зи ма пред у зет ни штво. Уло га мо-
дер ног пред у зет ни штва је у: а) по ве ћа њу ефи ка сно сти и бо гат ства 
на ци о нал не при вре де; б) ути ца ју на флек си бил ност на ци о нал не 
при вре де; в) по ве ћа њу за по сле но сти; г) кон тро ли ве ли ких ком па-
ни ја; д) но вих фи ло зо фи ја по сло ва ња; ђ) мак си мал ног за до вољ-
ства и сло бод ног би зни са.23)

4.ОДНОСИСЈАВНОШЋУ
УСАВРЕМЕНОМДРУШТВУ

Ен ци кло пе диј ско од ре ђе ње пој ма од но са са јав но шћу (pu blic 
re la ti ons) ин си сти ра на ак тив но сти ко ја је “по след њих де це ни ја по-
ста ла са став ни део јав ног жи во та, а не мо же се об ја сни ти са мо пој-
мо ви ма ин фор ми са ње, про па ган да, еко ном ска про па ган да. Ипак, 
сви се сла жу у то ме да је реч о про це су ко јим се за ин те ре со ва ни 
су бјект (ор га ни за ци ја или по је ди нац) слу же да би ути цао на јав но 
мње ње, од но сно на та ко зва ну струк ту рал ну јав ност у ко јој се сре-
ћу по број но сти и дру штве ном зна ча ју раз ли чи те дру штве не гру пе.

22)  Ра до са вље вић, Ж., “Пред у зет ни штво – нај ква ли тет ни ја по ли ти ка”, По слов на по ли ти-
ка, 1995, стр. 340.

23)  Исто.
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Раз вој од но са с јав но шћу по ти че од 1923. го ди не, ка да га пр-
ви пут сре ће мо у САД-у у вре ме усва ја ња про гра ма за ре гу ла ци-
ју сли ва до ли не ре ке Те не си. Та го ди на се обе ле жа ва као по че так 
“про фе си о нал них” од но са са јав но шћу, а та да је Едвард Бер нејс 
об ја вио сво ју пр ву књи гу Кри ста ли зо ва ње јав ног мње ња. Она је 
пред ста вља ла пр ви уџ бе ник ко ји се ба вио прак сом од но са с јав но-
шћу.

Ка да се го во ри о исто ри ја ту ове про фе си је, тре ба пра ви ти 
раз ли ку из ме ђу од но са с јав но шћу као ин те грал ног де ла др жав не 
ад ми ни стра ци је из нај ра ни јих да на, и мо дер ног кон цеп та од но са 
с јав но шћу као ди сци пли не ме наџ мен та. Тер мин pu blic re la ti ons је 
као мар ке тинг пре у зет из ен гле ског је зи ка и озна ча ва све у куп ност 
стра те шке ко му ни ка ци је ин сти ту ци је (при вред ног или не при вред-
ног ка рак те ра) са при вред ним и дру штве ним окру же њем. Због те 
све у куп но сти ко му ни ка циј ских ци ље ва и за да та ка, под се ћа мо још 
јед ном, де лат ност pu blic re la ti ons-a се још на За па ду под во ди и под 
име cor po ra te com mu ni ca tion.24)

Јед на од нај е фек тив ни јих и нај све о бу хват ни јих де фи ни ци ја 
од зна ча ја за по слов ну еко но ми ју на гла ша ва да је “pu blic re la ti ons 
стал на, дво смер на, стра те шки во ђе на ко му ни ка ци ја са ин тер ним 
и екс тер ним циљ ним јав но сти ма да би се по сти гла обо стра на ко-
рист”. Пре ма овој де фи ни ци ји ја сно је да pu blic re la ti ons не мо же 
би ти део про мо тив ног ими џа иако је по са др жа ју ве о ма бли зак еле-
мен ти ма еко ном ског пу бли ци те та. Ин сти тут за од но се с јав но шћу 
по др жа ва де фи ни ци ју, да је то “при ме на план ског и стал ног про-
гра ма ко му ни ка ци ја из ме ђу јед не ор га ни за ци је и оних циљ них јав-
но сти ко је су бит не за њен успех”.25)

Као за ме на за pu blic re la ti ons у упо тре би су и мно ги дру ги 
пој мо ви: ре а го ва ње пред у зе ћа на зна чај не дру штве не до га ђа је и 
про бле ме (is su es ma na ge ment), су сре ти са по тро ша чи ма (con su mer 
re la ti ons), од но си са вла дом и ње ним ин сти ту ци ја ма (go vern ment 
re la ti ons), од но си са гра ђа ни ма и њи хо вим ор га ни за ци ја ма (com-
mu nity re la ti ons), од но си са пр ду зе ћи ма исте гру па ци је (in du stry 
re la ti ons), од но си пред у зе ћа са фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма и ин-
сти ту ци ја ма (fi nan cial re la ti ons).

У аме рич кој ли те ра ту ри по сто ји пред лог не ких те о ре ти ча ра 
да се уме сто тер ми на од но си с јав но шћу, од но сно ПР упо тре бља ва 
re la ti ons with pu blic (ко ја је аде кват ни ји пре во ду – од нос с јав но-
шћу) ра ди бо љег раз у ме ва ња и усме ра ва ња ак тив но сти на од ре ђе-

24)  Еко ном ска ен ци кло пе ди ја, Бе о град, 1988, стр. 364.

25)  М. Ђу рић: Pu blic re la ti ons – кључ успе шног на сту па на тр жи шту, Бе о град, 1992, стр. 
5.
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не гру пе у јав но сти. Ме ђу тим, овај пред лог ни је уоп ште при хва ћен. 
Б. Кен филд на во ди да од но си с јав но шћу пред ста вља ју спе ци јал ну 
фи ло зо фи ју упра вља ња, из ра же ну у по ли ти ци и прак си ко ја се ба-
зи ра на ко му ни ци ра њу с јав но шћу у ци љу оси гу ра ња ме ђу соб ног 
раз у ме ва ња и до бре во ље.

По ла зи мо од сле де ћих по слов них прет по став ки: 1. ПР је 
фи ло зо фи ја упра вља ња; 2. ПР је фи ло зо фи ја у по слов ном од лу-
чи ва њу; 3. ПР чи не ак ци је ко је про из и ла зе из по слов но-раз вој не 
по ли ти ке, ор га ни за ци је, из ра же не кроз ак ци ју и прак су ства ра ња 
до бре во ље у од но си ма с јав но шћу. 4. ПР је ко му ни ка ци ја ко јом се 
ин фор ми ше, об ја шња ва, бра ни и уна пре ђу је рад и по ли ти ка ор га-
ни за ци је.

Од но си с јав но шћу (енг. Pu blic Re la ti ons) су на уч на ди сци-
пли на ко ја ства ра и одр жа ва ре пу та ци ју, с ци љем да се оства ри 
раз у ме ва ње и по др шка, као и да се ути че на ми шље ња и по на ша ња 
ци ља них јав но сти. Од но си са јав но сти ма су та ко ђе пла ни ра ни и 
стал ни по сао ства ра ња и одр жа ва ња до бре во ље (енг. go od will), као 
и ме ђу соб ног раз у ме ва ња из ме ђу ор га ни за ци је (или по је дин ца) и 
ци ља них јав но сти.

Од но си с јав но шћу се мо гу по сма тра ти у ши рем и ужем сми-
слу. По сма тра но у ши рем сми слу, од но си с јав но шћу су ак тив ност 
раз ви ја ња по вољ ног јав ног ми шље ња о не кој ор га ни за цји, док по-
сма тра но у ужем сми слу од но си с јав но шћу би се мо гли де фи ни са-
ти као скуп ак ци ја не ке ор га ни за ци је, усме ре них пре ма од ре ђе ним 
гру па ма (по тро ша чи ма, куп ци ма, до ба вља чи ма, по слов ним парт-
не ри ма, за по сле ни ма, ак ци о на ри ма), ра ди при до би ја ња по ве ре ња, 
ства ра ња до бре во ље и по вољ ног ми шље ња о ра ду те ор га ни за ци је 
као чла на за јед ни це.

Мо гло би се ре ћи да се од но си с јав но шћу мо гу по сма тра ти 
и ту ма чи ти као: про фе си ја, про цес, ко му ни ка ци ја са јав но шћу и 
прак са.

Од но се са јав но шћу, Ин сти тут Ве ли ке Бри та ни је за од но се 
са јав но шћу де фи ни сао је као: Про ми шљен, пла ни ран и не пре ки-
дан на пор да се за сну је и одр жи уза јам но раз у ме ва ње из ме ђу ор га-
ни за ци је и ње не пу бли ке. Ме ђу тим, са мо ма ли број ПР про фе си о-
на ла ца би мо гао да оспо ри Bo wen-ову тврд њу да је “по ље од но са 
с јав но шћу пу но етич ких ди ле ма”.26) Одав но је по ста ло ја сно да је 
пи та ње ети ке, јед но од кључ них пи та ња у од но си ма с јав но шћу 
ко је је до би ло на зна ча ју за хва љу ју ћи ра сту ћем ути ца ју ма сов них 
26) Bo wen, S. A. (2004). “Ex pan si on of et hics as the tenth ge ne ric prin ci ple of pu blic re la ti ons 

ex cel len ce: A Kan tian the ory and mo del for ma na ging et hi cal is su es”, Jo ur nal of Pu blic Re la-
ti ons Re se arch, 16, 65-92.
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ме ди ја. Bo wen та ко ђе твр ди да је об ја вљен ја ко ма ли број ра до-
ва и во ди ча ко ји би мо гли да ти смер ни це етич ког по на ша ња. Па 
ипак, број ни струч ња ци се не сла жу по пи та њу са ме де фи ни ци је 
етич ког по на ша ња, што и је сте је дан од глав них узро ка не до стат-
ка аде кват них во ди ча, а ве ћи на ра до ва ко ји су об ја вље ни на овом 
по љу за сно ва ни су упра во на ди ску си ја ма и ана ли зи са мог пој ма 
ети ке у од но си ма с јав но шћу. Зло у по тре ба ме ди ја је још по след-
њих го ди на про шлог ве ка до би ла не слу ће не раз ме ре, ка ко на ни-
воу од но са с јав но шћу та ко и но ви нар ства и огла ша ва ња. Не ка од 
нај о се тљи ви јих те ма у огла ша ва њу ко ја се че сто до во де у пи та ња 
са етич ког аспек та су: хо мо сек су а ли зам, уло га же на и де це у огла-
ша ва њу, ма ни пу ла ци ја и дис кри ми на ци ја, ди ги тал на фо то гра фи ја 
и мо гућ ност мон та же – ис кри вље ни фо то жур на ли зам, ре кла ми ра-
ње ле ко ва и ме ди цин ских по ма га ла од стра не ле ка ра и по зна тих 
лич но сти, са мо у би ства, кри ми нал... Но ва ера сен за ци о на ли зма, 
тра жње са ин три гант ним ин фор ма ци ја ма, све оно што до при но-
си ве ћем ти ра жу, ве ћој про да ји, јед ном реч ју ра сту про фи та. Чак 
иако се не мо же ре ћи да слу жбе за од но се с јав но шћу не мо рал но 
слу же сво јим кли јен ти ма, кр ше ћи етич ке нор ме, ПР ин ду стри ја је 
по след њих го ди на по ста ла си но ним за етич ку не смо тре ност, до те 
ме ре да су во де ћи ака дем ци на кон фе рен ци ја ма по че ли да по и сто-
ве ћу ју ПР са “ма ни пу ла тив ном ко му ни ка ци јом”.27)

Струч ња ци са пра вом  pu blic re la ti ons на зи ва ју “кор по ра тив-
ним ко му ни ци ра њем”, де фи ни шу ћи ПР као стал ну и осми шље-
ну ко му ни ка циј ску по ли ти ку ор га ни за ци је, окре ну ту под јед на ко 
спољ ном све ту и ин тер ним струк ту ра ма, чи ји је циљ ства ра ње ква-
ли тет ног иден ти те та ор га ни за ци је и ње ног по зи тив ног “ими џа” у 
јав но сти, ко ји ће омо гу ћи ти по сти за ње стра те шких ци ље ва ор га-
ни за ци је.

Те мељ успе шне ко му ни ка ци је ор га ни за ци је пред ста вља ју 
ре ше на пи та ња стра те шког ме наџ мен та: 1. Шта је ми си ја и ви зи ја 
ор га ни за ци је? 2. Ко ја је ње на по слов на фи ло зо фи ја? 3. Шта је њен 
про грам и по слов на по ли ти ка?28)

Пи та ње ујед на че но сти иден ти те та (оно што ор га ни за ци ја је-
сте) и “ими џа” (оно што јав ност ми сли о ор га ни за ци ји) пред ста вља 
кључ но пи та ње за све ор га ни за ци је. Мо гу ће је, у ци љу по сти за ња 
крат ко роч не ко ри сти “ја ким” мар ке тин шким и ПР кам па ња ма и ве-
ли ким при су ством у ме ди ји ма “улеп ша ти” сли ку о ор га ни за ци ји и 
ство ри ти “имиџ” ко ји у знат ној ме ри пре ва зи ла зи вред но сти ко је 
27)  Gal lo way, C.J. (2004). Con fe ren ce re port: Spin and Cor po ra te Po wer, PRism 3.

28)  Ча со пис Дел фин ме на џер, Бе о град, 1998, бр. 26, стр. 2.
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сто је иза иден ти те та ор га ни за ци је. Ме ђу тим, по пра ви лу све ор-
га ни за ци је ко је свој ин ден ти тет под ре де “ими џу” тра ју крат ко и 
убр зо сле ди њи хов пад и не ста нак.29) Све ор га ни за ци је ко је раз ми-
шља ју стра те шки, на ду ге ста зе, тру де се да по диг ну на ви сок ни во 
иден ти тет ор га ни за ци је. Ка сни је осми шље но пре но ше ње јав но сти 
ква ли те та и вред но сти ко је ре ал но сто је иза ор га ни за ци је пред ста-
вља за све ње не чла но ве мно го јед но ста ви ји и лак ши ко рак, пра-
ћен ен ту зи ја змом и во со ком мо ти ва ци јом. Три де се тих го ди на овог 
ве ка, Art hur W. Pa ge, та да шњи ПР ме на џер аме рич ке ком па ни је 
AT&T, на вео је пет на че ла pu blic re la ti on sa, ко ја су под јед на ко ак-
ту ел на и да нас. Пре ма Art hur W. Pa ge-у ПР мо ра: 1. Оси гу ра ти да 
ме наџ мент па жљи во раз ви ја сво је од но се са јав но шћу; 2. За по сле-
ни да бу ду упо зна ти са стра те ги јом и по ли ти ком фир ме; 3. Об у чи ти 
пред став ни ке ком па ни је ко ји до ла зе у ди рек тан кон такт с јав но шћу 
ка ко да се пре ма њој од но се; 4. Упо зна ти ме наџ мент са ста во ви ма 
за по сле них; 5. Оси гу ра ти искре ност у обра ћа њу јав но сти.30)

Још 1964. Мар шал Ма клу ан је про роч ки за пи сао да у но вој 
елек трич ној епо хи ин фор ма ци ја и про гра ми ра ња про из вод ња са ме 
ро бе све ви ше сти че ка рак тер ин фор ма ци је.31) Тер мин од но си с јав-
но шћу (pu blic re la ti ons) по чео је да се ко ри сти у САД, ода кле се ње-
го ва упо тре ба про ши ри ла на дру ге зе мље као ин тер на ци о на лан на-
зив за де лат ност и про фе си ју ко ја се ба ви гра ђе њем до брих од но са 
из ме ђу од ре ђе них су бје ка та и ње го вог окру же ња.32) За пу ри тан це 
од но си са јав но шћу то је све сно пла ни ра ње ком па ни је пла си ра ња 
ин фор ма ци ја за ства ра ње по вољ не кли ме ми шље ња. Са ми по се би 
ни су ме диј про да је, али мо гу да при пре ме тра су за ре клам ну ком-
па ни ју. Од но си са јав но шћу и огла ша ва ње че сто иду ру ку уз ру ку, 
они су ти ко ји ша љу сли ку о ор га ни за ци ји ван ње.33) На у ка, ве шти-
на и умет ност ор га ни зо ва ње ко му ни ка ци је са око ли ном и из град ње 
до бре сли ке у јав но сти о не ко ме или не че му, има ко ре не ко ји до се-
жу у да ле ку исто ри ју. “За по че та је као де лат ност жи во пи сних ти-
по ва сме ште них иза вла дар ских пре сто ла, са фи ли гран ском ве шти-
ном до шап та ва ња вла да ру кључ них ства ри у кључ ним мо мен ти ма, 
раз ви ја на од стра не ора то ра, са вет ни ка, ди пло ма та, кар ди на ла, гра-
ди ла ца ле пе сли ке о вла да ру, са мог Ма ки ја ве ли ја, ухо да и пи са ра, а 
по сле њих на уч ни ка свих про фе си ја: пси хо ло га, со ци о ло га, ан тро-

29)  Исто, стр. 3.

30)  Ча со пис Дел фин ме на џер, Бе о град, 1998, бр. 26, стр. 4.

31)  Ва ни Ко де лу пи, Тр жи шна ко му ни ка ци ја,  Бе о град, 1995, Клио, стр. 59.

32)  Ан ђе ла Ми кић, Умет ност ко му ни ци ра ња, Бе о град, 2006, стр. 207.

33)  Дејв Па тен, Успе шан мар ке тинг за ма ла пред у зе ћа, стр. 162.
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по ло га, лин гви ста, по ли ти ко ло га, кул ту ро ло га, ис тра жи ва ча јав ног 
ми шље ња, по сла ни ка ма сов них ме ди ја и ме ди ја са мих”.

Су шти на од но са с јав но шћу је иста, без об зи ра на то да ли 
се ко ри сте у по ли тич кој аре ни, на по слов ном или ко мер ци јал ном 
по љу, у дру штве ним од но си ма, у до бро твор не свр хе или при при-
ку пља њу по мо ћи, или у би ло ко јим дру гим си ту а ци ја ма у ко ји ма 
по сто ји по себ на по тре ба за њи ма. Ме то де ко је се упо тре бља ва ју 
у свим тим раз ли чи тим при ли ка ма бит но се раз ли ку ју.34) Основ на 
фи ло зо фи ја од но са с јав но шћу је “ве о ма јед но став на”. Мно ги сма-
тра ју да је по ста вље не ци ље ве лак ше успе шно оства ри ти уз по др-
шку и раз у ме ва ње јав но сти, не го ка да је јав ност су прот ста вље на 
или рав но ду шна. Од но си с јав но шћу мо гу се опи са ти са не ко ли ко 
кључ них ре чи, а те ре чи су: углед, пер цеп ци ја, кре ди би ли тет, по-
ве ре ње, сло га и обо стра но раз у ме ва ње за сно ва но на исти ни том и 
све о бу хват ном оба ве шта ва њу. Ово не пред ста вља де фи ни ци ју, али 
ука зу је на крај ње ци ље ве.

Овај на ве де ни од нос ПР ме ди ја и мо дер ног по стин ду стриј-
ског ин фор ма тив ног дру штва по ка зу је ме ђу за ви сност ових фе но-
ме на. Ука зу је на зна чај од но са с јав но шћу, не са мо као тех ни ке, 
већ и те о риј ског по гле да на раз вој дру штва у 21. ве ку – ина че, ве ку 
зна ња, ин фор ма ти ке и мо дер них тех но ло ги ја.
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DraganSubotic

PUBLICRELATIONSINPOST-INDUSTRIALSOCIETY

Summary
In this paper author wrote on a relation – public relations – mod-

ern society that is defined as a post-industrial informative society of 
knowledge, information and high technological achievements. The 
author considers the modern society as a dynamic developmental and 
innovative complex of global society, including in it primarily a rapid 
development of modern technologies that are shaping the structure and 
dynamics of the society. In this sense the author determined the pub-
lic relations as a theoretical, strategic and operative field providing for 
functionality, flexibility and profitability of the post-industrial society. 
The author also defined the role of mass-communications in shaping the 
public opinion, that is significant for the operative model of the public 
relations. The author also determined the public relations in the context 
of socio-political environment and global processes in the world. 

Key Words: politics, society, modernization, public relations
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Сажетак
Две промене су одредиле промену у програмским ставовима 

политичких партија у Србији у односу на проблеме на Косову и 
Метохији: а) стављање јужне српске покрајине под привремену 
управу Организације Уједињених нација (ОУН) 1999. године, која 
је омогућена Резолуцијом 1244 Савета Безбедности Уједињених 
Нација и чиме је окончана агресија НАТО на нашу земљу, а 
истовремено читав политички процес решавања овог проблема 
максимално интернационализован, и ОУН потпуно увучене у 
наставак његовог решавања; б) Петооктобарске политичке промене 
у Србији 2000. године довеле су на власт оне политичке партије 
које су у претходној деценјии биле опозиција, и у таквом статусу 
нису се много, чак уопште, изјашњавале о косовским проблемима, 
а када су то чиниле углавном су пратиле ставове западних влада 
по том питању, па се сазнањем те чињенице може разумети и 
једнодеценијска еволуција њихових програмско-политичких 
ставова од залагања за укидање аутономских покрајина у Србији, 
уз предлагање читавог спектра радикално-националистичких 
и шовинистичких мера, до залагања за широку покрајинску 
аутономију.

Многе политичке партије у Србији су званично усвојиле 
потпуно нове политичке програме у првим годинама 21. века. 
Оне које то нису урадиле, извршиле су ревизију постојећих 
програмских докумената кроз различите конгресне резолуције, 
декларације и сличне документе. Многи мање или више екстремни 
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захтеви са почетка последње деценије 20. века испоставило се да 
су били не само популистички, засновани на говору мржње, него и 
нереализујући. Међутим, одбацивање таквих ставова је у случају 
неких партија водило у супротност, што им је прибавило позицију 
антисрпског програма са ставом који је фаворизовао признавање 
независности Космета. Осим таквих партија, још неке нове партије 
настале након Петог октобра у Србији заступају такав став. 
Идентификација таквих политичких ставова у „не-мањинским 
партијама“ (партијама које не представљају само националне 
мањине) пре 5. октобра 2000. године било је незамисливо у Србији.

Историјски низ догађања потврдио је озбиљност основе 
програмских ставова оних политичких партија које су доследно 
заступале примену аутономије Космета у Србији. Имајући то 
у виду, било би оправдано закључити да ће напор за сачување 
Косова и Метохије у Србији наставити да буде један од глобалних 
друштвених циљева у Србији, са циљем да се овој покрајини да 
статус суштинске аутономије.
Кључне речи: Косово, Србија, прва деценија 21. века, програмски 

партијски ставови

I
УВОДНОРАЗМАТРАЊЕ

Крај дру гог и по че так тре ћег ми ле ни ју ма до нео је зна чај не 
про ме не на по ли тич кој и уоп ште дру штве ној сце ни Ср би је. Без 
пре тен зи је да их све по бро ји мо, сма тра мо да су две од њих де тер-
ми ни ра ју ће де ло ва ле на од нос и фор ми ра ње по ли тич ких ста во ва 
по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји пре ма про бле ми ма на Ко со ву и Ме-
то хи ји (у да љем тек сту: Ко сме ту), и то: а) ста вља ње ју жне срп ске 
по кра ји не под при вре ме ну упра ву Ор га ни за ци је Ује ди ње них на-
ци ја (ОУН) 1999. го ди не, што је учи ње но ре зо лу ци јом 1244 Са ве та 
без бед но сти ОУН, чи ме је окон ча на агре си ја НА ТО на на шу зе мљу, 
а исто вре ме но чи тав по ли тич ки про цес ре ша ва ња овог про бле ма 
мак си мал но ин тер на ци о на ли зо ван, а ОУН су пот пу но ин вол ви ра не 
у на ста вак ње го вог ре ша ва ња; б) пе то ок то бар ске по ли тич ке про ме-
не у Ср би ји 2000. го ди не су на власт до ве ле оне по ли тич ке пар ти је 
ко је су у прет ход ној де це ни ји би ле опо зи ци ја и у та квом ста ту су 
ни су се мно го, чак уоп ште, из ја шња ва ле о ко сов ским про бле ми ма, 
а ка да су то чи ни ле углав ном су пра ти ле ста во ве за пад них вла да по 
том пи та њу, па се са са зна њем те чи ње ни це и мо же раз у ме ти јед но-
де це ниј ска ево лу ци ја њи хо вих про грам ско-по ли тич ких ста во ва од 
за ла га ња за уки да ње ауто ном них по кра ји на у Ср би ји, уз пред ла га-
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ње чи та вог спек тра ра ди кал но-на ци о на ли стич ких и шо ви ни стич-
ких ме ра, до за ла га ња за ши ро ку по кра јин ску ауто но ми ју1).

Јед на од ка рак те ри сти ка пр ве пост пе то ок то бар ске На род не 
скуп шти не би ла је и мно го број ност по ли тич ких пар ти ја ко је су 
ушле у њен са зив2). Та од ли ка не ће не ста ти у чи та вом по сма тра ном 
пе ри о ду ни у ка сни јим са зи ви ма На род не скуп шти не. Ипак, ако се 
по ђе од кри те ри ју ма успе шно сти по ли тич ких пар ти ја3), а он нам 
је нај бо љи ин ди ка тор и њи хо вог ути ца ја, у по гле ду то га чи ји су 
про грам ско-по ли тич ки ста во ви у ве зи са про бле ми ма на Ко сме ту 
до вољ но ре ле вант ни за фор ми ра ње укуп не по ли ти ке Ср би је пре ма 
овом пи та њу да би би ли пред мет на ше па жње, из два ја ју се: Де мо-
крат ска стран ка (ДС), Де мо крат ска стран ка Ср би је (ДСС), Со ци ја-
ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС), Г17+, Срп ска ра ди кал на стран ка 
(СРС), Срп ски по крет об но ве (СПО), Ли бе рал но-де мо крат ска пар-
ти ја (ЛДП) и Срп ска на пред на стран ка (СНП)4) .

По ли тич ке про ме не у Ср би ји, из вр ше не 5. ок то бра 2000. го-
ди не, су штин ски су про ме ни ле по ли тич ку сце не Ср би је и од нос 
по ли тич ких сна га на њој. Не ра ди се са мо о то ме да су стран ке из 
опо зи ци је у прет ход ном пе ри о ду до шле тог да ту ма на власт, већ се 
ра ди о укуп ном пре о бли ко ва њу по ли тич ке сце не Ср би је. СПО, не-

1) У. Шу ва ко вић: „Пар ти је у Ср би ји и Ко со во и Ме то хи ја 1990-2000“, ”На ци о нал ни ин те-
рес”, бр. 3/2009, Ин сти тут ѕа по ли тич ке сту ди је. 

2) За пра во, у но ви са зив На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, иза бран на де цем бар ским 
из бо ри ма 2000. го ди не, ушле су све га че ти ри ве ће по ли тич ке гру па ци је: ко ал ци ја Де мо-
крат ска опо зи ци ја Ср би је (ДОС), ко ја је има ла ви ше од 2/3 по сла нич ких ман да та, Со-
ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС), као нај ве ћа опо зи ци о на пар ти ја са 37 осво је них по-
сла нич ких ме ста, Срп ска ра ди аклна стран ка (СРС) и Стран ска срп ској је дин ства (ССЈ). 
Ме ђу тим , ко ал ци ја ДОС је у свом са ста ву има ла чак 18 по ли тич ких пар ти ја, од ко јих 
су не ке би ле пот пу но ми нор ниг, ло кал ног зна ча ја, док су дру ге би ле ве ли ке по ли тич ке 
стран ке. Ипак, око сни цу ДОС-а чи ни ла је Де мо крат ска стран ка (ДС) Зо ра на Ђин ђи ћа и 
Де мо крат ска стран ка Ср би је (ДСС) Во ји сла ва Ко шту ни це, ко ја је до би ла на зна ча ју због 
то га што је Ко шти ни ца по стао пред сед ник Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ок то бра исте 
го ди не. Осим стра на ка, ову ко а ли ци ју је по др ђа ва ла и нев кла ди на ор га ни за ци ја Г17+, 
чи ји су чла но ви та ко же пар ти ци пи ра ли у пар ла мен ту и из вр шној вла сти.

3) У. Шу ва ко вић: „Ин стру мен ти ме ре ња успе шно сти по ли тич ких пар ти ја“, „Збор ник  Ма-
ти це срп ске за дру штве не на у ке“, бр. 118-119, Но ви Сад, 2005. стр. 395-403

4) Срп ска на пред на стран ка је на ста ла 2008. го ди не из два ја њем из Срп ске ра ди кал не 
стран ке др Во ји сла ва Ше ше ља. Тај рас цеп је пред во дио Ше ше љев пар тиј ски за ме ник 
То ми слав Ни ко лић, у че му га је по др жа ло не ко ли ко чла но ва нај у жег пар тиј ског ру ко-
вод ства и 20-ак на род них по сла ни ка. На тај на чин су „на пред ња ци“ сте кли пар ла мен-
тар ни ста тус ко ји, још увек, ни је про ве рен на пар ла мен тар ним из бо ри ма. Има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу да је реч о љу ди ма ко ји има ју кон ти ну и тет ба вље ња по ли ти ком, да су у 
ме ђу вре ме ну др жа ни ло кал ни из бо ри у не ко ли ко оп шти на у Ср би ји (укљу чу ју ћи и две 
ве ли ке бе о град ске оп ти не – Зе мун и Во ждо вац) на ко ји ма је СНС оства ри ва ла убе дљи ве 
ре зул та те осва ја ју ћи нај ве ћи број гла со ва би ра ча, осно ва но је прет по ста ви ти да ће на 
не ким на ред ним скуп штин ским из бо ри ма пар ла мен тар ни ста тус ове стран ке би ти не-
спо ран. То је и раз лог ње ног увр шћи ва ња ме ђу на ве де не пар ти је чи је ста во ве сма тра мо 
ре ле вант ним за кре и ра ње по ли ти ке Ср би је пре ма про бле ми ма на Ко сме ту.
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ка да нај ја ча и нај моћ ни ја опо зи ци о на стран ка,  ни је пре шао из бор-
ни цен зус, што ће се по но ви ти и на из бо ри ма 2007. го ди не, ка да је 
та ко ђе са мо стал но на сту пио.  Ка сни ји раз вој до га ђа ја, а на ро чи то 
су коб из ме ђу две нај зна чај ни је по ли тич ке пар ти је уну тар ДОС-а, 
ДС и ДСС, али и по де ла уну тар СРС 2008. го ди не чи је по сле ди-
це ни је мо гу ће још увек са свим пре ци зно са гле да ти, до ве шће до 
пре ра спо де ле од но са по ли тич ких сна га. СРС ће зна чај но оја ча ти и 
од ван ред них пар ла мен тар них из бо ра 2003. го ди не до да нас има ће 
ста тус нај ве ће опо зи ци о не пар ти је у Ср би је и нај број ни је пар тиј-
ске по сла нич ке гру пе у На род ној скуп шти ни с об зи ром на чи ње-
ни цу да су они увек са мо стал но на сту па ли на из бо ри ма, за до би-
ја ју ћи по око 80 по сла нич ких ман да та у сва ком од скуп штин ских 
са зи ва; СПС, под огром ним при ти ском по ли тич ког про го на сво јих 
углед них чла но ва, на ро чи то у пр ве три го ди не вла да ви не ДОС-а, 
рас тр за на уну тар пар тиј ским су ко би ма због чи ње ни це да се шеф 
стран ке на ла зи у ха шком за тво ру и да и по ред то га ужи ва огром ну 
по др шку члан ства да оста не на чел ној по зи ци ји, али да исто вре-
ме но има мно го пре тен де на та у са мом ру ко вод ству стран ке ко ји 
би хте ли да пре у зму нај зна чај ни ју по зи ци ју у пар ти ји, не би ра ју ћи 
мно го сред ства ка ко да то учи не и ла ко се од ри чу ћи про грам ских 
опре де ље ња Пар ти је уко ли ко то на ла же днев но по ли тич ка ко рист, 
кон ти ну и ра но гу би гла со ве, за др жа ва ју ћи све вре ме пар ла мен тар-
ни ста тус ко ји јој омо гу ћу је да од ње них од лу ка за ви си нај пре ма-
њин ска, пр ва Ко шту ни чи на Вла да, да би на пар ла мен тар не из бо ре 
2008. би ла при ну ђе на да иза ђе у ко а ли ци ји са Пар ти јом ује ди ње-
них пен зи о не ра Ср би је (ПУПС) и „Је дин стве ном Ср би јом“(ЈС), 
до бив ши у ко нач ној рас по де ли све га 11 по сла нич ких ман да та и 
не про пор ци о нал но ве ће уче шће у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је чи је је 
фор ми ра ње ди рект но од ње за ви си ло; СПО у два из бор на ци клу са 
не пре ла зи цен зус, али у окви ри ма ши рих ко а ли ци ја успе ва да до-
би је по не ко ли ко по сла нич ких ман да та, ви ше на ра чун „ста рих за-
слу га“, а ње гов шеф је чак у пр вој Ко шту ни чи ној вла ди био ми ни-
стар ино стра них по сло ва; НД ме ња име у Ли бе ра ли Ср би је (ЛС), 
али је то не спа ша ва од по ли тич ке про па сти – у окви ру ДОС-а је 
има ла не ко ли ко по сла нич ких ман да та и на ме сту ми ни стра уну-
тра шњих по сло ва у Ђин ђи ће вој и Жив ко ви ће вој Вла ди пред сед-
ни ка стран ке Ду ша на Ми хај ло ви ћа, али по сле ван ред них пар ла-
мен тар них из бо ра 2003. го ди не ви ше ни ка да ни је ус пе ла да стек не 
по зи ци ју пар ла мен тар не пар ти је; ДС је нај ја ча пар ти ја у Ср би ји 
све до уби ства ње ног ли де ра Зо ра на Ђин ђи ћа, на кон че га она, по-
сле крат ко трај ног пре ми јер ског ман да та Зо ра на Жив ко ви ћа, гу би 
на ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма 2003. го ди не, осво јив ши 
тек тре ћи број по сла нич ких ман да та у На род ној скуп шти ни. Сво ју 
по ли тич ку сна гу ДС ће ус пе ти да по вра ти и оја ча тек са из бо ром 
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Бо ри са Та ди ћа нај пре на че ло пар ти је, а по том и за пред сед ни ка 
Ре пу бли ке, та ко да од 2007. го ди не ДС има раст бро ја по сла нич ких 
ман да та, а 2008. успе ва да фор ми ра и Вла ду, уз по др шку со ци ја ли-
ста и ко а ли ци је оку пље не око СПС; ДСС, ко ји се у ме ђу вре ме ну 
про фи ли сао као ја ка опо зи ци ја ДС-у 2004. го ди не до би ја при ли ку 
да фор ми ра ма њин ску Вла ду, уз по др шку до та да опо зи ци о не Со-
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и та вла да ће из др жа ти го то во пун 
ман дат, ка да ће по но во Ко шту ни ца до би ти при ли ку да бу де пре-
ми јер, у ко а ли ци ји са ДС-ом, али са да у усло ви ма оја ча не ДС, чи је 
је ли дер у ме ђу вре ме ну по стао Бо рис Та дић, ко ји је иза бран и за 
пред сед ни ка Ср би је и зна чај но осла бље не ДСС ко ја, по сле пар ла-
мен тар них из бо ра 2008. го ди не пре ла зи у опо зи ци ју; до 15. де цем-
бра 2002. го ди не не вла ди на ор га ни за ци ја ко ја уче ству је у Вла ди и 
др жи све фи нан сиј ске ре со ре и здрав ство, Г17+ се тран сфор ми ше 
у по ли тич ку пар ти ју и од та да, би ло са мо стал но, би ло у ко а ли цји 
из ла зи на пар ла мен тар не из бо ре и пар ти ци пи ра у На род ној скуп-
шти ни и Вла ди; но ве при ли ке су ро ди ле и две но ве, по ли тич ки зна-
чај не, стран ке: Ли бе рал но де мо крат ску пар ти ју (ЛДП) и Срп ску 
на пред ну стран ку (СНС). Пр ва је на ста ла као фрак ци ја уну тар ДС, 
пред во ђе на јед ним од ви со ких функ ци о не ра ДС и под пред сед ни-
ком Жив ко ви ће ве Вла де Че до ми ром Јо ва но ви ћем, да би но вем бра 
2005. го ди не пре ра сла у исто и ме ну са мо стал ну пар ти ју, ко ја оку-
пља око се бе мон ди ја ли стич ки ори јен ти са не стран ке (ГСС, ко ји 
се ује ди њу је са овом пар ти јом, Со ци јал де мо крат ску Уни ју – СДУ, 
Чан ко ву ЛДП са ко јом има ко а ли ци о ну ли сту на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма 2007. и сл.) и ко ја на из бо ри ма 2007. сти че пар ла мен тар-
ним ста тус, по твр ђу ју ћи га и на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2008. 
го ди не; СНС на ста је це па њем СРС по сле из бо ра 2008. го ди не, ка да 
се по сле су ко ба са ли де ром стран ке Во ји сла вом Ше ше љем, од це-
пљу ју нај зна чај ни ји пар тиј ски ру ко во ди о ци То ми слав Ни ко лић и 
Алек сан дар Ву чић, као и гру па од 20-ак на род них по сла ни ка СРС 
ко ји обра зу ју свој по сла нич ки клуб.

Пе то ок то бар ска сме на вла сти у Ср би ји и про ме не ко је је 
она иза зва ла, по сле дич но је про у зро ко ва ла и про ме не у про грам-
ско-по ли тич ким ста во ви ма пар ти ја у Ср би ји. Мно ге су по ли тич ке 
пар ти је и зва нич но усво ји ле пот пу но но ве пар тиј ске про гра ме, а 
оне ко је то ни су учи ни ле су из вр ши ле ре ви зи ју по сто је ћих про-
грам ских до ку ме на та, кроз раз ли чи те кон гре сне ре зо лу ци је, де-
кла ра ци је и сл. Сем то га, у пе ри о ду по сле 5. ок то бра 2000. го ди не 
на ста ле су и но ве по ли тич ке пар ти је, од ко јих су не ке сте кле не са-
мо пар ла мен тар ни ста тус, већ су уче ство ва ле и у из вр шној вла сти. 
Про ме не у про гра ми ма ста рих и ста во ви у про гра ми ма но во на ста-
лих стра на ка, ка рак те ри ше убла жа ва ње оце на у по гле ду про бле ма 
на Ко сме ту, пот пу ни не ста нак ра ди кал не на ци о на ли стич ке ре то ри-
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ке и од у ста ја ње од пред ла га ња ра ди кал них ре ше ња и сна же ње тзв. 
мон ди ја ли стич ке кон цеп ци је5). Тре ба уочи ти и да су ге не рал но оне 
пар ти је ко је су осно ва не пре 5. ок то бра за др жа ле до ми нан тан ути-
цај и у пост пе то ок то бар ском пе ри о ду, иако не све у јед на кој ме ри 
и не у оној ме ри у ко јој су по ли тич ки ути цај има ле пре 5. ок то бра 
2000 (не ке су тај ути цај зна чај но по ве ћа ле, дру ге су не ста ле са по-
ли тич ке сце не или им је ути цај зна чај но опао). Ко ри сте ћи се кри-
те ри ју мом вре ме на на стан ка по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји и дру-
штве них окол но сти у ко ји ма се оне фор ми ра ју, мо гу ће је из вр ши ти 
кла си фи ка ци ју на а) ста ре, до пе то ок то бар ске по ли тич ке пар ти је 
(нпр. СПС, СРС, ДС, ДСС, СПО) и б) но ве, пост пе то ок то бар ске 
по ли тич ке пар ти је (нпр. Г17+, ЛДП, СНС).

Ка ко се да уочи ти, по ли тич ка сце на Ср би је је пот пу но пре-
ком по но ва на у од но су на ону ко ја је по сто ја ла до 2000. го ди не. 
То кре та ње на по ли тич кој сце ни Ср би је, пре ком по но ва ње, из ме не 
у од но су по ли тич ких сна га, сме њи ва ње пар ти ја на вла сти, на ста-
нак но вих пар ти ја и до во ђе ње у пи та ње и са мог оп стан ка не ких до 
ју че нај у ти цај ни јих стра на ка (нпр. СПО), по сто ја ње ко а ли ци о них 
вла да због чи јих су оп ста ја ња по ли тич ке пар ти је би ле при ну ђе-
не на по ли тич ке ком про ми се, пра ти ле су и из ме не у про грам ско-
по ли тич ким до ку мен ти ма пар ти ја и у по гле ду њи хо вих ста во ва и 
опре де ље ња у ве зи са про бле ми ма на Ко со ву и Ме то хи ји. „Пи та ње 
Ко со ва и Ме то хи је је из у зет но ваћ но по ли тич ко пи та ње од нај у жег 
на ци о нал ног ин те ре са за стран ке у Ср би ји, има ју ћи у ви ду да се 
ра ди о са тав ном де лу ре пу бли ке“6) Си ту а ци ја на Ко сме ту, пи та ње 
ње го вог ста ту са7), оства ри ва ња пра ва Ср ба и не ал ба на ца, по врат ка 
ра сељ них Ср ба, итд. по ста ју глав на по ли тич ка те ма у Ср би ји8), али 
и пред ор га ни ма ОУН9). На по ли тич кој сце ни Ср би је по ја ви ло се 

5) О овој кон цеп ци ји на ци о нал не по ли ти ке ви ди код Ј. Ба зић: „Срп ско пи та ње“, ЈП „Слу-
жбе ни лист СЦГ“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 311-344

6) Д. Пе тро вић: „Ана ли за по ли тич ких стра на ка у Ср би ји у пе ри о ду 2000-2006, са аспек та 
нај ва жни јих по ли тич ких и на ци о нал них пи та ња“, „По ли тич ка ре ви ја“ 4/2006, Бе о град, 
2006, стр. 829-848 

7) Кри тич ки по глед на ово пи та ње и на про блем не сна ла же ња срп ског пост пе то ок то бар-
ског др жав ног ру ко вод ства у ве зи са њим дао је К. Ча во шки: „'Ко нач но ре ше ње' ста ту са 
Ко со ва и Ме то хи је“, у „Ко со во и Ме то хи ја – про шлост, са да шњост и бу дућ ност“ (ур. 
ака де мик К. Ми ха и ло вић), збор ник ра до ва с ме ђу на род ног на уч ног ску па одр ђа ног у 
Бе о гра ду, 16-18. мар та 2006. го ди не, СА НУ, Оде ље ње дру штве них на у ка, Бе о град, 2007, 
стр. 431-438

8) Ви ди Р. Смиљ ко вић: „Ср би ја на рас кр шћу“, по себ но по гла вље „Оти ма ње Ко со ва и Ме-
то хи је“, „Чи го ја штам па“, Бе о град, 2006, стр. 201-304 

9) По сле про гла ше ња тзв. „не за ви сност Ко со ва“ и ње ног при зна ва ња од стра не не ко ли ко 
де се ти на др жа ва, на зах тев Ре пу бли ке Ср би је, Ге не рал на скуп шти на ОУН је за тра жи ла 
од Ме ђу на род ног су да прав де у Ха гу да дâ са ве то дав но ми шље ње о ле гал но сти овог 
ак та. Тај по сту пак је још увек у то ку.
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као ле ги тим на по ли тич ка оп ци ја, за го ва ра на нај пре од не ких јав-
них лич но сти10), а по том и од чи та вих по ли тич ких пар ти ја, опре-
де ље ње о нео п ход но сти при зна ва ња не за ви сно сти Ко со ва. Та кво 
опре де ље ње, до 5. ок то бра 2000, го ди не, ни је за сту па ла ни јед на 
не ма њин ска пар ти ја у Ср би ји. По гле дај мо ка ко је те кла да ља ево-
лу ци ја стра нач ких опре де ље ња по овом пи та њу у из у ча ва ном пе-
ри о ду.

II
ПРОГРАМСКОПОЛИТИЧКИСТАВОВИ

ГЛАВНИХПОЛИТИЧКИХПАРТИЈАУСРБИЈИ
УВЕЗИСАРЕШАВАЊЕМПРОБЛЕМАНА

КОСОВУИМЕТОХИЈИ(2000-2008.)

Демократскастранка, у свом Про гра му из 2001. го ди не11) 
оце њу је да „про блем Ко со ва и Ме то хи је“ спа да у ред оних пи та-
ња ко ја су у вре ме до но ше ња њи хо вог Про гра ма из 1995. го ди не 
„из гле да ла лак ша, а да нас су на дра ма ти чан на чин отво ре на“. Де-
мо кра те, ме ђу тим, у свом про грам ском до ку мен ту, при зна ју да на 
не ка пи та ња „не ма ју де фи ни ти ван од го вор из објек тив них раз ло-
га“ и у ред та квих пи та ња увр шћу ју Ко со во и од но се са Цр ном 
Го ром. Чи ни се, ме ђу тим, да у по гле ду Ко со ва, ДС 2001. го ди не 
не ма ни ка кав, а не „де фи ни ти ван“ про грам ски од го вор. У чи та-
вом овом тек сту, пи та ње про бле ма на Ко сме ту се сво ди на „ефи-
ка сност др жа ве“: „Ср би ја мо ра да бу де др жа ва ко ја је сва ког тре-
нут ка спрем на за ефи ка сно спро во ђе ње раз ли чи тих оп ци ја, би ло 
да се ра ди о бу ду ћим од но си ма са Цр ном Го ром, ста ту су Ко со ва 
и Ме то хи је, не ком но вом ви ду ре ги о нал не ин те гра ци је. До га ђа ји 
не сме ју да нас до че ка ју не спрем не. Бу дућ ност је отво ре на, а за 
сва ку оп ци ју мо ра мо би ти мак си мал но при пре мље ни, да би смо 
мак си мал но оства ри ли свој ин те рес“12). На пи та ње ко је су то „раз-
ли чи те оп ци је“ по пи та њу ста ту са Ко сме та и ко ји је то ин те рес 
ко ји Ср би ја тре ба „мак си мал но“ да оства ри у по гле ду Ко сме та, ДС 
не ну ди ни ка кав од го вор. Са да као вла да ју ћа пар ти ја, ова стран ка 
ви ше не по на вља ви ше сво ја за ла га ња из про грам ског до ку мен та 
из 1995. го ди не о то ме ка ко је „по след њи час да др жа ва Ср би ја 
пре у зме ини ци ја ти ву и очу ва, др жав ним сред стви ма, Ко смет као 

10)  Ви ди код  М. Шу то вић: „Ко со во из ме ђу по рет ка и ано ми је“, „Чи го ја штам па“, Бе о град, 
2009. го ди не, стр. 93-95. 

11)  http://www.ds.org.yu/sr/do ku men ti/ds-pro gram.pdf

12)  Исто
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ме сто где жи ве и Ср би и Ал бан ци, уз при пад ни ке дру гих на ци-
ја“, а још ма ње по на вља кон ста та ци је из про грам ског до ку мен та из 
1989. го ди не о Ко со ву ко је је „нео дво јив део Ср би је“, уз став пре ма 
ко ме се ДС про ти ви би ло ка квој те ри то ри јал но-по ли тич кој ауто но-
ми ји у Ср би ји, итд. Тај став о те ри то ри јал но-по ли тич кој ауто но ми ји 
је и екс пли цит но ре де фи ни сан, али са мо у по гле ду Вој во ди не, за ко ју 
се у Про гра му из 2001. ка же да „тре ба да ужи ва истин ску ауто но ми ју 
и да оба вља све по сло ве ко ји ни су у су прот но сти са мо дер ном де фи-
ни са ном де мо крат ском др жа вом“13). ДС у свом Про гра му из 2001. го-
ди не, о про бле ми ма Ко сме та, јед но став но ре че но – ћу ти. То ћу та ње 
се, ме ђу тим, пре тво ри ло у крик Зо ра на Ђин ђи ћа, пред сед ни ка ДС 
и пре ми је ра Ср би је, ко ји је у но во го ди шњем ин тер вјуу за не мач ки 
„Шпигл“14), са мо два и по ме се ца пре не го што ће би ти уби јен, из ја вио 
да он „пред ла же од нос Ср ба и Ал бан ца на Ко со ву ко ји би ли чио на 
му сли ман ско-хр ват ску фе де ра ци ју у Бо сни“, а у слу ча ју да се то не 
при хва ти „Ђин ђић пре ти да ће за тра жи ти но ву „Деј тон ску кон фе рен-
ци ју““, а „у том слу ча ју би“, пре ма Ђин ђи ће вим ре чи ма, „гра ни це у 
овом ре ги о ну мо ра ле да бу ду из но ва од ре ђе не“. Две не де ље ка сни је, 
у ин тер вјуу „Ве чер њим но во сти ма“15), Ђин ђић за о штра ва сво је ста-
во ве и об ја шња ва  да је зах тев за „но вим Деј то ном“ про сто упо зо ре-
ње на ше зе мље ка ко ће мо ре а го ва ти „ако нам бу ду оти ма ли Ко со во 
и Ме то хи ју у име ет нич ког пра ва Ал ба на ца и прин ци па са мо о пре-
де ље ња, са иг но ри са њем гра ни ца и су ве ре ни те та СРЈ и Ср би је“. Он 
ука зу је ка ко се „већ на ја вљу је да ће на ша ју жна по кра ји на у европ ске 
ин те гра ци о не то ко ве би ти укљу че на одво је но од Ср би је, па ра лел но 
с њом, и што је на ви ди ку и до на торк са кон фе рен ци ја за Ко смет, фак-
тич ки као не за ви сну те ри то ри ју, да не упо тре бим ко ју го ру реч. Уз 
ово из При шти не се, све упор ни је, пот пу но офи ци јел но и с нај ви шег 
ме ста, тра жи про гла ше ње не за ви сно сти, при че му та кве зах те ве део 
ме ђу на род не за јед ни це при ма ма ње-ви ше бла го на кло но“. Ђин ђић се 
про ти ви уво ђе њу прин ци па ет нич ког са мо пре де ље ња због ко га ће 
„Ср би, уко ли ко се ова ко на ста ви, би ти нај ве ће и дво стру ки гу бит ни-
ци. Да су пре ко дрин ски оста ли без пра ва на са мо о пре де ље ње, а Ср-
би ја мо же би ти раз би је на и ли ше на не ма лог де ла сво је те ри то ри је, у 
име упра во тог прин ци па“. Ђин ђић сма тра да се про бле ми го ми ла ју 
а по ли тич ки про це си у ве зи са Ко сме том убр за ва ју у тој ме ри да се 
„ко сов ски Ал бан ци мо гу фак тич ки оса мо ста ли ти док се бу де че ка ло 
13)  Исто

14)  “Der Spi e gel”, 1. ја ну ар 2003, ци ти ра но пре ма З. Ђин ђић: „Ср би ја у Евро пи“, V из да ње, 
ТАН ЈУГ, Бе о град, 2004, стр. 427-429

15)  „Ве чер ње но во сти“, 13. ја ну ар 2003, , ци ти ра но пре ма З. Ђин ђић: „Ср би ја у Евро пи“, V 
из да ње, ТАН ЈУГ, Бе о град, 2004, стр. 430-433
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на по че так раз го во ра о „ко нач ном ста ту су““. Ђин ђић на гла ша ва да је 
уве рен ка ко „по тен ци јал Деј то на ни је ма ли и да би се мо гао при ме-
ни ти и за ко смет ске Ср бе и Ал бан це. Ка да је о Ср би ма у ју жној по-
кра ји ни реч, сма трам да се ни они не мо ги и не сме ју тре ти ра ти као 
збир по је ди на ца у гра ђан ском дру штву Ко со ва и Ме то хи је, до ко јег 
је, ина че, још ве о ма да ле ко. И њи ма мо ра ју би ти при зна та и ко лек-
тив на на ци о нал на пра ва, за шти ће на пре ко од го ва ра ју ћих ин сти ту ци-
ја. Пре ко мо де ла и оне ме ре, да та ко ка жем ,деј тон ске кон сти ту тив-
но сти, ко је ће им омо гу ћи ти да оп ста ну и да се из бе гли вра те у зе мљу 
пре да ка. Ко смет ским Ср би ма ни су до вољ на са мо ин ди ви ду ал на гра-
ђан ска пра ва по што им се, ви ше не го окр ње на, обез бе ђу ју уз по моћ 
бор них ко ла и вој них па тро ла....Ко смет ски

Ср би, баш у ду ху Деј то на, тре ба да до би ју пра во на сво је 
школ ство, здрав ство, суд ство и по ли ци ју“. Ка ко се ви ди, ови Ђин ђи-
ће ви ста во ви ко ји, с об зи ром на ње гов ли дер ски ауто ри тет у ДС од-
ра жа вју и по зи ци ју ове пар ти је, пред ста вља ли су за пра во по пу ња ва-
ње оне пра зни не ко ја је по сто ја ла у Про гра му ДС из 2001. го ди не у 
по гле ду то га шта ова пар ти ја пред ла же у по гле ду ре ша ва ња про бле-
ма на Ко сме ту. Ко ин ци дент но или не, тек убр зо по сле из но ше ња 
ових по ли тич ких ста во ва, Ђин ђић је уби јен и ти ме укло љен са по ли-
тич ке сце не Ср би је. И по ред ра зних на го ве шта ја ко ји у том прав цу 
по сто је, оста вља мо исто риј ској на у ци да про це ни и на осно ву но во-
са зна тих чи ње ни ца утвр ди да ли је ова кво опре де љи ва ње и ова по ли-
тич ка ини ци ја ти ва ути ца ла да на ње га бу де из вр шен атен тат. У 
„Стра те ги ји про ме на“16), до ку мен ту ко ји је усво јио По ли тич ки са вет 
ДС 2005. го ди не и ко ји са др жи про грам ско-по ли тич ке ста во ве ДС по 
раз ли чи тим пи та њи ма, до ста про сто ра се по све ћу је про бле ми ма на 
Ко сме ту, нај ви ше од би ло ког про грам ског до ку мен та ко ји је до та да 
усво ји ла ова стран ка. У овом до ку мен ту се ин си сти ра на то ме да је 
„по ла зи ште у ре ша ва њу пи та ња Ко со ва и Ме то хи је“ до след но ин-
си сти ра ње на спро во ђе њу Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти 
ОУН, по што ва њу “ме ђу на род них стан дар да о не про ме њи во сти 
гра ни ца на сил ним пу тем“, по што ва њу људ ских и гра ђан ских пра-
ва и јед на ко сти свих гра ђа на на КиМ, што укљу чу је и по што ва ње 
„основ ног људ ског пра ва на жи вот, си гур ност, сло бо ду кре та ња, 
сло бод но из ра жа ва њу сво јих вер ских и на ци о нал них осо бе но сти“, 
али и по вра так свих прог на них и ра се ље них и њи хов без бе дан 
оста нак на Ко сме ту. ДС се за ла же за ја ку ло кал ну са мо у пра ву и де-
цен тра ли за ци ју вла сти, за „пра во Ср ба и при пад ни ка дру гих на ци-
о нал них и ет нич ких за јед ни ца да ак тив но уче ству ју у свим про це-
си ма на КиМ“, као и пра во Ср би је „да бу де ак ти ван чи ни лац у 
16)  http://www.ds.org.yu/sr/do ku men ti/ds-stra te gi ja_pro me na.pdf
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про це су од лу чи ва ња о ко нач ном ста ту су“ Ко сме та. У овом до ку-
мен ту об на вља се иде ја бив шег пред сед ни ка ДС Зо ра на Ђин ђи ћа о 
ен ти те ти ма на Ко сме ту, па та ко „као јед ну од нај бо љих фор ми де-
цен тра ли за ци је и де мо крат ског функ ци о ни са ња упра ве на Ко со ву 
и Ме то хи ји Де мо крат ска стран ка ви ди у ства ра њу два ен ти те та ко-
ји би обез бе ђи ва ли рав но прав ност на ро да и де мо крат ске про це ду-
ре“. ДС по себ но ис ти че зна чај то га да се про бле ми на Ко сме ту не 
зло у по тре бља ва ју у днев но по ли тич ке свр хе, на гла ша ва од го вор-
ност свих по ли тич ких ак те ра „у ре ал ном са гле да ва њу, од го вор ном 
уса гла ша ва њу и је дин стве ном за сту па њу ин те ре са др жа ве и Ср ба 
са КиМ“, као и зна чај бор бе за за шти ту људ ских пра ва Ср ба и дру-
гих не ал ба на ца пред ме ђу на род ни мин сти ту ци ја ма и за за шти ту 
кул тур не ба шти не. У свој ству пред сед ни ка Ре пу бли ке, пред сед ник 
ДС Бо рис Та дић но вем бра 2005. го ди не из но си свој „Пред лог пла-
на о фор ми ра њу о фор ми ра њу два ен ти те та, срп ског и ал бан ског 
ен ти теа, на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је“17), ко ји од ра жа ва ра ни је 
за у зе те ста во ве ДС по овом пи та њу, и у пот пу ној је са гла сно сти да 
„Стра те ги јом про ме на“ ДС у по гле ду од но са пре ма про бле ми ма на 
Ко сме ту, с тим да те ста во ве опе ра ци о на ли зу је и кон кре ти зу је. Пре-
ма Пред ло гу из не том у овом до ку мен ту, „Срп ски ен ти тет об у хва-
тао би са да шње и но во фор ми ра не оп шти не мул ти ет нич ког са ста-
ва, али са ја сном срп ском ве ћи ном. Ова кве но ве оп шти не, ко је су 
би тан пред у слов за по вра так ве ћег бро ја ин тер но ра се ље них ли ца 
у по кра ји ни, тре ба фор ми ра ти у Се вер ној Ми тро ви ци, за тим на 
цен трал ном Ко со ву, у Ко сов ском По мо ра вљу и у Ме то хи ји. Ове 
оп шти не не би чи ни ле ком пакт ну те ри то ри ју, али сво јом функ ци о-
нал ном по ве за но шћу пред ста вља ле би ин сти ту ци о нал ни оквир за 
жи вот срп ске за јед ни це у по кра ји ни“, док би се пре о ста ле оп шти-
не у по кра ји ни мо гле зва ти и ал бан ским ен ти те том. У са став срп-
ског ен ти те та ушла би и „нај ва жни ја сре ди шта пра во слав не ве ре 
на Ко со ву и Ме то хи ји, уко ли ко се не на ла зе на те ри то ри ји ве ћин-
ских срп ских оп шти на. То би сва ка ко би ли Пећ ка па три јар ши ја, 
Ви со ки Де ча ни, Бо го ро ди ца Ље ви шка, Све ти Ар хан ђе ли и Де вич, 
са “за шти ти ним зо на ма” око њих“, при че му се на гла ша ва да је по-
треб но узе ти у об зир и зах тев СПЦ о по врат ку зе мљи шних по се да 
ко ји су јој на ци о на ли зо ва ни по сле II свет ског ра та. У пла ну се 
пред ви ђа да оп шти не у са ста ву срп ског ен ти те та има ју овла шће ња 
за сно ва на на де цен тра ли за ци ји по кра јин ске вла сти, и то на ро чи то 
у сле де ћим обла сти ма: „пу на кул тур на ауто но ми ја (са мо у пра ва у 
обла сти обра зо ва ња, ме ди ја и кул тур них уста но ва; за шти та вер-
ских и кул тур них спо ме ни ка; пра во на по себ не ин сти ту ци о нал не 
17)  http://www.ds.org.yu/sr/do ku men ti/ds-pred log_pla na_bo ri sa_ta di ca_za_kim.pdf
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ве зе са Бе о гра дом у овим обла сти ма); Здрав ство и со ци јал на по ли-
ти ка (са мо у пра ва у обла сти здрав ства; од ре ђе не над ле жно сти у 
обла сти со ци јал не за шти те и пен зи о ног оси гу ра ња; пра во на ка-
дров ску и ма те ри јал ну по моћ Бе о гра да у овим обла сти ма); При-
вре да, фи нан си је, сво јин ска пи та ња и при ва ти за ци ја (над ле жно сти 
ве за не за ин фра струк ту ру на те ри то ри ји оп шти на; пра во на про-
стор но пла ни ра ње; фи нан сиј ска ауто но ми ја оп шти на; пра во на 
спро во ђе ње при ва ти за ци је на те ри то ри ји оп шти не); Ло кал на по ли-
ци ја и пра во су ђе (од го ва ра ју ће над ле жно сти ло кал не по ли ци је, 
мул ти ет нич ки са штав по ли ци је сра зме ран ет нич ком са ста ву ста-
нов ни штва; пра во оп штин ских скуп шти на да би ра ју ше фа ло кал не 
по ли ци је, од но сно су ди је оп штин ских су до ва, с тим да их по твр ђу-
је цен трал на власт у по кра ји ни)“. Та ди ћев план пред ви ђа да се у 
скло пу ова ко де фи ни са них над ле жно сти омо гу ћи „ме ђу оп штин ско 
по ве зи ва ње у вр ше њу од ре ђе них над ле жно сти од за јед нич ког ин-
те ре са, то јест “хо ри зон тал не ве зе” ме ђу оп шти на ма, као и ства ра-
ње од го ва ра ју ћих те ла, кроз ко ја би се те ве зе оства ри ва ле“, те у 
овим „и не ким дру гим обла сти ма оп шти на у са ста ву срп ског ен ти-
те та би ле би за јам ча не и ди рект не ин сти ту ци о нал не ве зе са Бе о-
гра дом“. На ни воу по кра јин ске вла сти, овај План пред ви ђа ме ре 
обез бе ђе ња од пре гла са ва ња Ср ба, ка да су ин те ре си њи хо ве за јед-
ни це у пи та њу, у по кра јин ској скуп шти ни, те за др жа ва ње су ди ја из 
ино стран ства ко ји би су ди ли у ви шим ин стан ца ма. Овим Пла ном 
би се, пре ма Та ди ће вој за ми сли,  те ри то ри ја и уре ђе ње срп ског ен-
ти те та, са свим пра ви ма и над ле жно сти ма, би ли би га ран то ва ни 
оп штим спо ра зу мом, ко јим би се „ре ши ло пи та ње Ко со ва и Ме то-
хи је без на ру ша ва ња су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та 
Ср би је и СЦГ“, а исто вре ме но би се „обез бе ди ла су штин ска ауто-
но ми ја за по кра ји ну у окви ру Ср би је, чи ме би би ли за до во ље ни 
ле ги тим ни ин те ре си ал бан ске за јед ни це, а по сто ја ње срп ског ен ти-
те та не би ни чим угро зи ло ту ауто но ми ју, ни ти би пред ста вља ло 
те ри то ри јал ну по де лу Ко со ва и Ме то хи је“. У из бор ном „Про гра му 
за бо љи жи вот“ ДС-а из 2007. го ди не, по на вља ју се углав ном опре-
де ље ња и по ли тич ки ста во ви из Стра те ги је, с тим да се не по ми ње 
по де ла на ен ти те те, ни ти Ре зо лу ци ја 1244 и ме ђу на род ни стан дар-
ди о не про ме њи во сти гра ни ца, већ се ин си сти ра са мо на бор би за 
за шти ту људ ских пра ва Ср ба и дру гих не ла ба на ца пред ме ђу на-
род ним ин сти ту ци ја ма, по ли тич кој од го вор но сти свих по литчких 
ак те ра у Ср би ји за ре ал ном са гле да ва ње и уса гла ша ва њу ин те ре са 
Ср би је и Ср ба са Ко сме та,  за шти ти кул тур не ба шти не и оне мо гу-
ћа ва њу зло у по тре бе овог пи та ња у днев но-по ли тич ке свр хе. Ла ко 
се уоча ва да овај про грам са др жи са мо нај оп шти ја опре де ље ња, 
без за ла же ња у де та ље, те да из бе га ва из но ше ње би ло ка кве иде је 
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или пла на ко ји би мо гли да бу ду кри ти ко ва ни од стра не за пад них 
зе ма ља и да је ви ше усме рен на уну тра шње-по ли тич ку по ле ми ку 
не го на ствар но ба вље ње овим про бле мом.

ДемократскастранкаСрбије оста је при лич но шту ра на ре-
чи ма ка да су у пи та њу про грам ско-по ли тич ки ста во ви ве за ни за 
Ко со во и Ме то хи ју, и то ком пр ве две го ди не од пе то ок то бар ских 
рпо ме на. Ипак, о ста ву ове пар ти је у ве зи са про бле ми ма на Ко-
сме ту и предлко гу на чи на њи хо вог ре ша ва ња мо же мо за кљу чи ти 
на осно ву На цр та Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ји је из ра ди ла ДСС 
ју ла 2003. го ди не. Њи ме се пи та ње про бле ма на Ко со ву и Ме то хи-
ји сво ди на про блем те ри то ри јал не ор га ни за ци је Ср би је, па се у 
скла ду са та квим ви ђе њем пред ви ђа ре ги о на ли за ци ја Ср би је, тј. 
ње на по де ла на шест ауто ном них ре ги о на, од ко јих би је дан био са 
се ди штем у При шти ни. Из но се ћи ова кав На црт Уста ва, ДСС по ла-
зи од ста ва да „у мо дер ним европ ским др жа ва ма де цен тра ли за ци ја 
је де мо крат ски од го вор на мо гу ће по ја ве се па ра ти зма“18). На цр том 
се пред ви ђа над ле жност и ор га ни ауто ном них ре ги о на (скуп шти на 
и вла да), из вор ни при хо ди у обла сти ма ко је су из вор но ре ги он ске, 
с тим да се оста вља мо гућ ност др жа ви да у не кој од обла сти ко је 
је за се бе за др жа ла, пред ви ди са мо осно ве ре ше ња, док би се опе-
ра ци о на ли за ци ја пре пу сти ла ор га ни ма ре ги о на. Пред ви ђе но је да 
сви ре ги о ни има ју јед нак ста тус, чи ме ауто ном не по кра ји не у Ср-
би ји од ла зе у про шлост. Иако у тре нут ку сту па ња на сна гу Уста ва 
и ор ган ских за ко на ко ји се ти чу ре ги о на, сви ре ги о ни има ју јед на-
ку над ле жност, њу не мо ра ју сви ре ги о ни пре у зе ти исто вре ме но. 
„Ор ган ски за кон тре ба да уре ди ко је над ле жно сти ре ги о ни пре у-
зи ма ју од мах, а ко је мо гу да пре у зму ка сни је, и у ком ро ку. Осо бе-
но сти по ло жа ја Ко со ва и Ме то хи је на ла га ле су ре ше ње пре ма ко ме 
се по себ ним ор ган ским за ко ном, ми мо оста лих ре ги о на, уре ђу је 
пре у зи ма ње над ле жно сти ре ги о на са се ди штем у При шти ни“19). 
Не ула зе ћи ов де де таљ ни је у за ми сао о ре ги о на ли за ци ји Ср би је, 
што би сва ка ко мо гло да бу де по себ на те ма и са со ци о ло шког и са 
устав но прав ног аспек та,  очи глед но је да је у овом На цр ту она мо-
ти ви са на и по ку ша јем да ва ња ори ги нал ног ре ше ња за про бле ме на 
Ко сме ту, при че му се по ста вља ну жно јед но пи та ње – не омо гу ћу је 
ли ова кав при ступ ре ша ва њу про бле ма на Ко сме ту за ме ну јед ног 
са шест слич них про бле ма?! Од го вор ће сва ка ко оста ти у те о риј-
ској рав ни, по што је у про це су усва ја ња но вог Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је 2006. го ди не ДСС од у ста ла од ин си сти ра ња на овом кон-
цеп ту. У пре го во ри ма ко ји су во ђе ни у ве зи са са ста вља њем дру ге 
Ко шту ни чи не Вла де, ко а ли ци ја ДСС-НС иза шла је са плат фор мом 

18) http://www.dss.org.yu/vi ew_fi le.php?fi le_id=9, ви ди Обра зло же ње На цр та Уста ва, тач ка 5.

19)  Исто
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ко ја са др жи су штин ске ста во ве у ве зи са њи хо вим од но сом пре ма 
про бле ми ма на Ко со ву и Ме то хи ји, уз на гла ша ва ње да „сва дру-
га ва жна про грам ска пи та ња за рад бу ду ће Вла де, да кле це ло ви та 
плат фор ма ДСС-НС до ла зи на ред по што се по стиг не о до го вор 
о прин ци пи ма за за шти ту Ко со ва и Ме то хи је“20).Ти прин ци пи су: 
„За Вла ду Ср би је Ко со во и Ме то хи ја увек оста је са став ни и нео ту-
ђи ви део Ре пу бли ке Ср би је; Уко ли ко би не ка др жа ва или ме ђу на-
род на ор га ни за ци ја до не ле од лу ку да при зна ју не за ви сност Ко со ва 
и Ме то хи је, Вла да Ср би је би оба ве сти ла све вла де ме ђу на род но 
при зна тих др жа ва да Вла да Ср би је та кву од лу ку од ба цу је као про-
тив за ко ни ту, не ле ги тим ну и ни штав ну, и да Вла да Ср би је Ко со во и 
Ме то хи ју сма тра сво јом те ри то ри јом. Сва ка др жа ва ко ја би до не ла 
од лу ку о при зна ва њи не за ви сно сти мо ра во ди ти ра чу на да ће то 
про из ве сти озбиљ не по сле ди це у ме ђу соб ним од но си ма; Уко ли ко 
би би ло ко ја др жа ва чла ни ца НА ТО пак та при зна ла не за ви сност 
Ко со ва и Ме то хи је, то би про из ве ло озбиљ но угро жа ва ње од но са 
Ср би је и НА ТО али јан се, јер би то зна чи ло да је НА ТО бом бар до-
вао Ср би ју да би до шло до оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је“21). Као што 
се из на ве де ног тек ста ви ди, прин ци пи ко је про кла му је ДСС у ко-
а ли ци ји са НС ти чу се, пр вен стве но, за шти те су ве ре ни те та и ин те-
гри те та зе мље, без за ла же ња у ду бља пи та ња ре ша ва ња про бле ма 
у ју жној срп ској по кра ји ни. Ова ква по зи ци ја је, сва ка ко, ре зул тат 
чи ње ни це да се већ та да са свим ја сно мо гло ви де ти да ће је дан број 
др жа ва, пр вен стве но за пад них пред во ђе них Аме ри ком, при зна ти у 
вр ло ско ром мо мен ту не за ви сност Ко сме та, па се на овај на чин по-
ку ша вао обез бе ди ти кон сен зус чла ни ца вла да ју ће ко а ли ци је у ве зи 
са од го во ром на ше зе мље на ова кав иза зов. Ка ко ће се по ка за ти, са-
мо при хва та ње прин ци па ни је би ло до вољ но. Дру га Ко шту ни чи на 
Вла да, фор ми ра на у ко а ли ци ји са ДС, оп ста ла је го ди ну да на, ка да 
је ве ћи ну на ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма осво ји ла „Ли-
ста за европ ску Ср би ју“, чи ји је сто жер би ла ДС. ДСС је, ме ђу тим, 
прин ци пе из Плат фор ме  за фор ми ра ње Вла де угра ди ла у свој но ви 
Про грам, усво јен 2007. го ди не22), ко ји пред ста вља је дан озби љан и 
оп ши ран про грам ско-по ли тич ки до ку мент ко јим се утвр ђу ју ста-
во ве ДСС-а у нај ши рем спек тру обла сти по ли тич ког де ло ва ња. Та-
ко у окви ру по гла вља „По ли тич ка на че ла“, ова стран ка по на вља да 
оста је при сво ме опре де ље њу за ре ги о на ли за ци јом Ср би је ко је је 
за њих „нај ра ци о нал ни ји на чин др жав ног уре ђе ња“. ДСС, у истом 
по гла вљу свог Про гра ма, ме ђу сво је не по сред не ци ље ве по ли тич-
ког де ло ва ња ис ти че „очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти Ср би је 

20)  http://www.dss.org.yu/vi ew_fi le.php?fi le_id=14 

21)  Исто

22)  http://www.dss.org.yu/pa ges/pro gram.php?id=63
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са Ко со вом и Ме то хи јом као сво јим са став ним де лом“, да би та кав 
став по но вио и у по гла вљу по све ће ном на ци о нал ној по ли ти ци био 
јаш на гла ше ни ји: „По кра ји на Ко со во и Ме то хи ја, ко ја се при вре-
ме но на ла зи под упра вом Ује ди ње них на ци ја, ин те грал ни је и нео-
ту ђи ви део на ше зе мље.

До след но се за ла же мо за стрикт но по што ва ње По ве ље Ује-
ди ње них на ци ја, свих ва же ћих ме ђу на род них прав них до ку ме на та 
и пу ну при ме ну Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти Ује ди ње них 
на ци ја“23). ДСС ис ти че да зах те ва од УН МИК-а и КФОР-а „што 
хит ни ју при ме ну по себ но оних де ло ва по ме ну тих до ку ме на та ко ји 
се од но се на обез бе ђи ва ње по врат ка прог на них и ра се ље них ли-
ца“, под вла че ћи да се мо ра по сту пи ти иден тич но ка ко је то учи-
ње но и „у слу ча ју ра се ље них Ал ба на ца“, што зна чи да „вој но и 
без бед но сно при су ство УН на Ко со ву и Ме то хи ји мо ра омо гу ћи ти 
по вра так прог на них Ср ба и свих прог на ни ка не ал бан ске на род но-
сти, при зна ва ње свих њи хо вих пра ва и по вра так лич не и др жав не 
опљач ка не имо ви не“. За од нос ДСС-а пре ма про бле ми ма на Ко-
сме ту ре ле ван тан је и Пред лог Од лу ке На род не скуп шти не Ре-
пу бли ке Ср би је по во дом ЕУЛЕКС-а24) ко ји је ДСС сре ди ном ју ла 
2008. го ди не упу ти ла На род ној скуп шти ни на усва ја ње, што Скуп-
шти на ни је учи ни ла по што се са тим ни је сло жи ла скуп штин ска 
ве ћи на, оли че на пр вен стве но у ДС-у. У том Пред ло гу Од лу ке ко ји 
је из ра ди ла ДСС, од би ја се при су ство ми си је ЕУЛЕКС на Ко сме-
ту за то што „ова ми си ја има за свој циљ при ме ну Пла на Мар ти ја 
Ах ти са ри ја за спро во ђе ње про тив прав не се це си је де ла те ри то ри је 
Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је је дин стве на, не де љи ва и су ве ре на др жа ва 
чла ни ца Ује ди ње них на ци ја и на ко ју се при ме њу ју оп шти прин-
ци пи и нор ме ме ђу на род ног пра ва, као и Устав Ре пу бли ке Ср би је. 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је од ба ци ла је План Мар ти ја 
Ах ти са ри ја, а у Са ве ту без бед но сти Ује ди ње них на ци ја план ни-
је при хва ћен за то што је про ти ван ме ђу на род ном пра ву“25). Пред-
ло гом Од лу ке ко ју је по ну ди ла ДСС, „про гла ша ва се ни шта вим“ 
тзв. „Устав Ре пу бли ке Ко со во“  ко ји је про тив прав но и јед но стра но 
усво јен и про гла шен од стра не ин сти ту ци ја при вре ме на са мо у пра-
ве Ко сме та. Исто вре ме но се по на вља зах тев свим др жав ним ор га-
ни ма да од бра ну Ко сме та, као ин те грал ног де ла Ср би је, тре ти ра ју 
као „при о ри тет др жав них ин сти ту ци је, све док не бу де усво је но 
ком про ми сно ре ше ње за По кра ји ну на осно ву Ре зо лу ци је Са ве та 
без бед но сти 1244“.

23)  Исто

24)  http://www.dss.org.yu/vi ew_fi le.php?fi le_id=56 

25)  Исто
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Г17+са мо ме сец да на на кон што се тран сфор ми са ла у пар-
ти ју, сре ди ном ја ну а ра 2003. го ди не, об зна њу је свој про грам ски 
до ку мент „Де сет те ма око ко јих је по треб но по сти на ци о нал ни 
кон сен зус“26). У ње му ова стран ка, у по гле ду на ци о нал ног пи та-
ња, по ста вља као свој циљ, ко ји би су де ћи по на зи ву до ку мен та 
тре ба ло да бу де и гло бал ни дру штве ни циљ Ср би је, „да сви Ср би 
и на ци о нал не ма њи не жи ве у јед ној за јед ни ци без гра ни ца“, а у 
по гле ду опе ра ци о на ли за ци је ка ко би се јед на ова ква ко смо по лит-
ска иде ја оства ри ла Г17+ сма тра да је по треб но из вр ши ти „но ву 
те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју др жа ве“ ко ја би зна чи ла „аси ме трич-
ну ауто но ми ју две по кра ји не“ и „фор ми ра ње обла сти“, на ко је би 
би ле пре не те над ле жно сти из обла сти по ли ци је, про све те, кул ту ре 
и обра зо ва ња. Исто вре ме но, опе ра ци о на ли за ци ја овог ци ља зна чи-
ла би и „ује ди ње ње Ср ба и на ци о нал них ма њи на са ма ти ца ма кроз 
про цес ин те гра ци је у ЕУ“. У истом до ку мен ту, у ве зи са Ко со вом 
и Ме то хи јом, као циљ се по ста вља „за шти та за срп ско ста нов ни-
штво“, а у свр ху ње го ве опе ра ци о на ли за ци је пред ла жу се пре го во-
ри Бе о гра да и При шти не, „ауто но ми ја за се вер ни део КиМ“, по себ-
на за шти та ма на сти ра и „ко лек тив ни по вра так из бе гли ца у се вер ни 
део КиМ“. Тре ба уочи ти да се у овом до ку мен ту, за раз ли ку од до-
ку ме на та ДС, ДСС и, ка ко ће мо ви де ти, дру гих пар ти ја, ниг де не 
по ми ње за ла га ње за оста нак Ко сме та у са ста ву Ср би је, за спро во-
ђе ње на шег су ве ре ни те та и ин те гри те та, већ се ова пар ти ја за др жа-
ва са мо на за шти ти срп ског ста нов ни штва, што ка да се раз ма тра у 
кон тек сту ње ног опре де ље ња да „сви Ср би и на ци о нал не ма њи не 
жи ве у јед ној за јед ни ци без гра ни ца“, те да ће до ује ди ње ња Ср ба и 
на ци о нал них ма њи на са ма ти ца ма до ћи „кроз про цес ин те гра ци је 
у ЕУ“ прак тич но зна чи до пу шта ње мо гућ но сти да Ко смет не спа-
да под су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је, по што би 
иона ко сви жи ве ли у тој не кој бу ду ћој за јед ни ци без гра ни ца, тј. у 
Европ ској Уни ји. А то је упра во она опа сност на ко ју је упо зо ра вао 
Зо ран Ђин ђић, го то во јед но вре ме но ка да је ова кво за ла га ње Г17+ 
об зна ње но, кон ста ту ју ћи ка ко се „већ на ја вљу је да ће на ша ју жна 
по кра ји на у европ ске ин те гра ци о не то ко ве би ти укљу че на одво је но 
од Ср би је, па ра лел но с њом“27). У Про гра му ове пар ти је од 28. мар та 
2004. го ди не28) се, у по гле ду ре ше ња срп ског на ци о нал ног пи та ња, 
ис ти че да ће оно зна чи ти да је „Ср би ја-европ ска др жа ва“, и у том 
кон тек сту се по на вља те за ка ко је „Европ ска Ср би ја у ин те ре су свих 

26)  http://www.g17plus.org.yu/dow nlo ad/do ku men ti/10te ma.pdf 

27)  „Ве чер ње но во сти“, 13. ја ну ар 2003, ци ти ра но пре ма З. Ђин ђић: „Ср би ја у Евро пи“, V 
из да ње, ТАН ЈУГ, Бе о град, 2004, стр. 431

28)  http://www.g17plus.org.yu/dow nlo ad/do ku men ti/pro gram.pdf 
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на ро да и ма њи на ко ји жи ве на ње ној те ри то ри ји“, па се као ма њи не 
на бра ја ју Ма ђа ри, Бо шња ци, Ру му ни, Сло ва ци, Хр ва ти, Бу га ри „и 
дру ги“. Уко ли ко из у зме мо мо гућ ност да под пој мом „и дру ги“ Г17+ 
под ра зу ме ва нај мно го број ни ју на ци о нал ну ма њи ну ко ја жи ви у Ср-
би ји – Ал бан це, он да се ну жно на ме ће за кљу чак да ова стран ка већ 
та да у свом про гра му по ка зу је ка ко Ко смет не тре ти ра са став ним 
де лом Ср би је, па ни та мо шње Ал бан це на ци о нал ном ма њи ном у 
на шој зе мљи. У по гле ду од но са пре ма Ко сме ту, ова стран ка нај пре 
кон ста ту је ста ње – да је та мо „уста но вље на власт под ме ђу на род ним 
про тек то ра том ко ја је у од но су на Ср би ју у пот пу но сти не за ви сна“, 
што се илу стру је оте жа ним од ла ском на ших др жав них функ ци о не ра 
на ово под руч је, чи ње ни цом да се та мо од ви ја при ва ти за ци ја без ика-
квог ути ца ја вла сти у Бе о гра ду и „сви при хо ди од ње иду у бу џет Ко-
со ва, прем да је Ср би ја у про шло сти уло жи ла огром на фи нан сиј ска 
сред ства за раз вој ко сов ске при вре де“, при че му иако ни шта бу џет 
Ср би је не при хо ду је са овог под руч ја, он „и да ље сно си тро шко ве 
сер ви си ра ња спољ ног ду га Ко со ва, ко ји из но си пре ко ми ли јар ду до-
ла ра“. У Про гра му Г17+ се да ље ука зу је ка ко Ср би ја има исто риј-
ску оба ве зу да за шти ти срп ско ста нов ни штво на Ко сме ту и обез бе ди 
по вра так прог на них, да за шти ти и не гу је сво ју тра ди ци ју, кул тур ну 
и цр кве ну ба шти ну ко ја је „део срп ског иден ти те та“, те да „трај но 
ре ше ње ста ту са Ко со ва и Ме то хи је мо ра под ра зу ме ва ти га ран ци ју 
пу не ауто но мје срп ским за јед ни ца ма са се ве ра Ко со ва, Ко со ва По-
ља и Би нач ке Мо ра ве, као и над ле жност Ср би је над ма на сти ри ма 
Гра ча ни цом, Ви со ким Де ча ни ма и Пећ ком Па три јар ши јом“. У ци љу 
по сти за ња „исто риј ског спо ра зу ма из ме ђу срп ског и ал бан ског на-
ро да на Ко со ву“, но ва Вла да тре ба да на ста ви пре го ве са ко сов ским 
Ал бан ци ма, уз по што ва ње прин ци па „стан дар ди пре ста ту са“, а уз 
по сре до ва ње УН и ве ли ких си ла. „У ме ђу вре ме ну, мо ра се ин си сти-
ра ти на стрикт ном по што ва њу Ре зо лу ци је 1244 Ује ди ње них на ци ја“.

Социјалистичка партија Србије је у пост пе то ок то бар ском 
пе ри о ду до жи ве ла озби љан по ли тич ки про гон под при ти ском ко га 
је до ла зи ло и до ње не тран сфор ма ци је. Она је на сто ја ла да „ухва ти 
ко рак с про ме на ма“ и да та ко стек не „ле ги ти ма ци ју за де ло ва ње“ 
у но во на ста лим, про ме ње ном, дру штве ном окру же њу. Те су про-
ме не, ме ђу тим, би ле зна чај ни је у днев но по ли тич ком, кон крет ном 
по ли тич ком де ло ва њу, не го што су има ле од раз у ње ним про грам-
ским до ку мен ти ма. За кључ но са 2008. го ди ном, ова пар ти ја се ни је 
од ре кла Осно ва про гра ма СПС, свог основ ног про грам ског до ку-
мен та усво је ног још 1992. го ди не. На про тив, у Про грам ској де кла-
ра ци ји VII Кон гре са СПС29), ко ји је одр жан де цем бра 2006. го ди не, 
29)  http://www.sps.org.yu/uplo ads/prog dekl7.pdf
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по твр ђу је се да СПС „оста је до след на вред но сти ма Про гра ма Пар-
ти је до не тог на II Кон гре су“. Ипак, иако de iure на сна зи, мо же се 
ре ћи да су Осно ве про гра ма СПС за пра во за ме ње не овом Про грам-
ском де кла ра ци јом30), од но сно да су су штин ски до пу ње не и ак ту-
е ли зо ва не. У по гле ду од но са со ци ја ли ста пре ма про бле ми ма на 
Ко сме ту, ме ђу тим, ни ка квих зна чај ни јих про ме на у про грам ским 
ста во ви ма не ма. Они сле де сво ја про грам ска опре де ље ња, ста во ве 
и оце не са прет ход них кон гре са. Со ци ја ли сти по зи тив но оце њу ју 
сво ју до та да шњу по ли ти ку пре ма Ко сме ту, на гла ша вју ћи ис по ље-
но хе рој ство и „од лу чан от пор НА ТО агре со ру и ње го вим ал бан-
ским са ве зни ци ма“ то ком од бра не зе мље, афир ми шу као ре зул тат 
Ре зо лу ци ју 1244 Са ве та без бед но сти ОУН „у ко јој се га ран то ва ло 
да је КиМ са став ни део СР Ју го сла ви је и Ср би је“ али на гла ша ва ју 
и онај део ове ре зо лу ци је на ко ји као да су су оста ле пар ти је и за бо-
ра ви ле, тј. да је њом „пред ви ђен по вра так на ше вој ске и по ли ци је 
на ју жне гра ни це на ше зе мље“ . Они ука зу ју на то да су опо зи-
ци о не пар ти је у до ба вла сти со ци ја ли ста твр ди ле ка ко је про блем 
од но са са Цр ном Го ром и Ко со вом „пи а та ње де мо крат ских од но-
са“, а да је исти на де мо на то ва ла све ко ји су та ко ми сли ли јер „у 
пи та њу ни је би ло ни ка кво по што ва ње де мо крат ске про це ду ре већ 
на про тив, се па ра ти стич ки по крет“. Со ци ја ли сти по себ но под вла че 
да се не мо же при хва ти ти по на ша ње оних по ли тич ких стра на ка 
ко је сма тра ју оправ да ном бор бу за очу ва ње Ко сме та у са ста ву Ср-
би је, а та кву бор бу СПС и Сло бо да на Ми ло ше ви ћа исто вре ме но 
на зи ва ју зло чи нач ком. „При зна ва ње на мет ну тих оце на истих оних 
ко ји су ра ди ли и ра де на раз би ја њу срп ског на ци о нал ног и др жав-
ног би ћа не мо же до ве сти до на прет ка зе мље, ни ти мо же са чу ва ти 
КиМ.“ Уз оце ну да се пред на шом др жа вом на ла зе исте прет ње , 
исти про бле ми и исти љу ди са ко ји ма су би ли су о че ни со ци ја ли сти 
и Сло бо дан Ми ло ше вић, СПС на гла ша ва да им се та да од у пи рао и 
да „оче ку је и зах те ва да то чи ни и са да шња др жа ва, али исто та ко и 
да при зна ју да по ли ти ка ко ју смо ми во ди ли за рад очу ва ња зе мље 
30)  У по твр ду ове тврд ње су и чи ње ни ца да се на зва нич ном сај ту СПС, под озна ком „Про-

грам“ отва ра текст Про грам ске де кла ра ци је VII Кон гре са. Сем то га, кон гре си СПС су 
до та да у не ко ли ко на вра та до но си ли кон гре сне де кла ра ци је по од ре ђе ним пи та њи ма, а 
сва ки пут не ки кон гре сни до ку мент про грам ског ка рак те ра ко ји је кон кре ти зо вао опре-
де ље ња и ци ље ве за на ред ни ман дат ни пе ри од. Ов де је ме ђу тим чи ње ни ца да је реч о 
јед ном све о бу хват ном до ку мен ту, ко ји у свом на зи ву ја сно ка же шта је. То је „Про грам-
ска де кла ра ци ја“, и то ја сно го во ри у при лог те зи да тај до ку мент de fac to за ме њу је 
Осно ве про гра ма СПС из 1992. го ди не, иако се у са мом тек сту по зи ва на њих. Раз лог 
због ко га то ни је та ко и ре че но, кри је се пр вен стве но у пар тиј ко-по ли тич кој ко њук ту ри 
– VII Кон грес је одр жан не пу них де вет ме се ци од смр ти пред сед ни ка СПС Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа у Ха гу, то је пр ви Кон грес ко ји је не ког дру гог (Иви цу Да чи ћа) иза брао 
за пред сед ни ка СПС, чи та ве кон гре сне при пре ме су про те кле у зна ку уну тар пар тиј ске 
бор бе за ме сто но вог пред сед ни ка и би ло би су ви ше да се, осим из бо ра но вог пред сед-
ни ка, до но си и но ви про грам стран ке. То је пи та ње од ло же но за на ред ни Кон грес СПС 
ко ји тре ба да се одр жи у 2010. го ди ни.
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и на ро да ни је ни зло чи нач ка ни по гре шна, веч је ди на мо гу ћа у да-
тим су ло ви ма“. Као и у ра ни јим про грам ским до ку мен ти ма, СПС 
по на вља свој став да су „Ко со во и Ме то хи ја ауто ном не по кра ји не 
у са ста ву Ср би је“, с тим да се за Ко смет тај став по ја ча ва на гла ша-
ва њем да је то „не про ме њи ва од ред ни ца и устав на од ред ба“. Ин-
те ре сан тан је, и та чан, ар гу мент ко ји со ци ја ли сти из но се про тив 
при ва ти за ци је јав них пред у зе ћа у Ср би ји. Они сма тра ју да се „без 
ак тив них јав них пред у зе ћа не мо же во ди ти ак тив на по ли ти ка за 
оп ста нак Ср ба на Ко со ву“. У Про грам ској де кла ра ци ји VII Кон гре-
са СПС,чи та во јед но по гла вље је по све ће но про бле ми ма на Ко со-
ву и Ме то хи ји. Со ци ја ли сти оце њу ју да  по ли ти ком ме ђу на род не 
зја ед ни це и УН ад ми ни стра ци је, „и по ред де кла ра тив них за ла га ња 
за му ти ет нич ност Ко со ва и Ме то хи је, оно по ста је ет нич ки чи сто. 
Кон стант ним те ро ром, про го ном пре о ста лих Ср ба, Цр но го ра ца и 
дру гог не ал бан ског ста нов ни штва, спре ча ва њем по врат ка из бе-
глих и ра се ље них, Ко смет је по стао ет нич ки нај чи сти ја те ри то ри-
ја у Евро пи“. Ис ка зу ју ћи сво ју по др шку усво је ним опре де ље њи ма 
На род не скуп шти не по овом пи та њу, СПС „оста је трај но на већ 
ис ка за ним прин ци пи ма: да се пи та ње Ко со ва и Ме то хи је мо же ре-
ши ти га ран ци јом нај ши ре ауто но ми је у окви ру Ре пу бли ке Ср би је; 
не ме ња њу гра ни ца и по што ва њем те ри то ри јал ног ин те гри те та и 
су ве ре ни те та ме ђу на род но при зна те Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са 
По ве љом ОУН; пу ном по што ва њу рав но прав но сти свих гра ђа на и 
на ци о нал них за јед ни ца на Ко со ву и Ме то хи ји; де цен тра ли за ци ји, 
ко ја би омо гу ћи ла на ци о нал ним за јед ни ца ма што ши ри де ло круг 
по сло ва, омо гу ћи ла очу ва ње на ци о нал них, вер ских и кул тур них 
вред но сти и исто риј ског на сле ђа“31). У овој Про грам ској дек лра-
ци ји зах те ва се од УН МИК-а и КФОР-а да „у скла ду са Ре зо лу ци-
јом Са ве та без бед но сти за у ста ве и не под сти чу про цес оса мо ста-
љи ва ња ове срп ске ауто ном не по кра ји не“,  обез бе де си гур ност и 
без бед ност Ср би ма и свим гра ђа ни ма, убр зан и без бе дан по вра-
так из бе глих и ра се ље них ли ца, за у ста ве „нео вла шће ну рас про да-
ју имо ви не и при род них ре сур са Ре пу бли ке Ср би је“, „спре чи да 
ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе на те ри то ри ји су ве ре не др жа ве 
фор ми ра ју ма фи ја шку др жа ву на тр го ви ни бе лим ро бљем и дро-
гом“ . Со ци ја ли сти оце њу ју да „сви они ко ји у Ср би ји за го ва ра ју 
пре да ју Ко со ва и Ме то хи је ал бан ским се па ра ти сти ма за го ва ра ју 
ве ле и зда ју“. Со ци ја ли сти на гла ша ва ју да су про тив „да се стар тус 
Ре пу бли ке Ср би је у про це су ин те гра ци је у ЕУ или би ло ко је дру ге 
ме ђу на род не ин сти ту ци је, усло вља ва при стан ком на са мо стал ност 
Ко сме та“. Ин си сти ра ју ћи на по тре би из град ње пу ног је дин ства по 
пи та њу ре ша ва ња ста ту са Ко сме та  ко је је „нај ва жни је др жав но 
31)  Исто
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пи та ње за Ср би ју“, те на то ме да све од лу ке у ве зи са тим мо ра до-
но си ти На род на скуп шти на и, по по тре би, „за тра жи ти да оне бу ду 
про ве ре не на ре фе рен ду му од стра не гра ђа на“,  СПС у Про грам-
ској де кла ра ци ји VII Кон гре са упо зо ра ва да би „ин си сти ра ње на 
ре ше њу ко је би по ка зи ло све ме ђу на род не прин ци пе и стан дар де 
де ста би ли зо ва ло Бал кан и про из ве ло низ исто вет них про це са ши-
ром све та“.

Српскарадикалнастранкау пост пе то ок то барт ском пе ри о ду 
ни је ме ња ла свој Про грам из 1996. го ди не, та ко да се про грам ско 
опре де ље за уки да ње ауто но ми је Ко сме та и про тив ре ги о на ли за-
ци је Ср би је мо гу сма тра ти као и да ље ва же ћи про грам ско-по ли-
тич ки ста во ви ове пар ти је. У кон крет ној по ли тич кој ак тив но сти 
је СРС, ме ђу тим, пра ви ла од ре ђе не уступ ке и ком про ми се, што 
се на ро чи то ви ди код ње не ак тив но сти у при лог ре фе рен дум ском 
из гла са ва њу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 2006. го ди не ко ји се 
за ла же за „су штин ску ауто но ми ју“ Ко сме та „у окви ру су ве ре не др-
жа ве Ср би је“.

Српскипокретобновеу свом Про гра му32) ко ји је усво јен на IV 
Са бо ру ове стран ке 2001. го ди не, опре де љу ју ћи се за „Ко со во у Ср-
би ји“, ње гов оп ста нак у на шој зе мљи по ве зу је за при сту па ње Ср би је 
про гра му „Парт нер ство за мир“ и НА ТО-у. Ова стран ка сма тра да 
„очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је не ве зу је мо за дан од ла ска НА ТО тру па 
и оста лих ме ђу на род них сна га из по кра ји не, већ за по вра так на ше 
Вој ске и на шег на ро да на Ко со во и Ме то хи ју“. На чин да се ово обез-
бе ди је сте при сту па ње Ср би је „„Парт нер ству за мир“ што је ула зни-
ца и у НА ТО са вез“ чи ме „стра не тру пе на Ко со ву по ста ће са ве знич-
ке и њи ма ће се при дру жи ти и је ди ни це на ше Вој ске. За Вој ском ће 
се вра ти ти и прог на ни Ср би“. У де цем бру 2007. го ди не Глав ни од бор 
ове стран ке до нео је „Про грам ску де кла ра ци ју о де цен тра ли за ци ји 
вла сти у Ср би ји“33). У том се до ку мен ту ис ти че за ла га ње СПО за де-
цен тра ли за ци ју вла сти у Ср би ји, уз на гла ша ва ње ка ко је не ре ал но да 
се та кав зах тев по ста вља и у по гле ду „са да шње те ри то ри је Ауто ном-
не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, по што су од лу ке у ру ка ма ме ђу-
на род них фак то ра и ал бан ских ор га на вла сти на Ко со ву“. Ипак, тај 
до ку мент, уз зах тев за не при зна ва њем не за ви сно сти Ко со ва, тра жи 
од на ше др жа ве да од УН, ЕУ и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци-
ја „зах те ва пу ну и без у слов ну за шти ту це ло куп ног срп ског исто риј-
ског, кул тур ног и ре ли гиј ског на сле ђа у По кра ји ни, као и га ран ци је 
да срп ске ен кла ве до би ју ста тус срп ских оп шти на по истим прин-
ци пи ма ко ји ва же у Фран цу ској или Ма ђар ској“, те да све те оп шти-
32)  http://www.spo.org.yu/ac tion.php?obje kat=Pro gram&ak ci ja=Pre gled

33)  http://www.spo.rs/fi le/de cent.htm
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не „упра вља ју ауто ном но и да бу ду еко ном ски и кул тур но по ве за не 
са Ср би јом, без пра ва вла сти у При шти ни да их у то ме огра ни ча ва 
или да спре ча ва на се ља ва ње Ср ба у за шти ће не зо не око сво јих цр-
ка ва и ма на сти ра, ко је би, та ко ђе, по ста ја ле срп ске оп шти не“34). У 
овој се де кла ра ци ји ис ти че и став да је „сва ко днев на бор ба Ср би је 
за оп ста нак Ср ба на сво јој ко сов ско-ме то хиј ској зе мљи и све ко ли ка 
по моћ Др жа ве та мо шњем на шем на ро ду“ њен пр во ра зред ни зах тев.  
У до ку мен ту „Је згро де сне Ср би је“35), ко ји је на зва нич ном сај ту ове 
пар ти је об ја ви ло Пред сед ни штво СПО у дру гој по ло ви ни 2008. го-
ди не као на црт „европ ске про грам ске плат фор ме СПО“ за ко га се у 
са мом по зи ву за ди ску си ју ка же да име пре тен зи је и „циљ да по ста не 
сво је вр сни ма ни фест де сне Ср би је“, ова стран ка са ма при зна је да се 
про ме ни ла „ви ше не го ијед на дру га стран ка у Ср би ји...Од екс трем-
не на ци о нал не де сни це, у да ни ма свог ро ђе ња, стран ка се по ме ра ла 
и по ме ри ла ка де сном цен тру и прин ци пи ма са вре ме не Евро пе, не 
од ри чу ћи се на ци о нал ног и усва ја ју ћи гра ђан ско, ли бе рал но и гло-
бал но“. Ста во ви ко ји се за сту па ју у по ну ђе ном до ку мен ту је су из-
ра зи то мон ди ја ли стич ки и са др же оце не ко је су у су прот но сти не 
са мо ста во ви ма и оце на ма нпр. СПС-а, већ и ДС и ДСС-а. Та ко се 
кон ста ту је, без ика кве огра де, ка ко је „Ко со во као не за ви сна др жа ва 
ра на на др жав ном те лу Ср би је“, те се у на став ку од мах ка же да 90% 
ста нов ни ка Ко со ва „не же ли др жа ву Ср би ју“, те је то сто га „ра на и 
Ср би је и ал бан ског на ро да на Ко со ву“. У на став ку се чи ни не вешт 
по ку шај ам не сти ра ња Европ ске Уни је за ста ње на Ко сме ту, по што 
она „не мо же би ти кри вац за исто риј ску, ре ли гиј ску и ет нич ку за-
о став шти ну на Ко со ву, јер Европ ска уни ја свих тих ве ко ва или де-
це ни ја у 20. ве ку ни је ни по сто ја ла. Њу је те шко окри ви ти и за грех 
што ни је про на шла ко сов ско ре ше ње при хва тљи во и за Ср бе и за 
Ал бан це, тим пре што срп ска и ал бан ска стра на ни су ус пе ле да 
по стиг ну ком про мис“. То ам не сти ра ње, ме ђу тим, има са свим од-
ре ђе ну функ ци ју, а то је да се „об ја сни“ ка ко ка ко је ЕУ при ну ђе на 
„ка ко би спре чи ла да се и са ма ко со ви зу је“ да „Ко со во евро пе и зу-
је, али и да евро пе и зу је и Ср би ју и цео ре ги он“. За вр шни ца то га 
је, ка ко се ка же у овом до ку мен ту, „про на ђен „мач“ и за ко сов ски 
„Гор ди јев чвор“, та ко што ће „те ри то ри јал ни ин те гри тет“ и „су-
ве ре ни тет“, као су штин ски пој мо ви, би ти одво је ни је дан од дру-
го га“. Иде ја о раз два ја њу ових пој мо ва је при лич но не ја сна, али 
би мо гла да зна чи и по др шку иде ји о „па ра лел ним ко ло се ци ма“ 
ула ска Ср би је и Ко сме та у ЕУ на ко ју је, по ка зу је се с пра вом, као 
на ве ли ку опа сност ука зао пред сво ју смрт и Зо ран Ђин ђић. То би 
за по сле ди цу има ло од ри ца ње од Ко сме та у са ста ву Ср би је, у име 

34)  Исто

35)  http://www.spo.org.yu/fi le/je zgro de sne sr bi je_web.pdf
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ква зи-гло ба ли стич ког, „про е вроп ског ста ва“, уз „обра зло же ње“ да 
ће мо за јед но би ти чла но ви ЕУ! 

Либерално-демократска партија у свом Про гра му „Дру-
га чи ја Ср би ја“36), ко ји пред ста вља основ ни про грам ски до ку мент 
ове пост пе то ок то бар ске пар ла мен тар не пар ти је, озна ча ва пи та ње 
Ко со ва „гор ди је вим чво ром Ср би је“, сма тра ју ћи да је реч о на сле-
ђе ном про бле му ко јим Ср би ја мо ра да се ба ви. ЛДП је је ди на пар-
ти ја у Ср би ји ко ја се отво ре но за ло жи ла за при зна ва ње не за ви сно-
сти Ко сме та од стра не Ср би је (као што смо ви де ли, не ке дру ге су 
та кав став у сво јим про грам ским до ку мен ти ма у уви је ној фор ми 
са мо на го ве сти ле). Та ко се у овом Про гра му ко на ста ту је ка ко је 
„су ве ре ни тет над Ко со вом Ср би ја из гу би ла 1999. го ди не“, те се 
упо зо ра ва ка ко су „пред по че так раз го во ра о ко нач ном ста ту су Ко-
со ва, ар гу мен ти вла сти у Ср би ји иден тич ни са оним ста во ви ма из 
про шло сти ко ји су по ве ћа ва ли раз ли ке из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца“. 
ЛДП пред ла же да се „ста тус Ко со ва ре ши та ко што ће Ср би ја пре-
пу сти ти свим гра ђа ни ма Ко со ва пра во упра вља ња те ри то ри јом на 
ко јој жи ве“37). Сма тра ју ћи ка ко „не ма ни ка кве ди ле ме“ мо гу ли Ср-
би у ко сов ско дру штво, ЛДП кон ста ту је „да би кроз па жљи ву по-
ли ти ку ко сов ски Ср би и При штин ски уни вер зи тет и при штин ску 
ста ни цу по ли ци је и при штин ску бол ни цу по но во мо гли да до жи ве 
као сво је“. Пут ко ји во ди ка то ме, а ко ји у свом Про гра му пре по-
ру чу је ЛДП, је сте да Ср би „мо ра ју би ти ак тив ни уче сни ци, а не 
по сма тра чи или ста ти сти. Неопходно је да се у оквиру који води
касамосталности,сувереностиинезависностиКосова (на гла сио 
У.Ш.) отво ри про стор за уче шће срп ске за јед ни це“38). У сми слу тог 
„отва ра ња про сто ра“ ЛДП као зах те ва да се срп ском на ро ду омо-
гу ћи кон сти ту тив ност и кон сен зу ал ност на Ко сме ту, ка ву ужи ва ју 
Ал бан ци у Ма ке до ни ји. „Та квом по ли ти ком прак тич но би смо за ко-
ра чи ли у епо ху исто риј ског по ми ре ња“, сма тра ова пар ти ја. Сто га 
ЛДП пред ла же план „2К – Те ри то ри ја за рав но прав ност“. Су шти на 
тог пла на је да „Ср би ја тре ба да пре пу сти свим гра ђа ни ма Ко со ва 
пра во упра вља ња те ри то ри јом на ко јој жи ве, а ко сов ске вла сти да 
омо гу ће Ср би ма да у ис тој ме ри као и Ал бан ци оства ру ју то пра-
во“.

Српсканапеднастранкавећ у пр вој ре че ни ци сво јих Прин-
ци па де ло ва ња39) се бе де фи ни ше као „по ли тич ку ор га ни за ци ју 

36)  http://www.ldp.org.yu/cms/item/ldp/sr/pro gram.html 

37)  Исто

38)  Исто

39) http://www.srp ska na pred na stran ka.org/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic-
le&id=188&Ite mid=313
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по све ће ну очу ва њу це ло ви то сти др жав не те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је. У да љем тек сту, де фи ни шу ћи 10 основ них прин ци па свог 
де ло ва ња, у ок вру пр вог ко ји је по све ћен очу ва њу те ри то ри јал ног 
ин те гри те та Ср би је ка же се да је „Ко со во и Ме то хи ја ср це Ср би је 
и са став ни део те ри то ри је на ше др жа ве“, те се из но си став по ко ме 
Ср би ја не мо же да при хва ти „би ло ка кав по ку шај оти ма ња де ло ва 
ње не те ри то ри је“, те ће она „бес ком про ми сно шти ти др жав не и 
на ци о нал не ин те ре се на сва ком де лу сво је те ри то ри је“. У окви ру 
пе тог прин ци па СНС ис ти че да опр де ље ње Ср би је за ула зак у ЕУ 
„не тре ба да бу де спор но, али Ср би ја у Евро пу мо же да уђе са мо 
као це ло ви та др жа ва, са Ко со вом и Ме то хи јом као сво јим са став-
ним де лом“. 

III
ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Пр ва де це ни ја XXI ве ка до но си сми ри ва ње на ци о на ли стич-
ких стра сти на под руч ју чи та ве бив ше СФРЈ, а то зна чи и Ср би је, 
што се од ра жа ва и у ста во ви ма и опре де ље њи ма по ли тич ких пар-
ти ја Ср би је ко је су оне усво ји ле кроз сво је про грам ске до ку мен те. 
Чак се мо же ре ћи да се уоча ва сна жна су прот на тен ден ци ја – ан-
ти на ци о нал ног (у сми слу: ан ти срп ског) ста ва40), ко ји се вр ло че-
сто ма ски ра као про е вроп ска ори јен та ци ја, као да из ме ђу срп ског 
на ци о нал ног иден ти те та и европ ске опре де ље но сти по сто је не по-
мир љи ве су прот но сти41).

За раз ли ку од со ци ја ли ста ко ји се у свим сво јим до ку мен-
ти ма про грам ског ка рак те ра од свог на стан ка до да нас за ла жу за 
ауто но ми ју Ко со ва и Ме то хи је, СРС, ДС и  ДСС су се у сво јим про-
грам ским до ку мен ти ма за ла га ли за уки да ње ауто ном них по кра ји на 
уну тар Ср би је, стим да је ДС пред ла га ла у свом Про гра му из 1989. 
го ди не на ме сто те ри то ри јал но-по литчке уво ђе ње „кул тур но-про-
свет не ауто но ми је Ал ба на ца, Ма ђа ра, Ту ра ка, Ро ма, Ру му на, Ру си на, 
40) Ова ква ори јен та ци ја се из ра жа ва углав ном кроз ин си сти ра ње на го то во ис кљу чи вој 

срп ској кри ви ци за сва зла ко ја су се кра јем про шлог ве ка до га ђа ла на бив шим ју го сло-
вен ским про сто ри ма, на ну жно сти при зна ва ња те „кри ви це“, на „по ка ја њу за зло чи не 
ко је је не ко по чи нио у име Ср би је“, на зах те ву за лу стра ци јом, на тра же њу да се „од рек-
не мо про шло сти“, итд.   

41) Упра во су прот но, европ ске ин те гра ци је под ра зу ме ва ју очу ва ње на ци о нал ног иден ти та 
свих чла ни ца ЕУ, па не по сто ји ни је дан раз лог да се та ко не посмтра и про цес ин те-
гра ци је Ср би је, из у зев уко ли ко не ко не сма тра да за Ср би ју тре ба да ва же не ка дру га 
пра ви ла ко ја је нва же за дру ге чла ни це ЕУ, ка кав би слу чај био ка да би не ко по ста вио 
зах тев за одр ца њем Ср би је од Ко сме та као свог су ве ре ног и ин те грал ног де ла као услов 
за при сту па ње Ср би је ЕУ, што се до тре нут ка пи са ња овог ра да фор мал но ни је до го ди-
ло.
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Сло ва ка и дру гих на ци о нал них ма њи на“. Ра ди ка ли су про грам ском 
зах те ву за уки да њем ауто ном них по кра ји на оста ли до след ни до да-
нас, иако су при хва та њем и аги то ва њем за усва ја ње Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је из 2006. го ди не defacto ре ви ди ра ли ово сво је опре де ље ње 
бу ду ћи да устав ни текст са др жи као нор му о по сто ја њу ауто но ми је 
Вој во ди не и су штин ске ауто но ми је Ко сме та, док су сво је про грам ске 
ста во ве по овом пи та њу ДСС и ДС ре ви ди ра ли већ 2000. го ди не, и 
то у пот пу но су прот ном прав цу, за ло жив ши се у из бор ном Про гра му 
ДОС-а за „афир ма ци ју ауто но ми је Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи-
је”. Да ља ево лу ци ја ста во во ва ДС иде у прав цу сво ђе ња про бле ма 
у ве зи са ста ту сом Ко сме та на пи та ње „ефи ка сно сти др жа ве“ ко ја 
мо ра би ти спрем на за „ефи ка сно спро во ђе ње раз ли чи тих оп ци ја“ 
(Про грам, 2001). Пре крет ни цу је на чи нио сам Зо ран Ђин ђић пред-
ла га њем од но са „Ср ба и Ал бан ца на Ко со ву ко ји би ли чио на му сли-
ман ско-хр ват ску фе де ра ци ју у Бо сни“ (де цем бар, 2002), а уко ли ко 
се то не при хва ти он се за ла же за „но ви Деј тон“ уко ли ко нам „бу ду 
оти ма ли Ко со во у име ет нич ког пра ва Ал ба на ца“, што би узро ко ва-
ло пре и спи ти ва ње гра ни ца у чи та вом ре ги о ну. Он на гла ша ва и да 
се Ср би ма не мо гу га ран то ва ти са мо ин ди ви ду ал на гра ђан ска пра ва, 
већ им се мо ра ју обез бе ди ти она пра ва ко ја би спа да ла у мо дел и 
ме ру „деј тон ске кон сти ту тив но сти“. Ову иде ју ДС раз ви ја ја и кроз 
ста во ве свог По ли тич ког са ве та ДС из 2005. и План Пред сед ни ка 
Та ди ћа из исте го ди не, ко ји ја сно пред ла же ства ра ње два на ци о нал-
на ен ти те та и мак си мал ну де цен тра ли за ци ју, уз ин си сти ра ње на по-
што ва њу Ре зо лу ци је 1244. Ко нач но, у тек сту но вог Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је из 2006. го ди не, у ве зи са ко јим је по стиг ну та са гла сност 
глав них по ли тич ких пар ти ја у зе мљи, са из у зет ком ЛДП, за Ко со во 
и Ме то хи ју пред ви ђа се тзв. „су штин ска ауто но ми ја“42), при че му са-
др жи на овог пој ма ни је од ре ђе на са мим Уста вом, већ је пред ви ђе но 
да се о том пи та њу до не се по се бан за кон ко ји ће би ти усво јен „по 
по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста ва“. Ова кво ре ше ње оста вља 
мо гућ ност ши ро ког ту ма че ња овог пој ма, у за ви сно сти од од но са по-
ли тич ких сна га у зе мљи, при ти са ка тзв. „ме ђу на род не за јед ни це“, 
де ша ва ња на са мом Ко сме ту, итд. Ње го ва „ин сти ту ци о нал на кон кре-
ти за ци ја“  је учи ње на са стра не др жав не де ле га ци је Ср би је то ком 
пре го ва о бу де ћем ста ту су Ко со ва 24. ју ла 2006 у Бе чу, и по но во у 
истом гра ду 5. но вем бра 2007. „ка да је из ра же на спрем ност да се 
ко сов ским Ал бан ци ма усту пи нај ши ра ауто но ми ја и ста тус нај по-
вла шће ни је на ци о нал не ма њи не на све ту, при че му се пред ло же ни 
ауто ном ни ста тус Ко со ва осла њао на ре ше ње о ста ту су Хонг Кон га у 
Ки ни. И је дан и дру ги пред лог, ка да је реч о су штин ској ауто но ми ји 

42)  Пре ам бу ла и члан 182. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је
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Ко со ва и са мо у пра ви ко сов ских Ал ба на ца, имао је, на рав но, за свој 
оквир по што ва ње, а не кр ше ње те мељ ног на че ла По ве ље УН – су ве-
ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та по сто је ћих др жа ва, чла ни ца 
УН“43). СПО се у свом пр вом про грам ском до ку мен ту за ла гао та ко-
ђе за уки да ње ауто но ми је Ко сме та уну тар Ср би је, ве зу ју ћи то до ду-
ше са раз во јем ју го сло вен ске кри зе у прав цу кон фе де ра ли за ци је или 
рас па да Ју го сла ви је, до че га је и до шло. Ова стран ка, ме ђу тим, већ 
од 1993. го ди не пра ви за о крет и зна чај но нај пре убла жа ва, а по том и 
ра ди кал но ме ња свој став пре ма про бле му на Ко сме ту, да би ко нач но 
у до ку мен ту „Је згро де сне Ср би је“ ко ји је Пред сед ни штво ове стран-
ке усво ји ло 2008. го ди не као на црт „европ ске про грам ске плат фор ме 
СПО“, прак тич но при зна ла не за ви сност Ко со ва као defacto ста ње, 
од но сно као „ра ну на др жав ном те лу Ср би је“, али уз оце ну о по тре-
би си мул та не евро пе и за ци је и Ко со ва и Ср би је44). Ова квим ана ци о-
нал ним ста во ви ма, СПО је по стао је ди на од ста рих, до пе то ок то бар-
ских пар ти ја ко ја је у ево лу ци ји соп стве них про грам ско-по ли тич ких 
ста во ва од срп ског екс тре ми зма сти гла до ана ци о нал ног, чак ан ти-
на ци о нал ног ста но ви шта, при хва та ју ћи се це си ју де ла те ри то ри је 
Ср би је, овог пу та не то ли ко у име де мо кра ти је, већ пр вен стве но у 
име евро пеј ства. Ка да је реч о пост пе ток то бар ским пар ти ја ма Г17+ 
и, на ро чи то, ЛДП, ја сно је да оне у сво јим про грам ским до ку мен ти-
ма не ис кљу чу ју мо гућ ност при хват ња не за ви сно сти Ко сме та. Пр ва, 
до ду ше, не ка же ди рект но за ка кав се ста тус Ко сме та за ла же, али 
ја сно се из ја шња ва о по тре би за шти те срп ског ста нов ни штва, „ауто-
но ми ји за се вер ни део КиМ“ и по врат ку прог на них Ср ба на се вер 
Ко сме та. Ту се на рав но по ста вља пи та ње у од но су на ко га би се вер-
ни део Ко со ва био ауто но ман? У од но су на Ср би ју? У од но су на њу 
је већ ауто но ман, као део Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја. 
Од го вор је ја сан. Ова стран ка сма тра да се вер Ко сме та тре ба да бу-
де ауто но ман у окви ру Ко со ва, и у од но су на „вла сти“ Ко со ва, а то 
ја сно по ка зу је да она већ та да про грам ски тре ти ра ју жну срп ску по-
кра ји ну као не за ви сну од Ср би је, иако уче ству је у ра ду вла да Ср би је 
ко је се ли стом де кла ри шу про тив оства ре ња та квог ци ља. Свој став 
ова стран ка раз от кри ва ка да ка же да „трај но ре ше ње ста ту са Ко со ва 
и Ме то хи је мо ра под ра зу ме ва ти га ран ци ју пу не ауто но мје срп ским 
за јед ни ца ма са се ве ра Ко со ва, Ко со ва По ља и Би нач ке Мо ра ве, као и 

43) В. Ко шту ни ца: „Од бра на Ко со ва“, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2008, стр. 9-10

44) Б. Ко ље вић у свом тек сту „Др жав но пи та ње Ср би је“ (об ја вљен 2008.) кон ста ту је ка ко 
је „Ср би ја да нас сво је др жав но пи та ње не по сред но ве за ла за стра те ги ју европ ских ин-
те гра ци ја, што прак тич но зна чи за Европ ску Уни ју“. Она ука зу је ка ко „ни је ја сно због 
че га се пи та ње опстанкаСрбијекао др жа ве по ку ша ва ар ти ку ли са ти као ну жно за ви сно 
у од но су на про цес европ ских ин те гра ци ја“. Ви ди Б. Ко ље вић: „Др жав но пи та ње Ср би-
је“, у М. Су бо тић, Ж. Ђу рић (прир.): „Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви“, 
те мат ски збор ник ра до ва, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 13
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над ле жност Ср би је над ма на сти ри ма Гра ча ни цом, Ви со ким Де ча ни-
ма и Пећ ком Па три јар ши јом“. Да кле, срп ске за јед ни це су ауто ном не 
на на чин ко ји је са свим ја сан и на ко ји смо ука за ли, а Ср би ја за др-
жа ва над ле жност над три ма на сти ра. Што се ЛДП ти че, он је у свом 
ста ву пот пу но отво рен по што ја сно у свом про грам ском до ку мен ту 
ис ти че да се чи тав про цес око ста ту са Ко сме та од ви ја „у окви ру ко-
ји во ди ка са мо стал но сти, су ве ре но сти и не за ви сно сти Ко со ва“. 
У ова квом опре де ље њу тре ба тра жи ти и раз лог због че га је ова 
стран ка во ди ла ак тив ну кам па њу про тив до но ше ња но вог Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је 2006. го ди не.

Мо же се, да кле, ус твр ди ти да је исто риј ски след до га ђа ја 
по твр дио озбиљ ну уте ме ље ност про грам ских опре де ље ња оних 
по ли тич ких пар ти ја ко је су се до след но за ла га ле за оства ри ва ње 
ауто но ми је Ко сме та уну тар Ср би је. Ра зни ви ше или ма ње екс трем-
ни зах те ви с по чет ка по след ње де це ни је XX ве ка (уки да ње ауто-
но ми је, про те ри ва ње при пад ни ка ал бан ске на ци о нал не ма њи не, 
уки да ње шко ло ва ња и слу жбе не упо тре бе ал бан ског као ма тер њег 
је зи ка, итд.) по ка за ли су се не са мо као по пу ли стич ки, за сно ва ни 
на го во ру мр жње, већ и као нео ства ри ви. Од ри ца ње од та квих ста-
во ва је, ме ђу тим, код не ких пар ти ја оти шло у дру гу крај њост, што 
их је до ве ло на ан ти срп ске про грам ско-по ли тич ке по зи ци је кроз
при зна ва ње не за ви сно сти Ко сме та. Из ме ђу оста лог и због та кве 
ево лу ци је њи хо вих ста во ва о Ко сме ту, те су пар ти је углав ном оста-
ја ле ма ло из над или ис под из бор ног цен зу са на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма, као и оне но ве, пост пе то ок то бар ске ко је су при хва ти ле 
та кве по ли тич ке ста во ве, што по твр ђу је ис прав ност про грам ско-
по ли тич ких опре де ље ња оних пар ти ја на срп ској по ли тич кој сце ни 
ко је се, у раз ли чи тим мо де ли ма и ва ри јан та ма, за ла жу за оп ста нак 
Ко со ва и Ма то хи је у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је. Има ју ћи то у ви-
ду, оправ да но је за кљу чи ти да ће на сто ја ње за очу ва њем Ко со ва и 
Ме то хи је у са ста ву Ср би је и убу ду ће би ти је дан од гло бал них дру-
штве них ци ље ва Ср би је45), уз да ва ње овој по кра ји ни тзв. ста ту са 
су штин ске ауто но ми је.  
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UrosSuvakovic

PARTIESINSERBIAANDKOSOVO
ANDMETOHIJA(2000-2008)

Summary
Two chan ges ha ve de ter mi ned the chan ge of pro gram at ti tu des 

of po li ti cal par ti es in Ser bia re gar ding the pro blems at Ko so vo and Me-
to hi ja: a) put ting the so ut hern Ser bian pro vin ce un der the tem po rary 
di rec to ra te of  Or ga ni za tion of Uni ted Na ti ons in 1999, which was do-
ne by the re so lu tion 1244 of the Uni ted Na ti ons Se cu rity Co un cil; that 
en ded NA TO ag gres sion to our co un try and si mul ta ne o usly the who le 
po li ti cal pro cess of sol ving this pro blem was in ter na ti o na li zed ma xi-
mally, whi le OUN was com ple tely in vol ved in its furt her sol ving; b) 
po li ti cal chan ges of the 5 Oc to ber 2000 in Ser bia bro ught to po wer tho-
se po li ti cal par ti es that had been op po si tion in the pre vi o us de ca de and 
with such a sta tus they did not pro no un ce on Ko so vo pro blem much, 
even at all; and when they did that, they usu ally fol lo wed at ti tu des of 
we stern go vern ments with this re gard; du ring that pre vi o us de ca de the-
ir pro gram-po li ti cal at ti tu des ha ve evol ved from ple a ding for can ce ling 
auto no mo us pro vin ces in Ser bia, with sug ge sting of the who le va ri ety 
of ra di cal-na ti o na li stic and cha u vi ni stic me a su res, to ple a ding for a wi-
de auto no mo us of pro vin ce.

Many po li ti cal par ti es in Ser bia ha ve of fi ci ally adop ted com ple-
tely new party pro grams in the first years of 21st cen tury. Tho se that 
ha ve not do ne that ha ve per for med a re vi sion of the exi sting pro gram 
do cu ments, thro ugh va ri o us con gress re so lu ti ons, dec la ra ti ons and si-
mi lar. Va ri o us mo re or less ex tre me re qu ests from the be gin ning of the 
last de ca de of the 20th cen tury ap pe a red to be not only po pu li stic, ba sed 
on the spe ech of ha tred, but al so un re a li za ble. Ho we ver, aban don ment 
of such at ti tu des ha ve go ne to anot her ex tre mity with so me par ti es, 
which ha ve bro ught them to an ti-Ser bian pro gram-po li ti cal po si ti ons 
with at ti tu de in fa vor of re cog ni zing in de pen den ce of Ko smet. Apart 
from them, so me new, af ter 5 Oc to ber, par ti es in Ser bia re pre sent such 
the at ti tu de. Iden ti fi ca tion of such po li ti cal at ti tu des at non-mi no rity 
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par ti es (par ti es that do not re pre sent only na ti o nal mi no ri ti es) in Ser bia 
was in con ce i va ble be fo re 5 Oc to ber 2000.

The hi sto ri cal se qu en ce of events has con fir med the se ri o us fo-
un da tion of pro gram at ti tu des of tho se po li ti cal par ti es that ha ve con-
si stently ple a ded for im ple men ta tion of auto no mo us of Ko smet wit hin 
Ser bia. Ke e ping that in mind, it is ju sti fied to con clu de that en de a vor 
for pre ser va tion of Ko so vo and Me to hi ja wit hin Ser bia will con ti nue to 
be one of the glo bal so cial go als of Ser bia in fu tu re al so, with gi ving to 
this pro vin ce so cal led sta tus of sub stan tial auto no mo us.
Key words: Ko so vo, Ser bia, first de ca de of 21st cen tury, pro gram party at ti-

tu des



421

ПРИКАЗИ
ВишњаСтанчић
 
КостаЧавошки, 
Макијавели,Orpheus, 
НовиСад,2008.

“Ми смо веома захвални
Макијавелијуидругимакојису
писалиотомештаљудичине,а
неоономештатребадачине.“
1)ОвакоФренсисБекон(Francis
Bacon)пишеоделуНиколаМа
кијавелија(NiccoloMachiavelli,
14691527) које већ скоро пет
векованепрестаједаинтриги
расвакогакосеозбиљнијебави
политиком.

Уполитичкомречникуизраз
“макијавелизам”иманегативну
конотацију и углавном симбо
лишенеморалноступолитици.
Макијавелијево најистакнутије
дело Владалац је убрзо после
Макијавелијеве смрти изаза
вало велику буру у црквеним
и  политичким круговима тог
доба. За ово дело речено је да
је писано руком ђавола, да би
1559.годинепапскимдекретом
сва Макијавелијева дела била
осуђена и стављена наИндекс
забрањених књига о којем се
старалаСветаинквизицијаина
којемсуосталасведо1890.
1) К.Чавошки,Макијавели,Orpheus,Нови

Сад,2008,стр.11

ДелоКостеЧавошкогМаки
јавелипредстављахрабар,апо
мом суду, и успео покушај да
сеосветлеелементиМакијаве
лијевеполитичкефилозофијеи
дасе,насупротпреовлађујућем
схватању,Макијавели предста
вимногомањекаоучитељзла,
а много више као учитељ др
жавничког умећа и политике
каотехникевладања.2)

У својој анализи Макијаве
лијеве политичке мисли аутор
најпренастојидапокажеучему
се састоји њена оригиналност.
Иако сеМакијавелијево учење
делимичносастојиоделемена
такојисуипрењегабилипо
знати,КостаЧавошкисматрада
Макијавелиипакдоносинешто
сасвимново.Поњемуто јесте
новаидејаполитикеиморала.

Заиста,онопочемујеМаки
јавелијево учење супротно це
локупнојдотадашњојфилозоф
ској традицији и хришћанском
учењујестепотпунираскидиз
међуетикеиполитике.Класич
наполитичкафилозофијатежи
ла је морализовању политике:
владар је имао обавезу поко
равања моралним законима.
Макијавели, међутим, раздваја
политику од било какве више
2) К.Чавошки,нав.дело,стр.270.
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сврхе:државајесамасебициљ.
Највиши и једини критеријум
државниковогделањанису ви
шеморалнеирелигијскенорме,
негодржавниинтерес.Макија
вели тако осамостаљује поли
тичкунаукууодносуна етику
итеологију.Натајначинјазиз
међуетикеиполитикеуМаки
јавелијевој теорији постаје не
премостивитрајан.3)

Каопоследицаоваквогсхва
тања односа између етике и
политике,  Макијавели је ори
гиналан у још једној ствари.
Насупрот целокупној дотада
шњој филозофској традицији,
Макијавели се не бави зами
шљањем република и монар
хијаукојимабивладаритреба
ло да практикују врлину, него
стварномистиномосветуљуд
скихствари.

Оноштотакођетребанагла
ситикаоновинууМакијавели
јевомучењу,аштопроизлазииз
његовогсхватањаодносаизме
ђуморалаиполитике,јестепо
ложајцрквеуодносунадржаву.
Какодржавникнемаобавезуда
се руководи религијским нор
мама,икакојезаМакијавелија
религијасамоподржавукори
сносујеверје,Макијавелипред
лаженоводносизмеђудржаве
и цркве:  црква треба да буде
подређенадржави.

Након што је показао у че
му се састоји оригиналност и
суштинаМакијавелијеве поли
тичке мисли, Коста Чавошки
3) Н. Макијавели, Расправе, И, 39; Иза

бранодијело,првисвезак,стр.206

постављакључнопитањеото
ме шта представља њену нај
дубљу основу. Као одговор на
ово питање аутор наводи две
антрополошкепретпоставкена
којимасе,поњеговоммишље
њу,заснивацелокупноМакија
велијевополитичкоучење.Пр
вапретпоставкаједасељудска
природа током историје није
битнопроменила,адругадасу
људивишесклонизлунегодо
бру.

Насупрот новијем схватању
које подразумева напредова
њељудског рода са одвијањем
историје, Макијавели претпо
стављадаисторијаимациклич
нитокидасељудскаприрода
кроз историју у основи није
мењала.ЗаМакијавелијациви
лизацијски, односно технички
напредакнезначинужноимо
рални напредак људи.Макија
велинијеимаотихилузија.По
њемусуљудимавладалеијош
увек владају исте страсти, по
пут властољубља, користољу
бља,  славољубља,  зависти...
Овакво његово схватање илу
струје његов став из Расправа
како се “иста зла понављају у
свимвременима.”4)

Макијавелијево учење о
људскојприродикојасенеме
ња супротстављено је класич
нојполитичкојфилозофијикоја
јенастојаладаљудеучинибо
љими која се бавила тиме ка
ко човек треба да живи да би
4) Н.Макијавели,Владалац,“Рад”,Бео

град,1964,XИИИ,стр.76
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биодобарчовек,односнодаби
оствариосвојуморалнусврху.

У чему се дакле састоји та,
по Макијавелију непроменљи
ва,људскаприрода?Макијаве
ли јепретпоставиода суљуди
више склони злу него добру,
такодасуувеклоши, семако
их нека нужда не присили да
будудобри.5)Оноштоихнајче
шће присиљава да буду добри
јесу закони, тј. претњеказном.
Оваквосхватањељудскеприро
деможесеназватиантрополо
шкимпесимизмом.Макијавели
сматрадасуљудисклониква
рењу услед властите себично
сти,самољубљаипохлепе,који
се,уовомсветукакавонјесте,
пре могу остварити помоћу
злих,негодобрихдела.6)Овоје
самопретпоставкаодкоје,пре
ма Макијавелију, мора да по
ђе сваки државник да би имао
успехаусвомвладању.

Сада се поставља питање:
каковладартребадавлада?Ко
јим начелом државници треба
да се руководе уколико сврха
државничког делања није мо
ралност? Макијавели даје од
лучанодговор:јединикритери
јум државничког делања јесте
интерес,односноуспехдржаве
идодаједасузаостварењетог
циља сва средства дозвољена,
односно легитимна. Ова теза
о односу између средстава и
циља представља најконтро
5) К.Чавошки,Макијавели,стр.57.

6) Н.Макијавели,Владалац,XВИИИ,57.

верзнији део Макијавелијевог
учења, о коме се расправља и
данас. Тако се Макијавелију
приписује озлоглашена изре
ка да циљ оправдава средства,
што, по суду аутора, предста
вља поједностављивање Ма
кијавелијевог учења које нема
упориштеуњеговомделу.

Макијавели, супротно кла
сичнојихришћанскојполитич
кој филозофији, по којима се
добро државе и народа могло
остваритисамоуколиковлада
ри владају праведно, саветује
владарима употребу неморал
них средстава уколико она до
приносе остварењу циља. Оно
што јечестобилопревиђанои
занемариваноприликомдавања
судаоовојМакијавелијевојте
зи  јесте то да је заМакијаве
лија једини циљ који допушта
таква средства опште добро, а
неличнакориствладара.

Макијавели,притоме,исти
чедајеполитикатаквасферау
којојважедругачијаправилаод
онихкојасупримеренаприват
номживотуукомеваженорме
хришћанскогморала.Тобизна
чилодајевладарпонекадпри
нуђендаупотребљаваморално
спорнасредствадабипостигао
успех, јер у овом свету, какав
онјесте,злоделопонекадмо
жебољедапослужиоддоброг,
примећује Макијавели. Маки
јавелијев савет владарима, ко
јињеговинајоштријикритича
ричестопревиђају,јестетајда
владаринетребадасеодвајају
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оддоброгкадатоможе,алида
умеју да прибегну злу, ако то
изискујепотреба.7)

АуторстајеуодбрануМаки
јавелијатврдећикакоонникада
нијерекаодаједоброзло,азло
добро, него једино да нека до
браделамогудовестидолошег
исходапонародидржаву,ада
злонекадможебитидоброупо
требљено.8)

Овде се намеће питање: ка
ко јеМакијавели тако смело и
релативно лако могао не само
да занемари тадашњи конвен
ционални хришћански морал,
негоидарадикалнораскинеса
дотадаопштеприхваћеномтра
дицијомполитичкефилозофије
којајепоставиламоралносткао
основноначелоделања?ЗаМа
кијавелијаправдавишенијевр
ховнавредност;онајесамојед
наодвредностичијукорисност
требапроцењиватиуодносуна
вишициљкојипредстављаин
тересдржаве.

Једанододговоранаовопи
тањедајеИсаијаБерлин(Isaiah
Berlin)истичућидајеМакија
велијевнајвећидоприносупра
воутомештоје,допуштајући
употребунеморалнихсредстава
зарадостварењаопштегдобра,
открио да све врховне вредно
сти нису нужно у међусобном
складу и да можда постоји и
појмовна,анесамоматеријал

7) К.Чавошки,Макијавели,стр.273.

8) Ibid,стр.267.

напрепрекауостваривањуса
вршеногдруштва.9)

Разматрање Макијавелије
вогучењаауторзавршаваодељ
комкојиносикрајњеинтриган
танназив:Дијаболичноучењео
дијаболичном предмету.10) Ова
прегнантна формулација могла
би да представља и суштину
Макијавелијеве политичке фи
лозофије. Како аутор наглаша
ва,поред свихнастојањада се
у Макијавелијевом учењу раз
откријењеговрепубликанизам,
преданостслободи ивладави
низакона,ипакпостојииједан
неотклоњиви елемент аморал
ностиидијаболичности.Коста
Чавошки сматра да овакав ка
рактер Макијавелијеве мисли
потиченетоликоодњенеамо
ралности, колико од природе
самогпредмета.11)

Наиме, аутор се слаже са
Макијавелијем у погледу тога
да у политици увек има нечег
дијаболичног,односнода,како
јетоМаксВебер (МаxWебер)
запазио:“Генијеилидемонпо
литикеживиуунутрашњојна
петостисБогомљубави,каои
сахришћанскимБогомкако га
представља Црква.”12) Онај ко
хоћедаживипоимперативима
9) К.Чавошки,нав.дело,стр.282.

10) Ибид,стр.282.

11) M.Weber,Essaysinsociology,NewYork
,1964,стр.126.

12) Енциклопедија политичке културе,
Савремена администрација, Београд,
1993,стр.647.
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хришћанскогмораламораоста
тиизвантоковаполитике;уко
лико, пак, уђе у vita activa по
литике мора поступати сходно
њенимунутрашњимзаконима.

Аутор овај свој смели за
кључак поткрепљује анализом
данашњих демократија. Иако
се чини да у добро уређеним
либералним демократијама не
важе принципи Макијавели
јевог учења, Коста Чавошки с
правом примећује да је Маки
јавелијево оправдање кршења
дате речи и корисне преваре
веома блиско савременом уме
ћу стварања имиџа праведног
политичараујавности,односно
савременомполитичкоммарке
тингу.Собзиромдасвакавласт,
анарочитодемократска,почива
намњењуонихкојимасевлада,
аутор закључује да и данашње
демократије допуштају хипо
кризију која подразуме
ва лаж и превару, што такође
представља макијавелизам у
лошем смислу те речи. Дакле,
иако је своје револуционарно
политичко учење Макијавели
изнеопрескоропетвекова,чи
ниседа“политичкипокварено
добанепрестајесњеговомсмр
ти.“

МиленаПешић
Филозофијазла, 
ЛашаФр.Х.Свенсена
преводснорвешког:
НаташаРистивоје
вићРајковић
Геопоетика,Београд,2006.

Темазлашувишејеширока,
разноврснаинеодређенадаби
јебилокоједеломоглообухва
титина задовољавајућиначин.
Зашто би се онда неко поду
хватиозадаткадаипакнапише
књигуозлу?Мождауправоза
тошто јеузоваквуаргумента
цију сувише лако одустати од
таквогпројекта,апостојањезла
усветунеостављаникогравно
душним,апосебнонељудеис
танчаногфилозофскогиморал
ногсензибилитетакакавјеЛаш
Фр.Х.Свенсен.Свенсеновиз
борбиоједазаполазиштеузме
човека како би схватио зло, не
сматрајућидајетимеуказаона
корензла,већдајесамоанали
зусместиотамогдесезлонај
пре уочава. Јер, постоји огро
манјазизмеђунашихискустава
о злу и интелектуалних оруђа
узпомоћкојихтребадагасхва
тимо,тезлонестајеупозадини,
„растаче се у позадинскомжа
морукултуре“.

Са„смрћуБога“,нестаојеи
Сатана као фокусна тачка зла,
што је закомпликовало савре
мену дискусију о злу, јер смо
изгубили језик којим говори
мо о њему. Двадесетовековној
филозофији сцијентистичког
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усмерења постао је стран тер
мин зла, чврстоповезан с тео
лошкомпроблематиком,апред
става о злу није добила место
у рационалистичкој и научној
слици света.Видимо друштве
нубедуимонструознезлочине,
али осим у сасвим посебним
случајевима, у којима посто
јијаснодефинисанпочинилац,
немамокогадакривимо,нема
мојаснусликугдезлообитава.
Такодолазимодопарадоксалне
ситуације да је за већину нас
злоодсутноизконкретногиску
ства,асвудаприсутноумедиј
скојстварности.Злојепостало
децентрализовано и више није
концентрисаноуједнојвласти,
а управо због тогашто се оно
налазисвуда,изгублилисмоје
зиккојимговоримооњему.Али
усветуукоменеразумностпо
беђује на свим фронтовима та
неразумностпостајесамприн
ципзла.ОватезаЖанаБодри
јара једна је од водећих идеја
књигеФилозофијазла.

Зло није добро дефинисан,
једнозначанпојаму вези с чи
јимзначењемпостојиопштаса
гласност,алијезааутораипаку
стањудапружидоприносураз
умевањуовогфеномена,уколи
коуведемоуразматрањемно
жину појмова зла, и уколико
појмове добра и зла схватимо
као особине нечег другог, а не
каонештоштопостојисамопо
себи.Јердоброизлосурелаци
они појмови, нешто је или до
броилизлоуодносунанешто

друго,несамопосеби.Злоније
супстанца, ствар, већ особина
ствари, догађаја и поступака,
ононема суштину. Зато злоне
може бити један проблем, већ
великибројфеноменакојисви
доприносељудскојнесрећи,по
горшањуживота.„Злонаовом
светунијесамозбирнеправед
них поступака које појединци
врше у односу на друге поје
динце,илизбирприроднихси
ла,већпостојииудруштвеним
институцијама. Из те перспек
тивеможемоговоритиострук
турномзлу.“13)

Уначинунакојиауторпри
ступа истраживању феноме
на зла,  избору стајних тачака
његовогпосматрањаисистему
повезивања његових ужих те
матизација који нас доводи до
финалног, практичног смисла
које оно добија у завршници
књиге, очитује се и Свенсо
нова оригиналност и његова
специфична стратегија чита
њаовогсложеног друштвеног
конструкта. Аутор не жели да
прониче у дубљи смисао зла,
мадакњигаобилујепримерима
таквихпокушајаусферитеоло
гије, (политичке) филозофије,
лепе књижевности, психологи
је антропологије. Али сви ти
занимљиви наводи, аргумента
ције и полемике са ауторима,
чијибројнасвега256станица
књиге заиста задивљује, овде
воде основној спознаји да мо
13) ЛашФр.Х.Свенсен,Филозофија зла,

Геопоетика,Београд,2006,стр.25.
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рамо поћи од зла као неизбе
жног аспекта света, зла какво
се показује у искуству, да би
смо га схватили на начин који
непредстављамирењесањим,
већ напротив, начин да му се
супротставимо,ограничимога,
штојепоауторунашаморална
обавеза. Један од необоривих
аргумената за то свакакопред
ставља податак који аутор на
води, а таквим фасцинантним/
ужасавајућимипоентирајућим
подацима обилује цела књига,
дајеудвадесетомвекуизполи
тичкихразлогаупросекуизгу
бљенонеколикољудскихживо
тауминуту.ЗлојезаСвенсена
превасходно морални и поли
тички, практични, а не теориј
ски, онтолошки проблем. Зато
секњигакрећеодтеоријскогка
практичном, од проблематике
теодицејекаполитици.

Књига је подељена на три
делаизакојихследепоговори
епилог.Првидеокњиге,подна
зивом Теологија зла, посвећен
јепроблемутеодицеје–питању
да ли је постојање зла у свету
компатибилносачињеницомда
гајествориодобар,правичани
свемогући Бог. Ма колико чи
таоцубио занимљивкаоизвор
заборављене ерудиције, то је,
поаутору,„теоријскислепико
лосек“,којипажњусаконкрет
ногзласкрећекаапстракцијама
укојимагубимоизвидаправи
проблем. Садржај другог дела
књиге, под називом Антропо
логијазла,руковођен јециљем
разумевања услова под којима

људи постају способни за зло.
Најпрејеизложенаопсежнати
пологија зла, настала као про
извод Свенсеновог критичког
избора и корекција постојећих
типологија.Ауторразликујече
тири основна типа зла:демон
скозло,каозлокојељудичине
збогзласамог,штојепоаутору
проблематична категорија, јер
чакитаквозлосадржидеоне
чег другог, оногашто је добро
макарсамозањеговогпочинио
ца;инструменталнозло,којеје
заправо средство за постизање
некогдругогциља,доброгили
лошег, при чему је актер све
стан да чини зло;идеалистич
козлокојеактеричиневерујући
дачинедоброиплиткоумнозло
чијајеосновнаодликадањего
виактериделајунеразмишља
јућиотомедалијеоношточи
недоброилизло.Потомследе
минуциозне студије случаја,
анализе психолошких профи
ла, понашања и аргументације
тринацистичкаратназлочинца,
каотриразличитаалипарадиг
матична представника синтезе
претходно опсервираних типо
ва зла, плиткоумног идеалисте
икомформистеАнхајма,којије
читалачкој јавностивећпознат
на основу студије Хане Арент
Ајхман у Јерусалиму; управни
ка Аушвица Рудолфа Хеса и
Франца Штангла, команданта
Собибора и Треблинке, логора
смртиУПољској.Оношточи
таоцазапрепашћујејесуналази
да су сва тројица окарактери
сани од стране стручњака као
нормални, обични људи, без
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садистичких, или било којих
других патолошких склоности.
Оно што укратко објашњава
њиховопристајањеназверства
којимасуруководилијестехе
терономни морал, што у овом
случајузначиодсуствоморалне
одговорности,  комформизам,
одсуствоправељудскеемпатије
иглупост,којаовденеподразу
меванедостатакинтелигенције,
већнедостатакразума.Глупост
сеовдепоказујевишекаосоци
олошки него као психолошки
проблем. Она се открива као
резултатначинанакојиизвесне
историјскеоколностиутичуна
човека, психолошки феномен
који прати одређене друштве
неуслове.Јошједанодважних
узрока моралној неосетљи
вости представља недостатак
индивидуалности као продукт
препуштањадејствутоталитар
не индоктринације, што је де
таљноопсервиралаХанаАрент
бавећисетоталитаризмом,ана
чијесеувидеауторчестопози
вауовомделукњиге.Свенсен
упозорава: „ деперсонализова
неструктуремодерногдоба,где
суполитикаиморалу великој
мери сједињени, извор су рав
нодушности. Лична одговор
ност и критичко мишљење у
опасностисуиморајусепоно
воуздићи“.14)

Зло је за Свенсена првен
ствено морална категорија и
тичесељудскогделања.Затоје
објаснити шта ћемо предузети
14) ЛашФр.Х.Свенсен,Филозофијазла,

Геопоетика,Београд,2006,стр.144.

упогледузлазааутораистото
лико важно колико и разумети
зашто чинимо зло. Тако књи
га напушта поље дескрипције
и креће у правцу нормативне
етикеиполитичкефилозофије,
гдепоСвенсенуобитаваправи
проблемзла.Такоутрећемде
лукњиге,подназивомПроблем
зла,ауторпоказујекакоизашто
је проблем зла практичан про
блем. Бавећи се с тим циљем
контроверзама везаним за пи
тање односа „етике врлине“ и
„етикеодговорности“, односно
проблемом односа политике
и насиља, Свенсен се посебно
посвећујеактуелнимпитањима
оправданости/нужности  хума
нитарних интервенција као и
борбомпротивтероризмаигра
ницамакојетојборбипоставља
одбранаљудскихправаиправа
на увид  јавности у процедуре
хапшења и суђења терористи
ма.

Полазећи од реформулације
Кантовогкатегоричкогимпера
тива који гласи „морам да по
ступамтакокаодаублажавање
свихтуђихпатњизависиодмо
јих поступака“, Свенсен број
ним примерима из стварности
показујеколикојеодсуствоем
патијеиморалнаравнодушност
узеламахаунашемвремену.Не
желећи да искључи могућност
да човек поседује природну
способност саосећања, аутор
указује на то шта је све усло
вљава и шта је све може бло
кирати. Једно од централних
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извориштатеблокадесаосећа
њајестеразликаизмеђу„њих“
и„нас“.Иако јеоворазграни
чавање суштинско полазиште
за стварање човековог иденти
тета,проблем јеутомештосе
овипаровичестосматрајуаси
метричним, што представља
основу за различит третман.
Јер„свакаверска,морална,еко
номска,етничкаилинекадруга
супротностпретварасеуполи
тичку супротност кад постане
довољно снажна да ефикасно
групишељудекаопријатељеи
непријатеље“.15)Такосеијавља
тенденцијадазаборављамоне
правду која погађа „зле“. Као
једанодпримератогаСвенсен
наводи чињеницу да несрећна
судбинадвестапедесетхиљада
Срба протераних из Хрватске,
које је требало сматрати злим,
није наишла на велико саосе
ћање светске јавности. Али у
ставу према Србима а посеб
но теми НАТО интервенције
на Косову Свенсен показује у
најмању руку збуњујућу недо
следност.Аутор бобмардовање
Косова ( и Савезне Републи
ке Југославије)  сматра оправ
даним, наводећи као основни
аргумент заштиту цивила и
безбедности региона, иако је
причуоратукоји јеНАТОво
дионаКосовуувеокаопример
затезудавећинаратованеис
пуњавастандардеправичности
(захтевивезанизаправниоснов
15) Карл Шмит, нав. према Лаш Фр. Х.

Свенсен,Филозофијазла,стр.125.

ратовања,засредствакојасеко
ристе,каоиправниосноввезан
за крај рата). Наводећи сам да
Савет безбедности није одо
бриоратнеакцијенаКосовуте
дастогаоваинтервенцијапред
стављакршењељудскихправа,
идајепитањедалисеономо
же морално одбранити, Свен
сендесетстраницанижепоно
во отвара тему акцијаНАТОа
наКосову.Овогапута реч је о
поређењусаакцијамаНАТОа
у Авганистану коме претходи
Свенсеново потенцирање тога
да не гаји никакве симпатије
према Ал каиди и Талибани
ма,алидаихутоликовишегаји
премацивилномстановништву
уАвганистану.Да ли то значи
данаКосовунијебилоцивила
(српских, албанских или било
којихдругих)којизавређујуње
говесимпатије?Инсистирајући
натомедауАвганистануније
билаупитањухуманитарнаин
тервенцијанегоратподмаском
исте,Свенсен,напротивсматра
дасенаКосовурадилоохума
нитарној интервенцији у знак
подршке цивилном становни
штву коме је претило етничко
чишћење. Како аутор наводи,
„наКосову је цивилно станов
ништвобежалоодонихкојису
билициљбомбардовања,тј.Од
Срба–уАвганистанусубежа
лиод самог бомбардовања.На
Косову је цивилно становни
штвожелелодасебомбардова
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њенастави–уАвганистану је
желелодапрестане“.16)

Акосесуздржимоод јачих
реакција, оваква псеудоаргу
ментацијаСвенсенаизненађује
посебноакосеиманаумудаон
иначесвевремеукњизизаузи
ма критички став у тумачењу
савременихсукоба,ида јечак
изразито суревњив према ху
манитарној мотивацији НАТО
интервенција,  као и да сажа
љењем констатује да је данас
Косово у великој мери етнич
ки очишћено од Срба и Рома.
Ако је могуће прогутати ову
недоследност без извлачења
негативних импликација, и то
одауторакњигечији јеводећа
идејаморалуодбранихумани
тета,ондаоводелосвакакотре
бапрочитати,какозбогњегове
ерудитности, занимљивости
тако и због једноставног јези
какојимјеписано,штогачини
приступачнимширемкругучи
талаца.



16) ЛашФр.Х.Свенсен,Филозофија зла,
стр.226.

ЛорнаШтрбац17)

ЈаснаМилошевић 
Ђорђевић, 
Човеконацији,
Институтзаполитичке
студијеБеоград,2008.

Појам идентитета, индиви
дуалногиликолективног,поја
вио се, у друштвеним наукама
релативнокасно.Нонаконпо
четног стидљивог помаљања
овог појма средином 20. века,
крај века је обележенњеговом
све фреквентнијом употребом,
итонесамоудруштвенимна
укама,негоиупублицистиции
политичкомговору.Претерана
учесталост  појма идентитета
јепостепенодовеладоњеговог
хабања и губљења прецизног
значења.Кад јеречонацијии
националномидентитету,усо
циолошкој, политиколошкој и
филозофској литератури по
стоји права теоријска збрка и
концептуална анархија. Ова
теоријскаанархијаинеодређе
ностпојманације и национал
ног идентитета није резултат
самопостојањаразличитихте
оријских приступа социјалним
идентитетима, него је усло
вљена и дубоким друштвеним
променамакојесусетоком20.
векадешаваленасветскомпла
ну. Појава  аутономистичких
и сепаратистичких покрета,
транснационалних организаци
ја, експанзија неолиберализма,
17) Докторант на Факултету политичких

наукаУниверзитетауБеограду.
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затим глобализација привреде,
медија,културе,спорта,инфор
мација, тероризма, актуелизо
вали супроблемнације крајем
20. и почетком 21. века али и
истовремено произвели посто
јање дијаметрално различи
тих одређења самогфеномена.
Појам нације је попут многих
других, иначе научних појмо
ва, постао семантичко поље у
којемсеукрштајуисукобљава
ју различите теоријске, идејне,
идеолошкеиполитичкеструје.
У суштини, крајем 20. века су
се кристализовале  две  међу
собноопозитнетеоријскестру
јекојенадваразличитаначина
схватајунацију.Попрвој,наци
ја је превазиђени облик соци
јалнополитичке организације,
резидуа прошлости, политич
коинституционалниодразтра
диционалног и конзервативног
друштва,иубудућностићепод
утицајемчитавогнизафактора
постепенонестати,докподру
гој, нација је још увек основ
ни облик социјалнополитич
ке организације савременог
друштва, а национална држава
основна јединица међународ
ниходноса.Независноод тога
да ли је реч о грађанском или
етничком концепту нације, на
ција је у савременом друштву
угрожена садва аспекта, тран
снационалног и субнационал
ног.Дубокепроменекојеседе
шавају у савременом друштву
реперкутујућисенадржаву,су
веренитет, нацију, национални
идентитеткључнисуузрокзбог

којегјеинтересовањезанације
инационалнеидентитетеида
љеприсутно,и тоне самокод
наснегоиусветууопште.

ЈаснаМилошевићЂорђевић
у књизи;Човек о нацијисхва
тање националног идентите
та у Србији, коју је објавио
Институт за политичке студије
2008.године,себавинацијоми
националнимидентитетом,али
саједногпосебногаспекта.Пре
него што се укаже на специ
фичност ауторкиног приступа
проучавањунационалногиден
титетакојигачинидистинктив
ним у поређењу са осталима,
битно је истаћи да ова књига
збогвишеразлогазаслужујепа
жњунаучне јавности.Посебна
особеност књиге,која јеисто
времено чини релевантним и
вреднимнаучнимделомјетада
јеонанасталасинтетизовањем
емпиријског, квантитативног и
квалитативногистраживања,са
једнестранеитеоријскогпро
мишљањаиексплицирањадате
емпиријскеграђе,садруге.Да
кле, у основи теоријских ста
воваауторке изакључакасту
дијекојисунаведенинањеном
крају, налазе се  истраживања
схватања, и структуре значења
националногидентитета,иначе,
спроведенанатериторијиРепу
бликеСрбије  у два временска
периода, током 2003 године и
тригодинекасније2006.

Монографија Човек о на
цији  схватање националног
идентитета у Србији, се са
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стојиодшестделова.УУводу,
Јасна МилошевићЂорђевић
истиче да је циљњене студије
био да откријешта значи при
падност нацији за грађане Ср
бије,којисучиниоцисхватања
националногидентитета,уком
степену се грађани Србије ве
зујузанацијуиидентификујус
њом,каквосхватањенационал
ногидентитетапреовладавакод
грађана Србије. Национални
идентитет је значајан за проу
чавање,несамокоднаснегои
уопштенацеломбалканскoм,
честоизразито,  са социјалног,
политичког, и културолошког
аспекта, динамичном просто
ру,  на чијем тлу  се дешавају
константнедруштвенепромене
изазване ратовима, миграција
ма становништва, стварањем
нових нацијаидржава.Појам
националногидентитетаје,та
кође,инаучнорелевантаниле
гитиманпојам.Међутим''једна
од првих тешкоћа са којом се
сусреће особа која би желела
да се бави његовим испитива
њемједефинисањепојмаираз
граничавањеуодносунадруге
појмове.''(13) Покушавајући
да дефинише нацију, ауторка
користи сазнајну грађу чита
вог низа  теоретичара каошто
су:БенедиктАндерсон,Ернест
Гелнер, Ентони Гиденс, Енто
ниСмит,Хенри Тајфлер,Фре
дерик Барт, Филип Путиња,
АлександарМолнар, Слободан
Антонић, Загорка Голубовић,
Вучина Васовић, итд. Јасно је
даусоциолошкојиполитиколо

шкојлитературипостојилепе
затеоријскихприступанацио
налномидентитету,каоштосу;
примордијализам, ситуациони
зам, функционализам, инстру
ментализам, конструктивизам
итд.Овитеоријскиконцептису
класификовани у три групе: 1.
теоријски концепти који разја
шњавајупитањеприроденаци
оналног идентитета; 2. теориј
ски концепти који разматрају
кључнеодредницеудефиниса
њунационалногидентитета;3.
теоријскиконцептикојисебаве
нацијама и идентитетом у од
носунаполитичкуиекономску
моћдржаваимодернисветски
поредак.Упркос разликама из
међу примордијализма, ситу
ационизма, функционализма,
конструктивизма, постмарк
сизма упоимањунације,при
сутне су и  бројне сличности.
Усвимтеоријскимконцептима
сенаглашавада јенационални
идентитетдинамичкакатегори
ја,данастајеидасеразвијау
интеракцијисдругима,дајека
тегоријакојазависиодконтек
ста,да јенационални иденти
тетистовременоиколективани
индивидуаланитд.Уовомделу
књиге ауторка такође је поку
шала да прецизније дефинише
идиференцирапојмовекаошто
су: нација, раса, етнос, класа,
индивидуални, колективнои,
социјалниидентитет,итд

Удругомделукњиге:Мето
долошки приступи, Jасна Ми
лошевићЂорђевић указује да
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суциљевипројектабилиодре
ђивање  схватањанационалног
идентитета у теоријским при
ступима,одређивањеосновних
схватања националног иден
титетамеђу грађанимаСрбије,
испитивање схватања нацио
налног идентитета појединаца,
значења,искустваидоживљаја
везаних за овај феномен. Сам
пројекатјеобухватиодвакван
титативнаистраживањапомоћу
унапред структурисаног упит
никанаузорцимаод1000испи
таника,удвавременскаперио
да,2003.и2006.године,затим
двадесет дубинских интервјуа
инакрајудвефокусгрупе.Пр
воквантитативноистраживање
јеспроведеноод26.јуладо01.
августа 2003. године, а дру
го три године касније, тачније
2006. године. Величина узорка
уовадваистраживањајеукуп
но 1000 испитаника старијих
од18. година,астратификаци
јаслучајногузоркајезаснована
на територијалном принципу,
покојемјетериторијаРепубли
ке Србије подељена на четири
региона; Београд, Војводина,
западна Србија и источна Ср
бија.

Утрећемделукњиге:Кван
титативно истраживање
схватања националног иден
титета, презентовани  су ре
зултатииспитивањанаоснову
којихимамојаснијиувидусу
штинуодносаизмеђучовекаи
нацијекоднас.Испитаницису
подељенинадвегрупе,наСрбе
иДруге, односно грађане неке

другенационалнеприпадности;
Црногорце,Мађаре,Хрвате,Ро
ме, Југословене. Истраживања
супоказаладаиспитаницина
цију сматрају једном од најва
жнијихсоцијалнихгрупа,ипо
значајујестављајуодмахпосле
породице.Измеђудвегрупеис
питаника, Срба и испитаника
другихнационалнихприпадно
сти,немаразликеупроценива
жностинације.Ауторкастудије
сматрадависокстепенвезано
сти грађана Србије за нацију,
али и за веру може указивати
на присутност традиционали
змаи ауторитарностиунашем
друштву. ''Могуће је да српско
друштвокарактеришемаламо
билност, слаба информисаност
одогађајимаусвету,неинфор
мисаност о другим културама,
и даље у јавности и медијима
присутан антизападан став као
иизвестанобликдруштвенеза
творености.''(73) Но избор на
ције каонајзначајније социјал
не групе с којом се појединци
идентификују не значи нужно
инегативнибихејвиоралнипо
казатељ, односно он се не мо
жетумачитикаонационализам
све док национални идентитет
непотискујеинеугрожавасве
друге облике идентификација.
Једанодкључнихциљеваовог
истраживања је био да се ис
питасубјективандоживљајна
цијезасвакогпојединца,дакле
шта значи припадност одређе
нојнацији за свакогиспитани
калично,исадругестране,да
сеиспита објективно схватање
нације генерално независно од
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субјективног доживљаја при
падности. Истраживање је по
казалодајепримордијалистич
косхватањенациједоминантно
идасеоносастојииздвазначе
ња,једнокојесеодносинаду
ховнаобележјакаоштосувера,
обичаји,историја,писмо,идру
гокојесеодносинафизичкои
духовно порекло. Интересант
ноједанемаразликеусхвата
њунационалногидентитетакод
двегрупеиспитаника,односно
код Срба и Других. И једна и
друга група испитаника висо
ковреднујуприпадностнацији,
ниједнанидругагрупанепра
виразликуизмеђусубјективног
и објективног схватањанацио
налногидентитета,икод једне
и код друге групе преовладава
примордијалистичко схватање
националног идентитета, а не
инструменталистичко.

Учетвртомделукњиге:Ква
литативноистраживањеду
бински интервјуи, ауторка мо
нографије трага за одговорима
на иста питања, али, сада ко
ристећиквалитативне технике
(дубински интервјуи и фокус
групе) које омогућују испити
вање дубинских персоналних
тумачењазависниходполитич
ког, локалнодруштвеног и је
зичког контекста. Она настоји
да испита структуру значења
националног идентитета и ње
говусуштину.Резултатикојису
добијенипосредствомквалита
тивногистраживањаделимич
носурелативизовалиподаткео
субјективном доживљају наци
оналногидентитетаиспитаника

добијених путемквантитатив
ногистраживања.Заразликуод
података који су добијени пу
тем квантитативног истражи
вања  који показују да већина
испитаника велики значај при
даје сопственој националној
припадности, а нацију ставља
позначајунадругоместоодмах
послепородице,подацидобије
ни квалитативним истражива
њимапомоћудубинскихинтер
вјуа показују да  су појединци
мање склони идентификовању
са социјалним групама, па и
са сопственом нацијом. Они
више истичу значај индивиду
алности, у нацији виде нешто
штодоводиупитањепа чаки
угрожавањихов индивидуални
идентитет,увећојмерисуисти
цализначајличногидентитета,
и независности од утицаја со
цијалне групеи укупне социо
културнесредине.Штосетиче
схватања националног идени
тета, доминирају примордија
листичкасхватања(вера,језик,
порекло, обичаји, заједничка
историја) над инструментали
стичким,каоикодквантитатив
ногистраживања,стимштосе
издвојилоипојавилојошједно
схватање националног иден
титета, односно ''дефинисање
нацијепревасходнокрозисти
цање супротности у односу на
друге.''(131)

Упетомделукњиге:Квали
тативноистраживањефокус
групе, представљено је истра
живањедвефокусгрупе, једне
којасесастојиодиспитаникаод
18 до 35 година и друге од 35
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до55година.Обефокусгрупе
субилесастављенеоддвепод
групе Срба и Других, односно
испитаника који сеизјашњава
јукаоЈугословени,Црногорци,
Хрвати,Ромиитд.Испитаници
изпрвефокусгрупесуистица
ли да припадност нацији није
толиковажна,оникад јеречо
рангирању социјалних група
на прво место по значају ста
вљају породицу, затим групу
пријатеља итд. Интересантно
је да је овој групи испитаника
својственанегативнаафективна
компонентаставапреманацио
налномидентитету, то јестова
група исказује негативан став
према сопственој нацији и на
ционалнојприпадности.Кад је
речоњиховомсхватањунације,
сликаонацијијеприличнокон
фузна и контрадикторна, при
сутна су и источна и западна
схватања нације, и приморди
јалистичка и ситуационистич
ка. Јасна МилошевићЂорђе
вићзакључуједасупропадање
друштва и транзиција на свим
нивоима условили нестанак
националне свести и нацио
налног идентитета код младих
људи. Конфузно поимање на
ције,спремностдаседругена
ције афирмативноперципирају
а сопствена негативно, да се
размишљање о нацији везује
заполитикуитоуњеномнега
тивномконтексту,негативнису
индикатори са становишта со
цијалногидентитета.Кадјереч
одругојфокусгрупи,истражи
вањемиспитаника од 35 до 55
годинаседошлододругачијих

података. Већина испитаника
изовефокусгрупесматрадаје
припадност социјалним група
мапаинацијиизузетноважна.
И Срби и припадници других
националности наглашавају да
их је њихово лично иксуство
научило важности припадања
социјалнимгрупама.Скоросви
испитаницисрпскенационалне
припадностивезујусвојунаци
оналнуприпадностсправосла
вљем,што је, са друге стране,
у мањем степену својствено
испитаницима који нису Ср
би.Кодовефокус групенаци
онална свест је јаснија, степен
везаностизасвојунацијувећи,
а схватања нације су углавном
конзервативна, источна, тради
ционална, примордијалистич
ка.

У шестом делу књиге; За
кључна разматрања о нацио
налномидентитету,ЈаснаМи
лошевићЂорђевић истиче да
су истраживања националног
идентитетауСрбијитокомпро
текледведеценијебилауглав
ном дескриптивна и заснована
на испитивању степена нацио
налне везаности и национали
зма. Изостајала су изучавања
структуре и суштине значења
националног идентитета. На
основу спроведених квантита
тивнихиквалитативнихистра
живања структуре значења на
ционалног идентитета ауторка
монографије закључује да су
грађаниСрбије још увек дале
ко одмодерног, западног схва
тања националног идентитета.
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Предоминација примордијали
стичкох схватања националног
идентитета по којем се нацио
налниидентитетдефинишепо
моћу  језика, обичаја, културе,
порекла, писма, условљена је
читавим низом детерминанти
међу којима ауторка посебно
истиче следеће; неповерење у
друштвенеидржавнеустанове,
непостојање грађанске држа
ве, одсуство историјског, сим
боличког, вредносног, терито
ријалног, институционалног
континуитета, присутност тра
диционалистичке и конзерва
тивне вредносне оријентације,
присутност антизападњаштва,
неприхватањезападнихдостиг
нућаитд.УСрбијипреовладава
конзервативносхватањеиодре
ђењенације,атозначидајош
увек није дошло до  ''редефи
нисања схватања националног
идентитета којим би државна
обележја и грађански интерес
имали примат над пореклом,
лозом и осећањем.''(176)И, на
крају, књига; Човек о нацији
 схватања националног иден
титетауСрбији,бимоглаби
тиувршћенауопусрелеватних
научних дела  која се баве са,
јошувек,подутицајемчитавог
детреминистичког низа чини
лаца, актуелним и релеванта
ним проблемом националног
идентитета.
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