


СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО
SERBIAN POLITICAL THOUGHT

ISSN 0354-5989

UDK 32

Година XVIII  vol. 33

Број 3/2011 



СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО
SERBIAN POLITICAL THOUGHT

Издавач: Институт за политичке студије
Адреса: Светозара Марковића 36, Београд

Телефон: 3039-380, 3349-204
E-mail=ipsbgd@eunet.rs

www.ipsbgd.edu.rs

ISSN 0354-5989   UDK 32   Број 3/2011    XVIII  vol. 33

Главни и одговорни уредник
Живојин Ђурић

Редакција часописа
Дијана Вукомановић Игор Јанев
Јасна Милошевић-Ђорђевић Милош Кнежевић
Милан Јовановић Живојин Ђурић

Александар Новаковић

Секретари часописа
Александра Мировић Петар Матић

Миша Стојадиновић

Савет часописа
Михаило Марковић, председник Славенко Терзић
Драган Симеуновић, потпредседник Михаило Пешић
Милован Митровић Радивоје Маринковић
Новак Поповић Љубиша Митровић

Драган Суботић

Чланови савета из иностранства
Simon James Critchley; Regina Watkin-Kolb; 

Andrej Šemjakin; Michael J. Tsinisizelis

Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Прелом:
Петар Милановић

ЧАСОПИС ИЗЛАЗИ ТРОМЕСЕЧНО
Штампа- Еселоге д.о.о,  Београд

Тираж: 500 примерака

Радове објављене у овом часопису није дозвољено прештампавати, 
било у целини, било у деловима, без изричите сагласности издавача. 
Оцене изнесене у чланцима лични су ставови њихових писаца и не 
изражавају мишљење нити уредништва, нити установа у којима су 

аутори запослени.



 С Р П С К А 
ПОЛИТИЧКА

М И С А О

ISSN 0354-5989 УДК 32. год. 18 vol. 33 № 3/2011.

САДРЖАЈ
Уводник  .......................................................................................................   7-8

Тема броја: 

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И ЕВРОПСКИ ПРОЦЕСИ

Јасна Милошевић Ђорђевић
ОБЛИЦИ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНОГ 
ИДЕНТИТЕТA  ..........................................................................  11-23
Јован Базић
НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПСКИ ИДЕНТИТЕТ  
У БОЛОЊСКОМ ПРОЦЕСУ  ...................................................  25-46
Гордана Живковић  
БОРБА ЗА НОВИ СРПСКИ ИДЕНТИТЕТ ........................  47-60
Весна Трифуновић
СРПСКО ДРУШТВО И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ИЗМЕЂУ 
КУЛТУРНОГ И ПОЛИТИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА  ............  61-75

Чланци и студије
Снежана Грк
СРБИЈА – У ПОТРАЗИ ЗА СМИСЛОМ БУДУЋНОСТИ   77-99
Сретен Сокић
САВРЕМЕНИ ПРОЦЕСИ АКУМУЛАЦИЈЕ И  
ПРИНЦИПА ИНВЕСТИРАЊА  .........................................  101-145
Миша Ђурковић
ЕРНСТ ЈИНГЕР И МИСАО КОНЗЕРВАТИВНЕ  
РЕВОЛУЦИЈЕ  ......................................................................  147-176
Александра Мировић
РАЗВОЈ И ЈАЧАЊЕ ДЕМОКРАТСКИХ КАПАЦИТЕТА 
У СРБИЈИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕ ПРАКСЕ ГРАЂАНСКЕ 
НЕПОСЛУШНОСТИ ...........................................................  177-203



Петар Матић, Ђорђе Стојановић
ПОЛИТИЧКА ПОДРШКА И УТЕМЕЉЕЊЕ  
ДЕМОКРАТСКИХ ВРЕДНОСТИ  ......................................  205-222
Жељко Мојсиловић
ДИ ПЛО МАТ СКО ПРЕ ГО ВА РА ЊЕ У ФУНК ЦИ ЈИ  
СПОЉНЕ ПОЛИ ТИ КЕ ДР ЖА ВЕ  ......................................  223-244

Религија, право, традиција
Мирољуб Јевтић
MУЛТИКУЛТУРНО ДРУШТВО И  РЕЛИГИЈА  .............  245-265
Драгослав Кочовић
УТИЦАЈ РЕЛИГИЈЕ НА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ У 
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ  ..............................................................     267-288
Емилија Станковић
ЕВРОПСКЕ КОДИФИКАЦИЈЕ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА  
XIX ВЕКА И СРПСКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК  ...........  289-303
Борис З. Милосављевић
ТЕОРИЈА ДРЖАВНЕ СУВЕРЕНОСТИ СЛОБОДАНА 
ЈОВАНОВИЋА  .....................................................................  305-320
Драган Јовашевић
СРБИЈА И ХАШКИ ТРИБУНАЛ  
- између права и политике –   ..............................................  321-347
Слободан Орловић
УСТАВНОПРАВНИ ОСВРТ НА ТЕОРИЈУ И ПОЈАВНЕ 
ОБЛИКЕ ЕЛИТИЗМА И ПОПУЛИЗМА У СРБИЈИ  .......  349-374

Прикази, осврти и критике
Александар Новаковић
АНТИКАПИТАЛИСТИ ЧКИ МЕНТАЛИТЕТ  .................  375-383
Ду шан До ста нић
ИМ ПЕ РИ ЈЕ – ЛО ГИ КА ВЛА ДА ВИ НЕ СВЕ ТОМ  
– ОД СТА РОГ РИ МА ДО СЈЕ ДИ ЊЕ НИХ ДР ЖА ВА  .....  384-390



SERBIAN 
 POLITICAL

THOUGHT

5

CONTENTS
Introductory word  .......................................................................   7-8
This Issue’s Theme:
NATIONAL IDENTITY AND EUROPEAN  
PROCESSES
Jasna Milosevic Djordjevic
FORMS OF OPERATIONALISATION OF THE NATIONAL  
IDENTITY   ................................................................................  11-23
Jo van Ba zic
NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY IN  
THE BOLOGNA PROCESS  .................................................  25-46
Gordana Zivkovic
THE STRUGGLE FOR NEW SERBIAN IDENTITY  .........  47-60
Ve sna Tri fu no vic
SER BIAN SO CI ETY AND GLOBALIZATION: BET WE EN  
THE CUL TU RAL AND THE PO LI TI CAL IDEN TITY  .....  61-75
ARTICLES AND STUDIES
Snezana Grk
SER BIA – IN QU EST FOR THE MEANING OF  
THE FU TU RE  .......................................................................  77-99
Sreten Sokic
CONTEMPORARY PROCESSES OF ACCUMULATION  
AND PRINCIPLES OF INVESTMENTS  ............................  101-145
Misa Djurkovic
ERNST JÜNGER AND THE THO UGHT OF 
CONSERVATIVE RE VO LU TION  .......................................  147-176
Alek san dra Mi ro vic
DE VE LO PING AND STRENGTHE NING DE MOC RA TIC  
CA PA CI TI ES IN SER BIA BY USING THE PRAC TI CE  
OF CI VIL DI SO BE DI EN CE  .................................................  177-203



Petar Matic, Djordje Stojanovic
PO LI TI CAL SUP PORT AND FO UNDATION OF  
DE MOC RA TIC VA LU ES  .....................................................  205-222
Zeljko Mojsilovic
DI PLO MA TIC NE GO TI A TION IN FUNCTION OF  
FO RE IGN PO LICY  ...............................................................  223-244

RELIGION, LAW, TRADITION 
Miroljub Jevtic
MULTICULTURAL SOCIETY AND RELIGION  ..............  245-265
Dra go slav Ko co vic
THE IN FLU EN CE OF RE LI GION ON SO CIAL PO LICY  
IN THE EURO PEAN UNION  ..............................................  267-288
Emilija Stankovic
EURO PEAN CI VIL LAW CO DI FI CA TI ONS IN 19TH 
CEN TURY AND SER BIAN CI VIL CO DE  .........................  289-303
Bo ris Z. Mi lo sa vlje vic
SLO BO DAN JO VA NO VIC’S THEORY OF STA TE  
SO VE RE IGNTY  ....................................................................  305-320
Dra gan Jo va se vic
SER BIA AND THE TRI BU NAL IN THE HA GUE 
- Bet we en law and po li tics  .....................................................  321-347
Slo bo dan Or lo vic
CON STI TU TI O NAL RE VI EW IN THE ORY AND  
MA NI FE STA TION OF ELI TISM AND PO PU LISM  
IN SER BIA  ............................................................................  349-374

REVIEWS
Aleksandar Novakovic
THE ANTI-CAPITALISTIC MENTALITY  ........................  375-383
Dusan Dostanic
THE EMPIRES - THE LOGIC OF ROLING THE  
WORLD FROM THE ANCIENT ROME TO THE U.S.  ......  384-390
     



УВОДНИК

Пред ва ма се на ла зи тре ћи број ча со пи са Срп ска по ли тич
ка ми сао у 2011. го ди ни чи ја је те ма бро ја по све ће на ве о ма ак ту
ел ном про бле му са ко јим се су сре ћу све зе мље су о че не са про це сом 
европ ских ин те гра ци ја, а то је ме сто на ци о нал ног иден ти те та у 
европ ским про це са. На ци о нал ни иден ти тет, и по ред пред ви ђа ња да 
ће крај XX и  по че так XXI ве ка би ти вре ме без на ци ја, још увек пред
ста вља ве о ма ак ту ел ну те му, ко ја је да ле ко од то га да ће у ско ри јој 
бу дућ но сти би ти пре ва зи ђе на. Ко ли ко на ци о нал ни иден ти тет пред
ста вља ком плек сан фе но мен мо же се ви де ти на осно ву ра да Ја сне 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић ко ја се ба ви ње го вим об ли ци ма опе ра ци о на ли
за ци је. 

Крај XX ве ка је до вео до то га да се уло га на ци о нал не др жа ве 
по че ла ме ња ти, при че му су се по ја ви ли но ви об ли ци ин те гра ци ја, 
ко ји зах те ва ју иден ти фи ка ци ју са ши рим дру штве ним гру па ма не го 
што је то на ци ја, што до во ди до фор ми ра ња над на ци о нал них об
ли ка иден ти фи ка ци је као што су, на при мер, европ ски иден ти тет 
или иден ти фи ка ци ја са чо ве чан ством. Ме ђу тим, на ци о нал ни иден
ти тет и да ље оста је је дан од нај зна чај ни јих со ци јал них окви ра и 
ко лек тив них иден ти те та. 

Ов де сва ка ко тре ба по ме ну ти све ве ћу тен ден ци ју да се на 
про цес европ ских ин те гра ци ја гле да као на про цес ко ји ће се за вр ши
ти си ту а ци јом у ко јој ће мо мо ра ти да на пра ви мо из бор из ме ђу очу
ва ња соп стве ног на ци о нал ног иден ти те та и ин те гра ци ја у Европ
ску уни ју. По тре ба за ин те гра ци јом се сва ка ко не до во ди у пи та ње, 
али се то мо ра из ве сти на је дан суп ти лан на чин та ко да очу ва ње 
соп стве ног иден ти те та не до ђе у пи та ње. Не тре ба се од ри ца ти 
соп стве не кул ту ре и соп стве не тра ди ци је, али, та ко ђе, не тре ба би
ти ни за тво рен за дру ге кул ту ре. Кул ту ра пред ста вља је дан ди на ми
чан фе но мен ко ји се не мо же де фи ни са ти из ван про це са ко му ни ка
ци је. Схва та ње кул ту ре као јед ног за тво ре ног про сто ра мо же до ве
сти до ње ног из у ми ра ња. По треб но је са мо на ћи пра ву ме ру из ме ђу 
про це са кул тур ног из бо ра и кул тур ног от по ра, али и при хва ти ти 
ства ри ко је нам мо гу ко ри сти ти уз очу ва ње соп стве не ду хов но сти, 
што са со бом до но си мно го број на пи та ња. Гор да на Жив ко вић у том 
сми слу у свом ра ду раз ма тра сле де ћа пи та ња: Тре ба ли на ше ин те
гри са ње у европ ски кул тур ни и ду хов ни про стор да ис кљу чи на шу 



тра ди ци ју, спе ци фич не кул тур не обра сце, вла да ју ћа вер ска на че ла 
жи во та, или упра во њих тре ба да уне се у за јед нич ко европ ско кул
тур но и ду хов но на сле ђе ко је ће се на да ље раз ви ја ти у јед ном спе ци
фич ном ви ду? Је су ли на сле ђе ни оби ча ји, на рав на ро да, тaко да су 
на чи ни њи хо вог вред но ва ња у ста њу да угро зе про ме не чи ји је циљ 
обе сна же ње све га што чи ни смет њу евро пе и за ци ји жи во та, или су 
пак тра ди ци је спо соб не да баш то ме да до при не су? Она на кра ју за
кљу чу је да сва ис хи тре на и оп ти ми стич на оче ки ва ња да се европ ске 
на ци је мо гу да нас ола ко и без про бле ма од ре ћи сво јих иден ти те та 
јед но став но „па да ју у во ду“.

На кон глав не те ме овог бро ја сле ди ру бри ка ,,Члан ци и сту
ди је’’ у окви ру ко је, та ко ђе, мо же те на ћи ве ли ки број ра до ва ко ји се 
ба ве под јед на ко ак ту ел ним те ма ма. Ов де би смо на ро чи то из дво ји ли 
ко а у тор ски рад Пе тра Ма ти ћа и Ђор ђе та Сто ја но ви ћа ко ји се ба
ви по ли тич ком по др шком и уте ме ље њем де мо крат ских вред но сти. 
По ред ове ру бри ке овај број са др жи и део по све ћен ра до ви ма ко ји у 
фо кус сво је ана ли зе ста вља ју ре ли ги ју, пра во и тра ди ци ју.

По што ва не ко ле ге на да мо се да ће мо и овим бро јем, ра зно
вр сно шћу ра до ва ко ји се ба ве не ким од нај зна чај ни јих про бле ма са
вре ме ног дру штва, оправ да ти ви сок углед ко ји ужи ва наш ча со пис, 
али и од го во ри ти по тре ба ма ва шег на уч ног и ис тра жи вач ког ра да. 
Исто вре ме но вас оба ве шта ва мо да ће мо од овог бро ја ко ри сти ти 
ре ди зај ни ра не ко ри це, ко је ће да ти но ви по бољ ша ни из глед на шем 
ча со пи су. На да мо се да ће укуп ни уло же ни на по ри у из гле ду и по што
ва њу кри те ри ју ма за пи са ње ра до ва у ча со пи су у це ли ни до при не ти 
још ве ћем реј тин гу на уч ног ча со пи са Срп ска по ли тич ка ми сао.
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ЈаснаМилошевићЂорђевић
Институтзаполитичкестудије,Beograd

ОБЛИЦИОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА*

Сажетак
У овом ра ду ана ли зи ра не су по сто је ће де фи ни ци је и на чи-

ни ис пи ти ва ња на ци о нал ног иден ти те та и дру гих срод них пој мо ва 
у Ср би ји. По себ но се ана ли зи ра ју раз ли чи те опе ра ци о на ли за ци је 
ово га пој ма, и раз ма тра се ути цај ме то до ло шких при сту па и од-
ре ђе ња на ин тер пре та ци ју овог фе но ме на. Иден ти фи ко ва но је не-
ко ли ко об ли ка од но сно на чи на ме ре ња са вре ме них гра ђан ских, 
де мо крат ских, на ци о нал них, обра зов них, кул тур них обра за ца ко-
лек тив ног и ин ди ви ду ал ног иден ти те та. Укуп но шест раз ли чи тих 
об ли ка ме ре ња мо же би ти гру пи са но у ма њи број те о риј ских при-
сту па и кон це па та, што је та ко ђе раз ма тра но у овом ра ду.
Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, ме тод, опе ра ци о на ли за ци ја, иден-

ти тет

Ин те рес за пи та ња и ана ли зу на ци је и на ци о нал ног иден-
ти те та по ве ћа вао се у струч ној и оп штој јав но сти обич но на кон 
рат них су ко ба (Пр вог свет ског ра та, Дру гог свет ског ра та, и на кон 
су ко ба на Бал ка ну). Исто ри ја нас учи да се рат ни су ко би ко ри сте 
на ци о нал ном ре то ри ком и то је сва ка ко раз лог да ова те ма по ста не 
у фо ку су ин те ре со ва ња и у ака дем ским кру го ви ма у пе ри о ди ма на-
кон рат них су ко ба (Pa rekh, 1994). Упра во због то га ну жно је да сло-
же ни дру штве ни пој мо ви ка кав је и по јам на ци о нал ног иден ти те та 
бу ду раз ли чи то де фи ни са ни и да се њи хо вом про у ча ва њу при сту па 
са ста но ви шта раз ли чи тих на уч них ди сци пли на. Да ли оби ље раз-
ли чи тих де фи ни ци ја до при но си раз во ју на уч ног пој ма? Да ли те-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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о риј ска и ме то до ло шка од ре ђе ња не ког пој ма уну тар јед не на уч не 
ди сци пли не мо гу би ти не за ви сна? У овом ра ду ће мо ди ску то ва ти 
у ко јој ме ри те о риј ска од ре ђе ња ме то до ло шки од ре ђу ју по јам на-
ци о нал ног иден ти те та, и за што је ва жно да те о риј ска и ме то до ло-
шка од ре ђе ња бу ду по ве за на. Иден ти фи ко ва ће мо гру пе (кла сте ре) 
те о риј ских од ре ђе ња из угла со ци јал не пси хо ло ги је, као и ти по ве 
ме ре ња пој ма на ци о нал ног иден ти те та. 

ТЕОРИЈСКАОДРЕЂЕЊА
НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

Те о риј ске ди ску си је на те му на ци о нал ног иден ти те та ве о ма 
су раз ли чи те, че му је узрок про у ча ва ње овог фе но ме на са ста но-
ви шта број них дру штве них ди сци пли на, али и не до ста так јед не 
је дин стве не ја ке и сна жне те о риј ске по став ке, ко ја би ја сно де тер-
ми ни са ла ис тра жи вач ке про јек те (Huddy, Kha tib, 2007). Та ко не-
ки ауто ри ми сле да је по јам то ли ко ди фу зан да ни је ни при ме рен 
ака дем ском из у ча ва њу, док га дру ги ауто ри опе ра ци о на ли зу ју до 
ни воа јед не ва ри ја бле. Сто га је ва жно од ре ди ти шта зна чи на ци о-
нал ни иден ти тет за по је дин ца и у ка квом је од но су пре ма дру гим 
ко лек тив ним иден ти те ти ма (Cal houn, 1994; Sol lors, 1996; Bil lig, 
1997; Me dra no, Gu ti er rez, 2001; Ar chi les, Mar ti, 2001; Roc cas, Bre-
wer, 2002;), као и ко је су  опе ра ци о на ли за ци је овог пој ма. 

У ра зним ака дем ским ана ли за ма на ци је и на ци о нал ног иден-
ти те та по ста вља се пи та ње да ли су на ци ја и на ци о нал ни иден ти-
тет фе но ме ни ко јиза слу жу ју на уч но из у ча ва ње. Бру ба кер (Bru ba-
ker, 1996; Bru ba ker, Co o per, 2000; Ku mar, 2003; Huddy, 2007) ис ти че 
да је тер мин на ци је и на ци о нал ног иден ти те та про ис те као из по-
ли тич ке те о ри је и днев не по ли ти ке и да се не мо же као та кав пре-
у зе ти у со ци о ло шким, по ли ти ко ло шким и пси хо ло шким на уч ним 
ана ли за ма. Да кле, овај се по јам ко ри сти дво ја ко, на ин ди ви ду ал-
ном пси хо ло шком и по ли тич ком пла ну. На ин ди ви ду ал ном пла ну 
ко ри сти се да би се љу ди свр ста ли у ка те го ри је (Тај фе љов по јам 
груп не ка те го ри за ци је: Tur ner, Hogg, 1987), раз ли ко ва ли се бе од 
дру гих, и да би ти ме њи хов жи вот до био сми сао. Нај при сут ни је је 
ко ри шће ње овог пој ма у по ли тич ке свр хе, да би љу ди ор га ни зо ва-
ли сво је за јед нич ке ин те ре се и пре тво ри ли их у по ли тич ку ак ци ју. 
Об зи ром да по сто ји у сва ко днев ном жи во ту и днев ној по ли ти ци, и 
по не кад пред ста вља моћ ни мо би ли за тор со ци јал них и по ли тич ких 
про ме на, пи та ње је да ли се као та кав тре ба пре у зе ти и ана ли зи-
ра ти у на у ци, јер иден ти тет мо же да зна чи пре ви ше, пре ма ло, или 
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уоп ште ни шта, по ми шље њу на ве де них ауто ра. Ови ауто ри го во ре 
да би мо жда би ло бо ље ко ри сти ти дру ге пој мо ве ко ји би би ли ма-
ње ам би ци о зни, а ко ри сни ји, пре ци зни ји и кон цеп ту ал но ја сни ји. 

С дру ге стра не, по сто је и схва та ња ко ја се су прот ста вља ју 
фо ку си ра њу на зна че ње пој ма на ци о нал ног иден ти те та, за то што 
има ју пре ви ше ло кал ног зна че ња, пре ви ше су за ви сна од је зи ка 
и кон крет не си ту а ци је, па их је не мо гу ће ге не ра ли зо ва ти. Бан тон 
(Ban ton, 2001) сма тра да упра во за то што су фе но ме ни на ци о нал-
ног иден ти те та, на ци је и на ци о на ли зма за ви сни од ши ре дру штве-
не си ту а ци је и кул ту ро ло шки од ре ђе ни, не ма ни ка квог про гре са 
у њи хо вом раз во ју. Ин си сти ра ње на ква ли та тив ном ис пи ти ва њу 
зна че ња во ди огра ни че ној при мен љи вост у раз ли чи тим сре ди на-
ма,  јер се за кључ ци не мо гу ге не ра ли зо ва ти, ни ти уоб ли чи ти у те-
о ри је. Та ко Бан тон сма тра да је по треб но кон стру и са ти те о ри је ко је 
су не за ви сне од кул ту ре и обич ног је зи ка, да би до ве ле до про гре са 
у те о риј ском раз во ју пој ма. 

По ред те шко ћа у де фи ни са њу на ци о нал ног иден ти те та, по-
сто ји и про блем раз гра ни че ња с дру гим пој мо ви ма и у те о риј ском 
али и у опе ра ци о нал ном сми слу. Не сум њи во по сто ји те шко ћа да 
се по јам на ци о нал ног иден ти те та де фи ни ше и раз гра ни чи у од но-
су на дру ге срод не пој мо ве. Ка ко мно ги ауто ри пра вил но при ме-
ћу ју на овом пла ну по сто ји пра ва “тер ми но ло шка џун гла” (Gross, 
1978), “кон цеп ту ал на анар хи ја” (Си гел, 2001) или „тер ми но ло шки 
ха ос” (Con nor, 1994), „тер ми ни ко је упо тре бља ва мо ... су оп те ре ће-
ни вред но сти ма и стра сти ма, али рет ко их за и ста и раз ја шња ва мо“ 
(Šna per, 1996, стр 31). У раз ли чи тим те о ри ја ма и сту ди ја ма о на-
ци о нал ном пи та њу по сто ји ши рок спек тар пој мо ва и де фи ни ци ја. 
Пре пли ћу се нај ра зли чи ти ја од ре ђе ња и тер ми ни ме ђу ко ји ма ће мо 
по ме ну ти са мо не ке: на ци ја, ра са, ет ни ци тет, на ци о нал на ве за ност, 
на ци о нал ни иден ти тет, на ци о на ли зам, став пре ма на ци ја ма, ет но-
цен три зам, па три о ти зам, па и пој мо ви као што су ауто ри тар ност и 
па три јар хал ност, ко ји су вр ло че сто не ја сно раз гра ни че ни. 

Сроднипојмови

Пр во ће мо ана ли зи ра ти те о риј ска од ре ђе ња го ре на ве де них 
пој мо ва, а по том ће мо по ку ша ти да их до ве де мо у ве зу са по сто-
је ћим опе ра ци о на ли за ци ја ма (од го ва ра ју ћим по да ци ма) у Ср би ји. 

Нација има пре вас ход но објек тив не од ред ни це: је зик (Kal-
len, 1996; Be ne dikt, 1998), ре ли гиј ска при пад ност (Kal len, 1996), 
спе ци фич ни дру штве ни ка рак тер (Го лу бо вић и сар., 1995), на ци-
о нал на кул тур на обе леж ја - му зи ка (Wa de, 2001). Раз ли ка из ме ђу 
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су бјек тив них и објек тив них од ред ни ца као ди стинк тив на ка рак те-
ри сти ка на ци је и на ци о нал ног иден ти те та ни је ис кљу чи ва, јер се 
у рас пра ва ма о на ци ји по не кад го во ри о по ли тич ким од ред ни ца ма, 
по не кад су од ред ни це објек тив не (је зик, ре ли ги ја, по ре кло), а по-
не кад су бјек тив не (ми то ви, ар хе ти по ви, по тре бе, осе ћа ња, ...). 

Етничкугрупупред ста вља ју љу ди ко ји има ју исту исто риј-
ску и кул тур ну за јед ни цу, и ме ђу ко ји ма по сто ји за јед нич ка во ља 
да ту за јед ни цу одр же. Ет нич ке гру пе ни су мно го раз ли чи те од на-
ци је, и јед на и дру га под ра зу ме ва ју по сто ја ње на ци о нал ног од но-
сно ет нич ког иден ти те та ње них чла но ва, као и свест ме ђу чла но ви-
ма да гру па по сто ји и да има за јед нич ке ин те ре се ко ји мо ра ју би ти 
из над лич них. Основ на раз ли ка из ме ђу ет нич ке и на ци о нал не гру-
пе је у по ли тич кој мо ћи. War ner и Lunt и не са мо они из јед на ча ва ју 
ет ни ци тет са оста лим со ци о де мо граф ским ка те го ри ја ма (War ner, 
Lunt, 1942; Sol lors, 1996), као што су пол, ста рост, кла сна и ре-
ли гиј ска при пад ност. По јам при пад но сти се ипак  ја сно раз ли ку је 
од пој ма иден ти те та, јер пред ста вља чи ње ни цу (не ко се из ја шња-
ва као при пад ник од ре ђе не на ци је или ет нич ке гру пе), али то још 
увек не зна чи да је са њом иден ти фи ко ван. Од но сно са ма „ети ке та“ 
на ци о нал не, ет нич ке при пад но сти не зна чи да је иден ти тет раз ви-
јен и ин тер и о ри зо ван у пси хо ло шком скло пу по је дин ца.

Националниидентитет је дан је од со ци јал них иден ти те та 
ко ји су по себ но ва жни са ста но ви шта пси хо ло ги је по је дин ца.Со-
ци јал ни иден ти тет је де фи ни сан као «са зна ње по је дин ца да при па-
да гру пи, као и емо тив ни и вред но сни зна чај ко ји по је ди нац при да је 
груп ној при пад но сти» (Hogg. Abrams, 1988); или са мо као са зна ње 
по је дин ца да при па да на ци ји (Huddy, Kha tib, 2007). Чо век при па да 
број ним гру па ма у са вре ме ном дру штву: пол ној, по ро дич ној, ге-
не ра циј ској, про фе си о нал ној, на ци о нал ној, ре ли гиј ској и дру гим. 
Иден ти фи ка ци ја је про цес у ко ме по је ди нац по ста је све стан ко ја 
је гру па ње му ва жна, ко је ста во ве тре ба да фор ми ра и ко ји је об-
лик по на ша ња од го ва ра ју ћи (Gle a son, 1983, стр. 466).  На ци о нал ни 
иден ти тет је не и де о ло шки (осе ћа ње при пад но сти срп ском на ро ду 
не од ре ђу је и спе ци фич ну по ли тич ку ори јен та ци ју), али по ве ћа ва 
по ли тич ку ак тив ност јер су осо бе са ја ким груп ним иден ти те ти ма 
под ло жни је кон фор ми ра њу груп ним нор ма ма. 

Национализаммо же би ти схва ћен дво ја ко.Кључ но пи та ње 
у де фи ни са њу на ци о на ли зма је да ли он пред ста вља из ра зит на-
ци о нал ни иден ти тет и од ње га се раз ли ку је са мо у ин тен зи те ту, 
или су то два раз ли чи та фе но ме на ко ја се ква ли та тив но, а не са мо 
кван ти та тив но раз ли ку ју (Кец ма но вић, 1996; Ve ler, 2001, Го лу бо-
вић, 1995). На ци о на ли зам се обич но схва та као из ра зит на ци о нал-
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ни иден ти тет, да кле раз ли ке су ис кљу чи во кван ти та тив не. Уко ли ко 
про це сом иден ти фи ка ци је, на ци ја као гру па по ста не пре ви ше зна-
чај на за по је дин ца, зна чај ни ја од би ло ко је дру ге иден ти фи ка ци је, 
то је на ци о на ли зам. На ци о нал не ели те по ми шље њу не ких ауто ра 
гу бе на зна ча ју у Ср би ји те се тра га за но вим иден ти те ти ма (Не на-
дић, 2010). 

ПОДАЦИУСРБИЈИКОЈИУКАЗУЈУНА
РАЗЛИЧИТЕНАЧИНЕОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

Про ди ску туј мо кван ти та тив не и ква ли та тив не по дат ке ко ји 
се од но се на ана ли зу, ме ре ње и ин тер пре та ци ју на ци о нал ног иден-
ти те та у Ср би ји.

Исказонационалнојприпадности

У со ци јал но пси хо ло шким и дру гим ис тра жи ва њи ма се пре-
ко су бјек тив них ис ка за о на ци о нал ној при пад но сти ана ли зи ра на-
ци о нал ни иден ти тет гра ђа на. У по пи су сва ке др жа ве на осно ву 
ова квог пи та ња про јек ту ју се зва нич ни по да ци о бро ју раз ли чи тих 
на ци о нал но сти ко је жи ве у по је ди нач ним зе мља ма, и вр ло че сто 
пред ста вља ју ре ле вант не по ка за те ље о по пу ла циј ским про ме на-
ма. Та ко ђе, зва нич ни по да ци из За во да за ста ти сти ку мо гу би ти 
и ин спи ра ци ја за на уч не ана ли зе и ин тер пре та ци је по пу ла циј ских 
па ра ме та ра и про ме на ко је на ста ју у по је ди ним вре мен ским пе ри-
о ди ма.

Важностнационалногидентитетауод
носунадругегрупнеидентитете

У пе ри о ду од 1993. до 1996. го ди не Пан тић на ла зи да (Пан-
тић, 2002, стр 101) је гра ђа ни ма Ср би је ва жни ја при пад ност ло кал-
ној за јед ни ци или Евро пи, не го на ци ји, а та ко ђе на ла зи и ве ли ке 
раз ли ке у овом од ре ђе њу у од но су на стра нач ке пре фе рен ци је. У 
дру гим зе мља ма при пад ност ло кал ној сре ди ни је ве о ма ва жна, али 
је у не ким дру гим зе мља ма не што ва жни ја кон ти нен тал на и свет-
ска при пад ност. У ка сни јим ис тра жи ва њи ма на кон 2000. го ди не, 
гра ђа ни Ср би је су се иден ти фи ко ва ли ма хом са ужим те ри то ри јал-
ним и со ци јал ним гру па ма, пре фе ри ра ју ћи нај ви ше ло кал ну при-
пад ност (33%). Го то во јед на тре ћи на гра ђа на Ср би је (31%) се у том 
ис пи ти ва њу ве зу је за Ср би ју, 13% за Ју го сла ви ју, док 13% гра ђа на 
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Ср би је ка же да је бли ско Евро пи. Од ве ли ких со ци јал них гру па у 
истом ис пи ти ва њу, гра ђа ни се нај ви ше иден ти фи ку ју са на ци јом 
30%, са ге не ра ци јом 29%, за тим са про фе си јом 14%, и вер ском за-
јед ни цом 12%, док са мо 2% на во ди по ли тич ку стран ку.  

Сре ди ном 2001 го ди не (Пан тић 2003, стр 112) гра ђа ни Ср би је 
се у 38% слу ча је ва иден ти фи ку ју са на ци јом, 27% са ге не ра ци јом, 
са про фе си јом 12%, а са кон фе си јом 11%. По ли тич ка при пад ност 
при мар на је у 2% слу ча је ва. Да кле, тренд је кра јем де ве де се тих го-
ди на про шлог ве ка ука зи вао на по раст ве за но сти за на ци ју. 

Пре из би ја ња су ко ба на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је, на-
ци ја се ни је у ве ћем де лу ју го сло вен ске по пу ла ци је на ла зи ла у вр-
ху при о ри те та (Пан тић, пре ма Ва со вић, 1995). На ци о нал на и ре-
ги о нал на при пад ност има ле су тек де ве ти од но сно осми ранг по 
ва жно сти (на кон про фе си о нал не, при ја тељ ске, ге не ра циј ске, по-
ро дич не, кла сне, пол не, и ре ли гиј ске при пад но сти). Ис тра жи ва-
ње ју го сло вен ске омла ди не 1989, ме ђу тим ука зу је на раз ли ке код 
сло ве нач ке и ал бан ске омла ди не ко ји ма је на ци о нал на при пад ност 
ре ла тив но ва жни ја не го дру ги ма. Док је дру ги ма ва жни ја ју го сло-
вен ска при пад ност, већ та да је Сло вен ци ма ва жни ја ре пу блич ка и 
ло кал на при пад ност од ју го сло вен ске (и на на ци о нал но ре пре зен-
та тив ном узор ку). Хр ва ти и Ал бан ци та ко ђе ис ти чу ис под про сеч ну 
Ју го сло вен ску при пад ност, док је она нај и зра же ни ја ме ђу Ср би ма 
(ви ше од ре пу блич ке што ни је слу чај са оста лим на ро ди ма). У ис-
тра жи ва њи ма ра них де ве де се тих го ди на, та ко ђе је ис пи ти ва но ран-
ги ра ње и ва жност раз ли чи тих груп них иден ти фи ка ци ја (Ва со вић, 
1995, стр. 171- 244). Од ис пи та ни ка је тра же но да се опре де ле за 
нај ва жни ју дру штве ну гру пу, из ме ђу сле де ћих: ет нич ка, кон фе си о-
нал на, со цио-еко ном ска, струч но-про фе си о нал на и уз ра сна. Ве ћи-
на по пу ла ци је се опре де ли ла за на ци ју као нај ва жни ју со ци јал ну 
ка те го ри ју (49.7%). На дру гом ме сту је про фе си о нал на гру па ци ја 
(20.1%), за тим ге не ра циј ска (19%), кла сно слој на (6.2%) и кон фе-
си о нал на (све га 5.1%). 

У ис тра жи ва њу из сеп тем бра 1999 го ди не Ва со вић бе ле жи 
ве ли ку про ме ну у сте пе ну ва жно сти на ци је као гру пе за ис пи та-
ни ке срп ске на ци о нал но сти (Ва со вић, 2000, стр 21). На ци о нал на 
при пад ност се на шла на прет по след њем ме сту по ва жно сти (ка да 
се би ра из ме ђу ви ше по ну ђе них гру па). На пр вом ме сту је при-
пад ност гру па ма љу ди истих ин те ре со ва ња (33%), исте ге не ра ци је 
(26%), про фе си о нал не (14%), кон фе си о нал не (13%), за тим на ци о-
нал не (11%) и по ли тич ке 4%. Ка да се у истом ис тра жи ва њу по сма-
тра ју ва жно сти ко је љу ди при пи су ју по је ди ним об ли ци ма груп не 
при пад но сти ет нич ка при пад ност је на тре ћем ме сту, по сле ин те-
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ре сне и ге не ра циј ске при пад но сти (ко ли ко су по је ди нач не гру пе 
ва жне: 56% ин те ре сна, 42% ге не ра циј ска, 37% на ци о нал на, 36% 
про фе си о нал на, 33% кон фе си о нал на, 20% по ли тич ка). 

Ми ло ше вић (Ми ло ше вић, 2008) на ла зи да је на ци ја по зна ча-
ју на дру гом ме сту у од но су на оста ле ис пи ти ва не со ци јал не гру пе 
(по ро дич не, пол не, ге не ра циј ске, про фе си о нал не, ре ги о нал не, ..). 
На пр вом ме сту је по ро ди ца, ко ја је оце ње на као при мар на и нај ва-
жни ја со ци јал на гру па, а по том до ла зе на ци ја и ве ра.

Индиректнамерењанационалногидентитета
прекоиндикатора:национализма,етноцентризма,

социјалнедистанце,оценакарактеристика
различитихнација,стереотипа

Број на су ис тра жи ва ња ве за на за на ци о на ли зам и ње го ву 
рас про стра ње ност у Ср би ји (Пан тић, 2003, стр 86; Ку зма но вић, 
1994). Ку зма но вић на во ди (Ку зма но вић, 1994, стр 164) да ауто-
ри тар ност у ко ре ла ци ји са на ци о нал но шћу ис пи та ни ка. Та ко ја чи 
сте пен ауто ри тар но сти ка рак те ри ше Му сли ма не (55%) и Цр но гор-
це (54.4%), а по том Ср бе (42%) и нај ре ђе Ма ђа ре (25.5%). Го лу бо-
вић и са рад ни ци по чет ком де ве де се тих го ди на ме ре на ци о на ли зам 
као део дру штве ног ка рак те ра ска лом од 10 став ки (Го лу бо вић, 
1995, стр. 155-167). Ре зул та ти су по твр ди ли хи по те зу да по сто ји 
ви сок по раст ис кљу чи во на ци о на ли стич ког опре де ље ња ис пи та-
ни ка. Ипак нај ве ћи је про це нат нео д луч них или сла бо на ци о нал но 
ори јен ти са них (го то во по ло ви на узор ка 40.6%), док је ја ко и ве о ма 
ја ко на ци о на ли стич ки опре де ље них 23.8%). 

У пе ри о ду по сле 2000. го ди не о на ци о на ли зму се за кљу чу је 
пре ма сте пе ну сла га ња са по је ди ним тврд ња ма (Пан тић, 2003, стр. 
107). На при мер на пи та ње «Ср би ја је са мо за Ср бе» ве о ма ма-
ли про це нат ис пи та ни ка се пот пу но сла же (12% пре ма 85%). Ср би 
при хва та ју ову тврд њу у 14% слу ча је ва, а ре ђе при пад ни ци ма њи-
на, ис под 5%. Сле де ћи тврд њу «Ује ди ње ње свих Ср ба са те ри то-
ри је бив ше СФРЈ оства ри ти кад тад» од ба цу је 44% ис пи та ни ка. 
Бла жу об лик на ци о на ли зма (ка ко га аутор ви ди) «Пре ма дру гим 
на ро ди ма тре ба би ти опре зан и уз др жан, чак и ка да су нам при ја-
те љи» ис ка зу је 50% ис пи та ни ка при хва та ју ћи ову тврд њу, а 39% је 
од ба цу је. Се дам де се тих и осам де се тих го ди на овог ве ка ову тврд-
њу је при хва та ло ма ње од јед не тре ћи не гра ђа на, а ме ђу мла ђи ма 
и јед не че твр ти не. Ме ђу тим до га ђа ји ко ји су по тре са ли ову зе мљу 
до ве ли су до оче ки ва них по ме ра ња у од но су пре ма при пад ни ци ма 
дру гих на ци ја. Ве ћи на ис пи та ни ка иден ти фи ку је до брог гра ђа ни на 



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.11-23.

18

са па три о том (60% ис пи та ни ка се сла же са тврд њом «Пр ви и нај ва-
жни ји за да так до брог гра ђа ни на је сте да бу де па три о та»). 

Нај број ни ја ис тра жи ва ња ко ја се ин ди рект но или и ди рект-
но по ве зу ју са на ци о нал ним иден ти те том су ве за на за ис пи ти ва ња 
со ци јал не дис тан це, ет но цен три зма или сте ре о ти па пре ма дру гим 
на ци ја ма. По па дић и Би ро (По па дић, 1999, стр. 93) ис пи ту ју ауто и 
хе те ро сте ре о ти пе у Ср би ји, и по ка зу ју да по сто је из ра же ни сте ре о-
ти пи пре ма соп стве ном и дру гим на ро ди ма. Та ко су Ср би го сто љу-
би ви (90%), по но сни (86%), и осе ћај ни (82%). Пре ко 80% гра ђа на 
де ли уве ре ње да су Цр но гор ци по но сни и ле њи.

Схватање/значењенације

Ја њић ис пи ту је еле мен те ко ји љу де по ве зу ју у на ци ју, од но-
сно ет нич ку за јед ни цу (Ја њић, 1996). Ранг ли ста еле ме на та по ко-
ји ма се гра ђа ни Ср би је опре де љу ју за свој на ци о нал ни иден ти тет 
је: ро ђе ње у да том на ро ду (37.7%), за јед нич ка исто ри ја и за јед нич-
ка тра ди ци ја (23.1%), за јед нич ка те ри то ри ја (13.7%), за јед нич ка 
ре ли ги ја (8.9%), за јед нич ки је зик (5.7%), за јед нич ка др жав на по-
ли ти ка (2.4%), за јед нич ка кул ту ра (1.8%), и при вре да и тр го ви на 
(0.5%). Гра ђа ни Ср би је нај пре свој иден ти тет од ре ђу ју пре ма при-
мор ди ја ли стич ким еле мен ти ма (ро ђе ње, исто ри ја, тра ди ци ја, те-
ри то ри ја, а тек на че твр том ме сту ре ли ги ја).  

Пе тро вић је ис пи ти ва ла зна чај раз ли чи тих обе леж ја на ци о-
нал ног иден ти те та (Пе тро вић, 2002). Ис пи ти ван је зна чај укуп но 
29 обе леж ја (исто ри ја, је зик, пи смо, на у ка, на род на умет ност, но-
шња, при род не ле по те, ми то ви и ле ген де, на род на ра ди ност, спорт, 
на ци о нал на ку хи ња, на ци о нал на ва лу та, књи жев ност, му зи ка, му-
зич ки ин стру мен ти, ре ли ги ја, пи ће, оби ча ји, на род не игре, цр кве 
и ма на сти ри, вој ска, сли кар ство, спо ме ни ци, филм, за ста ва, грб, 
хим на, по љо при вре да, ва јар ство). Ско ро сва обе леж ја до би ла су 
ви со ке оце не, а ме ђу нај ва жни ји ма су исто ри ја, је зик, ре ли ги ја, цр-
кве, спо ме ни ци и на у ка. 

Ми ло ше вић (Ми ло ше вић, 2008) на осно ву кван ти та тив них и 
ква ли та тив них ис тра жи ва ња до ла зи до за кључ ка да се су штин ски 
из два ја ју два кључ на од ре ђе ња на ци је и на ци о нал ног иден ти те та: 
при мор ди ја ли стич ко и ин стру мен та ли стич ко. Пр во схва та ње при-
мор ди ја ли стич ко, ор ган ско, мо же би ти раз ло же но на две под гру-
пе: је зик, пи смо и ве ру као до ми нант на обе леж ја и по ре кло. Ово 
схва та ње до ми ни ра у до жи вља ју на ци о нал ног иден ти те та у Ср би-
ји. По ред ње га, за сту пље но је и ин стру мен тал но схва та ње на ци је, 
кроз др жа вљан ство и дру га др жав на обе леж ја. Иако ма ње до ми-
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нант но, мо же се раз ло жи ти на две под гру пе: др жав на и кул тур на 
обе леж ја. 

Да кле мо же мо го во ри ти о че ти ри основ на зна че ња на ци о-
нал ног иден ти те та: 1) Пр во зна че ње ве за но је за је зик, пи смо и 
ве ру. Осно ве схва та ња на ци о нал ног иден ти те та, ко је се сти чу од 
нај ра ни јег де тињ ства су: за јед нич ка исто ри ја, за јед нич ки је зик, пи-
смо и ве ра, и по што ва ње истих вер ских и тра ди ци о нал них оби ча ја, 
за јед нич ки су жи вот; 2) По том се на ци ја схва та кроз исто исто риј-
ско по ре кло, од но сно ро ђе ње на од ре ђе ној те ри то ри ји, за јед нич ку 
фа ми ли ју, по ро ди цу, за јед нич ко по ре кло мај ке, оца, као и осе ћа ње 
при пад но сти; 3) Тре ће зна че ње на ци о нал ног иден ти те та су др жав-
на обе леж ја. То су др жа вљан ство, за јед нич ки по ли тич ки ин те ре си 
и др жав на обе леж ја, али и свест о по сто ја њу на ци ја ко је су дру-
га чи је, и скуп осо би на лич но сти ко ји је иден ти чан за при пад ни ке 
да те на ци је; 4) Че твр то зна че ње је ве за но за кул тур на обе леж ја. То 
су за јед нич ка јав на кул ту ра, за јед нич ка фол клор на кул ту ра, за јед-
нич ки ми то ви и ле ген де. 

ОБЛИЦИМЕРЕЊА(ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ)
НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

Као што смо ви де ли по сто је раз ли чи ти на чи ни ме ре ња на ци-
о нал ног иден ти те та у Ср би ји. У по сто је ћој ли те ра ту ри ко ри сте се 
и ква ли та тив не (ин тер вјуи, фо кус гру пе) и кван ти та тив не ме то де. 
Об лик ме ре ња од ре ђу је у ве ли кој ме ри по дат ке и ин тер пре та ци ју 
ме ре ног фе но ме на. 

Ана ли за по сто је ћих по да та ка о на ве де ним фе но ме ни ма ука-
зу је на сле де ће об ли ке опе ра ци о на ли за ци је: 1) су бјек тив ни ис каз о 
на ци о нал но сти, на ци о нал ној при пад но сти - на ци о нал ни иден ти-
тет као јед на од со ци о де мо граф ских ва ри ја бли у ко ре ла ци о ним ис-
тра жи ва њи ма (ме ре но пи та њем: којајевашанационалнаприпад
ност?); 2) сте пен ве за но сти за на ци ју у од но су на дру ге со ци јал не 
гру пе: ге не ра циј ске, пол не, про фе си о нал не (ме ре но пи та њем: ран
гирајтеважностпојединихсоцијалнихгрупанајчешћеранг,од1
до5; 3) ва жност на ци о нал ног иден ти те та у од но су на дру ге груп не 
иден ти те те (ме ре но пи та њем: степенважностиразличитихгрупа
наскалиод1најмањеважан до 5 највишеважан); 4) ин ди рект-
но ме ре ње на ци о нал ног иден ти те та пре ко раз ли чи тих ин ди ка то ра: 
на ци о на ли зма, ет но цен три зма, сте ре о ти па, и со ци јал них ста во ва 
пре ма те ма ма ве за ним за на ци ју (ме ре но: посебноконструисаним
скаламастепенслагањасатврдњама,); 5) оце на ка рак те ри сти ка 
соп стве не и дру гих на ци ја, со ци јал на дис тан ца (ме ре но: наскали
одпозитивнедонегативнеперцепцијемерењепосебнихатрибу
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тасемантичкидиференцијал;илибогардусоваскалаиспитива
њадистанцепремасоцијалнимгрупама);6)зна че ње на ци о нал ног 
иден ти те та(ме ре но:квалитативнимметодама,дискурсанализа
ма);

Све на ве де но од но си се пре све га на кван ти фи ка ци ју од но-
сно кван ти та тив ну опе ра ци о на ли за ци ју пој ма на ци о нал ног иден-
ти те та. У ли те ра ту ри се на и ла зи ре ђе на ква ли та тив не ана ли зе овог 
пој ма ко је се пре вас ход но од но се на ис пи ти ва ње зна че ња на ци о-
нал ног иден ти те та. Та ко је на ци о нал ност или ет нич ка при пад ност 
по ста ла не за о би ла зна “ва ри ја бла”, јед на од основ них де мо граф-
ских ка рак те ри сти ка у кван ти та тив ним ис тра жи ва њи ма, а по не кад 
и кључ ни ко ре лат со ци оп си хо ло шких, со ци о ло шких или по ли ти-
ко ло шких по ја ва. На ци о нал на, ет нич ка при пад ност се схва та као 
не што што се по се ду је и што има свој ин тен зи тет, па се са мим тим 
ак це нат у ис тра жи ва њи ма ста вља на ин тен зи тет, од но сно за сту-
пље ност да те ва ри ја бле (Co hen, 1974). 

На ци о нал ни иден ти тет се су де ћи пре ма на ве де ним опе ра ци-
о на ли за ци ја ма у те о риј ском сми слу мо же гру пи са ти у 3 кључ на 
кла сте ра: 1) на ци о нал ни иден ти тет као ка рак те ри сти ка ин ди ви дуе, 
2) на ци о нал ни иден ти тет као ко лек тив ни, груп ни фе но мен, 3) на-
ци о нал ни иден ти тет као ва жан дру штве ни фе но мен и по кре тач за 
по ли тич ку ак ци ју; 

Уко ли ко је на ци о нал ни иден ти тет опе ра ци о на ли зо ван на 
осно ву не ког кван ти та тив ног ин ди ка то ра ана ли зи ра ју се обич но 
де скрип тив ни по ка за те љи или про цен ти до би је них од го во ра, а че-
сто и ко ре ла ти за ви сних ва ри ја бли. Од ко ре ла та се нај че шће ана-
ли зи ра ју про сте де мо граф ске ва ри ја бле, али и из бор но опре де ље-
ње, као и не ке ка рак те ри сти ке лич но сти. С дру ге стра не по сто је и 
ква ли та тив не ана ли зе ко је се фо ку си ра ју пре вас ход но на зна че ња 
на ци о нал ног иден ти те та и на дис курс ана ли зе, а не на кван ти та-
тив не по ка за те ље. У та квим ана ли за ма до би је ни по да ци су те шко 
упо ре ди ви због не ре пре зен та тив но сти узор ка или због ана ли зе ко-
ја је ви со ко за ви сна од кон тек ста, и ци ље ва са мог ис тра жи ва ња. 

***

Из при ка за них по да та ка ви де ли смо да опе ра ци о на ли за ци ја 
на ци о нал ног иден ти те та и раз ли чи ти при сту пи у ње го вом ме ре-
њу има ју ути цај на са вре ме ну по ли тич ку кул ту ру и ака дем ске кру-
го ве у Ср би ји. По ку ша ли смо да при ка же мо опе ра ци о на ли за ци је 
са вре ме ног гра ђан ског и на ци о нал ног иден ти те та и ка ква мо же 
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би ти њи хо ва ин тер пре та ци ја. На да мо се да смо успе шно ука за ли 
на зна чај ја сног де фи ни са ња пој ма на ци о нал ног иден ти те та и у те-
о риј ском и у ме то до ло шком сми слу, као и на ва жност осве шћи ва-
ња ис тра жи ва ча да сва ки об лик ме ре ња у ве ли кој ме ри ути че на 
ин тер пре та ци ју фе но ме на. 

JasnaMilosevicDjordjevic

FORMSOFOPERATIONALISATION
OFTHENATIONALIDENTITY

Summary
In this paper we analyzed current definition and way of explor-

ing national identity and other similar concepts in Serbia. Special fo-
cus has been made on operationalization of mentioned concept, and 
how different methodological approaches influences the interpretation 
of this phenomenon. Few concepts and way of measuring of modern, 
civil, democratic, national, cultural, educational type of collective and 
individual identity has been identified. Six different way of measuring 
national identity has been discovered, and all of them can be grouped 
in fewer theoretical concepts that can be confirmed by mentioned meth-
odologcal approaches. 
Key words: national identity, method, operationalization, idenity
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Resume
The analysis of current data shows following operationalisation 

of national identity in Serbia as used most often: 1) subjective state-
ment about nationality and national affiliation - national identity as one 
of the sociodemographic variable in quantitative survey (measured by 
question: what is your national affiliation?); 2) degree of attachment 
to nation in comparison to other social groups: generation, gender, 
profession (measured by the question: please rank the importance of 
different social groups mostly ranked from 1 to 5; 3) the importance 
of national identity in comparison to other group identities (measured 
by the question: degree of importance of different groups on the scale 
from 1 as least important to 5 most important); 4) indirect measure-
ment of national identity by different indicators: nationalism, etnocen-
trism, stereotypes, and social attitudes toward different topics devoted 
to nations (measured by: construction of special scales- agree with the 
statements); 5) marking the characters of your and other nations, social 
distance (measured by: on the scale from positive to negative percep-
tion of special attributes - semantic differentials; or Bogardus scale by 
which distance toward other social groups can be measured); 6) the 
meaning of national identity (measured by: qualitative methods, dis-
burse analysis);

National identity following given operationalisation could be 
theoreticaly explained by three crutial clatters: 1) national identity as 
individual characteristics, 2) national identity as collective grouped 
phenomenon, 3) national identity as important collective phenomenon 
and initiator for political action.

* Овај рад је примљен 4. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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НациоНалНииЕВРоПСКи
идЕНтитЕтуБолоЊСКоМПРоцЕСу*

Сажетак
Пред мет овог ра да је сте раз ма тра ње на ци о нал ног и европ-

ског иден ти те та, као об ли ка ко лек тив не са мо све сти и бит ног чи ни-
о ца оп штег и ху ма ни стич ког вас пи та ња и обра зо ва ња, у ре фор ми 
ви со ког обра зо ва ња пре ма стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са. При 
то ме се по ла зи од Бо лоњ ске де кла ра ци је где је ука за но да ће се у 
ре фор ми обра зо ва ња по што ва ти раз ли чи те кул ту ре, је зи ци и на-
ци о нал ни обра зов ни си сте ми. На ци о нал ни иден ти тет је у Бо лоњ-
ском про це су са др жан дво стру ко. Нај пре као ње го во сво ђе ње ис-
кљу чи во на ет нич ка обе леж ја, а по том, као на сто ја ње да се гра ди 
европ ски иден ти тет, ко ји је у функ ци ји гло ба ли за циј ских про це са 
и евро ин те гра ци ја. У том кон тек сту, и као по твр да ове те зе, илу-
стра тив но се ука зу је на за сту пље ност ре ле вант них са др жа ја о на-
ци о нал ном иден ти те ту у ре фор ми са ним сту диј ским про гра ми ма 
учи тељ ских фа кул те та у Бе о гра ду и За гре бу.
Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, европ ски иден ти тет, ви со ко обра-

зо ва ње, евро ин те гра ци је, Бо лоњ ски про цес. 

На ци о нал ни иден ти тет и обра зо ва ње има ју за јед нич ко род но 
ме сто у кул ту ри јед ног на ро да и раз ви ја ју се у про це си ма све у куп-
ног дру штве ног раз во ја об у хва та ју ћи це ло ви те си сте ме кул тур них 
вред но сти. Као об лик ко лек тив не са мо све сти, на ци о нал ни иден ти-
тет је би тан чи ни лац оп штег и ху ма ни стич ког вас пи та ња и обра зо-
ва ња. Он се, без об зи ра на раз ли чи та те о риј ска раз у ме ва ња, још од 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Ре на на (JosephErnestRenan) с кра ја 19. ве ка1), па све до да на шњих 
да на, за сни ва на све сти о спо зна ји не ких за јед нич ких ка рак те ри-
сти ка при пад ни ка јед не на ци је ко је је раз ли ку ју од дру гих на ци ја 
(је зик, ра са, ре ли ги ја, ет нос, ми то ло ги ја, кул ту ра, те ри то ри ја итд).2) 
По ред на ци је и дру ге дру штве не ску пи не има ју свој иден ти тет, па 
се чак ука зу је да свој иден ти тет има и умреженодруштво као ‘’но-
ви об лик дру штва’’.3) У про це су со ци ја ли за ци је и обра зо ва ња, осо-
би то при мар ног, на ци о нал ни иден ти тет има ве о ма зна чај ну уло гу, 
јер по мо ћу ње га мла ди сти чу зна ња о на чи ну жи во та у од ре ђе ној 
за јед ни ци, ње ним вред но сти ма и осо бе но сти ма, при ла го ђа ва ју се 
окол но сти ма и дру гим љу ди ма, кроз дру штве ну ин тер ак ци ју об-
ли ку ју сво је, али и дру штве но по на ша ње. Со ци јал не ин тер ак ци је 
у овим кон тек сти ма по ма жу љу ди ма да на у че и раз ви ју кул тур не 
обра сце, ме ђу соб ну со ли дар ност и свест о при пад но сти од ре ђе ној 
на ци ји. За то се че сто у ли те ра ту ри ука зу је да је осе ћај на ци о нал не 
при пад но сти  је дан од нај сна жни јих  су бјек тив них иден ти те та. То 
по ка зу ју и мно га ис тра жи ва ња, а у јед ном од њих, ко је је спро ве де-
но у Ср би ји ју ла 2003. го ди не, за кљу чу је се: ‘’При пад ност на ци ји 
спа да у јед но од нај ва жни јих груп них при пад но сти по ми шље њу 
гра ђа на Ср би је’’ и да ‘’не по сто ји раз ли ка у трен до ви ма из ме ђу 
Ср ба и при пад ни ка оста лих на ци ја по то ме ко ли ко им је ва жна 
при пад ност на ци ји’’.4) 

С дру ге стра не, обра зо ва ње као уни вер зал на и ци ви ли за-
циј ска те ко ви на у сва ком кон крет ном дру штву је де тер ми ни са но 
ње го вим со ци јал ним ми ље ом, еко ном ским раз во јем, кул тур ним 
вред но сти ма, иде о ло шким ци ље ви ма и дру штве ним по тре ба ма. 
Из то га про ис ти че, ка ко је го во рио Ни че, да је ‘’за да так обра зо-
ва ња: жи ве ти и де ло ва ти у скла ду са нај пле ме ни ти јим те жња ма 
вла сти тог на ро да’’.5) На ци о нал ни иден ти тет и обра зо ва ње прет-
по ста вља ју стал но пре и спи ти ва ње кул тур них вред но сти, па је за-
то че сто на по мо лу су коб из ме ђу тра ди ци је и ино ва ци је. Та ко ђе, 
у са вре ме ном дру штву (дру штву на уч но-тех но ло шке ре во лу ци је, 

1) Jo seph Er nest Re nan, Qu’est-cequ’unenation?, Conféren ce fa i te en Sor bon ne, le 11 mars, 
1882. (Er nest Re nan, Qu’est-cequ’uneNation?:etautresécritspolitiques, Im pri me rie na ti-
o na le, Pa ris 1996).

2) Smit An to ni D: Nacionalni identitet, Bi bli o te ka XX vek, Ze mun; Či go ja štam pa, Be o grad, 
1998, str. 21-31.

3) Ma nuel Ca stells: Moćidentiteta,Gol den mar ke ting, Za greb, 2002, str. 11.

4) Ја сна Ми ло ше вић: ‘’Зна чај на ци о нал ног иден ти те та’’, Српскаполитичкамисао, Бе о-
град, 1-4/2003, стр. 166.

5) Фри дрих Ни че: Обудућностинашихобразовнихустанова, 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. 126.
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ди ги тал не еко но ми је, ма сов не кул ту ре и ма сов не по тро шње, раз-
ви је них ко му ни ка ци ја и гло бал них дру штве них мре жа), ко је ну ди 
плу ра ли зам раз ли чи тих кул тур них вред но сти и обра зов них са др-
жа ја, на ци о нал ни иден ти тет и обра зо ва ње ге не рич ки те же да ус по-
ста ве ди ја лек тич ки од нос из ме ђу ло кал них кул ту ра, уни вер зал них 
вред но сти и гло бал них кул тур них про це са. Ти ме се пре вла да ва ју 
ет но цен три зам и изо ло ва ност а ус по ста вља ју ко њук тив ни од но си 
у ко ји ма до ла зи до ства ра ња за јед нич ког кул тур ног про сто ра и но-
вих кул тур них обра за ца. По ред то га, тен ден ци је са вре ме ног дру-
штве ног раз во ја дик ти ра ју и про ме не у кул ту ри где се ус по ста вља 
ме ри то крат ски си стем вред но сти и тех но крат ски кон цепт обра зо-
ва ња ко је се све ви ше под ре ђу је тр жи шту и гло бал ној по де ли ра да. 
У том кон тек сту се и раз ма тра ју на ци о нал ни и европ ски иден ти тет 
у ак ту ел ној ре фор ми ви со ког обра зо ва ња у Евро пи, ко ја се кон вен-
ци о нал но озна ча ва као Болоњскипроцес.6) Основ ни узро ци ре фор-
ме у Бо лоњ ском про це су ве за ни су за при ла го ђа ва ње обра зо ва ња 
нео ли бе рал ној стра те ги ји раз во ја у све ту, зах те ви ма са вре ме не по-
де ле ра да и евро ин те гра циј ских про це са. 

Ова ре фор ма ви со ког обра зо ва ња има тран сна ци о нал ни ка-
рак тер и она ко ре спон ди ра са ве ли ким дру штве ним про ме на ма с 
кра ја XX и по чет ка XXI ве ка ко ји ма основ ни тренд да је про цес 
гло ба ли за ци је из ра жен ‘’кроз убр за ни раз вој еко ном ских, по-
ли тич ких и на уч них ве за из ме ђу љу ди и на ро да у све ту’’.7) За то 
Бо лоњ ски про цес иза зи ва ве ли ку по де ље ност у јав но сти чи та ве 
Евро пе на оне ко ји га по др жа ва ју и про па ги ра ју и на оне ко ји га 
кри ти ку ју и оспо ра ва ју. Јед но од спор них пи та ња Бо лоњ ског про-
це са је сте ука зи ва ње на опа сност од угро жа ва ња кул тур не са мо-
бит но сти, уни фи ка ци јом и стан дар ди за ци јом са вре ме не кул ту ре, 
чи ме се по ти ску ју на ци о нал не кул ту ре, ко лек тив ни и ин ди ви ду-
ал ни иден ти те ти, ху ма ни стич ке вред но сти и ци ви ли за циј ске те ко-
ви не обра зо ва ња. Исто вре ме но, то се че сто го во ри и за гло ба ли за-

6) Бо лоњ ски про цес пред ста вља ре а ли за ци ју про јек та ре фор ме ви со ког обра зо ва ња ко ји 
има ду жи исто риј ски кон ти ну и тет. Ње го ве осно ве за цр та не су у MagnaChartaUniver-
sitatum, ко ја је пот пи са на у Бо ло њи 18. сеп тем бра 1988. го ди не у част две сто те го ди-
шњи це нај ста ри јег европ ског уни вер зи те та. У њој су по ста вље на не ка те мељ на на че ла 
но ве ми си је уни вер зи те та. Дру ги зна ча јан до га ђај у Бо лоњ ском про це су би ла је тзв. 
Лисабонскаконвенција из 1997. го ди не, ко ја је по зна та и као Кон вен ци ја о при зна ва њу 
ви со ко школ ских ква ли фи ка ци ја у европ ској ре ги ји. А по том, на кон го ди ну да на усле ди-
ла је Сорбонскадекларација, ко ја је као при о ри тет озна чи ла хар мо ни за ци ју европ ског 
ви со ко школ ског си сте ма. У го ди на ма на кон пот пи си ва ња Бо лоњ ске де кла ра ци је 19. ју-
на 1999. усле дио је низ ак тив но сти ко је су пред ста вља ле до пу ну или из ве сне из ме не ове 
де кла ра ци је. Све те ак тив но сти и до га ђа ји ко ји су усле ди ли у ве зи ове ре фор ме ви со ког 
об ра зо ва ња чи не це ли ну Бо лоњ ског про це са. 

7) Јо ван Ба зић: ‘’Струк ту рал не про ме не и гло ба ли за циј ски про це си у са вре ме ном дру-
штву’’, Српскаполитичкамисао, Бе о град, 3-4/2006, стр. 78.
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ци ју: ''Гло ба ли за ци ја но си са со бом мо гућ ност да (на ци је) из гу бе 
свој кул тур ни иден ти тет. Ово се де ша ва као ре зул тат акул ту ра ци је 
и аси ми ла ци је''.8) 

За раз ма тра ње на ци о нал ног и европ ског иден ти те та у Бо-
лоњ ском про це су ве о ма су релевaнтна пи та ња: со ци јал но-еко ном-
ске и по ли тич ке осно ве ре фор ме обра зо ва ња у Бо лоњ ском про це-
су, а по том и сам про цес ре кон струк ци је на ци о нал ног у прав цу 
европ ског иден ти те та  кроз обра зов не ре фор ме пре ма стан дар ди-
ма Бо лоњ ског про це са. У том кон тек сту се, у овом ра ду, ука зу је 
и на за сту пље ност ре ле вант них са др жа ја о на ци о нал ном и европ-
ском иден ти те ту у сту диј ским про гра ми ма учи тељ ских фа кул те-
та у Бе о гра ду и За гре бу, ко ји су ре фор ми са ни пре ма стан дар ди ма 
Бо лоњ ског про це са. Овим фа кул те ти ма се при да је ве ли ки зна чај, 
јер они има ју из у зет но ва жну уло гу у об ли ко ва њу иден ти те та за то 
што обра зу ју учи те ље и вас пи та че ко ји ће ра ди ти са мла ди ма на 
по чет ку њи хо вог ор га ни зо ва ног шко ло ва ња. С дру ге стра не, ови 
фа кул те ти ве о ма бит но ути чу на про фи ли са ње и дру гих учи тељ-
ских фа кул те та у Ср би ји и Хр ват ској, па и ши ре у окру же њу, јер 
они дру ги ма слу же као узор, што све ску па ука зу је на њи хов ве-
ли ки ути цај и од го вор ност за обра зо ва ње учи те ља и вас пи та ча, а 
по сред но и на све у куп но при мар но обра зо ва ње и вас пи та ње.

СоцијалНо-ЕКоНоМСКЕиПолитиЧКЕ
оСНоВЕБолоЊСКоГПРоцЕСа

Бо лоњ ски про цес има из у зет ну ва жност у ши рем кон тек сту 
европ ских ин те гра ци ја, не са мо у по гле ду ви со ког обра зо ва ња, 
већ уоп ште и са со ци јал но-кул тур ног, по ли тич ког и еко ном ског 
ста но ви шта, ка ко на гло бал ном ни воу, та ко и на ни воу по је ди нач-
них на ци о нал них др жа ва. Бо лоњ ским про це сом се ме ња па ра диг-
ма уни вер зи те та, ко ја је зад ње зна чај не и те мељ не про ме не има-
ла по чет ком XIX ве ка са Хум бол то вим кон цеп том, ко ји се че сто 
озна ча ва и као мо дел елит ног уни вер зи те та.9) То је у су шти ни уда-
ља ва ње од кла сич не европ ске ака дем ске кул ту ре ко ја је у Евро-

8) Крав чен ко Аль берт Ива но вич: Культурология, Ака де ми че ский Про ект, Moсква, 
2002, стр. 101.

9)  ‘’Је дан од  ду бљих узро ка про ме на о ко ји ма је ов де реч је сте на пу шта ње мо де ла Хум-
бол то вог уни вер зи те та у чи та вој Евро пи, на ко ме је за сно ван и наш уни вер зи тет ски си-
стем (...) Ње га су у дру гој по ло ви ни XX ве ка до ве ла два раз вој на про це са:глобализација 
и технолошкиразвој, про гре сив но сла бље ње уло ге на ци о нал не др жа ве и исто вре ме ни 
све бр жи тем по раз во ја но вих тех но ло ги ја ко је ме ња ју на чин на ко ји жи ви мо, оп шти мо, 
про из во ди мо и учи мо’’ (Evropskiuniverzitet2010? /Pri re di li: Sr bi jan ka Tur la jić, Sta ša Ba bić 
i Zo ran Mi lu ti no vić/, Al ter na tiv na aka dem ska mre ža, Be o grad, 2001, str. 7).
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пи, кроз раз ли чи те ма ни фест не фор ме, при сут на ду же од два ве-
ка.  За го вор ни ци Бо лоњ ског про це са  ис ти чу ну жност про ме на и 
ука зу ју на нео п ход ност ди рект ног укљу чи ва ња уни вер зи те та у ши-
ру дру штве но-еко ном ску струк ту ру и ње го во ак тив но ан га жо ва ње 
у ре ша ва њу дру штве них про бле ма, од но сно ста вља ња у слу жбу 
оп штег дру штве но-еко ном ског раз во ја. Ов де се ја сно ви ди, иако 
се из ри чи то не ис ти че, да се ак ту ел на ре фор ма уни вер зи те та при-
ла го ђа ва зах те ви ма са вре ме не тр жи шне еко но ми је и да се на еле-
мен тар ном ни воу раз у ме ва ња мо же за па зи ти да је ова ре фор ма у 
су прот но сти са те мељ ним прин ци пи ма функ ци о ни са ња уни вер зи-
те та, осо би то са прин ци пом ње го ве ауто но ми је. Јер та ауто ном ност 
ни је озна ча ва ла са мо по ли тич ку ауто но ми ју, ко ли ко год је то би ло 
де кла ра тив но, већ пре све га еко ном ску ауто но ми ју, не за ви сност од 
тр жи шно-еко ном ских од но са и при вред но-функ ци о нал них за ко ни-
то сти дру штве ног жи во та. Та кав об лик тра ди ци о нал не ауто но ми је 
уни вер зи те та био је мо гућ кроз ми ни мал но функ ци о ни са ње ста-
бил не со ци јал не др жа ве ко ја је из гра ђи ва на у ни зу за пад но е вроп-
ских др жа ва на кон дру гог свет ског ра та. Од у ми ра њем со ци јал не 
др жа ве и ње на тран сфор ма ци ја у ад ми ни стра тив но би ро крат ски 
агенс нео ли бе рал ног ка пи та ли стич ког тр жи шта и мул ти на ци о нал-
них кор по ра ци ја, као при мар них су бје ка та тог истог тр жи шта по 
аме рич ком мо де лу, а све у ци љу одр жа ња еко ном ске ком пе те тив-
но сти Европ ске уни је са САД, Ја па ном и све при сут ни ји ма Ки ном, 
Ин ди јом и Ру си јом. Све то по сле дич но во ди тран сфор ма ци ји свих 
дру штве них ак те ра, па и уни вер зи те та. Ти ме уни вер зи тет по ста је 
тек је дан од су бје ка та кор по ра тив ног ка пи та ли зма, ње гов ак ти ван 
члан у дру штве ној струк ту ри ор га ни зо ва ној на на че ли ма и нор ма-
ма тр жи шних ме ха ни за ма. Та ква уло га уни вер зи те та бит но ути че 
и на про ме не у ка рак те ру уни вер зи тет ског обра зо ва ња и уни вер зи-
тет ске ин сти ту ци је, чи не ћи уни вер зи тет ме стом где се вр ши про-
дук ци ја кон тро ли са ног бро ја струч них ка дро ва ја сно де фи ни са ног 
про фи ла, за ви сно од по тре ба и зах те ва тр жи шта.

Обра зо ва ње је мно штвом раз ли чи тих ве за и про це са усло-
вље но дру штве ном сре ди ном у ко јој ег зи сти ра. Ре фор ме обра зо ва-
ња мо гу би ти са мо де ли мич не уко ли ко се ујед но не вр ши ре фор ма 
и дру гих дру штве них си сте ма са ко ји ма је обра зо ва ње у не по сред-
ној ве зи, што се по ка за ло у го то во свим до са да шњим обра зов ним 
ре фор ма ма. С дру ге стра не, обра зо ва ње тре ба по сма тра ти у ши рем 
дру штве ном кон тек сту ко ји пре ла зи гра ни це јед не др жа ве, јер је 
оно уни вер зал на ци ви ли за циј ска те ко ви на. За то ре фор ме обра зо-
ва ња тре ба да има ју ко ре спо дент ни од нос и са дру гим обра зов ним 
си сте ми ма, као и са са вре ме ним на уч ним до стиг ну ћи ма. У ре фор-
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ми ви со ког обра зо ва ња, пре ма Бо лоњ ском про це су, че сто се ука-
зу је да су по ме ну ти па ра ме три за не ма ре ни. Ова ре фор ма је уни-
форм на и је дин стве на за све у Евро пи, у ње ном про јек то ва њу и 
ре а ли за ци ји ни је се во ди ло ра чу на ни ‘’о раз ли чи тим ака дем ским 
кул ту ра ма’’.10) Ни су се ува жа ва ле дру штве но-еко ном ске, со ци јал-
не, идеј но-по ли тич ке, ет нич ке и уоп ште кул тур не спе ци фич но сти 
ко је од ли ку ју сва ку од европ ских зе ма ља, ни ти су се до вољ но са-
гле да ва ли про це си и тен ден ци је ко ји су у њи ма из ра же ни. За то се 
у прак си по ка зу је да се у раз ли чи тим зе мља ма и ре ги ја ма Евро-
пе не јед на ким тем пом и ква ли те том оства ру ју ци ље ви Бо лоњ ског 
про це са, као и да је раз ли чит до мет оства ре них ре фор ми.

У Бо лоњ ској де кла ра ци ји за цр та не су ор га ни за ци о не и 
струк тур не про ме не у ви со ком обра зо ва њу, као и смер ни це раз-
во ја европ ског ви со ког школ ства до 2010. го ди не. По ред то га, по-
ста вљен је оп шти за јед нич ки циљ, а то је да се до 2010. го ди не 
из гра ди отво рен и кон ку рен тан европ ски ви со ко школ ски про стор 
- ‘’Европ ска зо на ви со ког обра зо ва ња’’.11) То би, пре ма ауто ри-
ма ове де кла ра ци је, сту ден ти ма и они ма ко ји су ди пло ми ра ли на 
не ком од европ ских уни вер зи те та омо гу ћи ло сло бод но кре та ње, 
уче ство ва ње и за по шља ва ње уну тар та ко ус по ста вље не, отво ре не 
европ ске уни вер зи тет ске струк ту ре. Та ква, струк ту ра би ујед но би-
ла за ни мљи ва и при влач на сту ден ти ма и ван европ ског про сто ра. 
У су шти ни, основ ни ци ље ви ре фор ми ви со ког обра зо ва ња пре ма 
Бо лоњ ској де кла ра ци ји су: 1) ус по ста вља ње си сте ма ла ко пре по-
зна тљи вих и упо ре ди вих ака дем ских зва ња; 2) ор га ни зо ва ње сту-
ди ја у два кру га шко ло ва ња (сту дент ском и ди плом ском), а ка сни-
је је ово пре фор му ли са но, где се ука зу је на три ни воа сту ди ра ња 
(пред ди плом ске, ди плом ске и по сле ди плом ске сту ди је); 3) уво ђе-
ње кре дит ног си сте ма (ECTS) при ли ком вред но ва ња сту дент ских 
оба ве за; 4) под сти ца ње мо бил но сти сту де на та, на став ни ка и ад ми-
ни стра тив ног осо бља; 5) уна пре ђе ње европ ског уче ство ва ња у оси-
гу ра ва њу ква ли те та ви со ког школ ства; и 6) уна пре ђе ње европ ске 
ди мен зи је у ви со ком школ ству.12) Ка сни је, Берлинскимкоминикеом 
из 2003. го ди не, овим ци ље ви ма при до да ти су још и не ки но ви: а) 
ак тив но уче шће ви со ко школ ских уста но ва, на став ни ка и сту де на-
та у Бо лоњ ском про це су; б) уче ство ва ње сту де на та у упра вља њу, 
од ре ђи ва њу раз вој них смер ни ца и уна пре ђе њу ви со ког школ ства; 

10) Paul Kon rad Li es smann: Teorijaneobrazovanosti-Zabludedruštvaznanja, Je sen ski i Turk, 
Za greb, 2008, str. 90.

11) Bolonjska deklaracija, http://www.mpn.gov.rs/user fi les/do ku men ti/vi so ko/Bo lonj ska.PDF, 
15. 04. 2011.

12)  Исто.
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в) про мо ци ја кон цеп та доживотногучења; и г) ства ра ње основ них 
пред у сло ва за из град њу друштвазнања, а то су: европскивише-
школскипростор и европскиистраживачкипростор.13)

Из ци ље ва и са др жа ја ре фор ми ви со ког обра зо ва ња у Бо-
лоњ ском про це су, мо же се за па зи ти да су фи ло зоф ске осно ве ове 
ре фор ме нео ли бе ра ли бе рал на фи ло зо фи ја дру штве но-еко ном-
ског раз во ја и праг ма ти зам. Нео ли бе ра ли зам се про ти ви упли та-
њу држав е у еко но ми ју, про тек ци о ни зму, ви со ким сто па ма по ре за 
и сл. Од др жа ве се тра жи да бу де ‘’огра ни че на на уске функ ци је 
за шти те од на си ља, кра ђе, пре ва ре, не по што ва ња уго во ра и слич-
ног’’.14) Ова еко ном ска док три на из ра жа ва ин ди ви ду а ли стич ку фи-
ло зо фи ју раз во ја у функ ци ји мон ди ја ли за ци је ка пи та ла, јер ка ко 
пи ше Бо ур ди ер ‘’нео ли бе ра ли зам је уто пи ја јед не екс пло а та ци је 
без гра ни ца’’.15) С дру ге стра не, праг ма ти зам, као фи ло зоф ско схва-
та ње, ука зу је да прак тич на ко рист и де ло ва ње пред ста вља ју основ-
ни кри те ри јум за про це њи ва ње да ли су са знај ни ис ка зи сми сле ни 
и исти ни ти (J. De wey, Ch. Peirce,  W.  Ja mes). У праг ма ти зму су иде је 
до бре са мо ако има ју вред ност, а исти ни та је она иде ја ко ја је ко ри-
сна. Пре ма овим фи ло зоф ским док три на ма и на њи ма за сно ва ној 
еко ном ској прак си, мо же се за па зи ти да се дру штво ре ду ку је на тр-
жи ште а чо век сво ди на еко ном ску уло гу, на homoekonomikusa, да 
се гло ри фи ку је пред у зет нич ка ини ци ја ти ва и да се про фит ста вља 
из над чо ве ка. У су шти ни, ра ди се о под ре ђи ва њу свих људ ских и 
дру штве них сна га ин стру мен тал ном уму и ра ци о на ли за ци ји, ко ја 
се ја вља ујед но као об лик мо дер ни за ци је и де ху ма ни за ци је. Чо век 
се ре ду ци ра на јед но ди мен зи о нал ну лич ност, на ‘’мо на ди зо ва не је-
дин ке за тво ре не под се дам пе ча та у сво је има ги нар не све то ве’’.16) 
Нео ли бе рал на фи ло зо фи ја раз во ја из ра жа ва ин те ре се мон ди ја ли-
зо ва ног ка пи та ла у вир ту ел ном све ту гло бал не еко но ми је и мо но-
по лар ног свет ског по рет ка. У ње му ‘’обра зо ва ње и зна ње се ра ста-
ју од вас пи та ња и кул ту ре’’,17) што до при но си ра за ра њу кул тур ног 
иден ти те та ма лих на ро да, али ујед но и уни вер зал них вред но сти 

13) Берлински коминике, http://www.mp.gov.rs/user fi les/do ku men ti/vi so ko/Fi nal%20Draft%20
of%20the%20Ber lin%20Com mu ni qu%C3%A9.doc, 

14)  Ro bert No zick: Anarhija,državaiutopija, Na kla da Je sen ski i Turk, Za greb 2003, str. 9.

15) Pi e re Bo ur di er: Signalnasvetla,Prilozizaotporneoliberalnojinvaziji, Za vod za udž be ni ke i 
na stav na sred stva, Be o grad, 1999, str. 107. 

16)  Mi lan Uze lac: Pričeizbolonjskešume, Vi so ka ško la za obra zo va nje vas pi ta ča, Vr šac; Stu dio 
Ve ris, No vi Sad, 2009, str. 10.

17) Lju bi ša Mi tro vić: Virus neoliberalizma i obrazovanje na platformi Bolonjske deklaracije, 
http://www.nspm.rs/kul tur na-po li ti ka/vi rus-neo li be ra li zma-i-obra zo va nje-na-plat for mi-bo-
lonj ske-de kla ra ci je.html, 14. 04. 2011.
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кул ту ре у са вре ме ном све ту. Ту се отва ра и пи та ње у ко јој ме ри се 
на ру ша ва на ци о нал ни иден ти тет или се он ре кон стру и ше у прав-
цу тра же ња но вог над на ци о нал ног, гло бал ног иден ти те та ко ји се у 
овом слу ча ју ви ди као европ ски иден ти тет.

НациоНалНииЕВРоПСКиидЕНтитЕт
уБолоЊСКоМПРоцЕСу

На ци о нал ни иден ти тет је, као об лик ко лек тив не са мо све сти, 
би тан чи ни лац оп штег и ху ма ни стич ког вас пи та ња и обра зо ва ња. 
Он се ства ра у про це су со ци ја ли за ци је, нај пре уче њем ма тер њег 
је зи ка и усва ја њем кул ту ре, а по том се обра зо ва њем усва ја ју сим-
бо лич ки и ма те ри јал ни еле мен ти соп стве не на ци је. Сва те о риј ска 
од ре ђе ња на ци о нал ног иден ти те та са гла сна су у то ме да се овај 
иден ти тет ус по ста вља кон струк ци јом и спо зна јом раз ли ке, па је 
за то ус по ста вља ње иден ти те та по ве за но с раз гра ни че њем пре ма 
ва ни, ко је укљу чу је са мо спо зна ју странога или странца - ‘’на ци-
о нал ни иден ти тет не на ста је као учи нак слич но сти из ме ђу љу ди из 
не ке ску пи не, већ као по сле ди ца њи хо вог за јед нич ког раз ли ко ва ња 
у од но су на љу де из не ке дру ге ску пи не’’.18) Тај про цес ка рак те ри-
ше об ли ко ва ње сте ре о ти па пре ма другима, у чи јој се осно ви кри ју 
и број не пред ра су де. Исто вре ме но, про цес иден ти те ског раз гра ни-
че ња ја ча уну тра шњу со ли дар ност, кон сен зус и уну тра шњи по ре-
дак дру штве ног жи во та. У про це су об ли ко ва ња на ци о нал ног иден-
ти те та ин си сти ра се на раз во ју сна жног по зи тив ног емо ци о нал ног 
од но са пре ма своме и својима, а љу бав пре ма сво јој на ци ји сма тра 
се бит ним свој ством чо ве ка. Ин тен зив ни про це си кон струк ци је 
или ре кон струк ци је на ци о нал ног иден ти те та до ла зе до из ра жа ја у 
вре ме ве ли ких дру штве них про ме на, осо би то у про це си ма ства ра-
ња др жа ва, као што је то би ло из ра же но у Евро пи то ком XIX и XX 
ве ка, али осо би то кра јем XX ве ка при ли ком рас па да ко му ни стич-
ких фе де ра ци ја и ства ра ња на ци о нал них др жа ва на њи хо вом тлу. 
За то кон струк ци ја на ци о нал ног иден ти те та ни је циљ сам по се би, 
‘’ни је сам иден ти тет, већ сред ство за ства ра ње др жа ве’’.19) 

По чет ком XXI ве ка у це лом све ту се до га ђа ју ве ли ке дру-
штве не про ме не ко је су  из ра же не у про це си ма гло ба ли за ци је и 
оне се од ра жа ва ју у свим сег мен ти ма дру штве ног жи во та. У Евро-

18) Slo bo dan An to nić: Na ci ja u stru ja ma pro šlo sti: Ogle di o odr ži vo sti de mo kra ti je u Sr bi ji, Či-
go ja, Be o grad, 2003, str. 151.

19)  Mi le va Fi li po vić: ‘’Pa ra dig ma za kon struk ci ju na ci o nal nih iden ti te ta’’, Sociologija, Be o grad, 
br. 4/2001, str. 310. 
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пи, по ред то га, до ла зи и до ве ли ких дру штве но-еко ном ских и по-
ли тич ких ин те гра ци ја оли че них у Европ ској уни ји, где го то во све 
др жа ве ко је ни су чла ни це ове уни је на сто је да то бу ду што пре. И 
ове про це се пра ти ре кон струк ци ја на ци о нал ног иден ти те та, где се 
кроз раз ли чи те ак тив но сти, фор ме и са др жа је по ли тич ке со ци ја-
ли за ци је тра жи и утвр ђу је европ ски иден ти тет. У том кон тек сту 
се го во ри и о на стан ку меганација ‘’ко је се све ви ше по ду да ра ју са 
ци ви ли за ци ја ма. Та кве ме га на ци је су: Евро пља нин, Аме ри ка нац, 
Ки нез и слич но’’.20)  

Не ки пољ ски ауто ри (De lanty G. 1999; и Gol ka M. 1999.) ука-
зу ју да је про цес об ли ко ва ња европ ског иден ти те та за по чео још у 
XV ве ку исто вре ме но са ве ли ким ге о граф ским от кри ћи ма и ко ло-
ни ја ли стич ком екс пан зи јом ка да су Евро пља ни по ста ли све сни да 
ни су је ди ни ста нов ни ци Зе мље.21) Ти ме је осе ћај европ ског иден-
ти те та до шао до из ра жа ја на исти на чин кao и код ус по ста вља ња 
на ци о нал ног иден ти те та ко је је по ве за но с раз гра ни че њем пре ма 
ва ни и самоспознајoм странога или странца. Но ви европ ски иден-
ти тет ко ји се ус по ста вља у ак ту ел ним про це си ма евро ин те гра ци ја 
фор ми ра се на гло бал ном ни воу и ње га пред ста вља Европ ска уни-
ја. Ме ђу тим, ов де до ла зи до про бле ма дво стру ке при ро де ко ји се 
ти че нај пре иден ти фи ка ци је са др жа ја европ ског иден ти те та, а по-
том и пре по зна ва ња но вих иден ти те та на ро да ко ји су у Европ ској 
уни ји или на сто је њој при сту пи ти. Раз вој европ ског иден ти те та 
ни је мо гућ без ве ли ких про ме на у на ци о нал ној све сти Евро пља на, 
као и без од ри ца ња не ких са др жа ја ко ји су кључ но обе леж је на ци-
о нал ног иден ти те та. Мно ги чи ни о ци на ци о нал ног иден ти те та, у 
ак ту ел ним про це си ма евро ин те гра ци ја, се већ угра ђу ју у струк ту-
ру европ ског иден ти те та, док ће за не ке то би ти вр ло те шко или ни-
ка ко - ‘’чак и да нас се мо же пред ви дје ти ко је ће сфе ре дру штве ног 
жи во та би ти об у хва ће не еуроп ским иден ти те том, а ко је то ни кад 
не ће би ти’’.22)  

У пр вој гру пи ин те гри шу ћих чи ни ла ца су они ко ји не зах-
те ва ју ди рект но од ри ца ње од на ци о нал ног иден ти те та, та ко да без 
ве ли ког на по ра, го то во са ми по се би све ви ше вр ше об је ди ња ва-
ње европ ског про сто ра. Ти чи ни о ци су са др жа ни у: 1) нео ли бе рал-
ној кон цеп ци ји дру штве но-еко ном ског раз во ја и из ра же ни су кроз 
сло бод но кре та ње љу ди, ро ба и услу га, нео ме та но оба вља ње ин ве-

20) Не над Су зић: ‘’Фор ма и су шти на Бо лоњ ског про це са’’, Дидактичкипутокази:часопис
занаставнутеоријуипраксу, Ба ња Лу ка, 50/2009, стр. 15.

21) Пре ма: Jan Such: ‘’Na ci o nal ni iden ti tet na spram europ skog iden ti te ta’’, Političkamisao, Za-
greb, 4/2000, str. 87.

22) Jan Such: Isto, str. 85.
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сти ци о них ак тив но сти и услу га, за јед нич ко тр жи ште и за јед нич ку 
мо не ту; 2) ин тен зив ном на уч но-тех но ло шком раз во ју, где све ви-
ше до ла зе до из ра жа ја ди ги тал на еко но ми ја, гло бал не елек трон ске 
мре же и ма сов не ко му ни ка ци је; 4) по ли тич кој кул ту ри, из ра же ној 
у ли бе рал ној де мо кра ти ји и ја ча њу гра ђан ског дру штва;23) и 5) ма-
сов ној кул ту ри, ко ја по ти ре раз ли ке из ме ђу елит не и на род не кул-
ту ре, из гра ђу је но ве си сте ме вред но сти и под сти че са рад њу из ме-
ђу раз ли чи тих на ци о нал них кул ту ра.

У дру гој гру пи чи ни ла ца ко ји ути чу на фор ми ра ње европ-
ског иден ти те та, мо гли би се услов но свр ста ти они чи ни о ци ко ји 
зах те ва ју из ве сно од ри ца ње од на ци о нал ног иден ти те та и од но се 
се, пре све га,  на пре у зи ма ње не ких зна чај них функ ци ја на ци о нал-
не др жа ве и ње но сла бље ње. У пи та њу је нај пре су ве ре ни тет на ци-
о нал не др жа ве, јер др жа ва  мо ра би тан део сво је ауто ном не вла сти, 
осо би то за ко но дав не и из вр шне, да усту пи Европ ској уни ји и да се 
по том по ко ра ва ње ној по ли ти ци и раз ли чи тим ре гу ла ти ва ма, као 
и да уче ству је у из град њи за јед нич ких ин сти ту ци ја. Гу би так су-
ве ре но сти на ци о нал не др жа ве је при лич но те шко при хва тљив за 
мно ге европ ске на ро де, осо би то за бал кан ске, ко ји има ју тра ди ци-
ју ви ше де це ниј ског не го ва ња на ци о нал ног иден ти те та и бор бе за 
ства ра ње и очу ва ње на ци о нал не др жа ве. Исто вре ме но, уру ша ва ње 
на ци о нал не др жа ве, у ци љу ја ча ња европ ског иден ти те та, вр ши се 
из ну тра, под сти ца њем ре ги о на ли за ци је, чи ме ре ги о ни пре у зи ма-
ју зна ча јан део цен трал не вла сти и функ ци о нал но се по ве зу ју са 
слич ним це ли на ма из дру гих др жа ва, та ко да ре ги о ни и њи хо ве 
асо ци ја ци је чи не зна чај не по ли тич ке и еко ном ске по лу ге Европ-
ске уни је. У том ци љу, све се ви ше раз ви ја национализамрегио-
на, где се тра же спе ци фич но сти од ре ђе них ре ги ја и гло ри фи ку је 
њи хов кул тур ни иден ти тет.24) Ове про це се пре о бра жа ја на ци о нал-
ног иден ти те та у европ ски иден ти тет пра ти и про ме на на ци о нал не 
иде о ло ги је, ко ја уме сто ис ти ца ња вред но сти на ци о нал не др жа ве, 
ис ти че вред но сти евро ин те гра ци ја и Европ ске уни је, та ко да на ци-
о нал на др жа ва ни је ви ше ‘’нај ве ћа вред ност и вр хов ни ар би тар’’.25) 

23) “Ли бе рал на де мо кра ти ја пред ста вља до вољ но ши рок прав но-ин сти ту ци о нал ни оквир 
ко ји омо гу ћа ва да се, пу тем ком би на ци је од ре ђе них кон цеп ту ал них при сту па и раз-
ли чи тих де мо крат ских мо де ла по ми ре, на из глед, не по мир љи ве, раз ли чи те вред но сне 
ори јен та ци је и оства ре раз ли чи те по тре бе и ин те ре си љу ди’’ (Алек сан дра Ми ро вић: 
‘’На ци о нал ни иден ти тет, на ци о на ли зам и ли бе рал на де мо кра ти ја’’, Српскаполитичка
мисао, Бе о град, 3/2008, стр. 202)  

24) Ви де ти: Bra ni mir Stoj ko vić: Evropskikulturniidentitet, JP Slu žbe ni gla snik, Be o grad 2008, 
str. 143-167.

25) Дра ган Су бо тић: ‘’Два обра сца на ци о нал ног и др жав ног иден ти те та - тра ди ци о нал ни, 
ор ган ски и мо дер ни ли бе рал ни у по ли тич кој кул ту ри Ср би је’’, Политичкаревија, Бе о-
град, 1/2002, стр. 22.
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У тре ћој гру пи ре ле вант них чи ни ла ца европ ског и на ци о нал-
ног иден ти те та мо гу се увр сти ти не ке сфе ре дру штве ног жи во та 
ко је не мо гу би ти у до глед но вре ме об у хва ће не европ ским иден-
ти те том. То се пре све га од но си на: је зик, ре ли ги о зну ра зно ли кост, 
кул тур но на сле ђе, на ци о нал не сим бо ле, оби ча је, ми то ве и мно ге 
дру ге еле мен те тра ди ци о нал не кул ту ре. Ов де тре ба има ти у ви ду и 
мно ге от по ре про це су из град ње европ ског иден ти те та и европ ским 
ин те гра ци ја ма. За то су са свим у пра ву они ауто ри ко ји ука зу ју да 
‘’на ци ја, на ци о на ли зам или на ци о нал ни иден ти тет, без об зи ра ка-
ко су де фи ни са ни и шта се кон крет но под њи ма под ра зу ме ва, ни су 
пре ва зи ђе ни фе но ме ни’’.26) 

У су шти ни и ре фор ма ви со ког обра зо ва ња у Бо лоњ ском 
про це су је функ ци ји евро ин те гра ци ја и кон струк ци је европ ског 
иден ти те та. Да кле, на ци о нал ни иден ти тет ни је ви ше при мар но у 
слу жби ства ра ња на ци о нал не др жа ве, већ у по тра зи за европ ским 
иден ти те том. За то се на ци о нал ни иден ти тет у Бо лоњ ском про це-
су мо же ди ја лек тич ки по сма тра ти: с јед не стра не као ре ду ци ра ње 
на ци о нал них осо бе но сти на очу ва ње еле мен тар них ет нич ких обе-
леж ја; и с дру ге, као те жња за европ ским иден ти те том. 

У Болоњскојдекларацији је ука за но да ће се у ре фор ми обра-
зо ва ња по што ва ти ‘’раз ли чи тост кул ту ра, је зи ка, на ци о нал них 
обра зов них си сте ма и ауто но ми је уни вер зи те та’’.27) Ка сни је, у пра-
те ћим до ку мен ти ма Де кла ра ци је и у про це си ма ре фор ме, ово на че-
ло ни је до шло до из ра жа ја, јер се оно све ло на ет нич ка обе леж ја о 
ко ји ма тре ба да бри не сва ка на ци ја по на о соб ко ли ко јој је то у ин-
те ре су и у ме ри у ко јој се не угро жа ва про цес ства ра ња европ ског 
иден ти те та. При о ри тет је дат ујед на ча ва њу на ци о нал них обра зов-
них си сте ма ко ји ће би ти у функ ци ји нео ли бе рал не стра те ги је дру-
штве ног раз во ја, гло бал них дру штве них про це са и евро ин те гра ци-
ја. За то је Бо лоњ ски про цес кре нуо цен тра ли зо ва но из по ли тич ких 
струк ту ра, уни форм но, кам пањ ски и оба ве зу ју ћи за све, при че му 
ни су ува же не кул тур не и је зич ке спе ци фич но сти по је ди них др жа-
ва и њи хо вих обра зов них си сте ма.

С дру ге стра не, ни је ува же на ни спе ци фич ност на став но - 
на уч них и умет нич ких ди сци пли на, јер је цео про цес ре фор ми за-
сно ван на прет по став ци да се на исти на чин мо же ре фор ми са ти 
це ло куп на на ста ва - на ста ва ме ди ци не, елек тро тех ни ке, књи жев-
но сти, при ме ње них умет но сти и тд. Све је под врг ну то кван ти фи-

26) Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић: Човеконацији-схватањенационалногидентитетауСр-
бији, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 7.

27) Болоњска декларација,http://www.mpn.gov.rs/user fi les/do ku men ti/vi so ko/Bo lonj ska.PDF, 
15. 04. 2011.
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ка ци ји. Др же ћи се нор ма ти ва и про ра чу на о оп те ре ће њу, сту ден-
ти ви ше не би мо гли да чи та ју уџ бе ник из ана то ми је, Илијаду или 
Рат и мир. За Бо ло њу је стра ни ца стра ни ца, без об зи ра шта се 
чи та. А ка ко кван ти фи ко ва ти ви со ко школ ске обра зов не уста но ве 
ко је се ба ве умет нич ким ства ра лач ким про це сом (му зи ком, по-
зо ри штем, ли ков ним умет но сти ма и тд)? Све то има по губ не по-
сле ди це, осо би то за дру штве но-ху ма ни стич ке на у ке и це ло куп но 
ства ра ла штво.28) Са мо су не ке др жа ве (Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка, 
Ру си ја) ус пе ле да из дво је по је ди не уни вер зи те те из овог про це са 
и то углав ном оне нај пре сти жни је ко ји су од из у зет ног на ци о нал-
ног ин те ре са. Ту се ни је мо гло пот пу но од сту пи ти од Ја спер со вог 
на че ла ‘’Уни вер зи тет је из раз на ро да’’.29) Уни вер зи тет, без об зи ра 
на ње го ву вла снич ку струк ту ру, при па да не ком на ро ду, али ујед-
но те жи да об у хва ти и оно што је над на ци о нал но, те жи исти ни и 
да слу жи чо ве чан ству, јер је ду хов но би ће уни вер зи те та humani-
tas. Уни вер зи тет, по сво јој при ро ди и ху ма ни стич кој ми си ји, ни је 
сво див на по ли тич ко али је у Бо лоњ ском про це су све ден на је дан 
од дру штве но-по ли тич ких чи ни ла ца нео ли бе рал не еко но ми је. Он 
је, као и це ло куп но обра зо ва ње ин стру мен та ли зо ван и упо до бљен 
нео ли бе рал ној стра те ги ји раз во ја у све ту, про це си ма гло ба ли за ци-
је и евро ин те гра циј ских про це са. Ти ме је до ве де на у пи та ње вас-
пит но-обра зов на и ху ма ни стич ка ми си ја уни вер зи те та.

У раз ма тра њи ма са др жа ја на ци о нал ног и европ ског иден ти-
те та у Бо лоњ ском про це су мо гу се уочи ти два основ на по ла ри зо-
ва на гле ди шта, ко ја се углав ном сво де на од нос тра ди ци је и са вре-
ме но сти. Пре ма пр вом гле ди шту,  ко је углав ном ис ти чу про мо те ри 
Бо лоњ ског про це са и по је ди ни ин те лек ту ал ци тех нич ке стру ке, 
из ра жа ва ју се схва та ња да ‘’за гле да ност у про шлост’’ пред ста вља 
пре пре ку ре ги о нал ним и гло бал ним ин те гра ци ја ма, а по зи ва ње на 
тра ди ци ју ће успо ри ти ‘’евро пе и за ци ју’’. Дру го гле ди ште је су-
прот но пр вом и ње га за сту па ју углав ном ин те лек ту ал ци дру штве-
но-ху ма ни стич ке про ви ни јен ци је. Ово гле ди ште ука зу је да је тра-
ди ци ја део ду хов ног би ћа јед ног на ро да и да је тре ба вред но ва ти 
и ува жа ва ти, а по по тре би и пре вред но ва ти. У том кон тек сту, по-
сма тра се и пи та ње на ци о нал ног иден ти те та ко је се мо же раз у ме-
ти и ‘’као про цес иден ти фи ка ци је’’.30) Пу тем тра ди ци је не гу је се 
кул тур ни иден ти тет и кул тур на ра зно вр сност. Обра зо ва ње и уче-
ње, по ред оста лог, тре ба да по мог ну љу ди ма да бу ду све сни сво јих 

28)  М. Узе лац: Исто, стр. 19.

29)  Karl Ja spers: Idejauniverziteta, Pla to, Be o grad 2003, str. 156.

30) Slo bo dan Bje la jac, Ši me Pi lić: ‘’Od nos iden ti te ta i že lje za pri klju či va njem Hr vat ske Europ-
skoj Uni ji stu de na ta na stav nič kih stu di ja u Spli tu’’, Revijazasociologiju, 1-2/2005, str. 37.
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ко ре на, јер ка ко је го во рио До си теј Об ра до вић: ‘’Пр во упо знај оно 
што је у авли ји, па он да оно што је у Ан гли ји’’.31) На тај на чин ће 
се до при не ти да љу ди на ђу сво је ме сто у ре ги о нал ним и гло бал-
ним про це си ма и омо гу ћи ти им да упо зна ју и ува жа ва ју и дру ге 
кул ту ре. По зна ва ње дру гих кул ту ра до при но си раз во ју све сти о 
за јед нич ким еле мен ти ма у на сле ђу чо ве чан ства. Ова ди ја лек ти ка 
упо зна ва ња вла сти тих ко ре на и вла сти тог на сле ђа, као и на сле ђа 
дру гих, до при но си упо зна ва њу се бе. То је пут и про цес тра же ња 
за јед нич ких вред но сти, што је осно ва за ‘’ин те лек ту ал ну и мо рал-
ну со ли дар ност чо ве чан ства’’.32) 

НациоНалНииЕВРоПСКиСадРЖајиу
СтудијСКиМПРоГРаМиМауЧитЕЉСКиХ

ФаКултЕтауБЕоГРадуиЗаГРЕБу

Учи тељ ски фа кул те ти обра зу ју на став ни ке и вас пи та че ко ји 
ће ра ди ти са мла ди ма на по чет ку њи хо вог ор га ни зо ва ног шко ло-
ва ња и ко ји ујед но, кроз про це се обра зо ва ња и вас пи та ња, сти чу 
пр ва са зна ња и усва ја ју ста во ве о свом дру штве ном иден ти те ту и 
вред но сти ма ко ји ма се при да је зна чај у њи хо вом со ци јал ном окру-
же њу. Та са зна ња и осо би то ста во ви о на ци о нал ном иден ти те ту 
ко ји се стек ну у де тињ ству углав ном оста ју до кра ја жи во та у њи-
хо вом по на ша њу и кул тур ном обра сцу. Ка ква ће са зна ња мла ди о 
то ме сте ћи и ка кве ста во ве усво ји ти у нај ве ћој ме ри за ви си од њи-
хо вих вас пи та ча и учи те ља. За то вас пи та чи и учи те љи тре ба да бу-
ду до бро обра зо ва ни за сво ју струч ну и ху ма ни стич ку ми си ју што 
у нај ве ћој ме ри за ви си од учи тељ ских фа кул те та. С дру ге стра не, 
учи тељ ски фа кул те ти у Бе о гра ду и За гре бу ве о ма бит но ути чу на 
про фи ли са ње и дру гих учи тељ ских фа кул те та у Ср би ји и Хр ват-
ској, јер су у мо гућ но сти да обез бе де нај бо љи на став ни ка дар и 
оп ти мал не усло ве ра да, њи ма се по све ћу је нај ви ше па жње и на 
њи ма сту ди ра нај ве ћи број сту де на та. За то они дру ги ма слу же као 
узор, што све ску па ука зу је на њи хов ве ли ки ути цај и од го вор ност 
за обра зо ва ње учи те ља и вас пи та ча, а по сред но и на све у куп но вас-
пи та ње и при мар но обра зо ва ње.33)

31) Пре ма: Ду шан М. Са ви ће вић: ‘’Со цио-фи ло зоф ски осно ви Бо лоњ ске де кла ра ци је’’, Пе-
дагошкастварност, Бе о град, бр. 7-8/2007, стр. 574.

32) Jac qu es De lo res, et all: Learning:Thetresaurewithin, UNE SCO Pu blis hing, Pa ris, 1996, str. 
50.

33) Учи тељ ски фа кул те ти у Бе о гра ду и За гре бу су по сво јој ор га ни за ци о ној струк ту ри ве о-
ма слич ни. И је дан и дру ги има ју акре ди то ва не сту диј ске про гра ме пре ма стан дар ди ма 
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Сту диј ски про гра ми ових фа кул те та су ра зно вр сни и са мно-
штво раз ли чи тих мо ду ла и на став них пред ме та или ко ле ги ја.34) 
Оно што на пр ви по глед скре ће па жњу је сте да Учи тељ ски фа кул-
тет у За гре бу у це ли ни има мно го ви ше на став них пред ме та (Табе-
ла1.) за то што има и ве ћи број сту диј ских про гра ма и мо ду ла. То 
је на ро чи то из ра же но код из бор них пред ме та (укуп но их је 251), 
али се у на ста ву не укљу чу ју сви исто вре ме но. Ова ко ве ли ки број 
на став них пред ме та иде у при лог те зи ко ја се че сто ис ти че у ана-
ли за ма Бо лоњ ског про це са, а то је да се це па њем на уч них обла сти 
и њи хо во сво ђе ње на јед но се ме страл не на став не пред ме те вр ши 
фраг мен та ци ја на уч них це ли на и њи хо во по јед но ста вљи ва ње, од-
но сно да се ‘’је дин ство по у ча ва ња и ис тра жи ва ња на до мје шта сли-
је дом бр зо по те зних кур се ва (јед но се ме страл ни ко ле ги ји)’’.35) Све 
то у крај њем ис хо ду пру жа са мо по вр шна зна ња.

Ови на став ни пред ме ти учи тељ ских фа кул те та у Бе о гра ду 
и За гре бу, пред ста вље ни ова ко кроз од ре ђе не обла сти, из ра жа ва ју 
ка рак тер учи тељ ског сту ди ја, ко ји је у су шти ни мул ти ди сци пли-
нар не при ро де, али об у хва та и мно штво раз ли чи тих ве шти на ко је 
су по треб не са вре ме ним учи те љи ма и вас пи та чи ма. Па жљи ви јом 
ана ли зом на сло ва и са др жа ја на став них пред ме та ових фа кул те та 
до шло би се до ве о ма за ни мљи вих за па жа ња. Ме ђу тим, овом при-
ли ком, па жња се усме ра ва на за сту пље ност ре ле вант них са др жа ја 
о на ци о нал ном и европ ском иден ти те ту. Та кви са др жа ји се мо гу 
за па зи ти нај пре у на став ним пред ме ти ма ко ји се ба ве срп ским или 
хр ват ским је зи ком и стра ним је зи ци ма; а по том у дру штве но-ху-
ма ни стич ким на у ка ма и у умет нич ким на став ним пред ме ти ма. 
Они су у срп ском или хр ват ском је зи ку пре зен ти ра ни у кон тек-
сту из у ча ва ња раз ли чи тих аспе ка та је зич ке кул ту ре и на ци о нал-
не књи жев но сти. Ме ђу тим, за ни мљи во је да је у Бе о гра ду гру па 
на став них пред ме та ко ји се ба ве срп ским је зи ком и књи жев но шћу 
за сту пље на са 7,44 од сто, док је у За гре бу оних ко ји се ба ве хр-
ват ским је зи ком за сту пље на са 11,13 од сто. И у јед ном и у дру гом 
слу ча ју на ме ће се пи та ње да ли је то до вољ но за вас пи та че и учи-
те ље ко ји тре ба пр ви да уче де цу пра вил но њи хо вим ма тер њим 
је зи ком и да их упу ћу ју на кул тур не и на ци о нал не вред но сти ко је 
су ство ре не на том је зи ку. Тим пре што се код мно гих ауто ра је зик 

Бо лоњ ског про це са на сва три ни воа сту ди ја. За тим, оба фа кул те та има ју на став на оде-
ље ња ван свог се ди шта: Бе о град у Но вом Па за ру и Вр шцу; За греб у Пе три њи и Ча ков цу. 

34) http://www.uf.bg.ac.rs/uf.bg.ac.rs/dld/akre di ta ci je/de fa ult.htm, 21. 04. 2011. http://www.
ufzg.hr/stu di ji/ 21. 04. 2011.

35)  Li no Ve ljak: Štan co va nje rad ne sna ge, http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id=900391, 
5.03.2011.
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озна ча ва као је дан од нај зна чај ни јих чи ни ла ца на ци о нал ног иден-
ти те та (Be ne dikt 1998, Ste in berg 1989, Han nerc 1976/1996, Gu il lo rel 
H. et. P. Mic hels 1997).

Табела1.Струк ту ра на став них пред ме та

УЧИ ТЕЉ СКИ 
ФА КУЛ ТЕТ У 

БЕ О ГРА ДУ

УЧИ ТЕЉ-
СКИ ФА-

КУЛ ТЕТ У 
ЗА ГРЕ БУ

ГРУ ПА ЦИ ЈЕ НАСТАВНИХ 
ПРЕД МЕ ТА Број / Про це нат Број / Про-

це нат

СРП СКИ ЈЕ ЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ 23 / 7,44

ХР ВАТ СКИ ЈЕ ЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ 72 / 11,13

ДРУ ШТВЕ НО-
ХУМАНИСТИЧКЕ НА У КЕ 132 / 42,72 196 / 30,29

ПРИ РОД НО-МА ТЕ МА ТИЧ КЕ НА У КЕ 43 / 13,92 78 / 12,05

УМЕТ НИЧ КИ ПРЕД МЕ ТИ/КО ЛЕ ГИ ЈИ 38 / 12,30 120 / 18,55

ИН ТЕР ДИ СЦИ ПЛИ НАРНИ 
ПРЕД МЕ ТИ/КО ЛЕ ГИ ЈИ 18 / 5,83 15 / 2,32

СТРА НИ ЈЕ ЗИ ЦИ 40 / 12,94 120 / 18,55

ОСТА ЛО 15 / 4,85 46 / 7,11

УКУП НО 309 / 100 647 / 100

 Гру па на став них пред ме та ко ји се ба ве стра ним је зи ци ма 
ве о ма је за сту пље на на оба учи тељ ска фа кул те та. У Бе о гра ду са 
12,94 од сто, а у За гре бу са 18,55. По ред стра них је зи ка и књи жев-
но сти, ов де су ве о ма из ра же ни на став ни пред ме ти ко ји се ба ве раз-
ли чи тим аспек ти ма кул ту ре, исто ри је и по ли ти ке, као и спе ци фич-
но сти ма од ре ђе них европ ских на ро да. Ту је ве о ма из ра же на те жња 
ка упо зна ва њу ових на ро да и њи хо вом раз у ме ва њу, где се ин тен ци-
о нал но мо же за кљу чи ти да се ра ди о до при но су ових ку ри ку лу ма 
из град њи европ ског иден ти те та.

У обла сти дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка у Бе о гра ду и у 
За гре бу до ми ни ра ју раз ли чи те пе да го шке и пси хо ло шке на уч не 
ди сци пли не, што је са свим ра зу мљи во, јер су оне осно ва струч-
ног обра зо ва ња вас пи та ча и учи те ља. За тим, у овој обла сти мо-
гла би се из дво ји ти јед на гру па раз ли чи тих на став них пред ме та 
ко ји се, пре ма сво јим са др жа ји ма и вред но сти ма на ко је се ука зу је, 
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мо гу свр ста ти у кор пус по ли тич ког обра зо ва ња.36) Они су сва ка ко 
ре ле вант ни и за пи та ње со ци јал ног иден ти те та, али се већ из њи-
хо вог на сло ва и осо би то са др жа ја мо же за па зи ти да је ов де реч пр-
вен стве но о европ ском иден ти те ту ко ме се те жи. Тај иден ти тет се 
кон стру и ше у функ ци ји евро ин те гра ци ја, што је у су шти ни и циљ 
ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Бо лоњ ском про це су. Ујед но ови на-
став ни пред ме ти из ра жа ва ју ка рак тер по ли тич ког обра зо ва ња ко је 
се ну ди сту ден ти ма учи тељ ских фа кул те та, а то обра зо ва ње ни је 
вред но сно не у трал но. Оно је из раз од ре ђе ног кон цеп та по ли тич ке 
кул ту ре ко ји је ‘’не дво сми сле но у са гла сју са иде о ло шким кон цеп-
том вла сти у др жа ви и по ли тич ким ути ца ји ма ко је тр пи др жав на 
власт’’.37)

Умет нич ки на став ни пред ме ти у Бе о гра ду су за сту пље ни 
12,30 од сто а у За гре бу 18,55. У овим пред ме ти ма за сту пље ни су 
са др жа ји раз ли чи тих обла сти умет но сти: му зич ке, ли ков не, по зо-
ри шне, на род не умет но сти итд. У њи хо вом опу су чи ни о ци на ци о-
нал ног иден ти те та су при сут ни углав ном фраг мен тар но, нај че шће 
у му зи ци и фол кло ру, кроз раз ли чи те фор ме из ра жа ва ња и то пре-
те жно они са др жа ји тра ди ци о нал не кул ту ре ко ја је осо бе на за срп-
ски или хр ват ски на род. И ови са др жа ји су сва ка ко ко ре спо дент-
ни са про јек то ва ним кон цеп том на ци о нал ног, од но сно европ ског 
иден ти те та. 


***

На ци о нал ни и европ ски иден ти тет, као об ли ци ко лек тив не 
са мо све сти и бит ни чи ни о ци оп штег и ху ма ни стич ког вас пи та ња 
и обра зо ва ња, у Бо лоњ ском про це су су са др жа ни дво стру ко. Нај-
пре као сво ђе ње на ци о нал ног иден ти те та на ет нич ка обе леж ја, уз 
ува жа ва ње и не го ва ње раз ли чи то сти кул ту ра европ ских на ро да, 
а по том, кроз те жњу ка из град њи европ ског иден ти те та. Основ-

36) На Учи тељ ском фа кул те ту уБеограду то су: Политичкакултура, Уводудемократи-
ју, Конструктивно решевање конфликата, Српска национална култура у европском
контексту, Савременикултурно-историјскипроцеси, Савременасхватањадруштве-
но-историјскихпроцеса. А у Загребу: Хрватскаповијест, Основеинтеркултурнеко-
муникације, Мултикултуралност и еуропски идентитети, Вишејезичност и језична
политикауЕуропи, Одгојзаљудскаправа, Развојдемократскекултуре, Међукулту-
ралност у образовању, Умјетнички одгој умултикултурном окружењу, Традицијска
завичајнакултура, Друштвознањаиљудскаправа, Интеркултурноучењеунастави
странихјезика.

37) Јо ван Ба зић: ‘’Ди ја лек ти ка од но са из ме ђу по ли ти ке и обра зо ва ња’’, Зборник радова
УчитељскогфакултетауПрезрену-Лепосавићу, Ле по са вић 4/2010, стр. 48.
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ни циљ ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Евро пи, ко ја се кон вен ци-
о нал но озна ча ва као Бо лоњ ски про цес, је сте ујед на ча ва ње на ци о-
нал них обра зов них си сте ма ко ји ће би ти у функ ци ји нео ли бе рал не 
стра те ги је дру штве ног раз во ја, гло бал них дру штве них про це са и 
евро ин те гра ци ја.

У раз ма тра њи ма са др жа ја на ци о нал ног иден ти те та и ху ма-
ни стич ких вред но сти у Бо лоњ ском про це су из ра же на су два основ-
на по ла ри зо ва на гле ди шта, ко ја се углав ном сво де на од нос тра ди-
ци је и са вре ме но сти. Пре ма пр вом гле ди шту, ко је нај че шће ис ти чу 
про мо те ри Бо лоњ ског про це са и ин те лек ту ал ци тех нич ке стру ке, 
на ци о нал ни иден ти тет и тра ди ци ја се раз у ме ју као ста тич не по ја ве 
и да се по зи ва њем на ове вред но сти ства ра пре пре ка са вре ме ним 
ин те гра ци ја ма, чи ме се успо ра ва ула зак у Европ ску уни ју. Дру го 
гле ди ште је су прот но пр вом и ње га за сту па ју углав ном ин те лек ту-
ал ци дру штве но-ху ма ни стич ке про ви ни јен ци је. Оно ука зу је да је 
тра ди ци ја део ду хов ног би ћа јед ног на ро да и да је тре ба ува жа ва-
ти и по по тре би пре вред но ва ти. Уче ство ва њем у про це су евро пе-
и за ци је мо ра ју се по зна ва ти вла сти ти ко ре ни и кул тур но на сле ђе. 
Пу тем тра ди ци је не гу је се кул тур ни иден ти тет и кул тур на ра зно-
вр сност. Обра зо ва ње сво јом фи ло зо фи јом и сво јим про гра ми ма 
тре ба да, по ред оста лог, по мог не љу ди ма да упо зна ју сво ју и дру ге 
кул ту ре што до при но си раз во ју све сти о за јед нич ким еле мен ти ма 
у на сле ђу чо ве чан ства. 

Ана ли зом сту диј ских про гра ма учи тељ ских фа кул те та у Бе-
о гра ду и За гре бу, ко ји су ре фор ми са ни по стан дар ди ма Бо лоњ ског 
про це са, ре ле вант ни са др жа ји о на ци о нал ном и европ ском иден ти-
те ту у сту диј ским про гра ми ма ових фа кул те та мо гу се за па зи ти у 
гру па ма на став них пред ме та ко ји се ба ве срп ским или хр ват ским 
је зи ком, стра ним је зи ци ма, дру штве но-ху ма ни стич ким на у ка ма 
и умет нич ким пред ме ти ма. са др жа ји на ци о нал ног иден ти те та У 
срп ском или хр ват ском је зи ку са др жа ји на ци о нал ног иден ти те та 
укљу че ни су у кон тек сту из у ча ва ња раз ли чи тих аспе ка та је зич ке 
кул ту ре и на ци о нал не књи жев но сти. У Бе о гра ду су ти на став ни 
пред ме ти за сту пље ни са 7,44 од сто, а у За гре бу са 11,13 од сто. И у 
јед ном и у дру гом слу ча ју на ме ће се пи та ње да ли је то до вољ но за 
вас пи та че и учи те ље ко ји тре ба пр ви да уче де цу пра вил но њи хо-
вим ма тер њим је зи ком и да их упу ћу ју на кул тур не и на ци о нал не 
вред но сти ко је су ство ре не на том је зи ку. С дру ге стра не, гру па 
пре ме та ко ји се ба ве стра ним је зи ци ма мно го је за сту пље ни ја на 
оба учи тељ ска фа кул те та. У Бе о гра ду са 12,94 од сто, а у За гре бу 
са 18,55. По ред из у ча ва ња стра них је зи ка, ов де су ве о ма из ра же ни 
на став ни пред ме ти ко ји се ба ве раз ли чи тим аспек ти ма кул ту ре и 
спе ци фич но сти ма од ре ђе них европ ских на ро да. Ту је ве о ма из ра-
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же на те жња ка њи хо вом упо зна ва њу и раз у ме ва њу, где се ин тен-
ци о нал но мо же за кљу чи ти да се ра ди о до при но су ка из град њи 
европ ског иден ти те та. У дру штве но-ху ма ни стич ким на у ка ма мо гу 
се за па зи ти са др жа ји ко ји има ју по ли тич ки ка рак тер, где се про мо-
ви шу вред но сти нео ли бе рал не де мо кра ти је и гра ђан ског дру штва, 
та ко да су и ови на став ни са др жа ји у функ ци ји из град ње но ве по-
ли тич ке кул ту ре и европ ског иден ти те та. А у гру пи умет нич ких 
на став них пред ме та чи ни о ци на ци о нал ног иден ти те та су при сут-
ни углав ном фраг мен тар но, нај че шће у му зи ци и фол кло ру, кроз 
раз ли чи те фор ме из ра жа ва ња и то пре те жно они са др жа ји тра ди-
ци о нал не кул ту ре ко ји су осо бе ни за срп ски или хр ват ски на род. 

Да кле, на  учи тељ ским фа кул те ти ма у Бе о гра ду и За гре бу, 
бу ду ћим вас пи та чи ма и учи те љи ма, су ге ри шу се са др жа ји ко ји да-
ју при мат европ ском иден ти те ту у од но су на на ци о нал ни, што је 
по ве за но са ци ље ви ма из град ње и ја ча ња европ ског иден ти те та, 
ко ји је у функ ци ји евро ин те гра ци ја и ак ту ел них гло ба ли за циј ских 
про це са. А то је и су шти на ре фор ми ви со ког обра зо ва ња у Бо лоњ-
ском про це су.

JovanBazic

NATIONALANDEUROPEANIDENTITY
INTHEBOLOGNAPROCESS

Summary
The subject of this work is the consideration of the national and 

European identity as the form of the collective self-consciousness, and 
an important factor of the general and humanistic upbringing and edu-
cation, in the reform of the high education according to the standards 
of the Bologna process. The initial step was the Bologna declaration, in 
which it was stated that the reform of the education will respect differ-
ent cultures, languages and national educational systems. The national 
identity in the Bologna process is contained twofold. First, as down-
graded exclusively on its ethnic characteristics, and then as an endeavor 
to build a European identity, which is in the function of the globaliza-
tion processes and Euro integrations. In that context, and as a confir-
mation of this presumption, the representation of the relevant content 
about national identity in the reformed study programmes of the facul-
ties of teacher education in Belgrade and Zagreb is being illustrated. 
Key words: national identity, European identity, high education, Euro integra-

tion, Bologna process.



ЈованБазић НационалнииевропскиидентитетуБолоњском...

43

литЕРатуРа

1.Студије,зборнициичланци
An to nić Slo bo dan: Nacijaustrujamaprošlosti:Ogledioodrživostidemokratijeu

Srbiji, Či go ja, Be o grad, 2003.
Ба зић Јо ван: ‘’Ди ја лек ти ка од но са из ме ђу по ли ти ке и обра зо ва ња’’, Збор-

никрадоваУчитељскогфакултетауПрезрену-Лепосавићу, Ле по са вић 
4/2010.

Ба зић Јо ван: ‘’Струк ту рал не про ме не и гло ба ли за циј ски про це си у са вре ме-
ном дру штву’’, Српскаполитичкамисао, Бе о град, 3-4/2006.

Be ne dikt An der son: Nacija:Zamišljenazajednica, Pla to, Be o grad, 1998. 
Ve ljak Li no: Štancovanje radne snage, http://www.vre me.com/cms/vi ew.

php?id=900391, 5.03.2011.
De lo res Jac qu es, et all: Learning:Thetresaurewithin, UNE SCO Pu blis hing, Pa ris, 

1996.
Evropskiuniverzitet2010? (Pri re di li: Sr bi jan ka Tur la jić, Sta ša Ba bić i Zo ran Mi lu-

ti no vić), Al ter na tiv na aka dem ska mre ža, Be o grad, 2001.
Er nest Re nan, Qu’est-cequ’uneNation?:etautresécritspolitiques, Im pri me rie 

na ti o na le, Pa ris, 1996.
Fi li po vić Mi le va: ‘’Pa ra dig ma za kon struk ci ju na ci o nal nih iden ti te ta’’, Sociologi-

ja, 4/2001.
Gu il lo rel Hervé et. Mic hels Pa trick: ‘’Con ti nu ité ter ri to ri a le, con ti nu ité na ti o na le: 

l’ exem ple Yugo sla ve’’, Balkanologie, Vol. I, No. 1 Ju li et.
Han nerc Ulf: ‘’So me com ments on the An tro po logyof Et ni city in the Uni ted Sta-

tes’’ (1976) in Sol los, W: Theories of Etnicity, Uni ver sity Press, New York 
1996. 

Ja spers Karl: Idejauniverziteta, Pla to, Be o grad, 2003.
Jen kins Ric hard: SocialIdentity,Ro u tled ge, Lon don, 1996.
Крав чен ко Аль берт Ива но вич: Культурология, Ака де ми че ский Про ект, Мо-

сква, 2002.
Li es smann Kon rad Paul: Teorijaneobrazovanosti-Zabludedruštvaznanja, Je sen-

ski i Turk, Za greb, 2008.
Ми ло ше вић Ја сна: ‘’Зна чај на ци о нал ног иден ти те та’’, Српскаполитичками-

сао, Бе о град, 1-4/2003.
Ми ло ше вић Ђор ђе вић Ја сна: Човеконацији:Схватањенационалногиден-

титетауСрбији, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.
Ми ро вић Алек сан дра: ‘’На ци о нал ни иден ти тет, на ци о на ли зам и ли бе рал на 

де мо кра ти ја’’, Српскаполитичкамисао, Бе о град, 3/2008.
Mi tro vić Lju bi ša: VirusneoliberalizmaiobrazovanjenaplatformiBolonjskede-

klaracije, http://www.nspm.rs/kul tur na-po li ti ka/vi rus-neo li be ra li zma-i-obra-
zo va nje-na-plat for mi-bo lonj ske-de kla ra ci je.html, 14. 04. 2011.

Не ча ев Ва ле рий Яко вле вич: ‘’Па ра ме тры гло ба ли за ции и фак то ры Бо лон ско-
го про цес са’’, ВестникМосковскогоуниверситета, Сер. 18, Со ци о ло гия 
и по ли то ло гия. – Мо сква, 4/2004.

Ни че Фри дрих: Обудућностинашихобразовнихустанова, 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.



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.25-46.

44

No zick Ro bert: Anarhija,državaiutopija, Na kla da Je sen ski i Turk, Za greb, 2003.
Recognition int heBolognaProcess: policy development and the road to good

practice, (An drejs Ra u hvar gers and Sjur Ber gan, eds.) Co un cil of Euro pe Pu-
blis hing, Stras bo urg, 2006.

Са ви ће вић М. Ду шан: ‘’Со цио-фи ло зоф ски осно ви Бо лоњ ске де кла ра ци је’’, 
Педагошкастварност, 7-8/2007.

Smit An to ni D: Nacionalniidentitet, Bi bli o te ka XX vek, Ze mun; Či go ja štam pa, 
Be o grad, 1998.

Ste in berg Step hen: TheEtnicMith, Be a con Press Bo oks, Bo ston, 1989.
Stoj ko vić Bra ni mir: Evropski kulturni identitet, JP Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 

2008. 
Су бо тић Дра ган: ‘’Два обра сца на ци о нал ног и др жав ног иден ти те та - тра ди-

ци о нал ни, ор ган ски и мо дер ни ли бе рал ни у по ли тич кој кул ту ри Ср би је’’, 
Политичкаревија, Бе о град, 1/2002. 

Су зић Не над: ‘’Фор ма и су шти на Бо лоњ ског про це са’’, Дидактичкипутока-
зи:часописзанаставнутеоријуипраксу, Ба ња Лу ка, 50/2009. 

Such Jan: ‘’Na ci o nal ni iden ti tet na spram europ skog iden ti te ta’’, Političkamisao, 
Za greb, 4/2000.

Uze lac Mi lan: Priče iz bolonjske šume, Vi so ka ško la za obra zo va nje vas pi ta ča, 
Vr šac; Stu dio Ve ris, No vi Sad, 2009.

Ca stells Ma nuel: Moćidentiteta,Gol den mar ke ting, Za greb 2002.

2.Документа
Акредитованистудијскипрограми, Учи тељ ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о-

гра ду, http://www.uf.bg.ac.rs/uf.bg.ac.rs/dld/akre di ta ci je/de fa ult.htm,
Берлинскикоминике, http://www.mp.gov.rs/user fi les/do ku men ti/vi so ko/Fi nal%20

Draft%20of%20the%20Ber lin%20Com mu ni qu%C3%A9.doc, 
Бо лоњ ска де кла ра ци ја, http://www.mpn.gov.rs/user fi les/do ku men ti/vi so ko/Bo-

lonj ska.PDF
Programposlijediplomskogdoktorskogstudija, Sve u či li šte u Za gre bu, Uči telj ski 

fa kul tet, Za greb, 2010., http://www.ufzg.hr/wp-con tent/uplo ads/2010/11/PRO-
GRAM-DOK TORD KOG-STU DI JA-2010.pdf,

Redpredavanja,akademskagodina2010./2011., Sve u či li šte u Za gre bu, Uči telj ski 
fa kul tet, Za greb, 2011., http://www.ufzg.hr/wp-con tent/uplo ads/2010/08/Red-
pre da va nja-2010-2011-4.pdf,

Resume
National and European identity, as the form of the collective self-

consciousness, and important factors of the general and humanistic up-
bringing and education, in the Bologna process are contained twofold. 
First as downgrading the national identity to the ethnic characteristics, 
while respecting and cherishing the differences between the cultures of 
the European nations, and then as the endeavor to build the European 
identity. The basic goal of the reform of the high education in Europe, 
conventionally marked as the Bologna process, is unifying the national 
educational systems and putting them in the function of the neoliberal 
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strategy of the social development, global social processes and Euro 
integrations.   

In the consideration of the content of the national identity and 
humanistic values, the Bologna process expresses two basic polarized 
views, mostly reduced to the relation of the tradition and modernity. 
According to the first point of view, mostly highlighted by the pro-
moters of the Bologna process and the intellectuals of the technical 
profession, the national identity and tradition are being understood as 
the static phenomenon, and the advert on those values represent the 
obstacle to the modern integrations, which slows down the member-
ship in the European Union. The second point of view is contrary to the 
first, and mostly expressed by the intellectuals of the social-humanistic 
provenience. It emphasizes that the tradition is a part of the spiritual 
being of a nation, and it should be respected and, if deemed necessary, 
re-evaluated. The participation in the process of the Europeanization 
implies the knowledge of the own roots and cultural heritage. The tra-
dition is being used to cherish the cultural identity and cultural diver-
sity. The philosophy and the programmes of education ought to, among 
other things, help people to get to know their own and other cultures, 
which contribute to the development of the consciousness of common 
elements in the heritage of the mankind. 

The analysis of the study programmes of the faculties of teacher 
education in Belgrade and Zagreb, reformed according to the standards 
of the Bologna process, one can identify the relevant contents of the na-
tional and European identity in the groups of the subjects dealing with 
the Serbian or Croatian language, foreign languages, social-humanistic 
and art sciences. In Serbian or Croatian language the content of the 
national identity is involved in the context of studying the different as-
pects of the language culture and national literature. Those subjects are 
represented by 7, 44% in Belgrade, and by 11, 13% in Zagreb. In either 
case it raises the question whether it is enough for the educators and 
teachers who are the first to teach children of the proper use of their 
mother tongue, and to direct them towards the cultural and national val-
ues produced in their language. On the other hand, a group of subjects 
dealing with foreign language is far more represented in both facul-
ties for teacher education. The percentage in Belgrade is 12,94%, and 
in Zagreb 18,55%. Next to the learning of the foreign languages, the 
subjects dealing with the various aspects of the culture and specificities 
of certain European nations are also present. There is a very clear ten-
dency towards the introduction and understanding of those facts, which 
allows the intentional conclusion that it represents the contribution to 
the building of the European identity. In social-humanistic sciences one 
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can notice the content of the political character, and the promotion of 
the values of neo-liberal democracy and civil society, so those subjects 
are also in the function of the building the new political culture and 
European identity. The facts of national identity are present in the group 
of art subjects mainly fragmented, and mostly in music and folklore, 
through different forms of expression, and mostly the content of tra-
ditional culture specific for the Serbian or Croatian people. Therefore, 
the future educators and teachers in the faculties of teacher education in 
Belgrade and Zagreb are being suggested the contents which enable the 
primacy of the European identity over the national one, which is related 
to the aims of building and strengthening the European identity. The 
European identity is in the function of the European integrations and 
the current processes of globalization. That is the essence of the reforms 
of the high education in the Bologna process.

* Овај рад је примљен 13. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.



УДК: 
323.1(=163.41)
Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 3/2011.

год. 18. vol. 33.
стр. 47-60.

47

ГорданаЖивковић
Институтзаевропскестудије,Београд

БОРБАЗАНОВИСРПСКИИДЕНТИТЕТ*

Сажетак
У овом ра ду се раз ма тра сло жен, осе тљив и не до вољ но ис-

тра жен про блем од но са тран зи ци је и срп ског на ци о нал ног иден-
ти те та, опе ра ци о на ли зо ван кроз сле де ћа пи та ња: Тре ба ли на ше 
ин те гри са ње у европ ски кул тур ни и ду хов ни про стор да ис кљу чи 
на шу тра ди ци ју, спе ци фич не кул тур не обра сце, вла да ју ћа вер ска 
на че ла жи во та? Или пак упра во њих тре ба да уне се у за јед нич ко 
европ ско кул тур но и ду хов но на сле ђе ко је ће се на да ље раз ви ја ти у 
јед ном спе ци фич ном ви ду? Је су ли на сле ђе ни оби ча ји, на рав на ро-
да, те на чи ни њи хо вог вред но ва ња у ста њу да угро зе про ме не чи ји 
је циљ обе сна же ње све га што чи ни смет њу евро пе и за ци ји жи во та? 
Или су пак тра ди ци је спо соб не да баш то ме до при не су? По зи ва ју-
ћи се на ис ку ство раз ви је них за пад но е вроп ских зе ма ља ко је по ка-
зу је да ко ре ни те про ме не кроз ко је су про ла зи ле ни су би ле ни ка кво 
ра за ра ње соп стве ног, али је су би ле ње го во оса вре ме ња ва ње, аутор 
за сту па став да се ов де тра ди ци ја не пре у зи ма ни ти схва та као не-
што што је јед ном за у век да то, но се она и из но ва ус по ста вља на по-
ри ма но вих ге не ра ци ја ка ко би се очу вао и осна жио њен жи вот ни 
зна чај. Ис ти чу ћи да би сва ко пре тва ра ње тра ди ци је – као пре да је 
де лат не у одр жа ва њу и ре про дук ци ји идентитетачовекаинаро
да – у не де ло твор ну и ни штав ну про шлост до ве ло до тра гич них 
по сле ди ца на пла ну људ ске ег зи стен ци је, аутор упо зо ра ва да евро-
пе и за ци ја ко ја то пре ви ђа не ће има ти до бре из гле де да утвр ди ни 
оно што је већ осво ји ла. Скре ћу ћи па жњу да би мо гу ћи учин ци та-
кве „евро пе и за ци је“ умно го ме под се ћа ли на до бро зна не ко му ни-
стич ке иде о ло шке за хва те на овим про сто ри ма, аутор од ба цу је као 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та Ин сти ту та за европ ске сту ди је у Бе о гра ду бр. 
179014, ко ји фи нан си ра Министарство просвете и науке Републике Србије.
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не за сно ва не и штет не ста во ве тзв ал тер на тив них не вла ди них ор-
га ни за ци ја да су основ ни про бле ми на ших тран зи ци о них лу та ња 
и те шко ћа оли че ни у срп ском на ци о на ли зму, цр кви и тра ди ци ји.
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, срп ски на ци о нал ни иден ти тет, цр ква, тра ди-

ци ја, мо дер ни за ци ја

Твр де ћи ка ко упра во због вла да ју ће по ша сти срп ског на ци о-
на ли зма, те ста ре ажда је са хи ља ду ли ца, Ср би ја ни је мо гла оства-
ри ти функ ци о нал ну мо дер ну др жа ву, с об зи ром да је др жав ном 
пи та њу (екс пан зи ји) увек да ва ла при о ри тет на ште ту ци вил них 
вред но сти, су ве ре ни те та гра ђа на и пар ти ци па тив не де мо кра ти је, 
Хел син шки од бор за људ ска пра ва1) оштро ин си сти ра на „ства ра-
њу ат мос фе ре за про мо ви са ње кон цеп та људ ских пра ва и по себ но 
де фи ни са ње по ли ти ке укљу чи ва ња ма њи на у по ли тич ки, дру штве-
ни и еко ном ски жи вот на рав но прав ним осно ва ма“.2) Сход но то ме, 
ови про ве ре ни хел син шки бор ци за људ ска пра ва „по зи ва ју“ све ко-
ли ку јав ност на при хва та ње новихдруштвенихвредности, укљу-
чу ју ћи и људ ска пра ва на ко ји ма „ср би јан ско дру штво тре ба да 
по чи ва“. Уто ли ко је ап сурд ни је, чак и „обич ној“ на род ној све сти 
ла ко пре по зна тљи во а те шко об ја шњи во, њи хо во бе сти јал но и про-
тив но сва ком аутен тич ном сми слу и зна че њу де мо кра ти је и вла да-
ви не људ ских пра ва, об ру ша ва ње на срп ску ин те ли ген ци ју, ње но 
пра во на реч, про фе си ју, сло бо ду ми шље ња... На и ме, по ла зе ћи од 
то га да је из вор свих на ших тран зи ци о них лу та ња, не у спе ха и про-
бле ма упра во српскинационалниидентитет из не дрен у окри љу 
нај ве ћег де ла кул тур не и ин те лек ту ал не ели те ко ја има до ми нант-
ну уло гу у мо би ли са њу срп ског на ци о на ли зма3), за кљу чу је се без 
ика квог мо рал ног про бле ма, да је нео п ход на про ме на срп ског на-
ци о нал ног иден ти те та мо гу ћа је ди но укла ња њем срп ске кул тур не 
и на ци о нал не ели те. При то ме се на ро чи то скре ће па жња на „на ци-
о на ли сте“ са уни вер зи те та, за бри ња ва ју ћи раст на ци о на ли стич ких 
и ра ди кал ских иде ја ме ђу мла ди ма, не до пу сти во ве ли ки ме диј ски 
про стор ко ји им се ста вља на рас по ла га ње,4) те на ци о на ли стич ку 
про па ган ду ко ја се спро во ди на пре да ва њи ма ова квих про фе со ра 

1) Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји при па да тзв. ал тер на тив ним не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма. Реч је, за пра во, о оним не вла ди ним ор га ни за ци ја ма ко је се у јед ној 
до ста ар би трар ној и су бјек тив ној кла си фи ка ци ји озна ча ва ју као про мо те ри  про гре сив-
них, еман ци па тор ских, де мо кра ти зу ју ћих и мо дер ни зу ју ћих фор ми ци вил ног ор га ни зо-
ва ња, па да кле, и но си о ци бри ге за за јед нич ко до бро.

2) Ви ди: Србија2007:Самоизолација–реалностициљ,Хел син шки од бор за људ ска пра-
ва у Ср би ји, Бе о град, 2008.

3) Исто,стр. 29.

4) Исто, стр. 74. 
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или пу тем ис пит не ли те ра ту ре или са мим пре пу шта њем фа кул тет-
ског про сто ра на рас по ла га ње ул тра де сни чар ским ор га ни за ци ја-
ма5). Као мо гу ћи пут на ди ла же ња ова ко озбиљ ног про бле ма, пред-
ла же се „цен зу ра уџ бе ни ка ко ји се по ка жу не а де кват ним у сми слу 
пи са ња исто ри је из ви зу ре оправ да ва ња срп ских зло чи на, али не 
на на чин њи хо вог од стра њи ва ња, већ њи хо вом кри ти ком; ис пит на 
ли те ра ту ра на тај на чин мо ра укљу чи ти и ра до ве ауто ра из ре ги о-
на6). Да ов де ви ше не ће би ти  ни ка квог по пу шта ња, све до чи и об-
ја вљен спи сак „срп ских на ци о на ли стич ких про фе со ра и на уч них 
по сле ни ка“ из окри ља Бе о град ског уни вер зи те та и ин сти ту та, ка ко 
би се ваљ да што ефи ка сни је мо гла из вр ши ти њи хо ва „лу стра ци ја“, 
од но сно од у зе ти им се основ но људ ско пра во – а то је пра во на рад 
и сло бод но ми шље ње. 

Као је дан од „ар гу ме на та“ за на пред из ло же ну тврд њу, на-
во ди се екс цен трич на и са свим ујед но ста вље на кон ста та ци ја ко ја 
пред ста вља истин ски „те о риј ски но вум“ – ин те лек ту ал ну ели ту у 
Ср би ји да нас чи не углав ном бив ши конвертити.7)А да би се уоп-
ште мо гло раз у ме ти о че му је ов де за пра во реч, „хел син шки тим 
екс пе ра та“ упу шта се у сло жен „ана ли тич ки за хват“ над исто риј-
ским, али и ак ту ел ним „чи ње ни ца ма“, ну де ћи нам сле де ће „де таљ-
но по ја шње ње“: О пој му кон вер зи је и ње ним раз ли чи тим об ли ци ма 
до ста се рас пра вља ло у струч ној ли те ра ту ри, та ко да је као основ-
ни обра зац утвр ђе но напуштањекомунистичкогинтернационали
зма(Г.Ж.) чак и пре рас па да со ци ја ли стич ког си сте ма, и скре та ње 
у раз ли чи те вер зи је ли бе ра ли зма и кон зер ва тив ног на ци о на ли зма. 
То скре та ње за со бом по вла чи нео п ход ну ре ви зи ју про шло сти, а за 
по је ди не ин те лек ту ал це кон вер ти те то зна чи са та ни за ци ју ко му ни-
зма, тј. оног што су би ли. Ово је за њих бит но, јер ти ме прав да ју 
свој ин те лек ту ал ни обрт и сво ју са да шњу де лат ност“8). При то ме 
се „пре ци зи ра“ сам по јам „кон зер ва тив ног на ци о на ли зма“ – јед ну 
од ње го вих нај бит ни јих од ред ни ца чи ни „ан ти за пад ња штво“, ко је 
је у су шти ни по ве за но са те о ри јом за ве ре по ко јој је нај пре по зна-
тљи ви је.9) Сход но то ме, За пад се (и) пер ци пи ра као „аро ган ци ја и 
бру тал ност број них ме ђу на род них пред став ни ка „што пра ти „емо-
тив на ре то ри ка“ ти пич на за да на шњи на ци о на ли зам у Ср би ји  (оп-

5) Исто.

6) Исто,стр. 75.

7) Новеелитеинационалнаидеологија,Србија2007:Самоизолација–реалностициљ,
op.cit.

8) Исто. 

9) Исто.
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те ре ћен освет нич ким или стра дал нич ким ми то ви ма)10).“Исто вре-
ме но, те о ри ја за ве ре слу жи и за не ги ра ње/ ни ве ли са ње кри ви це/
од го вор но сти/нео д го вор но сти срп ског на ро да. С тим у ве зи ка же 
се ка ко „мит о му че ни штву ни кад ни је био по пу лар ни ји, јер и са да 
као и ра ни је ње гов оквир чи ни де лат ност Срп ске пра во слав не цр-
кве са по др шком ака дем ских кру го ва“.11) Нај зад, упо зо ра ва се да је 
ова кво „кон зер ва тив но ор га ни ци стич ко по и ма ње дру штва стал но 
при сут но код ин те лек ту ал не ели те“. А оно се за пра во сво ди (и)  на 
„фик си ра ност иден ти те та, на ње гов при род ни ка рак тер“, што фак-
тич ки зна чи да је „на ци о нал ни иден ти тет не што по при лич но по-
сто ја но и не мо же се тек та ко ме ња ти“.12) Ре зул тат та кве по ли ти ке, 
сма тра се, пред ста вља „иде о ло ги ја о угро же но сти на ци је ко ја је по-
ста ла осно ва прав да ња про це са по ја ча ног на ци о нал ног осве шћи-
ва ња у ком се по ти ску ју, пре ћут ку ју или ре ла ти ви шу там не стра не 
вла сти те про шло сти“13). Ја сно, ова ква иде о ло ги ја са гле да ва се и 
као ве о ма ва жан еле мент по ли тич ке бор бе, јер „уко ли ко смо за и ста 
угро же ни он да се на ша па жња усме ра ва на оне ко ји нас угро жа ва ју 
(„шип та ри“, стран ци, до ма ћи из дај ни ци), док ре фор ме по ста ју се-
кун дар на ствар.“14) Исто та ко, под се ћа се да се „ко ре ни ова кве ма-
три це“ про на ла зе још у осам де се тим го ди на ма про шлог ве ка ка да 
је срп ска јав ност, „ об на вља њем ко сов ског ми та, коинцидираназа
прелазаксаинтернационалног,социјалистичкогсистемавредно
стинаонајнационалистичкииетнички(Г.Ж.)“15) А у ства ри, на-
гла ша ва се, (срп ска) „ели та је ин си сти ра ла на осе ћа њу угро же но-
сти од де мо крат ских про ме на ко је су до ла зи ле из дру гих ре пу бли ка 
и на ци ја. То је до ве ло до вра ћа ња на на ци о нал ну, „сла во фил ску“ 
стру ју ко ја је увек би ла ве о ма ја ка у срп ској по ли тич кој кул ту ри. 
На но вом – ста ром мо де лу по диг ну те су две ге не ра ци је ко је су се 
окре ну ле ан ти за пад ња штву, ан ти е вро пе и зму, ан ти тр жи шту и, из-
над све га, од би ја њу кон цеп та људ ских пра ва, од но сно плу ра ли зма, 
то ле ран ци је и раз ли чи то сти“.16) Ова кви „кон вер то ва ни ин те лек ту-
ал ци“ пре по зна ју се пре све га „у бив шој ју го сло вен ској ели ти Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти (СА НУ)“, чи ји до при нос са вре-
ме ној исто ри ји пред ста вља „стра те шки до ку мент (Ме мо ран дум) 

10)  Исто.

11) Исто.

12)  Исто.

13)  Исто.

14)  Исто.

15)  Исто.

16) Исто. 
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ко ји уоб ли ча ва иде ју ве ли ко срп ског про јек та“, а „по ра жа ва ју ће је 
то што је то на сле ђе СА НУ и дан да нас ак ту ел но и има сво ја зна чај-
на ин те лек ту ал на упо ри шта“.17) По себ но ин те ре сант на и зна чај на, 
је сте тврд ња – да на ци о на ли зам ко ји се про мо ви ше да нас има не-
ко ли ко оп штих ме ста: у ње го ва основ на по ла зи шта ула зи критика
марксистичког интернационализма, наглашавање угрожености
властитенације,слабљењекритичностипремаконзервативним
утицајимаивредностимаизанемаривањеинтереснорационалне,
друштвеноекономскедимензиједруштвеногживота(Г.Ж.).18)

У том скло пу, те жи ште се ста вља на на гла ше ну кри ти ку 
Срп ске пра во слав не цр кве – као кон зер ва тив не, ре тро град не, ана-
хро не, фун да мен та ли стич ке, шо ви ни стич ке, кле ро фа ши стич ке, 
ан ти е вроп ске, ан ти де мо крат ске, ан ти ци ви ли за циј ске сна ге, ко ја 
има по вла шће ни по ло жај у срп ском дру штву; од но си се дис кри ми-
на тор ски пре ма ма лим вер ским за јед ни ца ма, те те сно са ра ђу је са 
срп ском др жа вом у ства ра њу „новогсрпскогидентитета(Г.Ж.) 
уте ме ље ног на пра во слав ним иде ја ма и вред но сти ма, ор ган ском 
по и ма њу дру штва и де сни чар ским иде о ло ги ја ма „кр ви и тла“.19) 
Ис ти чу ћи да су вред но сти ко је про мо ви ше ова цр ква - крај ње ар ха-
ич не, ко лек ти ви стич ке, ан ти за пад њач ке и ксе но фо бич не, док сам 
на чин њи хо вог про мо ви са ња од ли ку ју из ра зи та не то ле рант ност и 
агре сив ност; твр ди се да је од нос Срп ске пра во слав не цр кве пре-
ма оно ме што до ла зи из за пад ног кул тур но-ци ви ли за циј ског кру га 
екс трем но не га ти ван, да се чак мо же го во ри ти о на гла ше ном ан-
ти за пад ња штву, па ти ме, да кле и од ба ци ва њу са мих те ме ља мо-

17) Исто. 

18) Тре ба на по ме ну ти да и ина че из окри ља тзв. про е вроп ске, ул тра ре форм ске и ли бе рал-
не ин те ли ген ци је сти жу алар мант на упо зо ре ња да је у Ср би ји на по чет ку 21. ве ка на 
де лу про цес де се ку ла ри за ци је, ко ји ка рак те ри ше све ин тен зив ни је при бли жи ва ње цр-
кве др жа ви и кле ри ка ли за ци ја све у куп ног дру штва; што је про бле ма тич но не са мо са 
ста но ви шта оп штих стан дар да мо дер ног до ба, већ и спе ци фич них исто риј ских усло ва 
ти пич них за пост ко му ни стич ко, тран зи ци о но до ба у ко ме жи ви мо. Исти не ра ди, ме-
ђу тим, тре ба ре ћи да је ова кав за кљу чак у озбиљ ном рас ко ра ку „са све том жи во та“ 
што по твр ђу је чак и ак ту ел на „те о риј ска исти на“ у са вре ме ној со ци о ло ги ји ре ли ги је, 
у ко јој по сто ји еви ден тан спор баш око се ку ла ри за ци је ко ји ис хо ду је кон сти ту и са њем 
два ра ди кал но одво је на „та бо ра“ со ци о ло га. Та ко, ре ци мо, тзв. ан ти се ку ла ри сти оштро 
опо вр га ва ју те о ри ју по све то вље ња, на го ве шта ва ју ћи по вра так све тог („the re turn of the 
sac red“), те про гла ша ва ју ћи се ку ла ри за ци ју со ци јал ним и на уч ним ми том. Док, чак мно-
ги „не у трал ни“ со ци о ло зи у чи та вој овој при чи сма тра ју да се ку ла ри стич ка те за да нас 
до не кле гу би под при ти ском „ем пи риј ске сли ке“ о ре ви та ли за ци ји кон вен ци о нал не ре-
ли ги о зно сти у по је ди ним де ло ви ма чо ве чан ства, па и у нас, што је и на гна ло не ке со-
ци о ло ге да за поч ну пре е ла бо ра ци ју се ку ла ри стич ке иде је и за кљу че да по др шка ни је 
да та три јум фал ном сце на ри ју се ку ла ри за ци је, пре ма ко јем је опа да ње зна ча ја ре ли ги је 
ну жна осо би на дру шта ва ко ја се мо дер ни зу ју и мо дер них дру шта ва.

19) Новеелитеинационалнаидеологија,Србија2007:Самоизолација–реалностициљ,op.
cit.
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дер ног, де мо крат ског дру штва и др жа ве.20)А у том „ан ти за пад ња-
штву“ Срп ске пра во слав не цр кве, сма тра се, ва жно ме сто за у зи ма 
спе ци фич на кон цеп ци ја дру штва и др жа ве, у ко јој се „по је ди нац 
ута па у дру штво“ као у „ор ган ску це ли ну“, од ба цу ју ћи при то ме у 
пот пу но сти ин ди ви ду а ли зам и плу ра ли зам с њим, укљу чу ју ћи ту и 
пар тиј ски плу ра ли зам.21) На су прот то ме, ве ли се, усва ја ју се „прин-
ци пи со ли да ри зма и ко лек ти ви зма“ или „ у срп ској ва ри јан ти тог 
со ли да ри стич ког уче ња“ при хва та се – са бор ност, ну де ћи се као 
„фор му ла до ма ћин ско пра во слав не Ср би је“ 22). Ова иде ја са бор-
но сти укло пље на је, твр ди се на да ље, у не ку срп ску пра во слав ну 
ети ку ко ја као јед ну од глав них од ред ни ца има тај  „до ма ћин ски“ 
ка рак тер. Очи то је да се са свим зло на мер но или тек из пу ког не-
зна ња ов де го во ри о саборности, као не че му што је усме ре но про-
тив сло бо де лич но сти. Јер, лич ност упра во у са бор ном (ка то ли чан-
ском) пре о бра жа ју сти че еви дент ну сна гу да из ра зи жи вот - свест 
це ли не, а у то ме се и ма ни фе сту је јед но од бит них свој ста ва чо ве ка 
као дру штве ног би ћа и би ћа за јед ни це.23) Ов де се, да кле, ми сли на 
заједницу ко ја се за сни ва на за јед нич ким осе ћа њи ма сво јих чла но-
ва о ду бо кој уза јам ној при пад но сти, а не по ду дар но сти би ло ка-
квих њи хо вих ин те ре са. Ње на те мељ на ка рак те ри сти ка, оту да, и 
је сте саборност као су штин ски но ви ква ли тет жи во та ко јим се на
дилазе све по сто је ће и мо гу ће раз де ље но сти и про тив ста вље но сти 
на свим дру штве ним ни во и ма.  По ово ме су де ћи, са бор ни на чин 
жи во та на не ки на чин на ди ла зи чак сва ко де мо крат ски ор га ни зо-
ва но дру штво, ко је од ли ку је баш раз ли чи тост и су прот ста вље ност 
ин те ре са ње го вих чла но ва, чи је штет не по сле ди це се по ку ша ва ју 
убла жи ти и при ми ри ти про кла мо ва њем јед на ко сти свих љу ди на 
за кон ском и про це ду рал ном пла ну.

Сто га се пот пу но по гре шно на да ље из во ди за кљу чак, ка ко 
се као ве ли ки про блем по ка зу је то што Срп ска пра во слав на цр ква 

20) Види:Измеђуауторитаризмаидемократије:Србија,ЦрнаГора,Хрватска,књ.2,Ци
вилнодруштвоиполитичкакултура, уред ник Дра ги ца Ву ја ди но вић, Бе о град: Це дет, 
2004, про је кат ини ци рао Цен тар за де мо крат ску тран зи ци ју, ЦЕ ДЕМ из Под го ри це и 
Цен тар за ис тра жи ва ње тран зи ци је ци вил ног дру штва из За гре ба.

21)  Ви ди: Ол га По по вић-Об ра до вић, исто.

22)  Исто.

23) Са бор ност (ка то лич ност) ни на ко ји на чин ни је усме ре на про тив сло бо де лич но сти, ни-
ти пак ка то ли чан ска свест при па да не ком од ре ђе ном на ро ду;исто та ко, она ни је ни не ка 
„оп шта свест“, али ни „удру же на свест мно гих или Be wusstse in über ha upt не мач ких фи-
ло со фа“. На и ме, до ње се не до ла зи „ели ми ни са њем жи вих лич но сти, не го пре ла ском 
у пре о бра же ње лич них ло го са“. То за пра во зна чи да је ка то лич ност „стил или по ре дак 
или по став ка лич не све сти, ко ја се оства ру је кроз ства ра лач ки раз вој, а не пре ко уни-
ште ња лич но сти. (Ви ди:О. Ге ор ги је Фло ров ски, Преображајличности, у збор ни ку Ка
толичност(саборност)Цркве,књи га I, Бе о град, 1986.



ГорданаЖивковић Борбазановисрпскиидентитет

53

– ин си сти ра ју ћи на Трој ству: цр ква, на ци ја, др жа ва (ду бо ко уко ре-
ње ном у исто ри ју и тра ди ци ју) – у овом тре нут ку то трој ство на ме-
ће као фор му лу кул тур ног и по ли тич ког иден ти те та Ср ба. Јер, ве ли 
се „ ту се срп ска на ци о нал на др жа ва раз у ме као др жа ва свих Ср-
ба, а срп ска на ци ја као ет но-кон фе си о нал на за јед ни ца“.24) А ка ко је 
упра во цр ква, по ве сно гле да но, би ла око сни ца и кон стан та срп ског 
на ци о нал ног иден ти те та, то је она и да нас је дан од кључ них чи ни-
ла ца бло ка де“ у ко ју је до ве ден срп ски на род, ти ме „што је ра за пет 
из ме ђу зах те ва мо дер ног до ба, с јед не стра не, и фик ци ја ми то ва, с 
дру ге“.25) Сма тра се, за то, да без осло ба ђа ња од тих ми то ва, фик ци-
ја и пред ра су да, уоп ште ни је мо гу ће за ми сли ти да се срп ски на род 
ко нач но при бли жи би ло ка квој мо гућ но сти да оства ри соп стве ни 
иден ти тет као „иден ти тет мо дер не на ци је“.26) А то не ће би ти ни-
ма ло јед но став но и ла ко, с об зи ром да про цес де се ку ла ри за ци је 
за по чет до ла ском Ми ло ше ви ћа на власт, тек на кон 5. ок то бра 2000. 
го ди не ула зи у фа зу ин сти ту ци о на ли за ци је на свим ни во и ма жи-
во та др жа ве и дру штва; по себ но оним ко ји има ју кључ ну уло гу у 
об ли ко ва њу на ци о нал ног иден ти те та и све у куп ног кул тур ног мо-
де ла дру штва, са по себ ним ути ца јем на мла де љу де и на ства ра ње 
њи хо вог бу ду ћег мо де ла кул тур ног иден ти те та.27)  Иако је са свим 
тач но да је Срп ска пра во слав на би ла „око сни ца“ и „кон стан та“ 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та,28) оста је се без ду жног од го во-
ра на пре суд но пи та ње: ка ко је ова цр ква уоп ште мо гла оси гу ра-
ти про во ђе ње ова кве сво је тра ди ци о нал не дру штве не уло ге кроз 
чи та ву срп ску по вест?  А та кав од го вор, гла си: она је мо гла би ти 
на ни воу зах те ва вре ме на, пре све га за то што је по се до ва ла ви со-
ко ци ви ли зо ва но устрој ство, раз ви јен док три нар ни и те о ло шки си-
стем; а по врх све га, за то што се из ну тра оспо со би ла за пре но ше ње 
и „угра ђи ва ње“ нај ви ших европ ских и свет ских ци ви ли за циј ских 
и кул тур них те ко ви на у срп ско на род но тки во.29) За то је ве о ма про-
бле ма тич на тврд ња да  срп ски на род без од ба ци ва ња пра во слав ног 

24) Исто.

25)  Исто.

26)  Исто.

27)  Исто.

28) У пе ри о ди ма срп ске по ве сти у ко ји ма је до ла зи ло до гу бље ња са мо стал но сти, про па сти 
др жав не ор га ни за ци је, опа сно сти од оп ште дру штве не, пси хо ло шке и кул тур не ре гре си-
је, Срп ска цр ква је од и гра ла пр во ра зред ну уло гу у на ци о нал ној ин те гра ци ји и очу ва њу 
на ци о нал не све сти и иден ти те та.(Ви ди: Гор да на Жив ко вић, „Европ ска уни ја и на ци-
о нал ни иден ти тет“,збор ник СрбијаупредворјуЕвропскеуније–искушењаимогуће
исходиште,Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, 2010).

29) Ви ди: Гор да на Жив ко вић, „Цр ква и срп ска дру штве на за јед ни ца“, Националниинтерес, 
3/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.
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де ла свог иден ти те та, не мо же „ре а ли зо ва ти“ свој мо дер ни на ци-
о нал ни иден ти тет. Уоста лом, то је и у ди рект ној су прот но сти са 
„офи ци јел ним“ ста вом да на шње Евро пе да упра во за шти та ду хов-
ног иден ти те та сва ке зе мље и по што ва ње ње них по себ но сти пред-
ста вља је дан од при о ри тет них ци ље ва по ли ти ке Европ ске уни је.30) 
Та ко ђе, ве ли се „ка ко је „пер ма нент на по ли тич ка и ме диј ска кам-
па ња про тив Еуро пе и За па да до ве ла до ма сов ног скеп ти ци зма 
пре ма тзв. стра ним вред но сти ма и гло ри фи ка ци је тзв. аутох то них 
срп ских, пра во слав них вред но сти. Упра во пре ко та квих пре о вла-
ђу ју ћих сли ка из про шло сти фор ми ра на је новаидентитетскама
трица(Г.Ж.), пре ма ко јој је срп ска на ци ја исто риј ски ис прав на: 
она ни ка да ни је во ди ла осва јач ке ра то ве, увек је би ла на ис прав ној 
стра ни исто ри је, за др жа ла је исто риј ску не ви ност. Та ква са мо пер-
цеп ци ја обез бе ђу је апри ор ну мо рал ну и сва ку дру гу нео д го вор-
ност, јер, да ју ћи оре ол „исто риј ске чи сто те“, осло ба ђа не са мо у 
од но су на про шлост, не го и уна пред, од „не ис прав но сти“.31)Сход но 
то ме, сма тра се не до пу сти вим су де ло ва ње цр кве у про це су осми-
шља ва ња жи во та срп ског тран зи ци о ног дру штва, др жа ње ве ро на у-
ке у др жав ним шко ла ма, вра ћа ње Бо го слов ског фа кул те та у са став 
Бе о град ског уни вер зи те та, при су ство све ште ни ка у Вој сци, итд. 
32)Та ко ђе, из ла же се оштрој кри ти ци За кон о цр ква ма и вер ским 
за јед ни ца ма (2006), с об зи ром да се њи ме „на ру ша ва се ку лар ност 
др жа ве“ и „за у ста вља“ про цес модернизациje и евро пе и за ци је Ср-
би је, вра ћа ју ћи је у пред мо дер но до ба и оде љу ју ћи је од раз ви је ног 
за пад ног све та.33) 

Не мо же мо а да не при ме ти мо, да ова кви „про е вроп ски“ и 
„ко смо по лит ски“ зах те ви умно го ме ли че на већ до бро зна не ко-
му ни стич ке иде о ло шке за хва те на овим про сто ри ма –  у име про-
кла мо ва них ру ко во де ћих прин ци па ин тер на ци о на ли зма и ко смо-

30) Ви ди: Гор да на Жив ко вић, Цркваикризаполитичкезаједнице,Цен тар за хри шћан ске 
сту ди је, Бе о град, 2006.

31) Ви ди:Новеелитеинационалнаидеологија,op.cit. 

32) Ви ди: Гор да на Жив ко вић, „Де мо кра ти ја и сло бо да“, Српскаполитичкамисао, 2/2010, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010. 

33) Закон о црквама и верским заједницама (27. април 2006) уклања дотадашњу штетну 
праксу идеолошког и политичког волунтаризма, која је омогућавала најгрубљу 
манипулацију и злоупотребу у домену црквено-државних односа, те успоставља 
много повољније услове за црквено мисионарење у друштву. Њиме се решава статус 
цркава и верских заједница, што је иначе преко потребно, с обзиром да у овој области 
није било никакве законске регулативе; а од свих могућих солуција, најгоре је управо 
стање безакоња. Тиме се, фактички, један преживели, социјалистички, ауторитарни, 
недемократски, и по много чему чак тоталитарни, „образац“ „регулисања“ црквено-
државног живота коначно „отправио у историју“.(Види: Гордана Живковић, Друштвено-
политички положај цркве, (Раскид с комунистичким дисконтинуитетом), Црква и криза 
политичке заједнице, op. cit.
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по ли ти зма од ба ци ва ни су ола ко и не кри тич ки срп ска тра ди ци ја и 
бо га ти из дан ци срп ске по ве сти, док се иден ти фи ка ци ја с „без лич-
ном ма сом“ ла жног уни вер за ли зма по сти за ла од ри ца њем од све га 
вла сти тог – исто ри је, кул ту ре, тра ди ци је, ве ре, ко ре на и из во ри-
шта. По ста ју ћи, та ко, „гра ђа ни све та“ Ср би су, уисти ну, гу би ли 
свој кон кре тан људ ски лик! Јер, ви ше де це ниј ском ап со лу ти стич-
ком вла да ви ном агре сив не ате и стич ке, „ти то и стич ке“, пар тиј ско-
др жав не иде о ло ги је ду бо ко су уз др ма ни са ми те ме љи срп ског на-
ци о нал ног би ћа, иден ти те та и са мо све сти. На и ме, си сте мат ским 
и си стем ским по ти ски ва њем и по ни шта ва њем пра во слав них са др-
жа ја из це ли не дру штве ног жи во та би ло је пре кри ве но за бо ра вом 
све пра во слав но у срп ској исто ри ји, кул ту ри, мо ра лу, ства ра ла-
штву, ети ци, дру штве но сти и ду хов но сти. За по че та је би ла, да кле, 
сво је вр сна  ду хов на раз град ња мен та ли те та, ве ре и кул ту ре у Ср ба. 
А на пр вом ме сту, агре сив ни ате и зам на ру шио је те мељ но на че-
ло жи во та срп ске дру штве не за јед ни це – а то је са бор ност,34) ко ја 
је ни ма ло слу чај но и под врг ну та „хел син шкој“ оштрој кри ти ци и  
ана те ми.  Из прет ход них ис ка за са свим „ло гич но“ про из и ла зи  „за-
кључ ни став“ о кон крет ним дру штве ним вред но сти ма ко је тре ба 
што пре укло ни ти из жи во та срп ског тран зи ци о ног дру штва – а 
то су, пре све га, национализамкао синоним зафашизам (Г. Ж.), 
ко ји „ де ге не ри ше си стем вред но сти и не ги ра чо ве ка у свој ње го-
вој раз ли чи то сти; по том, ре ли ги ја и ве ра ко је „из ла зе из окви ра 
при ват но сти по је дин ца и по је дин ке“, по ста ју ћи део др жав не по-
ли ти ке. Ка ко је мо гу ће об ја сни ти  твр до кор ну чи ње ни цу да сво је 
„основ не не при ја те ље“ ова кви по бор ни ци „мо дер ног, европ ског 
иден ти те та“ у Ср ба35), баш као и не ка да у вре ме Ти то ве то та ли та-
ри стич ке вла да ви не, пре по зна ју упра во у аутен тич ним европ ским 
ци ви ли за циј ским вред но сти ма – на ци ји (пре све га и из над све га: 
срп ској), цр кви и тра ди ци ји?36) Мо же се чак с пра вом ре ћи да ов де 
све до чи мо је дан пра ви то та ли тар ни го вор – ис кљу чив, слеп и глув 
за ме ри тор ност чи ње ни ца, за тво рен у свој екс трем но иде о ло шки 
свет, у сна жном от по ру пре ма сна зи кри тич ког ми шље ња. Ја сно 
се са гле да ва, на и ме, и то баш из хо ри зон та про це са евро пе и за ци-
је Ср би је и ње ног вра ћа ња из ви ше де це ниј ског ти то и стич ког ге та 
у окри ље де мо крат ских зе ма ља, да ова кви ор то док сно иде о ло шки 

34) Ово је резултирало упадљивим негативизмом који је испунио целину живота, 
ма нифестујући се и у данас тако очитој подељености, неслози, конфликтима, 
дезорганизацији и лакомислености.

35)  У скоро свим друштвима која данас сачињавају Европску унију постоје бројни проблеми 
са идентитетом, који обелодањују дубоку кризу кроз коју пролази класичан национални 
идентитет и, нарочито, проблеме у вези са његовим тумачењем и реконструкцијом.

36) Гордана Живковић, Демократија и слобода, op. cit.
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„про е вроп ски ста во ви“ – ма ко ли ко се за о гр та ли у ху ма ни стич ко 
и ко смо по лит ско ру хо – је су са мо но стал гич не жа ло пој ке за оним 
што је ов де то ком прет ход них де це ни ја (пре осме сед ни це, на рав-
но)  „већ ви ђе но“, а што се на по при шту ју го сло вен ске кри зе обе-
ло да ни ло као уто пиј ско, ана хро но и са свим без вред но.37)

Но, чак и ка да би се ова ко про бле ма тич ни ис ка зи при хва-
ти ли као ем пи риј ски и те о риј ски за сно ва ни, не мо же се ни ка ко 
не ги ра ти чи ње ни ца да се ку ла ри за ци ја38) – као сло же ни дру штве-
но-исто риј ски про цес ко јим ре ли гиј ско ми шље ње, прак са и уста-
но ве гу бе дру штве ни зна чај, од но сно ко јим се дру штво, кул ту ра и 
љу ди осло ба ђа ју ре ли гиј ског ути ца ја – не во ди „ауто мат ски“ и „по 
се би“ ка ус по ста вља њу јед ног уисти ну мо дер ног и де мо крат ског 
дру штва. У при лог то га ја сно све до чи (и) це ло куп но исто риј ско 
ис ку ство „ре ал со ци ја ли стич ких дру шта ва“ из ко јих и на сто ји мо 
да се у про це су тран зи ци је еман ци пу је мо, кон сти ту и шу ћи пра ве 
те ме ље мо дер но сти и де мо кра тич но сти... На да ље, тре ти ра њем цр-
кве као уста но ве ко ја мо же да де лу је ис кљу чи во у окви ру чо ве ко ве 
„при ват но сти“ хри шћан ство се при хва та тек фор мал но, а уисти ну 
сво ди „на хри шћан ство без цр кве као јав не за јед ни це“, што је бе-
сми сли ца по се би ко ја не по сред но про тив ре чи истин ској при ро ди 
хри шћан ске цр кве као са бор не и ес ха то ло шке за јед ни це. Не за бо-
ра ви мо да и са ма Евро па, да нас – као ко нач ни циљ на ших по ли тич-
ких, др жав них и на ци о нал них стре мље ња – у на сто ја њу да про на-
ђе онај те мељ ко ји би су штин ски мо гао оси гу ра ти ње но је дин ство, 
на гла ше но ин си сти ра упра во на ци ви ли за ци ји као ду хов ној ди мен-
зи ји. Сход но то ме, је дан од при о ри тет них ци ље ва по ли ти ке Европ-
ске уни је и је сте баш за шти та ду хов ног иден ти те та сва ке зе мље и 
по што ва ње ње них по себ но сти.39)

Та ко, ре ци мо, у окви ру де ба те о вред но сти ма ко је су утка-
не у про цес европ ских ин те гра ци ја, ин тен зи ви ра не по чет ком 2003. 
го ди не, Па па Јо ван Па вле II са оп шта ва да Евро па по чи ва на за-
јед нич ким хри шћан ским ко ре ни ма ко ји про жи ма ју раз вој европ-
ског кон ти нен та све до да нас. Бу ду ћи да иде је хри шћан ства је су 
на од ре ђе ни на чин гра ди ле Евро пу, Ка то лич ка цр ква је из ри чи то 
зах те ва ла од Кон вен та да у тек сту пр вог уста ва ЕУ бу де пре по-
зна то за јед нич ко хри шћан ско на сле ђе Евро пе. На и ме, про сеч ни 
Евро пља нин је сте хри шћа нин, што зна чи да се упра во хри шћан-

37) Исто.

38) Lat. sa e cu la ri sa tion – по све то вље ње, пре тва ра ње не чег цр кве ног у све тов но-мир ско.

39) Про кла мо ва на на че ла ЕУ је су – сло бо да, де мо кра ти ја, по што ва ње људ ских пра ва, прав-
на др жа ва, по што ва ње основ них пра ва ка ко су по ста вље на у Европ ској кон вен ци ји о 
за шти ти људ ских пра ва и – по што ва ње на ци о нал них иден ти те та др жа ва чла ни ца.
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ске вред но сти мо гу сма тра ти бит ним са став ним де лом европ ског 
иден ти те та. По ред ова квог зах те ва, Па па је пред ло жио да цр ква ма 
бу де при знат дру штве ни ста тус и да се њи хо ве ак тив но сти  - не 
са гле да ва ју ис кљу чи во у сми слу лич них афи ни те та вер ни ка.40)То 
је и ра зу мљи во, с об зи ром на то да од го вор на пи та ње ка кав је до-
и ста од нос цр кве и ци вил ног дру штва за ви си пре све га од ње не 
по зи ци је у дру штву – уко ли ко се цр ква и ве ра раз у ме ју тек као чо-
ве ко ва при ват на сфе ра  (да кле, она ко ја не ма ствар ног зна ча ја за 
дру штве ни су жи вот гра ђа на) – ви ше не го очи то је да цр ква у том 
слу ча ју ско ро да и не ма ма ка квих до дир них та ча ка са ци вил ним 
дру штвом. Ме ђу тим, европ ски цр кве ни ве ли ко до стој ни ци пре по-
зна ју ле ги тим но ме сто и уло гу цр кве у да на шњој Евро пи упра во у 
по др жа ва њу ци ви ли за циј ског раз во ја и до стиг ну тих стан дар да мо-
рал но сти и ху ма но сти, кул ту ре то ле ран ци је, де мо крат ске рас пра-
ве и ди ја ло га.41) А та кав став је, очи то, у пот пу ној су прот но сти са 
офи ци јел ним ста но ви штем на ше „про е вроп ске“ и „про ре форм ске“ 
по ли тич ке и ци вил не „ели те“! За то се с пра вом мо же кон ста то ва ти 
да је озби љан про блем у знат ном де лу на ше јав но сти, то што се и 
да нас под одво је но шћу цр кве и др жа ве под ра зу ме ва пот пу но не по-
ду да ра ње њи хо ве де лат но сти, те ап со лут но од су ство за јед нич ких 
по сло ва. Јер, су прот но мо дер ном по и ма њу кон цеп та вер ске не у-
трал но сти др жа ве – ре а ли зо ва ном, и то не у чи стом ви ду, ре ци мо, у 
Фран цу ској – ми смо ов де све до ци пра вих ре ли ка та еми нент но ко-
му ни стич ког по и ма ња ре ли ги је као „опи ју ма за на род“, ко ју би са-
свим тре ба ло из гна ти из јав ног жи во та! А то не ма ни ка кве ве зе са 
при чом о Евро пи, де мо кра ти за ци ји и мо дер ни за ци ји! То по твр ђу је 
на не ки на чин до бро зна на чи ње ни ца да у „при зна тим“ де мо крат-
ским европ ским зе мља ма вла да си стем др жав не цр кве где се др-
жа ва иден ти фи ку је са ве ћин ском цр квом (као што су то Ен гле ска, 
Грч ка, по је ди не нор диј ске зе мље ), али и све за сту пље ни ји „мо дел“ 
ко о пе ра тив не одво је но сти уз бе не во лент ну са рад њу цр кве и др жа-
ве (Не мач ка, Аустри ја, а све ви ше Ита ли ја и Шпа ни ја). За то би се 
с пра вом мо гло ус твр ди ти ка ко је ов де за пра во реч о со ци ја ли стич-
ком „обра сцу“ од но ше ња пре ма цр кви и вер ским за јед ни ца ма, што 
пред ста вља озби љан про блем у сва ком дру штву ко је до жи вља ва 
се бе као де мо крат ско и плу ра ли стич ки ор га ни зо ва но, а има и пре-
тен зи је да бу де мо дер но и европ ско. 

40) Види: Мр Владимир Павићевић, Европски идентитет и вјерске заједнице, Центар за 
истраживање религије, Београд, 2005.

41) Гордана Живковић, „Црква и српска друштвена заједница“, Национални интерес, 
3/2009, op. cit.
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Што се ти че по зи ва на укла ња ње на ци о на ли зма „као си но-
ни ма за фа ши зам“ из срп ског тран зи ци о ног дру штва, а све за рад 
ре а ли за ци је „мо дер ног срп ског иден ти те та“ у функ ци ји евро пе и-
за ци је и мо дер ни за ци је, ства ри су још мно го јед но став ни је. На и-
ме, на ци ја не ма „рок тра ја ња“ и обич но је ста ра не ко ли ко сто ле ћа. 
Зна чи, на ци је по сто је ви ше ге не ра ци ја и укљу чу ју и пре ми ну ле 
чла но ве, али и бу ду ће ге не ра ци је. Сто га, при пад ни ци јед не на ци је 
има ју за јед нич ки иден ти тет, а на ци о нал ни иден ти тет под ра зу ме ва 
пре по зна тљи ве спе ци фич но сти од ре ђе не гру пе, као и лич ни осе ћај 
при пад но сти. Због то га, на ци о нал ни иден ти тет ни је не што што се 
„пре ко но ћи“ мо же не ким за кон ским ак том или по ли тич ком од лу-
ком про ме ни ти, а још ма ње „до ки ну ти“. На ци о нал ни иден ти тет је 
на стао то ком раз во ја на ро да, а ка сни је и на ци је, од но сно то ком ду-
гог по ве сног раз во ја за јед ни ца ко је су че сто бо ра ви ле на за јед нич-
кој те ри то ри ји, го во ри ле истим је зи ком и тво ри ле за јед нич ку кул-
ту ру. Иден ти те ти на ци ја ус по ста вље ни су на су прот иден ти те ти ма 
дру гих, а од и гра ли су из у зет но зна чај ну уло гу у по ве сти на ста ју-
ћих на ци ја. По зи ва ју ћи се на А. Сми та (А. Smith) и ње го во раз ма-
тра ње на ци о нал них иден ти те та, вре ди на зна чи ти сле де ћа обе леж ја 
на ци о нал ног иден ти те та – исто риј ска те ри то ри ја/отаџ би на; за јед-
нич ки ми то ви и исто риј ска се ћа ња; за јед нич ка ма сов на, јав на кул-
ту ра; за јед нич ка за кон ска пра ва и ду жно сти свих при пад ни ка на-
ци је у окви ру за јед нич ког прав ног си сте ма; за јед нич ка еко но ми ја, 
са те ри то ри јал ном мо бил но шћу при пад ни ка на ци је.42) На рав но, то 
ни ка ко не зна чи да је на ци о нал ни иден ти тет увек иста и не про мен-
љи ва ка те го ри ја, већ је ње го ва при ро да „отво ре на“ и ди на мич ка. 
С дру ге стра не, не мо же се по ре ћи да је у мо дер ном све ту (ет но) 
на ци о нал на гру па из у зет но моћ на дру штве на ка те го ри ја, а код ве-
ли ког бро ја љу ди се на ла зи чак при са мом вр ху ска ле со ци јал них 
ка те го ри ја, па да кле и са мо и ден ти фи ка ци је.  У при лог то ме го во ре 
зна чај не чи ње ни це, ко је по ка зу ју да те ку ћи про це си гло ба ли за ци је 
во де – уме сто ка „од у ми ра њу“ на ци о нал ног иден ти те та - у ства ри, 
ка оја ча ва њу на ци о нал них фру стра ци ја и на пе то сти у са мом иден-
ти те ту. То на не ки на чин обе ло да њу је и са ма чи ње ни ца да устав 
ЕУ – ко ји је сва ка ко тре ба ло да по мог не и раз во ју европ ског иден-
ти те та – све до да нас ни је ра ти фи ко ван. Пре ма то ме, сва ис хи тре на 
и оп ти ми стич на оче ки ва ња да се европ ске на ци је мо гу да нас ола-
ко и без про бле ма од ре ћи сво јих иден ти те та јед но став но „па да ју 
у во ду“! О то ме би мо ра ли ма ло да раз ми сле и „спу сте лоп ту“ и 
на ши ана ци о нал ни и „ко смо по лит ски“ на стро је ни бор ци за „хел-

42) Види: Сандра Раденовић, „Национални идентитет, етницитет, (критичка) култура 
сећања“, Филозофија и друштво, 3/2006, Институт за филозофију и друштвену теорију.
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син шку Евро пу“, у ко јој се за пра во чо ве ку ну ди са свим из ве сна 
пер спек ти ва де пер со на ли за ци је, де на ци фи ка ци је, гу бље ња лич ног 
и ко лек тив ног иден ти те та, бес по моћ но сти, стра ха, ута па ња све га 
лич но сног у си ви ло пот пу но оту ђе ног и над ре ђе ног ко лек ти ви те та 
Европ ске уни је. Тач ни је, Евро па у ко ју нас по зи ва Хел син шки од-
бор за људ ска пра ва у Ср би ји све ви ше под се ћа на Ве бе ро ву ви зи ју 
за пад не ци ви ли за ци је као „гво зде ног ка ве за“ ко ји гу ши чо ве ка и 
ње го ву сло бо ду, ну де ћи му ме ха ни зо ва ну пе три фи ка ци ју и пе си-
ми стич ки по глед на свет ли шен сва ког сми сла и зна че ња!

GordanaZivkovic

THESTRUGGLEFORNEWSERBIANIDENTITY

Summary
This paper discusses the complex, sensitive and insufficiently in-

vestigated problem of the transition and the Serbian national identity, 
operationalized through the following questions: should our integra-
tion into the European cultural and spiritual space exclude our tradition, 
specific cultural patterns and the ruling religious principles? Or do we 
just need to bring them into the common European cultural and spiritual 
heritage that will continue to develop in a specific form? Are inherited 
customs, the nature of people and the way of making their evaluations 
in a position to threaten the changes aimed at making invalid every-
thing that represent obstacle to the Europeanization of life? Or are the 
traditions quite capable to contribute it? Recalling the experience of 
developed Western countries shows that fundamental changes that they 
have been going through and it has not been any destruction of its own, 
but it was its modernization, the author maintains that tradition is not 
perceived as something given once and for all, but it has been estab-
lishing again and again by the efforts of new generations to preserve 
and strengthen its significance. Stressing that any trans-formation of 
the tradition as maintenance and reproduction of human identity into 
the ineffective past would led to tragic consequences in terms of hu-
man existence, the author warns that it overlooks that Europeanization 
would have no chance to determine not even this what is already won. 
Drawing attention to possible effects of such Europeaniza-tion in many 
ways resembled the well-known communist ideological interventions 
in these areas, the author dismisses as unjustified and harmful attitudes 
of the so-called alternative non-governmental organizations that the ba-
sic prob-lems of our wanderings and hardships of transition reflected in 
Serbian nationalism are the church and tradition.



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.47-60.

60

Keywords: transition, the Serbian national identity, church, tradition, mod-
ernization.

ЛИТЕРАТУРА

Жив ко вић, Гор да на: Цркваикризаполитичкезаједнице, Цен тар за хри шћан-
ске сту ди је, Бе о град, 2006.

Жив ко вић, Гор да на: Друштвенополитичкиположајцркве(раскидскомуни
стичкимдисконтинуитетом),Цркваикризаполитичкезаједнице, Цен-
тар за хри шћан ске сту ди је, Бе о град, 2006.

Жив ко вић, Гор да на: Европскаунијаинационалниидентитет,зборникСрби
јаупредворјуЕвропскеунијеискушењаимогућеисходиште, Ин сти тут 
за европ ске сту ди је, Бе о град, 2010.

Жив ко вић, Гор да на: „Де мо кра ти ја и сло бо да“, Српска политичка мисао, 
2/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.

Жив ко вић, Гор да на: „Цр ква и срп ска дру штве на за јед ни ца“, Националниин
терес, 3/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.

Измеђуауторитаризмаидемократије:Србија,ЦрнаГора,Хрватска,књ.2,
Цивилнодруштвоиполитичкакултура, уред ник Дра ги ца Ву ја ди но вић, 
Бе о град, Це дет, 2004.

Мр Вла ди мир Па ви ће вић, Европскиидентитетивјерскезаједнице,Цен тар 
за ис тра жи ва ње ре ли ги је, Бе о град, 2005. 

Нове елите и национална идеологија, Србија 2007: Самоизолација – реал
ностициљ,Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2008.

О. Ге ор ги је Фло ров ски, „Пре о бра жај лич но сти“,збор никКатоличност(са
борност)цркве,књ. I, Бе о град, 1986.

Ра ден ко вић, Сан дра: „На ци о нал ни иден ти тет, ет ни ци тет, (кри тич ка) кул ту ра 
се ћа ња“, Филозофијаидруштво, 3/2006, Бе о град, 2006.

Србија2007:Самоизолација–реалностициљ, Хел син шки од бор за људ ска 
пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2008.

* Овај рад је примљен 27. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.



УДК: 
316.32:316.722(497.11)
Прегледни
рад

Српска политичка мисао 
број 3/2011.

год. 18. vol. 33.
стр. 61-75.

61

ВеснаТрифуновић
УниверзитетуКрагујевцу,ПедагошкифакултетуЈагодини

СРПСКОДРУШТВОИГЛОБАЛИЗАЦИЈА:
ИЗМЕЂУКУЛТУРНОГИ

ПОЛИТИЧКОГИДЕНТИТЕТА*

Сажетак
Дру штва у тран зи ци ји упу ће на су на тра же ње спо ља шње 

по др шке за ус по ста вља ње уну тра шњег ре да. Овим дру штви ма је 
по треб но из ве сно вре ме за раз вој но вих соп стве них по ли тич ких 
струк ту ра, а до та да она су упу ће на на тра же ње спо ља шње по др-
шке за рад уну тра шњег ста би ли зо ва ња. У пер спек ти ви но вог свет-
ског по рет ка, као и у прет ход ним епо ха ма, осла ња ње на по др шку 
дру гих има сво ју це ну ко шта ња:  од дру шта ва ко ја се осла ња ју на 
другесе, че сто, зах те ва да не по сту па ју у скла ду са прет по став ка ма 
соп стве ног по сто ја ња. По ла га њем пре ве ли ких на да у мо дел за јед-
ни це др жа ва, по пут Европ ске Уни је, и де е та ти за ци ју при вре де и 
про сто ра, као про це са ко ји ће до ве сти до по ве зи ва ња на гло бал ном 
ни воу, др жа ве/дру штва у тран зи ци ји су нео пре зно из гу би ле је дан 
део сво је мо ћи, што мо же би ти увод у про цес њи хо вог рас па да ња. 
Ства ра њем про тек то ра та и тзв. ман дат ских обла сти, као по сле ди це 
де ло ва ња спо ља шњег фак то ра на те ри то ри ји др жа ва/дру шта ва у 
тран зи ци ји, до ла зи до раз гра ђи ва ња ста бил не др жав но сти, чи ји је 
из раз и гу бље ње кул тур не са мо свој но сти.

Осе тљи ва ли ни ја ве зе из ме ђу гло бал ног др жав ног про сто-
ра и ње го вог де ла ко ји има ка рак тер ман дат ске обла сти зах те ва 
све о бу хват но оси гу ра ње, пре све га, сна жну кул тур ну ак ци ју ко ја 
ће омо гу ћи ти за др жа ва ње кул тур ног и вер ског иден ти те та ет нич-

* При пре мље но у окви ру про јек та Одр жи вост иден ти те та Ср ба и на ци о нал них ма њи на 
у по гра нич ним оп шти на ма ис точ не и ју го и сточ не Ср би је (179013), ко ји се из во ди на 
Уни вер зи те ту у Ни шу – Ма шин ски фа кул тет, а фи нан си ра га Министарство просвете и 
науке Републике Србије.
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ко-кул тур них гру па на це ло куп ној те ри то ри ји. Из угла Европ ске 
по ве ље о пра ви ма културнаправа су на овим те ри то ри ја ма за га-
ран то ва на и уто ли ко ви ше из не на ђу је ини ци ја ти ва не ких зе ма ља 
чла ни ца Европ ске уни је (јун, 2011) да се срп ско кул тур но на сле-
ђе, реч је о сред њо ве ков ним ма на сти ри ма Срп ске пра во слав не цр-
кве на Ко со ву и Ме то хи ји, пре от ме из ри зни це срп ског кул тур ног 
на сле ђа и, по сре до ва њем УНЕ СКО про гла си за ба шти ну кул ту ре 
ко јој не при па да – тзв. ко сов ске (ал бан ске). Из не на ђу је, исто вре-
ме но, не по сто ја ње кон ти ну и ра не гло бал не др жав не по ли ти ке којa 
би би ла усме ре на на пред ста вља ње и очу ва ње срп ског кул тур ног 
на сле ђа соп стве ној и свет ској јав но сти – то би био сна жан до при-
нос ус по ста вља њу уну тра шњег ре да у срп ском дру штву.
Кључ не ре чи: кул тур ни иден ти тет, вер ски иден ти тет, по ли тич ки иден ти-

тет, кул тур на пра ва

Нај но ви ји по ку шај „од ре ђи ва ња“ кул тур ног иден ти те та 
Евро пе ни је уро дио пло дом: у пре ам бу ли на цр та Уста ва  Европ ске 
уни је ни су на ве де ни кул тур ни фак то ри ко ји пред ста вља ју по себ-
ност европ ског ду ха, већ су у тек сту на бро ја не по ли тич ке вред-
но сти (јед на кост љу ди, сло бо да, пред ност ра зу му). Ова кав ис ход 
по ка зу је да Европ ска уни ја ни је кул тур ни већ по ли тич ки про је кат, 
за чи ју функ ци о нал ност и оп ста нак је ва жно ус по ста вља ње и при-
хва та ње си сте ма ин сти ту ци о на ли зо ва них пра ви ла и про це ду рал-
них про пи са ко ји ће обез бе ди ти ре гу ли сан вид са рад ње и при пад-
но сти: га ран ци ју јед на ких пра ва и оба ве за и уче шће у до но ше њу 
по ли тич ких од лу ка ко је се ти чу свих. Свест о за јед нич ком и оба ве-
зу ју ћем од лу чи ва њу и де ло ва њу по је ди на ца и гру па у за јед ни ци у 
ко јој  жи ве, пред ста вља по ли тич ки иден ти тет. За уте ме ље ње и оп-
ста нак по ли тич ког иден ти те та, ме ђу тим, ни је нео п ход но да они ко-
ји де ле за јед нич ку по ли тич ку суд би ну де ле и за јед нич ке вред но сти 
и ори јен та ци је (кул тур не, ре ли гиј ске). Зна чај фор ми ра ња по ли тич-
ког иден ти те та Европ ске уни је по ти снуо је по тра гу за ње ним кул-
тур ним иден ти те том, оста вља ју ћи отво ре ном мо гућ ност упо тре бе 
кул тур ног иден ти те та, сво јих чла ни ца и пре тен де на та на ула зак у 
тзв. евро зо ну, у по ли тич ке свр хе.

При сту па ње но вих кан ди да та Европ ској уни ји за пад не зе-
мље чла ни це про бле ма ти зу ју због по сто ја ња раз ли ка у раз во ју 
кул ту ре Ис точ не и За пад не Евро пе. По сто ја ње раз ли ка (кул тур них, 
вер ских, је зич ких) омо гу ћа ва  фор ми ра ње дис тан це из ме ђу два де-
ла Евро пе: оне се по ли ти зу ју и до ла зи до њи хо ве ма ни пу ла ци је. 
Кул тур на, вер ска, је зич ка на сле ђа, ко ја ути чу на фор ми ра ње  ко-
лек тив них иден ти те та се до жи вља ва ју као опа сност по по ли тич ку 
ин те гра ци ју Уни је. Сто га су зе мље „мо ли о ци“ за ула зак у Европ ску 
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Уни ју скло ни је од дру гих да се од рек ну соп стве не кул тур не тра-
ди ци је, упра во због сум ње чла ни ца Уни је ко је чи не ње но је згро, 
да но си о ци де фи ни са них со ци о кул тур них иден ти те та мо гу да при-
хва те по ли тич ки иден ти тет ЕУ без от по ра.  Да ли ова бо ја зан, ме-
ђу тим, мо же да бу де оправ да ње зе мља ма Европ ске уни је за њи хо ву 
ин тер вен ци ју у ре ша ва њу иден ти тар них спо ро ва ме ђу бал кан ским 
на ро ди ма и за по ку шај пре кра ја ња исто ри је на бал кан ском про-
сто ру ко ји ба шти ни „моћ ну он то ло ги ју“?  Ка ко уоп ште раз у ме ти 
по ку шај за пад них зе ма ља, ко је чи не је згро ЕУ,  на 35. за се да њу 
Ко ми те та УНЕ СКА, одр жа ном у ју ну 2011. го ди не у Па ри зу, ко ји је 
тек по сле сна жне срп ске ди пло мат ске „бор бе“ спре чен, да се срп-
ско сред њо ве ков но пра во слав но на сле ђе и то ма на сти ри и цр кве 
Бо го ро ди ца Ље ви шка, Гра ча ни ца, Ви со ки Де ча ни и Пећ ка па три-
јар ши ја про гла се за сред њо ве ков но ко сов ско на сле ђе, тј. кул тур но 
на сле ђе  тзв. ко сов ске др жа ве? 

У раз у ме ва њу ова квог не ле ги тим ног на сто ја ња мо гу ће је 
прет по ста ви ти да су ак те ри, по кре та чи не ле ги тим не ак ци је пре и-
ме но ва ња и при сва ја ња ту ђег кул тур ног на сле ђа, би ли под стак ну ти 
сле де ћим идеј ним кон струк ти ма: (а) у са вре ме ном гло ба ли зо ва ном 
све ту тен ден ци је ка кри ста ли за ци ји и очу ва њу ви ше ди мен зи о-
нал ног кул тур ног иден ти те та ни су при хва тљи ве, јер не до при-
но се фор ми ра њу чвр стих над на ци о нал них струк ту ра у ко ји ма се 
до но се од лу ке и ре гу ли шу су ве ре на пра ва свих при пад ни ка по-
ли тич ке за јед ни це; (б) за ле ги ти ми тет и ефи ка сност за јед нич ког 
де ло ва ња уну тар тран сна ци о нал них асо ци ја ци ја, ин си сти ра ње на 
ја сним раз ли ка ма у кул ту ри,  ис ти ца ње иден ти тар них по себ но сти  
(за јед нич ке вред но сти, пре да ња, зна ње, прак са ) и по де ла на сле ђа 
на „на ше“ и „ту ђе“ ни је ко ри сно јер на гла ша ва њем раз ли ка, ме ђу 
њи хо вим но си о ци ма, се   ус по ста вља дис тан ца  (кул тур на, ет нич-
ка, по ли тич ка). Спрем ност  за по кре та ње ини ци ја ти ве при сва ја ња 
ту ђег кул тур ног на сле ђа и пре кра ја ња исто ри је у окви ру јед ног ге-
о по ли тич ког про сто ра, по ка зу је да су за глав не ак те ре та квих до га-
ђа ја, све ак ци је усме ре не на уру ша ва ње про це са пам ће ња дру штва 
(од нос пре ма ко лек тив ним се ћа њи ма и њи хо вим ту ма че њи ма) оче-
ки ва ни и по же љан при лог про це су по ли тич ког ује ди ња ва ња. То, 
са мо, по ка зу је да тзв. европ ска гло ба ли за ци ја, за рад осна жи ва ња 
пра ва и мо ћи по ли тич ког гра ђан ства, ла ко жр тву је кул тур не иден-
ти те те при пад ни ка оних со ци о кул тур них ми љеа у раз ли чи тим дру-
штви ма, за ко је сма тра да се те ме ље на вред но сти ма ко је ни су по-
ду дар не са вр хов ним вред но сти ма  за пад них зе ма ља. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА,ЗЕМЉЕУТРАНЗИ
ЦИЈИИПОЛИТИЧКИИДЕНТИТЕТ

На уч но-тех но ло шка ре во лу ци ја, кре та ње но вих про из вод них 
сна га и раз ви је на по де ла ра да до ве ле су до ви со ке ме ђу за ви сно сти 
у све ту и тзв. по ја ве умре же ног дру штва. Ства ра ње свет ског гло-
бал ног си сте ма, ме ђу тим, ни је до ве ло до ујед на ча ва ња рас по де ле 
дру штве не мо ћи: свет је и да ље хи је рар хиј ски струк ту ри ран, по-
сто је из ра же не со ци јал но кла сне и ре ги о нал не по де ле – ра сте моћ 
зе ма ља свет ског цен тра  а сла бе дру штва свет ске пе ри фе ри је. До-
шло је до број них ге о по ли тич ких и ге о е ко ном ских пре гру пи са ва ња 
и ин те гра ци ја, ко је се бо ре за ли дер ство у тех но ло ги ја ма, кон тро ли 
енер ге на та, еко но ми ји, а под руч је кул ту ре ко ри сте за обез бе ђи ва ње 
соп стве ног до ми нант ног ути ца ја у гло бал ним раз ме ра ма. Европ ска 
уни ја, као ма кро е ко ном ска и ма кро по ли тич ка ре ги о нал на ин те гра-
ци ја, на сто ји да оства ри сво је вр сну ре ко ло ни за ци ју про сто ра ју го-
и сточ не Евро пе (или За пад ног Бал ка на) „пе ри фе ри за ци јом ње го ве 
еко но ми је, дру штва и кул ту ре“1). Де струк ци ја еко но ми је, ано ми-
ја дру штва и уру ша ва ње ин те гри те та ло кал них кул ту ра,  кул тур-
не тра ди ци је и иден ти те та пра те ћи су де кор про це са про из вод ње 
за ви сних дру шта ва пе ри фер ног ка пи та ли зма, ко ји ма при па да ју и 
дру штва у тран зи ци ји.  Бал кан ске дру штва у тран зи ци ји, укљу чу-
ју ћи и срп ско, по ка зу ју спрем ност да уче ству ју у мо дер ни за циј-
ским  и евро ин те гра циј ским про це си ма, али, исто вре ме но, не ка 
од њих не ма ју ја сно де фи ни са ну кул тур ну по ли ти ку, већ је она у 
функ ци ји раз во ја кул ту ре за ви сно сти у ко јој је пре кра ја ње исто ри-
је уоби ча је на по ја ва. У срп ском дру штву усво је но је на че ло, на мет-
ну то, да кул тур ни иден ти тет, иако, мо жда, пред ста вља „ду шу“ на-
ро да, у по ли ти ку уно си на си ље и сто га је ма ње-ви ше не по же љан.

При дру жи ва ње Европ ској уни ји пред ста вља пр во ра зре дан 
по ли тич ки циљ зе ма ља За пад ног Бал ка на, чи ја ре а ли за ци ја мо же 
да отво ри про блем очу ва ња по ли тич ког иден ти те та Уни је. На пи-
та ње коуопштеможедабуденовачланицаЕУ? не мо гу ће је од го-
во ри ти а да се не за поч не при ча о иден ти те ту Евро пе. Као и сву да, 
та ко и у Евро пи, при ча о иден ти те ту је вр ло осе тљи ва. Тра га ње за 
истим је до ве ло до са ста вља ња Повељеоевропскомидентитету 
(1995). Ова по ве ља, ме ђу тим, „сво јим по ли тич ким па ро ла ма о сло
боди,миру,људскомдостојанству,равноправностиисоцијалној
правди... ко је спа да ју у основ не по ли тич ке вред но сти, али не из-

1) Љ. Ми тро вић, „Тран зи ци ја без со ци јал не од го вор но сти и про из вод ња за ви сних дру шта-
ва пе ри фер ног ка пи та ли зма“, Тран зи ци ја у пе ри фер ни ка пи та ли зам: огле ди из со ци о ло-
ги је гло бал них и ре ги о нал них про ме на, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, 
стр. 152.
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ра жа ва ју ни кул тур ну ни по ли тич ку по себ ност по ко јој би Евро па 
да нас би ла је дин стве на у све ту“2), не са др жи еле мен те иден ти те-
та ко ји би мо гли да раз ви ју „осе ћа ње отаџ бин ске при пад но сти“ у 
окви ру ЕУ. Хришћанствои просветитељство,као ствар не ве ли-
чи не европ ске кул ту ре, ни су до би ле при ли ку да бу ду пре по зна те 
као кул тур на осо бе ност Евро пе.Европ ска уни ја се су о ча ва са не-
мо гућ но шћу кон сти ту и са ња је дин стве ног кул тур ног иден ти те та, 
пред ност се ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма да је на ци о нал ним иден ти-
те ти ма и на ци о нал ним кул ту ра ма, а као осно ва за јед ни це се сма-
тра ју чи сто по ли тич ке вред но сти једнакостљуди,слободаипред
ностразума.

При сту па ње Ср би је, као ма ле зе мље, европ ским ин те гра ци-
ја ма је оп те ре ће но бал кан ским усу дом : ма ли смо и са ми смо. Та-
ква по зи ци ја је упра во она ко ју И. Се ку лић опи су је у есе ју Балкан: 
„Зла та не ма мо, ве ли ке ин ду стри је за кон ку рен ци ју не ма мо; ми сти-
ци зма и оп се не ве ли чи не не ма мо. Оста је нам кон цен тра ци ја ду ха 
и па ме ти, и ди сци пли на мо ра ла. Ста ра на ша ко сов ска ме та фи зи ка. 
Има мо да се усред сре ди мо у би ћу, је зи ку, мо ра лу и Бо гу. Јер то су 
ства ри са ко ји ма се оста је по сле ра то ва, по бе да и по ра за.”3). Из гле-
да да исто риј ско ис ку ство бал кан ских на ро да, оп те ре ће но су ко би-
ма и ра то ви ма, не под сти че про је кат ства ра ња бал кан ских ин те гра-
ци ја, већ сва ку по је ди ну зе мљу усме ра ва пр вен стве но ка дру гим 
ре ги о нал ним ин те гра ци ја ма и чи ни их при јем чи вим за при хва та ње 
гло ба ли стич ке по ну де тзв. за пад ног дру штва. 

Срп ско дру штво је по ка за ло на ме ру да се при дру жи европ-
ским дру штви ма, али сам про цес при дру жи ва ња је усло вљен ни-
зом зах те ва за при ла го ђа ва ње по сто је ће дру штве не ор га ни за ци је 
европ ским стан дар ди ма што прет по ста вља по сто ја ње ка па ци те та 
за оства ри ва ње про ме на.  У прет ход них сто го ди на срп ско дру штво 
је ис ка за ло ве ли ки по тен ци јал за пре о бра жа је, пре шав ши дуг пут 
од тра ди ци о нал ног аграр ног дру штва, пре ко ства ра ња мла дог гра-
ђан ског дру штва, за тим кон сти ту и са ња, у по чет ку ор то док сног, а 
ка сни је ме ка ног и аутен тич ног са мо у прав ног со ци ја ли зма, до пре-
у зи ма ња вла сти од тзв. сна га де мо крат ског бло ка 2000. го ди не, ко-
ји су зе мљу уве ли у тран зи ци ју, са озбиљ ним на зна ка ма при бли-
жа ва ња мо де лу нео ли бе рал ног ка пи та ли зма. Сва ки од на бро ја них 
пре ла за из и ски вао је про ме ну пра те ћег де ко ра: ме ња не су вред но-
сти, иде о ло ги ја, ко лек тив но се ћа ње, је зик, ико но гра фи је, а срп ско 
дру штво је оп ста ло за хва љу ју ћи ло ги ци на из ме нич ног сме њи ва ња 

2) Т. Ма јер, ИдентитетЕвропе:јединственадушаЕвропскеуније?, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2009, стр. 14.

3) И. Се ку лић, Балкан, Алеф, Бе о град, 2003, стр. 55.
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про це са наметања, прихватања и одбацивања си стем ских ори-
јен ти ра. Сва ка но ва ге не ра ци ја је у про те клом ве ку би ла при мо-
ра на да по чи ње из по чет ка, или го то во из по чет ка, од ри чу ћи се 
нај бли же тра ди ци је, уз стал ну опа сност да на до ла зе ћи дис кон ти-
ну и те ти у дру штве ном раз во ју не по ти сну у пот пу но сти кон сти ту-
и шу ће еле мен те кул тур ног иден ти те та. По ти ски ва не су исти ни те 
пред ста ве о ста ри јој про шло сти, ме ђу њи ма и о пра во сла вљу: ду-
го трај но си стем ско ми ни ми зи ра ње уло ге пра во сла вља у на ци о нал-
ној и кул тур ној исто ри ји до ве ло је до не схва та ња ње го вог зна ча ја 
за кон сти ту и са ње кул тур ног иден ти те та Ср ба.  

Та ко се у про те клој де це ни ји до го ди ло да су Ср би, у про це пу 
из ме ђу бле дих пред ста ва о про шло сти и ма гло ви тој сли ци пре о-
бра жа ја у бу дућ но сти, ду хов но не по сто ја ни, из ла зак из те шке са-
да шњи це раз у ме ли као ма ни хеј ски из бор из ме ђу срп ске на ци о нал-
не  ре не сан се и из ла ска на европ ску над на ци о нал ну сце ну. Ни ко, 
из гле да, ни је раз ми шљао о њи хо вој син те зи. На срп ској дру штве-
ној сце ни тај ма ни хеј ски из бор, де ли мич но, од сли ка ва мит ско ожи-
вља ва ње Ко сов ског за ве та на ње го ву 600. го ди шњи цу и ми ли он ско 
оку пља ње на род но сно про бу ђе них Ср ба у сла ву овог до га ђа ја, да 
би у на ред них де се так го ди на тај мит био за не ма рен и по ти снут де-
ша ва њи ма, ко ја су обе ле жи ла крај по сто ја ња Ју го сла ви је, и на кра-
ју, из гу бљен. Сим бо ли ка Ко сов ског за ве та у по ре ђе њу са сим бо ли-
ком По ве ље о европ ском иден ти те ту, као за ста ве гло ба ли зо ва ног 
дру штва, де лу је ар ха ич но, ира ци о нал но, а не по др жа на од стра не 
ве ли ких дру штве них ин сти ту ци ја и не по треб но. Крај про те кле де-
це ни је овен чан ве ли ким срп ским по ра зом (по ли тич ким, еко ном-
ским, вој ним) за вр шио се ста вља њем Ср би је под сво је вр сни по-
ли тич ки па тро нат, а је дан њен део и под вој ну упра ву (Ко со во и 
Ме то хи ја), по ка зу ју ћи ја сно да, ако се из исто ри је не из ву ку по у ке, 
она се стал но по на вља: ни исто ри ја, ни свет не во ле по ра же не. Та-
кви се на ла зе у не ми ло сти, а она се да нас на зи ва тран зи ци ја и тра-
жи од го вор на пи та ње далистеспремнизапреображаје? 

Исто риј ско ис ку ство зе ма ља За пад не Евро пе про же то стал-
ним су ко би ма, би ло је под стрек европ ским на ци ја ма да се  укљу че 
у ви ше об ли ке еко ном ских, по ли тич ких и кул тур них ин те гра ци ја, 
раз ви ја ју ћи фор му гра ђан ске по ли тич ке за јед ни це у чи јем цен тру 
су гра ђан ска пра ва и сло бо де. Исто риј ско ис ку ство зе ма ља на бал-
кан ским про сто ри ма је дру га чи је: бал кан ске на ци је се и да нас раз-
ви ја ју као ет нич ке за јед ни це. Њи хо ви др жав ни ен ти те ти се, да нас, 
рас па да ју - спо ља услед „де ло ва ња тран сна ци о нал них ком па ни ја 
на фо ну про це са гло ба ли за ци је, а из ну тра на ра ста њем се па ра ти-
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стич ких по кре та и иден ти тар них су ко ба“4). Срп ско дру штво и да-
нас тр пи по сле ди це ет нич ких су ко ба и не ре ше них на ци о нал них 
пи та ња на Бал ка ну, сто га је, нео п ход но  по но во се за пи та ти: да 
ли су за по че те про ме не у на шем дру штву и кул ту ри на ста ле као 
по сле ди ца раз у ме ва ња но во на ста лих гло бал них усло ва раз во ја и 
са гле да ва ња ло кал них адап ти бил них мо гућ но сти или је њи хов ка-
рак тер сти хиј ски?

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА,ЗЕМЉЕУТРАНЗИ
ЦИЈИИКУЛТУРНИИДЕНТИТЕТ

Иден ти тет, вр ло че сто, мо же да до ве де до „по гре шног раз у-
ме ва ња оно га што при па да сфе ри по ли ти ке“  са тра гич ним по сле-
ди ца ма. Да би се из бе гло тзв. лу ди ло иден ти те та, ко је је ни зом рат-
них су ко ба обе ле жи ло по след ње де це ни је 20. ве ка  нео п ход но је да 
се сви ви до ви иден ти те та раз ви ја ју као отво ре ни иден ти тет, иден-
ти тет ко ји ограђује, али неискључује. Иден ти тет, по се би, фор ми ра 
гра ни цу ко јом се оно вла сти то одва ја од оног дру гог, али се оно 
дру го не ис кљу чу је и не до жи вља ва као ту ђе и не при ја тељ ско. Уко-
ли ко се иден ти тет фор ми ра као отво ре ни иден ти тет, „као по ли тич-
ка свест о устав но сти соп стве не зе мље, на ро чи то у пост мо дер ном 
об ли ку ка да сва ка ко пре ва зи ла зи на ци о нал не гра ни це, он да иден-
ти фи ка ци ја са на ци о нал ном др жа вом не пред ста вља пре пре ку на 
пу ту ка ства ра њу европ ског гра ђан ског иден ти те та“5), или, уоп ште, 
ре ги о нал ног иден ти те та. У том кон тек сту тре ба раз у ме ти по тре бу 
да се соп стве но кул тур но на сле ђе за шти ти од ту ђег при сва ја ња: 
не до пу сти во је да срп ско кул тур но на сле ђе, сред њо ве ков ни пра-
во слав ни спо ме ни ци, ко ји све до че о ви си ни кул тур ног раз вит ка 
Ср ба у њи хо вој сред њо ве ков ној др жа ви, бу де раз ба шти ње но ује-
ди ње ним при ти ском тзв. ве ли ких си ла у ме ђу на род ној за јед ни ци 
и на сил ним и вар вар ским чи ном уни шта ва ња и кра ђе срп ског кул-
тур ног бла га од стра не ал бан ског ет ни ци те та на Ко со ву и Ме то хи-
ји, жељ ног те ри то ри је и по вла сти ца. Не до пу сти во је да се Цр ква 

4) Љ. Ми тро вић, „На ци је на Бал ка ну из ме ђу про то мо дер них ет нич ких гру па и мо дер них 
гра ђан ских по ли тич ких за јед ни ца“, Тран зи ци ја у пе ри фер ни ка пи та ли зам: огле ди из со-
ци о ло ги је гло бал них и ре ги о нал них про ме на, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
стр. 176.

5) Т. Ма јер, нав. де ло, стр. 57. 
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Бо го ро ди це Ље ви шке6), ма на стир Гра ча ни ца7), ма на стир Ви со ки 
Де ча ни8) и Пећ ка па три јар ши ја 9), као спо ме ни ци на УНЕ СКО-вој 
ли сти свет ске кул тур не ба шти не, а сви пред ста вља ју би се ре срп ске 
сред њо ве ков не пра во слав не кул ту ре, до го вор но про гла ша ва ју, од 
стра не по је ди них чла ни ца  Европ ске уни је и САД, спо ме ни ци ма 
ко сов ске (ал бан ске) др жа ве /кул ту ре. Као што је не до пу сти во, да 
се  у по след њим де це ни ја ма про те клог ве ка и у овој пр вој но вог 
ми ле ни ју ма ни је учи ни ло ни шта на пред ста вља њу срп ског кул-
тур ног бла га свет ској јав но сти. Ин ди ка тив но је, за при чу о од но су 
из ме ђу гло ба ли за ци је и ло кал не кул ту ре, да су тек по сле агре си је 
НА ТО над  СРЈ (1999), по след њег ма сов ног ет нич ког чи шће ња Ср-
ба са Ко со ва и Ме то хи је (2004) и са мо про гла ше ња не за ви сно сти 
тзв. др жа ве Ко со во (2008), по ме ну ти срп ски спо ме ни ци кул ту ре 
увр ште ни у УНЕ СКО-ву ли сту свет ске кул тур не ба шти не, али као 
део ан сам бла сред њо ве ков них ма на сти ра на Ко со ву. Име но ва ње 
средњовековниманастиринаКосову већ до во ди у пи та ње њи хо ву 
кул тур ну при пад ност, а ту ђе сво ја та ње срп ског кул тур ног на сле ђа 
се и да ље на ста вља (на са мо про гла ше ној те ри то ри ји Ко со во пу-
ште на је у оп ти цај се ри ја по штан ских мар ки ца са на зна ком ар хи-
тек тон ско бла го Ко со ва и при ка зом  ма на сти ра Ви со ки Де ча ни без 
од ред ни це да је то срп ски ма на стир), без пра вог од го во ра пред-
став ни ка др жа ве Ср би је, чи ји су пре ци уло жи ли на пор да по том-
ци ма, као узор бри ге о спа се њу, оста ве тра го ве за ве та са Бо гом. Зар 

6) Бо го ро ди ца Ље ви шка, цр ква у При зре ну, за ду жби на је срп ског кра ља Ми лу ти на, по диг-
ну та 1306-1307. год. Цр ква је исто риј ско се ди ште епи ско па при зрен ског Срп ске пра во-
слав не цр кве. Цр ква је за па ље на 17. мар та 2004. го ди не од стра не Ал ба на ца.  13. ју ла 
2006. го ди не цр ква Бо го ро ди це Ље ви шке је ста вље на на УНЕ СКО-вој ли сти свет ске 
кул тур не ба шти не као део ан сам бла сред њо ве ков них спо ме ни ка на Ко со ву. За ову гру пу 
спо ме ни ка се сма тра да су угро же ни.

7) Ма на стир Грачаницу је са гра дио срп ски краљ Ми лу тин око 1310. го ди не и по све тио 
је Ус пе њу Пре све те Бо го ро ди це.На ла зи се у се лу Гра ча ни ца, на оба ли ре ке Гра чан ке, 
де сне при то ке Сит ни це,  ју жно од При шти не. На УНЕ СКО-вој ли сти свет ске кул тур не 
ба шти не ста вљен је 2004. го ди не.

8) Ма на стир Ви со ки  Де ча ни  је за ду жби на срп ског кра ља Сте фа на  Де чан ског. Град ња је 
по че ла 1327, за вр ше на 1335, а фре ске осли ка не (за вр ше не) око 1350. . Ма на стир је по-
све ћен Ваз не се њу Го спо да Ису са Хри ста. На ла зи се по ред ре чи це Де чан ска Би стри ца, 
ју го за пад но од Пе ћи, ис под пла нин ског ма си ва Про кле ти је. Овај ма на стир је на ли сти 
УНЕ СКО-ве ли сте свет ске ба шти не од 2004. го ди не.

9) Ма на стир Пећ ка па три јар ши ја је скуп цр ка ва на до ма ку Пе ћи, крај Пећ ке Би стри це на 
ула зу у Ру гов ску кли су ру. У њој се ве ко ви ма на ла зи се ди ште  срп ских ар хи е пи ско па 
и па три ја ра ха. Ма на стир ски ком плекс са сто ји се од че ти ри цр кве ко је су са гра ђе не у 
пе ри о ду из ме ђу 13. и 14. ве ка. На ме сту где је са да Пећ ка па три јар ши ја још за жи во та 
Све тог Са ве је осно ван ме тох ма на сти ра Жи че. Ар хи е пи скоп Ар се ни је I је по ди гао на 
овом ме то ху цр кву Све тих Апо сто ла, ко ја је око 1250. го ди не жи во пи са на. Ар хи е пи скоп 
Ни ко дим је по ди гао цр кву Све тог Ди ми три ја око 1320. го ди не. Ар хи е пи скоп Да ни ло II 
са гра дио је храм по све ћен Бо го ро ди ци Оди ги три ји и цр кви цу Све тог Ни ко ле, при пра ту 
и пирг.
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ови спо ме ни ци срп ске кул ту ре ни су мо гли ра ни је да по ста ну део 
свет ске кул тур не ба шти не и, на ро чи то, са од ред ни цом средњове
ковниманастириСрпскеправославнецрквенаКосовуиМетохији? 
Од ри ца ње од соп ства и не спрет но за сту па ње соп стве них ин те ре са 
или од у ста ја ње од истих, ни јед ном на ро ду и ни јед ној др жа ви ни је 
до не ло ме ђу на род но при зна ње и по ли тич ку ко рист. 

По ку шај оправ да ња да за рад по ли тич ких ин те гра ци ја тре ба 
да се од рек не мо кул тур ног иден ти те та ни је пло до тво ран: јер ако 
кул тур ни иден ти тет ни је од ко ри сти не ки ма (Ср би ма), ка ко он да 
об ја сни ти да је ва жан за дру ге (Ал бан ци ма). Ини ци ја ти ва тзв. за-
пад них зе ма ља на 35. За се да њу Ко ми те та УНЕ СКО одр жа ном у 
пе ри о ду од 19. до 29 ју на у Па ри зу, да се срп ско кул тур но на сле-
ђе про гла си за на сле ђе ко сов ско (ал бан ско) мо же да се ту ма чи као 
по ку шај об ли ко ва ња дру штве ног пам ће ња та ко што би ле ги ти ми-
тет по бед ни ка био при знат јед ном за увек – ге о стра те зи „европ-
ске гло ба ли за ци је“ же ле да са да шњост одво је од све га што јој је 
прет хо ди ло и то,  на тра гу ми сли П. Ко нер то на (Paul Con ner ton), 
чи ном не дво сми сле ног раз гра ни ча ва ња. Уру ша ва њем тво ре ви на 
јед не кул ту ре (срп ске) и уоб ли че ног кул тур ног иден ти те та, њи хо-
вим екс пли цит ним пре и ме но ва њем, уру ша ва се и др жа ва и по ли-
тич ка те ле о ло ги ја, ко ја је та кву кул ту ру и иден ти тет по др жа ва ла и 
оза ко њи ва ла. Ус по ста вља ју ћи ана ло ги ју, уко ли ко је та ква уоп ште 
мо гу ћа,  из ме ђу чи на кра ље у би ства  „у ко јем уби ство за пра во ни је 
то ли ко прет ња мо ћи ди на сти је ко ли ко ње но им пли цит но при зна-
ње“10) и чи на при сва ја ња ту ђе кул ту ре, ка да се исти мо же раз у ме-
ти као признање до стиг ну ћа те кул ту ре, мо гу ће је за кљу чи ти да 
се ти ме раз ра чу на ва са ле ги ти ми те том и су ве ре ни те том дру штва/
др жа ве/на ци је чи ја се кул ту ра сво ја та. Ак те ри кул тур не по ли ти ке 
у Ср би ји, као да гу бе из ви да чи ње ни цу да срп ско сред њо ве ков-
но пра во слав но на сле ђе на Ко со ву и Ме то хи ји да је ле ги ти ми тет 
и пра во на су ве ре ни тет ње ном ба шти ни ку.  Не по сто ји, ме ђу тим,  
кон ти ну и ра на кул тур на ак ци ја у бли жој и да љој про шло сти, чи ји 
је циљ био пред ста вља ње свет ској, али и до ма ћој јав но сти, срп ске 
кул тур не ба шти не; не по сто ји де фи ни са на обра зов на по ли ти ка као 
део укуп не раз вој не по ли ти ке, де це ни ја ма већ, чи ји је циљ  уте ме-
ље ње кул тур ног иден ти те та Ср ба, по себ но ис ти ца ње зна ча ја ње-
го вог ре ли гиј ског еле мен та – пра во сла вља; у ме диј ском про сто ру 
Ср би је, пи та ње срп ског кул тур ног иден ти те та је мар ги на ли зо ва но, 
не по сто ји озбиљ но ин те ре со ва ње да се учи ни си стем ски про дор 
и до ма ћој, ре ги о нал ној и свет ској јав но сти пред ста ве кул тур на до-

10) П. Ко нер тон, Ка ко дру штва пам те, Са ми здат Б92, Бе о град, 2002, стр. 18.
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бра ни за прет ход них ге не ра ци ја, ко ја би, у пот пу но сти, мо гла да 
про ме не сте ре о тип ну сли ку о „не кул тур ним Ср би ма“ .

Због исто риј ског ис ку ства, у ко ме су се за пад но е вроп ске 
на ци је раз ви ја ле као гра ђан ске по ли тич ке за јед ни це,  Евро пља ни 
мо гу да твр де да им ни је по тре бан кул тур ни не го по ли тич ки иден-
ти тет, али за Ср бе, због раз ли чи тог кон тек ста у ко ме се од ви јао њи-
хов дру штве ни и кул тур ни раз вој, кул тур ни иден ти тет је прет по-
став ка фор ми ра ња по ли тич ког ле ги ти ми те та де мо крат ске др жа ве. 

Ди ле ма да ли са чу ва ти или се од ре ћи соп стве ног кул тур ног 
иден ти те та још ни је раз ре ше на у зе мља ма тран зи ци је. Од лу чан од-
го вор је те шко да ти, али се он, ипак, мо же на слу ти ти. Не мо же се, 
из гле да, тр ча ти ако се ни је на у чи ло ко ра ча ње. Чо век, као по је ди нац 
и као при пад ник гру пе, стал но мо ра да од ме ра ва, про це њу је, тра га 
за пра вом ме ром од но са пре ма се би, пре ма дру ги ма, пре ма до га ђа-
ји ма. Ва ља ни на чин тра га ња за пра вом ме ром од но са пре ма дру
гима под ра зу ме ва мо гућ ност са зна ва ња ме ре ног, зна ње ме ре ња, 
спо зна ју из ме ре ног. Ти па ра ме три тре ба да по се ду ју од ли ке по сто-
ја но сти и не про мен љи во сти у вре ме ну и не сме ју да за ви се од дру-
штве ног де ко ра усло ва ме ре ња. Исто риј ски раз ли чи те дру штве не 
си ту а ци је тре ба да има ју не по ко ле бљи вог про це ни те ља, истину, а 
уни вер зал не вред но сти по ка зу ју пут ка њој. Ри зни це уни вер зал них 
вред но сти су раз ли чи ти еле мен ти кул ту ре у ра зно род ним обра сци-
ма кул ту ре, а ме ђу њи ма су, сва ка ко, еле мен ти ре ли гиј ске кул ту ре. 
Но ви об ли ци ор га ни за ци је дру штве ног жи во та од у век су се на-
ла зи ли пред из бо ром да лида са чу ва ју или од ба це тач ке ослон ца 
(ори јен ти ре) у по сто је ћим ма три ца ма кул ту ре. Мо гу ћа су раз ли чи-
та ре ше ња, али јед но оста је не про ме ње но. Дру штво и кул ту ра се 
на ла зе у сво је вр сној сим би о зи, а њу, у из ве сној ме ри, по др жа ва ју 
ре ли гиј ске вред но сти.

Усло ви дру штве ног и кул тур ног жи во та на бал кан ском про-
сто ру не пре ста но су по ста вља ли пред чи та ве на ро де, као и по је-
дин це про блем идентитарногодређења и про блем проналажења
формимеђусобногповезивања. И је дан и дру ги про блем бал кан ски 
на ро ди су по ку ша ва ли да раз ре ше ме ђу соб ним су ко би ма, на сто је-
ћи да за до би ју на кло ност зна чај них ме ђу на род них11) ин стан ци. У 

11)  „Стран свет и стра ни по ли ти ча ри обич но не ма ју ни ка кво, или има ју са мо сла бо зна ње и 
ис ку ство бал кан ско. А ако га има ју ка кво-та кво, из по себ них по ли тич ких раз ло га при ка-
зу ју Бал кан увек као раз би јен брод, и ко ји још и да ље љу ља бу ра не сло ге и не тр пе љи во-
сти, и ко ји не ми нов но мо ра да др жи не ко спо ља, да не по то не. Стран свет, за то, ис ти че 
увек као про блем Бал ка на са мо про блем по је ди не др жа ве бал кан ске, тач но оне ко ја у 
да ном мо мен ту за бо ра вља сво је по лу о стр во. На Бал ка ну пак, или се то тр пи или се оно 
за бо ра вља: за бо ра вља да смо це ли на. А ту за бо рав ност стран свет нај бо ље зна од свих 
бал кан ских зна ња. Из ну ру је се Бал кан као це ли на а по је ди но сти и про бле ма тич но сти 
бал кан ске, ва жне по по ли ти ку и стра ног све та, на зи ва ју се свим мо гу ћим тер ми ни ма, 
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те шко ра зу мљи вом бал кан ско ви ла је ту, ге о по ли тич ка кре та ња по-
но во су учи ни ли ак ту ел ним од лу чи ва ње по мо де лу илиили: или 
од у ста ја ње од на ци о нал них ин те ре са и при сту па ње европ ским ин-
те гра ци ја ма или очу ва ње на ци о нал ног ин те гри те та и са мо и зо ла-
ци ја. Срп ско дру штво, уко ли ко има на ме ру да ак тив но уче ству је у 
са вре ме ним гло ба ли за циј ским про це си ма, мо ра да про на ђе на чин 
да иза ђе из ла ви рин та уру ше них иде о ло ги ја и не до вољ но схва ће-
ног ме ха ни зма но вих и да на де ло тво ран на чин из ра зи соп стве на 
по ли тич ка хте ња, чи ји је ин те грал ни део, сва ка ко, и кул тур на по-
ли ти ка. Не из бе жно је да до ђе до су о че ња срп ског дру штва са За па-
дом: ово су о че ње, у кон сте ла ци ји са вре ме них дру штве них од но са 
и од но са ме ђу кул ту ра ма, не мо же да се оства ру је ис кљу чи во пре-
ко ди мен зи је то ле ран ци је и отва ра ња ди ја ло га са дру ги ма, већ и 
пре ко фун да мен тал не ди мен зи је отва ра ња ди ја ло га са соп стве ном 
тра ди ци јом,  као ме ри очу ва ња кул тур ног иден ти те та. 

***

Кул тур ни иден ти тет пред ста вља сво је вр сну кон ден за ци ју 
вред но сти по је ди на ца и гру па, ко је на сто је да очу ва ју њи хо ве је-
дин стве не од го во ре на пи та ња соп стве ног оп стан ка и оп стан ка у 
окру же њу-са-дру ги ма. Срп ски кул тур ни иден ти тет тре ба да про-
на ђе мо гућ ност за ди ја лог са дру гим иден ти те ти ма у европ ском 
кул тур ном про сто ру, ко ји ни је ни је дин ствен ни јед но зна чан. По-
ста вља се, уоп ште, пи та ње, да ли по сто ји европ ски кул тур ни про-
стор или је, пре, реч о европ ским кул тур ним про сто ри ма, уну тар 
ко јих се од ре ђе не вред но сти пре по зна ју као основ не у јед ном исто-
риј ском тре нут ку, да би у дру гом би ле за ме ње не, но вим, при клад-
ни јим за фор ми ра ње за јед ни штва из ме ђу раз ли чи тих чи ни ла ца 
кул тур не ди на ми ке. Но во пи та ње ко је се на ме ће је сте, да ли је тзв. 
европ ски кул тур ни про стор на стао око гру пе за јед нич ких вред но-
сти (и ако је сте, ко је су то вред но сти?) или је, мо жда, у ње го вој 
осно ви по ли тич ка во ља ко ја фор ми ра по ли тич ку за јед ни цу на ге о-
по ли тич кој сце ни, спо соб на да се из диг не из над раз ли чи тих вред-
но сти чла ни ца ко је је фор ми ра ју? Ка рак тер европ ског кул тур ног 
про сто ра ко ји се ства ра, ути ца ће, пре суд но, на срп ски кул тур ни 
иден ти тет, на је дан од сле де ћа два на чи на: (а) до ћи ће до ње го вог 
уте ме ље ња по сле тур бу лен ци ја тран зи ци је, пред ста вља ња и очу-
ва ња уну тар европ ске за јед ни це; (б) до ћи ће до ње го вог ра зу те ме-
ље ња услед тур бу лен ци ја тран зи ци је и ње го вог не ста ја ња у европ-
ском по ли тич ком  про сто ру. Пи та ња ко ја тра же од го вор, ка ко би се 

са мо да се не би ис та кло да су то де ло ви оп штег про бле ма и оп штег иде а ла бал кан ског” 
(И. Се ку лић, нав. де ло, стр. 26-27). 
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што пре од ре ди ла кул тур на по ли ти ка Ср би је  је су  шта се до би ја и 
гу би у пр вом, а шта у дру гом слу ча ју. Без од го во ра на ова пи та ња 
и све сти о ко нач ним по сле ди ца ма до ко јих до во де прет ход не мо-
гућ но сти ни је мо гу ће ода бра ти пра ви мо дел кул тур не  по ли ти ке 
уну тар срп ског дру штва.

Пра во сла вље, као зна ча јан еле мент кул тур ног иден ти те та  
Ср ба, пру жа ва жан део од го во ра на пи та ње ко смо. Упо зна ва ње 
сва ког но вог по ко ле ња са пра во сла вљем за то ни је ожи вља ва ње 
тра ди ци о на ли зма, већ не го ва ње опле ме њу ју ће тра ди ци је, исто-
риј ске све сти срп ског на ро да. Пре но ше ње еле ме на та на ци о нал ног, 
кул тур ног, као и ре ли гиј ског иден ти те та сва кој но вој ге не ра ци ји 
пу тем про це са со ци ја ли за ци је кул ту ре, пред ста вља отво ре ну мо-
гућ ност очу ва ња по себ но сти у окви ру раз ли чи тих ент ни ци те та и 
кул тур них иден ти те та. Ис тра ја ва ње на њи хо вом очу ва њу пред ста-
вља по ку шај да се удах не ду ша у про це ду рал на пра ви ла и про пи-
се ко ји ма гло ба ли зам уоб ли ча ва сва ко днев ни жи вот по је ди на ца и 
со ци о кул тур них гру па, сво де ћи их на по ли тич ку ди мен зи ју и, све 
че шће, са мо на при ста ли це од ре ђе них стан дар да. Уче шће у до но-
ше њу од лу ка, спрем ност да се под не су по сле ди це истих  и ин си-
сти ра ње са мо или го то во са мо на овој ди мен зи ји жи во та, ипак, ни-
је до вољ на га ран ци ја да ће при пад ни ци по ли тич ке за јед ни це, би ла 
она и над на ци о нал на по пут Европ ске уни је, би ти срећ ни. Али то 
већ ни је по ну да ко ју ис ти чу ин те гра ци о ни про це си.  

VesnaTrifunovic

SERBIANSOCIETYANDGLOBALIZATION:
BETWEENTHECULTURALAND

THEPOLITICALIDENTITY

Summary
Theso ci e ti es in tran si tion are re fe red to se arch for an ex ter nal 

sup port to esta blish an in ter nal or der. The se so ci e ti es need so me ti me 
to de ve lop new po li ti cal struc tu res of the ir own, un til then, they are 
re fe red to se arch for an ex ter nal sup port so as to ha ve an in ter nal sta-
bi li za tion. In the per spec ti ve of the new world or der, as in the pre vi o us 
epochs, relying on the sup port of ot hers has its own pri ce: it is of ten re-
qu i red from the so ci e ti es which rely on othersnot to act in ac cor dan ce 
with the as sump ti ons of the ir own exi sten ce. By pin ning all the ir ho pes 
on the mo del of the com mu nity of sta tes, li ke the Euro pean Union, and 
de-eta ti sa tion of the eco nomy and the are as, as a pro cess which will 
lead to the con nec tion on a glo bal le vel, the sta tes/so ci e ti es in tran si tion 
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ha ve ca re lessly lost one part of the ir po wer, which can be an in tro duc-
tion in to the pro cess of the ir dis in te gra tion. By ma king pro tec to ra tes 
and so-cal led man dat are as, as the con se qu en ces of the ex ter nal fac tor’s 
ac ting on the ter ri tory of the sta tes/so ci e ti es in tran si tion, it co mes to the 
de mo lis hing of the sta ble sta te hood, who se in di ca tor can be the loss of 
cul tu ral in de pen den ce.

The de li ca te li ne of the con nec tion bet we en the glo bal sta te ter-
ri tory and its part which has the cha rac ter of the man dat area, re qu i res 
its com pre hen si ve in su ran ce, abo ve all, strong cul tu ral ac tion which 
will ma ke pos si ble to ke ep the cul tu ral and re li gi o us iden tity of the et-
hni cal-cul tu ral gro ups on the who le ter ri tory. As the Euro pean char ter 
of hu man rights says, cultural rightsare gu a ran teed and, hen ce, it is 
sur pri sing that the ini ti a ti ve of so me mem ber sta tes of the Euro pean 
Union (jun 2011) is that the Ser bian cul tu ral he ri ta ge, that is, me di e val 
mo na ste ri es of the Ser bian ort ho dox church in Ko so vo and Me to hi ja, 
sho uld be ta ken by for ce from the tre a sury of the cul tu ral he ri ta ge and, 
by in ter ve ning of UNE SCO, dec la red to be the in he ri tan ce of the cul-
tu re that they do not be long to – so-cal led Ko so vo’s (Al ba nian’s). At 
the sa me ti me, it is sur pri sing that the re is not a con ti nu o us glo bal sta te 
po li tics which will be di rec ted to the pre sen ta tion and pro tec tion of the 
Ser bian cul tu ral he ri ta ge to its own and world pu blic – that wo uld be a 
strong con tri bu tion to the esta blis hing of the in ter nal or der in the Ser-
bian so ci ety.
Key words: cul tu ral iden tity, re li gi o us iden tity, po li ti cal iden tity, cul tu ral 

rights
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Resume
Accession of new candidates to the European Union has been 

problematized by the Western European member countries due to the 
existence of differences in culture: differences are politicized and seen 
as a danger for political integration of the Union. Therefore the coun-
tries „petitioners“ for the accession to the EU tend to give up their own 
cultural tradition more than other countries because of doubts of the 
members which make up its core that bearers of cultural identity could 
accept political identity of the EU without resistance. Whether this fear, 
however, can be justification for the members of the EU for their inter-
vention in resolving identity disputes among the Balkan peoples and for 
their attempt to rewrite history in the Balkans? How to even understand 
the attempt of some Western countries , members of the EU , at the 
35th UNESCO Committee Session held in June 2011 in Paris to de-
clare medieval Serbian Orthodox heritage- monasteries and  churches 
Bogorodica Ljeviska, Gracanica, Visoki Decani and the Patriarchate of 
Pec to be Kosovan medieval heritage, i.e. cultural heritage of so-called 
Kosovo state? 

Readiness to launch initiative of appropriation of another’s cul-
tural heritage and rewriting history within a single geopolitical space 
shows that for the main actors of such events all actions aimed at the 
collapse of memory process of a society (collective memories and their 
interpretations) are expected and desirable contribution to the process 
of political unification. For the sake of strengthening political rights 
and power of political citizens, so-called European globalization easily 
sacrifices cultural identities considered to be based on values that do not 
match the supreme values of Western societies. With the collapse of one 
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culture creations and shaped cultural identity and their explicit renam-
ing, a country that supported and legitimized such culture and identity 
collapses too: it settles with legitimacy and sovereignty of the society/
country/nation whose culture is usurped. Serbian society does not have 
a clearly defined cultural policy, but it is in the function of the culture 
of dependence where rewriting history is commonplace. Therefore, it 
is necessary to ask ourselves again: whether initiated changes in our 
society and culture occurred as a result of understanding the emerging 
global development conditions and understanding local adaptable pos-
sibilities or is their character elemental? 

If it has the intention to actively participate in contemporary glo-
balization processes, Serbian society has to find the way to get out of 
the maze of collapsed ideology and not enough understood mechanism 
of new ones and to express its own interests in an efficient way. There-
fore, it inevitably has to come to the confrontation of Serbian society 
with Western ones: this confrontation cannot be achieve solely through 
the dimensions of tolerance and open dialogs with others, but through 
fundamental dimension of opening dialogs with one’s own tradition, as 
a measure of preserving one’s own cultural identity as well. Since for 
Serbs, preserving cultural identity is the prerequisite for the establish-
ment of political legitimacy of a democratic country.

* Овај рад је примљен 25. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СнежанаГрк
Институтдруштвенихнаука,Београд

СРБИЈА–УПОТРАЗИЗА
СМИСЛОМБУДУЋНОСТИ*

Сажетак
Ве о ма упо зо ра ва ју ћа ло ша еко ном ска си ту а ци ја у Ср би ји на-

мет ну ла је по тре бу да Вла да Ср би је из ра ди стра те шки до ку мент 
еко ном ског раз во ја Ср би је од 2011. до 2020. го ди не. Овај до ку мент 
на пра вљен је по узо ру на до ку мент ко ји је до не ла Европ ска уни ја 
под на зи вом НовиЛисабон. У до ку мен ту Европ ске уни је тач но су 
да те смер ни це од но сно стра те шки прав ци раз во ја Уни је у на ред-
ном де се то го ди шњем раз до бљу. 

У ово ме ра ду дат је кра так осврт на стра те ги ју Европа2020. 
и стра те ги ју Србија2020, а и на раз ло ге због ко јих не ће мо ћи да се 
оства ре за цр та не про јек ци је у зе мљи. Та ко ђе се ана ли зи ра ју раз-
ло зи због ко јих Ср би ја не ће мо ћи још ду ги низ го ди на да уђе у 
Европ ску уни ју.

Ула зак у Европ ску уни ју је сте др жав ни пројекaт, али су га 
од по чет ка у Ср би ји обе ле жи ли при вред ни ин те ре си и стра те ги-
је. По сма тра ју ћи из овог вре мен ског хо ри зон та чи ни се да су све 
до са да шње стра те ги је у Ср би ји би ле по гре шне. А ак ту ел ни мо дел 

* Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту Мо де ли ра ње раз во ја и ин те гра ци је Ср би је у 
свет ске то ко ве у све тлу еко ном ских, дру штве них и по ли тич ких ги ба ња, еви ден ци о ни 
број 179038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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при вред ног ра ста је нео др жив. На то ука зу ју ма кро е ко ном ски па-
ра ме три ко ји су ви ше не го за бри ња ва ју ћи.

По ред ин тер них фак то ра ко ји пред ста вља ју коч ни цу да љег 
при вред ног ра ста и раз вој у Ср би ји, број ни су и екс тер ни фак то-
ри. Нај до ми нант ни ји су не ре ше на пи та ња у на шем ре ги о ну, као и 
свет ска еко ном ска кри за ко ја је ути ца ла да до ђе до за мо ра про ши-
ре ња и јед не оп ште кри зе иден ти те та уну тар Уни је.

Ср би ја ко ја же ли у Европ ску уни ју мо ра да спро ве де нео п-
ход не ре фор ме и ис пу ни све оба ве зе и кри те ри ју ме, ко је су мо ра ле 
да ис пу не све зе мље чла ни це Уни је. Ср би ја мо ра и да усво ји европ-
ске стан дар де ко је Европ ска ко ми си ја од ње зах те ва, што зна чи да 
за и ста по ка же да је про е вроп ски ори јен ти са на.
Кључ не ре чи: стра те ги ја Евро па 2020, стра те ги ја Ср би ја 2020, (не)за-

по сле ност, људ ски ка пи тал, зна ње и тех но ло ги ја, си ро ма-
штво, со ци јал но укљу чи ва ње.

ДОКУМЕНТЕВРОПА2020

Ци ље ви АгендеЕвропа2020. ко ји је до не ла Европ ска ко ми-
си ја (ЕК)1)  је еко ном ски про грам ко ји се пр вен стве но од но си на 
по ве ћа ње ра ста и за по сле но сти гра ђа на Евро пе, а укљу чу је и раз-
вој ди ги тал не еко но ми је, про па ги ра ње упо тре бе бр зог Ин тер не та, 
или ства ра ње бо ље кли ме за по сло ва ње ма лих и сред њих пред у зе-
ћа.

Ова стра те ги ја на до ве зу је се на Лисабонскуагенду2), чи ји је 
основ ни циљ био да Евро па по ста не “нај ди на мич ни ја и нај кон ку-
рент ни ја еко но ми ја у све ту ко ја се за сни ва на зна њу”. Ци ље ви у 
овом до ку мен ту би ли су еко ном ске про ме не, а као нај бит ни ји су 
се ис ти ца ли еко но ми ја дру штва, зна ња и жи вот на сре ди на. Ти ци-
ље ви из Лисабонскеагенде ко је је Европ ска ко ми си ја про мо ви са ла 
углав ном ни су оства ре ни.

Но ва стра те ги јаЕвропа2020, чи ји тво рац је Европ ска ко ми-
си ја, фо ку си ра се на “стра те ги ју за па ме тан, одр жив и ин клу зив ни 
раст и за по шља ва ње”. Раст ко ме ЕУ тре ба да те жи (па ме тан, одр-
жив и ин клу зи ван) мо гућ но је оства ри ти са мо по ве ћа њем ни воа 
обра зо ва ња, уна пре ђе њем си сте ма обра зо ва ња, про мо ци јом до жи-
вот ног уче ња, ко ри шће њем ди ги тал не еко но ми је, штед њом ре сур-

1) Аген де Евро па 2020. до не та је на са ми ту одр жа ном 11.02.2011. го ди не, а па кет ме ра је 
зва нич но пред ста вљен 03.03.2011. го ди не.

2)  До ку мент се од но сио на стра те ги ју еко ном ског раз во ја  од 2000. до 2010. го ди не.
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са, мо дер ни за ци јом ин ду стри је и про мо ци јом енер гет ске ефи ка-
сно сти.

Стра те ги ја укљу чу је и ци ље ве ве за не за де мо гра фи ју, гло ба-
ли за ци ју, кли мат ске про ме не и дру ге про бле ме ко ји би мо гли иза-
зва ти но ве кри зе.

На кре и ра ње но ве стра те ги је Европа2020.нај ви ше је ути-
ца ла свет ска еко ном ска кри за, ко ја је у 2009. го ди ни бру то до ма-
ћи про из вод (БДП) сни зи ла за че ти ри про цен та, а ин ду стриј ску 
про из вод њу спу сти ла на ни во из 90-тих го ди на про шлог ве ка, а 
без по сла је оста ло око 23 ми ли о на љу ди од но сно де сет од сто ак-
тив ног ста нов ни штва.Но ва стра те ги ја тре ба ла би ви ше да по ве же 
на ци о нал не еко но ми је 27 чла ни ца ЕУ, ка ко би се убла жи ле раз ли-
ке у ра сту и не за по сле но сти и спре чи ле но ве фи нан сиј ске кри зе. 
Европ ска ко ми си ја на гла ша ва да на ци о нал ни ци ље ви тре ба ју би ти 
ускла ђе ни са европ ским за хва љу ју ћи ди ја ло гу са Ко ми си јом, при 
че му Европа2020. не ма свој бу џет, јер ни је циљ “уба ци ти но вац”, 
ка ко они ка жу, не го ис ко ри сти ти по сто је ће ре сур се.

Освр ни мо се украт ко на основ на на че ла до ку мен та Европа
2020.

Јед на од кључ них ини ци ја ти ва је сте по кре та ње “еко ном ске 
упра ве у Евро пи” што прет по ста вља сле де ће ци ље ве. Прво. Ве ћу 
по све ће ност про бле му не за по сле но сти, пр вен стве но со ци јал ним 
аспек ти ма. Друго. Ства ра ње рав но те же из ме ђу еко ном ске по ли ти-
ке др жа ва чла ни ца. Треће. По кре та ње про гра ма фи скал не ста бил-
но сти. Четврто. По што ва ње од ре да ба Пак та за ста бил ност и раст 
и спро во ђе ње ре фор ми у скла ду са истим.

Раз у ме се, ни је из о стао ни над зор спро во ђе ња ме ра у мно гим 
до ме ни ма. Па се та ко по ми њу сле де ћа на че ла: Прво. Ор га ни зо ва ти 
број не са ми те Уни је по све ће не те ми “еко ном ске упра ве”. Друго. 
Нај ве ћи мо гу ћи сте пен по све ће но сти свих др жа ва ЕУ. Треће. На-
гра ђи ва ти вла де оних др жа ва ко је ис пу не све сво је оба ве зе.

Пред ви ђа ју се и ци ље ви ве за ни за над зор др жа ва, а они су: 
Прво. Кон тро ла спро во ђе ња про гра ма фи скал не ста би ли за ци је у 
чла ни ца ма ЕУ. Друго. Да ва ње пред ло га о на ци о нал ним про гра ми-
ма др жа ва ма чла ни ца ма Уни је. Треће. Сла ње јав них упо зо ре ња др-
жа ва ма ко је не из вр ше сво је оба ве зе.

Ци ље ви ко је је Европ ска ко ми си ја де фи ни са ла као “хит не 
ме ре”и ко је је по треб но из вр ши ти у нај кра ћем мо гу ћем ро ку су 
сле де ћи. Прво. По ди ћи сто пу за по сле но сти ста нов ни штва  из ме ђу 
20 и 64 го ди не ста ро сти с по сто је ћих 69 од сто на 75 од сто. Друго. 
Сма њи ти еми си ју штет них га со ва ко ји иза зи ва ју ефе кат ста кле не 
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ба ште за нај ма ње 20 од сто у од но су на ни во из 1990. го ди не. Тре-
ће. По ди ћи енер гет ску ефи ка сност за 20 од сто. Четврто. По ве ћа ти 
удео по тро шње енер ги је на ста ле из об но вљи вих из во ра на 20 од-
сто. Пето. Сма њи ти сто пу Евро пља на ко ји ра но на пу шта ју шко-
лу са по сто је ћих 15 од сто на 10 од сто. Шесто. Ра ди ти на то ме да 
нај ма ње 40 од сто мла дих до би је ди пло му сред ње шко ле. Седмо. 
По ве ћа ти број ви со ко о бра зо ва них Евро пља на. Осмо. По ве ћа ти ин-
ве сти ци је у ви си ни од три од сто бру то до ма ћег про из во да (БДП) 
у ис тра жи ва ње и раз вој. Девето. Сма њи ти број Евро пља на ко ји 
жи ве ис под гра ни це си ро ма штва за 25 од сто, што би ути ца ло на 
по бољ ша ње жи вот них усло ва за 20 ми ли о на љу ди.

ДОКУМЕНТСРБИЈА2020

По узо ру на стра те ги ју Европа2020 на пра вљен је до ку мент 
СтратегијаразвојаСрбиједо2020.године, око ко га се оку пи ла и 
ко ји је про мо ви са ла вла да ју ћа струк ту ра екс пе ра та3). 

До ку мент4) ко ји је из ра ди ла вла да ју ћа струк ту ра екс пе ра та 
Ср би је ве зан за кон цепт раз во ја тре бао би да по слу жи ка ко се на во-
ди као “основ за све оста ле стра те ги је у Ре пу бли ци Ср би ји, по узо-
ру на ЕУ”. По ми шље њу екс пе ра та на вла сти, по ну ђе ни кон цепт 
раз во ја тре ба да пру жи “основ не еле мен те за бу ду ћу фи нан сиј ску 
по др шку ЕУ Ср би ји”. 

У Стра те шком до ку мен ту Србија2020. ауто ри мо де ла на гла-
ша ва ју да при вре да Ср би је има сво је спе ци фич но сти, а и по ли тич ке 
и дру штве не при ли ке у Ср би ји су спе ци фич ни је у од но су на зе мље 
у Евро пи, па су ци ље ви и пла но ви за њи хо во оства ри ва ње при ла-
го ђе ни овим про сто ри ма, а све у же љи да се из вр ши ускла ђи ва ње 
раз во ја Ср би је са раз во јем ЕУ. Као нај ва жни је обла сти из два ја ју 
се: про стор но пла ни ра ње, де мо граф ски раз вој, ин фра струк ту ра, 
еко ло ги ја, еко ном ски раст, еко но ми ја зна ња, енер ге ти ка, со ци јал-
на по ли ти ка, од бра на, ме ђу на род ни од но си, европ ске ин те гра ци је.

У до ку мен ту се на во ди ко ји су пред у сло ви и ци ље ви раз во ја 
Ср би је до 2020. го ди не. Као пред у сло ви раз во ја на во де се ре фор-
ме: устав но прав не, пра во су ђа, јав не упра ве и си сте ма без бед но сти, 
као и из град ња ин фра струк ту ре и де фи ни са ње про стор ног раз во ја 

3) Утр ку ју ћи се у пра вље њу мо де ла при вред ног ра ста до 2020. го ди не, углав ном исти еко-
но ми сти су на пра ви ли три мо де ла (про јек ци је). За др жа ће мо се на јед но ме ко ји је про-
мо ви са ла вла да ју ћа струк ту ра екс пе ра та ДС-а.

4) Стра те шки до ку мент Србија 2020 (до ку мент има 20 стра ни ца), до ступ но 21.12.2010. 
го ди не.
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Ср би је. А као ци ље ви раз во ја на во де се: Прво. Повећањебројаза-
послених (65 од сто по пу ла ци је од 20-64 го ди на за по сле но). Друго. 
Унапређенљудскикапитал (Ма ње од 15 од сто осо ба ра но пре ки да-
ју шко ло ва ње; Ма ње од 25 од сто 15-го ди шња ка не до вољ но функ-
ци о нал но пи сме них; 30 од сто ста нов ни штва од 30-34 го ди не са 
ви шим обра зо ва њем). Тре ће. Инвестирањеузнањеитехнологију 
(2 од сто БДП го ди шње – по ло ви на из при ват ног сек то ра – за ис тра-
жи ва ње и раз вој; 6 од сто БДП го ди шње за раз вој обра зо ва ња). Че-
тврто. Растзаснованнаизвозуи рационалнојупотребиенергије 
(60 од сто ра ста БДП из сек то ра ко ји про из во де раз ме њи ва до бра 
и услу ге; 30 од сто уче шћа укуп них ин ве сти ци ја у БДП; 40 од сто 
ве ћа енер гет ска ефи ка сност уз 20 од сто енер ги је из об но вљи вих 
из во ра). Пето. Социјалноукључивањеисмањењесиромаштва (20 
од сто ма ње љу ди у ри зи ку од си ро ма штва или око 250.000).

У Стра те шком до ку мен ту Србија2020. на ве де но је да кон-
цепт раз во ја Ср би је у на ред них де сет го ди на тре ба да об у хва ти све 
дру штве не и еко ном ске аспек те, де фи ни ше ја сну со ци јал ну по ли-
ти ку зе мље у на ред ној де це ни ји и омо гу ћи да Ср би ја по ста не фак-
тор ста бил но сти и без бед но сти у ре ги о ну. 

За оства ри ва ње по ста вље них ци ље ва по треб но је про ме ни ти 
по ли тич ки, прав ни и при вред ни ам би јент, а кон цепт раз во ја тре ба 
да бу де у скла ду са стра те ги јом Европа2020.

Кре а то ри по ме ну тог до ку мен та тач но ди јаг но сти ци ра ју нај-
ве ће про бле ме у Ср би ји па ка жу да је то: еко ном ска кри за, ни зак 
ни во обра зо ва ња и ин ве сти ци ја у људ ски ка пи тал, ис тра жи ва ње 
и тех но ло шки раз вој, све ве ће за о ста ја ње у по гле ду ква ли те та ин-
фра струк ту ре, де по пу ла ци ја и де мо граф ско ста ње.

На ве де не  ре фор ме по де ље не су у две гру пе: ин сти ту ци о нал-
не и оне ко је се од но се на из град њу ин фра струк ту ре и де фи ни са ње 
про стор ног раз во ја Ср би је. Ин сти ту ци о нал не ре фор ме под ра зу ме-
ва ју, из ме ђу оста лог, уки да ње им пе ра тив ног по слов нич ког ман да та 
и блан ко остав ки, од но сно про ме ну из бор ног си сте ма, за тим ја ча-
ње ефи ка сно сти и од го вор но сти из вр шне вла сти, из град њу мо дер-
ног и ефи ка сног пра во су ђа и за ко но дав ног си сте ма.

Про цес де цен тра ли за ци је тре ба ло би, по овом кон цеп ту, “да 
се за сни ва на тра ди ци о нал ним еко ном ским и ге о граф ским це ли-
на ма и спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма по је ди них под руч ја Ср би-
је” и да до при не се рав но мер ни јем ре ги о нал ном раз во ју. На спи ску 
обла сти ко је тре ба ре фор ми са ти је и си стем без бед но сти, у окви ру 
бор бе про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је.
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НЕРЕАЛНАПРЕДВИЂАЊА
МЕЂУНАРОДНОГМОНЕТАРНОГФОНДА

Чи ње ни ца је да Ср би ја не мо же без Ме ђу на род ног мо не тар-
ног фон да (ММФ). Ср би ја не мо же без нов ца ове фи нан сиј ске ин-
сти ту ци је, али ни без еко ном ских са ве та њи хо вих екс пе ра та – јер 
до ма ћи не ма ју сна гу да се бо ре са свим на до ла зе ћим про бле ми ма. 
За то је при су ство ове ме ђу на род не ин сти ту ци је као са ве то дав ног 
и “над зор ног ор га на” ви ше не го по треб но. Ти ме се ша ље сиг нал 
све ту, тач ни је ин ве сти то ри ма, да је овај про стор под кон тро лом ове 
моћ не ме ђу на род не ин сти ту ци је. Па ипак, по не кад и ММФ из не-
на ди ка да су прог но зе ње го вих екс пе ра та у пи та њу. То се до го ди ло 
у по лу го ди шњем из ве шта ју ММФ-а о свет ским еко ном ским кре та-
њи ма. Прог но зе ММФ-а за на ред них пет го ди на за Ср би ју су вр ло 
оп ти ми стич ке. Ви де ти Табелу1. 

Табела1.ПредвиђањаММФ-азаСрбијудо2016.године

Пред ви-
ђа ња 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Раст БДП 1,8% 3,0% 5,0% 5,5% 5,5% 5,0% 5,0%
Ин фла-
ци ја 10,3% 6,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Не то др-
жав ни дуг 1193,3 1246,5 1352,1 1415,5 1451,2 1472,5 1483,8
Ин ве сти-
ци је у 
% БДП 21,9% 21,7% 21,6% 21,8% 22,6% 23,1% 23,2%
Раст 
из во за 19,15% 16,6% 10,2% 16,0% 15,9% 15,4% 15,4%

Раст уво за 4,1% 7,0% 8,5% 9,6% 10,7% 10,2% 9,4%
Сто па 
не за по-
сле но сти 19,4% 19,6% 19,8% 19,3% 18,7% 17,8% 17,1%

Извор:MMF,WorldEconomicOutlok,доступно23.април2011.године.
Оче ку је се ста би лан раст БДП-а од око пет од сто на го ди-

шњем ни воу, јед но ци фре на ин фла ци ја и ста лан раст из во за у про-
се ку од 15,0 од сто го ди шње ко ји би тре ба ло да ре ши пи та ње спољ-
но тр го вин ског де фи ци та. Је ди на ствар ко ја по ми шље њу ММФ-а 
не ће би ти ре ше на је ви со ка сто па не за по сле но сти, ко ја се ни до 
2016. го ди не не ће спу сти ти ис под 17,0 од сто.
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Ме ђу тим, про јек ци је ММФ-а су са свим не ре ал не. Ср би ја 
ни је иза шла из кри зе, а на по мо лу су и но ве5) –  не са мо у зе мљи 
не го и у чи та вом све ту. Та ко ђе, фи нан си ра ње де фи ци та др жа ве ће 
се ис по љи ти као про блем, а раст це на енер ге на та мо гао би у еко-
но ми ја ма ве ли ких зе ма ља да про ду би ре це си ју, а то би ути ца ло на 
сма ње ње из во за у Ср би ји.

До ста је ди ску та бил но пред ви ђа ње ММФ-а да ће у на ред-
ном пе то го ди шњем раз до бљу Ср би ја оства ри ти нај ве ћи еко ном ски 
раст у од но су на оста ле зе мље из бив ше Ју го сла ви је. По њи хо вим 
про це на ма ку му ла тив ни раст БДП-а од 2012. до 2016. го ди не тре-
бао би да из но си 28,8 од сто.

Ра чу ни це го во ре – да би оства ри ла раст БДП-а од око 30 од-
сто у пет го ди на Ср би ја мо ра да удво стру чи из воз. Ра ди то га те-
шко ће из во зно ори јен ти са них пред у зе ћа тре ба озбиљ но схва ти ти 
и да ти им при о ри тет у ре ша ва њу њи хо вих про бле ма у овој и го ди-
на ма ко је до ла зе.

ИНТЕРНИФАКТОРИ–КОЧНИЦE
ПРИВРЕДНОГРАСТАИРАЗВОЈАСРБИЈЕ

До са да шњи мо дел при вред ног раз во ја Ср би је је био по гре-
шан. По та квом мо де лу зе мља је још мно го ра ни је, пре из би ја ња 
свет ске фи нан сиј ске кри зе, ушла у еко ном ску и фи нан сиј ску кри зу. 
Сву сла бост мо де ла до дат но је раз от кри ла свет ска еко ном ска кри за 
и по твр ди ла ње го ву нео др жи вост. Мо дел при вред ног раз во ја Ср-
би је је функ ци о ни сао за хва љу ју ћи ве ли ком при ли ву стра ног ка пи-
та ла. На при мер, у раз до бљу од 2001- 2008. го ди не до ток стра ног 
ка пи та ла је би ло 128 ми ли јар ди до ла ра, од че га су око 30 ми ли јар-
ди би ле до зна ке, 26 ми ли јар ди не то за ду же ње зе мље, 16 ми ли јар ди 
су би ле стра не ди рект не ин ве сти ци је (СДИ), че ти ри ми ли јар де су 
до на ци је, око три ми ли јар де при хо ди од при ва ти за ци је и 49 ми ли-
јар ди до ла ра био је из воз. Овај при лив стра ног ка пи та ла омо гу ћио 
је да бу де ре ла тив но ви сок раст БДП, раст ре ал них пла та и пен зи ја, 
од но сно жи вот ног стан дар да, ства ра ју ћи илу зи ју о до бром жи во ту 
у зе мљи.

Ка да се ис по љи ла кри за у све ту при лив стра ног ка пи та ла у 
Ср би ју је пре сах нуо. Сла бо сти мо де ла су ре зул ти ра ле скром ним 
ра стом бру то до ма ћег про из во да, ра стом ин фла ци је, сма ње њем из-
во за, ра стом не за по сле но сти и си ро ма штва, па дом жи вот ног стан-
дар да. По гле дај мо не ке нај ва жни је ма кро е ко ном ске па ра ме тре.

5) Ви де ти: Грк С. (2011),  „Ср би ја и Европ ска уни ја – кри зе по сле кри зе“, Српскаполитич-
камисао, бр. 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
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Ста ти стич ки по да ци ко ји су ко ри шће ни у ово ме ра ду су 
зва нич ни по да ци др жав не ста ти сти ке6). Не тач ност “ста рих” зва-
нич них ста ти стич ких по да та ка за БДП ба ца сен ку на све бу ду ће 
про јек ци је еко ном ских па ра ме та ра од но сно еко ном ских кре та ња 
у Ср би ји, бу ду ћи да по да ци за про шле го ди не, на ба зи ко јих су се 
пра ви ла пред ви ђа ња, ни су по у зда ни. 

Ко ри сте ћи не тач не по дат ке др жав не ста ти сти ке,  зва нич ни ци 
др жа ве Ср би је су се до ста пу та огла ша ва ли у јав но сти обра зла жу-
ћи ка ко је Ср би ја у 2009. и 2010. го ди ни про шла нај бо ље од свих 
зе ма ља у ре ги о ну уз нај ма њи пад еко ном ске ак тив но сти. Јав ност 
је би ла об ма њи ва на да је Ср би ја иза шла из кри зе. Ствар ност је са-
свим дру га чи ја. Ве ро ват но се же ле ло при ка за ти Евро пи и све ту да 
је ста ње у Ср би ји да ле ко бо ље од ре ал ног. Ви де ти Табелу2. у ко јој 
су при ка за не сто пе ра ста са “ста рим зва нич ним по да ци ма” и “но-
вим зва нич ним по да ци ма”.
Табела2.ПрерачунатестоперастаБДП-стареинове(у%)

Го ди на Сто па ра ста - ста ра Сто па ра ста - но ва
2001. 5,6 5,3
2002. 3,9 4,3
2003. 2,4 2,5
2004. 8,3 9,3
2005. 5,6 5,4
2006. 5,2 3,6
2007. 6,9 5,4
2008. 5,5 3,8
2009. -3,1 -3,5
Про сеч на сто па 
2001-2009. 4,43 % 3,96 %

Ку му ла тив ни раст 
2001-2009. 47,72 % 41,85 %

Извор:Републичкизаводзастатистику,доступно19.мај2011.године.

6) Вест ко ја је од јек ну ла у јав но сти би ла је да по да ци др жав не ста ти сти ке за нај ва жни ји 
ма кро е ко ном ски па ра ме тар БДП – ни су тач ни за 2009. и 2010. го ди ну. И то ни је са оп-
штио РЗС већ гру па екс пе ра та (ме ђу њи ма и др жав ни слу жбе ни ци за да ту област) ко ја је 
исто вре ме но ан га жо ва на при Вла ди Ср би је, за да ва ње са ве то дав них услу га и пра вље ње 
про јек ци ја за на ред но раз до бље. Не што ка сни је, ти екс пер ти ко ји су об ја ви ли сен за ци-
о нал ну вест, и екс пер ти  Вла де Ср би је и НБС са гла си ли су се да су ипак тач ни по да ци 
РЗС, те да је БДП са мо -3,5 од сто (под се ћа мо, на сај ту је исто вре ме но ста јао по да так  
-3,1 од сто), а не -6,2 од сто (ка ко су екс пер ти сен за ци о нал но об ја ви ли).
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Бру то до ма ћи про из вод7) у 2010. го ди ни по ве ћан је 1,8 од-
сто8) и ре зул тат је из во за. На и ме, сто па ра ста из во за  (у млн. еура) у 
2010. го ди ни из но си ла је 18,8 од сто9) у од но су на прет ход ну го ди-
ну. Про јек то ва на сто па ра ста БДП-а од три од сто у 2011. го ди ни је 
не ре ал на, због са да пла ни ра ног сла би јег из во за и због спо рог раз-
во ја зе мље. Ме ђу тим, не ре ал на је и због чи ње ни це да је вред ност 
но ми нал ног бру то до ма ћег про из во да у 2009. го ди ни ма ња од оне 
ко ја је укал ку ли са на у др жав ни бу џет за 2010. и про јек ци ју бу џе та 
за 2011. го ди ну. Ср би ја је има ла ве ћи пад еко ном ске ак тив но сти, 
као и дру ге зе мље10)  у ре ги о ну.

Кон ку рент ност при вре де Ср би је је сла ба. Про дук тив ност је 
као 1980-те го ди не. Ин ду стри ја ско ро не рад. Ја ко је скром но до са-
да шње уче шће ин ду стри је од 17,6 од сто у БДП-у. Па ра док сал но је 
да је ин ду стри ја за не ма ре на ду ги низ го ди на и тек са да ка да зе мља 
још ни је иза шла из кри зе по че ло се го во ри ти о ре ин ду стри ја ли-
за ци ји као ре ше њу за из вла че ње на ци о нал не при вре де из ха о са. 
Пред у зе ћа су у ко лап су. Обес хра бру ју ћи су по да ци де је око 80.000 
фир ми у раз ли чи тим об ли ци ма бло ка де, а има око 66.000 пред-
у зе ћа чи ји су ра чу ни у бло ка ди, што зна чи да ни су фи нан сиј ски 
спо соб на за по сло ва ње. Те фир ме су по тен ци јал ни кан ди да ти за 
сте чај. Тре нут но је око 22.000 пред у зе ћа спрем но за ли кви да ци ју. 
Од по чет ка 2011. до кра ја апри ла исте го ди не је око 5.500 фир ми 
оти шло у сте чај. Про це на др жав них ин сти ту ци ја11) је да је у њи ма 
би ло за по сле но око 105.000 рад ни ка.

По след њих го ди на се бе ле жи ја ко ма ли при лив ин ве сти ци ја 
у Ср би ју. Бу ду ћи да је био ма ли до ток ин ве сти ци ја узи ма ли су се 
кре ди ти. Нај ве ћа кре дит на екс пан зи ја је за бе ле же на од 2004. до 
2007. го ди не, ка да је бру то до ма ћи про из вод ра стао по ви со ким 
сто па ма (у про се ку 5,9 од сто). Од 2008. го ди не ка да је кре дит ни 
раст био ма њи бе ле жи се и ма њи при вред ни раст. Ка рак те ри стич-
но је да раз вој бе ле же са мо они сек то ри ко ји су у ди рект ној ве зи са 
бан кар ским сек то ром.

7)  Из вор: РЗС,  По да так за БДП од -3,5 од сто био једо сту пан 28.04.2010. го ди не.  

8)  Из вор: НБС,до ступ но 23.04.2011. го ди не.

9)  Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, до ступ но 28.04.2011. го ди не.

10)  Ру му ни ја (ми нус 7,1); Цр на Го ра (ми нус 7,0);  Ма ђар ска (ми нус 6,3); Хр ват ска (ми нус 
5,8); Бу гар ска (ми нус 5,0); Бо сна и Хер це го ви на (ми нус 3,4); Ма ке до ни ја (ми нус 0,7); а 
Ал ба ни ја је у 2009. го ди ни има ла раст од 2,8 од сто. (Из вор: Др жав не ста ти сти ке на ве де-
них зе ма ља, до ступ но 09. 05. 2011. го ди не).

11) Из вор: Фонд со ли дар но сти, до ступ но 30. 04. 2011. го ди не.
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 У зе мљу да нас до ла зиса мо шпе ку ла тив ни ка пи тал. Ин ве-
сти ци је оне здра ве сла бо до ла зе у Ср би ју. У 2010. го ди ни у зе мљу 
је ушло стра них ди рект них ин ве сти ци ја са мо 1,1 млрд еура (или 
1,5 млрд до ла ра)12). Уче шће ин ве сти ци ја у БДП-у у 2010. го ди ни је 
из но си ло 21,9 од сто13). Оче ки ва ња да ће у 2011. го ди ни то уче шће 
из но си ти 21,7 од сто, а у пе то го ди шњем раз до бљу од 2012. до 2016. 
го ди не у про се ку око 22,5 од сто14) су ге ри ше да не тре ба га ји ти илу-
зи је о зна чај ни јим ин ве сти ци ја ма. Дру гим ре чи ма, за Ср би ју са 
сла бом еко но ми јом нај ва жни је је да при ву че ин ве сти то ре – што је 
за њу, раз у ме се, ве о ма те шко. За то је по тре бан уре ђен при вред ни 
ам би јент. Све док је ин фра струк ту ра у зе мљи сла ба и док ин ве сти-
то ри не ма ју по ве ре ња да ула жу због ви со ког сте пе на ри зи ка  - Ср-
би ја не ће мо ћи да иде на пред. 

СРБИЈАУЛАЗИУКРИТИЧНОРАЗДОБЉЕ

Еко ном ски па ра ме три ко ји тре ба ју по себ нода за бри ња ва ју 
су ин фла ци ја, бу џет ски де фи цит и ду го ви. На род на бан ка Ср би је15) 
ће те шко за др жа ти ин фла ци ју на ци ља ном ни воу од 4,5 плус-ми-
нус 1,5 од сто у 2011. го ди ни. Пред ви ђа ња ММФ-а су би ла да ће у 
Ср би ји ин фла ци ја у 2011. го ди ни би ти 6,0 од сто, а до кра ја 2016. 
го ди не сва ке го ди не ин фла ци ја би ра сла по сто пи од 4,0 од сто. Но, 
ова про јек ци ја ММФ-а је са свим не ре ал на.

Ср би ја је у це лом ре ги о ну би ла ре кор дер по сто пи ин фла ци је 
у 2010. го ди ни (10,3 од сто). Ин фла ци ја је на ста ви ла и да ље да ра-
сте, и већ у апри лу 2011. го ди не до сег ну ла је 14,7 од сто16), а у ма ју 
исте го ди не би ла је 13,4 од сто17). 

12)  Из вор: НБС, 28. 04. 2010. го ди не.

13) Из вор: MMF, WorldEconomicOutlok, до ступ но 23.04.2011. го ди не.
14) Про ра чун ауто ра на осно ву по да та ка ММФ. (Из вор: MMF, WorldEconomicOutlok, до-

ступ но 23. 04. 2011. го ди не). Но, са но вим из ме ње ним по да ци ма ста ти стич не ба зе за 
БДП за 2009. го ди ну и оста ле го ди не уна зад, све до са да шње про јек ци је су не по у зда не. 

15) Све стан чи ње ни це да не ће мо ћи за др жа ти ин фла ци ју у пла ни ра ним окви ри ма, гу вер нер 
НБС је упу тио отво ре но пи смо (12.04.2011. го ди не) пред сед ни ку Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је, у ко ме на во ди раз ло ге од сту па ња ин фла ци је од ци ља ног ни воа. Цен трал на бан ка 
је од ав гу ста 2010. го ди не при бе гла ре стрик тив ним ме ра ма, сук це сив ним по ве ћа њи ма 
ре фе рент не сто пе, са 8,0 од сто на 12,5 од сто и из ме на ма  од лу ке о оба ве зној ре зер ви. 
Из вр шни од бор НБС је (09. 06. 2011. го ди не) на кон раз ма тра ња ак ту ел них еко ном ских 
кре та ња сма њио ре фе рент ну ка мат ну сто пу на ни во од 12 од сто. 

16)  Из вор: НБС, до ступ но 28. 05. 2011. го ди не.

17) Из вор: НБС, до ступ но 14. 06. 2011. го ди не.
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Осим то га, про блем за Вла ду Ср би је би ће да у 2011. го ди ни 
за др жи бу џет ски де фи цит18) на ни воу пла на 4,1 од сто БДП-а, а да 
не до ђе до ре ба лан са бу џе та. Про јек ци ја де фи ци та у фи скал ним 
пра ви ли ма је не ре ал на, бу ду ћи да се кре ну ло од про це ње ног па да 
БДП-а од 3,1 од сто у 2009. го ди ни. 

Про јек ци ја о раз во ју зе мље до 2020. го ди не је нео др жи ва. 
Већ је из ве сно да ће се тра жи ти ра зни на чи ни да се по кри ју ру пе 
у бу џе ту. Ве ро ват но по ку ша ји ма да се про да ју нај про фи та бил ни ја 
пред у зе ћа или но вим за ду жи ва њем.

Ду го роч но тре ба из бе га ва ти да се зе мља за ду жу је19) и ти ме 
чи ни гре шке. За ду жи ва ње ни је при хва тљи во, али је по ли ти ча ри ма 
нај јед но став ни је20). То чи не на ра чун бу ду ћих ге не ра ци ја. Др жа ве 
ко је се за ду жу ју на ла зе се у ру ка ма бан ка ра и ме ђу на род них фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја.

Ср би ја је по ста ла ви со ко за ду же на21) зе мља и већ је ушла у 
ду жнич ку кри зу. Уче шће укуп ног спољ ног ду га Ср би је у БДП-у 
ра сте. Кра јем 2010. го ди не оно је из но си ло 82,5 од сто22). Спољ-
ни дуг јав ног сек то ра и при ват ног сек то ра про цен ту ал но ра сту у 
БДП-у. Ка рак те ри стич но је да се по да так о јав ном ду гу Ср би је од-
но сно ње го во уче шће у БДП-у (41,5 од сто23)) раз ли ку ју од по да тка 
ко ји је об ја вио ММФ (44,0 од сто24)). Због то га је ММФ био при-
ну ђен да упу ти упо зо ра ва ју ћу по ру ку да јав ни дуг Ср би је ско ро 
до се же ни во од 45 од сто БДП-а, а то је мак си мал на гра ни ца де фи-
ни са на фи скал ним пра ви ли ма. Раз у ме се, ако се фи скал на пра ви ла 
не ис по шту ју Ср би ја не ће мо ћи да ис пла ћу је свој спољ ни дуг, ко ји 
је до сег нуо око 23 ми ли јар де еура25).  

 Ср би ја ула зи у кри тич но раз до бље Пр ви за да так Вла де Ср-
би је мо ра би ти сма ње ње бу џет ског де фи ци та у на ред ном пе то го-
ди шњем раз до бљу. Фи скал на кон со ли да ци ја и до не се ни за ко ни о 

18) Бу џе том за 2011. го ди ну пла ни ра ни су при хо ди др жав не ка се од 724,4 ми ли јар де ди на ра 
и  рас хо ди од 844,9 ми ли јар ди, та ко да би де фи цит био 120,5 ми ли јар ди ди на ра. (Из вор: 
Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 10.02.2011. го ди не).

19) Ви де ти: Грк С. (2011),  „Ср би ја и Европ ска уни ја – кри зе по сле кри зе“, Српскаполитич-
камисао, бр. 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

20) Нај ве ро ват ни је ће до за ду жи ва ња до ћи због из бо ра ко ји пред сто је. 

21) Ви со ко за ду же на зе мља је она чи ји спољ ни дуг из но си 80 од сто бру то до ма ћег про из во-
да.

22)  Из вор: НБС, до ступ но 28. 04. 2011. го ди не.

23)  Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 19. 01. 2011. го ди не.

24)  Из вор: ММФ, до ступ но 16. 02. 2011. го ди не.

25) Из вор: НБС, до ступ но 30. 04. 2010. го ди не.



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.77-99.

88

фи скал ној од го вор но сти у Ср би ји би ће од ред ни це еко ном ске по ли-
ти ке у сред њем ро ку те ће спо соб ност во ђе ња од го вор не фи скал не 
по ли ти ке би ти би тан фак тор ми ни ми зо ва ња ма кро е ко ном ских ри-
зи ка.

Фи скал на пра ви ла на ла жу да са про шло го ди шњег де фи ци-
та од ско ро пет од сто БДП зе мља мо ра да до ђе на је дан од сто у 
2015. го ди ни као и да оси гу ра да јав ни дуг бу де ис под 45 од сто 
БДП-а. Бу ду ћи да је ово пред из бор на го ди на бу џет ски де фи цит од 
4,1 од сто (ко ји је у скла ду са фи скал ним пра ви ли ма и до го во ром са 
ММФ-ом) не би смео да бу де про би јен. Већ у 2012. го ди ни он би 
мо рао да пад не ис под 3,5 од сто БДП-а. Раз у ме се, је дан од нај ва-
жни јих усло ва за до се за ње ци ље ва је сте да пла те и пен зи је у сле-
де ће две го ди не ра сту упо ла спо ри је од БДП-а. За све је нај ва жни ји 
кре ди би ли тет. Ако он по сто ји он да је сма њен ри зик зе мље, а то 
под ра зу ме ва јеф ти ни ји и ве ћи при лив ка пи та ла. Али, Ср би ја не ма 
кре ди би ли тет.

У Ср би ји су стра не ин ве сти ци је из гу би ле кре ди би ли тет јер 
су усме ре не у пред у зе ћа ко ја су би ла нај про фи та бил ни ја. То су би-
ли сек то ри мо но пол ски за шти ће ни од ме ђу на род не кон ку рен ци је. 
До са да шње стра не ин ве сти ци је ни су оправ да ле раз лог до ла ска у 
зе мљу. Све при че о еко ном ској кри зи, ко ја је до шла из ва на, не ма ју 
упо ри ште у при ча ма еко ном ских екс пе ра та на вла сти. Фо кус свих 
кри за ко је се до га ђа ју у Ср би ји ре зул тат су на чи на во ђе ња зе мље и 
функ ци о ни са ња др жа ве.

Тек ка да по ли ти ка пре ста не да се ме ша у еко но ми ју, та да ће 
мо ћи да се го во ри о ин ве сти ци о ној кли ми и ин ве сти ци ја ма. Са да 
не по сто ји на ци о нал ни кон сен зус за ства ра ње ве ће кон ку рент но-
сти зе мље. За спро во ђе ње по ди за ња кон ку рент но сти по треб на је 
ја ка во ља по ли тич ке ели те на вла сти да се об ра чу на са мо но по-
ли сти ма у Ср би ји. Еко но ми ја Ср би је је мо но по ли зи ра на. Дру гим 
ре чи ма, кон ку рен ци ја ме ђу пред у зе ћи ма је вр ло ма ла или по сто је 
пре ћут ни кар тел ски до го во ри. Као ре зул тат то га су из у зет но ви-
со ке це не чак не при ме ре не за ни во пла та ко је су у зе мљи. Та ко ђе, 
на це не ути чу и мар же ко је су ме ђу нај ве ћим у ре ги ји. То ства ра 
бунт код за по сле них, па син ди ка ти тра же још ве ће пла те. Ре ак ци ја 
за по сле них и син ди ка та је нор мал на, јер има за циљ да се по ша ље 
по ру ка да за по сле ност мо ра по ста ти при о ри тет од но сно да се на-
по кон поч ну тра жи ти ре ше ња, пре све га у ре фор ма ма. А да би се 
до шло до ре ше ња за за по сле ност по треб но је по ди ћи кон ку рент-
ност. Кон ку рент ност и за по сле ност су у ко ре ла ци ји.

Ме ђу тим, по ли ти ка из иде о ло шких раз ло га не же ли ући у 
об ра чун са син ди ка ти ма јер су сви со ци јал но осе тљи ви. Исто та ко, 
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не же ли ући у об ра чун с мо но по ли сти ма, јер су њи хо ви ин те ре си 
ме ђу соб но ве за ни, или у об ра чун с бан ка ма, па се си ту а ци ја по-
гор ша ва. Тре ба ло би кре ну ти, пр во, у ре гу ли са ње тр жи шта до ба-
ра, од но сно ре гу ли са ти по на ша ње мо но по ли ста, а та да се до би ја ју 
ар гу мен ти за ре гу ли са ње син ди ка та и тр жи шта ра да. Зна чи, тре ба 
кре ну ти на ја ке, а кад се у том сек то ру по стиг ну од ре ђе ни ре зул та-
ти, он да ни син ди ка ти не пру жа ју от пор про ме на ма јер осе те пад 
мо но по ла кроз пад це на и раст ку пов не мо ћи.  На жа лост, по ли ти ка 
у Ср би ји за ова ко не што не ма во ље ни сна ге.

СТВАРНОСТЕКОНОМСКОГЖИВЉЕЊА

Про цес про ме на у Ср би ји ду го тра је и иде у су прот ном прав-
цу од оче ки ва ног. То нај бо ље осе ћа на род. Љу ди ко ји не ра де, си-
ро ма шни ко јих је у на род ним ку хи ња ма све ви ше, пен зи о не ри. Со-
ци јал на сли ка Ср би је пру жа алар мант не по дат ке. 

Со ци јал ни про фил26) Ср би је је сле де ћи: број ста нов ни ка 
7.320.807, број за по сле них 1.795.775,  сто па за по сле но сти  36,24 
од сто,  про сеч на ста рост  41,24 го ди не,  при род ни при ра штај - 4,6 
од сто, сто па смрт но сти 14,2 од сто, про сеч на бру то за ра да 47.382 
ди на ра (или про сеч на не то за ра да 34.009 ди на ра, у ја ну а ру 2011. 
го ди не).

Од кра ја 2008. го ди не, ка да је кри за у зе мљи по при ми ла 
ве ли ке ди мен зи је, до кра ја 2010, што зна чи за са мо две го ди не у 
Ср би ји је без по сла оста ло пре ко 400.000 љу ди27), од то га је око 
200.000 љу ди за и ста оста ло без по сла, а дру гих око 200.000 од но си 
се на оне ко ји су пре ста ли да ра де у си вој еко но ми ји.

Тран зи ци ја, не у спе шне при ва ти за ци је и еко ном ска кри за до-
ве ле су до то га да да нас у Ср би ји жи ви ви ше од 1,3 ми ли о на љу ди 
ко ји је два пре жи вља ва ју. По да ци28) су за стра шу ју ћи да: ви ше од 
700.000 љу ди у Ср би ји жи ви ис под гра ни це си ро ма штва, 728.653 
је не за по сле них, 373.902 пен зи о не ра при ма пен зи ју ис под из но са 
од 11.000 ди на ра, а око 353.000 ста нов ни ка жи ви са ма ње од 8.000 

26) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је (РЗС), до ступ но 23.04.2011. го ди не.

27) Из вор: Al bert Ja ger, шеф ми си је ММФ (из нео по да так у сред стви ма јав ног ин фор ми-
са ња, до ступ но 16.02.2011. го ди не). Но, по да ци Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку 
дра стич но се раз ли ку ју од по да та ка ММФ-а. Пре ма зва нич ној ста ти сти ци, од по чет ка 
гло бал не кри зе ок то бра 2008. го ди не до кра ја 2010. го ди не у Ср би ји не за по сле ност је 
по ве ћа на са 14 на 20 од сто од но сно за ви ше од 100.000 љу ди из гу би ло је по сао. (Из вор: 
РЗС, до ступ но 16. 02. 2011. го ди не).

28)  Из вор: Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 23. 04. 
2011. го ди не.
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ди на ра ме сеч но, со ци јал ну по моћ при ма 178.786 по је ди на ца (чак 
40 од сто ко ри сни ка је у Вој во ди ни), око 50.000 љу ди се хра ни у 
на род ним ку хи ња ма, а број де це ко ја ко ри сте на род не ку хи ње је 
око 6.000.

Ме ђу тим, пре ма дру гим про це на ма29) број не за по сле них до-
сти гао је око ми ли он љу ди30), око 650.000 за по сле них не ре дов но 
при ма пла ту, око 130.000 ра ди а не при ма пла ту, пре ко два ми ли о на 
гра ђа на је из у зет но си ро ма шно, чак 80.000 љу ди се хра ни у на род-
ним ку хи ња ма, а тај број се стал но по ве ћа ва. 

По ра зно је што ско ро 95.000 не за по сле них има из над 55 го-
ди на, и та по пу ла ци ја ста нов ни штва те шко мо же да до ђе до за по-
сле ња. Ме ђу њи ма је 21.353 оних ко ји ма је већ пре ста ло пра во да 
при ма ју нов ча ну на кна ду са би роа за за по шља ва ње. Зна чи, сви они 
су по тен ци јал ни ко ри сни ци си сте ма со ци јал не за шти те. 

Да љи пад жи вот ног стан дар да со ци јал ну ма пу Ср би је ће 
учи ни ти још там ни јом. За ве ли ки део по пу ла ци је у зе мљи, те жак 
жи вот ће би ти још те жи. У Ср би ји ће и 2016. го ди не сва ки пе ти 
гра ђа нин би ти не за по слен. Чи ње ни ца да око 1,8 ми ли о на љу ди ко-
ји су за по сле ни, са про сеч ном за ра дом ко ја је нај ма ња на Бал ка ну, 
мо ра ју да из др жа ва ју 1,6 ми ли о на пен зи о не ра, до вољ но го во ри о 
то ме ка кве су се по гре шне на ци о нал не по ли ти ке во ди ле31) – де мо-
граф ска32), за по шља ва ња, со ци јал на.

Да би се уве ри ли у ову кон ста та ци ју по треб но је са мо ана-
ли зи ра ти про сеч не пла те у ре ги о ну, про сеч не пен зи је и го ди шњу 
ку пов ну моћ (све у еури ма) и кон ста то ва ти да је Ср би ја пре ма овим 
по ка за те љи ма при са мом дну ме ђу зе мља ма у ре ги о ну. Ви де ти Та-
белу3. 

29)  Ви де ти: Грк С. (2011), „Ср би ја и Европ ска уни ја – кри зе по сле кри зе“, Срп ска по ли тич-
ка ми сао, бр. 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

30)  Сви ко ји су без по сла не при ја вљу ју се код На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње

31)  Вла ду Ср би је би тре бао да за бри ња ва нео др жив од нос бро ја пен зи о не ра и не за по сле-
них, са јед не стра не, и бро ја оних ко ји ра де, са дру ге стра не. У Ср би ји на јед ног пен зи-
о не ра иде 1,1 за по сле ни. У Евро пи на јед ног пен зи о не ра иду три за по сле на, и Европ ска 
ко ми си ја је због ова кве про пор ци је ја ко за бри ну та.

32) Ви де ти: Грк С. (2011), Ре фор ма пен зи о ног си сте ма у Ср би ји – у сен ци при вред ног ра ста 
и не по вољ не де мо граф ске струк ту ре, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 1/2011, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
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Про сеч на пла та у Ср би ји умар ту 2011. го ди не је из но си ла 
35.777 ди на ра33) (око 355 еура по сред њем кур су34)).

Табела3.Просечнеплате(нето),пензијеи
куповнамоћујануару2011.године

Зе мље
Про сеч-
на пла та

(у еурима)

Про сеч на 
пен зи ја

(у еурима)

Ку пов на моћ 
- го ди шње 
(у еури ма)

Сло ве ни ја 936 – –

Хр ват ска 725 298 4.808

Цр на Го ра 460 255 3.206

Бо сна и Хер це го ви на 400 170 2.435

Бу гар ска 335 145 2.618

Ма ке до ни ја 330 115 2.492

Ср би ја 320 210 3.033

Извор:Агенција,GFK,Danas,доступно30.април-3.мај2011.године.
Напомена:  Ку пов на моћ гра ђа на Ср би је је четири пута 

мања не го про сеч ног ста нов ни ка ЕУ.
Ра ди ком па ра ци је, а ко ри сте ћи по дат ке др жав них ста ти сти ка 

по је ди них зе ма ља,  по гле дај мо ка ко су се пла те кре та ле у др жа ва ма 
у окру же њу. У фе бру а руове го ди не про сеч на не то пла та у Хр ват-
ској је из но си ла 5.242 ку не (око 718 еура), а ми ни мал на пла та 2.814 
ку на. Је дан еуро вре ди око 7,3 ку не. Про сеч на не то пла та у Сло ве-
ни ји у  фе бру а руиз но си ла је 969,92 еура. Про сеч на не то пла та у 
Цр ној Го ри у фе бру а руиз но си ла је 506 еура. Ма ке дон ски за вод за 
ста ти сти ку је тек у мар ту об ја вио по дат ке за ја ну ар 2011. го ди не. 
По њи ма је про сеч на не то пла та у Ма ке до ни ји у ја ну а руиз но си ла 
21.029 де на ра (око 342 еура). Је дан еуро у Ма ке до ни ји вре ди 61,5 
де на ра35).

33) Она је би ла ре ал но за 1,9 од сто ма ња не го у фе бру а ру ове, а за 6,4 од сто ма ња не го у 
мар ту 2010. го ди не. Ре ал но је па ла и бру то пла та (из но си ла је укуп но 49.633 ди на ра), у 
од но су на фе бру ар ове го ди не за два, а у од но су на март 2010. го ди не за 6,4 од сто. (Из-
вор: РЗС, до ступ но, 14. 06. 2011. го ди не).

34)  Про сеч на пла та у еури ма у Ср би ји по ве ћа на је у мар ту за то што је де ви зни курс осла-
био, од но сно до шло је до ја ча ња до ма ће ва лу те. Та ко је кра јем ја ну а ра 2011. го ди не пре-
ма зва нич ном сред њем кур су НБС је дан еуро вре део 105,14 ди на ра, док је кра јем мар та 
ове го ди не је дан еуро вре део 100,5675 ди на ра.

35)  Из вор: Danas, до ступ но 27. 04. 2011. го ди не.
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Ср би ја има и дру гу стра ну – сјај ну стра ну. У Ср би ји број 
бо га та ша ра сте. Пре ма нај но ви јим по да ци ма По ре ске упра ве36) за 
2010. го ди ну про сеч не пла те за по сле них у фи нан сиј ском по сре-
до ва њу пре шле су 1.000 еура, тач ни је 103.000 ди на ра, а то је за 
око 69.000 ди на ра ви ше од про сеч не за ра де у Ср би ји. По је ди ни 
бан ка ри мо гу да за ра де фан та стич не ме сеч не из но се (око 15.000 
еура), али ни по је ди ни про фе со ри на фа кул те ти ма не за о ста ју (нај-
ве ћу за ра ду од 167 ми ли о на ди на ра при ја вио је док тор про фе сор 
еко ном ских на у ка37)).  По ред про фе со ра ко ји по ста ју све бо га ти ји, 
од лич но мо гу да за ра де и за по сле ни у ва зду шном са о бра ћа ју (про-
сеч на за ра да у мар ту 2010. го ди не је би ла 107.300 ди на ра): кон тро-
ло ри ле те ња од 2.000 до 3.000 еура, пи ло ти од 3.000 до 3.500 еура; 
ре ви зо ри до 2.000 еура; док то ри од 700 до 1.800 еура; ме на џе ри 
до 2.000 еура. Али и јав ни функ ци о не ри не за о ста ју по бо гат ству. 
Пре ко две хи ља де38) јав них функ ци о не ра знат но је по ве ћа ло имо-
ви ну и при хо де у 2010. у од но су на 2009. го ди ну, и по ред то га што 
су им у том раз до бљу пла те би ле за мр зну те.

Ка да се упо ре ди си ва сли ка со ци јал не ствар но сти у Ср би ји 
и сли ка сја ја сти че се ути сак да је та кво ста ње у Ср би ји по сле ди ца 
ко мот ног по на ша ња по ли тич ке ели те, ко ја ни је на пра ви ла до бру 
со ци јал ну по ли ти ку зе мље на вре ме, као и стра те ги ју еко ном ског 
раз во ја зе мље. По ли тич ка ели та је до зво ли ла, чак и омо гу ћи ла, да 
лич ни ин те ре си (власт и бо гат ство) по је ди на ца над вла да ју оне оп-
ште ег зи стен ци јал не. По је дин ци на вла сти (из прет ход ног ре жи ма 
али и са да шњи) су ди рект но од го вор ни за ску пу др жа ву, би ро кра-
ти ју, про пи се, ми то и ко руп ци ју. На жа лост, као и до са да ни ко од 
од го вор них не ће би ти санк ци о ни сан.

КОРУПЦИЈАИОБРАЗОВАЊЕ

Ко руп ци ја је нај и зра же ни ја у зе мља ма у тран зи ци ји. Ср би-
ја спа да у ту гру пу зе ма ља. Ин декс ко руп ци је у Ср би ји у 2010-тој 
го ди ни је био 3,5. Са овим ин дек сом Ср би ја се на ла зи на не за вид-
ном 78. ме сту на гло бал ној ли сти ко руп ци је од укуп но 178 зе ма ља, 
пре ма по да ци ма Transparensiinternešenela. У ре ги о ну знат но ви ши 

36)  Нај ве ћи при ход од 167 ми ли о на ди на ра при ја вио је про фе сор еко ном ских на у ка, 140 
ми ли о на је при ја вио при ват ни пред у зет ник, 80 ми ли о на прав ник, 60 ми ли о на бан кер. 
(Из вор: По ре ска упра ва, до ступ но 08. 05. 2010. го ди не).

37) Аутор ово га ра да гла сно раз ми шља по ста вља ју ћи пи та ња: Ле гал но у про све ти, енорм ни 
из но си се не мо гу за ра ди ти, са мо “ле гал но те зга ре ћи” – а ко је то до зво лио? Ка кав ква-
ли тет зна ња се пре но си сту ден ти ма?  Ка ко по је ди ни про фе со ри има ју вре ме на да пра те 
са вре ме ну ли те ра ту ру, и да пи шу на уч не ра до ве?

38)  Из вор: Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је, до ступ но 11. 02. 2011. го ди не.
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ин декс, али за то ма њу ко руп ци ју, има ју Хр ват ска и Ма ке до ни ја, 
не што ви ши Бу гар ска, Ру му ни ја и Цр на Го ра, док су Ал ба ни ја и 
Бо сна и Хер це го ви на иза Ср би је. Ви де ти Табелу4.

Табела4.Индекскорупције
Зе мља 2008. 2009. 2010.

Хр ват ска 4,4 4,1 4,1
Ма ке до ни ја 3,6 3,8 4,1
Цр на Го ра 3,4 3,9 3,7
Ру му ни ја 3,8 3,8 3,7
Бу гар ска 3,6 3,8 3,6
Ср би ја 3,4 3,5 3,5
Ал ба ни ја 3,4 3,2 3,3
Бо сна и Хер це го ви на 3,2 3,0 3,2

Извор:Transparensiinternešenel,доступно27.март2011.године.
По ли тич ке стран ке у Ср би ји глав ни су из вор ко руп ци је. Сум-

њи ви на чин фи нан си ра ња по ли тич ких пар ти ја, тај ност фи нан си-
ра ња, јав не на бав ке, не тран спа рент ност тро ше ња нов ца по ре ских 
об ве зни ка, по ста вља ње ис кљу чи во стра нач ки по доб них на јав не 
по ло жа је, при ти сак вла да ју ћих струк ту ра на пра во су ђе, као и бло-
ка да ин сти ту ци ја, до при не ли су оце ни да Ср би ја већ низ го ди на 
за ре дом не на пре ду је у бор би про тив ко руп ци је. На пред пре зен ти-
ра ни по да так о ин дек су ко руп ци је су ге ри ше да се ра ди о те шком 
си стем ском про бле му у Ср би ји.

По што је ко руп ци ја ушла у све по ре дру штве ног жи во та не 
тре ба да из не на ђу је кон тра дик тор ност што Ср би ја има ве ли ки број 
ви со ко школ ских уста но ва и фа кул те та, а ја ко ма ли про це нат ви со-
ко о бра зо ва них. По ра жа ва ју ће је да у зе мљи има све га шест од сто39) 
ви со ко обра зо ва них гра ђа на. 

Мно ги стек ну ви со ко обра зо ва ње и оду из зе мље због не мо-
гућ но сти за по сле ња, а мно ги ко ји упи шу фа кул те те а не за вр ше их, 
али због до брих ве за и по знан ста ва, успе ва ју да про на ђу за по сле-
ње. Зна чи, фор мал но обра зо ва ње ни је га ран ци ја за за по сле ње или 
за до бру за ра ду.

Здрав ра зум на ла же да се не ке ства ри у Ср би ји мо ра ју ме-
ња ти. У про тив ном, Ср би ја ни ка да не ће оства ри ти свој европ ски 
сан. Др жа ва мо ра озбиљ но да се по за ба ви са јед ним од кључ них 
фак то ра за сма ње ње не за по сле но сти и си ро ма штва у зе мљи, а то је 
обра зо ва ње. Ова те за при сут на је и на про сто ри ма Европ ске уни је. 

39)  По да так се од но си на 2007. го ди ну. По у зда ни зва нич ни по да ци но ви јег да ту ма још ни су 
по зна ти.
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Сто га је до би ла зна чај но ме сто (на пред у ра ду је већ из не то) у стра-
те шком до ку мен ту Европа2020. Ср би ја је та ко ђе у свом до ку мен ту 
стра те ги је до 2020-те го ди не овај циљ ис та кла као при о ри тет ни. 

Ср би ја је је ди на зе мља у Евро пи у ко јој се за по след њих 15 
го ди на сма њио број ви со ко о бра зо ва них. Ср би ја са 3,8 од сто бру то 
на ци о нал ног до хот ка из дво је ног за обра зо ва ње спа да ме ђу зе мље 
с нај ни жим из два ја њем за обра зо ва ње у Евро пи. Због то га се мо ра 
пер ма нент но ра ди ти, а све у ци љу сма ње ња не за по сле но сти и си-
ро ма штва, на стал ном уса вр ша ва њу по је ди на ца или “до жи вот ном 
обра зо ва њу”. 

Ка ко ће Ср би ја из гле да ти у на ред них 10-15 го ди на нај ви ше 
ће за ви си ти од то га ко ли ко ће се ула га ти у обра зо ва ње, на у ку и тех-
но ло ги ју – јер су то глав ни по кре та чи при вред ног ра ста и раз во ја 
сва ке зе мље. УНЕ СКО пре по ру чу је да јав ни рас хо ди за обра зо ва ње 
чи не око 6,0 од сто, што је про сек за зе мље ко је при па да ју ОЕЦД.

СРБИЈАМОРАДАСЕМЕЊА

Ср би ја је још увек да ле ко од Евро пе. Оста ће да ле ко све док 
по ли ти ча ри ко ји се за ла жу за европ ски пут бу ду при ка зи ва ли сво је 
ло ше по те зе као зах те ве са ве та Евро пе.

Ср би ја мо ра ис пу ни ти све усло ве ко је је Европ ска ко ми си-
ја по ста ви ла оста лим чла ни ца ма Европ ске уни је, пре не го што су 
по ста ле њен део. Нај ва жни ји кри те ри ју ми за ула зак у ЕУ су: сто па 
ин фла ци је ни жа од 1,5 од сто про се ка у три зе мље ЕУ са нај ни жим 
це на ма на ма ло; но ми нал на ка мат на сто па на др жав не вред но сне 
па пи ре мак си мум два од сто из над про сеч не ка ма те у три нај по вољ-
ни је зе мље ЕУ; бу џет ски де фи цит ис под три од сто БДП-а; јав ни 
дуг ис под 60 од сто БДП-а; при хва та ње ме ха ни зма де ви зних кур се-
ва (ERM) нај ма ње две го ди не пре ула ска у Европ ску уни ју.

Ср би ја мо ра би ти спрем на да се ком плет но ре фор ми ше. Мо-
ра се ре фор ми са ти еко но ми ја, пра во су ђе, др жав на упра ва, обра зо-
ва ње, здрав ство, пен зи о ни си стем. Тре ба нај пре уре ди ти др жа ву 
Ср би ју. Си ро ма шна Ср би ја са ве ли ким со ци јал ним про бле ми ма, 
са ко рум пи ра ним стран ка ма или бло ки ра ним пра во су ђем не ће би-
ти до бро до шла у Европ ској уни ји. Да кле, Ср би ја се истин ски мо ра 
про ме ни ти и при хва ти ти европ ске вред но сти.

Нај бо љи на чин да се стра хо ви зе ма ља чла ни ца ЕУ укло не, 
због ра то ва и рат них зло чи на, због ко руп ци је и кри ми на ла, или 
због иле гал не тр го ви не љу ди ма – је сте до вр ше так са рад ње са три-
бу на лом у Ха гу, по пра вља ње реј тин га на ска ли ко ју пра ти Tran-
sparensiinternešenel, и стал но оба ве шта ва ње јав но сти о то ме шта 



СнежанаГрк Србија-употразизасмисломбудућности

95

је Ср би ја ура ди ла на пла ну бор бе про тив кри ми на ла. По ред то га, 
Ср би ја ће мо ра ти мак си мал но да сма њи број љу ди ко ји тра же азил 
у зе мља ма ЕУ. Ако се број ази ла на та у зе мље Уни је не сма њи сле ди 
су спен зи ја без ви зног ре жи ма од но сно но во уво ђе ње шен ген ских 
ви за. Упо зо ре ње Бел ги је Ср би ји тре ба схва ти ти ве о ма озбиљ но, јер 
се пре ма по да ци ма европ ског ста ти стич ког би роа Eurostat Ср би ја 
на ла зи на тре ћем ме сту по бро ју оних ко ји тра же азил у ЕУ. Пре ње 
су са мо Ав га ни стан и Ру си ја. Ре ак ци ја Евро пе иза зва на стра хом од 
при ли ва ази ла на та је са свим ра зу мљи ва, јер не ке ње не чла ни це још 
ни су иза шле из кри зе, а из ло же на је ми гра тор ном та ла су из зе ма ља 
Се вер не Афри ке.

По ред свих на ве де них раз ло га ко ји Ср би ју уда ља ва ју од ЕУ, 
по сто ји још је дан а то је – не по зна ва ње соп стве них гра ни ца. Или, 
мо жда Ср би ја зна ко ли ке су јој гра ни це. Гле да ју ћи са са да шњег ста-
ја ли шта, сти че се ути сак да су сви до га ђа ји у по след ње три го ди не 
про ме ни ли па ро лу “Евро па без гра ни ца”. Гра ни це су ја ко ва жне, а 
до шло је и до за мо ра про ши ре ња у ЕУ. По сто ји чак код не ких др-
жа ва ми шље ње да (по сле ула ска Хр ват ске у ЕУ) она не тре ба да се 
ви ше ши ри на за пад ни Бал кан,  јер је Уни ја већ пре ве ли ка.

И ма ко ли ко се зва нич ни ци у Ср би ји тру ди ли да при ла го де 
стра те ги ју раз во ја Србија2020. са стра те ги јом Европа2020, и да 
ли ци ти ра ју да тум ула ска зе мље у ЕУ – ствар ност је са свим дру га-
чи ја. Го ди не 2011. и 2012. су ве о ма де ли кат не, по што је зе мља упа-
ла у зам ку ду жнич ке кри зе, а пред сто је из бо ри. Са да је зе мља на 
рас кр сни ци – или ће по ве ри о ци гур ну ти зе мљу у оном прав цу ко ји 
њи ма од го ва ра или ће се зе мља су о ча ва ти са не за до вољ стви ма ве-
ли ких раз ме ра. То би мо гло још ви ше уда љи ти Ср би ју од Европ ске 
уни је. С јед не стра не, због гу бит ка кре ди би ли те та Уни је у све сти 
гра ђа на Ср би је, а с дру ге стра не, због по ли тич ког и еко ном ског 
уда ља ва ња Ср би је од Уни је.

Раз у ме се, ако зе мља не ма основ не ду го роч не еко ном ско-со-
ци јал не по ли ти ке ни шта ни је за га ран то ва но или ре ше но ула ском у 
Европ ску уни ју. Исто та ко, не по сто ји ча роб на фор му ла да зе мље 
ко је су у ЕУ ће би ти за о би ђе не од про бле ма - кри зе. Грч ка и Ир ска 
су до каз да је кри за мо гу ћа и у Уни ји. Ме ђу тим, би ти у Евро пи је 
не са мер љи во бо ље не го би ти из ван ње. Па чак и ка да је Евро па у 
кри зи. Са да су још не ке чла ни це Уни је у кри зи и ви де ће мо шта ће 
се са њи ма да ље до га ђа ти. Али, еви дент но је да зе мље ко је су у мо-
не тар ној уни ји, њих 17 (Аустри ја, Бел ги ја, Ки пар, Есто ни ја, Фин-
ска, Фран цу ска, Грч ка, Ир ска, Ита ли ја, Лук сем бург, Ни зо зем ска, 
Не мач ка, Мал та, Пор ту гал, Сло вач ка, Сло ве ни ја, Шпа ни ја), кре ћу 
пре ма те шњој при вред ној ин те гра ци ји од Summita (24. мар та 2011. 
го ди не) ше фо ва др жа ва и вла да  ЕУ, на ко ме је по стиг нут на чел ни 
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до го вор о бо љем ко ор ди ни ра њу њи хо вих бу џе та, пен зи о не и фи-
скал не по ли ти ке. Кре та ње пре ма за јед нич кој фи скал ној по ли ти ци 
од кључ не је ва жно сти за ЕУ. Та ко ђе, овим се ства ра но ва европ ска 
ин те гра ци ја, од но сно, но ва бли ска ску пи на зе ма ља, уну тар ЕУ.

Из гле да као да се ства ра но ва ма па Европ ске уни је. По сте пе-
но, зе мље еуро зо не  при бли жа ва ју се или интегрираjу, оста вља ју ћи 
оне чла ни це Уни је ко је не ма ју за јед нич ку ва лу ту из ван пул си ра ју-
ће, жи ве је згре стра те шког од лу чи ва ња. Ме ђу тим, де сет зе мље ко је 
ни су при хва ти ле еуро не же ле би ти “спо ри ја Евро па”.

Нај те же је зе мља ма ко је ни су у Уни ји. Би ти из ван Европ ске 
уни је ипак зна чи би ти још ви ше из ло жен не ким ло кал ним на ци о-
на ли стич ким или кор по ра циј ским те жња ма, па и уда ри ма са свет-
ског тр жи шта. Из ван Евро пе гра ђа ни не до би ја ју ни бо љу еко ном-
ску си ту а ци ју ни ти ви ше људ ских пра ва ни ти ви ше мо гућ но сти за 
све тли ју бу дућ ност. 

Сто га Ср би ја мо ра да се ком плет но ре фор ми ше и да при хва-
ти европ ске стан дар де и вред но сти. Са мо та ква мо же да по ста не 
део Европ ске уни је. А за то ће тре ба ти још мно го вре ме на да про-
ђе. Сми сао бу дућ но сти тре ба при хва ти ти у Евро пи, а не из ван ње.

SnezanaGrk

SERBIA–INQUESTFORTHE
MEANINGOFTHEFUTURE

Summary
An alar mingly bad eco no mic si tu a tion in Ser bia has im po sed the 

need for the Go vern ment of Ser bia to draw up a stra te gic do cu ment for 
the eco no mic de ve lop ment of Ser bia from 2011 to 2020. This do cu ment 
has been de sig ned af ter the do cu ment is sued by the Euro pean Union 
un der the ti tle The NewLisbon. This Euro pean Union do cu ment gi-
ves cle ar di rec ti ons, i.e. stra te gic di rec ti ves for the de ve lop ment of the 
Union in the for thco ming de ca de.

This pa per pre sents a bri ef over vi ew of the Europe2020 stra tegy 
and the Serbia2020stra tegy, as well as the re a sons due to which the 
an ti ci pa ted pro jec ti ons will not be able to be ac hi e ved in this co un try. 
Furt her mo re, it analyses the re a sons why Ser bia will not be able to join 
the Euro pean Union for many years to co me.

Jo i ning the Euro pean Union re pre sents a go vern ment pro ject, yet 
in Ser bia from the very be gin ning, it has been mar ked by eco no mic in-
te rests and stra te gi es. Lo o king from this ti me ho ri zon, it se ems that all 
the for mer stra te gi es in Ser bia ha ve been wrong. And the cur rent mo del 
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of eco no mic growth is un su sta i na ble. This is shown by mac ro e co no mic 
pa ra me ters which are mo re than alar ming.

Be si des the in ter nal fac tors which re pre sent an ob struc tion to 
furt her eco no mic growth and de ve lop ment in Ser bia, the re are al so nu-
me ro us ex ter nal fac tors. The most pro mi nent in clu de un set tled is su es 
in this re gion, as well as the glo bal eco no mic cri sis which has bro ught 
abo ut the en lar ge ment fa ti gue and a ge ne ral iden tity cri sis wit hin the 
Union.

Ser bia which wo uld li ke to join the Euro pean Union has to im-
ple ment all the ne ces sary re forms and me et all the obli ga ti ons and cri te-
ria that had to be ful fil led by all mem ber co un tri es of the Union. Ser bia 
al so has to adopt Euro pean stan dards re qu i red by the Euro pean Com-
mis sion, en ta i ling that it truly has to show its pro-Euro pean ori en ta tion. 
Keywords: Euro pe 2020 stra tegy, Ser bia 2020 stra tegy, (un)em ployment, hu-

man ca pi tal, know led ge and tec hno logy, po verty, so cial in clu sion, 
qu est for the me a ning of the fu tu re
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Resume
An alar mingly bad eco no mic si tu a tion in Ser bia has im po sed the 

need for the Go vern ment of Ser bia to draw up a stra te gic do cu ment for 
the eco no mic de ve lop ment of Ser bia from 2011 to 2020. This do cu ment 
has been de sig ned af ter the do cu ment is sued by the Euro pean Union 
un der the ti tle The NewLisbon. This Euro pean Union do cu ment gi-
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ves cle ar di rec ti ons, i.e. stra te gic di rec ti ves for the de ve lop ment of the 
Union in the for thco ming de ca de.

This pa per pre sents a bri ef over vi ew of the Europe2020 stra tegy 
and the Serbia2020stra tegy, as well as the re a sons due to which the 
an ti ci pa ted pro jec ti ons will not be able to be ac hi e ved in this co un try. 
Furt her mo re, it analyses the re a sons why Ser bia will not be able to join 
the Euro pean Union for many years to co me.

Jo i ning the Euro pean Union re pre sents a go vern ment pro ject, yet 
in Ser bia from the very be gin ning, it has been mar ked by eco no mic in-
te rests and stra te gi es. Lo o king from this ti me ho ri zon, it se ems that all 
the for mer stra te gi es in Ser bia ha ve been wrong. And the cur rent mo del 
of eco no mic growth is un su sta i na ble. This is shown by mac ro e co no mic 
pa ra me ters which are mo re than alar ming.

Be si des the in ter nal fac tors which re pre sent an ob struc tion to 
furt her eco no mic growth and de ve lop ment in Ser bia, the re are al so nu-
me ro us ex ter nal fac tors. The most pro mi nent in clu de un set tled is su es 
in this re gion, as well as the glo bal eco no mic cri sis which has bro ught 
abo ut the en lar ge ment fa ti gue and a ge ne ral iden tity cri sis wit hin the 
Union.

Ser bia which wo uld li ke to join the Euro pean Union has to im-
ple ment all the ne ces sary re forms and me et all the obli ga ti ons and cri te-
ria that had to be ful fil led by all mem ber co un tri es of the Union. Ser bia 
al so has to adopt Euro pean stan dards re qu i red by the Euro pean Com-
mis sion, en ta i ling that it truly has to show its pro-Euro pean ori en ta tion. 

Ser bia has to be wil ling to un der go a tho ro ugh re form. The eco-
nomy, ju di ci ary system, pu blic ad mi ni stra tion, edu ca tion, he al thca re 
system, pen sion system, must all be re for med. The pre re qu i si tes for 
the de ve lop ment that Ser bia ne eds to work on in vol ve the fol lo wing 
re forms: con sti tu ti o nal and le gal, ju di ci ary, pu blic ad mi ni stra tion and 
se cu rity system, as well as the bu il ding of the in fra struc tu re and the 
de fi ning of spa tial de ve lop ment. The main go als of the co un try's de-
ve lop ment must be in cre a sing em ployment, en han cing hu man ca pi tal, 
growth which is ba sed on ex port and ra ti o nal energy uti li za tion, in-
vest ment in to know led ge and tec hno logy, so cial in clu sion and po verty 
re duc tion. In or der to ac com plish the afo re men ti o ned go als, it is ne ces-
sary to chan ge the po li ti cal, le gal and bu si ness en vi ron ment.

First of all, it is ne ces sary to re gu la te the sta te of Ser bia. A po-
or Ser bia with all its hu ge so cial pro blems, cor rupt po li ti cal par ti es 
and bloc ked ju di ci ary system wo uld not be wel co me in the Euro pean 
Union. Hen ce, Ser bia must truly chan ge and ac cept Euro pean va lu es.

Furt her mo re, the re is anot her re a son that ali e na tes Ser bia from 
the Euro pean Union. And the re a son is - not kno wing its bor ders. Bor-
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ders are very im por tant. First of all be ca u se of the fe ars of the mem ber 
co un tri es of EU, be ca u se of wars and war cri mes, be ca u se of cor rup tion 
and cri me, be ca u se of il le gal hu man traf fic king and an in cre a sed num-
ber of asylum se e kers in the co un tri es of the Union. Euro pe's re ac tion 
pro vo ked by fe ar from asylum se e ker in flux is qu i te un der stan da ble, 
sin ce so me of its mem bers ha ve still not co me out of the cri sis, and it is 
ex po sed to a mi gra tion wa ve.

So me co un tri es are of the opi nion that the EU sho uld not en lar ge 
to wards the We stern Bal kans, as the Union is al ready too lar ge. Ho we-
ver, the fu tu re of We stern Bal kans li es in Euro pe. The uni ted Euro pe 
pro ject is a pe a ce pro ject pro mi sing a brig hter fu tu re and it has to be 
ac com plis hed, as it is, abo ve all, a ge o grap hi cal, hi sto ri cal and po li ti-
cal im pe ra ti ve. The qu e sti on re ma ins as to when this pro cess is to be 
com ple ted.

Ser bia, which has ta ken the steps to wards the goal of union, is 
lo sing its pa ce due to both in ter nal eco no mic and so cial dif fi cul ti es, as 
well as ex ter nal. If we li sten to the spe ec hes of the ru ling aut ho ri ti es, we 
might get the im pres sion that Ser bia is just abo ut to join the Euro pean 
Union, yet it is so far away from ful fil ling this Euro pean dre am. Ser bia 
in its qu est for the me a ning of the fu tu re has to chan ge very qu ickly, 
be ca u se it se ems that so me new map of Euro pean Union is un der way.

* Овај рад је примљен 15. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5.августа 2011. године.
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САВРЕМЕНИПРОЦЕСИАКУМУЛАЦИЈЕ
ИПРИНЦИПАИНВЕСТИРАЊА*

Сажетак
Аку му ла ци ја је еко ном ски нај фи ни ји и нај чи сти ји об лик 

ин ве сти ци ја. Она је трај на еко ном ска за ко ни тост. Стал но пот-
чи ња ва ње за ко ну аку му ла ци је као еко ном ском за ко ну про гре са 
ка пи та ла је ов де у функ ци ји уве ћа ња ње го ве вред но сти. Овим се 
у пр ви план ста вља спо соб ност јед ног пред у зе ћа или дру штва 
за уве ћа ва ње про из вод не осно ве, а то под ра зу ме ва и мо бил ност 
аку му ла ци је као по јав ног об ли ка ра ста еко но ми је.

Из ана ли зе у ово ме тек сту про из и ла зи за кљу чак  да су мо-
де ли тр жи шта ка пи та ла ег зи стент ни, да се фи нан сиј ска тр жи шта 
по ја вљу ју као ре гу лар ни сег мент ин ве сти ци ја. Низ је фак то ра еко-
но ми је ко ји су у исто вре ме пред у зет ни, на ци о нал ни али об лик 
еко ном ске ин те гра ци је све та. Са вре ме но свет ско тр жи ште је пре о-
вла ђу ју ћи об лик ма да има и тр жи шног фун да мен та ли зма у ко ме је 
пре суд на не е ко ном ска осно ва „вла да ју ћег мо де ла гло ба ли за ци је“. 
Ипак ка пи тал у са вре ме ним усло ви ма про на ла зи мо гућ ност и зна-
чај не фор ме са мо стал ног кре та ња и, не за ви сно од ге о по ли тич ких 
на по ра, оп штих вред но сних (са аспек та еко ном ске ра ци о нал но сти) 
тен ден ци ја. Али та квих ко је ни су ван ре гу лар них и ну жних то ко ва 
гло ба ли за ци је.

У том кон тек сту су и ну жно сти ин тен зив не дру штве не аку-
му ла ци је у Ср би ји и про јек то ва ња но вог мо де ла раз во ја.
Кључ не ре чи: Аку му ла ци ја, Ин ве сти ци је, Фи нан сиј ско тр жи ште, Еко но-

ми ја ка пи та ла, Са вре ме но свет ско тр жи ште.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Сва ко днев но ег зи стен ци јал но пре ме ра ва ње еко ном ских су-
бје ка та (др жа ва, ре ги о на) због ни за тр жи шних и еко ном ских не-
из ве сно сти ис ти че у пр ви план прет по став ке ра ци о нал ног, про-
дук тив ног, мо дер ног па до свих вр ста уса вр ша ва ња, про ши ре ња и 
оса вре ме њи ва ња про из вод ње, по сло ва ња, упра вља ња. Са вре ме на 
тен ден ци ја ма те ри јал не про дук ци је је сте еко но ми ја и раз вој ка пи-
та ла. Ар се нал ра ци о нал но сти и еко но мич но сти је го то во не ис цр-
пан али је ди ле ма трај на. Она гла си: „мо дер ни за ци ја или про па-
да ње“. Соп стве на ефи ка сност пре ва зи ла зи ин хе рент не те шко ће 
ко ри сте ћи са вре ме не про це се аку му ла ци је, мо гућ но сти фи нан сиј-
ских тр жи шта пра ве ћи оп ти мал ни скор ка пи та ла за ин ве сти ра ња 
на нај мо дер ни јим прин ци пи ма. 

По јав ни об ли ци са вре ме ног тр жи шта си ле (при род не тр жи-
шне сна ге) на убр за не об ли ке пре о бра жа ја ка пи та ла у це ло сти а 
по себ но ње го вих нај ва жни јих сег ме на та. У овим усло ви ма афир-
ма ци ја аку му ла ци је, штед ње, мо дер них ин ве сти ци ја и ино ва ци о-
ног пу та раз во ја пред ста вља пред у слов ста бил но сти у са да шњо сти 
и бу дућ но сти. Не као не ар ти ку ли са на мо гућ ност већ „син хро ни зо-
ва ни“ пут за сно ван на аку му ла ци ји (пред у зет на, сво ји на гра ђа на, 
др жав ни) и пре о бра жа лач ких про це са ин ве сти ци ја. То је пут да 
аку му ла ци о но са мо по у зда ње бу де кру на раз во ја. 

ИНВЕСТИЦИЈЕИАКУМУЛАЦИЈА
КАОСАВРЕМЕНИТОККАПИТАЛА

Ин ве сти ци је су глав ни по тен ци јал при вред ног ра ста и раз-
во ја уко ли ко не по сред но до при но се уве ћа ва њу ре ал ног ка пи та ла. 
На у ка о ин ве сти ци ја ма и прин ци пи ма ин ве сти ра ња афир ми са ла 
је од лу чу ју ће по лу ге раз во ја и ва ло ри зо ва ла ори ги нал не по ступ-
ке и ин стру мен те (пре ци зне, по у зда не, не за о би ла зне), кри те ри је 
и прин ци пе ко ји у са вре ме но сти за у зи ма ју ме сто без ко јих не ма 
ви со ког сте пе на по у зда но сти по је ди них ак тив но сти и њи хо ве пер-
спек ти ве. Али ипак у осно ви ле жи еко ном ска и дру штве на спо соб-
ност за аку му ла ци ју (уз за до во ља ва ју ћи ко е фи ци јент стал но сти и 
кван ти те та) без чи јег раз у ме ва ња и прак тич не при ме не не ма по ве-
зи ва ња у ши ру це ли ну раз во ја као еко ном ско со ци јал них осно ва 
пер спек ти ве кроз убр за ва ње при вред ног ра ста.

Оту да се аку му ла ци ја и ин ве сти ци је ја вља ју и као ма кро е ко-
ном ска ка те го ри ја у це ли ни сло же них од но са ства ра ња и рас по де-
ле бру то до ма ћег про из во да. Прак тич не ма ни фе ста ци је и еко ном-
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ска еман ци па ци ја по при ма ју не ми нов ну еко ном ску ва ло ри за ци ју 
на ду жи рок.

Ма кро е ко ном ски фе но мен при вред ног раз во ја и (по том 
осно ву) про гре са јед не зе мље за сни ва сво ју ре ал ност и пер спек ти-
ву на по нов ној афир ма ци ји ин тен зив не аку му ла ци је и оп ти мал ној 
по зи ци ји ин ве сти ци ја у по сти за њу ма кро еко ном ских ци ље ва. Ду-
го роч ни еко ном ски раз вој за сно ван на сво јим аку му ла ци о ном по-
тен ци ја ли ма не за др жи ва је си ла еко ном ског пре сти жа сва ке зе мље. 

Са аспек та раз вој них ци ље ва по ја вљу је се ка те го ри јал на 
„по зи ци ја“ и прак тич на ма ни фе ста ци ја еко ном ске по ли ти ке у ко јој 
јед но од кључ них ме ста при па да ин ве сти ци о ној по ли ти ци за сно-
ва ној на ни зу кон крет них мо гућ но сти, ком па ра тив них пред но сти и 
са вре ме не ало ка ци је ин ве сти ци ја. Ипак, аку му ла ци ја ов де (и на ду-
жи и на кра ћи рок) за у зи ма еко ном ски нај ва жни је ме сто у сми слу 
по тен ци ја ла за раз вој и про грес ко ји су пре суд ни ка ко за суд би ни 
по је ди нач них ка пи та ла и при вред не гра не та ко и за др жа ву у це-
ли ни. На ми кро е ко ном ском ни воу аку му ла ци ја је услов и по ла зни 
кри те риј но вог ин ве сти ци о ног по ду хва та и нај ва жни ји фак тор мо-
бил но сти дру гих из во ра (амор ти за ци ја, кре дит, до ка пи та ли за ци ја 
и др.). 

У са вре ме ним гло бал ним то ко ви ма ка пи та ла ин ве сти ци-
је по при ма ју ши рок спек тар мо не тар них и бер зан ских по сло ва у 
тра га њу за ра зно вр сним об ли ци ма нов ца и нов ча них ре ци ди ва од-
но сно де ри ва та у про јек то ва њу це ли не ин ве сти ци о ног сто ка ка пи-
та ла. Ови ин ве сти ци о ни ре сур си ства ра ју по себ ну еко ном ску фи-
ло зо фи ју у ко јој ра зно вр сне фор ме по зај ми ца по ста ју мар ги нал ни 
тро шак. Ова прак са раз ви ја сво је са др жа је де це ни ја ма. Кре ди ти и 
дру ге „по зај ми це“ усло вља ва ју сло же не од но се ка ма та и умно жа-
ва ју ак циј ско-бер зан ски аспект а све у скло пу по тре бе тра га ња за 
оп ти мал ним сто ком ин ве сти ци ја. По след ње де це ни је се по ве ћа вао 
зна чај тр жи шта хар ти ја од вред но сти, ја ча ла ње го ва уло га у ши ре-
њу об ли ка кре дит них из во ра (све до ра зних кре дит них, ка мат них и 
дру гих де ри ва та). У овом ује ди ња ва ју ин ве сти ци о них по тен ци ја ла 
спе ци фич на је и ин ве сти ци о на уло га ак ци ја. Оту да су око це на ак-
ци ја не за о би ла зни по ла зни кри те ри ји ве за ни за тр жи шну про це ну 
ви си не про фи та ко ји тре ба да до не се бу ду ћа ин ве сти ци ја и у том 
про сто ру да се на ла зи оправ да ност за од нос соп стве не аку му ла ци је 
и по зајм ље не.

Об у хват на мре жа бер зан ско-мо не тар не прак се до ми ни ра 
прак сом ин ве сти ра ња у све ту „на ци ја“ и гло бал ним то ко ви ма. То је 
и основ ни раз лог што са вре ме на те о ри ја за не ма ру је ка те го ри јал но 
раз ма тра ње и прак ти чан зна чај аку му ла ци је као осно ве при вред-
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ног (и дру штве ног) раз во ја у це ли ни оби ма и са ме струк ту ре ин ве-
сти ци ја. Овај рад је по све ћен зна ча ју нов ча ног ка пи та ла од но сно 
аку му ла ци је и ин ве сти ци о ног од лу чи ва ња ко је по твр ђу је Кеј нзо-
ву тврд њу о зна ча ју пред у зет нич ког ин стинк та оних ко ји до но се 
од лу ке о ин ве сти ци ја ма – од струк ту ре ин ве сти ци о ног ка пи та ла, 
тро шко ва и бу ду ћих (оче ки ва них) при но си ма од да те ин ве сти ци је. 
Ипак је ну жна ре а фир ма ци ја ин тен зив не дру штве не аку му ла ци ја 
(при вре де, по слов них су бје ка та, др жа ве, гра ђа на).

ИНТЕНЗИВНАДРУШТВЕНААКУМУЛАЦИЈА
-БУДУЋНОСТМОДЕРНИХПОЈАВНИХ
ОБЛИКАКАПИТАЛАИНЕПОСРЕДНА
АНТИИНФЛАЦИОНАТЕНДЕНЦИЈА

Аку му ла ци ја је осно ва са мо ра зво ја при вре де и сва ког при-
вред ног су бјек та по себ но. У са вре ме ним то ко ви ма ка пи та ла она је 
еко ном ски и дру штве но усме ра ва на у раз ме ра ма ко је оби ље из во-
ра пре тва ра у про цес кон ти ну и ра них ин ве сти ци ја јед не еко но ми је. 
Број не мо гућ но сти мо би ли за ци је вред но сних об ли ка и пре тва ра ње 
у ин ве сти ци је не „по ни шта ва ју“ ње ну еко ном ску функ ци ју и по-
тен ци ју ка пи та ла са др жа ну у њој. Те о ри ја је са гла сна у не за ме њи-
вом зна ча ју аку му ла ци је и аку му ла тив не спо соб но сти ко ја не по-
сред но омо гу ћу је раз вој про из вод ње до ба ра и услу га у бу дућ но сти. 
Де фи ни са ње и по и ма ње аку му ла ци је не но си са со бом ди ле ме и 
не по зна ни це, но ве са став не еле мен те или са др жа је. Она је у сми-
слу оп ште де фи ни ци је на го ми ла ва ње ма те ри јал них и нов ча них 
сред ста ва ко је се на мен ски упо тре бља ва ју про ши ре ње про из вод-
не и по слов не ак тив но сти. Са та квим са др жа јем она је на ни воу 
при вре де, по ро ди це, по је дин ца рас по ло жи ва раз вој на ре ал ност, 
по тен ци јал по бољ ша ња ква ли те та. Са аспек та по тра жње аку му ла-
ци ја је од ло же на по тро шња. У дру штве ним раз ме ра ма аку му ла ци ја 
је услов еко ном ског ра ста и про гре са. До са мог чи на упо тре бе у 
соп стве не свр хе и на ме не она мо же да се ко ри сти на ра зно вр сне 
на чи не као фи нан сиј ски ре сурс ко ји до но си при ход. Пла си ра се 
као фи нан сиј ска ак ти ва и за тај пе ри од до но си про фит тј. са мо о-
пло ђу је се и уве ћа ва. 

Аку му ла ци ја је сло же ни еко ном ски фе но мен ко ји ну жно 
на ме ће уве ћа ње не пред ви ди ве си гур но сти и вред но сти фир ме у 
стал ном на по ру да се оства ри оп ти мал ни сток ка пи та ла. У ре ал ној 
про из вод ној си ту а ци ји оче ки ва ња су да ин ве сти ци је оп ти ми зу ју 
по тен ци ја ле петне раз двој них сег ме на та ка пи та ла:
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а) Фи зич ког ка пи та ла као на уч но-тех но ло шке осно ва про-
из вод ње, (згра де, ха ле, по слов но про дај ни про сто ри, 
дру ге ма те ри јал не прет по став ке про из вод ње…), 

б) Ка пи тал оли чен у ин фор ма ци о но-ком пју тер ској, про-
грам ско им пут ној и аут пут ној осно ви ег зи стент них про-
це са про из вод ње и услу га … дру гим ре чи ма ка пи тал 
при ме ње ног зна ња ,

в) Ка пи тал оли чен у ме на џер ско-упра вљач кој струк ту ри, 
ко ји је исто вре ме но и део људ ског ка пи та ла, … пред но-
сти оп ти мал не ме на џер ске функ ци је,

г) Ка пи тал оли чен у свим сфе ра ма ко је су пред мет упра-
вља ња ква ли те том,

д) Људ ски ка пи тал – обра зов ни ни во, пре ма еко ном ским 
усло ви ма ор га ни зо ван си стем „жи вог ра да“. 

Код де ла са вре ме них ма кро е ко но ми ста аку му ла ци ја се ве зу-
је за део до хот ка од ка пи та ла – од но сно свих фак то ра про из вод-
ње у сло же ном си сте му по на ша ња еко ном ских су бје ка та и ме ри 
„до при но сом“ про це си ма ства ра ња по вољ ни је еко ном ске по зи ци је 
ка пи та ла. До ми ни ра став да аку му ла ци ја спа ја ин те рес вла сни ка 
и људ ског ка пи та ла у ње му. Еко ном ски си стем мо ра да омо гу ћи у 
дру штве ним раз ме ра ма да аку му ла ци јом про из вод ни ка пи тал стал-
но на ра ста с тим да се ње го ва еко ном ска функ ци ја оства ру је пре-
тва ра њем у до дат ни ка пи тал на трај но ви шој про дук тив ној по тен-
ци ји и са по тен ци ја ма оп ти мал не струк ту ре и ква ли те та.

Аку му ла ци ја се трај но афир ми са ла као ори ги нал на за ко ни-
тост еко ном ске функ ци је по сво јој при ро ди као ми ни мал ни кван-
тум про гре са. Она оста је „са мо ни кли ре зул тат“ ка пи та ла у функ ци-
ји, су штин ска по лу га ње го вог дво стру ког деј ства (у про из вод ном 
и по тро шном сми слу). Аку му ла ци ја по ста је оп шти ин те рес по је-
ди нач ног ка пи та ла и оп ште дру штве ног про гре са. Објек тив на си ла 
сво га вла сни ка и ње го вог бу ду ћег оп стан ка у тр жи шној кон ку рен-
ци ји. Она за и ста је сте „ду ша це лог еко ном ског жи во та дру штва“ 
али и гло бал них ин тер на ци о нал них то ко ва ка пи та ла. Оту да је аку-
му ла ци ја бу дућ ност оних по јав них об ли ка ка пи та ла ко ји има ју еко-
ном ске и дру ге пред но сти са мо ра зво ја и раз во ја кроз ин ве сти ци је 
про гре сив них и еко ном ски ва лид них фи нан сиј ских ин стру ме на та.

Сми сао аку му ла ци је у свој сво јој исто риј ској и са вре ме ној 
функ ци ји је ње на еко ном ска уло га, ње на си ла ка раз во ју – али и 
сна га ко ја „при си ља ва“ на штед њу и еко но ми са ње по јав ним об ли-
ци ма ка пи та ла. Не за ми сли во је на ду ги рок са мо кре та ње ка пи та ла 
без аку му ла тив не спо соб но сти. На зи ва мо ову по ја ву ин тен зив ном 
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аку му ла ци јом и нај про дук тив ни јом ин ве сти ци јом ко ји ма се ства-
ра ју еко ном ско-вред но сни усло ви за ком па ра тив не пред но сти у 
окви ру гра на и на тр жи шту у нај ши рим раз ме ра ма. Ком па ра тив не 
пред но сти као мо гућ но сти про дук ци је. То је је дин стве ни ток ис ка-
зан као аку му ла ци о ни фонд дру штва и раз вој на по лу га ин ди ви ду-
ал ног ка пи та ла.   

Зна чај аку му ла ци је у сво јој еко ном ској функ ци ји оста је трај-
но ак ту е лан и си ли на стал ну све стра ну па жњу ка ко вла сни ка ка-
пи та ла та ко но си ла ца си стем ске (ра ди се о еко ном ском си сте му) 
стра те ги је др жа ве за трај но дру штве но опре де ље ње ве за но за ње но 
мак си ми ра ње и ин тен зив ност. Ин тен зив на дру штве на аку му ла ци ја 
раз от кри ва све еле мен те раз у ме ва ња јед не еко но ми је, по је ди нач-
ног ка пи та ла, сло же них це ли на по зи ци о ни ра ња или ин те гра ци је, а 
све у функ ци ји оп ти ми зи ра ња да тог еко ном ског по рет ка ка пи та ла 
и ва лид ног еко ном ског си сте ма. Она пред ста вља те мељ мо гу ћег 
(осим „де ло твор но сти кре ди та, удру жи ва ња аку му ла ци је, за јед-
нич ких ула га ња и др.), ре ал ног и бу ду ћег. Нај са же ти је ин тен-
зив на аку му ла ци ја јед не еко но ми је је но си оц бу ду ћег дру штве ног 
бо гат ства за сно ва ног на еко ном ској функ ци ји ка пи та ла. Под ра зу-
ме ва се трај ни на пор и кон крет на ре зул тан та при вред них и ду гих 
су бје ка та у овој сфе ри еко ном ских по сло ва.Она би тре ба ло да се 
у са вре ме но сти афир ми ше као пи ја де стал ре ал ног, еко ном ски ста-
бил ног и си гур ног са фи зи о но ми јом ег закт не уло ге у крат ко роч ном 
и ду го роч ном раз во ју ка ко на ма кро е ко ном ском та ко и ми кро е ко-
ном ском ни воу. 

Мо дер ни по јав ни об ли ци ка пи та ла ра чу на ју на ова свој ства, 
су шти ну, обим и пер спек ти ве упо тре бе аку му ла ци је. Оту да и на-
уч ни по јам „агре гат на про из вод на функ ци ја“ сло же ни јег и пот пу-
ни јег зна ча ја од „аут пу та по је ди нач не фир ме“ и аут пу та „це ло куп-
не при вре де“. Аку му ла ци ја се као ин ве сти ци о ни чин по ја вљу је на 
тр жи шту као „по тра жња“ у ра зно вр сним об ли ци ма. Али је јед на 
за ко ни тост ви ше не го си гур на: уве ћа ва тра жњу и то за свр хе про-
ши ре ња про дук ци је чи ме има дво стру ко деј ство у то ко ви ма ре про-
дук ци је. Са аспек та ка пи та ла функ ци ја аку му ла ци је је да раз ви ја 
усло ве за ре а ли за ци ју по сто је ће про из вод ње и ује ди њу је ин те рес 
ин ди ви ду ал ног и ка пи та ла у дру штве ним раз ме ра ма. Од не ма њег 
раз вој ног зна ча ја и ин ве сти ци о них ак тив но сти је сег мент штед ње 
(лич на штед ња, јав на штед ња, на ци о нал на штед ња) и по том осно-
ву раз ви ја ње фор ми и мо гућ но сти из во ра за зај мов ним сред стви ма. 
Ако се то ме до да и вла да ју ћа прак са бан кар ско-бер зан ског ује ди-
ње ња по је ди нач них аку му ла тив них ка па ци те та он да је у це ли ни 
по ја ве ле жи тен ден ци ја дру штве ног про гре са. У тим усло ви ма сту-
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па на сце ну еко но ми је по се бан ме ха ни зам тр жи шног мо де ла при-
вре ђи ва ња у сми слу игре у ко рист ве ли ких и оп ти мал них про ме на 
тех но ло шких и дру гих про це са и ко је се аку му ла ци ја ула же. 

Са вре ме ни об ли ци ка пи та ла има ју по сла и са мар ги нал ном 
про дук тив но шћу као син те зом ни за фак то ра про из вод ње. На ни воу 
зе мље то је це ли на пер фор ман си при вред ног ра ста. На рав но да са-
вре ме на те о ри ја аку му ла ци је (у функ ци ји „еко но ми је у пер спек ти-
ви“) уво ди ов де и „тр жи ште ка пи та ла“, тј. свих ње го вих по јав них 
об ли ка. Ту се аку му ла ци ја „су сре ће“ са мо гућ но сти ма ин ве сти ци о-
ног (у нај ши рем сми слу ре чи) по тен ци ја ла у сфе ра ма фи нан сиј ског 
тр жи шта, „тр жи шта ин те лек ту ал ног ка пи та ла“, тр жи шта нов ца и 
кре ди та. Реч ју свим ти по ви ма и по јав ним об ли ци ма фи нан сиј ске 
ак ти ве. Ту су и мо гућ но сти фу зи ја, фи си ја, ин те гра ци ја, удру жи-
ва ње тј. све са вре ме не свет ске ком по нен те и по тен ци је ства ра ња 
је дин стве не си ле ин ве сти ци о ног по ду хва та. Ра ди се о сло же ним 
и, на мо мен те, ком пли ко ва ним са вре ме ним ком по нен та ма ује ди-
ња ва ња аку му ла ци је и дру гих ин ве сти ци о них по тен ци ја ла. Овим 
про це си ма ба ви ће мо се по себ но у да љем раз ма тра њу. Али је ва жно 
ов де под ву ћи да на том те ре ну (ина че и кон фликт ном у ши рој мо-
би ли за ци ји аку му ла ци је) тре ба да пре о вла ђу је еко ном ска ло ги ка 
ин ве сти ци ја тј. упо тре бе аку му ла ци је. 

У сфе ри но вих об ли ка фи нан сиј ског ка пи та ла, као по тен ци је 
раз во ја, по треб но је ис та ћи увек при сут не и ак ту ел не ре ал но сти 
кре ди та, ра да бер зи, ин ве сти ци о них фон до ва и дру гих из во ра гло-
бал но усме ра ва них тр жи шних шан си за по се за њем до дат них усло-
ва и прет по став ки раз во ја.

У свим са вре ме ним иза зо ви ма, ме ђу соб но не по сред но прак-
тич но по ве за ним, еко ном ски раз вој на ме ће ег закт на еко ном ска 
про це њи ва ња ра зно вр сних мо гућ но сти (ко ја се ну де) са ци љем 
оп ти ми за ци је сво јих раз вој них пла но ва. Ра ди се о тр жи шту, по-
је ди ним ком па ни ја ма, при род ном ка пи та лу, ком па ра тив ним пред-
но сти ма и ни зу дру гих ком по нен ти (пред у сло ва) аку му ла тив ног и 
раз вој ног успе ха пре ма кри те ри ји ма свет ског тр жи шта. 

Кон ти ну и тет те о риј ског по и ма ња ових (од лу чу ју ћих...) сло-
же них усло ва раз во ја (фир ми, при вред них гра на, др жа ва ...) ни је 
остао без но вих на уч них до при но са – од но вих и сло же них еко-
ном ских фак то ра при вре ђи ва ња и аку му ла тив но сти до мо би ли за-
ци је свих из во ра ка пи та ла „по ви ђе њу“, али и стра те ги је пред ви-
ђа ња бу ду ћег еко ном ског раз во ја. Ипак те о риј ски и ме то до ло шки 
аспек ти аку му ла ци је, штед ње и ин ве сти ци ја (ко ји) су при сут ни у 
ре зул та ти ма пре о вла ђу ју ћег на уч ног ства ра ла штва ни су це ло ви ти, 
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об у хват ни, и као та кви оп ште при хва ће ни у еко ном ским ак тив но-
сти ма и по на ша њи ма. 

До ми ни ра за го ва ра ње и „те о риј ска об ра да“ ко ја се опре де-
љу је за ана ли зу на ма кро ни воу и то „бру то до ма ћих при ват них 
ин ве сти ци ја“ да би се нов ча на аку му ла ци ја упу ти ла ка бан кар ско-
бер зан ској тран сму та ци ји. 

За раз ли ку од за ко ни те еко ном ске ин тен ци је по ко јој је аку му-
ла ци ја основ на ре ал на по лу га ин ве сти ци ја а ње на мо бил ност усло-
вље на ка рак те ром пре о вла ђу ју ћих еко ном ских од но са пред ност се 
да је „коц ка њу са бу дућ но шћу“. Ма сов ну од но сно до ми нант ну пре-
ва гу до би ја „оп ти мал ни сток ка пи та ла“ на ме њен ин ве сти ци ја ма 
кроз ши ре ан га жо ва ње свих из во ра (тј. ра зних вред но сти) ко ји се 
мо гу мо би ли са ти. Не пи та се за об ли ке тран сак ци ја и ве о ма раз у ђе-
не фор ме већ за из вор и са др жај ин ве сти ци о не кон струк ци је. Ало-
ка ци ја ак ти ве је у дру гом пла ну. У том кон тек сту го то во да без број 
књи га ве ли ча раз ли чи тост фи нан сиј ских ин стру ме на та и тр жи шта 
„на ко ји ма се са њи ма тр гу је“ и фор ми фи нан сиј ске ак ти ве (глав-
ни ца и ка ма та). У овим ана ли за ма ва жне су фи нан сиј ске ин сти ту-
ци је ко је ће омо гу ћа ва ти да се у без број фи нан сиј ских тр жи шта и 
са ар ми јом фи нан сиј ских по сред ни ка при ку пља и пла си ра аку му-
ла ци ја и штед ња уз кри те риј ни ско или ви со ко ка мат не „при влач-
но сти“ као „на чин фи нан си ра ња ин ве сти ци ја“. Са истим ци љем 
је оби ље фи нан сиј ских ин стру ме на та и тзв. бан кар ског дис кон та. 
За тим, без број об ли ка хар ти ја од вред но сти све до не кон тро ли са-
не рас про стра ње но сти (у са вре ме но сти је то пот пу на екс пло зи ја) 
„тр жи шта фју черс уго во ра и оп ци ја“ као де ри ват них ин стру ме на та 
(ста во ви: Бо диа, Кан, Мар ку са, Ман кјуа, Ва ри ја на ... код нас Ла бу-
са и дру гих нео мо не та ри ста и др.) Рет ки су за ступ ни ци те о ри је це-
ли не дру штве но-еко ном ских раз ло га за са мо свој ство аку му ла ци је 
као објек тив не си ле са мо кре та ња ка пи та ла (о ово ме оп шир ни је у 
на ред ном де лу ове те ме). Ипак је ња ва ју по ку ша ји уса вр ша ва ња 
ова квог те о риј ског при сту па због нај са вре ме ни јих то ко ва упра во 
оног де ла узро ка свет ске еко ном ско- фи нан сиј ске кри зе а ко ји се 
за сни ва на мо не тар ној, кре дит ној и бер зан ској ма ни пу ла ци ја ма и 
шпе ку ла ци ја ма. 

Ре ал не еко ном ске осо бе но сти и то ко ви аку му ла ци је, и по ред 
го ре на ве де не прак се, упу ћу ју на раз два ја ње аку му ла ци о ног по тен-
ци ја ла на ни воу јед не еко но ми је од аку му ла ци о ног фон да про из-
вод ног су бјек та. Ово раз ли ко ва ње на ме ће ну жност и  раз у ме ва ња и 
при хва та ња ди фе рен ци ра ног ува жа ва ња раз ла за из ме ђу нов ча ног 
де ла (штед ња и нов ча ни по тен ци ја ли кре ди та као мо гу ћих по тен-
ци ја ла, уве ћа ва ња аку му ла ци је) и оног де ла аку му ла ци је ко ји не ег-
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зи сти ра са мо стал но у бан ка ма. У овој ком би на ци ји про це са удру-
жи ва ња и уве ћа ва ња аку му ла ци је ле жи ре ал ност ин фла ци о них 
тен ден ци ја у ре а ли за ци ји ствар не аку му ла ци је и да тог оп ти мал ног 
сто ка ин ве сти ци о ног цен тра ли зо ва ња аку му ла ци је уз мар ги нал ни 
тро шак. У за ви сно сти од еко ном ских усло ва и мо гућ но сти вред-
ност по зајм ље не аку му ла ци је но си са со бом ре ал ну ин фла ци о ну 
по лу гу. Фи нан си ра ње де ла ове по зајм ље не аку му ла ци је бан ков но-
бер зан ским об ли ци ма (ко ји се жу све до фик тив ног ка пи та ла) тран-
сак ци ја је са аспек та ста бил но сти еко ном ско-фи нан сиј ских то ко ва 
трај на ин фла ци о на опа сност. По себ но у усло ви ма ка да овај по-
зајм ље ни део стал но на ра ста из ван аку му ла тив не спо соб но сти што 
пред ста вља из во ри ште ин фла ци је а ма ни фе сту је се кроз ве штач ку 
по тра жњу, це нов ни об лик ди рект не ин фла ци је. У овим усло ви ма 
ин ве сти ци је от ка зу ју као фак тор оп ти ми за ци је раз во ја.

Ин фла ци ја раз от кри ва још је дан кри зни мо ме нат еко ном ске 
(не)рав но те жне тен ден ци је: то је кри зни од нос штед ње, аку му ла-
ци је и ин ве сти ци ја. Ова не рав но те жна тен ден ци ја се ис ка зу је и 
као про ти ву реч на и сти хиј на упо тре ба аку му ла ци је без аде кват них 
еко ном ских кри те ри ја за са да шње и бу ду ће ин ве сти ра ње или ње-
го во од су ство. Ну жност ин тен зив не аку му ла ци је се за не ма ру је у 
овим ин фла тор ним опе ра ци ја ма .

А са да не ко ли ко на по ме на о оби му аку му лив но сти као фак-
то ру успе шно сти раз во ја. Сва ка те о риј ска кон цеп ци ја за сно ва на на 
пре до ми нат ном зна ча ју и уло зи та ко зва ног са вре ме ног еко ном ског 
раз во ја, као уни вер зал ни фак тор и ме ра успе шно сти јед не др жа ве, 
ипак оста је у сфе ри спе ку ла ци ја (не ка да и на уч но ар гу мен то ва ног 
са аспек та „си ле“ гло ба ли за ци је и ње ног зна ча ја) без оп ти мал не 
прак се аку му ла ци је (на при мер ка ко се тро ше, да ли и где се ин ве-
сти ра ...). Ка пи тал са сво јим еко ном ским ло ги ка ма оста је не за ме-
њив у сфе ри ра ци о нал но сти и еко но ми је упо тре бе аку му ла ци о них 
по тен ци ја ла. Аку му ла ци ја се у овим са вре ме ним свој стви ма кре-
та ња еко но ми је и об ли ка ка пи та ла ап со лут но су ве ре но по на ша. То 
је „фи нан сиј ска осно ва“ са ко јом се по ла зи ка свим шан са ма „ко је 
се ну де а има ју сво ју це ну“, ка свим обр ти ма ка пи та ла за све вр сте 
и об ли ке ин ве сти ци о них про гра ма и кон крет них ак тив но сти. Пре 
све га ка су сре ту са „па сив ним ин ве сти ра њем“.

Би ло ка ква струк ту ра ин ве сти ци ја за сно ва на на аку му ла тив-
ним порт фо ли ји ма (пре све га сво јим соп стве ним) по треб но је да 
ува жи кон цеп ци је те о ри је ало ка ци је бу ду ће ин ве сти ци је, те о ри је 
и прак ти ке при вред ног (и дру гог) раз во ја, са пу ном опре зно шћу у 
тен ден ци ја ма тр жи шта ко ји ма тре ба при сту па ти (у овом слу ча ју) 
као ефи ка сним. Тре ба ов де ис та ћи да је ве о ма ва жна и амор ти за-
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ци ја као збир от пи са основ них сред ста ва и не ма те ри јал не имо ви не 
јед ног су бјек та. Она у се би са др жи раз вој ни аспект као део ко ји се 
укљу чу је у бру то ин ве сти ци је соп стве ног раз во ја (њу ап стра ху је-
мо у овој ана ли зи).

По ред то га шта и у ко јим ко ли чи на ма про из во ди ти (као по-
ла зном кри те ри ју му ак тив ног упра вља ња порт фо ли јом) на ме ће се 
и раз ма тра ње и из у ча ва ње ин ве сти ци о них мо гућ но сти ко је но си 
ви ше по ла зних кри те ри ја: а) где про из во ди ти - ка ква је, на при мер, 
про из вод но-про дај но-по слов на ин фра струк ту ра, б) ка ква је це ли на 
ефе ка та ује ди ње ња аку му ла ци је, в) ка ква је збир на це на по зајм ље-
ног (у сми слу це ло ви те струк ту ре – ди на ми ке до спе ва ња, ви си не 
ка ма те, струк ту ре и др.) - ка пи та ла уз пре ци зан ра чу но вод стве ни 
иден ти тет – на чин ком би на ци је уго во ре них из во ра, г) про стор ни 
рас по ред ин ве сти ци је уз те мељ ну про ве ру про јек то ва ног кон цеп та 
са нај но ви јим ем пи риј ским по ка за те љи ма рас по ре да ин ве сти ци ја 
у овој обла сти ко је су у то ку, д) оце ну раз ли чи тих ри зи ка и „им пли-
ка ци ја за оце њи ва ње пер фор ман си“, е) ре ал ност оп ти мал не рен та-
бил но сти до би ти – има ју ћи у ви ду ду жи ну тра ја ња ин ве сти ци о не 
ак тив но сти и све дру ге еко ном ске и дру ге спо соб но сти но вог ка пи-
та ла да оства ри про јек то ва не функ ци је не са мо у сфе ри до дат ног 
при но са већ и ње го ве укуп не ви тал но сти у вре мен ској ди на ми ци, 
ж) за до во ља ва ње кри те ри ја са вре ме но сти и оп ти мал но сти и др. 
На у ка је ува жи ла Схар пе ов ко е фи ци јент ко ји се успе шно ко ри сти 
за ран ги ра ње ових и дру гих пер фор ман си. 

Сви по себ ни из во ри „ка пи тал ног раз во ја“ су у функ ци ји нај-
са вре ме ни јих кре та ња у са вре ме ним свет ским то ко ви ма ка да је у 
пи та њу од ре ђе на упо тре ба аку му ла ци је. Она има сво ју ва ло ри за-
ци ју „ри зи ка упо тре бе“ у над ма ши ва њу нај ак ту ел ни јих тр жи шних 
кри те ри ја. Не по сред но се ре флек ту је у ме та мор фо за ма „сли ке“ ка-
пи та ла на цео си стем еко но ми је сва ке зе мље и ње не еко ном ске по-
ли ти ке али и син те тич ком из ра зу ко ри шће ња „ових мо гућ но сти“ у 
ме ђу на род ним раз ме ра ма.

Са вре ме ност еко но ми је и по јав них об ли ка уве ћа ња раз вој не 
по тен ци је вра ћа ју нас ка фун да мен тал ном зна ча ју спо соб но сти за 
аку му ла ци ју у пред у зет ном и дру штве ном об ли ку. Али ка са вре-
ме ном аку му ла ци о ном иден ти те ту са оне стра не узро ка ак ту ел не 
свет ске фи нан сиј ско-еко ном ске кри зе. 

Ипак је нај ве ћа „еко ном ска сна га“ y ре ал но сти ма аку му ла-
ци је, чак и у об ли ци ма са вре ме но сти ра зно вр сних фон до ва и свим 
кре а тив но сти ма у уме ћи ма ње не упо тре бе ван из во ра ства ра ња али 
ван „пре на прег ну тог и не ре ал ног“ до га ђа ња на фи нан сиј ском тр-
жи шту. И у упо тре би оних пер фор ман си „пра вих“ ак ци ја од вред-
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но сти и ка рак те ри сти ка по ну ђе ног нов ча ног из но са кре ди та ко ји, у 
крај њој ли ни ји, ни су нај бит ни ја си ла про гре са и раз во ја.

По вра ти ти искон ско са мо свој ство аку му ла ци ји у са вре ме-
ним усло ви ма шан са је за бу дућ ност ка пи та ла у це ли ни. Ван екви-
ли бри сти ке мо не та ри зма и сли ке све та без ка пи та ла и аку му ла ци је 
као су шти не, као гло бал ног, је ди но одр жи вог на ду жи рок. Аку му-
ла тив ност се су ко бља ва са еста бли шмен том су бјек ти ви стич ког у 
од но су на еко но ми ју про дук тив ног про гре са и по тен ци је тр жи шта 
– по тен ци је ка са мо ра зво ју – еко ном ски нај о прав да ни је у сло же-
ним про це си ма дру штве ног и при вред ног раз во ја.

Јед на од бит них од ли ка са вре ме них то ко ва ка пи та ла ис ка-
за на као ка пи тал не мо гућ но сти са од ло же ним „це на ма“, не ма ни-
ка кве ве зе са ка пи та лом у це ли ни већ је ње го ва је ира ци о нал на 
ком по нен та. Али ипак у са вре ме но сти еко ном ски функ ци о нал на и 
не за мен љи ва. То је по ја ва раз ли чи тих ти по ва и из во ра „тр жи шта 
ка пи та ла“ (кри те риј при но са) као пер фор ман са ко ја се мо ра раш-
чла ни ти и по је ди нач но са гле да ти. Раз ме ре мо гућ но сти ап сор бо ва-
ња ра зно вр сних ег зи стен ци ја „по ну де аку му ла ци о них сред ста ва“ у 
фор ми про би ја ња ре ал них мо гућ но сти су без пре се да на у ак ту ел-
ном сто ку ка пи та ла и „порт фо ли ји ма“ ин ве сти ци ја.

Аку му ла ци ја се у са вре ме но сти по ја вљу је у сло же ним еко-
ном ско-фи нан сиј ским то ко ви ма и кон вул зи ја ма. По гле дај мо нај ва-
жни је трен до ве и осо бе но сти. 

ЗНАЧАЈАКУМУЛАЦИЈЕЗАРАЗВОЈ
ПРОИЗВОДНОПОСЛОВНИХСУБЈЕКАТА

Аку му ла ци ја се у са вре ме но сти афир ми ше као кон стан та 
раз ви ја ња еко ном ске ре про дук ци је при вред них су бје ка та. Она ја и 
по ла зни мо тив еко но ми са ња и рас по ла га ња про фи то но сним и до-
хо дов ним успе хом пред у зе ћа ко ја их као аде кват на за ко ни та по ја ва 
ме ђу соб но по ве зу је, пре пли ће, раз ви ја. Из њих се афир ми шу про-
гре сив не по тен ци је ни за ком по нен ти ме ђу ко ји ма пред ност (са на-
шег аспек та ана ли зе) да је мо ма те ри јал ним, раз вој ним и људ ским 
фак то ри ма раз во ја.

Аку му ла ци ја је услов за до во ље ња раз вој них по тре ба ка ко на 
ми кро та ко и на ни воу јед не дру штве на за јед ни це. На под ло зи та-
квог зна ча ја аку му ла ци је, а по сма тра ју ћи је у си сте му ин ди ви ду а-
ли зи ра них (пред у зет них) од но са, за по тре ба ма раз во ја и уса вр ша-
ва ња усло ва да тог про из вод ног то ка, по сто ји чи тав низ по ве зи ва ња 
(кре дит ног, бер зан ског, удру жи ва ње и др.), кон цен тра ци је и пре-
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пли та ња на свом пу ту ка пост ва ре њу у об ли ку да те ин ве сти ци је. 
Због то га се аку му ла ци ја по ја вљу је и у ира ци о нал ним об ли ци ма 
као што је соп стве на це на, ка ма та, це на ра да.

Еко ном ски си стем и низ вред но сних па ра ме та ра ка пи та ла 
афир ми шу са му ши ру дру штве ну под ло гу аку му ла тив не спо соб-
но сти ува жа ва ју ћи чи тав низ су прот но сти еко ном ске и со ци јал не 
при ро де у усме ра ва њу уче шћа број них су бје ка та у рас по де ли и 
пре ра спо де ли вред но сних осно ва аку му ла тив не спо соб но сти. Дру-
штве но усме ра ва ње до ма ћег про из во да (мак си мал на ре ал на вред-
ност ко ју јед на зе мља мо же да по тро ши) на че ти ри ком по нен те: 
а) по тро шњу, б) др жав не из дат ке, в) ин ве сти ци је, и г) не то из воз, 
очи глед но мо же јед ну за јед ни цу да усме ри ка ра сту ћој си ли еко но-
ми је и еко ном ској уло зи аку му ла ци је. На рав но, во де ћи еко ном ску 
по ли ти ку еко но ми је упо тре бе аку му ла ци је на ма кро ни воу, не за-
не ма ру ју ћи или под ре ђу ју ћи би ло ко ји од па ра ме та ра ком по нен ти 
лич не и јав не по тро шње. Овим се за сни ва ка те го ри јал но опре де-
ље ње одр жи ве ва нин ве сти ци о не по тро шње.

Еко ном ска ре ал ност и тен ден ци је сло же них од но са по тро-
шње и окви ри ма БДП пре ста вља ре зул тан ту еко ном ске по ли ти ке 
и ду го роч не по зи ци је еко но ми је. Еко но ми је чи ји се про грес за сни-
ва пре све га на по тен ци ја ма но ве аку му ла тив но сти, штед ње и ин-
ве сти ци ја. Екс пан зи ја про из вод но по слов ног ци клу са мо ра би ти 
по ла зни (али не и је ди ни) фак тор по тро шње. Сто га је еко ном ски 
ду го роч но и ва лид но да по раст по тро шње про из и ла зи из кон ти-
ну и те та уве ћа ва ња аку му ла ци је и та кве ало ка ци је и ин тен зи те та 
ин ве сти ци ја ко је ства ра ју про гре сив не усло ве за по раст агре гат не 
тра жње. Ту је Ер нест Ен гел за сно вао по зна те за ко ни то сти као то-
ко ве о од но су до хот ка и по тро шње – њи хо вог уве ћа ва ња и сма њи-
ва ња и пра ви ла ме ђу соб них од но са и ме ђу у ти ца ја. Са вре ме на те о-
риј ска ми сао при да је огро ман зна чај од но су по тро шње и штед ње, 
аку му ла ци је и раз во ја, мо бил но сти свих из во ра аку му ла ци је и ин-
ве сти ци ја. На рав но да су ту ве о ма ва жни ме ђу од но си и ве зе од но са 
по тро шње и штед ње са аспек та ши ре ња аку му ла тив не спо соб но-
сти и по спе ши ва ња ин ве сти ци о ног ци клу са. Др жав но по спе ши ва-
ње по тро шње из ван али квот ног уве ћа ња на ци о нал ног до хот ка те-
шко мо же (или тач ни је ни ка ко) на ни воу ма кро е ко ном ских то ко ва 
да бла го твор но де лу је на по раст про из вод ње и за по сле но сти. Др-
жав на по ли ти ка је огра ни че них до ме та ка да су у пи та њу вла да ју ћи 
еко ном ски мо де ли опо рав ка про дук ци је и уве ћа ња рас по ло жи вог 
до хот ка.

На овом по љу ана ли зе за сно ва ни су осно ви ма кро е ко но ми је. 
Сви ма кро е ко ном ски па ра ме три ис ка зу ју се у крај њој ли ни ји кроз 
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убр за ва ње или успо ра ва ње ра ста. Ка те го ри је трај ног до хот ка се ов-
де на ме ће као по тре ба от кла ња ња свих по вре ме них или ван ред них 
ко ле ба ња (нео че ки ва но уве ћа ње – до на ци је и др), - нео че ки ва ни 
гу би ци (еле мен тар не не по го де). На за ко ни тост по тро шње и њен 
ду го роч ни тренд не ма ју ути ца ја ова и дру га ко ле ба ња ко ја су ван 
еко ном ских па ра ме та ра по ве ћа ва ња до хот ка. У том кон тек сту то-
ко ва су нео п ход но сти стал ног трен да аку му ла ци је и ин ве сти ци ја 
као осно ве стал них до ма ћих ула га ња (ов де се ап стра ху ју: стра не 
ди рект не ин ве сти ци је, др жав не ин ве сти ци је, ин ве сти ци је у људ-
ски ка пи тал и на у ку и зна ње и др.). 

Нео д ло жне по тре бе за кон ти ну и ра ном аку му ла ци јом при-
вред них су бје ка та (про из во ђа ча ро ба и услу га) не мо гу би ти у су-
ко бу са дру гим уче сни ци ма у за хва та њу до ма ћег про из во да. Али 
ипак ме ђу соб ни сло же ни и на мо мен те про ти ву реч ни од но си са 
др жав ном ам би ци јом све ко ли ке ди стри бу ци је уно се од ре ђе ну сти-
хи ју и не до след ност. Ја сно је да на ду жи рок др жа ва ства ра та кав 
си стем еко ном ских од но са ко ји кон сти ту и шу усло ве за про из вод-
њу про из вод них су бје ка та. Али др жа ви не при па да та при ви ле ги ја 
да, би ло нор ма тив но би ло еко ном ском по ли ти ком, оста вља те исте 
су бјек те без соп стве не аку му ла ци је отр жу ћи је на раз не на чи не од 
из во ра ства ра ња. 

По ла зно опре де ље ње је да аген си ре про дук ци је има ју ста-
бил не усло ве при вре ђи ва ња, про из вод ње и про ме та у функ ци ји 
вред но сних па ра ме та ра у ко ји ма „пла но мер ност“ др жа ве и дру-
штве не за јед ни це има по зи ци ју ко ја је од раз кри те ри ја са вре ме-
них тр жи шних од но са и аде кват них – раз ви је них - об ли ка роб не 
про из вод ње. То су и еко ном ске гра ни це „пост ва ри ва ња“ и „оту ђи-
ва ња“ аку му ла ци је. Је дан од кључ них еко ном ских кри те ри ја ко ји 
кон ти ну и ра но вла да на тр жи шту (ис ка зу је се као сло же ност усло ва 
успе шно сти) је стал но ула га ње у осно ве про из вод ње при вред них 
су бје ка та. Ра ди се о свим сег мен ти ма ко ји уче ству ју у еко ном ским 
пред но сти ма и уна пре ђе њи ма. Ка ко по ве ћа њу оби ма, ква ли те та 
и свим дру гим прет по став ка ма бо љег по слов ног и фи нан сиј ског 
успе ха. Стал ност аку му ла тив них осно ва раз вој них мо гућ но сти ис-
ка зу је се и као за сни ва ње но вих про из вод но-по слов них по год но-
сти и пред но сти али и на прет по став ци стал ног успе шног ула га ња 
за рад ни же це не и бо љег ква ли те та, си гур ни је про да је и кон ти ну-
и ра но сти про гре сив не по ну де кроз ко ји се про ла зи на тр жи шту. 
Овај сег мент по слов не и еко ном ске по ли ти ке ка пи та ла је епи цен-
тар не за ме њи вог стал ног ко ри шће ња свих еко ном ских мо гућ но сти 
на кон ти ну и ра ној ком би на ци ји (оп ти мал ној) по тен ци ја ла за тр жи-
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шне пред но сти. У осно ви ових стал них на по ра ка пи та ла ле же из-
во ри, мо би ли за ци ја и дру ги про це си аку му ла ци је.  

Стал но ула га ње у фак то ре про из вод ње на еко ном ским прин-
ци пи ма по твр ђу је се на тр жи шту по ну дом по ве ћа не про дук ци је и 
уз бо љи ква ли тет про из во да. Исто вре ме но су ту и не ис црп не мо-
гућ но сти ни жих це на про из во да. Ови за ко ни ти про це си во де не 
са мо успе шно сти по сло ва ња про из вод них су бје ка та већ до но си и 
дру штву по год но сти али и оба ве зе у раз ви ја њу аде кват них об ли ка 
ан га жо ва ња це ло куп ног дру штве ног до хот ка. Са дру ге стра не, ве-
ли ка про дук ци ја ства ра за си ће ње што до во ди до сма њи ва ња до би-
ти пред у зе ћа. 

Ка ко се у сва ком си сте му ор га ни за ци је ре про дук ци је ко ји 
по ве ћа ва по тро шњу пре или ка сни је мо же оче ки ва ти стаг на ци ја 
или пад ин те ре са та ко је сва ки еко ном ски си стем при ну ђен да еко-
ном ске по тре бе за аку му ла ци јом и ње ном оп ти мал ном упо тре бом 
пре тво ри у трај но ста ње не са мо за по је ди ног про из вод ног су бјек-
та већ и дру штва. Пол Са му јел сон ар гу мен то ва но се за ла же за еко-
ном ско од но сно вред но сно усме ра ва ње „на ци о нал не по тро шње“ у 
ко јој тре ба ува жа ва ти те ку ћи рас по ло жи ви до хо дак - ко ји те о риј-
ски об ја шња ва до хот ком на ме ње ним за по тро шњу те ку ће го ди не 
– ко ји по вре ме но омо гу ћу ју из да шни ју по тро шњу. Али на ду жи 
рок на ци о нал на по тро шња мо ра би ти „оме ђе на“ рас по ло жи вим до-
хот ком а то зна чи мо гућ но сти ма еко но ми са ње и уве ћа ва ња упра во 
ње га. Ов де не по сто ји ал тер на тив на ва ри јан та. 

Не ма тог ефек та до хот ка у ду жем раз до бљу на ни воу за јед-
ни це ко ји се стал но уве ћа ва осим ефек та ве ћег бо гат ства. Ов де је 
бит но да се уве ћа ње до хот ка за сни ва на еко ном ским осно ва ма у 
окви ру ко јих тре ба раз ли ко ва ти по слов не ци клу се и ду го роч ни 
тренд еко ном ског ра ста ко је опре де љу је спо соб ност за по спе ши-
ва ње аку му ла тив не и ин ве сти ци о не спо соб но сти. Зо ви мо их еко-
ном ске осно ве аку му ла ци о них и ин ве сти ци о них ка па ци те та. Не ма, 
зна чи, еман ци па ци је ра зно вр сних сег ме на та дру штве не и со ци јал-
не ор га ни за ци је без еко ном ских усло ва еман ци па ци је аку му ла ци је 
и раз во ја. Ти ме се дру штве не по тре бе нај е фи ка сни је при ла го ђа ва ју 
ја сном и је ди но мо гу ћем си сте му упо тре бе до хот ка. На рав но ра ди 
се о ну жно сти да уве ћа ње по тро шње (ува жа ва ју ћи гра нич ну скло-
ност ка по тро шњи) пра ти уве ћа ње до хот ка. Не пот це њу ју ћи ве зу 
бо гат ства и по тро шње. Као и штед ње и по тро шње. За тим по тро-
шње и стра них ди рект них ин ве сти ци ја. Али и ре ал но сти и суд би не 
(ду го роч не и крат ко роч не) ка пи та ла. 

Уко ли ко при хва ти мо ре зул та те ем пи риј ских по ка за те ља и 
ана ли зе уоча ва мо да је рас по ло жи ви до хо дак на ма кро ни воу огра-
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ни ча ва ју ћи фак тор по тро шње а у са мој ве за су бје ка та уче сни ка у 
њој (агре гат на по тро шња) опре де љу је по зи ци ју аку му ла тив не и 
ин ве сти ци о не спо соб но сти. Ана ли за по тро шње чи та ве за јед ни це 
раз от кри ва пре су дан зна чај еко ном ске по ли ти ке. Усме ра ва ње по-
тро шње у окви ри ма др жав них еко ном ских функ ци ја опре де љу је 
(у овом аспек ту ана ли зе) еко ном ски раст и раз вој.  Ме ђу тим, сва-
ки си стем еко ном ских функ ци ја др жа ве, ко ји има пре су дан ути-
цај на фор ми ра ње по ли ти ке раз во ја при вре ђи ва ња про из вод них 
су бје ка та на кра ћи или ду жи рок, ве о ма че сто ре про ду ку је кри зу 
ко ја кул ми ни ра на два нај бит ни ја на чи на: а) су ко бом еко ном ских 
то ко ва и не ми нов но сти са прав но-еко ном ском прак сом рас по де ле 
на ци о нал ног до хот ка, и б) тен ден ци јом не за др жи вог ра за ра ња тки-
ва про из вод но - по слов них су бје ка та. У овим усло ви ма не ми нов но 
је и бу ја ње ра зно вр сних цен та ра еко ном ске мо ћи и мо но пол ског 
по на ша ња (у сфе ри при вре де, тр го ви не, бан кар ске по ли ти ке од но-
сно еко но ми је у це ли ни). Ства ра ти нор ма тив не и по ли тич ке усло ве 
за јед ну др жав ну или анар хич ну кон вен циј ску фор му ег зи стен ци је 
по ли ти ке раз во ја, при вре ђи ва ња, пре ли ва ња аку му ла ци је за сни ва 
про ти ву реч не еле мен те ма кро е ко ном ске по ли ти ке ко ји са ми по се-
би по ста ју епи цен тар кри зе уз не ми нов ност на за до ва ња и од су ство 
ста бил но сти. Ег зи стен ци ја еко ном ског си сте ма ко ји се за сни ва на 
овим кон цеп ци ја ма и прак си је бес пер спек тив на и мо же оп ста ти (и 
то на кра ћи рок) са мо као изо ло ва на “еко ном ска це ли на” без аде-
кват не ин те гра ци је у ме ђу на род не то ко ве ка пи та ла. 

У овим сло же ним и про ти ву реч ним осно ва ма еко ном ског си-
сте ма и ње го ве прак тич не ег зи стен ци је мо ра ју се из гра ди ти еко-
ном ски кри те ри ји упо тре бе на ци о нал ног до хот ка ко ји нов ча ној 
аку му ла ци ји про из вод них су бје ка та од ре ђу ју од го ва ра ју ће ме сто 
од нај ши рег зна ча ја и спо соб но сти за ин ве сти ци о не и раз вој не по-
ду хва те ви шег ступ ња. Без за сни ва ња и пот хра њи ва ња прак се ме-
ђу соб них су ко ба, ан та го ни за ма и кон флик та са дру гим уче сни ци ма 
у пре ра спо де ли. Од нос нов ча не аку му ла ци је про из вод них су бје ка-
та у од но су на нов ча на сред ства на ме ње на по тро шњи мо ра ју се 
утвр ђи ва ти уз до ми на ци ју по ли ти ке кван ти та тив ног зна ча ја аку-
му ла ци је. Су жа ва ти еко ном ске по тен ци је пред у зет них су бје ка та 
иза зи ва кон стант ну сум њу да се су бјек ти ви стич ка упо тре ба ма се 
аку му ла ци је не до ма ћин ски тро ши из ван еко ном ских кри те ри ја и 
ствар них по тре ба.

У усло ви ма огра ни че не ко ли чи не на ци о нал ног до хот ка сва-
ка екс тен зив на по тро шна фи ло зо фи ја има не по сред ног ути ца ја 
на аку му ла тив ну и раз вој ну спо соб ност про из вод них су бје ка та. У 
овој огра ни че но сти по зи ци је ствар не аку му ла ци је ра ци о нал но се 
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тре ба од но си ти пре ма оби љу дру штве них и чи сто др жав них по тре-
ба ка ко она не би иш че зла и пре са мог чи на утвр ђи ва ња кри те ри ја 
пре ра спо де ле. Прак са суд би не дру штве ног аку му ла ци о ног по тен-
ци ја ла ко ја га уда љу је од из во ра ства ра ња и нео п ход ног ути ца ја 
су бје ка та ко ји тре ба ју да га још јед ном из осно ва ства ра ју пре тва-
ра ову пре суд ну по лу гу про гре са у из во ри ште сна жне тен ден ци је 
кри зе. Цен тра ли зо ва на упо тре ба аку му ла ци је ства ра низ са мо ни-
клих не ре ал но сти у раз ви ја њу усло ва за тр ошаxијски мен та ли тет. 
Са мо стал на ег зи стен ци ја аку му ла ци је ван еман ци па ци је про из вод-
них су бје ка та пре тва ра се у сво ју су прот ност.

Да би се из бе гло на ста ја ње сти хиј не еко ном ске по ли ти ке у 
овој сфе ри сви еко ном ски кри те ри ји и па ра ме три упу ћу ју на ства-
ра ње еко ном ског про сто ра за са мо кон сти ту и са ње ка пи та ла ко ји 
тре ба да омо гу ћи раз вој осно ва про гре са а да се крај ње ра ци о-
нал но усме ра ва ју сред ства за дру ге уче сни ке у пре ра спо де ли до-
хот ка на ма кро ни воу. Ова ква еко ном ска по ли ти ка упу ћу је на оне 
еко ном ско–раз вој не про це се ко ји омо гу ћу ју усло ве при вре ђи ва ња 
про из вод них су бје ка та тј. њи хо вог ка пи та ла на осно ва ма објек-
тив них зах те ва са вре ме ног тр жи шта. Са мо овим то ко ви ма мо же 
се оси гу ра ти по ве ћа ње ма се сред ста ва на ме ње не дру гим ви до ви ма 
по тро шње. Ове ре зул та те и аку му ла тив не не ми нов но сти омо гу ћи-
ће еко ном ски си стем ко ји опре де љу је ове по тен ци је функ ци о нал-
ног и ефи ка сног тр жи шта.

ПРИВРЕДНИРАСТКАОМЕРАУСПЕХА
ЕКОНОМИЈЕ,АКУМУЛАЦИОНЕИ
ИНВЕСТИЦИОНЕРЕАЛНОСТИ

Те о риј ска ми сао се ни је по себ но али ни до вољ но ба ви ла 
при вред ним ра стом као син те тич ком ме ром или не по сред ним по-
ка за те љем успе ха јед не еко но ми је а по себ но ре фор ми у зе мља ма 
тран зи ци је.

У тран зи ци о ним про ме на ма у пе ри о ди ма ква ли та тив них 
еко ном ских из ме на си сте ма ка са вре ме ној тр жи шној при вре ди 
кон стант но је при сут на сва сло же ност еко ном ског ра ста. Низ ди ле-
ма, не по зна ни ца, ко ле ба ња али и те шких про ма ша ја мо гу се рас по-
зна ти и иден ти фи ко ва ти у сфе ри еко ном ског ра ста. 

Али и тен ден ци ја ма у од но су еко ном ског ра ста и ин фла ци је, 
кре ди та и соп стве не аку му ла ци је, тр жи шта хар ти ја од вред но сти и 
са мо ни клог по зајм љи ва ња аку му ла ци је.  

Те шко је у са вре ме ним пре о вла ђу ју ћим тен ден ци ја ма ка пи-
та ла, тр жи шта и еко но ми је про јек то ва ти тр жи шну еко но ми ју са 
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из ра же ним со ци јал ним еле мен ти ма и одр жи вим раз во јем без ре-
а фир ма ци је из вор них осно ва аку му ла ци је као не при ко сно ве ног и 
нај ва жни јег раз вој ног по тен ци ја ла. На ду жи и кра ћи рок то је је-
дин ствен (услов но-по сле дич ни) про цес. 

Ипак са вре ме на кон цеп ци ја раз ви је них еко но ми ја ко ја омо-
гу ћу је “мак си мум бла го ста ња сви ма” (В. Бај кић) мо же да се су-
прот ста вља кон ци пи ра ној тр жи шним ме то да ма и прав ци ма ра ста и 
еко ном ској ло ги ци аку му ла ци је. Пре ли ва ње на ци о нал ног до хот ка 
са опре де ље њем за ши рок на ступ со ци јал ног ам би јен та но си са 
со бом опа сност не по сред ног ума ње ња ма се аку му ла ци је, ума ње ње 
ин ве сти ци о не спо соб но сти и тем па раз во ја. Оту да ка те го ри ја одр-
жи ви раз вој по при ма не са мо со ци јал ни не го и еко ном ски са др жај.

Ра ди се о ве о ма ак ту ел ном и зна чај ном “про сто ру” еко ном-
ских функ ци ја са вре ме не др жа ве у ко ји ма се са мо усме ра ва ње 
до хот ка ис ка зу је као опре де љу ју ћи пред у слов ком би на ци је и ин-
тер ак ци је ни за фак то ра. У њи ма до ми ни ра (или би тре ба ло да до-
ми ни ра) фак тор кон ти ну и ра не ори јен та ци је за еко ном ски зна чај 
аку му ла ци је, ин ве сти ци ја, ра ста и раз во ја. Ка пи тал и не за о би ла зна 
ну жна аку му ла ци ја по ста ју осно ва је дин ства раз вој них и со ци јал-
них вр ли на јед не еко но ми је, др жа ве и ње не еко ном ске по ли ти ке.

Со ци јал на по ли ти ка и по ли ти ка до хо да ка је осно ва ста бил-
не и ду го роч не тра жње ко ја у је дин ству са по ли ти ком ин тен зив не 
аку му ла ци је усме ра ва тр жи шни ка рак тер еко но ми је и ин ве сти ци-
ја, еко ном ску су шти ну са вре ме не пре ра спо де ле до хот ка. У на шим 
усло ви ма сва ко по ве ћа ње јав не по тро шње и др жав но сти му ли ра-
ње по ра ста пла та, суб вен ци ја или пен зи ја не по сред но до при но си 
уни ште њу одр жи вог при вред ног ра ста.

У са вре ме ним тр жи шним од но си ма се још увек ус по ста вља-
ју ег зи стент ни од но си из ме ђу ак тив не по ли ти ке др жав ног ре гу ли-
са ња и усме ра ва ња “но се ћих или глав них” ин ве сти ци је и тр жи-
шних од но са у ко ји ма ови сег мен ти бу ду ће еко но ми је мо ра ју да 
до стиг ну еко ном ски вр ху нац сво је ег зи стен ци је.

На рав но, да ми кро а ку му ла тив ност има ве ли ких про бле ма са 
по ли тич ком по др шком на ло кал ном и ма кро ни воу. Са вре ме ни еко-
ном ски те о ре ти ча ри не на о ру жа ва ју сво је ста во ве си лом и сна гом 
аку му ла ци је већ ко ке ти ра ју са по ли тич ким те о ре ти ча ри ма тра га-
ју ћи за кон сен зу сом ко ји се увек сво ди на до ми на ци ју иде о ло шке 
фра зе.

Ипак не ма за ме не за ква ли та тив не еко ном ске осо бе но сти 
про дук ци је и при вред ног ра ста у сми слу да су ово глав на по кре-
тач ка си ла про гре сив не еко но ми је. Аку му ла ци ја се ов де на ме ће 



СПМ број 3/2011, година XVIII, свеска 33. стр. 101-145.

118

као кон крет на ме ра а са вре ме но тр жи ште зај мов них сред ста ва (као 
ка пи та ла) фор ма оп ти ми за ци је ра ста и раз во ја.

АКУМУЛАЦИЈА
ИСАВРЕМЕНОТРЖИШТЕКАПИТАЛА

По след ње де це ни је два де се тог ве ка за пам ће не су у сфе ри 
аку му ла ци је и као вре мен ска ди мен зи ја ко ја је по ну ди ла афир ма-
ци ју мо гућ но сти број них уде ла у ин ве сти ци о ном раз во ју про из-
вод но по слов них су бје ка та. На рав но и у дру гим ин ве сти ци о ним 
по ду хва ти ма. 

Осим фи нан си ра ња соп стве ним сред стви ма (аку му ла ци ја) 
су сре ће мо до ка пи та ли за ци ју (еми то ва ње де о ни ца) или по се за ње 
(пу тем за ду жи ва ња) за аку му ла ци јом дру гог су бјек та. Већ ви ше 
де це ни ја при сут но је по зајм љи ва ње (под спе ци фич ним еко ном-
ским усло ви ма) аку му ла тив не ак ти ве. Прак са је при ку пља ње до-
дат не су ме (аку му ла ци је и штед ње дру гих) ра ди фи нан си ра ња 
ин ве сти ци о ног про јек та. На ма кро ни воу ра ди се о укуп ним не то 
ин ве сти ци ја ма. Оне по ста ју (ма ње-ви ше) пред мет ефи ка сне ди вер-
зи фи ка ци је у за то аде кват ном мо не тар ном си сте му (ре гу ли са ни 
си стем ко ри шће ња свих вр ста аку му ла ци је-штед ње за ин ве сти ци о-
не по ду хва те) или тач ни је на фи нан сиј ским тр жи шти ма зај мов них 
сред ста ва. 

Са вре ме но тр жи ште ка пи та ла је сло жен и про ти ву ре чан ток 
упо тре бе рас по ло жи ве аку му ла ци је и на чин ње не мо бил но сти. 
Пу тем об ве зни ца и еми си је ак ци ја вр ши се до дат но при ку пља ње 
нов ча ног ка пи та ла у њи хо ва упо тре ба у ин ве сти ци о не свр хе. На 
тр жи шту хар ти ја од вред но сти по ја вљу је се ак ти ва ра зних об ли ка 
и из во ра. Те о ри ја је раз ви ла ра зно вр сне мо де ле упра вља ња ри зи-
ком и сте пен ко ри сно сти при ли ком пла сма на нов ца (др жав не об-
ве зни це, де по зит ни сер ти фи ка ти, ко мер ци јал ни за пи си, сред ства 
ко мер ци јал них ба на ка, и др.). За тим, при сут не су ра зно вр сне ме то-
де раш чла ња ва ња пер фор ман си код се лек ци је хар ти ја од вред но-
сти ко је ку пац ку пу је. Ало ка ци ја ак ти ве, у ко јој од лу чу ју ћи зна чај 
има од нос ри зи ка и при но са, уз по моћ по сред ни ка (бан ке, ин ве-
сти ци о ни фон до ви и др.). Про це си ана ли зе број них об ли ка хар-
ти ја од вред но сти ко је се ну де за ви се од број них фи нан сиј ских и 
дру гих усло ва. Оту да и ак тив но упра вља ње ин ве сти ци ја ма и на уч-
но-струч ни упу ти за њи хо ву се лек ци ју. Са вре ме не ин ве сти ци је су, 
зна чи, син те ти зо ва не као ра зно вр сност у ин те гра ци ји соп стве ног и 
же ље ног сто ка аку му ла ци је и фи нан сиј ске ак ти ве.  
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Ком би но ва ње ових (и дру гих број них) мо гућ но сти до ми ни-
ра у са вре ме ној тр жи шној еко но ми ји и на по чет ку два де сет пр-
вог ве ка. Раз у ђе ни су кон цеп ти и фор ме. Соп стве на аку му ла ци ја 
по ста је са мо јед на од са став них де ло ва не ке ин ве сти ци је, раз во ја, 
мо дер ни за ци је и др. Ра зно вр сни су ма ни фе стант ни ви до ви про цен-
ту ал ног од но са али ве о ма че сто су соп стве на сред ства сим бо лич на 
(за ви си од прав ног и еко ном ског уре ђе ња ове обла сти раз во ја). Ја-
вља се низ не га тив них еко ном ских про це са уко ли ко је струк ту ра 
ин ве сти ци ја та ква да до ми ни ра ју по зајм ље на сред ства или фор ма 
до ка пи та ли за ци је. Ако су „у игри“ и раз у ђе ни и фи нан сиј ских де-
ри ва та тен ден ци ја ка кри зи је из ра же ни ја. До вољ но је кри тич ки 
ана ли зи ра ти узро ке нај са вре ме ни је фи нан сиј ске кри зе у свет ским 
раз ме ра ма као кључ ног епи цен тра, ши ро ког на сту па, ха о са и ни за 
не га тив них трен до ва. За ла же мо са за ре а фир ма ци ју аку му ла тив не 
спо соб но сти као по ла зном мо ти ву сва ког ин ве сти ци о ног по ду хва-
та. 

Соп стве на аку му ла ци ја је, вре ме ном, до би ла трет ман из во ра 
ди ви денд ног до хот ка пла си ра њем у раз не бер зан ске или зај мов не 
по сло ве. Ра ди се о вре ме ну ка да се на ула же у сво је ин ве сти ци је. 
По ре ски про пи си ни су већ ду ги вре мен ски пе ри од сти му ли са ли 
аку му ла ци ју и њи хо ву соп стве ну до ка пи та ли за ци ју (ди ви денд ско 
и дру го уве ћа ње) већ су све об ли ке до би ти ко ја се ја ви ла као упо-
тре ба соп стве не аку му ла ци је ви со ко опо ре зи ва ли. Би ло као до бит 
пред у зе ћа или при ход од аку му ла ци је су нај че шће под ло жни дво-
стру ком опо ре зи ва њу. Исто је и са при хо дом од но сно до хот ком. 
Мо же се уоп шти ти да су са вре ме ним по ре ским об ли ци ма по ре ски 
трет ма ни ди ви ден ди оштри ји од по ре ског трет ма на ка ма та на по-
зајм ље на сред ства (сма тра ју се го то во увек тро шак по сло ва ња). 

Ин ве сти ци је за сно ва не на на ци о нал ном кван ту му аку му ла-
ци је уве ћа не за кван тум кре ди та ко ји не ути че на суд би ну ду го роч-
не по ли ти ке ан га жо ва ња ка пи та ла за ин ве сти ци је (кре ди ти да нас 
не мо гу по је сти аку му ла ци ју бу дућ но сти) су у не по сред ном су ко бу 
са свим ви до ви ма ми то ло ги за ци је и иде о ло ги за ци је (на гло бал ном, 
на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ми кро) фи нан сиј ских екви ли бри сти-
ка од но сно све мо ћи. Све иде а ли зо ва не фор ме еко ном ске по ли ти ке 
и по ли тич ке стра те ги је ко ја тро ши аку му ла ци ју а не ма не по сред не 
ве зе и не по ка зу је раз вој не ре зул та те (у овој сфе ри) пред ста вља ју 
аутен тич ну пре пре ку еко ном ској ло ги ци. Кон сен зус ов де мо же да 
бу де ра ван на ци о нал ном са мо о дри ца њу про гре са и бу дућ но сти за-
рад ни че га или не ког мо де ла у чи ји успех не ве ру ју сви они ко ји 
га “про мо ви шу, ја ча ју, ка му фли ра ју, за ма гљу ју”. А све у скла ду са 
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вла да ју ћим по ли тич ким кон сен зу си ма ко ји се не за сни ва ју на ре-
ал но сти ма. 

За сва ку зе мљу је ве о ма ва жан по ка за тељ спо соб ност ње них 
про из вод них су бје ка та (укљу чу ју ћи и про из вод не услу ге) за раз вој 
соп стве ног ка пи та ла. Аку му ла ци ја је еко ном ска ме ра да се над ма-
ши по сто је ће ста ње про дук ци је. На рав но, као еко ном ска не ми нов-
ност са др жа на је у ло ги ци аку му ла тив но сти соп стве не при вре де у 
јед ном вре мен ском пе ри о ду (нпр. го ди на, пет и де сет го ди на). Оту-
да и по себ на бри га о од но си ма у аку му ла тив ној до хо дов но сти и
на чи ну ње го ве упо тре бе. На ма кро е ко ном ском пла ну то је онај део 
Бру то до ма ћег про из во да (БДП) – ко ји пред ста вља бру то до ма ће 
ин ве сти ци је. Ов де се пре пли ће ин те рес ин ди ви ду ал ног ка пи та ла 
за соп стве ни раз вој (као еко ном ска не ми нов ност оп стан ка и про-
гре са, ве ћег про фи та и еко ном ско-до хо дов не си гур но сти на ду жи 
рок) и дру штве ног усме ра ва ња еко ном ском од но сно ин ве сти ци о-
ном по ли ти ком ка ула га њуу раз вој на осно ву соп стве них по тен ци-
ја ла.Не за бо ра ви мо да се у на ше вре ме, ка да се раз ма тра ју отво-
ре не при вре де са аспек та ма кро е ко ном ских па ра ме та ра БДП де ли 
на че ти ри ком по нен те (ви ди део о гло бал ним ка те го ри ја ма у овој 
књи зи) - (по тро шња, ин ве сти ци је, др жа ва – јав на по тро шња, не то 
из воз). Од но си из ме ђу ових из да та ка су ве о ма сло же ни али су и 
зна чај но из во ри ште штед ње на на ци о нал ном ни воу. Тим пре јер су 
ови об ли ци по тро шње је дин стве на це ли на јед не еко но ми је. Ов де 
тре ба раз гра ни чи ти штед њу као по тен ци јал фи нан сиј ским ин сти-
ту ци ја ма да их усме ре у ин ве сти ци је од нео п ход но сти штед ње ка да 
су у пи та њу сви из да ци из БДП (по ку шај из бе га ва ња не е ко ном ског, 
не до ма ћин ског и не ра ци о нал ног ра си па ња). 

Са ма ана ли за аку му ла ци о не спо соб но сти за ви си од сло-
же них ме ха ни за ма од лу ка о по тро шњи и од лу ка о зна ча ју сто ка 
аку му ла ци је јед не еко но ми је. Од лу ке о аку му ла ци ји су за ви сне не 
са мо од успе шно сти про из вод но - по слов не по ли ти ке већ и тен ден-
ци је и осо бе но сти еко ном ско-со ци јал них то ко ва. Ипак аку му ла-
тив на спо соб ност је у функ ци ји про из вод них су бје ка та и оп шта је 
ре зул тан та њи хо вог успе ха. Соп стве на аку му ла ци ја има не при ко-
сно ве ну пред ност од би ло ко јих об ли ка по зајм љи ва ња уну тар фи-
нан сиј ског си сте ма зе мље и свет ских то ко ва фи нан сиј ског и дру гог 
об ли ка ка пи та ла на ме ње них по зајм љи ва њу. Стал но уве ћа ње аку-
му ла ци је еко ном ска ну жност је за сва ки ка пи тал про из вод но-по-
слов них су бје ка та. Ни је ма ња ва жност ин тен зив не (про гре сив не) 
аку му ла ци је и за еко но ми ју као це ли ну. Ако без ње не ма ре ал ног 
ра ста и раз во ја он да се она ис ка зу је као кван ти та тив на стра на тен-
ден ци ја дру штве ног про гре са. 
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Еко ном ска по ли ти ка ре зул ти ра јед ним (нај ва жни јим) сег-
мен том сво је ре ал но сти и про гре сив но сти кроз од ре ђи ва ња оп-
штег окви ра, усло ва при вре ђи ва ња и на чи на при ку пља ња аку му-
ла ци је ко ји тре ба ју да ис ка жу објек тив не мо гућ но сти и дру штве ну 
ефи ка сност на овом пла ну. Еко ном ка по ли ти ка еко ном ског ра ста 
по треб но је и да пру жа окви ре за еко ном ске мо мен те по бољ ша ња 
ре гу ли са них усло ва за по спе ши ва ње аку му ла тив но сти и ње не аде-
кват не (усме ра ва ју ће) мо би ли за ци је на ма кро е ко ном ском ни воу. 
Исто вре ме но да ефи ка сно ис пра вља не до стат ке ин стру ме на та тр-
жи шта нов ца. Да се су прот ста вља не а де кват ним усло ви ма про до ра 
ин фла ци о них тен ден ци ја и дру гих не ра ци о нал них па ра ме та ра са 
ме ђу на род ног тр жи шта нов ча ног ка пи та ла.  

У том кон тек сту ана ли зе од лу ке о „ин ве сти ра њу и не ин ве-
сти ра њу“, стра те ги ји ин ве сти ра ња, ди на ми ци и фа за ма, тен ден ци-
ја ма на по ра ин ди ви ду ал них ка пи та ла и оп ште дру штве них пра ва ца 
раз во ја ре зул ти ра ју у про ти ву реч но сти ма број них ин те ре са. Од др-
жав не стра те ги је, на по ра по је ди нач них ка пи та ла ко ји је зна ча јан у 
сфе ри аку му ла ци је, али и ин те ре са ко ји се ис ка зу је у ско ро свим 
сфе ра ма мо би ли за ци је по је ди нач не аку му ла ци је и при пре ми (фи-
нан сиј ска кон струк ци ја, вред но сна и дру га оправ да ност) укуп них 
па ра ме та ра нео п ход них за је дан кон крет ни ин ве сти ци о ни ци клус. 
Не по сто ји ег закт но раз гра ни че ње (ма кро усме ра ва ња и ин те ре са 
по је ди них су бје ка та про дук ци је) о кон ти ну и те ту, кван ти те ту али 
и еко ном ској оправ да но сти или ло ка ци ји са вре ме них ин ве сти ци ја 
од но сно раз во ја.

У са вре ме ним усло ви ма раз вој има низ ком по нен ти ко је су 
не раз двој не и пред ста вља ју еко ном ско-со ци јал ну це ли ну кри те ри-
ја и пра ва ца раз во ја и упо тре бе аку му ла ци је и дру гих де ло ва БДП. 
Ипак ула га ње у ин ве сти ци о не за хва те у сфе ри ка пи та ла оста је 
пре су дан – у сми слу ве ли чи не, усме ра ва ња. Ис пре пле та ност тен-
ден ци ја ка пи та ла не мо же ап сор бо ва ти аку му ла ци ју у це ли ни без 
дру штве ног усме ра ва ња та ко да пре до ми нант не од лу ке по ла зе од 
еко ном ско-дру штве но-раз вој них стра те шких опре де ље ња ве за них 
за ду го роч не ком па ра тив не пред но сти и пер спек ти ве уве ћа ва ња 
ка пи та ла. Сто га је ов де при сут на и тен ден ци ја се ле ња ка пи та ла 
пу тем ин ве сти ци ја и мо гу ће ре струк ту ри ра ње при вре де. 

Еко ном ска оп ти ми за ци ја се не мо же по сти ћи уко ли ко се пра-
те еко ном ски то ко ви у та квим усло ви ма у ко ји ма је зва нич на ста-
ти сти ка „оста ви ла иза се бе“ ве о ма зна чај не ка те го ри је као што су: 
а) сто па аку му ла тив но сти јед не зе мље, и б) ка пи тал ни ко е фи ци јент 
као ме ра ефи ка сно сти уло же них сред ста ва у све са став не де ло ве 
ка пи та ла (ура чу на ва ју ћи ту и при род ни и људ ски ка пи тал) и дру ге 
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ра чу но вод стве не иден ти те те ко је аку му ла тив ну спо соб ност дру-
штва усме ра ва ју ван до ма ша ја не е ко ном ских скло но сти и апе ти та. 
Ка пи тал ни ко е фи ци јент се, на при мер, у сва кој кон крет ној ана ли-
зи мо же ста ви ти у од нос пре ма би ло ко ме од ових из во ра ин ве сти-
ци ја али у је дин ству са тро шко ви ма ин ве сти ци ја, вре ме ном ин ве-
сти ра ња и ни зом дру гих еко ном ских ва ри ја бли, ко је кон кре ти зу ју 
сва ки ин ве сти ци о ни ефе кат по себ но. Ни во ин ве сти ци ја ни је ауто-
мат ска ме ра раз во ја. Свет ска еко но ми ја и еко ном ска исто ри ја 
сва ке зе мље су кр ца те та ко зва ним про ма ше ним ин ве сти ци ја ма.

Ту су и сви аспек ти ана ли зе по пу лар не штед ње - ре ци мо да 
је она јед на ка као по тен ци ја „до ма ћим ин ве сти ци ја ма и не то од-
ли ву ка пи та ла“ у ино стран ство. Це не ћи еко ном ску нео п ход но сти 
стал ног при су ства раз вој не ком по нен те сва ка зе мља би тре ба ла, 
у да тим усло ви ма, пред ност да ти ин ве сти ци ја ма а не штед њи. 
Пре ма то ме „штед ња мо ра да бу де ма ња од ин ве сти ци ја“, у ње-
ној функ ци ји али са ре ал ном еко ном ском це ном за ин ве сти то ре 
(Кеј нсов „до хо дак од ин ве сти ци ја“). Да нас нео кеј нзи јан ци не од у-
ста ју од зна ча ја штед ње за но ве ин ве сти ци је. На рав но, да је та кав 
став оправ дан јер је штед ња нов ча на аку му ла ци ја, док ин ве сти ци је 
пред ста вља ју дру ги сег мент аку му ла ци је ко ја је уло же на у еле мен-
те про це са про из вод ње ра ди ор га ни зо ва ња про из вод не упо тре бе.
Нај го ре ста ње по еко ном ску бу дућ ност јед не зе мље је ако не ма ни 
штед ње а ни из вор не аку му ла ци је.    

Ве о ма је ак ту ел но фи нан си ра ње ин ве сти ци ја при ват них ка-
пи та ла. У њи ма је са др жан је дан од од лу чу ју ћих кри те ри ја (ко је је 
Кејнс по себ но об ра дио) то је: оче ки ва ни бу ду ћи при ход од ин ве сти-
ци ја. Ова кво опре де ље ње упу ћу је да ин ве сти ци је тре ба раз у ме ти 
као ула га ње у раст до хо да ка (од пред у зе ћа, ра зно вр сних ин те гра-
ци ја до др жав ног ни воа). Са то га аспек та ни во ин ве сти ци ја ни је 
јед нак са мо ни воу аку му ла ци је и по вољ но сти на тр жи шту зај мов-
них сред ста ва већ мо же са др жа ти и бес по врат ну сти му ла ци ју др-
жав них фон до ва и дру га сред ства. 

Те о ри ја и прак са са др жа ја и ло ка ци је ин ве сти ци ја ве о ма 
је раз ви је на. Об у хва та оби ље на уч них об ра да исто риј ских ис ку-
ста ва и ег закт них мо гућ но сти. У са вре ме ном кре та њу ка пи та ла и 
тр жи шта бит ни су а исто вре ме но од лу чу ју ћи кри те ри ји ко ји ком-
би ну ју од нос ка пи та ла и тр жи шта у на ци о нал ним, ре ги о нал ним 
и свет ским раз ме ра ма. Ин ди ка тор по ра ста про из вод ње на ме ће и 
по раст тр жи шне тра жње. Дис ло ка ци ја про из вод ње или про ме на 
про из вод них про гра ма, грин филд ин ве сти ци је и др. но се са со бом 
кри те ри је за пре ци зни је утвр ђе не пред у сло ве ре ал но оче ки ва ног 
при но са од но сно пред ви ђа ња тра жње.  
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У еко но ми ја ма у ко ји ма при су ству је еко ном ска по ли ти ка од-
су ства сти му ла ци је аку му ла тив но сти, штед ње и са мо ин ве сти ра ња 
при сут но је гр че ви то уру ша ва ње еко но ми је раз во ја али и тр жи-
шних од но са а све то по спе шу је тен ден ци је еко ном ског па да ко је 
на ду жи рок не мо гу ни чим на до ме сти ти. Ра ди се о из гу бље ним 
мо гућ но сти ма и про пу ште ним шан са ма ко је убр за ва ју за о ста ја ње.   

Убр за ти раз вој ван ве ли чи не аку му ла ци је мо же се по сти ћи 
са ра зно вр сним ме то да ма ко је се да нас ко ри сте али вр ло кон тро ли-
са но у број ним еко но ми ја ма. На ни воу еко ном ске по ли ти ке на ше 
зе мље то су ра зно вр сни зај мо ви, до на ци је, др жав на и бан ков на за-
ду жи ва ња за рад но вих ин ве сти ци ја, усме ра ва ње до зна ка рад ни ка 
ко ји ра де у ино стран ству и др. Зна чај на став ка у еко ном ској исто-
ри ји Ср би је су би ла за јед нич ка ула га ња са ино стра ним ка пи та лом. 
Да нас су стра не ди рект не ин ве сти ци је фак тор ве ли ких оче ки ва-
ња. Би ло је и пе ри о да ка да је де фи цит но фи нан си ра ње пред ста вља-
ло зна ча јан фак тор раз во ја али и ин фла тор них тен ден ци ја. Ипак је 
про гре сив на и ин тен зив на тен ден ци ја аку му ла ци је до ми ни ра ју ћа 
осно ва да се ка пи тал кон стант но оспо со бљу је и ин ве сти ци о но раз-
ви ја и ши ри.

ИНТЕНЗИВНААКУМУЛАЦИЈАКАО
АФИРМАЦИЈАИНВЕСТИЦИОНИХ

ПРИНЦИПАКАПИТАЛА

Ре зул тан та еко ном ских на сто ја ња ка пи та ла у фор ми сво га 
„оп ти мал ног ско ка“, има по ла зни раз вој ни еко ном ски-по слов ни 
са др жај, за ко ни то учвр шћу је агре га те ин ве сти ци ја ис по ља ва ју-
ћи сво ју нај сна жни ју по тен ци ју кроз спо соб ност за ин тен зив ну 
аку му ла ци ју и спро во ђе ње де фи ни са них (про јек то ва них) ци ље ва 
у раз ми ца њу и уве ћа ва њу сво јих мо гућ но сти на сво јој осно ви. 
Ови ка пи та ли са др же у се би за ко ни ту тен ден ци ју при укљу чи-
ва њу до дат них из во ра ин ве сти ци ја где се по ја вљу ју као ра ци о-
нал ни по тро ша чи. Ка ко ће и ка да да по зајм љу ју не по сред но ве-
зу ју за еко ном ску по лу гу бу ду ћих ин ве сти ци ја тј. за па ра ме тре 
вред но сти те ку ћих и бу ду ћих до хо да ка. Афир ма ци ја ин ве сти ци-
о них прин ци па ка пи та ла, по ред ви си не сво је аку му ла ци је ње не 
оп ти мал не упо тре бе, оме ђа ва мо гућ но сти при ра ста ин ве сти ци ја 
са тр жи шта хар ти ја од вред но сти (не са мо због ка ма те за по зајм-
ље ну аку му ла ци ју). То се и од но си на оне ин ве сти ци је ко је се 
де лом фи нан си ра ју из да ва њем соп стве них об ве зни ца или кре ди-
ти ма. По сто ји зна чај на не га тив на ко ре ла ци ја из ме ђу ин ве сти ци ја 
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и ка мат не сто пе на по зајм ље на сред ства. Сто га, на чин и усло ви 
при ку пља ња нов ца као и сам чин ин ве сти ци је про ла зе кроз за мр-
ше не од но се и кри те ри је оп ти мал но сти це ли не од но са ма те ри-
јал не и фи нан сиј ске ак ти ве и ре ал но сти уве ћа ња. 

    Тен ден ци је аку му ла ци је као осно ве ин ве сти ра ња до жи-
вља ва ју, у на ше вре ме, ре а фир ма ци ју као ду го роч ни про цес. Про-
цес без ко га је сва ки ин ди ви ду ал ни али и на ци о нал ни ка пи тал 
осу ђен на стаг на ци ју или про паст. Функ ци ја ин ве сти ра ња аку му-
ла ци јом по ста је (и у ствар но сти али и пси хо ло шком ре а го ва њу) 
квин те сен ци ја но вих ин ве сти ци ја ко је обе ћа ва ју оп ти мал не до хо-
дов не ре зул та те.

Про цес еман ци па ци је аку му ла ци је има сво ју исто риј ску 
ге не зу ве за ну за ево лу ци ју ка пи та ла у функ ци ји али и про ме не 
ње го ве сво јин ске и ег зи стент не струк ту ре. И да нас и у бу дућ но-
сти то оста је пре суд на за ко ни тост про гре сив не ре про дук ци је. У 
пи та њу је „еко ном ско оме ђа ва ње“ струк ту ра ин пу та про из вод них 
про це са мо би ли са ног са фи нан сиј ског тр жи шта (упра вља ње ри-
зи ком) и оп ти ми за ци је ка пи та ла као не то бо гат ства. Са из у зет но 
из ра же ним зна ча јем вред но сти пред у зе ћа као ње го вог бо гат ства 
и од но са пре ма свим ва ри ја ци ја ма ње го ве вла снич ке струк ту ре.

Про це си ин тен зив не аку му ла ци је ка пи та ла су, пре све га, 
про из вод не ко ли ко ре ал но сти: а) тро шков на ре ал ност (гра нич-
ни и ствар ни тро шко ви про из вод ње), б) тех нич ко-тех но ло шко-
про из вод на ре ал ност, в) еко ном ска ре ал ност (сло же на пи та ња 
струк ту ре да тог ка пи та ла, ви си не по ре ских и дру гих – на при мер 
кре дит них- огра ни че ња, г) тр жи шна ре ал ност – тр жи шно окру-
же ње у на ци о нал ним, ре ги о нал ним и ши рим окви ри ма као и од-
го ва ра ју ћи про бле ми кон ку рен ци је, и д) сло же на пи та ња рас по-
де ле и ста ту са аку му ла ци је у „еко ном ском уре ђе њу и вла да ју ћој 
еко ном ској по ли ти ци) и др. Овим по јав ним об ли ци ма мак си ми-
ра ња до хот ка по сма тра не ка пи тал не це ли не тре ба до да ти ком-
па ра тив не пред но сти стра те ги ју оп ти мал не тр жи шне ало ка ци је. 
По сто ји низ дру гих усло вље но сти ко је (објек тив но или су бјек-
тив но) кван ти та тив но и ква ли та тив но ме ња ју обим и струк ту ру 
аку му ла ци је. По ме ни мо ов де ка рак тер и осо бе но сти еко ном ског 
си сте ма , уло гу др жа ве у еко ном ским по сло ви ма, осо бе но сти 
ши рег гло бал ног и ре ги о нал ног окру же ња ко ји има ју не по сред-
не ве зе са успе хом или не у спе хом у оства ри ва њу тен ден ци је ин-
тен зив не аку му ла ци је.    

Про блем ска ана ли за си стем ског од но са на ма кро ни воу 
пре ма це ло куп ној аку му ла ци ји упу ћу је на сло же на пи та ња пре-
ра спо де ле на су бјек те по тро шње, еко ном ски са др жај и раз вој ни 
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ка рак тер до ма ћег бру то про из во да од но сно на ци о нал ног до хот-
ка уз кон ти ну и ра не по ли ти ке по тро шње свих ви до ва (од др жа ве 
до за по сле них) ко ја тен ди ра ка кон стан ти по тро шач ке штед ње, 
ре ал но-рав но те жном од но су по ре ске по ли ти ке ко јом се за до-
во ља ва и еко ном ска функ ци ја по ре за, ште дљи ве и ра ци о нал не 
др жа ве у свим сво јим по јав ним об ли ци ма јав не по тро шње уз 
мо гу ћи др жав ни об лик ин ве сти ци ја ко ји по спе шу је по ве ћа ње 
аку му ла тив не спо соб но сти про из вод них су бје ка та. Овим сло-
же ним и про ти ву реч ним про це си ма прет хо ди ор га ни за ци ја 
оно га сег мен та при вред ног си сте ма ко ји обез бе ђу је и га ран ту је 
ујед на че не еко ном ске усло ве при вре ђи ва ња, тр жи шне од но се 
и све оне прет по став ке са мо кре та ња и ин тен зив ни јег им пул-
са ма те ри јал них усло ва ка пи та ла из ко га се ства ра спо соб ност 
про гре сив ног аку му ли ра ња, са мо кре та ња и са мо ра зво ја. Су-
штин ска опре де ље ња су ве за на за ка рак тер и ин тен ци је еко-
ном ског уре ђе ња ко је се за сни ва тр жи шној при вре ди, сло бо ди 
пред у зет ни штва, са мо стал но сти про из вод них су бје ка та, са мо-
стал но сти и еко ном ској по зи ци ји основ них при вред них су бје-
ка та и си стем ског усме ра ва ња одр жи вог раз во ја. 

По треб но је раз ре ши ти стал ну про ти ву реч ност до хот ка 
и аку му ла ци је (све оста ле фак то ре са да за не ма ру је мо) од но сно 
штед ње и ин ве сти ци ја на по тен ци ја ма ка пи та ла у це ли ни сво јих 
ре ла тив но кон стант них пред но сти еко ном ског про ши ре ња, зна ча ја 
еко но ми је оби ма, про ши ре ња тр жи шта, уво ђе ња но ве тех но ло ги је, 
по вољ ни јих - оче ки ва них це на.  У са вре ме но сти се она ис по ља-
ва као еко ном ска ка рак те ри сти ка (по ла зна еко ном ска оце на свих 
тро шко ва) ин ве сти ци ја (а не са мо раз ма тра ње бру то и не то ин ве-
сти ци ја или ин ве сти ци ја и ре ал них ин ве сти ци ја – ка ко то кла сич-
на те о ри ја чи ни) ко ји ма се уве ћа ва рас по ло жи ви ка пи тал. Овим се 
ис по ља ва су шти на ин ве сти ци о них прин ци па ка пи та ла.

Под вла чи мо, на обим аку му ла ци је ути чу сви па ра ме три 
еко но ми је и рас по де ле, а ње но пре тва ра ње у ин ве сти ци је ве за но 
је за низ де тер ми нан ти у ко ји ма је по треб но да до ми ни ра ју еко-
ном ски. И то пре све га они ко ји из ко јих про из и ла зе еко ном ски 
раз вој и те ку ћи по слов ни ци клус. Зна чи да но во кру же ње ка пи та-
ла за по чи ње као „уве ћа ни ка пи тал“.     

Основ ни из во ри аку му ла ци је са др жа ни су у са мом по-
јав ном об ли ку ефи ка сно сти ка пи та ла. У вред но сним и дру гим 
осно ва ма про из вод ње, у ре а ли за ци ји про из ве де ног и до хо дов ној 
успе шно сти из ко је мо же да се аку му ли ра. Ов де по слов ни ци клу-
си ори јен ти са ни ка ин ве сти ци ја ма има ју ре ла тив но од лу чу ју ћу, 
али исто вре ме но, еко ном ски нај не и зве сни ју уло гу.  
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У екви ва лент ној ва ри ја ци ји од но са це на или ка ма та (на тен-
ден ци ју ула га ња у штед њу) си стем ска по ла зна осно ва и тен ден ци ја 
еко ном ске по ли ти ке тре ба да из ра зи про ме ну ка раз вој ној ко ри сно-
сти а пре све га на уштрб „бу џет ске“ ам би ци је. Ко ја сво јим усло-
вља ва њем и (на мо мен те не е ко ном ским а по ли тич ки на сил ним) 
мно гим не е ко ном ским при ну да ма опре де љу је суд би ну и усме ре-
ност упо тре бе бру то до ма ћег про из во да.

Ин тен зив на аку му ла ци ја ни је ни у ка квом кон флик ту или не-
пре мо сти вим пре пре ка ма са од но си ма на фи нан сиј ском тр жи шту, 
ни ти функ ци јом кре ди та у ин ве сти ци ја ма. Али су уло га и раз ли ке 
еко ном ски и са др жај но пот пу но раз ли чи те. По зајм ље на аку му ла-
ци ја и кре ди ти су ин ве сти ци о не тран сак ци је ко је не по сред но опре-
де љу ју до хо дов ну пер спек ти ву, а мо де ли оче ки ва не ко ри сно сти 
или при но са су под ло жни те о риј ској и прак тич ној про це ни.

ТРЖИШТЕКАПИТАЛА
УФУНКЦИЈИФОРМИРАЊАОПТИМАЛНИХ

ИНВЕСТИЦИЈАИРАЗВОЈА

Тен ден ци ја еко ном ске по зи ци је ка пи та ла и ње го ве кон стант-
не ком па ра тив не пред но сти (у усло ви ма при вре ђи ва ња у ко ји ма је 
кри те риј кон ку рен ци ја) афир ми ше не ми нов ни про цес аку му ла ци је 
и ње го во оба вља ње са про ши ре њем. Ин ве сти ци је су на пор из ко га 
тре ба да ре зул ти ра оп ти мал на струк ту ра и но ва про дук тив но-по-
слов на син те за ка пи та ла. Њи ма се на док на ђу је и за ме њу је ка пи тал 
ко ји се фи зич ки и еко ном ски амор ти зо вао. Ути цај ин ве сти ци ја у 
ма кро е ко но ми је су ра зно вр сно бла го твор не: од по ве ћа ва ња агре-
гат не тра жње (чи ме се по спе шу је про из вод ња од го ва ра ју ћих про-
из во да – на при мер по тра жња у гра ђе вин ској ин ду стри ји по ве ћа-
ва про из вод њу свих оних ком по нен ти ко ји се у град њи угра ђу ју) до 
ви ше агре гат не по ну де, по вољ ни ји по ло жај за по сле них и дру гих 
по зи тив них им пул са про дук ци ји и жи вот ном стан дар ду што све у 
це ли ни во ди ра сту про из вод ње.

Прак са ин ве сти ра ња је у свом исто риј ском раз во ју ево лу и-
ра ла од по је ди нач ног аку му ли ра ња до мо гућ но сти ње ног по зајм-
љи ва ња (на ста ла из ра зно вр сних из во ра). Са вре ме ни об ли ци мо-
бил но сти аку му ла ци је из свих из во ра има ју за јед нич ку осо би ну да 
се на ла зе на тр жи шту хар ти ја од вред но сти. По ну да и по тра жња за 
овим из во ри ма ин ве сти ци ја усло вља ва њи хо ву бу ду ћу про из вод ну 
функ ци ју. Исто вре ме но се (и то је објек тив на по тре ба) по ја ви ло 
оби ље ли те ра ту ре, ста во ва, кон цеп ци ја, стра те ги ја ко је ана ли зи ра-
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ју мо гућ но сти при ли ком за сни ва ња (про јек то ва ња) оних ин ве сти-
ци ја за сно ва них на по зај ми ца ма. Ра ди се о по зајм ље ном ка пи та лу 
ко ји је до пу на соп стве ног аку му ли ра ног. У овом кон тек сту ана ли зе 
по ме ни мо не ке нај ва жни је мо гућ но сти фор ми ра ња сто ка ка пи та ла 
за ин ве сти ци је:

Ин = Ак+Ам+Кр+Дк+ Стр+ Дри + Нп
Ин – ин ве сти ци је
Ак – соп стве на аку му ла ци ја
Ам – амор ти за ци је по је ди нач ног су бјек та
Кр – кре дит (до ма ћи и ино)
Дк – до ка пи та ли за ци ја
Стр – стра не ди рект не ин ве сти ци је
Дри –  др жав ни об ли ци ин ве сти ра ња уло же ни у јед ну ин-

ве сти ци ју
Нп –  та ко зва не нео пи пљи ве ин ве сти ци је ко је су дру ги уло-

жи ли у људ ски ка пи тал.
Са ме од лу ке о фор ми ра њу фи нан сиј ске це ли не јед не ин ве-

сти ци је тре ба да за до во љи оби ље кри те ри ја и усло ва. По себ но је 
то ва жно за сег мент по зајм ље не аку му ла ци је на ко ме вла да ју ме-
то де и „ма три це“ нај но ви јих раз ви је них еко ном ско-фи нан сиј ских 
ин стру ме на та и кри те ри ја. По зна ва ње „фи ло зо фи је“ по јав них об-
ли ка ин стру ме на та ко ји су при сут ни у да том фи нан сиј ском си сте-
му пре суд не су за од лу ке у овој сфе ри ко је до но се ин ве сти то ри. 
Део овог си сте ма ко ји се ти че функ ци о ни са ња и по на ша ња бан кар-
ско-бер зан ских сег ме на та си сте ма еко но ми је.

У овим про це си ма по себ но је зна ча јан скор ин ве сти ци ја на 
ма кро ни во ко јим се ба ве те о ре ти ча ри еко ном ског си сте ма, еко-
ном ске по ли ти ке, ма кро е ко но ми је и др. Ова ком по нен та де ла БДП 
(бру то до ма ћег про из во да) ме ра је ин ве сти ци о не ори јен та ци је (ов-
де за не ма ру је мо стра на ула га ња, др жав не ин ве сти ци је, до на ци је 
на ме ње не ин ве сти ци ја ма) јед не еко но ми је у од ре ђе ном вре мен-
ском пе ри о ду. Укуп не бру то ин ве сти ци је по ка за тељ су и оспо со-
бље но сти за бу дућ ност. У упо ред ним ме ра ма це ни мо раз вој еко-
но ми је јед не зе мље пре ма дру гој зе мљи. По што се ин ве сти ци ја ма 
по ве ћа ва скор по ра ста ка пи та ла у сми слу по ве ћа ва ња по тен ци је и 
ква ли те та про дук ци је (обим, ква ли тет, еко ном ске и дру ге пред но-
сти) оне су нај ре ал ни ја ме ра ра ста и раз во ја. По што ни су све ин ве-
сти ци је истог зна ча ја за раз вој зе мље, за тим не оства ру је се све под 
истим еко ном ским усло ви ма и све не тра ју исти вре мен ски пе ри од 
го то во је не мо гу ће из ме ри ти до при нос сва ке од њих. Ипак, зе мља 
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ко ја ви ше ин ве сти ра бр же се раз ви ја од оних дру гих са ма ње раз-
вој ном пер спек ти вом. 

Оту да је нео п ход но усме ра ва ње ин ве сти ци ја на ни воу еко-
но ми је као це ли не. По де ле ин ве сти ци ја су ра зно вр сне од про из-
вод них и не про из вод них до ин ве сти ци ја и по је ди не гра не (ин ду-
стри ја, са о бра ћај, ин фра струк ту ру, по љо при вре ду, ту ри зам и др.). 
Ту су пре суд на по на ша ња у окви ру од го ва ра ју ћих ме ра еко ном ске 
по ли ти ке и да те ег зи стен ци је др жав них ин ве сти ци ја. Ипак је не-
по сред на мо гућ ност у ма кро пре ли ва њу БДП и усме ра ва њу у ин ве-
сти ци је ве за на за по ре ску (по себ но мо гућ ност сма њи ва ња по ре за 
у гра на ма ко је тре ба да бу ду но си о ци про гре са јед не зе мље) и мо-
не тар ну по ли ти ку (се лек тив ни кре ди ти под по себ ним усло ви ма, 
ста бил ност нов ча не ва лу те и др.). Кон сти ту и шу се у це ли ну ко ја 
се на зи ва ин ве сти ци о на по ли ти ка. Ме ри се сто пом не то ин ве сти-
ци ја као по ка за те љем ре ла тив ног уче шћа ин ве сти ци ја у БДП ко је 
су на ме ње не уве ћа њу укуп ног ка пи та ла у на ци о нал ним раз ме ра ма. 

До ми нант ни ути цај на ста ње и ди на ми ку ин ве сти ци ја има ју 
тен ден ци је при вред них то ко ва. Го то во је по ста ла еко ном ска за ко-
ни тост да се ин ве сти ци је сма њу ју у еко ном ским кри за ма и обр ну-
то.

За све еко но ми ја су нај зна чај ни је ин ве сти ци ја ве за не за по ве-
ћа ње ка пи та ла у сфе ри про из вод но-по слов них ак тив но сти. Сва ка 
зе мља има раз ли чит сте пен раз во ја по је ди них де лат но сти у по је-
ди ним пе ри о ди ма и раз ли чит раз вој по је ди них ин ве сти ци ја. Ипак 
је у са вре ме но сти ин ве сти ра ња омер укуп них ин ве сти ци ја ме ра 
по зи ци је раз во ја. У њи ма до ми ни ра уло га и еко ном ска по тен ци ја 
ин ве сти ци ја у про из вод но-по слов ни ка пи тал. 

Ин ве сти ци је се про јек ту ју на осно ву рас по ло жи вих из во ра; 
соп стве них, до ма ћих, ино стра них . Ком па ни је при ку пља ју но вац 
пре ма сво јој стра те ги ји ин ве сти ра ња за из дат ке при ли ком ре а ли-
за ци је сво јих ин ве сти ци ја. У вре ме ну ко је прет хо ди или по сле за-
вр шет ка не ке кон крет не ин ве сти ци је ком па ни је сво ју аку му ла ци ју 
(не рет ко и амор ти за ци ју) ула жу у хар ти је од вред но сти због њи-
хо вог ока ма ћи ва ња од но сно при хо да ко је оне до но се. Ова сред ства 
се „до пу њу ју“ и дру гим из во ри ма фи нан сиј ске ак ти ве. Ула га ње у 
хар ти је од вред но сти из ме ђу ин ве сти ци о ног ци клу са но си тен ден-
ци ју уве ћа ња ка пи та ла и мо гу ћег ула га ња у бу дућ ност. Исти по ло-
жај има ју и до ма ћин ства и по је дин ци ко ји на овај на чин „ока ма ћу-
ју“ сво ју уште ђе ви ну, ак ти ву, по ро дич ну аку му ла ци ју. Екс пло зи ја 
ових хар ти ја се ши ри и на др жав не хар ти је од вред но сти. Све је 
ви ше хар ти ја од вред но сти, све је ви ше њи хо вих об ли ка и вр ста. 
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На ово ме по слу раз ви ла се ско ро до го то во не слу ће них раз ме ра 
бан ков но-бер зан ска ак тив ност. 

Раз вој бан кар ског и бер зан ског тр жи шта до сти гао је у по сло-
ви ма фи нан сиј ске ак ти ве, за јед но са оси гу ра ва ју ћим дру штви ма, 
фон до ви ма (ин ве сти ци о ним, пен зи о ним, здрав стве ним, хеxинг), 
бро кер ским и ди лер ским фир ма ма пра ву екс пло зи ју мо гућ но сти. 
Оне су у по след њој де це ни ји и пол основ не по лу ге укруп ња ва ња 
и кон цен тра ци је ин ве сти ци о ног ка пи та ла, усло жња ва ња тр жи-
шта хар ти ја од вред но сти па све до по ја ве и сво је вр сног ди вља ња 
фи нан сиј ских де ри ва та. Раз у ђе ност ових об ли ка и фор ми тј. фи-
нан сиј ских ин стру ме на та пла си ра ња и при ку пља ња укуп ног из-
но са јед не ин ве сти ци је за од ре ђе ног про из вод ног су бјек та иза зи ва 
раз не про це не – од хва ле до ве ли ких ре зер ви. Од оце не да су оне 
не ми нов ни пра ти лац са вре ме не при вре де до оце не да је упра во 
њи хо ва по ја ва и упо тре ба до ве ла до са да шње свет ске еко ном ске 
и фи нан сиј ске кри зе. Ипак у сфе ри ин ве сти ци о них ци клу са ком-
па ни је у при ку пља њу нов ца за ин ве сти ци је оце њу ју ра зно вр сне 
мо гућ но сти и од ме ра ва ју са рас по ло жи вим мо гућ но сти ма це не ћи 
до де та ља кон крет не окол но сти у функ ци ји бу ду ћих ре зул та та ово-
га по ду хва та. У кон тек сту ово га (ра ди се о еко ном ским аспек ти ма 
ин ве сти ци ја и аку му ла ци је) тек ста за нас су нај зна чај ни ји од но си 
на тр жи шту ка пи та ла на ко ме се ну де и по зајм љу ју ду го роч ни фи-
нан сиј ски ин стру мен ти. Нај и зра же ни ја су: а) кре дит на тр жи шта, 
б)хи по те кар на тр жи шта, и в) тр жи шта вла снич ких хар ти ја. 

Бан ке удру же не у кон зор ци ју ме (гло бал ног ни воа) уно се сво-
ју кон цеп ци ју у еко ном ску по ли ти ку вла да, у ко јој го то во да не ма 
ме ста аку му ла ци ји јед ног ин ве сти то ра као основ ном из во ру раз во-
ја, већ „ме ше та ре њу свих вр ста“ а на рав но укљу чу ју ћи и сло же на 
вред но ва ња хар ти ја од вред но сти као до ми нант не осно ве стра те-
ги је ин дек сних мо де ла мо гу ћег ин ве сти ра ња. Ало ка ци ја ак ти ве ка-
пи та ла се уда љу је од за сни ва ња порт фо ли ја у јед ном ин ве сти ци о-
ном по ду хва ту. Соп стве на нов ча на ак ти ва пре тва ра се у „при нос 
у пе ри о ду ин ве сти ра ња“ а као из вор фи нан си ра ња ин ве сти ци о не 
ак тив но сти по ста је са мо је дан од де ло ва дру гих кла са ак ти ве (ак-
ци је, об ве зни це, не крет ни не и др.). Сто га се и усло жња ва „са став“ 
јед ног ин ве сти ци о ног по ду хва та. Уз низ оце на ме наџ мен та укљу-
чу ју ћи и оче ки ва ну ефи ка сност и про фит ност. Низ је фак то ра ко ји 
усло вља ва ју од лу ке: ко је хар ти је од вред но сти или дру ге из во ре 
ка пи та ла, ка да , ка ко и где укљу чи ти у порт фо лио но вог ин ве сти ра-
ња. Ра ди се о са вре ме ном фе но ме ну ко ји чи ни сва ки ин ве сти ци о ни 
по ду хват ве о ма сло же ним али и ри зич ним. На рав но да то на ме ће 
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ве ли ку до зу струч но сти у мак си ми ра њу мо гућ но сти и од го вор но-
сти у кван ти та тив ној и ква ли та тив ној по ли ти ци ин ве сти ра ња. 

Тр жи ште ка пи та ла (бан ке и дру ге ин сти ту ци је) и хар ти ја од 
вред но сти (бер зе) да ље усло жња ва ју прак тич ни ток утвр ђи ва ња 
ало ка ци је из во ра ин ве сти ра ња јер уво де огро ман број мо гућ но сти 
(и ком би на ци ја) од ко јих за ви си сто па при но са. Оп ти мал ни сток 
ин ве сти ци о ног ка пи та ла афир ми ше низ фак то ра (ко ри сност, мар-
ги нал ни тро шак ин ве сти ци је, тро шко ви ко ри шће ња по зајм ље ног 
ка пи та ла и др.) ко ји опре де љу ју но си о ца ин ве сти ци о ног по ду хва та 
на пре ци зну стра те ги ју по на ша ња на фи нан сиј ском тр жи шту при-
ли ком кон стру и са ња фи нан сиј ске кон струк ци је за про јек то ва не 
ак тив но сти. Са дру ге, стра не ре зул тат је сло бод них од лу ка оних 
ко ји по се ду ју сред ства (аку му ла ци ја у ра зним об ли ци ма штед ње) 
ка ко ће ком би но ва ти на при мер ула га ње у ак ци је (до ма ће и ино-
стра не), об ве зни це, не крет ни не, ко лек ци о нар ске пред ме те, пле ме-
ни те ме та ле и др. Све су ово ква ли та тив не прет по став ке без ко јих 
у са вре ме но сти не ма раз во ја. Ипак су раз вој не ком по нен те ши рег 
са др жа ја. У њи ма је не за о би ла зна ле ги тим ност и ква ли та тив на мо-
гућ ност ко ри шће ња свет ских то ко ва ка пи та ла у по ве ћа њу ин ве сти-
ци о не пер спек ти ве.    

Свет ско тр жи ште ка пи та ла и ње ни кре дит ни и дру ги из во ри 
(ино стра на ула га ња) су го то во не ис црп ни и усло вља ва ју ци ље ве и 
огра ни че ња ин ве сти ци о них по ду хва та уко ли ко кон крет на по ли ти-
ка ин ве сти ра ња на ове из во ре ра чу на. Ни је те шко прет по ста ви ти 
ко ли ко се мо гу гло бал ни кон цеп ти из во ра ин ве сти ци о них порт фо-
ли ја да оса мо ста ле или су ко бља ва ју са утвр ђе ном стра те ги јом раз-
во ја од ми кро до ма кро ни воа сва ке зе мље по себ но. Ипак ко мер-
ци јал ни кре ди ти су го то во увек „не у трал ни“ а ка ма то но сно вр ло 
пре ци зни. Са дру гим вр ста ма кре ди та и зај мо ва ста ње је, ве о ма 
че сто, са свим су прот но. У прак тич ним окол но сти ма нај те же је са-
чу ва ти ори ги нал ност и соп стве ну раз вој ну и ин ве сти ци о ну ори јен-
та ци ју еко ном ски „ма лих“ зе ма ља а ти ме и Ср би је. 

Са вре ме ни то ко ви гло бал не еко но ми је у свим сво јим по-
јав ним ви до ви ма до се гли су ипак сво ју кул ми на ци ју у ши ро ком 
по друштвља ва њу аку му ла ци је, ин ве сти ци ја и раз во ја. Вла да ју ћа 
док три на ство ри ла је као до ми нант ни но ви дух еко но ми је, ван на-
ци о нал ног или по је ди нач ног иден ти те та ка пи та ла. На ме ће ме ђу-
за ви сност ван ло ги ке и ну жно сти еко но ми је. Оку пља след бе ни ке 
и са бор це за да ље бан кар ско-бер зан ске об ли ке фор ми ра ња сто ка 
ин ве сти ци ја, за не ма ру је дру ге не из бе жне то ко ве, на ме ће иде је 
сво га ми љеа, афир ми ше је дан „мо зак“ раз во ја ве зан за раз у ђи ва ње 
об ли ка при но са. Од по зајм љи ва ња аку му ла ци је до упо тре бе. Ме-
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ха ни зам ин ве сти ци о ног сто ка ве зу је се за ефи ка сност раз ли чи тих 
по бу да и ин те ре са. Од пред у зе ћа, на ци је, ре ги о на све до ци ви ли за-
ци је у об у хва ту не из бе жно сти. 

Свет ско тр жи ште ка пи та ла по ста је фор ма тран сна ци о нал ног 
уни ште ња на ци о нал них стра те ги ја раз во ја. Оно је из ло же но пре-
вла сти ва не ко ном ских чи ни ла ца, при сут них мо но по ла свих вр ста 
са фун да мен та ли змом ко је пре ти да уни шти еко ном ске осно ве аку-
му ла тив ног ин ве сти ра ња. Ме ђу на род но тр жи ште ка пи та ла у сфе ри 
ин ве сти ци о них порт фо ли ја по ста је ве ли ка фар са тр жи шта хар ти ја 
од вред но сти – кла си чан не е ко ном ски мо но пол. Ка да је у пи та њу 
фи ло зо фи ја упо тре бе ак ти ве го то во иден тич не су тен ден ци је и на 
„до ма ћем“ тр жи шту хар ти ја од вред но сти. Порт фо лио ко ји пред-
ста вља ком би на ци ју раз ли чи тих вр ста ак ти ве (а у фи нан си ја ма је 
то ком би на ци ја ула га ња у раз ли чи те об ли ке хар ти ја од вред но сти) 
по ста је зна ча јан сег мент го то во без број них стра те ги ја у ко ји ма се 
све ви ше афир ми шу кри те ри ји и ра зно ра зни про фе си о на ли зми по-
сред ни ка (про фе си о нал ни ме на џе ри). 

Сви об ли ци „ка пи тал сво ји не“ по ста ју оте жа ва ју ћи фак тор 
не ког гло бал ног рав но те жног ста ња и ин ве сти ци о не по ли ти ке. 
Због то га је у прак си при сут но оби ље ин стру ме на та ко је „отр же“ 
из во ре од вла сни ка, фор ми ра се би свој стве ну стра те ги ју (на пр. 
пла сма на сред ста ва). На свет ским и до ма ћим нов ча ним тр жи шти-
ма и при сут ном ве о ма ра зно ли ком тр жи шту хар ти ја од вред но сти 
овај део ка пи та ла се зо ве ин ве сти ци о на ак ти ва и афир ми ше оби ље 
ме то да ка ко би се уда љи од вла сни ка ра зно вр сним пу те ви ма ало-
ка ци је. 

Кад се у ове то ко ве укљу чи и раз ма тра ње це ли не ин ве сти-
ци ја и по је ди них сег ме на та ко ји су део ин ве сти ци о них порт фо ли-
ја ко ји су оп те ре ће ни и ра зно вр сним „фи нан сиј ским де ри ва ти ма“ 
он да је ин ди ви ду ал на и на ци о нал на по ли ти ка ин ве сти ра ња пред 
ве ли ким сло же но сти ма а (не рет ко) и про ти ву реч но сти ма. Свет ски 
кон зор ци ју ми ба на ка и нај ва жни је кре дит не по ли ти ке има ју сво-
ју ми си ју ко ја је сло же на, еко ном ски и функ ци о нал но за сно ва на 
на од го ва ра ју ћим кри те ри ји ма и ци ље ви ма, над на ци о нал на је и 
стрикт но се спро во ди. 

Ма да у овом тек сту не ће мо ана ли зи ра ти стра не ди рект не 
ин ве сти ци је ва жно је на по ме ну ти да сва ка ин ве сти ци о на ана ли за 
има у ви ду и основ не спе ци фич но сти ко је но се са со бом стра те шки 
парт не ри ове вр сте. Или тач ни је, не мо гу се ва лид но ана ли зи ра ти 
сло же ни по ступ ци ин ве сти ра ња без по зна ва ња ове сфе ре гло бал-
не прак се. Уко ли ко упо зна мо нај но ви је осо бе но сти и кри те ри је у 
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обла сти од но са са стра ним ин ве сти то ри ма са ра ци о нал ним при-
сту пом ула зи мо у за јед нич ке ак тив но сти а исто вре ме но по ста је ја-
сни је и њи хо во евен ту ал но по вла че ње из јед не и ула зак у дру гу 
ин ве сти ци ју. 

Низ ових те о риј ских и прак тич них про це са ве о ма су зна чај-
ни у про це си ма утвр ђи ва ња оп ти мал не раз вој не шан се Ср би је.     

АКУМУЛАЦИЈАИИНВЕСТИЦИЈЕКАО
НАЦИОНАЛНАРАЗВОЈНАШАНСАСРБИЈЕ

Ср би ја се да нас на ла зи у го то во уни шта ва ју ћем пре пли та њу 
из ме ђу да те кри зе еко но ми је али и „при вред не не са мо стал но сти“. 
У оби љу не га тив них тен ден ци ја ко је тра ју ви ше од две де це ни-
је из о ста ла је за до во ља ва ју ћа и еко ном ски нео п ход на ин тен зив на 
аку му ла ци ја са ин ве сти ци ја ма ко је ће ак ти ви ра ти основ не ма те ри-
јал не по лу ге и оспо со би ти струк ту ру про дук ци је. Та ко ђе је не ма-
ње зна чај но за о ста ја ње у сфе ри укљу чи ва ња на ше зе мље у свет ске 
то ко ве про из вод ње и про из вод но-раз вој ног ка пи та ла.

Не за ви сно од не га тив них гло бал них то ко ва Ср би ја ни је сме-
ла то ли ко ду го би ти инерт на на те мељ не про ме не сли ке свет ске 
еко но ми је. Ду го је на ша зе мља за не ма ри ва ла да је свет ска при-
вре да из гра ди ла (у зна чај ним раз ме ра ма) еко ном ски и про из вод-
но-по тро шни си стем при вре ђи ва ња. Он се су прот ста вио ка пи та-
лом у функ ци ји гло бал ним про це си ма ан ти е ко но ми је. На рав но да 
је са да те шко раз у ме ти еко ном ску ре ал ност свет ских то ко ва. Па и 
оце не: ко ли ко је она на пу ту објек тив них про це са гло ба ли за ци је а 
не на мар ги на ма ње не вул гар не ма ни пу ла ци је и где су у њи ма не-
раз ви је не зе мље и оне ко је се на ла зе у тран зи ци ји из со ци ја ли зма. 
У сва ком слу ча ју гло ба ли за ци ја је по ну ди ла кван ти та тив но ве ћу 
мо би ли за ци ју ка пи та ла на ме ње ног ин ве сти ци ја ма. У оце ни ових 
са вре ме них про це са ипак тре ба (у кон тек сту на шег раз ма тра ња) 
це ни ти не спор ни зна чај мо гућ но сти по зајм љи ва ња ино стра не аку-
му ла ци је за но ве ин ве сти ци је у Ср би ји. 

У са вре ме ним усло ви ма је за и ста сло жен фе но мен тр жи шта 
ка пи та ла. Он нео ме та но функ ци о ни ше. Има сво је нор ме, прин-
ци пе и усло ве. Ре гу ли сан је број ним ме ра ма и ме ха ни зми ма ко ји 
има ју тен ден ци ју ујед на ча ва ња усло ва кре дит ног и ин ве сти ци о ног 
то ка ка пи та ла. Прак са но си и оби ље тен ден ци ја су бјек тив ног и ва-
не ко ном ског ка рак те ра.

Ови ме ђу на род но утвр ђе ни кри те ри ји и усме ра ва ни про це-
си са ко ји ма се сва ка зе мља су сре ће ни су ста тич ни. Не за ви сно од 
огра ни че ња они су ево лу тив ни у по је ди ним па ра ме три ма. До дај-
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мо ово ме и це ну кре ди та, усло ве кре ди ти ра ња и сло же не по ку ша-
је ути ца ја у овој обла сти. Ипак се ови про це си, ка да су у пи та њу 
по себ но сти ве за не за кри те риј ко узи ма кре дит, сли ва ју у не ки ор-
га ни зо ван тренд ко ји усло вља ва од лу ке при ли ком ко ри шће ња ино 
кре ди та. Са аспек та кон цеп та ак ту ел не прак се по зајм љи ва ња ка-
пи та ла од стра не број них су бје ка та у Ср би ји ни је те шко уочи ти 
го то во пот пу на не сла га ња еко но ми ста са вла да ју ћом по ли ти ком и 
прак сом.  

Нај но ви је ино стра но за ду жи ва ње има сво ју кон цеп ци ју 
са аспек та „да ва о ца“ а у Ср би ји из гле да „и са ја сним схва та њем 
тра жи о ца“. До ми ни ра ју по је ди нач на, ре ги о нал на, гло бал на и др. 
„угра ђи ва ња ино стра них ин те ре са“ па тек на кра ју се по ја вљу ју 
еко ном ски ин те ре си и кри те ри ји. Но си о ци ма и стра те зи ма на ше 
еко ном ске по ли ти ке је та ра ди кал ност у не е ко ном ским зах те ви ма 
ви ше не го ја сна. Ту не ма по вла сти ца у при сту пу, ту је крај свим 
еко ном ским те о ри ја ма кре ди та. Усме ре ност „да ва ња“ и „при ма ња“ 
је „кре а тив но“ уса гла ше на. Вла да ју ћи об ли ци ино кре ди ти ра ња у 
Ср би је су еко ном ски ан ти си стем. По ли ти ка, од стра не на ше кре-
дит не вла сти, је ан ти по ли ти ка раз во ја и по твр ђи ва ња не за о би ла-
зних ком па ра тив них пред но сти у ни зу сфе ра ши ре ња про из вод ње 
и услу га. 

По ли ти ка осва ја ња свих мо гу ћих ино тр жи шта раз вој не 
функ ци је ка пи та ла без се лек ци је у сми слу ори ги нал но сти и по тре-
ба сво га раз во ја мо же во ди ти у сфе ри ин ве сти ци ја је ди но про ду-
бља ва њу кри зних то ко ва у нај ва жни јој сфе ри бу дућ но сти и про-
гре сив ног раз во ја. Не ма оправ да ња да прак са те че са оне стра не 
еко ном ске ло ги ке и „гво зде ног за ко на“ чи ње ни ца ве за них за на-
ше ма те ри јал не и дру ге ре ал но сти и мо гућ но сти. У са да шњо сти 
до ми ни ра ју не е ко ном ских „си ла“ окру же ња, по ку ша ји да се ов де 
при ка же раз вој је ди но у функ ци ји на ма још увек не по зна те „гло-
ба ли за ци је про из вод ње и по сло ва ња“. Ка да су у пи та њу упо тре бе 
ин ве сти ци о них сна га на ших мо гућ но сти не за о би ла зно је по сто ја-
ње еко ном ске и дру штве не стра те ги ја са мо стал ног, ори ги нал ног, 
је ди но мо гу ћег раз во ја. Али ти ме не тре ба ова си ла вла сти да за-
не ма ри и тен ден ци је ин тер на ци о на ли за ци је у ме ри у ко јој је она 
не за о би ла зне еко ном ске при ро де и свој ста ва.

Ви де ли смо да је са вре ме но тр жи ште аку му ла ци је, ин ве сти-
ци ја и ка пи та ла не за ме њи во као не за др жи ви објек тив ни про цес 
(ка ко у до ма ћим та ко и ме ђу на род ним раз ме ра ма). Са вре ме ни еко-
ном ски си стем Ср би је мо ра ува жи ти ове ре ал но сти и омо гу ћи ти 
њи хо во ис по ља ва ње на стал но ви шој еко ном ској по тен ци ји. По-
ку шај на ме та ња мо де ла при вре ђи ва ња за сно ва ног на еко ном ској 
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прак си до ми на ци је крат ко роч не еко ном ске по ли ти ке су бјек ти ви-
стич ког ка рак те ра уз раз вој ну стра те ги ју ко ја про из и ла зи из кри-
те ри ја бор бе за власт, од ре ђи ва ња пу та про ме на при вред не струк-
ту ре ко ји не ува жа ва ре ал но сти и про гре сив не то ко ве са вре ме ног 
кре та ња ка пи та ла за Ср би ју зна чи убр за ње на пу ту ка не по сто ја њу 
без од ступ ни це.

Код нас је пре ви ше иде а ли зо ван по ли тич ки ста тус кре ди та 
(ино и до ма ћег) као осно ве еко ном ског и со ци јал ног, ду го роч ног 
и крат ко роч ног, суд бин ског и је ди но мо гу ћег. Ра ди се о кон вер зи ји 
бу ду ће аку му ла ци је ка ста њу пот пу не не га ци је и под ре ђе но сти под 
пре суд ним ути ца јем иде о ло шке за сле пље но сти вла сти не е ко но ми-
јом ко ја уру ша ва ре ал но сти оп ти ми за ци је ста бил но сти и раз во ја у 
бу дућ но сти.  

Тр жи ште ка пи та ла у Ср би ји ни је аде кват но си стем ски про-
јек то ва но. У прак си не ег зи сти ра на осно ва ма сво јих основ них 
еко ном ских функ ци ја. Оно је усме ре но ка уни ште њу еко ном ске 
са мо стал но сти ка пи та ла, мо бил но сти дру штве не аку му ла ци је, мо-
бил но сти ма те ри јал не ак ти ве. 

Ср би ја бу дућ но сти је зе мља соп стве ног ка пи та ла, уз све еко-
ном ски ва лид не ва ри јан те но вих об ли ка ино стра ног фи нан си ра ња, 
ко ји не мо гу да уни ште еко ном ске и на ци о нал не са мо свој но сти,

Свет ска ин сти ту ци о на ли за ци ја фи нан сиј ског ка пи та ла Ср-
би ји од го ва ра је ди но уко ли ко је на ње ној је ви зи ји про гре са. Уко-
ли ко по ве ћа ва ре ал ни обим ин ве сти ци ја без зах те ва за про ме ном 
ње не струк ту ре и усме ре но сти.

   Не ми нов ност раз ви ја ња ин тен зивне  
аку му ла ци је ка пи та ла у Ср би ји

Ни је по треб на об у хват на ана ли за ка ко би ука за ли на основ не 
ар гу мен те за ста но ви ште да се еко но ми ја на ше зе мље на ла зи у ста-
њу те шке кри зе ко ја је за хва ти ла го то во све по ре еко ном ског жи во-
та и ра да. У овим ре фор ма ма ур гент но је низ си стем ских про јек ци-
ја (из град ња но вог еко ном ског си сте ма, це ли не тр жи шних усло ва 
при вре ђи ва ња, сво ји не и ка пи та ла, пред у зет ни штва и рас по де ле, 
мо не тар не и фи скал не осно ве и др.) а ко је ће раз ви ја ти еко ном ску 
функ ци ју ин ди ви ду ал ног ка пи та ла за јед но са ње го вом це ли ном 
у дру штве ним раз ме ра ма. По ла зни кри те риј је да ка пи тал убр за-
но раз ви ја про из вод ну сна гу ра да. У том на по ру по треб но је низ 
тр жи шних ис по ља ва ња (у њи ма до ми ни ра функ ци ја вред но сти, 
роб не про из вод ње и низ дру гих еко ном ских па ра ме та ра) ко је ће 
омо гу ћи ти - учи ни ти ре ал ним усло вља ва ње бу дућ но сти ка пи та ла 
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не ми нов но шћу соп стве не ин тен зив не аку му ла ци је. Ова тен ден ци-
ја тр жи шта је ре ал ност ин ве сти ци ја и раз во ја.

Усло ви у ко ји ма по слов ни ци клу си и еко ном ски раст (Кејнс) 
по ста ју основ на функ ци ја на ци о нал не по тро шње на ду жи рок раз-
ре ша ва ју се про ти ву реч но сти за по сле но сти, со ци јал ног ам би јен та 
гра ђа на и рад ни ка, ма те ри јал не осно ва оства ри ва ња еко ном ских 
функ ци ја др жа ве као трај них фак то ра ути ца ја на пре ра спо де-
лу БДП. По ве ћа ва ње сто пе ра ста по ста је пред у слов за ума ње ње 
тен зи ја из ме ђу ових чи ни ла ца и по ве ћа ва ња мо гућ но сти. Те о ри ја 
про гре сив них ре фор ми зах те ва ју це ло вит про је кат у чи јој осно ви 
ле жи це ли на ра ци о нал не еко но ми је и кон ти ну ел но кре та ње уве ћа-
ња ка пи та ла и по тро шње. Еко ном ска по ли ти ка ће са др жа ти са мо 
оне ци ље ве и ме то де из ко јих про из и ла зи очу ва ње ви тал них еко-
ном ских осно ва у те ку ћим би лан си ма у је ди ни ци вре ме на. Те ку ћи 
по ре ме ћа ји не сме ју угро зи ти кон ти ну и тет ин ве сти ци о них стра те-
ги ја. Сва ка ре ал на раз вој на по ли ти ка по ла зи од фак то ра ин ве сти-
ци о них ком по нен ти – мо ти ва и прин ци па аку му ла ци је и ин ве сти-
ра ња.

У на шој но вој ре форм ској из град њи еко но ми је и еко ном ског 
си сте ма мо ра ју се из вр ши ти ра ди кал не про ме не. Це лис ход ност ће 
за ви си ти ко ли ко по ли тич ко де ло ва ње, еко ном ске функ ци је др жа-
ве и обла сти нор ма тив не ре гу ла ти ве про ла зе кроз еко ном ско си то 
тр жи шних од но са чи ја је крај ња ре зул тан та ства ра ње бо љих и по-
вољ ни јих еко ном ских усло ва за еко ном ске кри те ри је раз во ја свих 
сфе ра ка пи та ла и со ци јал не кри те ри је раз ли чи тих иден ти те та и за-
јед ни штва и њи хо вих ег зи стен ци јал них осно ва. 

Во де ћи прин ци пи тр жи шних од но са усло вља ва ће еко ном-
ски жи вот (усло ве при вре ђи ва ња, еко ном ску по ли ти ку, са др жај 
ком по нен ти еко ном ског си сте ма и др.) ко ји се мо ра са сто ја ти из 
кон крет них ак ци ја, по на ша ња и ре зул та та ко ји у свом ни зу и је дин-
ству про ти ву реч но сти чи не ма те ри јал не прет по став ке за аутен тич-
ну сва ко днев ну ре тор ту ег зи стен ци је јед не за јед ни це у кон тек сту 
стал но при сут не тен ден ци је одр жи вог раз во ја.

Ста тус раз во ја Ср би је за сно ван на ме ђу соб но су прот ста вље-
ним раз вој ним стра те ги ја ма (на сна зи је око ше зде сет ра зно вр сних 
и ско ро не за ви сних стра те ги ја) са др жи у се би ре ал не опа сно сти 
од за по ста вља ња зна ча ја и еко ном ске си ле аку му ла ци је и на њи-
ма за сно ва них ин ве сти ци ја и раз во ја. Од су ство тр жи шне по ли ти-
ке афир ма ци је аку му ла ци је као си ле ко ја омо гу ћу је ста бил ност и 
оп ти мал ни раз вој са др жа на је у ди мен зи ја ма и кон вул зи ја ма са-
да шњо сти а, на жа лост, уни шта ва ју ће вре ба бли жу и да љу бу дућ-
ност. У од су ству це ло ви те и об у хват не стра те ги је пре о вла да ва 
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ди вља анар хи ја по ли тич ке зло у по тре бе ове искон ски не за ме њи ве 
ком по нен те. Ов де су ве о ма огра ни че не мо гућ но сти иде о ло ги ја, по-
је ди них пар тиј ских ин те ре са, по ли тич ког ста ту са по је ди них еко-
ном ских ин те ре са и су бјек ти ви зма по је ди на ца на вла сти о сво јој 
све мо ћи у сло же ним и ис пре пле та ним од но си ма са еко но ми јом 
раз во ја. Лич ни ин те ре си обо је ни си лом др жа ве пре ла зе тач ку еко-
ном ски ре ал ног, мо гу ћег, ре гу лар ног и упу ћу ју зе мљу ка пу ту у 
иде о ло ги зи ра но и вир ту ел но … у ха ос и ван прак се са вре ме них 
то ко ва ква ли та тив них осно ва тр жи шних од но са. 

Са да шња прак са у кон сти ту и са њу еко но ми је са ре гу лар ном 
аку му ла ци јом и ин ве сти ци ја ма кр ца та је опа сним ан ти е ко ном ским 
за блу да ма ко је су аку му ла ци ју све ле на за не мар љи ве по тен ци ја ле 
што про из во ди ду бо ке по ре ме ћа је, иде а ли зо ва не фор ме ре струк ту-
ри ра ња про из вод ње ро ба и услу га, ствар ну прак су раз во ја упу ћу је 
на те рен анар хи је и ис кљу чи ве за ви сно сти од др жав них суб вен ци-
ја и по мо ћи као и сти хи је кре дит не по ли ти ке ко ја је са сво је стра-
не не кон зи стент на и без бит ни јих стра те шких по тен ци ја ла. Вре ме 
вул гар них екс пе ри ме на та у еко но ми ји и раз во ју зе мље , на жа лост, 
још ни је иза нас. Су ро ви су и не из ве сни су ко би из ме ђу еко но ми је 
и еко ном ског про гре са, са јед не стра не, и  по ли ти ке и еко ном ског 
по на ша ња др жа ве, са дру ге стра не.

Про је кат по ли тич ке за јед ни це (по ли тич ке ор га ни за ци је, др-
жа ве и др.). по ста ју го ла уто пи ја (иде а ли зо ва на, вир ту ел на кон-
цеп ци ја) без за сно ва но сти на ре ал ном еко ном ском ста њу, са др жа-
ју, ен ти те ту. Ово ста ње је у обр ну тој сра зме ри са де кла ри са ним и 
ок тро и са ним ци ље ви ма. Од лу чу ју ћи по ли тич ки ак те ри то мо ра ју 
има ти у ви ду пре све га јер је то ме ра опа сно сти уко ли ко се у еко-
ном ским ре фор ма ма и кон сти ту и са њу но ве еко ном ске по ли ти ке 
кре не до са да шњим пу тем ка не до сти жној иде о ло ги за ци ји у ко јој 
се уве ћа ва моћ др жа ве и па ра др жа ве у еко ном ским по сло ви ма а 
ми ни ми зи ра моћ тр жи шта, по тен ци јал вред но сне кон сти ту ци је 
еко ном ског по на ша ња (не са мо при вред них су бје ка та) ра да и раз-
во ја.       

Ди на ми ка при вре де и раз вој по ста је нај зна чај ни ји фак тор 
из ла ска из са да шњег еко ном ско-со ци јал ног ха о са, све ко ли ке еко-
ном ске кри зе и све у куп не не из ве сно сти. По ла зни пут ве зан је за 
„осло ба ђа ње“ си ла про дук тив но сти дру штва, и про ме на у рас по-
ло жи вом до хот ку а нај ви ше за ви си од оп штег ста ња ка пи та ла са 
аспек та раз вој них ква ли те та, ста ња еко но ми је и дру штва у це ли ни 
и као и дру гих фак то ра (ста ње по тро шње, те ку ћег до хот ка, стал-
ност до хот ка, ста ње при род ног бо гат ства, функ ци ја штед ње и ин-
ве сти ци ја и др.) ко ји опре де љу ју прав це, мо гућ но сти и бр зи ну про-
гре сив них про ме на. 
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Ре ле вант них и кон зи стент них еко ном ских ис тра жи ва ња ко ја 
из у ча ва ју бу дућ ност раз во ја Ср би је је ве о ма те шко сре сти у на шој 
ли те ра ту ри. Ка да су у пи та њу ана ли зе агре гат них то ко ва ко је по ка-
зу ју на ше са мо стал не мо гућ но сти (на ти чу се са мо кван ти та тив них 
по ка за те ља сто па ра ста) или ком па ра тив не пред но сти нај ве ћег и 
нај бр жег раз во ја мо же се уочи ти да ре ле вант них на уч них ак тив но-
сти не ма.

Као да се на у ка из гу би ла у бес пу ћу до ка зи ва ња не мо гу ћег. 
Ан га жо ва ном до ка зи ва њу ре зул та та еко ном ске по ли ти ке, (не)ква-
ли те та си стем ских про ме на, и „ре во лу ци о нар них сво јин ских“, со-
ци јал них и дру гих сфе ра на шег енер гич ног пу та у без на ђе и ка пи-
тал но-раз вој ни без из лаз. Не ма ни зна чај ни је по де ли око про це не 
са да шњег ступ ња раз во ја Ср би је, ре зул та та ко ји се по сти жу и бу-
дућ но сти.

Не ма вла да ју ће те о ри је за што и ка ко се тра гич но оства ру ју 
на ши ци ље ви уз не тач но при ка зи ва ње ре зул та та не за ви сно од то-
ко ва про из вод ње, си ро вин ске осно ве, струк ту ре из во за (спа да мо у 
зе мље где је из воз при род них си ро ви на, или нај ни же фа зе об ра де, 
нај ва жни ји „ква ли тет“ и осо би на) и свих ква ли та тив них пи та ња 
усло ва при вре ђи ва ња. Вул гар на „на уч на“ и ана ли тич ка апо ло ги-
ја гу ра у но ве ап сур де у ко јим се не вла ди на (тај ку ни, стра ни ин-
те ре си...), ме ђу вла ди на и др жав на „лу дач ка ко шу ља“ (X. Со рош) 
на ме ће као еко ном ска ре ал ност, срп ска са вре ме ност. Ме ђу на шим 
са вре ме ним на уч ни ци ма го то во да не ма на уч них кри ти ча ра ко ји 
ну де ре ше ња. Ипак су сре ће мо ре зул та те на у ке ко ја упо зо ра ва да се 
на ша еко но ми ја на ла зи „пред по но ром“. По сто је ћи еко ном ски пут, 
твр де ови љу ди од ми сли и еко ном ског зна ња, је ушао у фа зу са мо-
у ни ште ња. На уч на исти на је да „та да ни је до вољ но са мо тра жи ти 
„про ме не“. Пре ци зни је и „бо ље“ ис тра жи ва ње ствар но сти Ср би је 
ука зу је на ис ку стве ну чи ње ни цу „Ко не зна ку да је кре нуо, та мо 
ни ка да не ће сти ћи“. 

На по кон ту је и не ко ли ко кључ них не по зна ни ца. Ка ко укло-
пи ти еко ном ску сли ку Ср би је у не ми нов не про це се раз во ја? Ка ко 
раст и раз вој ве за ти за по ве ћа ва ње ефи ка сно сти на шег ка пи та ла 
а не по ли ти кант ска обе ћа ња оче ки ва ног? Ка ко не ра ци о нал но пре-
тво ри ти у ка пи тал но ства ра лач ко – раз вој но и суд бин ско за Ср би-
ју? Ка ко кон стру и са ти и кон сти ту и са ти об ли ке пре о бра жа ја? Ка ко 
осло бо ди ти еко ном ске по лу ге ин тен зив не дру штве не аку му ла ци је 
и (агре гат но по сма тра но) од ред ни ца ин ве сти ци ја? Ка ко нај е фи ка-
сни је и нај бр же пре ва зи ћи прак су ва не ко ном ске цир ку ла ци је сред-
ста ва и ка пи та ла ко ја је ов де да нас (ста ње се од но си и на бли жу 
бу дућ ност) би ро крат ско от кро ве ње са вре ме ног пу та Ср би је у свет-
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ске то ко ве? Низ је и дру гих упи та и ди ле ма ко је на ме ћу раз ре ше ња 
ко је тре ба да ство ре си стем ску и дру гу кли му за афир ма ци ју за ко-
ни тих про це са и тен ден ци ја на еко ном ском, со ци јал ном и по ли-
тич ком по љу на шег раз во ја. 

По себ но се це ли на ових про ме на у свом оства ри вом и функ-
ци о нал ном са др жа ју по ка зу је бу ду ћој ста бил но сти су штин ских 
еко ном ских то ко ва из ко јих би про и за шла одр жи ва ре ал ност и пер-
спек ти ва аку му ла ци је и ин ве сти ци ја. Али ве ћа успе шност по сто је-
ћег еко ном ског по рет ка се са ма по се би не из о став но на ме ће – бар 
пре ма свим кван ти та тив ним дру штве ним ка те го ри ја ма. Нео п ход на 
је и ну жна „пре ра да“ еко ном ског си сте ма и еко ном ске по ли ти ке 
кроз ин сти ту ци о нал не и дру ге су штин ске про ме не ко је ће во ди ти 
ства ра њу це ло ви тог си сте ма, ра ци о нал но сти еко ном ског уре ђе ња 
и дру гим прет по став ка ма за еко но мич ни је и ди на мич ни је, аку му-
ла тив ни је и у све му пер спек тив ни је еко но ми је. 

Раз ма тра ње ори јен та ци је у раз во ју – ко ју ми зо ве мо на ци о-
нал на раз вој на шан са - као це ло вит еко ном ски, со ци јал ни, дру штве-
ни и по ли тич ки циљ на шег вре ме на не за о би ла зно упу ћу је на окол-
но сти соп стве них ком па ра тив них мо гућ но сти и тра га ња за, ка да су 
у пи та њу мо гућ но сти Ср би је, оп ти мал ним свет ским до стиг ну ћи ма 
мо бил но сти мо гућ но сти (фи нан сиј ским, тех но ло шким, тех нич ким 
...) ко ји „но се са вре ме ност“. На ма не до ста је на уч на те о ри ја раз во-
ја, у скла ду са но вим то ко ви ма са вре ме не ци ви ли за ци је. Пи та ња 
ши ре га зна ча ја су ве за на за пре ра ста ње ове усме ре но сти у це ло ви-
ту кон цеп ци ју еко ном ског по рет ка са кон крет ним ре ше њи ма ко ји 
би са чи ња ва ли оп ти мал ну раз вој ну стра те ги ју.

Еко ном ски узе то, а са аспек та са мо ра зво ја ка пи та ла у Ср би-
ји, оче ку је се, не за ви сно од свих раз вој них ди ле ма, рав но те жа и 
по ли ти ке, прин ци па и стра те ги ја, те мељ на ре а фир ма ци ја еко ном-
ског са др жа ја аку му ла ци је и ин ве сти ци ја као је ди не на ци о нал не 
шан се Ср би је. 

НОВИМОДЕЛАКУМУЛАЦИЈЕ
ИИНВЕСТИЦИЈАУСРБИЈИ

Ср би ја је про пу сти ла шан су да у овај ми ле ни јум уђе са дра-
го це ним и им по зант ним на сле ђем ка пи та ла и це ло ви тог раз во ја.

На ша са вре ме на прак са еко ном ских ре фор ми про ла зи ши-
ру дру штве ну кри зу све стра ног спек тра и об у хва та по ја вљи ва ња. 
Пред на у ком је иза зов да кри тич ки про сле ди кључ не ди ле ме, не до-
след но сти, про ти ву реч но сти и про ма ша је. Низ нео ства ре них про-
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ме на би ло ди рект но по ве за но са суд би ном кон сти ту и са ња еко ном-
ског си сте ма и еко но ми је на осно ва ма са вре ме них по јав них об ли ка 
ка пи та ла, аку му ла ци је и раз во ја. Оста ли смо на мар ги на ма са вре-
ме них тр жи шних осно ва при вре ђи ва ња. Исто вре ме но "ве ћи део" 
на ја вље них "ре форм ских" за хва та ни је до био при ли ку за при ме ну. 
Раз ло зи су ши ре по ли тич ке и еко ном ске при ро де.

Је дан од кључ них про це са ко ји је над вла да вао ре форм ске те-
жње ис ка зи вао се у кон ти ну и ра ном ја ча њу др жав них ам би ци ја и 
те жњи за уре ђе њем еко ном ских и раз вој них об ли ка ја ча њем би ро-
крат ских об ли ка вла да ња, "учвр шће ња" стра нач ких ру ко вод ста ва у 
про це си ма од лу чи ва ња и др. 

Не ма у по ли тич кој ор га ни за ци ји на шег дру штва ни ка кве по-
себ но сти, ни ти пак ми сте ри је, ко ја би омо гу ћи ла до ми на ци ју ова-
квих ам би ци ја и тен ден ци ја. Фу ко ја ми но гра ђе ње др жа ве је ра ди-
кал но дру гог усме ре ња. 

По след ња де це ни ја је обе ле же на иш че за ва њем „дру штве ног 
ка пи та ла“, за тим свих об ли ка ка пи та ла у функ ци ји и про дук тив но-
аку му ла тив ној по тен ци ји. Со ци јал но смо ра зо ри ли све ем бри о не 
са вре ме но сти. Си стем ски екс пе ри мен ти са ли са ис кљу чи во не га-
тив ним ста би ли за ци о ним и раз вој ним фор ма ма и об ли ци ма. Оста-
ли у сфе ра ма вир ту ел ног а у ре ал но сти ин тен зив но за о ста ја ли за 
са вре ме ним то ко ви ма и др жа ва ма. Уме сто суд бо но сног на пре до-
ва ња по ни зу ва ри ја бли и кван ти та тив них по ка за те ља Ср би ја је на 
за че љу Евро пе.

У овим не спор ним ре ал но сти ма исто риј ско је пи та ње иза-
бра ти пут на пре до ва ња - стро го еко ном ски кроз уве ћа њу рас по ло-
жи вог до хот ка при вред них су бје ка та и у на ци о нал ним раз ме ра ма. 
Пут ко ји не ће ви ше ра за ра ти ство ре но и рас про да ва ти при род ни 
ка пи тал. Убр зан по ре зул та ти ма, са вре мен по са др жа ју, пер спек ти-
ван у ме ђу на род ном то ку еко но ми је и ка пи та ла.

Ра ди се о пре ци зном од ре ђи ва њу но во га пу та и раз вој них 
шан си. Ка ко крат ко роч но та ко и ду го роч но. Прак са од ла га ња про-
ме на у овој сфе ри прав да се на ра зно вр сне на чи не. До ми ни ра ју ар-
гу мен ти о сло же ним окол но сти ма та ко да се „ си стем ска ево лу ци ја 
на пре до ва ња“ стал но од ла же. Из град ња пот пу но но ве еко но ми је 
са функ ци о нал ним, ефи ка сним тр жи штем по ста је не за о би ла зна а 
сва ка па сив ност да ље упро па шћу је на ше по тен ци ја ле и мо гућ но-
сти. Да ље про ду бља ва ње сло ма при вре де и ре про дук ци је у це ли ни 
во ди ка без из ла зу, оста вља ју ћи ма ло про сто ра за ал тер на ти ве ка 
про ме на ма и про гре су. Осим па сив но сти све ви ше се уко ре њу је и 
по гре шан при ступ утвр ђи ва њу стра те шких ци ље ва и пра ва ца. 
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На де се ти не усво је них Стра те ги ја у на шој зе мљи тек тре ба 
да се по твр де у еко ном ској и ши рој дру штве ној бли жој и да љој бу-
дућ но сти. Са свим је очи глед но, да ова вр ста на ших опре де ље ња (у 
за јед нич кој син те зи) од у да ра или пре ци зни је да ле ко је од на ших 
мо гућ но сти па би ле оне без ре зер вно пот по мог ну те и из са вре ме-
них ме ђу на род них кре дит них “по год но сти”. Из ло жи ли смо већ да 
је кон тро ла и усме ра ва ње по тро шње у окви ру БДП ве о ма зна чај на 
осо бе ност ко ја не по сред но ути че на то ко ве еко но ми је, ње ну пер-
спек ти ву и раз вој не мо гућ но сти. Ин ве сти ци је су бит на ва ри ја бла 
БДП и пре суд но ути чу ду го роч ни раст и раз вој зе мље. Без број 
стра те ги ја за раз вој ра зно вр сних сег ме на та Ср би је оне мо гу ћу је 
кон сти ту и са ње одр жи вог и оп ти мал ног мо де ла. Без број по је ди нач-
них раз вој них ам би ци ја, ко ја нас уда љу је од ре ал них из во ра оства-
ре ња, од у да ра и од са вре ме них свет ских, тр жи шних, раз вој них и 
дру гих то ко ва. 

Сто га и на ше за ла га ње за кре а тив ну ре ал ност и ства ра лач ку 
упор ност у утвр ђи ва њу но вих пра ва ца раз во ја али да, ипак, крај њи 
ре зул та ти мо ра ју би ти ре ал но раз вој но-про гре сив ни.  Овај раз вој 
пре све га тре ба да ре зул ти ра из ско ра аку му ла тив не спо соб но сти 
про из вод но-по слов них су бје ка та, лич не и јав не штед ње. Овим се 
по твр ђу је из во р но те о риј ско и прак тич но зна че ње ин ве сти ци ја и 
раз во ја али и мо де ла са мо гу ћом уло гом по зајм ље них сред ста ва. 

У стра те ги ја ма има не до след но сти и на уч не и струч не. Оби-
ље је за не ма ри ва ња са вре ме них – гло бал них- и ну жних, за ма ле 
зе мље као што је Ср би је, еко ном ско-тр жи шних то ко ва и ре ал но-
сти. Не ма ни стра те шког по ло жа ја мул ти на ци о нал них ком па ни ја и 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја на на чин ко ји из ра жа ва са вре ме не 
кри те ри је. Мно ге те мељ не ре ви зи је усво је них стра те ги ја пред сто-
је. Зе мља ко ја из гра ђу је еко ном ски си стем тр жи шне про ви ни јен ци-
је и мо дер них об ли ка про дук ци је по треб но је да у свом за сни ва њу 
раз во ја по ла зи ре ал них окви ра и аде кват ног мо де ла, нео п ход не се-
лек ци је у раз вој ним ам би ци ја ма и дру гим стра те шким опре де ље-
њи ма (ре струк ту ри ра ње, ре а ло ка ци ја ре ал них ин ве сти ци је и др.).

При мер пот пу но по гре шног по ла зног и са др жај ног опре де-
ље ња је На ци о нал на стра те ги ја при вред ног раз во ја Ср би је 2006-
2012. го ди не.За др жи мо се ов де са мо на јед ном ста ву ко ји на чел но 
из ра жа ва Стра те ги ју при вред ног раз во ја. Она пред ви ђа ве ће бла-
го ста ње за све, ди на ми чан при вред ни раст и одр жив раз вој. Пред-
ви ђен је био чи тав “пра те ћи” скор па ра ме та ра али без кон крет ног 
мо де ла при вре ђи ва ња. Пла ни ра но је по ве ћа ње БДП по гла ви ста-
нов ни ка 2012. ни ма ње ни ви ше не го 8.000 УСД по гла ви ста нов-
ни ка.  Она је ви ше не го уоп ште на и нео д ре ђе на. Слич но раз ре ше-
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ње на ме ће и нај но ви ји (та ко зва ни) Пост кри зни мо дел еко ном ског 
ра ста и раз во ја Ср би је 2011-2020. из ав гу ста 2010. го ди не. У њој 
се оце њу је да је свет ска еко ном ска кри за „до кра ја“ раз от кри ла да 
до са да шњи мо дел при вред ног ра ста и раз во ја Ср би је ни је одр жив 
и да се мо ра те мељ но ме ња ти, ако же ли мо да из бег не мо суд би ну 
не раз ви је не и пре за ду же не зе мље. Пла ни ра се скор ин ве сти ци ја 
ко ји се по ве ћа ва са 4,9 ми ли јар ди евра у 2009. (9 ми ли јар ди евра 
2015.) на 15 ми ли јар ди евра 2020. го ди не. Ола ко се и ра чу на на 
стра не ди рект не ин ве сти ци је од 22,7 ми ли јар ди евра (у пе ри о ду 
2010-20.). Све је по, пре ма кре а то ри ма овог до ку мен та, оства ри во 
та ко да БДП по гла ви ста нов ни ка из но си 7,5000.-8.000. 2020. го ди-
не. 

Це ли на ова ко по ста вље них пра ва ца ре фор ми од но сно ма кро 
и ми кро за да та ка је нео ства ри ва, пре те ра но кру та и ис кљу чи ва. 
Они су би ли не ре ал ни и у пр вом али су та кви и у дру гом мо де-
лу. Оба ова до ку мен та не са др же ва лид не пу те ве и ин стру мен те 
по сти за ња опре де ље ња. Још јед ном је на ве ден спи сак же ља без 
ре ал ног пу та њи хо вог оства ри ва ња. По ста вљен је низ про ти ву реч-
них ци ље ва ко је је не мо гу ће са вла да ти уз ре ал ну пу та њу па чак и 
убр за не про ме не еко ном ског и дру штве ног ста ња и уз аде кват ну 
ин те гра ци ју у свет ске при вред не и еко ном ско-фи нан сиј ске то ко ве. 

Це не ћи из ло же не ква ли та тив не ва ри ја бле у оба ова до ку-
мен та бар се ја сно ви ди да је Ср би ја из гу би ла ско ро 15 (пет на ест) 
го ди на раз во ја у овом пе ри о ду.  Ола ко су и без ми ни му ма од го вор-
но сти за учи ње но и не у чи ње но про ћер да не бес по врат но (за на ше 
усло ве) огром не ко ли чи не нов ча ног и дру гог ка пи та ла. У Ср би ји је 
при лив ино стра ног ка пи та ла по ра зним осно ва ма (кре ди ти, до на-
ци је, до зна ке, ра зно вр сне по мо ћи и др.) из но сио за пе ри од 2001. – 
2009. око 128. ми ли јар ди до ла ра. Ни је по треб на ис тан ча на ана ли за 
рас по ло жи вих ем пи риј ских по да так да се кон ста ту је ка ко је пре ко 
осам де сет по сто ових сред ста ва утро ше но из ван ре ал ног сек то ра 
(раз вој ин ду стри је и по љо при вре де). То ме тре ба до да ти и оби ље 
не до ма ћин ског по на ша ња („на ка зно сти при ва ти за ци је“) при ли ком 
про да је дру штве ног ка пи та ла и ко ри шће ња при род ног ко је се још 
увек за ба шу ру ју. Де мон та жа про дук ци је је из вр ше на си сте мом 
бес по штед не де струк ци је. Све ове и дру ге прак тич не об ли ке „де-
мон та же ста рог“ по тен ци ја ла не ки зо ву „де мо крат ска пљач ка Ср-
би је“. Ови уни шта ва ју ћи то ко ви по суд би ну ка пи та ла су убр за ни 
од по ја ве гло бал не еко ном ско-фи нан сиј ске кри зе. Исто вре ме но је 
при лив ино сред ста ва (осим да љег за ду жи ва ња) дра стич но („зло-
слут но“) сма њен.
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Из ра да но вог мо де ла раз во ја је сло жен про је кат ко ји мо ра 
по ћи од ели ми на ци је глав них узроч ни ка ко ји су опре де ли ли Ср-
би ју да про пу сти из у зет ну шан су раз вој не упо тре бе огром ног при-
ли ва стра ног ка пи та ла. Из о стао је мо гу ћи раз вој при вре де, из во за, 
ин фра струк ту ре, со ци јал ног ам би јен та ... раст за по сле но сти, пла та 
и пен зи ја. Уни ште ни су по тен ци ја ли ду го роч них еко ном ских ре ал-
них осно ва за про грес дру штва кроз одр жи ви раст при вре де, за по-
сле но сти и дру гих еко ном ских осно ва убр за ног раз во ја. 

Пред на ма је те мељ но ис тра жи ва ње на ше зби ље и го то во 
пот пу ног за о кре та у из бо ру „мо де ла“ ра да и раз во ја. На и ме еко-
но ми ја и раз вој су „пред по но ром“ и „по след њи је час“ за ни ца ње 
јед не но ве стра те ги је уз ну жну ко ор ди на ци ју свих мо гућ но сти ко је 
су у је дин ству са пре о вла ђу ју ћим са вре ме ним осо бе но сти ма и при-
ла го ђа ва њи ма. 

У утвр ђи ва њу овог не ми нов но и из осно ва но вог мо де ла је и 
низ дру гих про ти ву реч но сти и ди ле ма (не ке од њих на у ка де фи ни-
ше као одр жи ви раз вој). За тим, и пи та ње ка кву раз вој ну, еко ном-
ску, при вред ну и др. стра те ги ју мо ра ју има ти ма ле зе мље као што 
је Ср би ја. Ка кве су ре ал не мо гућ но сти и пу те ви ин тер ак ци ја са 
свет ским ка пи та лом и мо дер ним тен ден ци ја ма свет ског тр жи шта. 
Тим пре што са вре ме ним усло ви ма ја ча ју тврд ње ко је се за ла жу 
за не га ци ју на ци о нал не раз вој не стра те ги је др жа ва за го ва ра ју ћи 
пред ност оно ме што је (пре ма њи ма) бу дућ ност раз во ја а то је: гло-
бал на ауто ном ност ме ђу на род ног кре та ња ка пи та ла, аку му ла ци је и 
ин ве сти ци ја. Та ауто ном ност се пре све га ис по ља ва у сфе ри прин-
ци па и кри те ри ја (на стра ни да ва о ца и при ма о ца) ме ђу на род ног 
кре та ња: а) зај мов ног ка пи та ла на ме ње ног ско ру ин ве сти ци ја, б)
порт фо лио ин ве сти ра ња (јед на од фор ми у Ср би ји су за јед нич ка 
ула га ња), и б) стра них ди рект них ин ве сти ци ја. 

Број не су и дру ге ди ле ме ве за не за но ве об ли ке пре о бра жа ја 
ко је у сми слу тен ден ци ја свет ских то ко ва, усло ва и ути ца ја опре-
дељyју но ви раз вој ни пут Ср би је. Ар гу мен ти (ствар ни и ла жни) 
за обра зло же ње раз ло га нео д ло жног но вог мо де ла ра ста и раз во ја 
по зи ва ју се на зна чај ува жа ва ња гло бал них то ко ва свих еле ме на та 
ка пи та ла, стан дар ди за ци је про из вод ње и по сло ва ња, уло ге ра зно-
вр сних ин тер на ци о нал них то ко ва тран зи ци је, од ви ја ње ин ве сти-
ци о не пу та ње по кри те ри ји ма свет ске при вред не це ли не, раз вој не 
ин сти ту ци о на ли за ци је вла да ју ћег кон цеп та гло ба ли за ци је, по ја ва 
и ши ро ка при ме на „ра чун ско-ап стракт ног, сим бо лич ног и на ло го-
дав ног нов ца“, ме ђу на род ни стан дар ди би лан си ра ња и из ра чу на-
ва ња тро шко ва ин ве сти ци ја, „си стем“ пла не тар них фи нан сиј ских 
игри и др. За го ва ра ње уки да ња „ауто ном них“ пу та ња раз во ја и 
ин ве сти ци ја би ло је ис тан ча ни об лик стран пу ти це гло ба ли за ци је 
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из чи јих се по јав них фор ми и прак тич них ви ди ка (про све ти тељ-
ско-три јум фа ли стич ки) ја вио зна ча јан ути цај на по ја ву са вре ме не 
еко ном ско-фи нан сиј ске кри зе. 

Ме ђу за ви сност ин ве сти ци ја и при вред ног ра ста упу ћу је на 
зна чај ме кро е ко ном ске ана ли зе ин ве сти ци ја и ин ве сти ци о не по ли-
ти ке у струк ту ри еко ном ски оп ти мал них али и ре ги о нал них и ин-
ве сти ци ја у људ ски ка пи тал. 

Са вре ме на гло бал на при вред на ди на ми ка и струк ту ра раз-
во ја не ми нов но на ме ће но ву ана ли зу зна ча ја аку му ла ци је и ње не 
усме ре но сти, по кре тљи во сти и про ме не кон цеп та ка ло ги ци ко ју 
ви со ко ра зви је ни ка пи та ла на ме ће . Ово је још је дан за да так у из ра-
ди но вог кон цеп та.

По ла зна тач ка је те мељ на на уч на и струч на раз ра да и оце на  
свих пре суд них еко ном ских и дру гих осно ва за из ра ду но вог мо-
де ла раз во ја и бу дућ ност на шег са вре ме ног дру штва. То упу ћу је 
на афир ма ци ју на уч них ар гу ме на та за ва лид не об ли ке пре о бра жа-
ја, пра те ће ва ри ја бле и мо гућ но сти. По ла зни фа за је “ста ви ти под 
сум њу” тј. кри тич ки са гле да ти на ше то ко ве у ни зу ви тал них по ја ва 
и про це са као што су: а) дра ма ти чан пад БДП-а, б) пад за по сле но-
сти и раст не за по сле но сти, в) не при хва тљи во ви сок спољ ни и уну-
тра шњи дуг, г) не при хва тљи во ни зак стан дард гра ђа на, д) ви сок 
спољ но тр го вин ски де фи цит, ђ) нео др жи во ви со ком јав ном по тро-
шњом, е) не при хва тљив и нео прав дан де фи цит др жав ног бу џе та, 
ж) ни ска и не ра ци о нал на про дук ци ја, з) оби ље нео др жи вих и не га-
тив них тен ден ци ја у сфе ра ма еко но ми је, раз во ја и ре струк ту ри ра-
ња при вре де … и дру гих не за хвал них “по ла зних осно ва” за но ви 
мо дел раз во ја.  Еко ном ска кри за у Ср би је (не за ви сно од свет ске 
еко ном ско со ци јал не кри зе) ис пре чи ла се као не пре мо сти ви скуп 
ре ал но сти и на ко ји ма је за стао про грес дру штва. 

Ово раз ма тра ње је по ну ди ло нај сна жни је ана ли тич ке ар гу-
мен те ко ји, уз на ве де на на уч на до стиг ну ћа и ем пи риј ски да те окол-
но сти го во ре у при лог не ми нов но сти из ра де но вог мо де ла раз во ја 
Ср би је.

SretenSokic

CONTEMPORARYPROCESSESOFACCUMULATION
ANDPRINCIPLESOFINVESTMENTS

Summary
Ac cu mu la tion is the fi nest and the pu rest eco no mi cal form of in-

vest ments. It is a per ma nent eco no mic ru le. Con stantly su bju ga tion to a 



СПМ број 3/2011, година XVIII, свеска 33. стр. 101-145.

144

law of ac cu mu la tion as ca pi tal pro gre si ve eco no mic law is in fun ction 
of in cre a sing it’s va lue. This put’s to the fo re abi lity of a com pany or 
so ci ety to en lar ge pro duc ti o nal fun da men tals, which al so in clu des mo-
bi lity of ac cu mu la tion as phe no me nal form of eco no mi cal growth.

From the ana lisys in this pa per im pli es that the mo dels of ca pi tal 
mar ket exi sting, that fi nan cial mar kets ap pe ar as a re gu lar seg ment of 
the in vest ment. A se ri es of fac tors of the eco nomy that are both en tre-
pre ne u rial, but the form of na ti o nal eco no mic in te gra tion of the world. 
Mo dern world mar ket is a do mi nant form, alt ho ugh the re are mar ket 
fun da men ta lism in which the cru cial non-eco no mic gro unds of „do mi-
nant form of glo ba li za tion“. Yet ca pi tal in mo dern con di ti ons and the 
pos si bi lity of fin ding sig ni fi cant forms of self-mo tion and, re gar dless 
of ge o po li ti cal ef forts, ge ne ral va lue (in terms of eco no mic ra ti o na lity) 
ten dency. But tho se who ha ve not been out of re gu lar and ne ces sary 
flow of glo ba li za tion. 

In this con text, the ne ces sity of in ten se so cial and re ser vo irs in 
Ser bia and de sig ning a new de ve lop ment mo del.
Key words: Ac cu mu la tion, In vest ments, Fi nan cial mar ket, Ca pi tal eco no mics, 

Mo dern world mar ket
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Resume
Accumulation is the basis of self-development of the economy 

and each business entity separately. In today’s capital flows it is eco-
nomically and socially directed to the extent that an abundance of 
sources into a process of continuous investment for an economy. The 
purpose of accumulation in its historical and contemporary function of 
its economic role, the force of the development – and the power that 
“forced” to save and economise on the various forms of capital. The im-
portance of accumulation in its economic function remains continuous 
current and power of the constant – round attention to shareholders as 
holders of the system (it is the economic system) for a permanent state 
strategy related to social orientation and its maximizing and intensity. 
Intensive social accumulation reveals all the elements of understanding 
an economy, individual capital, the complex units of positioning or in-
tegration, and all in function of optimizing a given economic of capital 
and valid economic system. It is the basis of potential (except “loan ef-
fectiveness, the association of accumulation, joint ventures, etc.) of real 
and future. Concisely intense accumulation of an economy is a carrier 
of the future social wealth based on the economic function of capital. 
Implies a permanent effort and concrete result of economic entities and 
other subjects in this sphere of economic affairs. 

Serbia is now in almost intertwining between a devastating eco-
nomic crisis and the “economic dependency”. From the point of actual 
practice the concept of borrowing capital from a number of subjects 
in Serbia it is not difficult to see the almost complete disagreement of 
economists with the ruling policy and practice. Dominated individual, 
regional, global, and others “incorporation of foreign interests” and 
only at the end appears economic interests and criteria. The capital 
market in Serbia is not properly designed system. The practice does not 
exist on the basis of their basic economic functions. It is aimed towards 
destruction of capital economic independence, mobility of social accu-
mulation, mobility tangible assets. 
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The future Serbia is a country of own capital, along with all valid 
versions of new economic forms of foreign financing, which can not 
destroy the economic and national identity.

* Овај рад је примљен 17. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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ЕРНСТ ЈИН ГЕР  
И МИ САО КОН ЗЕР ВАТИВНЕ  

РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈЕ*

Сажетак
По ла зе ћи од кон ста та ци је да на на шем го вор ном под руч ју 

још увек не по сто ји основ ни ака дем ски рад ко ји би пред ста вио фе-
но мен кон зер ва тив не ре во лу ци је у вај мар ској Не мач кој, аутор на-
сто ји да из ло жи је дан та кав пре глед иде ја, ак те ра и де ла. Раз ја шња-
ва се по ли тич ки, дру штве ни и ме ђу на род ни кон текст у ко ме се ова 
тра ди ци ја ра ђа и раз ви ја, а за тим се по себ но раз ма тра кон тро верз-
но пи та ње од но са ових ми сли ла ца са на ци змом. Чла нак на ро чи ту 
па жњу по све ћу је Ерн сту Јин ге ру као кључ ној фи гу ри за об је ди-
ња ва ње раз ли чи тих стру ја у окви ру кон зер ва тив не ре во лу ци је, и 
на кра ју пред ста вља ње го вог Рад ни ка као син те зу ин те лек ту ал них 
стре мље ња овог „по кре та“.
Кључ не ре чи: кон зер ва тив на ре во лу ци ја, вај мар ска Не мач ка, на ци зам, 

Ернст Јин гер

Ка да се у по ли тич кој те о ри ји и са вре ме ној по ли то ло ги ји 
по ве де реч о „кон зер ва тив ној ре во лу ци ји“, углав ном се ми сли на 
ин те лек ту ал на де ша ва ња из се дам де се тих, ко ја су ре зул то ва ла до-
ла ском на власт Мар га рет Та чер 1979. и Ро нал да Ре га на 1980. го-
ди не, а за тим и спро во ђе њем њи хо вих по ли тич ких и еко ном ских 
про гра ма у сле де ћој де це ни ји.1) Иако ни овај пе ри од и по ли тич ки 

* Чла нак је део про јек та 179014 ко ји се ре а ли зу је уз по др шку Министарства просвете и 
науке Републике Србије.

1) Де ли мич но се ту укла па и вла да ви на Хел му та Ко ла, а је дан број те о ре ти ча ра, по себ но 
кон спи ро ло га или ра ди кал них ле ви ча ра, скло ни су да и из бор па пе Јо ван Па вла Дру гог 
ви де у истом па ке ту. Дух вре ме на је за и ста ишао у од ре ђе ном прав цу што се ла ко мо гло 
уочи ти у раз ли чи тим сег мен ти ма од јав ног дик сур са и но вог од но са пре ма сек су ал но-
сти до еко ном ских ре фор ми оли че них у при ва ти за ци ји и кре са њу јав не по тро шње, до 



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.147-176.

148

фе но мен ни су аде кват но об ра ђе ни у на шој оп штој по ли то ло ги ји, 
а по себ но не у исто ри ји иде ја, пред мет на шег ин те ре со ва ња би ће 
јед на дру га кон зер ва тив на ре во лу ци ја. Ов де ће мо се, на и ме, усред-
сре ди ти на по ку шај об ја шње ња ин те лек ту ал ног де ша ва ња, по не-
ки ма и по кре та2), ко ји се од ви јао то ком два де се тих го ди на у вај мар-
ској Не мач кој. 

Ка ко је у пи та њу ин те лек ту ал на тен ден ци ја ко ја об у хва та не-
ке од нај за ни мљи ви јих и нај про во ка тив ни јих ства ра ла ца два де се-
тог ве ка, де таљ но раз ма тра ње чи та ве кон зер ва тив не ре во лу ци је3)*  
ра зу мљи во ни је мо гу ће у јед ном ова квом члан ку. У ве ли ким европ-
ским кул ту ра ма по сто ји значајaн број мо но гра фи ја ко је су то са ви-
ше или ма ње успе ха по ку ша ле.4) Код нас на жа лост осим уз гред них 
на по ме на или по је ди нач них об ра да не ких од ових ми сли ла ца (и 
то углав ном у пу бли ци сти ци) још увек не по сто ји чак ни пре ве-
ден чла нак ко ји би ака дем ској пу бли ци пред ста вио или раз ја снио 
кључ не иде је, при пад ни ке и де ла ми сли ла ца ко ји се под ову од ред-
ни цу под во де. 

Сто га ће мо наш циљ ов де огра ни чи ти на је дан та кав за да-
так по чет ног пред ста вља ња фе но ме на кон зер ва тив не ре во лу ци је, 
усме ра ва ју ћи не што ви ше па жње на ра но де ло Ерн ста Јин ге ра као 
ти пич ног пред став ни ка. Ко нач но, по ку ша ће мо да из но ве пер спек-
ти ве да мо до при нос раз ма тра њу кон тро верз ног пи та ња од но са 

но вог ми ли та ри зма и кон зер ва тив ног си сте ма вред но сти ко ји се мо гао ви де ти чак и у 
те ле ви зиј ским се ри ја ма кон цен три са ним на по ро ди цу.

2)  О то ме да ли се де ло ва ње ове гру пе ми сли ла ца уоп ште мо же под во ди ти под за јед нич ку 
од ред ни цу и да ље по сто је спо ро ви. Ште фан Бро јер у тек сту из 1990. твр ди да је чи та ва 
при ча о кон зер ва тив ној ре во лу ци ји фик ци ја, од но сно на кнад но кон стру и са ни мит. Ви ди 
у Пит То ми сен, «Ернст Јин гер и Карл Шмит: ме ђу соб ни би ланс», Трећипрограм, 102, 
стр. 156. Чи ње ни ца је да су ме ђу овим љу ди ма по сто ја ли број ни кон так ти, раз ме не, али 
и не сла га ња. Ина че за ни мљи во је да је фран цу ски про фе сор Ед мунд Вер меи 1939. об-
ја вио де ло Доктринаринемачкереволуције1918-1938 где по ку ша ва да за хва ти укуп ни 
дух и ток ми са о ног кре та ња ко је је сру ши ло вај мар ску ре пу бли ку. По пис док три на ра је 
ве о ма за ни мљив јер об у хва та и Ра те на уа, Кај зер лин га и То ма са Ма на, али и Хи тле ра, 
Ро зен бер га и Ге бел са. Ме ђу иза бра ним ауто ри ма су и Шпен глер и Ме лер Ван дер Брук. 
Ви ди Ed mond Ver meil, Doctrinairesdelarévolutionallemandede(1918-1938).W.Rathe-
nau,Keyserling,Th.Mann,O.Spengler,MoellervandenBruck,legroupedela«Tat»,Hi-
tler,A.Rosenberg,Gunther,Darré,G.Feder,R.Ley,Goebbels, édi ti ons Fer nand Sor lot, Pa ris, 
1938, 391 стр.

3) На да ље ћу ко ри сти ти скра ће ни цу КР.

4) Чи та лац ће је дан део тих из во ра мо ћи да ви ди у ли те ра ту ри на кра ју књи ге. Мо рам да 
на по ме нем да до пи са ња тек ста на жа лост ни сам ус пео да до ђем до ве ро ват но нај ва жни-
јег пре гле да, књи ге не ка да шњег Јин ге ро вог лич ног се кре та ра, швај цар ског исто ри ча ра 
Ар ми на Мо ле ра, Конзервативна револуција уНемачкој 1918-1932. Ов де ћу ме ђу тим 
ко ри сти ти не ке од ње го вих не за о би ла зних уви да на осно ву до бре се кун дар не ли те ра ту-
ре и  из ван ред них ре цен зи ја као што је Стој кер со ва об ја вље на 1989. у ча со пи су Syner-
giesEuropeennes. Ro bert Ste uc kers, “La “Révo lu tion Con ser va tri ce” en Al le mag ne (1918-
1932)”, SynergiesEuropeennes,no vem bre 1989.
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кон зер ва тив них ре во лу ци о на ра пре ма Хи тле ро вом на ци о нал-со-
ци ја ли зму.

*

Јед но  од нај ве ћих два де се то ве ков них за ве шта ња за по ли-
тич ку те о ри ју је сте ис ку ство ди ле ме од но са пре ма ло шем и не ин-
спи ра тив ном по рет ку ка квим се кла сич ни гра ђан ски си стем ли бе-
рал не де мо кра ти је не рет ко сма тра. Пре ви ше че сто за бо ра вља мо да 
је из ме ђу два ра та та кав по ре дак сма тран пре ва зи ђе ним де вет на е-
сто ве ков ним ана хро ни змом про тив ко га су та да уста ја ле нај кре а-
тив ни је ства ра лач ке сна ге у Евро пи. Го то во сви ве ли ки умет ни ци 
епо хе свр ста ва ли су се на два екс трем на по ла са ко јих су на па ди 
на учма лост ма ло гра ђан ске си гур но сти и еко но ми зма до ла зи ли у 
кван ту ми ма ра зор не енер ги је ду бо ко убе ђе не да је ње на де струк-
ци ја кре а тив на и да по ра ђа но ви свет истин ске мо дер но сти, свет у 
ко ме ће ко нач но би ти вред но жи ве ти.

У по тра зи за та квим иде а ли ма, де ша ва ла се за на ше вре ме 
не појм љи ва ин те лек ту ал на раз ме на. По је дин ци, гру пе, кла се, кре-
та ли су се кроз раз ли чи те де ло ве по ли тич ког спек тра, су да ра ли, 
спо ри ли, са ра ђи ва ли, оста вља ју ћи иза се бе ве о ма жи во, сло же но и 
дан да нас не до вољ но ис тра же но и не ис пи та но на сле ђе.

У том крај ње ди на мич ном со ци јал ном и ин те лек ту ал ном 
окру же њу по ја ви ла се и гру па ми сли ла ца ко ја ће у исто ри ји оста-
ти упам ће на под име ном за ступ ни ка кон зер ва тив не ре во лу ци је. У  
до ба ка да се ова ми са о на тра ди ци ја ства ра ла нај ве ћи број ње них 
ак те ра ни је за се бе ми слио у тим тер ми ни ма. Ме лер ван дер Брук је 
на стра дао 1925, две го ди на пре не го што је Ху го фон Хоф ман штал 
1927. пр ви пут упо тре био тер мин у кон тек сту ко ји од го ва ра на сто-
ја њи ма ге не ра ци је.

Сам тер мин, од но сно ко ва ни ца по ја вљу је се по чев од 1848. 
ви ше пу та у по ле мич ком или афир ма тив ном ви ду. Мо лер на во ди 
те слу ча је ве по чев од ча со пи са DieVolksstime 1848, пре ко Те о бал да 
Бу де у са 1851. у јед ном ра ду о Ру си ји, за тим Ју ри ја Са ма ри на 1874, 
и чак са мог До сто јев ског ко ји је упо тре био у не кој при ли ци. Го ди-
не 1900. Шарл Мо рас је упо тре био у ра ду Enquêtesurlamonarchie, 
да би га ко нач но Ман 1921. ис ко ри стио по но во у јед ном ра ду о 
Ру си ји. Ко нач но 1927. Фон Хоф ман штал све сно ко ри сти тер мин 
у по зна том го во ру DasSchrifttumals geistigerRaumderNation. Он 
го во ри о про це су ин те лек ту ал ног са зре ва ња то ком ког се ис тра-
жу ју ве зе, и ин си сти ра се на по ве зи ва њу ис тра жи ва ња сло бо де и 
ис тра жи ва ња то та ли те та, је дин ства, ка ко би се из бе гле по де ле и 



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.147-176.

150

про тив реч но сти ко је је ме ђу њих уне ла епо ха ли бе ра ли зма.5) Тек 
на кон то га усле ди ће пра ва по ли ти за ци ја овог из ра за ка да се он 
де фи ни тив но уко тви ме ђу тра ди ци је и по кре те ко ји су се то ком 
вај мар ске ре пу бли ке бо ри ли про тив ин те лек ту ал ног и по ли тич ког 
на сле ђа 1789.

Тре ба на гла си ти да то ком вре ме на кад су де ло ва ли, ови ми-
сли о ци ни су се бе ви де ли као део је дин стве ног ми са о ног или по ли-
тич ког по кре та. По сто ја ла је ду хов на бли скост, са рад ња, раз ме на, 
кон так ти, али и раз ли ке и спо ро ви ко ји су би ли док три нар не, прак-
тич не или лич не при ро де. Мно го ја сни је се ово је дин ство ре кон-
стру и ше и оцр та ва по сле Дру гог свет ског ра та, ка да је сам пе ри од 
де ло ва ња окон чан. По ме ну та Мо ле ро ва књи га об ја вље на је 1950. 
и ве ро ват но је упра во сво јом  мо ну мен тал но шћу и убе дљи во шћу 
ус пе ла да на мет не и фе но мен и на зив. 

Ин те ре со ва ње за фе но мен оп ста ја ло је за хва љу ју ћи ве ли ким 
ин ди ви ду ал ним до стиг ну ћи ма ства ра ла ца ко ји су у све то би ли 
укљу че ни и ко ји су упр кос свог кон тро верз ног од но са са на ци о-
нал-со ци ја ли змом по себ но од ше зде се тих го ди на стал но иза зи ва-
ли све ви ше и ви ше па жње у ин те лек ту ал ном све ту. У ме ђу вре ме-
ну се ин те рес одр жа вао пре ко ве за ових пи са ца са јед ном дру гом 
за ни мљи вом и да ле ко оп скур ни јом ин те лек ту ал ном тра ди ци јом 
по зна том као традиционализам.6) Нпр. по зна то је да је Јин гер са 
Мир чом Ели ја де ом од 1959. до 1971. из да вао за јед нич ки ча со пис 
Антаиос, а да је Ево ла же лео да пре ве де Радника на ита ли јан ски 
што му Јиг нер ни је до зво лио. Об но ва ин те ре са за Хај де ге ра по-
чи ње ше зде се тих у Фран цу ској, Шмит пра ви ри вајвл до жи вља ва 
кра јем осам де се тих док Јин гер за хва љу ју ћи ли те рар ном ства ра ла-
штву сти че култ ни ста тус још ра ни је.

Крај ње је за ни мљи во да ре а фир ма ци ја ове ин те лек ту ал не 
тра ди ци је углав ном иде пре ко фран цу ске ин те лек ту ал не сце не. 
Нај ве ће за слу ге за ожи вља ва ње ин те ре са не са мо за по је ди нач не 
ства ра о це већ за цео фе но мен има ју при пад ни ци та ко зва не Нове
европскедеснице.7) Ра ди се о та ко ђе ши ро ком ску пу по ли тич ких 
ми сли ла ца ко ји се углав ном ве зу ју за са вре ме ну екс трем ну де сни-
цу у европ ским др жа ва ма. Они за се бе ме ђу тим твр де да оста ју 
на ни воу ме та по ли ти ке, те о риј ског про ми шља ња ко је не по вла чи 
прак тич ни ан га жман, а ко је умно го ме сле ди на сле ђе кон зер ва тив-

5) Ste uc kers, ibid.

6) Ви де ти Марк Сеџ вик, Противмодерногсвета, Укро ни ја, Бе о град, 2006.

7) Нај зна чај ни ја име на су Алан Де Бе ноа, Шарл Шам пи је, Мајкл Во кер, Мар ко Тар ди 
и Ро берт Стој керс. Ви ди Cyprian Bla mi res, “Euro pean New Right ”, у WorldFascism,A
HystoricalEncyclopedia, vol I, ABC-CLIO.inc, 2006, стр. 211.
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не ре во лу ци је. Та ко ђе не ра ди се о је дин стве ном, ко ор ди ни са ном 
по кре ту, већ о ни зу ин ди ви дуа и гру па оку пље них око клу бо ва, ча-
со пи са и ин сти ту та.8) Без об зи ра на сло же ност овог са вре ме ног фе-
но ме на, чи ње ни ца је да се за хва љу ју ћи њи ма по но во по ја вио ве ли-
ки ин те рес за де ла ор ги нал них ауто ра из два де се тих и три де се тих. 
Ален де Бе ноа је по чет ком де ве де стих сам ор га ни зо вао пре во ђе ње 
и пред ста вља ње не ко ли ко нај знач ја и јих ра до ва у Фран цу ској по-
пут из бо ра Шми то вих по ли тич ких есе ја,  Младереволуције Ме ле-
ра ван дер Бру ка,  Зом бар то вог Немачкогсоцијализма или из бо ра 
Ни ки ше вих тек сто ва.

Јин ге ро ва ми сао и чи та во де ло у том пе ри о ду има ју ве о ма 
спе ци фич но ме сто у чи та вом „по кре ту“. Као ве ли ки хе рој из ра-
та, сја јан пи сац ко ји је свој рас ко шни тал нат пред ста вио у до тад 
не по зна том естет ски фа сци нант ном опи су ра та и рат ног ис ку ства, 
де лу Учеличнојолуји, са рад ник ве те ран ских ор га ни за ци ја као што 
је Шталхелм, плод ни и оштри пу бли ци ста, Јин гер пле ни па жњу 
чи та вог де сног фрон та и пред ста вља јед ну од кључ них фи гу ра ко ја 
и сво јим иде ја ма и сво јим ве за ма об је ди ња ва дух по кре та. У ње-
му ви де и по тен ци јал ног атрак тив ног по ли ти ча ра, тра жи се ње го ва 
ле ги ти ма ци ја итд. 

Сле де ћи Жи ла Ер ви јеа мо ра мо ов де уне ти пре ци зну по де лу 
Јин ге ро вог ства ра ла штва на Ста ри и Но ви За вет, ка ко би смо пре-
ци зи ра ли да је Јин гер кон зер ва тив не ре во лу ци је за пра во Јин гер 
свог Ста рог за ве та. Овај пе ри од се окон ча ва са до ла ском Хи тле ра 
на власт. Већ Мермернелитице из 1939. пред ста вља ју јед ног са-
свим дру га чи јег ства ра о ца ко ји о истим те ма ма има пот пу но дру га-
чи је ста во ве: чи тав ра курс Ста рог за ве та је 1933. не стао. У сва ком 
слу ча ју ра ди се о пе ри о ду ко ји об у хва та се дам књи га (У че лич ној 
олу ји, Крв и ва тра, рат као уну тра шњи до жи вљај, Ју риш, Од ва жно 
ср це, Че стар 125,  Рад ник), је дан збор ник (Рат и рат ник), три из-
ло жбе фо то гра фи ја и пу бли ци стич ку де лат ност ко ја бро ји око 138 
је ди ни ца.

ВАЈМАРСКА НЕМАЧКА И 
КОНЗЕРВАТИВНА РЕВОЛУЦИЈА

Јин ге ров Ста ри за вет, као је дан од вр хун ских ин те лек тул них 
из да на ка КР, нео дво јив је од кон тек ста вај мар ске Не мач ке у ко јој 

8) Нај ста ри ја и нај зна чај ни ја је GRE CE, Groupementderechercheetd’étudespourlacivi-
lisationeuropéenne ко ју је 1968 осно вао Алан Де Бе ноа. Ме ђу њи ма та ко ђе има до ста 
раз ли ка и ра зи ла же ња. Ина че сам де Бе ноа ко га сма тра ју за јед ног од во де ћих де лат ни ка 
на тој по зи ци ји од би ја да се свр ста у «Но ву европ ску де сни цу».
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је на стао. Овај кон тро верз ни пе ри од пр ве не мач ке ре пу бли ке обе-
ле жен је фор мал ном вла да ви ном ли бе рал но-де мо крат ског си сте-
ма про тив чи јег су оп стан ка од са мог по чет ка би ли нај сна жни ји 
по ли тич ки, ин те лек ту ал ни и дру штве ни по кре ти. До ба вај мар ске 
ре пу бли ке обе ле же но је ве ли ком не ста бил но шћу, су ко би ма, хи пе-
рин фла ци јом, еко ном ским кри за ма и не за по сле но шћу. Сам си стем 
је код ве ћи не Не ма ца имао под ри ве ни ле ги ти ми тет и за то што је 
до жи вља ван као про из вод Вер сај ског уго во ра ко ји је Не мач ку обо-
га љио у сва ком по гле ду. Ка да су ко му ни сти по ку ша ли да ус по ста-
ве со вјет ску ре пу бли ку, но ва со ци јал-де мо крат ска власт за од бра-
ну ре пу бли ке по слу жи ла се рат ним ве те ра ни ма ор га ни зо ва ним у 
фрајкоре. Из њи хо вих ре до ва по те ћи ће, ме ђу тим, ве о ма бр зо ве-
ли ки број ини ци ја ти ва и по ку ша ја да се вај мар ски си стем сру ши и 
уме сто ње га ус по ста ви не што што би ви ше од го ва ра ло тра ди ци о-
нал ном не мач ком уре ђе њу са ве ћим на гла ском на ауто ри та ри зам. 
Од Ка по вог пу ча 1920, пре ко Хи тле ро вог из 1923, све до до ла ска 
на ци ста, не мач ко дру штво по тре са ли су не ста бил ност, улич ни су-
ко би, уби ства и ши ро ко рас про стра ње на де ка ден ци ја ве ли ких гра-
до ва.

С дру ге стра не ова ве ли ка дру штве на ла бо ра то ри ја под ста кла 
је је дан од нај ве ћих успо на ду хов ног ства ра ла штва у два де се том 
ве ку. Ка да се го во ри о до ме ти ма фи ло зо фи је и кла сич не по ли тич-
ке те о ри је нпр., те шко ће се на ћи пе ри од у про шлом сто ле ћу ко ји 
је до нео та кву ду би ну про ми шља ња, сна гу за хва та ума и сло бо ду 
отва ра ња но вих пер спек ти ва. На по ре до су се раз ви ја ле Ху сер ло-
ва фе но ме но ло шка шко ла и фанк фурт ска шко ла кри тич ке те о ри је, 
Хај де гер 1927. об ја вљу је Бивствоивреме(SeinundZeit), Мај не ке 
пи ше кла сич ну књи гу о др жав ном ре зо ну (DieIdeederStaatsrai-
soninderneuerenGeschichte), Карл Шмит из да је чи тав низ спи са 
на че лу са есе јом Појамполитичког(DerBegriffdesPolitischen), 
во де ћи исто вре ме но су штин ски спор са Кел зе ном о при ро ди пра ва 
као ди сци пли не, чи та ва епо ха од го ва ра на иза зов Шпен гле ро вог 
Сумраказапада(DerUntergangdesAbendlandes)итд. У си вој и не-
из ве сној ствар но сти псе у до ми ра по дрх та ва ју сил не енер ги је ко је 
ве ли ки умо ви за хва та ју и пре но се у сво је спи се.

Као део овог сло же ног ми са о ног про це са ко ји је чак и кад 
се ра ди ло о нај ви шој ме та фи зи ци по пра ви лу био ду бо ко прак тич-
ки усме рен, по ја вљу је се ток ко ји ће у исто ри ји оста ти убе ле жен 
као ми сао кон зер ва тив не ре во лу ци је. Нео ба ве штен чи та лац ко ји 
по тра жи пр ву ин фор ма ци ју о Јин ге ру ве о ма че сто ће га на ћи у кон-
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тек сту на ра ци је о кон зер ва тив ној ре во лу ци ји,9) при че му се сам по-
јам код раз ли чи тих ауто ра из но си на раз ли чи те на чи не, док спи сак 
при пад ни ка овог „прав ца“ по пра ви лу ниг де ни је иден ти чан. Шта 
би украт ко би ла кон зер ва ти на ре во лу ци ја?
Нај кра ћи по ку шај ње ног од ре ђе ња ко ји би је сме стио у та ко оми-
ље но ко ри шће ње иде је о средњемпутуилитрећемпуту10) (у овом 
слу ча ју из ме ђу ан гло-сак сон ског, за пад ног ка пи та ли стич ког ли бе-
ра ли зма и бољ ше вич ког ко му ни зма), не би био са свим по гре шан, 
али нам не би мно го то га по ја снио. Иде ја кон зер ва тив не ре во лу-
ци је је јед на за и ста спе ци фич на тво ре ви на, на ста ла као ме ланж 
раз ли чи тих еле ме на та и на сле ђа ко ји су се са бра ли у од ре ђе ном 
тре нут ку и кон тек сту, ви ше као вид про те ста, умет нич ке и на уч не 
екс пре си је са по ли тич ким ам би ци ја ма, а ма ње као ствар ни по ли-
тич ки про грам. Оно што је ме ђу тим чи ни крај ње ин три гант ном је 
чи ње ни ца да се под тај оквир под во де та ко фа сци нант на име на као 
што су пе сник Ште фан Ге ор ге, дра ма тург и ли бре ти ста Ху го фон 
Хоф ман штал, аутор Пропастизапада Освалд Шпен глер, ра но пре-
ми ну ли Ар тур Ме лер ван дер Брук, чо век ко ји је Тре ћем рај ху дао 
име, прав ник и по ли тич ки пи сац Карл Шмит, со ци о лог и фи ло зоф 
Ханс Фра јер, аутор ма ни фест ног де ла Револуцијаздесна (Revolu-
tionvonrechts), те Ернст Јин гер. 

Је ди ни по ли тич ки ре ле ван тан при пад ник по ме ну те гру па-
ци је био је Ед гар Ју ли ус Јунг, аутор зна чај ног де ла Владавинаин-
фериорних(DieHerrschaftDerMinderwertigen), ко ји је уби јен то-
ком Но ћи ду гих но же ва иако се та да на ла зио на ме сту са вет ни ка 
ви це кан це ла ра Фран ца фон Па пе на. Ве ли ки део ути ца ја на њих и 
про жи ма ње иде ја са овим кру гом има ли су и фи ло зоф Мар тин Хај-
де гер, и ве ли ки ко тро верз ни со ци о лог Вер нер Зом барт, па њи хо во 
укљу чи ва ње у по пис кон зер ва тив них ре во лу ци о на ра уз све нео п-
ход не ре зер ве ипак ни је без осно ва. По вре ме но ће се у овом спи-
ску на ћи и во де ћи пред став никLebensphilosophie то ком вај мар ске 
ре пу бли ке Лу двиг Кла гес, или беч ки те о ре ти чар кор по ра тив не др-
жа ве От мар Шпан. Ко нач но, по ред мно гих дру гих ма ње по зна тих 
ми сли ла ца, пу бли сти ца и пи са ца не где ће се као део це лог по кре та 

9) За пра во од свих ауто ра ко ји се по ми њу у том кон тек сту чи ни се да је упра во Јин гер онај 
ко ји нај ви ше оли ча ва и уте ме љу је чи тав фе но мен КР.

10) Ви ди Алек сан дар Ду гин, «Крат ка исто ри ја иде о ло ги ја тре ћег пу та» у Нашеидеје, бр. 2, 
Бе о град 1994, стр. 64-69. Од Ме лер ван дер Бру ко ве књи ге Трећирајх, ко ја је из вор но 
тре ба ло да се зо ве Трећапартија, ве ћи на ових ми сли ла ца ма шта о син те зи та да ра ста-
вље них по ло ва у Не мач кој: на ци о на ли зма и со ци ја ли зма, ци ви ли за ци је и кул ту ре, тех-
ни ке и при ро де итд.
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на ћи и пред став ни ци на ци о нал-бољ ше ви зма на че лу са Ерн стом 
Ни ки шем ко ји је имао огро ман ути цај на Јин ге ра нпр. При хва ти ли 
ова кво или она кво оцр та ва ње ску па,11) у сва ком слу ча ју кон зер ва-
тив ни ре во лу ци о на ри  су ра ди ли као део по кре та ге не ра ци је, јед-
ног ве о ма жи вог фрон та на ко ме је де ло ва ло ви ше сто ти на раз ли-
чи тих гру па, клу бо ва, пу бли ка ци ја и ма њих пар ти ја.12)

Оно што об је ди њу је ову ге не ра ци ју ро ђе ну у по след њој де-
це ни ји де вет на е стог ве ка је сте гра нич но ис ку ство Пр вог свет ског 
ра та ко је је на њих оста ви ло не из бри сив ути сак ра ђа ња но вог све-
та. Иако на ци о на ли сти, су штин ски ода ни соп стве ној зе мљи и кул-
ту ри, пре зи ра ли су вил хел мин ску Не мач ку као тек не што раз ли чит 
из да нак истог ћиф тин ског, еко но ми стич ког ду ха урав ни лов ке ко ји 
је обе ле жа вао чи тав за пад ни бур жо а ски свет. У тој ста рој Не ма-
чој ви де ли су тек ва ри јан ту за пад ног по ли тич ког си сте ма с до ми-
на ци јом ма те ри ја ли зма, еко но ми зма и ли це мер ја, са апо ло ге ти ком 
се бич ног ин ди ви ду а ли зма, тр жи шта и пар ла мен та ри зма у ко ме су 
се вр те ли пред став ни ци марк си ста, еко ном ских ли бе ра ла и па сто-
рал них кон зе ра ти ва ца ко је су го то во јед на ко пре зи ра ли.

Тра ги чан крај вил хел мин ске не мач ке за њих је био го то во 
ло гич на по сле ди ца та квог ли це мер ног си сте ма и при ли ка за ра ђа-
ње но ве, пра ве Не мач ке. Јин ге ров са рад ник Ша у ве кер је пре ци зно 
фор му ли сао ово осе ћа ње кад је ре као да су мо ра ли да из гу бе рат и 
до та да шњу Не мач ку да би до би ли при ли ку да от кри ју пра ву, „веч-
ну“ Не мач ку. Ина че То мас Ман је још 1914. из ра зио ово осе ћа ње 
те зом о ра ту као сво је вр ној хи ги је ни,13) ин стру мен ту ко ји чи сти за-
гно ја ле де ло ве те ла и омо гу ћу је ра ђа ње ви тал них енер ги ја.

Ис ку ство ра та и за јед нич ких по ду хва та хра брих љу ди ко ји 
по ка зу ју спо соб ност тра га ња и про жи вља ва ња не чег ве ли ког, пот-
пу но дру га чи јег од уста ље ног чи нов нич ког сва ко днев ног жи во та 
под ста кло их је да и на кон де мо би ли за ци је на ста ве да тра же на-
чи не да чи та во по рат но дру штво пре ра сте у та кву за јед ни цу за-
сно ва ну на истим прин ци пи ма и вред но сти ма на ка квим је би ла 

11) С об зи ром на при ро ду тек ста не ма мо гућ но сти за де таљ но обра зла га ње основ них ин те-
лек ту ал них пра ва ца и гру па од ко јих се из во ди род ни по јам кон зер ва тив не ре во лу ци је. 
Нај ви ше што мо же мо је да на ве де мо уоби ча је ну пе то стру ку по де лу ко ја сле ди Мо ле-
ра: мла до кон зер ва тив ци, на ци о нал-ре во лу ци о на ри, фол киш тра ди ци ја, бун диш гру пе и 
на ци о нал-бољ ше ви ци (не ки их пак свр ста ва ју за јед но са на ци о нал-ре во лу ци о на ри ма). 
Не где се као по себ на гру па на во де по бу ње ни се ља ци из Шле звиг-Хол штај на. Но, то ме 
тре ба до да ти ма кар та ко зва не ман да ри не, од но сно ака дем ске при пад ни ке по кре та (Хај-
де гер, Шмит, Фра јер)

12) У сво јој књи зи Мо лер је по пи сао пре ко 550 гру па и ор га ни за ци ја и 530 ча со пи са.

13) Ste uc kers, ibid,
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устро је на вој ска ко јој су при па да ли.14) Осно ве мо де ла за ко јим су 
тра га ли мо гле су се на ћи у зна чај ном пам флет ском Зом бар то вом 
спи су Ратнициитрговци (HändlerundHelden)ко ји је об ја вљен 
по чет ком ра та (1915).  

Чи ње ни ца да је Не мач ка по ра же на и да је од мах на кон Вер-
са ја ство ре на ат мос фе ра у ко јој су ве ли ки де ло ви дру штва кли ца ли 
за осве том, до дат но је мо ти ви са ла ове мла де љу де да сво је на по-
ре уло же у про мо ви са ње мо де ла ор ган ске, хи је рар хиј ски устро је-
не за јед ни це по све ће не са мо жр тво ва њу, ви шим ци ље ви ма сла ве и 
ча сти, од луч но сти и сна ге, ко ји пре ва зи ла зе ле ви чар ско-бур жо а ске 
уто пи је о срећ ном дру штву еко ном ски за до вољ них по је ди на ца. 

Про тив вај мар ског по рет ка зах те ва ли су ре во лу ци ју, уки да-
ње ли бе рал но-де мо крат ских уста но ва у име ор ган ске ауто ри тар не 
за јед ни це ко ја би ушла у то тал ну мо би ли за ци ју хе ро и зма, фи зич ке 
и мен тал не сна ге, под вођ ством аутен тич ног во ђе ко га би сам си-
стем мо рао да из ба ци, али и но ве аутен тич не ари сто кра ти је. 

Ови ми сли о ци су осе ћа ли огром но не при ја тељ ство пре ма 
по ли тич ком мејнстриму и по себ но пре ма ле ви ци. Со ци јал-де мо-
кра те су по њи ма глав ни крив ци за Вер сај, пе та ко ло на ко ја је и то-
ком ве ли ког ра та спре ча ва ла ап со лут ну при пре мље ност Не мач ке, а 
по сле ра та ство ри ла си стем без на ђа, еко ном ске про па сти, де ка ден-
ци је и сра мо те, ду бо ко „ан ти-не мач ки“. Ме лер ван дер Брук је го-
во рио да су они за гри зли уди цу и при хва ти ли да Не мач кој из бри шу 
све оно што је ње но, аутен тич но, а да јој уво де за пад не ис ти ту ци је 
ко је је уни шта ва ју.15)

Мно го ам би ва лент ни ји став има ли су пре ма ко му ни сти ма и 
бољ ше ви ци ма. Шта ви ше код мно гих од њих мо гу ће је на ћи тра-
го ве фа сци на ци је ре во лу ци о нар ним по тен ци ја лом и прак сом бољ-
ше ви ка ко ји су по ка за ли ка ко се си лом уки да гра ђан ски по ре дак и 
ка ко се ства ра си стем у ко ме се сна ге мо би ли шу за бор бу про тив 
ли бе рал но-де мо крат ског све та. Јин гер је био ве о ма бли зак са во-
ђом не мач ких на ци о нал-бољ ше ви ка Ерн стом Ни ки шом и кра јем 
два де се тих је са ра ђи вао у њи хо вим ча со пи си ма. Нео п ход но је на-
гла си ти да их све об је ди ња ва за јед нич ка опо зи ци ја пре ма фи гу ри 

14) Херф вр ло пре глед но да је опо зи ци ју у ко јој с јед не стра не сто ји ис ку ство fronterleb-
nis, не по но вљи во, ма гич но, сил но, обе ле же но за јед ни цом, хи је рар хи јом, по слу шно шћу, 
слу же њем за јед ни ци и пле ме ни тим ци ље ви ма, а с дру ге чи та во на сле ђе вил хел ми ни зма 
ко је се у јед на ко ло шем ви ду на ста ви ло у вај мар ском си сте му. Jef frey Hеrf, Reactionary
Modernism:Technology,CultureandPoliticsinWeimarandtheThirdReich, Cam brid ge Uni-
ver sity Press, 1984, стр 72.

15)  Ви ди Ger hard Krebs, „Mo el ler van den Bruck: In ven tor of the Third Re ich“, TheAmerican
PoliticalScienceReview, Vo lu me 35, No. 6 (De cem ber 1941).
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„гра ђа ни на“, до те ме ре са та ни зо ва ној у КР да је Јин гер јед ном 
при ли ом ре као да би пре био кри ми на лац не го бур жуј. 

У овом ам би ва лент ном од но су пре ма со ци ја ли зму и бољ ше-
ви зму тре ба ис та ћи две ди мен зи је. Пр во, то је от пор пре ма еко ном-
ском, тр жи шном ли бе ра ли зму ко ји ви ди еко но ми ју као циљ са ме 
се бе и же ли да јој под ре ди чи та во дру штво, укљу чу ју ћи и др жа ву. 
Ова тра ди ци ја иде још од Фих те о ве Затворенетрговачкедржа-
ве,16) све до хри шћан ске де мо кра ти је и хри шћан ског со ци ја ли зма. 
По сле Ве ли ког ра та ова по тра га ожи вља ва. Су шти на је у то ме да 
не мач ки ин те лек ту ал ци сма тра ју не мо рал ним и не до сто јан стве-
ним си стем у ко ји ма еко но ми ја до ми на ра над иде ја ма и дру штвом. 
Тав ком еко ном ском ли бе ра ли зму тре ба су прот ста ви ти аутен ти чан 
не мач ки (или пру ски) со ци ја ли зам. Већ 1920 Шпен глер овја вљу је 
свој трак тат Пруствоисоцијализам да би Ме лер ван дер Брук у 
Трећемрајху пар го ди на ка сни је по но во на пао еко ном ски ли бе ра-
ли зам као его и зам и за тра жио да не мач ки со ци ја ли зам ти па гил ди 
и кор по ра ци ја, по чи сти сва ки оста так та квог ли бе ра ли зма. Јин гер 
је са сво је стра не та ко ђе био фа сци ни ран ре зул та ти ма со вјет ске 
ре во лу ци је и успе хом да бр зо по кре ну сво је сна ге. Ор твр ди да је 
ис ку ство со вјет ског пе то го ди шњег пла на би ло пре суд но за Јин ге ра 
кад је пи сао то тал ну мо би ли за ци ју.17)

Дру го, то је ге о по ли тич ка ди мен зи ја. Ве ли ка ве ћи на при пад-
ни ка КР би ла је ру со фил ски на стро је на.18) Као нај ве ћи про тив ник 
пер ци пи ран је гра ђан ски, ка пи та ли тич ки за пад па су мно ги од њих 
ма шта ли о са ве зни штву две „со ци ја ли стич ке“ зе мље ко је би пре-
кра ти ло вла да ви ну Ан гло-аме рич ког и фран цу ског ка пи та ли зма. 

Но тај со ци ја ли зам не ма ни ка кве ве зе са Марк со вим и са 
марк си змом. Син те за ових раз и шља ња је Зом бар то ва књи га из 
1934. Немачки социјализам, да кле тре ба да бу де хи је рар хиј ски 
струк ту ри сан, ба зи ран на пру ским вр ли на ма (ди сци пли на, по ре-
дак, суб ор ди на ци ја, ли дер ство, по слу шност) и по све ћен ду хов ном 
и вред но сном на прет ку на ци је, а не уве ћа њу ма те ри јал них вред-
но сти и јед на ко сти.19) Раз два ја ње од марк си стич ких „ме ха ни стич-

16) Јо хан Го тлиб Фих те, Затворенатрговачкадржава, Но лит, Бе о град, 1979.

17) Ви ди JohnOrr,  „Ger man so cial the ory and the hid den fa ce of tec hno logy“ у EuropeanJour-
nalofSociology, 15, 1974, стр. 312-336.

18) На ово ме ра зу мљи во ин си сти ра Ду гин у Алек сан дар Ду гин, «Крат ка исто ри ја иде о ло ги-
ја тре ћег пу та» у Нашеидеје, бр. 2, Бе о град 1994, стр. 64-69. По себ но се у том кон тек сту 
апо стро фи ра ју Ме лер ван дер Брук, Ни киш и Јин гер. Са вре ме на бли ска са рад ња Ду ги на 
и Де Бе ноа чи ни се као да сле ди овај мо дел из два де се тих.

19) Они су че сто твр ди ли да аутен тич ни не мач ки со ци ја ли зам по чи ње та мо где се марк си-
зам за вр ша ва.
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ких, ра ци о на ли стич ких и ма те ри ја ли стич ких трен до ва“ у ко рист 
„ду бљих,... ор ган ских“ аспе ка та ра да ко ји се не мо гу под во ди ти 
под од но се ро бе, учи нио је је згро ви то сам Јин гер у члан ку “Un-
se re kampfstel lung”, по ла ко при пре ма ју ћи Радника: “Рад је из раз 
на ци о нал ног жи во та и рад ник је део на ци је. Сва ки по ку шај да се 
рад ник одво ји од сво јих  жи вот них ве за та ко што би се под вео под 
пра зне пој мо ве као што је „ху ма ност“ или ме ђу на род на за јед ни ца 
ин те ре са, пред ста вља вр хун ску из да ју кр ви од стра не ин те лек та. 
Сми сао ра да не ле жи у ства ра њу про фи та или у за ра ди над ни це  
већ у ства ра њу за на ци ју пу но ће вред но сти ко је су јој по треб не за 
жи вот... Рад је мо рал ни чин а не ме ха нич ко де ша ва ње ко је се мо же 
ме ри ти Теј ло ро вим си сте мом или нов цем.Оно што је рад ни ку ва-
жни је од по ве ћа ња над ни це је сте осе ћа ње до сто јан ства кре а тив ног 
по је дин ца, оно осе ћа ње ко је је из гу бље но у марк си стич ко-ка пи та-
ли стич ком све ту.“20)

За раз у ме ва ње КР ва жан је кон текст, али и схва та ње ши ро-
ког спек тра иде ја и ин те лек ту ал них из во ра са ко јих су се на па ја ли. 
Херф на во ди је дан зна ча јан број тих пре те ча: по ли тич ки ро ман-
ти зам, фолкиш иде о ло ги ја, ег зи стен ци ја ли стич ки, кјер ке го ров ски 
је зик соп ства и аутен тич но сти, со ци јал ни дар ви ни зам, лебенсфи-
лозофија, ваг не ри јан ска ви зи ја апо ка лип се и про ме не, Ни че о во 
амо рал но сла вље ње есте ти ке и оп шта ан ти па ти ја пре ма про све-
ти тељ ској ми сли и мо ра лу.21) У за ви сно сти од то га ко ја се стру ја 

20) Jun ger, E, „Un se re Kampfstel lung“, Arminius, 05.06, бр. 23, 1929, стр. 8-10. Ви ди Herf, 
ibid, стр. 90. Ина че не ра зу ме ва ње ове ди мен зи је уоч љи во је код Не ве на Цвје ти ћа ни на, 
ауто ра књи ге Европскадесницаизмеђумачаизакона, Фи лип Ви шњић, Бе о град. Ово де-
ло ко је се по ја ви ло 2004. био је је дан од пр вих по ку ша ја да се код нас по но во про го во ри 
о раз ли чи тим об ли ци ма и тра ди ци ја ма де сне ми сли и пр во где се у ака дем ском окви ру 
го во ри ло о не ким ми сли о ци ма КР. Ве о ма је ко ри сно ње го во ус пе ло основ но раз да ва ја ње 
две основ не тра ди ци је, ауто ри ти ра ног, при мор ди јал ног кон зер ва ти ви зма кон ти нен тал-
ног ти па и уме ре ног пар ла мен тар ног кон зер ва ти ви зма острв ске про ве ни јен ци је. Та ко ђе 
је бит но што је екс тен зив но пи са но о не ко ли ко ве о ма ва жних ми сли ла ца де сне тра ди ци-
је као што су Шмит (глав ни ју нак) и Јин гер нпр. На жа лост у пи та њу је пре ам би ци о зан 
и пре ши рок ма ги стар ски рад ко ји не са мо да пре ви ше оста је на по вр ши ни ми са о них 
де ша ва ња ко је по ку ша ва да за хва ти, већ вр ло че сто и за во ди ко ри сте ћи пре сло бод не и 
по гре шне ме та фо ре, по ре ђе ња и од но се. Упра во та кав је по ку шај на стра ни 187. да се 
ми сли о ци КР по ре де са мењ ше ви ци ма «ко ји су од ба ци ли пут револуцијепосвакуцену, 
већ су зах те ва ли да се ре во лу ци ја по ро ди из си сте ма ре флек то ва них пра ви ла». Или кад 
на стра ни 130 аутор ци ти ра Јин ге ро ву ре че ни цу из Мермернихлитица «Је згро про сте 
ча сти ко је бе ше убла жи ло на си ље, не ста ло је, остао је чист зло чин», Цвје ти ћа нин је 
ста вља у пот пу но по гре шан кон текст опи са ис ку ства из Ве ли ког ра та, док Јин гер њо ме 
са жи ма ис ку ство пр ве по ло ви не вла да ви не на ци зма. Ште та је што ру ко пис ни је про шао 
кроз ру ке до брог и ком пе тент ног мен то ра или уред ни ка јер би скра ћен за тре ћи ну и очи-
шћен од ова квих гре ша ка био ве о ма ко ри стан увод у да ту те ма ти ку, по себ но кад је на ша 
кул ту ра у пи та њу.

21) Herf, ibid, стр. 29. Све ово по Вит ген штај но вом мо де лу по ро дич них слич но сти, јер од 
сва ког пре те че има из у зе та ка. Бо ја нић, ibid, стр. 41, нпр. ука зу је на ве ли ки оди јум ко ји 
је Карл Шмит имао пре ма Ни чеу, док је Јин гер се бе еск пли цит но ви део и опи си вао као 
ни че ан ца.
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уну тар КР ви ше ис ти че то ме мо гу да се до да ју и нпр. ка то лич ки 
кор по ра ти ви зам или тев тон ски нео па га ни зам. Сви ови еле мен ти су 
чи ни ли зна ча јан део на ци о нал ног иден ти те та не мач ке на ци је.

Ма ло је, на жа лост, ис тра же на ве за овог идеј ног то ка са фран-
цу ским прет ход ни ци ма. По зна то је нпр. Шми то во ин те ре со ва ње 
за Со ре ла и чи ње ни ца да га је он два де стих пред ста вио не мач кој 
кул ту ри, али ове ин те лек ту ал не ве зе су мно го ду бље и мно го су-
шта стве ни је.22) То ми сен у већ на во ђе ном члан ку ука зу је на то да је 
Со рел и Јин ге ру био по знат већ око 1908.

По зи ци ја кон зер ва тив них ре во лу ци о на ра у вај мар ској Не-
мач кој ве о ма је слич на по зи ци ји ле вих и де сних про тив ни ка си-
сте ма у фран цу ској тре ћој ре пу бли ци.23) На па ди на тај по ре дак 
до ла зи ли су ка ко од со ре лов ских анар хо-син ди ка ли ста са ми то ло-
ги зо ва њем на си ља, та ко и од стра не мо нар хи стич ке де сни це Шар-
ла Мо ра са, али и са до ста ин те ре сант не по зи ци је Мо ри са Ба ре са 
ко ји је по ку ша вао да у име тра ди ци о нал них вред но сти на пра ви ме-
ша ви ну на ци о на ли зма и со ци ја ли зма. У сва ком слу ча ју овај пра вац 
ис тра жи ва ња ко ји је на зна чио Ернст Нол те отва ра до ста про сто ра.

*

При раз ма тра њу фе но ме на КР по сто ји за да так да се с јед не 
стра не на ђе, де фи ни ше и за сну је је дан број за јед нич ких еле ме на та 
и пре о ку па ци ја ко ји чи ни нај ма њи за јед нич ки са др жа лац, а да се с 
дру ге стра не ре ал но пред ста ве раз ли ке из ме ђу по је ди них стру ја и 
ми сли ла ца. Луи Ду пу је дао зна ча јан до при нос овом дру гом за дат-
ку на во ђе њем пет основ них по де ла из ме ђу њих. Он го во ри о сле де-
ћим рас це пи ма (cli va ge) и раз два ја њи ма: 1. За ступ ни ци кул тур ног 
пе си ми зма с јед не стра не и оно га што он на зи ва псе у до-мо дер ни-
змом с дру ге (во ђен иде о ло шким раз ло зи ма ко ји ре ак ци о нар ном 
мо дер ни зму по гре шно од ри чу пра во на аутен тич ност свог мо дер-
ни зма); 2. У осно ви по ли тич ки. За ступ ни ци дру штва ко је би би ло 
ор ган ско про тив оних ко ји се за ла жу за ор га ни зо ва но, дру штво са 
по рет ком; 3. Со цио-еко ном ски. За ступ ни ци ре во лу ци је, по ли тич ке 
и кул ту рал не про тив оних ко ји тра же кон крет не со цио-еко ном ске 
про ме не. 4. Пи та ње ге о по ли тич ког и ме ђу на род ног си ту и ра ња Не-
мач ке: да ли на се нил ни Ок ци дент или на мла ди, вар вар ски Ис ток. 

22) Ви де ти Ме ле ро ву књи гу o Со ре лу, Ar min Mo hler, GeorgesSorel.ErzvaterderKonservati-
venRevolution, Edi tion An ta i os, 2000.  Та ко ђе Mic hael Buc kmil ler, „So rel et le «con ser va ti-
sme révo lu ti on na i re» en Al le mag ne“, CahiersGeorgesSorel, vol. 3/3, 1985, стр. 51-75.

23) По гле да ти Eugen We ber, “Na ti o na lism, So ci a lism, and Na ti o nal-So ci a lism in Fran ce”, 
FrenchHistoricalStudies, Vol. 2, No. 3, про ле ће, 1962, стр. 273-307
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У осно ви, то је пи та ње од но са са марк си стич ком Ру си јом. 5. По де-
ле на фолкиш ми сли о це и оне ко ји су без сум ње про то-фа ши сти.24)

За раз ли ку од ста љи ни стич ке ре во лу ци је с ле ва, не мач ки 
кон зер ва тив ни ре во лу ци о на ри су је у сва ком слу ча ју тра жи ли у 
име вред но сти де сни це, али ја сно ис ти чу ћи да то ни су иде је де вет-
на е сто ве ков них, се лу окре ну тих кон зер ва ти ва ца ни ти кла сич них 
ро ман ти ча ра. Ово раз два ја ње је су штин ско за све њих чак и кад су 
у пи та њу ми сли о ци твр до уте ме ље ни у кон зер ва тив ној и кор по-
ра ти ви стич кој те о ри ји као што су Ме лер ван дер Брук, Шмит или 
Јунг. Шта ви ше упра во су Шмит и Јин гер отво ри ли то по гла вље, 
пре по знав ши је дан од нај ве ћих про бле ма у тра ди ци ји не мач ке де-
сни це.25) 

Не мач ки кон зер ва ти ви зам је још од по че та ка по ве за них са 
по ли тич ким ро ман ти змом Ми ле ра, Но ва ли са, Ген ца и оста лих, 
обе ле жен су штин ском опо зи ци јом пре ма про све ти тељ ству, мо дер-
ни за ци ји и во љи за но во. Чак и кон зер ва тив на сце на вил хел мин-
ске Не мач ке упр кос бр зој ин ду стри ја ли за ци ји и ве ли ком тех но ло-
шком на прет ку ни је ус пе ла да у све сти, мен та ли те ту, дис кур су и 
велтаншаунгу ин те гри ше мо дер ни стич ки дис курс и при хва та ње 
са вре ме ног све та ди на ми ке, про ме не и тех ни ке. Су штин ски, не-
мач ка де сни ца је и да ље би ла обе ле же на кул тур ним пе си ми змом и 
ре ак ци о нар ним па сто ра ли змом.

Од мах по сле ра та сти жу два нај ва жни ја ло ци ра ња про бле ма 
и ну ђе ња ре ше ња. Шмит 1919. об ја вљу је спис Политичкироман-
тизам26) а Јин гер 1920. ро ман Учеличнојолуји ко ји до но си есте ти-
за ци ју и пра ви култ тех ни ке. Украт ко за Јин ге ра ни је па сто рал на 
иди ла се ла мо дел ко ме не мач ка де сни ца тре ба да упо до би не мач ко 
дру штво и др жа ву, већ су то ро во ви као по зор ни ца ра та до ју че, од-
но сно ви тал ни, ди на мич ни, тех ни ком пре у ре ђе ни град ко ји по ста је 
по зор ни ца но ве бор бе.

Шмит до но си јед но ди ја лек тич ко чи та ње на сле ђа по ли тич-
ке ро ман ти ке у ко ме упра во па сто ра ли зам и су бјек тив ност из ла же 
ра зор ној, прак тич ним по тре ба ма мо ти ви са ној кри ти ци. Он их на-
па да због бек ства у про шлост и због псе у до е стет ског по вла че ња 

24) Lo u is Du pe ux (ур): La «RévolutionConservatrice» dans l’AllemagnedeWeimar,Edi ti ons 
Ki me,Pa ris,1992. Ви ди Stépha ne François, Qu’est ce que laRévolution Con ser va tri ce?, 
http://tempspre sents.wor dpress.com/2009/08/24/step ha ne-fran co i squ%E2%80%99est-ce-
que-la-re vo lu tion-con ser va tri ce/

25) Књи га Џе фри ја Хер фа је ком плет но усме ре на на од нос пре ма тех но ло ги ји и мо дер ни-
за ци ји у вај мар ској Не мач кој и у Тре ћем рај ху па се у овој ана ли зи нај ви ше осла њам на 
ње га.

26)  Karl Schmitt, PoliticalRomanticism, MIT Press, 1986.
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у сво ју уну тра шњост, ко ја је во ди ла афир ма ци ји су бјек тив но сти. 
Они су оста ли на по љу ди ску си је и бес плод не рас пра ве уме сто да 
су се окре ну ли прак си за ре а ли за ци ју свог по ли тич ког по гле да на 
свет. Ти ме су ро ман ти ча ри оста ли про дукт бур жо а ског све та си-
гур но сти, на чи јем тлу де лу ју, не све сно усло вље ни и огра ни че ни 
њи ме. Ре зул тат њи хо вог де ло ва ња је еска пи зам  ко ји бе жи у ја ло ви 
есте ти ци зам. 

Шми та ме ђу тим за ни ма ка ко тај свет рас ту ри ти и пре ва зи-
ћи. Он и Јин гер из но се ра ди ка лан зах тев да са вре ме ни по ли тич ки 
ро ман ти зам мо ра би ти ствар на син те за кон зер ва тив ног, хи је рар-
хиј ског мо де ла устро је но сти дру штва и ствар не мо дер но сти ко ја 
сла ви тех ни ку као ин стру мент за еман ци па ци ју на ро да и др жа ве. 
Херф до бро при ме ћу је да је овај па сто ра ли зам пре по знат као нај-
ве ћа пре пре ка зах те ву то тал не мо би ли за ци је јер не до зво ља ва пот-
пу ну ин те гра ци ју и мо би ли за ци ју свих сна га и ре сур са. За то мо ра 
да се пре ва зи ђе не при ја тељ ство ста рог кон зер ва ти ви зма пре ма тех-
но ло ги ји и ин ду стри ји.27) То је би ло уто ли ко те же што је „ма ши на“ 
би ла из јед на ча ва на са „аме ри ка ни змом“ од но сно ли бе ра ли змом. 
Ово је те ма ко ју Јин гер че сто ва ри ра у сво јим пу бли ци стич ким ра-
до ви ма све стан за дат ка да се тех ни ка мо ра ин те гри са ти у на ци о-
на ли стич ки дис курс да би се по ми ри ла и син те ти зо ва ла тех ни ка 
(Zivilisation) и не мач ка кул ту ра (Kultur).

За и ста сто ји за кљу чак да је упра во Јин гер нај ви ше до при нео 
да се раз би је и ода гна мр жња и пре зир пре ма те хо но ло ги ји, ур ба-
ни за ци ји, про из вод њи и те хич кој мо дер но си уоп ште на не мач кој 
де сни ци. Ти ме је де фак то ура ђен ве ли ки по сао и за на сту па ју ћи 
Хи тле ров на ци о нал-со ци ја ли зам. Не мач ка омла ди на не са мо да 
по сте пе но при хва та тех ни ку већ та тен ден ци ја по ла ко пре ра ста 
у култ, обо жа ва ње и есте ти за ци ју. Сто га оно што КР чи ни ве о ма 
ин те ре сант ним је сте тај њи хов естет ски од нос пре ма мо дер но сти 
и те хо но ло ги ји. Ова гру па ми сли ла ца је слич но ита ли јан ским фу-
ту ри сти ма28) фа сци ни ра на ур ба ни за ци јом, ви та ли змом мо дер них 
гра до ва, и по тен ци ја лом са вре ме не на у ке и тех но ло ги је ко ја сва-
ко днев но ре во лу ци о ни ше на чин жи во та и ко ја ства ра чу да на свим 

27) Herf, ibid стр. 95.

28) Јин гер се че сто с пра вом ста вља у кон тест европ ске умет нич ке мо дер не као во де ћи 
ства ра лац ње ног де сног кри ла за јед но са фу ту ри сти ма, Езром Па ун дом, Винд ха мом Лу-
и сом, Се ли ном итд. А не мач ка кон зер ва тив на ре во лу ци ја је има ла сво је пан да не и у 
дру гим др жа ва ма та да шње Евро пе па и у Ср би ји. У пи о нир ском дру гом бро ју Наших
идеја, Дра го слав Бо кан је при ре дио кра ћи те мат под на сло вом Конзервативнареволу-
ција где су по ред на ве де ног Ду ги но вог тек ста, у ко ме се не мач ка КР ста вља у кон текст 
дру гих иде о ло ги ја тре ћег пу та, об ја вље ни и Бо ка нов текст „Хе рој ски ре а ли зам ак ци је“ 
(стр. 60-63) и текст Хо зе Ан то ниа При мо де Ри ве ре, „Фа лан ги зам“ (стр. 70-71).
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по љи ма. То је је дан но ви дух ко га не ма у успа ва ном се лу и па сто-
рал ним иди ла ма ста рих ан ти мо дер них кон зер ва ти ва ца. 

Ово по себ но до ла зи до из ра жа ја у Јин ге ро вим ра ним ра до-
ви ма где за и ста до ла зи до есте ти за ци је рат ног ис ку ства и по себ но 
до про во ка тив не и успе шне упо тре бе по ет ских тер ми на за учи нак 
и деј ство мо дер не рат не тех ни ке.29) Док је ве ћи на рат не ли те ра ту-
ре по чет ком два де се тих про мо ви са ла па ци фи зам и муч ни ну ра та, 
опи си ва ла уза луд на ра за ра ња, бол због гу бит ка во ље них  и оп ште 
раз о ча ра ње ге не ра ци ја од ра слих на иде ји бес ко на чог про гре са, 
Јин гер је на сту пио сла ве ћи рат као вр хун ски пер фор манс сна ге, 
мо дер но сти и тех ни ке, фе сти вал бо ја и до жи вља ја. У пр вом ро ма-
ну ко ји ће га про сла ви ти, ба ра жни удар ар ти ље ри је по ста је „че лич-
на олу ја“, бом ба ко ја екс пло ди ра пре тва ра се у „тор на до ва тре“, а 
ави он ко ји ба ца бом бе на про тив нич ке тру пе ли чи на гра бљив ца 
ко ји кру жи над ро јем пче ла. У ро ма ну Ватраикрв аутор опи су је 
ра дост зву ка ка да се ре пе ти ра пи штољ, гнев по ста је „че ли чан“ а 
на пад „пур пу ран“. Ево јед ног ка рак те ри стич ног ме ста ко је са жи ма 
еста ти за ци ју ра та, чи не ћи га не са мо при влач ним за мла де љу де 
већ га пред ста вља ју ћи као вр ху нац сми сле ног жи во та: „Зар кра-
јо ли ци ко ји че ка ју на нас ни су не мо гу ћи и бај ко ви ти? Та ужа ре на 
про стран ства још ни је дан пе сник у сво јим сно ви ма ни је ви део. Ту 
су че лич не кра тер ске ја ме, пу сти ње са ог ње ним пал ми ним оаза-
ма, ко тр ља ју ћи зи до ви од ва тре и че ли ка и од у мр ле рав ни це пре-
ко ко јих пре ле ћу цр вен ка сте олу је. Ту ле те ја та че лич них пти ца, а 
оклоп не ма ши не бљу ју на по љи ма. А сва осе ћа ња ко ја по сто је, од 
ужа сног те ле сног бо ла до нај у зви ше ни јег кли ца ња по бед ни ка, ту 
по ста ју опој но је дин ство са же то у му ње ви ти сим бол са мог жи во-
та. Пе ва ње, мо ли тва, кли ца ње, псов ње и пла ка ње – шта нам тре ба 
ви ше од то га?“30)

У овом по гле ду, да кле гру па ци ја КР ми сли ла ца се су штин-
ски и фун да мен тал но раз ли ку је од де сни це ста ри јег ти па и учи ни-
ла је мно го да се сам фе но мен тех ни ке при сво ји у ин те лек ту ал ни и 
прак тич ни уни вер зум та да шњих не мач ких иде ја, али и прак тич не 
по ли ти ке. Јер кад Јин гер твр ди да је при зор јед не ма ши не опо јан 
за оног ко во ли жи вот у свој ње го вој пу но ћи и на сил но сти, кад ис-
ти че да је не ка да шњи ко њич ки офи цир, ви тез ка ва љер да нас пи лот 

29) Опет и ов де има из у зе та ка. Ван дер Брук је остао ве о ма ре зер ви сан пре ма пи та њу тех-
ни ке. Слич но и Кла гес. И Шпен глер је у Пропастизапада имао у нај ма њу ру ку ам би-
ва лен тан став. На кон то га се чак по бо јао да је пре ви ше пе си ми стич ним од но сом на нео 
ште ту по кре ту ода ља ва ју ћи омла ди ну од тех ни ке, те да би ис пра вио и раз ја снио свој 
од нос на пи сао је по себ но де ло Човекитехника. Oswald Spen gler, DerMenschunddie
Technik,C. H. Beck, München, 1931.

30)  Јин гер, Ватраикрв, Укро ни ја, Бе о град, 2006, стр. 29–30.
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рат ног ави о на а тенк из раз но ве епо хе ду ха, он да је Херф у пра ву 
ка да ис ти че да се кроз из ма гли цу Јин ге ро ве про зе ла ко на слу ћу-
је она ком би на ци ја тен ко ва и ави о на ко ја је омо гу ћи ла Хи тле ро ве 
блиц криг по бе де.31)

КОН ЗЕР ВА ТИВ НИ РЕ ВО ЛУ ЦИ О НАРИ 
И НА ЦИ О НАЛ-СО ЦИ ЈА ЛИ ЗАМ

Ов де до ла зи мо до ве ли ке кон тро вер зе ко ја и до да нас пра-
ти кон зер ва тив не ре во лу ци о на ре. То је њи хов ди ја лек тич ни од нос 
са на ци змом. Оце не овог од но са ва ри ра ју од по зи ци ја ле ви це ко ја 
у њи ма ви ди не са мо пре те че не го и глав не ин те лек ту ал не пред-
став ни ке на ци зма (тра же ћи при то ме да се сва њи хо ва про дук ци ја 
та ко и тре ти ра), до пред став ни ка ин те лек ту ал ног мејнстрима ко-
ји по ри чу тај од нос ин си сти ра ју ћи по себ но на ра зи ла же њу на кон 
1933.32) На рав но тре ба по ме ну ти и њи хов ве ли ки ути цај на раз ли-
чи те по ја ве но ве екс трем не де сни це у Евро пи ко ја при хва та оце не 
ле ви це, али ра зу мљи во са дру га чи јим вред но сним пред зна ком.

Гле ди ште ко је чи ни се нај ви ше од го ва ра исти ни би ло би сле-
де ће. Њи хо ве за слу ге за по ја ву на ци о нал со ци ја ли зма и до ла зак Хи-
тле ра на власт су огром не. По ште ни ме ђу њи ма су то им пли цит но 
и при зна ва ли у ка сни јим го ди на ма. О то ме се и у са мим Мермер-
нимлитицама мо гу на ћи не ки ве о ма зна чај ни ре до ви,33) а чи ни се 

31) Herf, ibid, стр. 97.

32) Овој кла сич ној стра те ги ји при бе га ва нпр. већ по ми ња ни Ер ви је а код нас су Бран ко 
Ку кић, Фра но Це ти нић и дру ги при ре ђи ва чи упра во са тих по зи ци ја на сто ја ли да пред-
ста ве Јин ге ро во де ло. По пра ви лу се као од бра на Јин ге ра од оп ту жби за ве зе са на-
ци змом на во де чи ње ни це да је од био да бу де по сла ник НСДАПу пар ла мен ту, да ни је 
при хва тио члан ство у на ци стич кој ака де ми ји на у ка, да се по бу нио про тив об ја вљи ва ња 
де ло ва из Одважногсрца у на ци стич кој штам пи, да су при пад ни ци СС тра жи ли твр ђе 
ме ре пре ма ње му на кон Мермернихлитица и ко нач но да је и је дан зна ча јан при пад ник 
ин те лек ту ал не ле ви це као што је Бер толд Брехт устао у за шти ту Јин ге ра. У исто вре ме 
се нпр. пре ћут ку је да је ра ни је и сам пи сао за Фолкишебеобахтер, као што се не на во ди 
Бе ња мин ко ји је још свој при каз Јин ге ро вог збор ни ка есе ја Ратиратник на сло вио „Те-
о ри је не мач ког фа ши зма“. При ли ком об ра де Ста рог за ве та углав ном се иг нор ни шу екс-
пли цит ни по ли тич ки ста во ви из ње го ве та да шње бе ли ци стич ке пу бли ци сти ке. Је ди на 
књи га код нас ко ја аде кват но, објек тив но и са раз у ме ва њем и на во ђе њем ве ли ког бро ја 
раз ли чи тих из во ра обра ћу је од нос КР и на ци ста је сте де ло Пе тра Бо ја ни ћа Пријатељ-
непријатељ. Јин гер се у њој до ду ше тек по вре ме но до ти че, али нај ве ћи део оно га што 
сто ји за Шми та вре ди и за ње га. Ви ди Пе тар Бо ја нић, Пријатељ-непријатељ, Све то ви, 
Но ви Сад 1995.

33) Ла ко се на не по зна тим пу те ви ма из гу би ме ри ло, стр. 24, На стр. 27 екс пли цит но се 
го во ри ка ко му је не ка да би ло при јат но у бли зи ни Ма у ри та на ца (вој ни ци Ве ли ког Шу-
ма ра да кле на ци сти), но за блу да по ста је гре шка тек ка да се у њој ис тра ја ва. На сле де ћој 
стра ни та ко ђе го во ри да се ме ђу ци ље ве Ма у ри та на ца убра јао и умет нич ки од нос пре ма 
по сло ви ма ово га све та, да кле есте ти за ци ја по ли ти ке ко јој је сам пре суд но до при нео. 
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да упра во због то га Јин гер ни је до зво лио но во штам па ње Радника 
све до 1963. На ве ди мо не ко ли ко ауто ра ко ји од нос КР и на ци ста 
ту ма че из ове пер спек ти ве. Херф нпр. твр ди да је Хи тлер про бао да 
прак тич но спро ве де кул тур ну ре во лу ци ју ка кву су они тра жи ли34). 
Ду гин их пред ста вља као пре те че и и жр тве на ци о нал-со ци ја ли-
зма ко ји ни је у пот пу но сти при хва тио и ре а ли зо вао њи хо ве иде је.35) 
Стој керс ко ри сти ко ри сно по ре ће ње и го во ри о њи ма као троцки-
стима на ци о нал-со ци ја ли зма, је ре ти ци ма уну тар deutsche Bewe-
gung-а.36)

Иде је кон зер ва тив них ре во лу ци о на ра су за раз ли ку од Ро зен-
бер го вих при ми тив них кон струк ци ја из ло е них у Митудвадесетог
века, би ле истин ски ути цај не и по што ва не не са мо на про сто ру 
ин те лек ту ал не и прак тич не екс трем не де сни це у Не мач кој, већ и 
у чи та вом сред њем то ку ум ног жи во та та да шње Евро пе. Оне су 
мно го ура ди ле да се де ле ги ти ми ше и ра зо ри по ре дак вај мар ског 
све та, да се по ка жу сви ње го ви про бле ми и не ре ши ве апо ри је, да 
се отво ри про стор ка „искон ским не мач ким енер ги ја ма“, (тзв „Die 
deutscheBewegung“) као и да се оцр та про стор у ко ји тре ба да на-
хру пи но ва енер ги ја и сна га у про це су ре во лу ци је с де сна при че му 
би но во вођ ство тре ба ло да из ве де та ко тра же ну то тал ну мо би ли-
за ци ју и да вра ти Не мач кој ону сла ву и пре стиж за ко јом су сви че-
зну ли. Ни је слу чај но што Радник цр та про стор у ко ји не ко сли чан 
Хи тле ру тре ба да на хру пи.

Нај бо љи опис овог при прем ног по сла мо же се на ћи у члан-
ку Ед га ра Јун га, об ја вље ном у DeutscheRundschau, ју на 1932. го-
ди не: „Ду хов ни усло ви ну жни за не мач ку ре во лу ци ју ство ре ни су 
изван на ци о нал со ци ја ли зма. На ци о нал со ци ја ли зам је до и ста са мо 
пре у зео, од здру же них ре во лу ци о нар них сна га, иде ју о јед ном на-
род ском по кре ту (Volksbewegung). Он је ту иде ју раз ра дио сјај но 
и сте као је ве ли ку моћ. Због то га смо не са мо за до вољ ни: и са ми 
смо до при не ли том ра сту. Упра во смо ми оба ви ли пр ве зе мља не ра-

Сле ди за тим, на стр. 38 опис де ша ва ња у вај мар ској ре пу бли ци: не ред је, ка же, би вао 
ве ћи за то што су и си но ви углед них гра ђа на и мла ди љу ди ко ји су ве ро ва ли да је до шао 
час но ве сло бо де, уче сто ва ва ли у том ко ме ша њу. Оку пља ли су се око кљи жев ни ка ко ји 
су опо на ша ли па стир ске пе сме. Под ле гло се ча ри ма вар вар ских идо ла (40). Реч ко ја се 
не ве ро ват но че сто сре ће је сте „по ре дак“ и то ко ри шћен у по зи тив ном кон тек сту, а сво 
зло је на ста ло из уки да ња по рет ка, че му је ка ко при зна је Јин гер и он сам су штин ски 
до при нео са ге не ра ци јом сво јих при ја те ља. Ни ком, да кле, ка же он на стр. 68, про паст 
по рет ка не до но си сре ћу. Ернст Јин гер, Намермернимлитицама, КОВ, Вр шац, 1990.

34) Herf, ibid, стр. 46. И Ернст Нол те по вре ме но за сту па слич ну те зу твр де ћи да је на ци-
о нал-со ци ја ли зам на гон да се ре а ли зу је по ли ти ка ко ја сле ди из кул ту рал них пре ми са 
кон зер ва тив не ре во лу ци је.

35) Ду гин, ibid, стр. 

36) Ste uc kers, ibid.
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до ве, на ро чи то ме ђу обра зо ва ним кла са ма, да би смо при пре ми ли 
онај дан кад је не мач ки на род иза брао јед ног на ци о нал со ци ја ли-
стич ког кан ди да та. Тај по сао је био уто ли ко ви ше хе рој ски што ни-
је стре мио успе ху ни ти пу бли ци те ту. Ја по шту јем из вор ност јед ног 
на род ског по кре та, бор бе ну сна гу га у лај те ра и штур мфи ре ра. Али 
њи хов успех не да је им за пра во да се бе сма тра ју со љу ове зе мље и 
да пот це њу ју сво је ду хов не пр ва ке.“37)

Оно што они ме ђу тим ни су мо гли да пред ви де је сте ка ко ће 
у прак си из гле да ти си стем ко ји су цр та ли сво јом ма ње на уч ном, а 
ви ше естет ском ин ту и ци јом и пој мов ним апа ра том. Ни ко од њих 
сем Јун га ни је био по ли ти чар и ни је ни по ку ша вао да уче ству је 
у прак тич ној ре а ли за ци ји „про гра ма“ за ко ји су се за ла га ли. Отуд 
је ви ше не го ин ди ка тив на Јун го ва суд би на и ње гов став пре ма на-
ци зму. Све до до ла ска на власт уз ве ли ку до зу не по ве ре ња, по сто-
је, као што смо го ре ви де ли, ве ли ке сим па ти је јер се у том по кре-
ту ви ди је ди на ар ти ку ли са на сна га ко ја мо же да сру ши пре зре ни 
гра ђан ски по ре дак. Јунг се при бли жа ва Па пе ну као пред став ни ку 
оних тра ди ци о на ли стич ких сна га ко је же ле да ис ко ри сте Хи тле ра 
за об ра чун са прет ход ним по рет ком сма тра ју ћи да ће мо ћи да упра-
вља ју том енер ги јом и си лом ко ја је по кре ну та. Чу ве ни Па пе нов 
го вор  од 17. ју на 1934, чи ји је Јунг аутор био, хтео је да се обра-
ти сна га ма истин ске кон зер ва тив не ре во лу ци је у вој сци, ме ди ји ма, 
дру штву, цр ква ма, круп ном би зни су итд ка ко би се на кон оба ра ња 
гра ђан ског по рет ка Хи тлер укло нио, а вођ ство по кре та пре у зе ло 
од стра не од го вор ни јих и ра зум ни јих ли де ра, спо соб них да уве ду 
же ље ни по ре дак и чвр сту дру штве ну струк ту ру. Не у спех, по гре-
шну про це ну да се мо же упра вља ти не у пра вљи вим, Јунг је пла тио 
гу бље њем жи во та.38)

Мно ги од кон зер ва тив них ре во лу ци о на ра већ 1933. схва ти ли 
су до ка квих је по ра зних ре зул та та до ве ло сна жно и про дук тив-
но ин те лек ту ал но де ла ње у ко ме су уче ство ва ли. Уме сто да по ро-

37) Јунг, пре ма Ала стер Ха мил тон, Фашизамиинтелектуалци,1919-1945, Вук Ка ра џић, 
Бе о град, 1978, стр. 174.

38) О Јун гу по гле да ти La rry Euge ne Jo nes, “EdgarJuliusJung: The Con ser va ti ve Re vo lu tion 
in The ory and Prac ti ce”, CentralEuropeanHistory, 21, 1988, стр. 142–174. Он је крај њи 
про из вод нај кон зер ва тив ни је стру је уну тар КР по кре та. На Јун го во фо ми ра ње мно го 
су ути ца ли ра до ви беч ког про фе со ра От ма ра Шпа на и Ме лер Ван дер Бру ка. Као и сви 
кон зер ва тив ни ре во лу ци о на ри сма трао је да се до раз ре ше ња кри зе мо же до ћи са мо 
ван пар ла мен тар ним ме то да ма и за ла гао се за ауто ри та ри зам. Ме ђу тим та кав по ре дак 
би био из ра зи то ели ти стич ки: он је на ци зам и по ред све га сма трао из дан ком ли бе рал не 
ци ви ли за ци је про ти ве ћи се оштро ње го вој де мо кра тич но сти, пле би сци тар но сти и уво-
ђе њу ма са на исто риј ску и по ли тич ку по зор ни цу. Уме сто то га ну дио је ели ти стич ки кор-
по ра ти ви зам за сно ван на хри шћан ским вред но сти ма. Јунг је чак ну дио и ви зи ју бу ду ће 
Евро пе, као фе де ра ци је са иза бра ним кра љем на че лу, што је тре ба ло да бу де ино ви ра на 
ре пли ка мо де ла сред њо ве ков ног уре ђе ња Евро пе. 
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де нај бо ље из не мач ке тра ди ци је, на власт су до ве ли плебс ко ји 
су пре зи ра ли и за ко ји им је вр ло бр зо по ста ло ја сно да на мер-
но по кре ће нај при ми тив ни је сна ге и осе ћа је код љу ди. Не ки по пут 
Шми та и Хај де ге ра има ли су крат ко трај но ис ку ство члан ства у на-
ци стич кој пар ти ји сма тра ју ћи да мо гу ства ри да про ме не из ну тра. 
Ове епи зо де су вр ло бр зо окон ча не, а чи ни се да је упра во ели ми-
на ци ја Јун га и ни за дру гих зна чај них ин те лек ту а ла ца из њи хо вог 
кру га ја сно по ка за ла ду би ну бу ду ћег рас це па. Рим бо ти из но си вр-
ло ја ку те зу да ни су хте ли да ви де шта су про из ве ли: од јед ном им 
је све по ста ло пре ви ше де ма го шко и пле беј ско. Ни је им се до па ло 
пр ља ње ру ку и мно штве кон крет них по те за ко ји су го то во ло гич ки 
сле ди ли из ци ље ва ка кве су они за го ва ра ли.39)

Јин гер се већ 1933 по вла чи из јав ног жи во та, и об ја вљу је ис-
кљу чи во ме та фо рич ка про зна де ла и днев нич ке за пи се, по ста ју ћи 
део оних тра ди ци о на ли стич ких ста ро пру ских вој них кру го ва ко ји 
ће 1944. по ку ша ти атен тат на Хи тле ра. Овај пе ри од по вла че ња у 
се бе од 1933. на зи ва се до бом до бро вољ ног уну тра шњег из гнан-
ства. Ова по зи ци ја је за пра во би ла је ди на ко јој су они мо гли да 
при бег ну. За раз ли ку од ли бе рал них и ле вих опо зи ци о на ра они 
ни су мо гли да иду у еми гра ци ју где су их већ пер ци пи ра ли као 
глав не крив це за Хи тле ров успон. Осим то га, они ни су би ли ма-
њи на ци о на ли сти због то га што је та да шњим не мач ким на ци о на-
ли змом вла дао Хи тлер. Кад је из био рат за у зе ли су сво је ме сто у 
тру па ма сма тра ју ћи да се бо ре за сво ју зе мљу ко год да је во ди.40) 
Шта ви ше рат ни ус пе си и осва ја ње Фран цу ске те шко да су мо гли 
да им сме та ју. Ме ђу тим, ова ве за са Вер мах том је за њих има ла и 
ег зи стен ци јал ни сми сао: вој ска је због свог пер ма нет ног су ко ба са 
пар ти јом и СС-ом би ла нај о збиљ ни ја си ла ко је је мо гла да им пру-
жи уто чи ште,41) али и да бу де но си оц оних ста рих кон зер ва тив них 
на че ла ко је су све ви ше су прот ста вља ли Хи тле ро вом ха о тич ном 
вар ва ри зму.

Јин гер у сва ком слу ча ју пре зи ре пле беј ство, мах ни тост, при-
ми тив ни ра си зам, че му су прот ста вља ин те лек ту ал ну по бу ну и 
афир ма ци ју ари стро крат ског ин ди ви ду а ли зма ка кав је до пре де сет 
го ди на осу ђи вао. Го ди не 1939. об ја вљу је Мермернелитице у ко ји-

39) Lu ca Le o nel lo Rim bot ti, “Il vol to am bi guo del la ri vo lu zi o ne con ser va tri ce te de sca”, Linea, 
25. 07. 2004.

40) Ха мил тон на во ди за ни мљи ве при ме ре осо ба ко је су ра ни је еми гри ра ле због по ли тич ких 
су ко ба са Хи тле ром, а ко је су се 1939. го ди не вра ти ле у Не мач ку да се при ја ве у ар ми ју. 

41) Јин ге ро ви Парискидневници су до бро све до чан ство о то ме. Он из ме ђу оста лог на во ди 
да се у Фран цу ској за хва љу ју ћи Вер мах ту штам па ју ње го ве књи ге ко је су у Не мач кој 
за бра ње не.
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ма је опис су ко ба и бит ке јед на ко естет ски сна жан, али је кон текст 
пот пу но про ме њен. Ово крат ко де ло пре пу но ме та фо ра ја сно пред-
ста вља Хи тле ра, Ге бел са и њи хо ве до ге (алу зи ја на СС) као са та-
ни стич ке пре да то ре спо соб не са мо за уни шта ва ње и про гон све га 
оно га што је у не ка да шњем по рет ку жи вот чи ни ло сми сле ним. Већ 
1939, пре рат них стра хо та, ко нач ног ре ше ња и свих оних ужа са ко-
ји ће усле ди ти, Јин гер се вра ћа на по зи ци је ста рог кон зер ва тив ца 
ко ји с пра вом твр ди да је че сто би ло ка кав по ре дак бо љи не го ха ос 
анар хи је. Нај ве ћи број не ка да шњих при пад ни ка КР ста јао је та да 
на истим по зи ци ја ма.

Ка да се го во ри о њи хо вом сло же ном од но су са на ци змом, 
тре ба сва ка ко на ве сти ви ше не го ин ди ка тив но Шми то во об ја шње-
ње да то ис тра жи те љу Кемп не ру у Нир нбер гу: 

„К: Хи тлер је имао свој на ци о нал-со ци ја ли зам а ви свој?
Ш: Сма трао сам се су пер и ор ни јим.
К: Сма тра ли сте се бе су пер и ор ни јим у од но су на Адол фа 

Хи тле ра?
Ш: У пот пу но сти, у ду хов ном по гле ду. То ли ко ми је био ма-

ло ин те ре сан тан да на ње га ни сам хтео да по тро шим ско ро ни јед ну 
реч.“42) 

Ово ни је са мо аро ган ци ја ни ти из бе га ва ње соп стве не од го-
вор но сти. Они за и ста ни су мо гли у Хи тле ру да ви де ви ше не го 
сред ство за спро во ђе ње сво јих иде ја. Не ки су са мо пре, а не ки ка-
сни је ви де ли да је то сред ство ло ше и на сто ја ли да се дис тан ци ра ју 
од ње га. Но, на кон по ра за ни су то пре ви ше апо стро фи ра ли. По раз 
је за њих био рат ни по раз њи хо ве Не мач ке, а не на ци о нал-со ци ја-
ли зма.

На овом ме сту тре ба по ме ну ти и њи хов ан ти се ми ти зам. Код 
апо ло ге та се овај мо ме нат ин го ри ше и нај че шће твр ди да они ни су 
мо гли да де ле при ми тив не ра си стич ке ста во ве Ро зен бер га и дру гих 
пар тиј ских зва нич них бра ни ла ца ан ти се ми ти зма. Ме ђу тим, ан ти-
се ми ти зам је ите ка ко при су тан код њих, са мо је раз ли чи тог ти па. 

Јед на стру ја је сво ју ин спи ра ци ју ву кла из тра ди ци је ко је је 
по ста вље на Зом бар то вом књи гом Јевреји иживот привреде43). 
Ова књи га је на ста ла као део рас пра ве о по ре клу ка пи та ли зма и 
пред ста вља ди рект но оспо ра ва ње Ве бе ро ве те зе о про те стант ској 
ети ци као из во ру ка пи та ли стич ког ду ха. Зом барт је иза кре а ци је 

42) Пре ма Бо ја нић, ibid, стр. 91.

43) Wer ner Som bart, DieJudenunddasWirtschaftsleben, 1911. Ен гле ски пре вод има на зив Је-
врејиимодерникапитализам. Wer ner Som bart, TheJewsandModernCapitalism,Glen coe, 
IL: The Free Press, 1951,
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мо дер ног ка пи та ли зма пре по знао си стем вред но сти ка рак те ри сти-
чан за Је вре је. Но још ва жни је од то га је да је као њи хо ва на ро чи та 
цр та ис так ну то ба вље ње фи нан си ја ма и скло ност ка фи нан сиј ским 
ше ку ла ци ја ма. У ка сни јим пре ра да ма и раз во ју те зе (од стра не дру-
гих ауто ра али и са мог Зом бар та) ово се ис кри ста ли са ло у ра ди кал-
ну опо зи ци ју, на ра ци ју о ства ра лач ком, про дук тив ном при вред ном 
за хва ту ко ји ка рак те ри ше Нем це, и с дру ге стра не не про дук тив ном 
ис кљу чи во шпе ку ла тив ном де ла њу Је вре ја ко ји чи та ву при вре ду 
усме ра ва ју ка фи нан сиј ским обр ти ма и екс пло а та ци ји оних пр вих, 
пра вих пред у зет ни ка. Зом бар то ва иде ја не мач ког со ци ја ли зма је-
сте за ла га ње за за шти ту од је вреј ског фи нан сиј ског ка пи та ли зма 
ко ји сву да про ди ре.

Дру ги пра вац је био онај ко ји је Шмит по ста вио сво јим ра-
до ви ма али и уни вер зи тет ском де лат но шћу у вре ме док је био члан 
пар ти је (нај ви ше око 1936). Као што је по зна то Шмит је у то до-
ба во дио бор бу за ис ти ски ва ње је вреј ског ду ха из не мач ког пра ва. 
Нај по зна ти ји до ку мент о то ме је пи смо Хи мле ру од 2. 12. 1936. 
Је вреј ски дух пре ма ње му су оли ча ва ли ко смо по ли ти зам, ин тер-
на ци о на ли зам, про мо ви са ње ин ди ви ду ал них пра ва, прав ни по зи-
ти ви зам и срод ни прав ни ин стру мен ти ко је је он ви део као стра не 
не мач кој прав ној тра ди ци ји, уне се не од стра не Је вре ја и сто га као 
не што што не мач ка на ци ја на пу ту хо мо ге ни за ци је мо ра да ели ми-
ни ше. 

Бра ни о ци Шми та44) че сто су ко ри сти ли ар гу мент о опор ту ни-
зму, да су на вод но ови на по ри би ли уза луд ни по ку ша ји да се учвр-
сти у но вој пар тиј ској струк ту ри ко ја га је по сма тра ла као стра но 
те ло, пре ви ше кон зер ва тив ног, пре ви ше скло ног иде ји по рет ка, и 
не до вољ но по све ће ног основ ној ра си стич кој иде ји о би о ло шком 
је дин ству на ци је.45) С дру ге стра не књи га Ра фа е ла Гро са из 2000, 
КарлШмитиЈевреји46) пред ста вља по ку шај да се чи та ва Шми то ва 
по ли тич ка и прав на фи ло зо фи ја по сма тра као из гра ђе на на ан ти се-
ми ти зму. Грос твр ди да је је вреј ско пи та ње би ло су штин ско за чи-
тав ње гов рад и да је у су шти ни Шмит на ста вљач ста ре ка то лич ке 
дог ме о Је вре ји ма ко ји су при род ни про тив ни ци јер под ри ва ју хри-
шћан ски по ре дак се ку ла ри за ци јом. Овај аутор све основ не Шми-
то ве по ли тич ке пој мо ве укљу чу ју ћи и од нос при ја тељ-не при ја тељ 
по сма тра кроз при зму од но са са Је вре ји ма и на вод ном пер ма нент-
ном Шми то вом оп се си јом је вреј ским пи та њем у Не мач кој. 

44)  Нпр Ju lien Fre und, L‘аventuredupolitique, Cri te rion, 1991 стр. 52-54.

45)  Бо ја нић, ibid, стр. 52.

46)  Rap hael Gross, KarlSchmittandtheJews, UW Press, 2007.
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Гро со о ва оп ту жба де лу је при лич но не у вер љи во ако се по-
зна ју раз вој Шми то ве ми сли и прак тич ни под сти ца ји за пи са ње 
ко је је имао. С дру ге стра не ни те за о опор ту ни зму чи ни се не сто-
ји. Бо ја нић у ци ти ра ној књи зи по ку ша ва да сле ди овај сред њи пут 
при хва та ња КР ан ти се ми ти зи ма, али при ка зу ју ћи га ре ал но у кон-
тек сту та да шње Не мач ке.47) Он до бро уча ва да се Шмит не спо ри 
то ли ко са Је вре ји ма као ра сом или на ро дом, већ са не чим што на-
зи ва је вреј ским ду хом у пра ву и по ли ти ци. Тај дух он пре по зна је и 
код не-Је вре ја као што су Кант или Ни че.  

Још ви ше све тла на цео овај слу чај ба ца и да ље при сут на 
рас пра ва о Јин ге ро вом од но су пре ма је вреј ском пи та њу.48) И да-
ље тра ју спо ро ви и ту ма че ња ње го вог пу бли ци стич ког тек ста „О 
на ци о на ли зму и је вреј ском пи та њу“ у ко ме ко ри сти озло гла ше ну 
ме та фо ру о во ди и уљу ко ји се ни ка да не ће по ме ша ти све док Је-
вре ји не пре ста ну да по сто је. У кон тек сту рас пра ве о по ло жа ју Је-
вре ја у Не мач кој Јин гер се ста вио на стра ну оних ко ји ми сле да 
се Је вре ји или мо ра ју у пот пу но сти аси ми ло ва ти или на пу сти ти 
Не мач ку. Да се под се ти мо, ове ди ску си је тра ју још од по чет ка де-
вет на е стог ве ка, а КР ми сли о ци не иду мно го да ље од оно га што 
се мо же на ћи у Фих те о вим Говориманемачкомнароду.49) Основ ни 
про блем је вреј ског пи та ња, чи ње ни ца да Је вре ји и у вре ме вр хун ца 
раз во ја су ве ре них европ ских др жа ва од би ја ју да се ин те гри шу и у 
пот пу но сти аси ми лу ју као по је ди нач ни гра ђа ни, у слу ча ју Не мач-
ке до био је још из ра же ни ју ди мен зи ју јер су Нем ци ду го и те шко 
пра ви ли сво ју др жа ву. 

Зва ли ово ан ти се ми ти змом или не, очи глед но је да то ни-
су ра си стич ке те о ри је већ пот пу но по ли тич ки мо ти ви са ни ста во ви 
пре ма јед ној за јед ни ци ко ја се пер ци пи ра као пре пре ка за пу но на-
ци о нал но је дин ство,50) од но сно за „то тал ну мо би ли за ци ју“.

47) «Та ко је Спи но за пр ви ли бе рал Је вре јин ко ји го во ри про тив др жа ве, а за не ка кву ап-
стракт ну сло бо ду ин ди ви дуе, те из вор лан ца ко ји чи не Маркс, Хај не или Ју ли ус Штал. 
Је вреј ски прав ни ци оме та ју при ро дом свог оби та ва ња на зе мљи би ло ка кво уче ње о 
про сто ру или тер то ри јал ном пра ву», Бо ја нић, ibid, стр. 42.

48) По гле да ти нпр. по ле ми ку у TheNewYorkReviewofBooks, ко ја се по пи та њу Јин ге ро вог 
ан ти се ми ти зма во ди ла из ме ђу Ја на Бу ру ме и Хи ла ри Бар 1993. го ди не, на стра ни ци 
http://www.nybo oks.com/ar tic les/ar chi ves/1993/dec/16/an-ex chan ge-on-ernst-jun ger/

49) Ви ди Mиша Ђур ко вић, Капитализам,либерализам,држава, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
2005, стр. 262-263.

50) Да нас се исто пи та ње по но во отва ра на ем фа ти чан на чин у европ ским др жа ва ма. Са мо 
да нас у фо ку су ни су Је вре ји већ му сли ман ске за јед ни це ко је функ ци о ни шу као др жа ве 
у др жа ва ма, гра де ћи соп стве ну кул ту ру, прав ни си стем па чак и еко но ми је ко је функ ци-
о ни шу по ред ве ћин ских за јед ни ца. Пи та ње Је вре ја се ме ђу тим по ја вљу је у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма. Пре пет го ди на два во де ћа струч ња ка за ме ђу на род не од но се 
Џон Мир шај мер и Сти вен М. Волт об ја ви ли су ве о ма про во ка тив ну сту ди ју TheIsrael
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РАД НИК И ТО ТАЛ НА МО БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
КАО ВР ХУ НАЦ КР И ЈИН ГЕ РО ВОГ СТА РОГ ЗА ВЕ ТА

Јин ге ров Радник је јед на за и ста ин тен зив на и ин спи ра тив на 
књи га. У Јин ге ро вом опу су за у зи ма по себ но ме сто као је ди но, за 
ње га не ти пич но су штин ски фи ло зоф ско де ло. Као да је сва пу бли-
ци стич ка де лат ност из прет ход не дец ни је во ди ла ка син те ти зо ва њу 
ми сли, пој мо ва и ди стинк ци ја у са вр ше но из ли ве ни про из вод ко ји 
се по ја вио у об ли ку ове књи ге. У мно го че му ово де ло пред ста-
вља вр ху нац и син те зу нај ин тен зив ни јих, до ми нат них сег ме на та и 
раз ми шља ња уну тар це лог КР по кре та. По ја ви ло се 1932. упра во 
као ре зул тат све га оно га што се на овом ин те лек ту ал ном фрон ту 
де ша ва ло то ком прет ход не де це ни је. Мно ге од иде ја ко је се ту на-
ла зе де ли мич но су из ла га не у бо га тој и за ни мљи вој ми ли тант ној 
пу бли сти ци из да тог пе ри о да.51)

Рад ник се мо ра чи та ти у па ру са зна чај ним есе јом „То тал на 
мо би ли за ци ја“ (Die totaleMobilmachung),52) ина че ин спи ри са ним 
раз ми шља њи ма мла дог де Го ла. Овај есеј по ја вио се нај пре у збор-
ни ку Ратиратник(KriegundKrieger) ко ји је 1930 са ста вио и об ја-
вио Јин гер. Су штин ска иде ја је сте раз ма тра ње чи ње ни це да мо дер-
ни ра то ви ни су ви ше су ко би две вој ске већ то тал ни су да ри на ци ја у 
ко ји ма сви по је дин ци мо ра ју да бу ду укљу че ни. И на чин ра то ва ња 
и ди мен зи је су ко ба зах те ва ју да ви ше немa раз ли ке из ме ђу ци ви ла 
и рат ни ка, као и да сва ки део дру штве ног жи во та у зе мљи ко ја ра-
ту је мо ра да бу де под ре ђен рат ним на по ри ма. Јед на од те за ко је се 
про вла че је сте да је Не мач ка по ра же на у ве ли ком ра ту јер ни је ис-
ко ри сти ла све сво је по тен ци ја ле, за шта је по треб на то тал на мо би-
ли за ци ја. Де ли мич на мо би ли за ци ја од го ва ра све ту ап со лут не мо-
нар хи је, док свет рад ни ка и ра то ва рад ни ка у ко ји ула зи мо зах те ва 

LobbyandUSForeignPolicy, Lon don Re vi ew of Bo oks, vol 28; ком плет но до сту пан на 
стра ни ци http://me ar she i mer.uc hi ca go.edu/pdfs/A0040.pdf. Они твр де да спољ на по ли ти-
ка САД на Бли ском ис то ку од 1967. го ди не ни је во ђе на ин те ре си ма аме рич ког на ро да 
и др жа ве у по гле ду без бед но сти, већ ин те ре си ма Изра е ла ко ји се у Аме ри ци оства ру је 
пре ко моћ ног изра ел ског ло би ја, ко ји не чи не са мо је вреј ске ор га ни за ци је већ и мно ге 
хри шћан ске гру пе. Да кле они твр де да је без бед ност Аме ри ка на ца угро же на у ко ри сти 
ин те ре са др жа ве Из ра ел. Књи га је иза зва ла ве ли ку де ба ту јер су дво ји ца ви со ко по зи-
ци о ни ра них ака дем ских про фе со ра по ста ви ли пи та ње ко је је углав ном би ло прог на но у 
до мен ла ич ке кон спи ро ло ги је.

51) По пис Јин ге ро вих пу бли ци стич ких чла на ка на ла зи се на стра ни ци http://www.ju en ger.
org/bi bli o graphy_po li ti cal_jo ur na lism.php.

52) Ви ди „Die to ta le Mo bil mac hung“ у SämtlicheWerke.Band 7. Es says I, стр. 119-142, Klett-
Cot ta, Stut tgart 1980. Енглeски пре вод “To tal mo bi li za tion”, у Ric hard Wo lin (ур.), The
HeideggerControversy, acriticalreader, MIT Press, 1992. стр 119-39. Јин гер је од 1930. 
до 1933. ор га ни зо вао и три из ло жбе фо то гра фи ја. По след ња из 1993, под на сло вом Из-
мењенисвет по ку ша ва ви зу ел но да пред ста ви иде је из ло же не у Раднику.
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по Јин ге ру то тал ну мо би ли за ци ју. Аме ри ка је нео спор ни по бед ник 
ра та јер је је ди на би ла спо соб на за та кву мо би ли за ци ју. С дру ге 
стра не не мач ка ели та осим што је тр пе ла под ри вач ку и из дај нич ку 
де лат ност со ци јал-де мо кра та, твр ди Јин гер, ни је ус пе ла да про бу-
ди нај ду бље при мор ди јал не сна ге ду бо ке, суп стан ци јал не, на род-
не Не мач ке. Је ди ни до би так ве ли ког ра та је то што је он от крио и 
по кре нуо ме ха ни зме за пре по зна ва ње и осло ба ђа ње те енер ги је и 
то не мач ка омла ди на ви ди. За да так је нео спо ран -  осло бо ди ти и 
упо тре би ти те сво је по тен ци ја ле.

Радник се по ја вио две го ди не ка сни је сле де ћи ли ни ју ко ја 
је овим есе јем по ста вље на. Ме ђу тим, то де ло да ле ко пре ва зи ла зи 
прак тич ни ан га жман о ко ме смо го во ри ли. Ра ди се о истин ском ре-
мек де лу по ли тич ке фи ло зо фи је. Радник је син те за ме ђу рат не по-
ли тич ке ло ги ке и ду ха вре ме на ко ји у гра ђан ском све ту ли бе рал не 
де мо кра ти је и сло бод ног тр жи шта пре по зна је и осли ка ва сла би, 
не ин спи ра тив ни ана хро ни зам. Иако је дис курс не што дру га чи ји 
вред ност му је при бли жна кла сич ном Шми то вом де лу Духовно-
повесно стање садашњега парламентаризма (Die geistesgeschic-
htliche Lage des heutigen Parlamentarismus)53). Ра ди се о ду бо кој 
струк ту рал ној ана ли зи про бле ма гра ђан ског све та и опи су про це са 
то ком ко га овај свет би ва ра зо рен за хва љу ју ћи про до ру пра и скон-
ских си ла и но ве ме та фи зи ке рад ни ка, у ко јој ин ди ви дуу за ме њу-
је тип. На су прот ли бе рал ном ви ђе њу сло бо де као од су ства ве за и 
оба ве за (Бер ли но ва не га тив на сло бо да), Јин гер твр ди да је је ди на 
ре ле вант на сло бо да, сло бо да за не што у окви ру за јед ни це (Бер ли-
но ва по зи тив на сло бо да). Чи тав про цес је опи сан као ди рект но по-
ве зан и усло вљен би ћем тех ни ке ко ја се ус пи ње до но се ћи сво је 
спе ци фич не за ко не и нор ме.

Нај ве ћа вред ност овог де ла, осим бри љант ног сти ла, је сте 
сјај но ми са о но тка ње у ко ме се го то во хе ге ли јан ском ло ги ком гра-
ди ди ја лек ти ка пој мо ва. Шта ви ше, пој мо ви по ли тич ке те о ри је, по-
пут грађанинаирадника уз ди жу се у мит ске фи гу ре ко је се об ра-
чу на ва ју пред су дом исто ри је и вре ме на. 

Кад је у пи та њу од ре ђи ва ње фи гу рерадника и по себ но ње го-
вог но вог све та, ја сно је да Јин гер не успе ва да по ну ди ви ше од но ве 
уто пи је, иако је чи та ва књи га по све ће на об ра чу ну са уто пи ја ма.54) 
Но то ни ма ло не ума њу је зна чај и ле по ту ове књи ге. Ста ри мај стор 
ми сли Хе гел увек је ин си сти рао да је за про цес ми шље ња пут и 

53) Срп ски пре вод у Карл Шмит, Нормаиодлука, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001.

54) Ро му ал ди до бро при ме ћу је да је тип рад ни ка пот пу но не ја сан. Adri a no Ro mu al di, Cor-
rentipoliticheeideologichedelladestratedescadal1918al1932, Edi zi o ni de «L’Ita li a no», 
An zio 1981. 
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раз вој мно го ва жни ји од пу ких ре зул та та. Ле по та и сна га Радника 
от кри ва ју се у сва кој ре че ни ци, у сва кој пој мов ној опо зи ци ји ко ја 
се из но си и у сва ком под сти ца ју да се ми сли и схва ти епо ха у ко јој 
је ова књи га на ста ла и ко ја све ви ше под се ћа на да на шњу Евро пу.55)

За ни мљи во је да је Радник до жи вео пот пу но раз ли чи ту ре-
цеп ци ју код Шми та и Хај де ге ра. Ка ко То ми сен из ве шта ва у ко ри-
сном члан ку о сло же ном од но су Јин ге ра и Шми та, аутор је за бе-
ле жио да му је та јед на крат ка при мед ба зна чи ла ви ше не го све 
по хва ле. Док је о „То тал ној мо би ли за ци ји“ имао мно го ре чи хва ле 
и твр дио да му је по мо гла у за сни ва њу иде је то тал не др жа ве, у 
пи сму Р. Хе пу из 1964. Шмит је су ми рао сво ју не га тив ну оце ну 
Радника: “Са ‘Рад ни ком’ ни шта ни је мо гло да се за поч не; тех нич ки 
на пре дак рад ни ка и це ло куп на фи ло зо фи ја и иде о ло ги ја ра да иду 
адабсурдум, ово је очи глед но не и де о ло шки на пи са но alaНикиш, 
и без на де жно је не у по тре бљи во...“56)

С дру ге стра не Хај де гер је о књи зи имао ве о ма ви со ко ми-
шље ње и кра јем те де це ни је одр жао је два фи ло зоф ска се ми на ра у 
ко ји ма се ба вио про бле мом тех ни ке и ни хи ли зма на осно ву чи та ња 
Радника. У сва ком слу ча ју, у вре ме об ја вљи ва ња Радника, по лет 
кон зер ва тив не ре во лу ци је до жи вља вао је кул ми на ци ју и исто вре-
ме но пре ла зио у ре зиг на ци ју. Прак тич на ре а ли за ци ја њи хо вих иде-
ја ко ја је по че ла сле де ће го ди не са па ље њем Рај хста га и уво ђе њем 
ван ред них ме ра, отво ри ла је јед но дру го по гла вље у ко ме ће сва ко 
од њих кре ну ти сво јим пу тем.

Ин те лек ту ал на аван ту ра Кон зер ва тив не ре во лу ци је би ла је 
окон ча на.

Misa Djurkovic

ERNST JÜNGER AND THE THO UGHT 
OF CONSERVATIVE RE VO LU TION

Summary
Aut hor starts from the fact that in Ser bian lan gu a ge we still do 

not pos sess ba sic aca de mic ar tic le in ten ded to pre sent phe no me non of 
con ser va ti ve re vo lu tion in We i mar Ger many. Hen ce he tri es to ex po se 
one work of that kind with pro per ide as, su bjects and works. He al so 

55)  Чак и еле мен тар но пред ста вља ње Радника тра жи ло би про стор ко ји ми ов де не ма мо. 
Књи га, сре ћом, уско ро из ла зи и на срп ском је зи ку у пре во ду Да ли бо ра Му ра то ви ћа, у 
из да њу Центразаконзервативнестудије и из да вач ке ку ће Укронија, па ће на ши чи та-
о ци и ака дем ска јав ност мо ћи да уђу у аван ту ру ње ног от кри ва ња.

56)  То ми сен, Ibid, стр. 156.



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.147-176.

172

cla ri fi es po li ti cal, so cial and in ter na ti o nal con text in which this tra di-
tion was cre a ted and de ve lo ped and then spe cial at ten tion is bro ught 
to con tro ver sial re la tion of the se thin kers with Na zism. The ar tic le is 
espe ci ally fo cu sed on Ernst Jünger as key fi gu re for con nec ting dif fe-
rent stre ams wit hin con ser va ti ve re vo lu tion and fi nally his  Der Ar bi ter 
(Wor ker) is be ing pre sen ted as so me kind of synthe sis of in tel lec tual 
trends ope ra ting wit hin this “mo ve ment”. 
Key words: con ser va ti ve re vo lu tion, We i mar Ger many, Na zism, Ernst Jünger
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Resume
Author starts from the fact that in Serbian language we still do 

not possess basic academic article intended to present phenomenon of 
conservative revolution in Weimar Germany. Hence he tries to expose 
one work of that kind with proper ideas, subjects and works. According 
to the sources term Conservative revolution can be found on several 
occasions starting from 1848. Author mentions several of those uses 
(Theobald Budeus in 1851, Jurij Samarin 1874, then Dostoevski. In 
1900 Charles Maurass used it in his work L’Enquête sur la Monarchie, 
and after him Thomas Mann in 1921. Finally in 1927 Hugo von Hof-
mannsthal used it deliberately in his famous speech Das Schrifttum als 
geistiger Raum der Nation.. Author however points out huge impor-
tance of the monumental book of Armin Mohler published in 1950, 
which contributed to the establishment of the term and to homogeniza-
tion of heterogeneous traditions of thought. Also, it is emphasized that 
renovation of the interests in the phenomena has been initiated by the 
authors of so called new French right. Author indicated that the most 
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significant name of the movement is Ernst Jünger from the period of his 
Old Testament (until 1933).

Next step is determination of the essence of this movement. Au-
thor claims that the easiest way of its definition which would put it in the 
tradition of middle or third way (in this case way between Anglo-Saxon 
western capitalism and Bolshevik communism) has realistic basis, but 
he looks for more precise grabbing of its distinctive content. Idea of 
conservative revolution is one very specific creation, established as a 
mélange of different elements and heritages which were collected at 
one moment and context, more as a means of protest, artistic and scien-
tific expression with certain political ambitions and less as a real politi-
cal program.

Work is then concentrated to the essence of political position 
of this movement. Although nationalist, deeply dedicated to their fa-
therland and culture, members of CR despised Vilhelmine Germany as 
an example of the same bourgeois, economistic spirit of equalization 
which characterized the whole western liberal world. In that old Ger-
many they perceived nothing but the part of the western political sys-
tem with domination of materialism, economism and hypocrisy, with 
apology of selfish individualism, market and parliamentarianism in 
which places shared representatives of Marxists, economic liberals and 
pastoral conservatives, whom they also despised. Against this Weimar 
order they demanded revolution, abolition of liberal-democratic institu-
tions for the sake of organic authoritarian community capable of total 
mobilization of heroism, physical and mental power, under the leader-
ship of authentic führer and new authentic aristocracy. 

Their attitudes toward other ideologies and especially bolshe-
vism are also investigated. Author warns that in their ambivalent atti-
tude toward nationalism and bolshevism two dimensions are to be em-
phasized. First it is their resistance toward market liberalism which sees 
economy only as a goal for itself and wants to subordinate to itself the 
whole society including the state. Second, it is geopolitical dimension. 
Majority of CR thinkers were Russophiles. As the worst enemy their 
perceived capitalistic, bourgeois West so many of them dreamed about 
possible partnership of two “socialist” countries, USSR and Germany, 
that could top domination of Anglo-American and French capitalism. 

For the purpose of understanding CR it is unavoidable to have 
in mind the context in which they work but also broad spectrum of 
ides and intellectual sources form which they took their inspiration. In 
the article several of them are being mentioned: political romanticism, 
volkish ideology, existentialistic, Kierkegaard based style of discourse 
inspired with self and authenticity, social Darwinism, lebensphilosophy, 
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Wagnerian vision of apocalypse and change, Nietzschean celebration of 
esthetics and general antipathy toward enlightenment kind of thinking 
and morality. Different streams within the movement emphasized also 
catholic corporatism and Teutonic neopaganism. 

Author emphasizes their critique of old conservatism, which es-
pecially can be seen  in early Jüngers’ works filled with estetization of 
war experience and provocative use of poetic terms for description of 
work and results of modern war technique. 

The last part of the articles researches on controversial relation-
ship of these thinkers with Nazism and Hitler’s movement. Author 
claims how they have done a lot for delegitimization of Weimar re-
public and destruction of Weimar world, for exposition of its internal 
problems and insolvable apories, and for opening of space for “deep 
German energies” (die Deutsche Bewegung). Also they have helped 
enormously in process of making of framework for new energy and 
power coming in revolution from right, while they have expected total 
mobilization for return of Germany to the glory and prestige they have 
yearned for. 

However majority of them already in 1933 realized how cata-
strophic results spawned powerful and productive intellectual work 
they have engaged in. Instead of giving a birth to the best from German 
tradition, they have helped seizing of power of the plebs they despised 
and very soon they realized that Nazis deliberately move the most bru-
tal and primitive feelings and senses among the people. After deep dis-
enchantment and dissatisfaction, they entered into conflict with Nazis, 
searching for protection in the most powerful institution fighting with 
party: army. 

Within this subject there is another controversial issue: their anti 
Semitism. One stream followed tradition initiated by Sombart’s book 
Jews and modern capitalism which makes distinction between produc-
tive domestic German capital and purely speculative Jewish capital, 
exploiting work of Germans.  The other was a way established by Carl 
Schmitt by his works but also by his practical activism at the University 
while being a member of the party (around 1936). Call it anti Semitism 
or not, it is obvious that these are not racist theories but absolutely po-
litically motivated attitudes toward one internal community which is 
perceived as an obstacle for full national unity, i.e., total mobilization. 

At the end of the article author briefly presents Jünger’s Der Ar-
beiter together with Total mobilization essay. This work is defined as 
a pick and synthesis o of the most dominant segments and thinking 
within the whole CR movement. It was published in1932. As a result 
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of everything that was happening onto this front during the previous 
decade. The book is authentic masterpiece of political philosophy and 
he synthesis of interwar’s political logic and spirit of time which in the 
world of liberal democracy and free market recognized weak, decadent 
anachronism.

* Овај рад је примљен 10. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. аугуста 2011. године.
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РАЗВОЈИЈАЧАЊЕДЕМОКРАТСКИХ
КАПАЦИТЕТАУСРБИЈИПУТЕМ
ПРИМЕНЕПРАКСЕГРАЂАНСКЕ

НЕПОСЛУШНОСТИ*

Сажетак
У члан ку аутор ка ана ли зи ра до га ђа је од пе тог ок то бра 2000. 

год. у Ср би ји, њи хов ис ход и њи хо ве раз ли чи те ка рак те ри за ци је. 
Ука зу је се на спор ност њи хо вог уче ста лог од ре ђи ва ња као ре во-
лу ци је или пре вра та, па чак и пу ча. При ме на ме то да ана ли тич ког 
те сти ра ња не ких ва жних обе леж је ових ка те го ри ја на раз ма тра ном 
слу ча ју Ср би је, има за циљ не са мо да по ка же да се она ов де не мо-
гу на ћи, те да је упо тре ба тих пој мо ва по гре шна, не го и да се мар-
ки ра ју и из дво је су штин ски еле мен ти оно га што је у овом при ме ру 
за и ста при ме ње но као сред ство по ли тич ке бор бе. А то је упра во 
ево лу тив на стра те ги ја ма сов не гра ђан ске не по слу шно сти. На и ме, 
си ла је сте би ла кључ ни фак тор ути ца ња на пра вац зби ва ња, де лу-
ју ћи та ко и на сам њи хов ис ход; али, то је би ла јед на по тен ци јал на 
и ла тент на си ла ко ја се огле да ла у ма сов но сти ак тив ног гра ђан ства 
и ње го вој ис ка за ној спрем но сти да се бо ри, ако бу де тре ба ло, свим 
сред стви ма за при зна ва ње сво је из бор не во ље. Но, ка ко се сце на-
рио пру жа ња ак тив ног, тј. пра вог (ору жа ног) от по ра ре жи му ни је 
ре а ли зо вао, про те сти ко ји су се од и гра ли 5. ок то бра оста ли су на 
ни воу гра ђан ске бор бе за за шти ту по сто је ћег устав но-прав ног по-
рет ка, ко ји је са ма та да шња власт угро жа ва ла (тзв. узур па ци ја ле-
га ли те та) сво јим на чи ном вла да ња. А то је упра во кљу чан мо ме нат 
ко ји го во ри да се, и по ред ква зи де мо крат ских усло ва, одн. не по сто-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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ја ња stric to sen su оног стро гог ин сти ту ци о нал ног усло ва ко ји до ми-
нант не рол сов ске кон цеп ци је по ста вља ју за ну жан оквир ова кве 
прак се, про тест не ак ци је гра ђа на Ср би је ипак мо гу тре ти ра ти као 
чи но ви гра ђан ске не по слу шно сти. Си стем ско-ин сти ту ци о нал ни 
кон текст пред ста вља сва ка ко оквир по на ша ња ак те ра. Али, на дру-
штве но и по ли тич ко де ло ва ње гра ђа на ути чу и дру штве не нор ме. 
А у слу ча ју Ср би је упра во су ци вил не нор ме јед не но ве по ли тич ке 
кул ту ре у на ста ја њу обез бе ђи ва ле ну жан кон тек сту ал ни оквир за 
при ме ну прак се гра ђан ске не по слу шно сти. Основ ни за кљу чак до 
ко га се до шло гла си да ана ли зи ран слу чај Ср би је, као при мер успе-
шног спро во ђе ња гра ђан ске не по слу шно сти ра ди де мо кра ти за ци је 
по ли тич ке мо ћи, по ка зу је ко ли ко мо же би ти ве лик со ци јал ни ка пи-
тал и ја ка по ли тич ка сна га удру же них не по слу шних гра ђа на, одн. 
ко ли ко ак тив ност ци ви ли те та мо же да до при не се раз во ју, али и ја-
ча њу де мо крат ских ка па ци те та јед ног дру штва и ње го вих по ли-
тич ких ин сти ту ци ја. Сто га је по себ на па жња по све ће на и ана ли зи 
да на шњег ста ња ци вил ног дру штва у Ср би ји, не ис ко ри шће но сти 
ње го вих со ци јал них и по ли тич ких по тен ци ја ла и тен ден ци ја ма 
мар ги на ли за ци је и нео д го вор не дис ква ли фи ка ци је прак се гра ђан-
ске не по слу шно сти. 
Кључ не ре чи: де мо крат ски ка па ци те ти, Ср би ја, пе то ок то бар ски до га ђа-

ји, про ме на ре жи ма, гра ђан ска не по слу шност, по тен ци јал 
ци вил ног дру штва, ци вил на по ли тич ка кул ту ра, де мо кра-
ти за ци ја, де мо крат ска еду ка ци ја, ци вил ни и по ли тич ки 
ак те ри, по ли тич ке ин сти ту ци је, кон со ли да ци ја.

Ма да по сто је и дру га чи ја ми шље ња, 5. ок то бар ипак но си 
сим бо лич ко-прак тич ни сми сао не са мо сме не по ли тич ке вла сти, то 
јест вла да ју ће ели те, већ и про ме не ре жи ма.1) До га ђа ји ма ко ји су 

1) На при мер, су прот ну те зу о пе то ок то бар ским до га ђа ји ма као пу кој сме ни вла де из но се 
Па вло вић и Ан то нић у сво јој Консолидацији. Али и они са ми ће у овој сту ди ји на гла си ти 
да је ипак „... због ка рак те ра хи брид ног ре жи ма, то био једанспецифичантиппромене
владе ко ји омо гу ћу је ево лу тив ну тран сфор ма ци ју ре жи ма” (кур зив – А. М.), те да ће 
„ње го ва су штин ска про ме на усле ди ти ка сни је” (Ду шан Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, 
КонсолидацијадемократскихустановауСрбијипосле2000.године, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2007, стр. 176). Њи хов пр во бит ни за кљу чак, на и ме, гла си да је хи брид ни ре-
жим из бор ног ауто ри та ри зма, ко ји је, ка ко они сма тра ју, по сто јао то ком це ле прет ход-
не де це ни је, на ста вио да ег зи сти ра и по сле пе то ок то бар ске сме не вла сти, све до кра ја 
2003. го ди не, одн. одр жа ва ња де цем бар ских пар ла мен тар них из бо ра те го ди не, ка да је 
до шло до пре ла ска у по ре дак из бор не де мо кра ти је. Ин ди ка то ри ко ји ма су се ру ко во ди-
ли у из во ђе њу те оце не од но се се пре све га на, по њи ма, и да ље од су ство „сло бод них и 
фер” из бо ра, тј. ути ца ње и но вих вла сти на из бор не про це се, али и на ме ди је, суд ство и 
за ко но дав ство. Ме ђу тим, и они су на из ве стан на чин ува жи ли по сток то бар ске ре жим-
ске про ме не, оце њу ју ћи да је по ре дак из хи брид ног ре жи ма у опа да њу ево лу и рао у онај 
тре ћи тип хи брид ног ре жи ма ко јег од ли ку ју ди на мич не про ме не, отва ра ње и спрем ност 
за пре ла зак у де мо кра ти ју (ibid., стр. 102; исто и: Д. Па вло вић, С. Ан то нић, „Од го вор 
на кри ти ке”, у: Ду шан Па вло вић (ур.), КонсолидацијадемократскихустановауСрбији
после2000.године:Годинуданапосле, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 168). А 
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се та да де си ли тре ба ло је да бу ду ство ре ни усло ви за от по чи ња ње 
про це са истин ске де мо кра ти за ци је дру штва. Да би се ис та као зна-
чај ка ко те про ме не ко ја се до го ди ла (про ме на ре жи ма), та ко и оних 
оче ки ва них (струк ту рал не ре фор ме дру штва), да кле, на гла си ла ре-
во лу ци о нар ност све у куп них про ме на, че сто се и у ли те ра ту ри и у 
прак си пе то ок то бар ски до га ђа ји име ну ју као „пре врат” или „ре во-
лу ци ја”. По ред то га, по не кад се њи хо ва ка рак те ри за ци ја вр ши и 
пој мом пу ча. По на шем ми шље њу, ме ђу тим, мно го при клад ни ји су 
они на зи ви - по пут „гра ђан ске” или „мо рал не по бу не” - ко ји, ука зу-
ју ћи на уло гу гра ђан ске јав но сти и ис ка зан по тен ци јал и ка па ци тет 
ци вил ног дру штва, по га ђа ју у срж ства ри.

Иако, мо жда, не би тре ба ло по себ но обра зла га ти за што упо-
тре ба тер ми на „ре во лу ци ја” и „пуч” ни је аде кват на, јер је при лич-
но ја сно да они сво јим пој мов ним зна че њем пре ва зи ла зе пе то ок-
то бар ска де ша ва ња (или, бо ље ре ћи, да је оно што се та да де си ло, 
сво јим по зи тив ним ис хо дом и на чи ном оства ре ња, пре ва зи шло, у 
ци ви ли за циј ском сми слу, све дру ге мо гу ће, мно го ра ди кал ни је об-
ли ке спро во ђе ња пре вра та, чи ме су из бег ну те и њи хо ве дра стич но 
тра гич ни је по сле ди це), ми ће мо се ов де ипак по за ба ви ти ти ме. И 
то ка ко због уче ста ло сти та кве ин тер пре та тив не прак се, ко ја мо-
же да до ве де до по гре шне пер цеп ци је и раз у ме ва ња ових до га ђа-
ја, та ко и због то га што ис пи ти ва њем не ких бит них аспе ка та ових 
ка те го ри ја на ана ли зи ра ном при ме ру Ср би је, мо же мо до ћи до су-
штин ских еле ме на та оно га што је у овом слу ча ју при ме ње но као 
сред ство по ли тич ке бор бе. А то је упра во, ка ко ће мо ви де ти, ево лу-
тив на стра те ги ја ма сов не гра ђан ске не по слу шно сти. 

Прем да по сто је не ки еле мен ти у пе то ок то бар ским до га ђа ји-
ма ко ји мо жда мо гу на ве сти на њи хо во од ре ђе ње као пу ча (зна-
чај на уло га по ли ци је у оба ра њу ре жи ма), де фи ни ци ја овог пој ма 
не дво сми сле но ука зу је на то да је ње го ва упо тре ба у овом слу ча ју 
у пот пу но сти по гре шна. На и ме, из во ђе ње пу ча (Putsch), као и ка да 
је реч о дру гим вр ста ма др жав ног уда ра (Coupd’Etat), не зах те ва 
уче шће ни ма са ни ве ли ких ору жа них сна га, већ под ра зу ме ва на-
гли пре врат, од но сно из не над но и на сил но оба ра ње вла де пу тем 
крат ко трај ног и оштрог деј ство ва ња с ци љем за по се да ња кључ-

ка сни је ће, ка ко су са ми при зна ли, услед де ли мич ног ува жа ва ња сна жних кри ти ка ко је 
су усле ди ле на ра чун њи хо вог за кључ ка (а пре све га при мед бе ко ју им је упу тио Сла-
ви ша Ор ло вић, у: „Про бле ми де мо крат ске кон со ли да ци је Ср би је”, Д. Па вло вић (ур.), 
Консолидација...Годинуданапосле,op.cit., стр. 77-86), ко ри го ва ти сво је ми шље ње по 
пи та њу вре мен ске „тач ке пре ла ска” у из бор ну де мо кра ти ју, од у ста ју ћи од ње ног пре ци-
зног ло ци ра ња и до во ђе ња у не по сред ну ве зу са по ме ну тим из бо ри ма из 2003. го ди не; 
те оста вља ју ћи мо гућ ност да се тај пре ла зак од и грао и ра ни је, али сва ка ко на кон 5. 
ок то бра (о ре ви ди ра њу ра ни је по зи ци је ви де ти: Д. Па вло вић, С. Ан то нић, „Од го вор на 
кри ти ке”,op.cit.,  стр. 168-9).  
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них по лу га мо ћи од стра не ма њег кру га љу ди ко ји су део др жав-
ног устрој ства. У слу ча ју пу ча, та кав пре врат вр ши или је дан део 
апа ра та си ле, то јест не ке вој не или по ли циј ске је ди ни це или, пак, 
по је ди ни офи ци ри, или се он из во ди та ко што пр во до ђе до по бу не 
јед не је ди ни це, а он да оста ле ста ну уз њу и сле де је у то ме (овај по-
то њи на чин је по себ на вр ста пу ча ко ја се на зи ва cuartelazo). Нај че-
шће власт пре у зи ма ју при пад ни ци ору жа них сна га ко ји су и спро-
ве ли пре врат, а ако је пре у зму ци вил ни по ли ти ча ри, ствар ну власт 
и та да за др жа ва не ко те ло са ста вље но од офи ци ра - уче сни ка пу ча 
(„вој ни са вет”, „ре во лу ци о нар ни ко ми тет” и сл.).2)  

Што се ти че ок то бар ског пре ло ма у Ср би ји, пре све га тре-
ба ре ћи да он ни је био та ко на гао ка ко се чи ни. Иако су до га ђа-
ји до би ја ли на све ве ћем ин тен зи те ту и дра ма тич но сти у крат ком 
вре мен ском пе ри о ду, од одр жа ва ња са ве зних пред сед нич ких и 
пар ла мен тар них из бо ра (исто вре ме но и ло кал них и по кра јин ских 
у Ре пу бли ци Ср би ји) 24. сеп тем бра 2000. до ма сов ног оку пља ња 
гра ђа на на бе о град ским ули ца ма 5. ок то бра, ка да је до шло и до 
њи хо ве кул ми на ци је, не сме се ис пу сти ти из ви да низ фак то ра и 
де ша ва ња ко ја су им прет хо ди ла. Под се ти ће мо на не ке од њих. 
Уочи тих до га ђа ја, по др шка вла да ју ћем ре жи му је већ би ла знат-
но опа ла и од стра не два ра ни је ње му кључ на ослон ца у дру штву: 
срп ско-на ци о нал ног и со ци јал но-еко ном ског бло ка. Још по чет ком 
1997. го ди не, ре жим је из гу био ло кал ну власт у нај ве ћим гра до ви-
ма и оп шти на ма у Ре пу бли ци, а ти ме и по др шку зна чај ног бро ја 
ло кал них ме ди ја. Раз лаз са цр но гор ским ру ко вод ством и окре та ње 
зна чај ног де ла та мо шњих функ ци о не ра про тив Ми ло ше ви ћа, ко-
ји су ина че до та да фи гу ри ра ли као ње го ви парт не ри и при ста ли-
це, зна чи ло је да ље сла бље ње ре жи ма у Ср би ји. Ак те ри ци вил ног 
дру штва су во ди ли ма ње или ви ше кон ти ну и ра ну ан ти ре жим ску 
бор бу. Но, по себ но зна ча јан пре о крет у опо зи ци о ном де ло ва њу 
учи њен је ује ди ња ва њем пар тиј ске опо зи ци је у ко а ли ци ју ДОС 
(Де мо крат ску опо зи ци ју Ср би је) и ис ти ца њем за јед нич ког кан ди-
да та за пред сед ни ка СРЈ.3) Ко нач но, на сеп тем бар ским из бо ри ма 
2000. го ди не вла да ју ћи ре жим из гу био је и фор мал но де мо крат ски 

2) По ред на ве де них об ли ка пу ча, по сто је још две под вр сте др жав ног уда ра. То су: двор ски 
пре врат (PalaceRevolution), ко ји спро во де не по сред ни уче сни ци у вла сти (про ме на са-
мо но си ла ца мо ћи), и тзв. pronunciamiento, ко ји спро во ди вој ска као це ли на. О из не тим 
ка рак те ри сти ка ма пу ча и уоп ште др жав ног уда ра ви де ти: Сло бо дан Ан то нић, „При ро да 
пе то ок то бар ског пре вра та, ‘Ми ло ше ви ће во за ве шта ње’ и де мо крат ска Ср би ја”, у: Ива-
на Спа сић, Ми лан Су бо тић (урс.), Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, 
Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, 2001, стр. 34.

3) О овим и још не ким узро ци ма и фак то ри ма по сте пе ног сла бље ња Ми ло ше ви ће вог ре-
жи ма го во ри Све то зар Сто ја но вић, у: „Де мо крат ска ре во лу ци ја у Ср би ји”, И. Спа сић, 
М. Су бо тић (урс.), Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији,op.cit., стр. 
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ле ги ти ми тет. Да кле, оно што је оста ло да се ура ди и што је та да и 
усле ди ло, је сте ор га ни зо ва но и ви со ко ко ор ди ни ра но вр ше ње дру-
штве ног при ти ска на вла да ју ћу но мен кла ту ру ка ко би се она при-
во ле ла на де ми си о ни ра ње.

Да ље, у пе то ок то бар ском слу ча ју, при пад ни ци апа ра та си ле 
ни су на сту пи ли као ини ци ја то ри и не по сред ни ре а ли за то ри „пре-
вра та”, већ су са мо и они от ка за ли по слу шност по ли тич ком вр ху, 
не при ста ју ћи да из вр ше да та на ре ђе ња о упо тре би си ле про тив 
(су)гра ђа на и ста ју ћи на њи хо ву стра ну. Та ко ђе, и по ред те да нас 
не сум њи ве уло ге по ли ци је, ка ко С. Ан то нић за кљу чу је: „Ствар ну 
власт ипак су пре у зе ли по ли ти ча ри ко ји су се до пре вра та на ла зи ли 
у ду бо кој опо зи ци ји ре жи му. И дру го, ма ко ли ко да су но ве вла сти 
има ле ве зе са по ли ци јом или вој ском, ипак су оне ста ви ле под над-
зор ору жа не сна ге, а ни су по ста ле њи хо во ору ђе”.4) 

Упра во та чи ње ни ца да су „пре врат” из вр ши ле дру штве но 
пот по мог ну те по ли тич ке сна ге ко је ни су би ле део вла да ју ћег ре жи-
ма, на во ди на по ми сао о ре во лу ци о нар ном ка рак те ру раз ма тра них 
до га ђа ја. По ред то га, они има ју још јед но обе леж је има нент но пој-
му ре во лу ци је, а то је ма сов ност де лат них гра ђа на као уче сни ка у 
њи ма. Та да се ко нач но оства ри ло оно што су опо зи ци о ни ли де ри 
у сво јој стра те ги ји по ли тич ке бор бе одав но при жељ ки ва ли: на бе-
о град ским ули ца ма је тог пе то ок то бар ског че тврт ка би ла оку пље-
на до вољ на „кри тич на ма са” од, пре ма не ким про це на ма, нај ма ње 
по ла ми ли о на гра ђа на5), ко ја је, као огром на по тен ци јал на си ла, 
ве ро ват но има ла и пре суд ну уло гу у свр га ва њу ре жи ма. Због те 
ма сов но сти, ови до га ђа ји се че сто по ре де са зби ва њи ма у Пра гу 
1989. го ди не. 

Но, они се, због упо тре бе на си ља, до не кле по ре де и са бу-
ку ре штан ским до га ђа ји ма из исте го ди не, што је ипак, по на шем 

26-7. Но, и по ред то га, овај аутор ипак сма тра да је ок то бар ски пре врат био на гао и, шта-
ви ше, да му упра во то да је ре во лу ци о на ран ка рак тер.

4) Сло бо дан Ан то нић, „При ро да пе то ок то бар ског пре вра та, ‘Ми ло ше ви ће во за ве шта ње’ и 
де мо крат ска Ср би ја”, op.cit., стр. 34. Тре ба, ме ђу тим, на гла си ти да се ово о ста вља њу 
ору жа них сна га под над зор но вих власт, мо же од но си ти са мо на не по сред ни пе ри од на-
кон пе то ок то бар ских до га ђа ја; јер је ка сни је, као што се зна, с об зи ром на ис хо де де ша-
ва ња ко ја су усле ди ла, та кон тро ла над по је ди ним де ло ви ма ових сна га би ла до ве де на у 
пи та ње.

5) Блиц, 6. ок то бар 2000, стр. 3; нав. пре ма:Ibid.,стр. 35. Али, има и дру га чи јих про це на, 
пре ма ко ји ма је та ци фра би ла да ле ко ве ћа. Та ко, на при мер, Вла ди мир Го ти из но си по-
да так да је та да на бе о град ским ули ца ма би ло „ви ше од се дам сто ти на хи ља да гра ђа на 
из чи та ве Ср би је” (В. Го а ти, „При ро да по рет ка и ок то бар ски пре врат у Ср би ји”, у: И. 
Спа сић, М. Су бо тић (урс.), Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, op.
cit., стр. 52).    
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ми шље њу, не при хва тљи ва ана ло ги ја.6) Сма тра мо да, баш у по гле-
ду (не)на сил но сти и, по себ но, по пи та њу устав но-прав ног (дис)
кон ти ну и те та, пе то ок то бар ски до га ђа ји из ла зе из пој мов ног окви-
ра ре во лу ци је. На и ме, ре во лу ци ја, у ње ном пра вом, а не сим бо лич-
ком зна че њу, под ра зу ме ва из ве сну ору жа ну по бу ну, ко јом се те жи 
оства ри ти та кав пре врат ко ји би пред ста вљао дис кон ти ну и тет са 
по сто је ћим др жав ним устрој ством, уз ко ре ни те про ме не по ли тич-
ке или це ло куп не дру штве не струк ту ре. Ова обе леж ја, ме ђу тим, не 
мо же мо на ћи у ана ли зи ра ном слу ча ју Ср би је; док се „ре во лу ци ја 
не мо же по и сто ве ти ти са пу ком про ме ном по ли тич ког ре жим”7), 
што се за пра во у овом при ме ру до го ди ло. 

Што се ти че на си ља, чи ње ни ца је да је оно то ком ових до га-
ђа ја би ло при сут но, и то ка ко на стра ни по ли ци је, та ко и на стра-
ни гра ђа на8), али ње го ва упо тре ба је ипак би ла вр ло огра ни че на и 
углав ном кон тро ли са на, што по твр ђу је и по да так да, иако је би ло 
ви ше де се ти на по вре ђе них, ни је би ло по ги ну лих, из у зев две слу-
чај не жр тве.9) И по ред ве ли ких на пе то сти, гра ђа ни су то ком тих 
бур них де ша ва ња ус пе ли да у свом де ло ва њу одр же ви сок ни во 
са мо кон тро ле. По том пи та њу, мо же мо се у пот пу но сти сло жи ти 
са кон ста та ци јом ко ју из но се Ђ. Па ви ће вић и И. Спа сић: „Без об-
зи ра на при мед бе чи сту на ца, не мо же се не уочи ти ви сок сте пен 
са мо о бу зда ва ња – на ро чи то с об зи ром на дра ма тич ност окол но сти 
и ве ли чи ну уло га - и то у нео бич ној ком би на ци ји са од луч но шћу 

6) Ова кву ана ло ги ју са „ру мун ским сце на ри јом”, у од ре ђе ном сте пе ну, из во ди Го а ти (ibid.,
стр. 52-3),  док Ан то нић сма тра да 5. ок то бар има „ви ше... пра шки из глед не го бу ку ре-
штан ски”, али да је, због из да тог на ре ђе ња за ору жа но сла ма ње про те ста, ипак бли жи 
ре во лу ци ји у од но су на пра шки пре врат (С. Ан то нић, „При ро да пе то ок то бар ског пре-
вра та, ‘Ми ло ше ви ће во за ве шта ње’ и де мо крат ска Ср би ја”, op.cit., стр.  35).

7) Јо во Ба кић, „Про бле ми по ли ти ко ло шког фор ма ли зма, на уч ног про вин ци ја ли зма и по ли-
ти за ци је по ли ти ко ло га”, у: Ду шан Па вло вић (ур.), Консолидацијадемократскихуста
новауСрбијипосле2000.године:Годинуданапосле, op.cit., стр. 49.

8) По ли ци ја је у „оби ла тој ме ри” ко ри сти ла су за вац, као и пен дре ке; али, ни на стра ни 
гра ђа на ни је из о ста ла упо тре ба ка ме ни ца и шта по ва, а по ред па ље ња имо ви не при ли-
ком за у зи ма ња згра да Са ве зне скуп шти не и Ра дио-те ле ви зи је Ср би је, ко ри шћен је чак и 
ба гер.

9) Сва ка ко ва ља има ти на уму из ве сна упо зо ре ња да ни по јам ре во лу ци је не под ра зу ме ва 
ну жно при ме ну на си ља у ве ли кој ме ри. Та ко, на при мер, С. Ан то нић, по зи ва ју ћи се на 
Гуд спи да (D. J. Go od speed), ис ти че да чак ни у слав ним ре во лу ци ја ма ни је би ло не ких 
ве ћих жр та ва: „У ју ри шу на Ба сти љу из гле да да ни је би ло мр твих, а у ју ри шу на Зим-
ски дво рац, 25. ок то бра 1917, за бе ле же но је ма ње од два де сет по ги ну лих” (С. Ан то нић, 
„При ро да пе то ок то бар ског пре вра та, ‘Ми ло ше ви ће во за ве шта ње’ и де мо крат ска Ср би-
ја”, op.cit., стр. 35). Но, у по ри ца њу ну жно сти на сил ног ка рак те ра ре во лу ци је, не ки иду 
и да ље, те из но се прет по став ку да је, ка да је у пи та њу на ше дру штво, по ве зи ва ње пој ма 
ре во лу ци је с мно го на си ља по сле ди ца ко му ни стич ког об ра зо ва ња (ви де ти: С. Сто ја но-
вић, „Де мо крат ска ре во лу ци ја у Ср би ји”,op.cit. , стр. 24).   



АлександраМировић Развојијачањедемократскихкапацитета...

183

да се оства ри циљ”.10) Си ла је сте има ла кључ ни ути цај на пра вац у 
ко ме ће се од ви ја ти зби ва ња, де лу ју ћи та ко и на сам њи хов ис ход; 
али, ту уло гу ни је има ла она при ме ње на си ла у ви ду фак тич ког 
на си ља, већ – ка ко то ис ти че В. Го а ти - по тен ци јал на си ла ко ја је 
оста ла у ла тент ној фор ми, а ко ја се огле да ла упра во у ма сов но-
сти де мон стра на та (при че му је зна ча јан број њих био и на о ру-
жан) и њи хо вој ис ка за ној спрем но сти да на евен ту ал ну упо тре бу 
си ле од стра не вла сти од го во ре на си љем. За у зи ма ју ћи згра де Са-
ве зне скуп шти не и Ра дио-те ле ви зи је Ср би је, чи ме је упу ћен од ре-
ђен „ини ци јал ни на сил ни иза зов”11) ре жи му, гра ђа ни су по ка за ли 
да се овог пу та не ће без у слов но и по сва ку це ну др жа ти ме то да 
не на си ља, од но сно сво ју ре ше ност и од луч ност да се бо ре, ако бу-
де тре ба ло, свим сред стви ма за при зна ва ње сво је из бор не во ље. 
Та ко је та ве ли ка по тен ци јал на си ла ак тив ног гра ђан ства би ла за-
пра во фак тор од вра ћа ња ору жа ног апа ра та од спро во ђе ња на ре ђе-
ња по ли тич ког вр ха да се де мон стра ци је на сил но угу ше, што би, 
с ве ли ким сте пе ном ве ро ват но ће, во ди ло у гра ђан ски рат. Услед 
то га, при пад ни ци по ли ци је су устук ну ли и, от ка зав ши та ко ђе по-
слу шност вла да ју ћем ре жи му, пре шли на стра ну гра ђа на, ка да је 
до шло до „бра ти мље ња” ових, до тад су прот ста вље них стра на.12) 
Ка ко се, да кле, сце на рио пру жа ња ак тив ног, то јест пра вог (ору жа-
ног) от по ра ре жи му ни је ре а ли зо вао, про те сти ко ји су се од и гра ли 
5. ок то бра оста ли су на ни воу гра ђан ске (пре те жно мир не) бор бе за 
за шти ту по сто је ћег устав но-прав ног по рет ка, ко ји је са ма та да шња 
власт угро жа ва ла (тзв. узур па ци ја ле га ли те та) сво јим на чи ном вла-
да ња. А то је оно што нам и да је за пра во да ове про тест не ак ци је 
гра ђа на Ср би је тре ти ра мо као чи но ве гра ђан ске не по слу шно сти.

Упра во има ју ћи у ви ду ту ми ни мал ну упо тре бу на си ља у ок-
то бар ском по ли тич ком пре о кре ту, мно ги те о ре ти ча ри и ана ли ти ча-
ри скло ни су да га ка рак те ри шу ње го вим име но ва њем као „мир не” 
или, пак, „ме ке ре во лу ци је”. Но, овај, у су шти ни, про тив ре чан по-
јам, ко ји је ушао у ши ро ку упо тре бу од пра шке „бар шу на сте ре во-
лу ци је” из 1989. го ди не, „озна ча ва да се не ки по ре дак, под уда ри ма 
мирногнародногнегодовања(кур зив - А. М.), рас пао а да власт ни-

10) Ђор ђе Па ви ће вић, Ива на Спа сић, „Пре ла зна оце на: Про ме не у Ср би ји као об лик со-
ци јал ног уче ња”, у: И. Спа сић, М. Су бо тић (урс.), Р/еволуцијаипоредак:Одинамици
променауСрбији, op.cit., стр. 137.  

11) Све то зар Сто ја но вић, „Де мо крат ска ре во лу ци ја у Ср би ји”,op.cit., стр. 24. 

12) У овом мо мен ту не ки ауто ри, по пут В. Го а ти ја, про на ла зе слич ност и са тзв. ре во лу ци-
јом ка ран фи ла (RevolutionoftheCarnations) у Пор ту га лу 1974. го ди не. 
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је во ди ла по след њу ору жа ну бит ку”.13) Дру гим ре чи ма, по јам „мир-
не ре во лу ци је” да нас не под ра зу ме ва ни ма ње ни ви ше од оног што 
је њи ме још То ро (He nry D. Tho re au)  сре ди ном XIX ве ка де фи ни-
сао, а то је вр ше ње (мо рал ног) при ти ска на власт пу тем от ка зи ва ња 
гра ђан ске по слу шно сти.14)

По ред све га већ ре че ног, ва жно је, та ко ђе, има ти у ви ду и 
те шко ће ко је по сто је у од ре ђе њу са мог пој ма на си ља, па ти ме и 
прин ци па не на си ља. На и ме, не по сто ји не ка оп ште ва же ћа де фи-
ни ци ја на си ља, већ се ње го во од ре ђе ње кре ће од ужег зна че ња, 
ко је об у хва та са мо фи зич ко на си ље (ди рект но по вре ђи ва ње те ла 
и угро жа ва ње жи во та и/или оште ће ње и уни шта ва ње ства ри, при-
ме ном или прет њом при ме не фи зич ке си ле), до оно ши рег ко је, 
по ред тог, об у хва та и не ке дру ге ње го ве ви до ве, по пут пси хич ног 
или емо тив ног на си ља.15) У са вре ме ним тен ден ци ја ма про ши ри-
ва ња пој ма на си ља, не кад се иде и та ко да ле ко да се, ка ко то чи-
ни Јо хан Гал тунг (Jo han Gal tung), под њим под ра зу ме ва све што 
оме та „људ ско са мо о ства ри ва ње”.16) Из то га не ми нов но про из ла зе 
им пли ка ци је и по од ре ђе ње не на сил но сти као обе леж ја гра ђан ске 
не по слу шно сти. Гин тер Фран кен берг (Günter Fran ken berg) ће, на 
при мер, при по ку ша ју да де фи ни ше прин цип не на си ља, ис та ћи да 

13) Сло бо дан Ан то нић, „При ро да пе то ок то бар ског пре вра та, ‘Ми ло ше ви ће во за ве шта ње’ и 
де мо крат ска Ср би ја”, op.cit. , стр. 35.

14)  О То ро о вом пој му „ми ро љу би ве ре во лу ци је” ви де ти: Хен ри Деј вид То ро, „О ду жно сти 
гра ђа ни на да бу де не по слу шан”, у: Валден; Ограђанскојнепослушности, Срп ска књи-
жев на за дру га, Бе о град, 1981, стр. 313.

15) По ред ове две по ме ну те вр сте на си ља (фи зич ког и пси хич ког или емо тив ног на си ља), 
у ли те ра ту ри се нај че шће го во ри о још две ње го ве вр сте: сек су ал ном и тзв. струк ту-
рал ном на си љу. Та ко ђе, не ки, по пут Мај кла Кун чи ка (Mic hael Kuncik), пра ве раз ли-
ку из ме ђу пси хич ког и мен тал ног; ра ци о нал ног и ира ци о нал ног; те, што је на ма ов де 
по себ но бит но, из ме ђу ак тив ног и па сив ног; кон струк тив ног и де струк тив ног на си ља. 
Дру ги, пак, по пут Сла во ја Жи же ка, раз ли ку ју су бјек тив но и објек тив но на си ље. На-
рав но, услед огра ни че но сти про сто ра, не ће мо ула зи ти у ши ре раз ма тра ње свих ових 
об ли ка на си ља, али би смо, због зна ча ја за на шу те ма ти ку, ука за ли са мо на од ре ђе ње 
оног струк ту рал ног на си ља. То је на си ље ко је де лу је пре ко дру штве них (при вред них, 
кул тур них, ме диј ских, дру штве них у ужем сми слу и др.) струк ту ра и под ра зу ме ва њи хо-
ву нео д го ва ра ју ћу или не по сто је ћу ак ци ју. Ви ше о овим раз ли чи тим об ли ци ма и ти по-
ло ги за ци ја ма на си ља ви де ти: Ми ле Ра кић, Дра ган Јо ва ше вић, Насиљеидемократија, 
ИПС, Бе о град, 2009, стр. 13-28.

16) Ј. Гал тунг је дао та кво од ре ђе ње на си ља у окви ру сво је по зна те кон цеп ци је по зи тив ног 
ми ра (о то ме ви де ти у: Дра ган Си мић, Позитиванмир:Схватања ЈоханаГалтунга, 
Ака де ми ја Но ва, Ар хив Кља кић, Бе о град, 1993). Но, Џ. Кин (John Ke a ne), ко ји ин си сти-
ра на оном ста ри јем и пре ци зни јем зна че њу на си љу, у сми слу при ме не фи зич ке си ле 
(одн. „не же ље ног фи зич ког де ло ва ња гру па или по је ди на ца на дру ге љу де, ко ји због то-
га тр пе низ по сле ди ца...”), сма тра да се ова квим Гал тун го вим и дру гим слич ним про ши-
ре њи ма обе сми шља ва сам кон цепт на си ља, те да се оно ти ме по и сто ве ћу је са пат њом, 
оту ђе њем и ре пре си јом (Џон Кин,Цивилнодруштво:Стареслике,новевизије, „Фи лип 
Ви шњић”, Бе о град, 2003, стр. 172; та ко ђе, ви де ти и: John Ke a ne, ReflectionsonViolence, 
Ver so, Lon don, 1996).
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ци вил на не по слу шност под ра зу ме ва са мо ону по вре ду прав них 
нор ми „ко ја на ро чи то чу ва фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет про-
тив ни ка про те ста или тре ћег ко ји у ње му не уче ству је”, али до да-
ју ћи по том да то не на си ље не ис кљу чу је „при мо ра ва ње”, од но сно 
„пси хич ки при ти сак и оне мо гу ћа ва ње сло бо де кре та ња тре ћег”.17) 
Услед по сто ја ња ова квих про тив реч них или не до вољ но пре ци зних 
од ре ђе ња (не)на си ља, мо же се по ста ви ти пи та ње ни је ли већ и оме-
та ње дру гих у ре а ли зо ва њу њи хо вих пра ва (би ло сло бо де кре та ња, 
бло ки ра њем са о бра ћај ни ца, би ло не ких дру гих пра ва, пу тем нпр. 
бло ка де згра да ор га на упра ве као сер ви са гра ђа на) од ре ђе ни вид 
на си ља. Дру гим ре чи ма, ни је ли он да ак тив но не на си ље увек, у 
из ве сној ме ри, и па сив но на си ље. Уоста лом, у не ким кла си фи ка-
ци ја ма, ме тод ак тив ног не на си ља се и свр ста ва, баш као и ору жа на 
по бу на, у по себ ну под вр сту дру штве ног на си ља ко је је, на ор га ни-
зо ван на чин, усме ре но про тив ста ња.18)

Уз то, чи ње ни ца је и да се са вре ме на про тест на сце на до ста 
раз ли ку је у од но су на ону из пе де се тих и с по чет ка ше зде се тих го-
ди на про шло га ве ка, ка да су пре о вла да ва ли тзв. ус кр шњи мар ше-
ви. Но ви про тест ни по кре ти све че шће су до би ја ли на сил нич ке об-
ли ке (пре све га, при ме њу ју ћи на си ље пре ма за кон ски за шти ће ној 
имо ви ни, по пут др жав них до ку ме на та, обје ка та, ра зних сред ста-
ва, опре ме, по стро је ња и др.), на ла зе ћи ин спи ра ци ју за то у оним 
аме рич ким при ме ри ма из ше зде се тих го ди на.19) Та ко и да нас не ки 
по кре ти, као што је то ра ни је био, на при мер, слу чај са за пад но не-
мач ким сту дент ским по кре том, свој по ли тич ки от пор не ја сно ар-
ти ку ли шу из ме ђу про те ста и бор бе не ак ци је, раз ви ја ју ћи так ти ку 
„јед не при вид не ре во лу ци је” (Ј. Ха бер мас /Jürgen Ha ber mas/). По-
ред то га, ре ла тив но су че сте си ту а ци је и да се „де лик ти ма лих али 
по крет них удар них гру па на сил нич ких бу ка ча ста па ју са мо рал но 

17) Нав. пре ма: Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат ску прав ну 
др жа ву”,Гледишта, 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. 56. 

18) Та кву кла си фи ка ци ју дру штве ног на си ља ко ја, у окви ру на си ља от по ра или по бу не, об-
у хва та и ак тив но не на си ље, из ла жу го ре по ме ну ти М. Ра кић и Д. Јо ва ше вић, у: Насиље
идемократија,op.cit., стр. 22.  

19) Го во ре ћи о но вим про тест ним по кре ти ма ко ји су по при ма ли на сил нич ке об ли ке, а ко ји 
су у Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој до ми ни ра ли од дру ге по ло ви не ше зде се тих до дру ге 
по ло ви не се дам де се тих го ди на XX ве ка, Ха бер мас ис ти че да су они за пра во би ли не-
по сред но ин спи ри са ни оним аме рич ким слу ча јем гра ђан ске не по слу шно сти из ок то бра 
1965. го ди не, ка да је 39 сту де на та Уни вер зи те та у Ми чи ге ну, про те ству ју ћи про тив вој-
них ак ци ја САД у Ви јет на му, за по се ло кан це ла ри ју ре гру та ци о ног цен тра у Ен Ар бо ру 
(Ann Ar bor). Ви де ти: Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат ску 
прав ну др жа ву”,op.cit. , стр. 53.
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уте ме ље ним ак ци ја ма гра ђан ске не по слу шно сти”20). Али, та ко ђе, 
не тре ба смет ну ти с ума ни чи ње ни цу да и оне исто риј ске лич-
но сти ко је су нај за слу жни је за раз вој мо дер ног кон цеп та и прак-
се гра ђан ске не по слу шно сти, ни су има ле кон зи стент не ста во ве по 
пи та њу (не)на сил но сти као обе леж ја от по ра ко ји су про па ги ра ли и 
спро во ди ли. На и ме, док су То ро и Ган ди (M. K. Gand hi) у ка сни јој 
фа зи од сту пи ли од прин ци па ап со лут ног не на си ља, Кинг (Mar tin 
Lut her King) је на по чет ку свог ан га жма на имао ди ле му по том пи-
та њу.

Ва жно је ис та ћи да се прет ход но из не тим раз ма тра њи ма, 
на рав но, ни ка ко не за го ва ра упо тре ба (фи зич ког) на си ља у по ли-
тич кој бор би гра ђа на за ре а ли за ци ју њи хо вих зах те ва, већ се са мо 
же ли ука за ти на по те шко ће с ко ји ма се ге не рал но су о ча ва те о ри-
ја у по гле ду про бле ма на си ља, па та ко и те о ри је гра ђан ске не по-
слу шно сти по пи та њу не на сил но сти као обе леж ја ове по ли тич ке 
прак се. На ше ми шље ње, ко је смо по дроб но из ло жи ли на дру гом 
ме сту, је сте да зна чај но при су ство овог на си ља у свим да нас по-
сто је ћим, па и оним нај ра зви је ни јим ци вил ним дру штви ма, оне мо-
гу ћа ва њи хо ву тран сфор ма ци ју у пот пу но „ци ви ли зо ва на” ци вил-
на дру штва.21) У сва ком слу ча ју, гра ђан ска не по слу шност не зна чи 
не ци вил ност, и по ред то га што је, ка ко ка же Џон Кин, они ко ји је 
не одо бра ва ју или је се пла ше че сто осу ђу ју као не ци ви ли зо ва ну, 
не за ко ни ту или на сил ну. При при ме ни гра ђан ске не по слу шно сти 
као стра те ги је про па ги ра ња про ме не и сред ства оспо ра ва ња не ле-
ги тим не вла сти, они ко ји уче ству ју у про во ка ци ја ма и кон фрон-
та ци ји тре ба ло би, за пра во, да су све сно по све ће ни не на си љу и 
ја ча њу ци вил ног дру штва.

Она дру га и, по на шем ми шље њу, кључ на тач ка због ко је 
пе то ок то бар ски до га ђа ји не мо гу спа да ти у ре во лу ци о на ран, већ 
ис кљу чи во ево лу ти ван на чин спро во ђе ња про ме на, је сте чи ње ни-
ца да, и по ред про ме не ре жи ма, у не по сред ном вре мен ском пе ри-
о ду ни је до шло до устав но-прав ног дис кон ти ну и те та. Оно че му 
се те жи ло је сте, на и ме, рас кид са по ли тич ком прак сом та да шњег 
ре жи ма. А упра во тај же ље ни дис кон ти ну и тет у по гле ду на чи на 
вла да ња и во ђе ња по ли ти ке зах те вао је по што ва ње ле га ли те та и 
де мо крат ских про це ду ра од стра не но вих вла сти, да кле, очу ва ње 
устав но-прав ног кон ти ну и те та. Ти ме је омо гу ће но ус по ста вља ње 

20) Ibid.,стр. 54.

21) О то ме, као и уоп ште о ам би ва лент ном ка рак те ру са вре ме них ци вил них дру шта ва и 
про бле му не ци вил но сти (uncivility), ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, „Не ци вил но дру-
штво и на си ље у ци вил ном дру штву”, Политичкаревија, год. (XVI) IV, вол. 9, бр. 04/05, 
ИПС, Бе о град, 2005, стр. 973-84. 
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вла да ви не пра ва, али и очу ва ње де мо крат ског ле ги ти ми те та до би-
је ног по про це ду ри и од ред ба ма ста рог устав но-за кон ског окви ра. 
Овај дво ја ки ка рак тер (ле гал ни кон ти ну и тет22) и по ли тич ки дис-
кон ти ну и тет - у сми слу про ме не на чи на вла да ња) та да шње по ли-
тич ке ди на ми ке у Ср би ји био је мо гућ јер је оства ре на „из ве сна 
сим би о за ле га ли те та и ле ги ти ми те та”23), кроз вра ћа ње ле ги тим ног 
(ва нин сти ту ци о нал ног) по ли тич ког де ло ва ња у окви ре ле га ли те та. 
То је по стиг ну то де цем бар ским ре пу блич ким из бо ри ма (из 2000. 
год.), рас пи са ним и одр жа ним на осно ву и да ље ва же ћег Уста ва 
Ср би је из 1990. го ди не, убе дљи вом по бе дом ДОС-а на њи ма24) и 
кон сти ту и са њем но ве ре пу блич ке скуп шти не и вла де. Ка ко ка же 
М. По ду на вац: „С пра вом је ода бра на стра те ги ја кон ти ну и те та, на-
су прот ‘то тал ном рас ки ду’ и из град њи уто пиј ског све та exnihilo, 
ко ји по пра ви лу ра за ра ју дру штве но тки во, ра ђа ју ег зи стен ци јал ни 
страх од не по рет ка и отва ра ју вра та ауто ри тар но сти”.25) Но, овај 
аутор баш у пред у зе тој стра те ги ји кон ти ну и те та, као и у не ким 
дру гим фак то ри ма, по пут „ко рек тив не прав де”, „им пе ра ти ва по-
рет ка” и „кон сти ту ци о на ли за ци је ре во лу ци је”, ви ди раз лог због 
ко јег по ли тич ке про ме не у Ср би ји тре ба тре ти ра ти као при мер 
„ли бе рал не ре во лу ци је”. Јер, по ње му, упра во ли бе ра ли зам, као 
„јед на по ли тич ка кул ту ра са мо о гра ни ча ва ња”, не зах те ва „то тал ну 
про ме ну вла да ју ћих прин ци па да би се је дан тип про ме на озна-
чио као ре во лу ци о нар ни”.26) По на шем ми шље њу, ме ђу тим, та ква 
по ли тич ка кул ту ра, са обе леж јем са мо о гра ни ча ва ња, је сте ци вил-
на по ли тич ка кул ту ра, а њој је ин хе рент на не ре во лу ци о нар на, већ 

22) Ка да се ов де го во ри о по сле пе то ок то бар ском чу ва њу ле гал ног кон ти ну и те та и по што ва-
њу ле га ли те та, ми сли се пр вен стве но на не про ме ње ност по сто је ћег устав ног устрој ства 
и на ње му уте ме ље них по ли тич ких и прав них ин сти ту ци ја. При том се не за не ма ру је 
чи ње ни ца да су не ки ва же ћи за кон ски про пи си, ко ји ма је бив ши ре жим на сто јао да кон-
тро ли ше рад мно гих дру штве них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, пре ста ли спон та но да се 
при ме њу ју од стра не ових (нпр. Бе о град ски уни вер зи тет је по чео да при ме њу је ста ри 
За кон, ко ји је био на сна зи пре до но ше ња ре пре сив ног За ко на о уни вер зи те ту из 1998.), 
као ни слу ча је ви тзв. кри зних шта бо ва и укла ња ња, ми мо ле гал не про це ду ре, до та да-
шњих ре жим ских ру ко вод ста ва у мно гим ор га ни за ци ја ма из раз ли чи тих дру штве них 
де лат но сти.  

23) Ми ло рад Бе лан чић, „Де мо крат ске про ме не и от по ри”, у: Ива на Спа сић, Ми лан Су бо тић 
(урс.), Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, op.cit, стр. 205; 208-9. 

24) На тим ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма у Ср би ји, одр жа ним 23. де цем бра 2000. 
го ди не, ДОС је осво јио чак 70,4 од сто по сла нич ких ман да та; док је ме ђу пар ти ја ма 
ста рог ре жи ма нај ви ше ман да та осво јио СПС – 14,8 од сто, СРС - 9,2 од сто, а ЈУЛ ни је 
из во је вао ни јед но по сла нич ко ме сто (пре ма: Вла ди мир Го а ти, „При ро да по рет ка и ок-
то бар ски пре врат у Ср би ји”, op.cit., стр. 54).

25) Ми лан По ду на вац, „Бу дућ ност ли бе рал не ре во лу ци је у Ср би ји”, у: Ива на Спа сић, Ми-
лан Су бо тић (урс.), Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, op.cit, стр. 
155.

26) Ibid.,стр. 156.
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ево лу тив на стра те ги ја про ме на, ка ква је и са ма стра те ги ја гра ђан-
ске не по слу шно сти ко ја је та да у Ср би ји и при ме ње на.

И не са мо што ни је до шло до устав но-прав ног дис кон ти ну-
и те та, не го се про тест ним де ло ва њем гра ђа на ни је ни те жи ло пре-
ки ду ра да прав ног по рет ка. Са свим су прот но, ма сов ни гра ђан ски 
от пор је, као што Ан то нић ис ти че, „до кра ја... ак ти ви рао све у куп-
ни (по сто је ћи – прим. А. М.) прав ни по ре дак”27). Дру гим ре чи ма, 
про те сти су би ли усме ре ни на из ну ђи ва ње при зна ња и по што ва ња 
са мог ле га ли те та: „При ти ском на ули ца ма Бе о гра да ни је се хте ло 
ни шта ви ше од оног што пре ма за ко ну и де мо крат ским про це ду-
ра ма гра ђа ни ма и гру пи по ли тич ких пар ти ја при па да – при зна ње 
ре гу лар них ре зул та та из бо ра”.28) Ра ди ло се, за пра во, о ко ри шће њу 
јед не так ти ке ти пич не за прак су гра ђан ске не по слу шно сти; оне ко-
ју је по себ но афир ми сао Мар тин Лу тер Кинг, пред во де ћи бор бу за 
гра ђан ска пра ва аме рич ких цр на ца, а ко ја ина че спа да у те о риј ски 
„нај чи сти је” при ме ре овог ти па ци вил ног де ло ва ња. Реч је о стра-
те ги ји пре о кре та ња ле га ли стич ких ар гу ме на та про тив вла сто др жа-
ца, та ко што се по ста вље ни зах те ви за сни ва ју упра во на  устав ним 
на че ли ма и по зи тив ним нор ма ма прав ног по рет ка. То су ра ди ли и 
уче сни ци ма сов них про те ста у Ср би ји, јер они ни су зах те ва ли ус-
по ста вља ње не ког пот пу но но вог устав ног си сте ма, већ су бра ни ли 
устав но за га ран то ва но пра во гла са и дру га по сто је ћа устав на пра ва 
и на че ла, као и на њи ма фор мал но уте ме љен де мо крат ски основ 
ле ги ти ми за ци је вла сти. То зна чи да, ка ко би Ролс (John Rawls) ре-
као, „јав ни кон цепт прав де”и осе ћај за исту29) код ве ћи не гра ђа на 
ни су би ли у ко ли зи ји са устав ним на че ли ма и по зи тив но-прав ним 
нор ма ма, већ пре све га са по на ша њем та да шњих вла сто др жа ца ко-
је се од ли ко ва ло њи хо вим гру бим кр ше њем. По сто јао је, да кле, 
рас ко рак из ме ђу устав них нор ми и по ли тич ке ствар но сти, а отуд и 
на сто ја ње да се он от кло ни пу тем при мо ра ва ња по ли тич ке вла сти 
ко ја га је и узро ко ва ла да при зна из бор ни по раз и омо гу ћи нор мал-

27) Сло бо дан Ан то нић, „При ро да пе то ок то бар ског пре вра та, ‘Ми ло ше ви ће во за ве шта ње’ и 
де мо крат ска Ср би ја”, op.cit. , стр. 36.

28) Ђор ђе Па ви ће вић, Ива на Спа сић, „Пре ла зна оце на: Про ме не у Ср би ји као об лик со ци-
јал ног уче ња”, op.cit, стр. 137.

29)  Ва жно је ука за ти да не ки те о ре ти ча ри, по пут нпр. Ха бер ма са, по на шем ми шље њу, с 
пра вом ис ти чу спор ност Рол со вог схва та ња „јав ног кон цеп та прав де” као не ка квог a
priori утвр ђе ног и не про мен љи вог кон цеп та, око ко га је у устав ној де мо кра ти ји јед ном 
и за у век по стиг ну та са гла сност и ко ји не под ле же ни ка квим по нов ним раз ма тра њи ма, 
ре ви зи ја ма и при ла го ђа ва њи ма, те ко ји он да ne би мо гао и сам би ти пред мет гра ђан ске 
не по слу шно сти. Сто га је, ка ко то уоча ва Сабл, уме сто „јав ног кон цеп та прав де”, мно-
го зна чај ни ји и при хва тљи ви ји Рол сов по јам „осе ћа ја за прав ду” код ве ћи не гра ђа на, 
у сми слу њи хо ве спрем но сти и же ље да се по сту па пра вед но (ви де ти: An drew Sabl, 
«Lo o king for ward to ju sti ce: Raw lsi an ci vil di so be di en ce and its non-Raw lsi an les sons», The
JournalofPoliticalPhilosophy, Vol. 9, No. 3, 2001, стр. 307-30).
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но функ ци о ни са ње устав ног по рет ка, без те жње за са мим устав-
ним дис кон ти ну и те том. Пре ма то ме, гра ђан ске ак ци је от по ра су 
ту има ле про тек тив ну и де фан зив ну уло гу у од но су на фор мал ни 
устав ни по ре дак, баш као што је то слу чај и код дру гих, „пра вих” 
при ме ра гра ђан ске не по слу шно сти. Ива на Спа сић у тој чи ње ни ци, 
да се пе то ок то бар ски до га ђа ји ка рак те ри шу про тек тив ним еле мен-
ти ма, то јест оним што А. Мол нар на зи ва вр ше њем „кон зер ва тив не 
кон сти ту тив не вла сти”30), ви ди не са мо је дан од раз ло га због ко га 
то ипак је су би ли чи но ви гра ђан ске не по слу шно сти, не го и ва жан 
мо ме нат ко ји по ка зу је да ни је у пот пу но сти ис прав но на зи ва ти их 
ре во лу ци јом.

По ред то га, ова аутор ка из два ја још два зна чај на раз ло га у 
при лог ста ва да ана ли зи ран слу чај Ср би је спа да у при ме ре спро-
во ђе ња прак се от ка зи ва ња гра ђан ске по слу шно сти.31) Је дан од њих 
се од но си на крај њи циљ ко ји су гра ђа ни же ле ли овим пу тем да 
оства ре, а то је оте ло вље ње њи хо вог схва та ња прав де и ујед но са-
мог са др жа ја уста ва у за кон ским и под за кон ским ак ти ма, као и у 
ствар ној по ли тич кој прак си, од но сно вр ше њу функ ци ја вла сти. 
Пре ма Спа си ће вој, у овом по гле ду, то је би ла и јед на „про јек тив на 
гра ђан ска не по слу шност”, чи ја се мо гућ ност по сто ја ња пот пу но 
пре ви ђа у до ми нант ним рол сов ским кон цеп ци ја ма.Дру ги, ма да не 
и ма ње би тан раз лог због ко га се та ко ђе мо ра ува жи ти да се ту 
ра ди ло о гра ђан ској не по слу шно сти, ти че се не че га што ми узи ма-
мо за јед но ге не рал но по жељ но свој ство по ли тич ког де ло ва ња. Реч 
је о са мо ре флек сив но сти, од но сно чи ње ни ци да су са ми гра ђа ни 
сво је ак ци је не на сил ног от по ра по ли тич кој вла сти са мо ра зу ме ва ли 
као ак ци је гра ђан ске не по слу шно сти, те су се, што је од по себ не 
ва жно сти, у скла ду с тим и по на ша ли на од ре ђен ци вил(изов)ан 
на чин (ма кар ка да је реч о ве ли кој ве ћи ни про те ста на та). И ту до-
ла зи мо до оне кључ не тач ке – ци вил не по ли тич ке кул ту ре, ко ју смо 
фор му ли са ли као ну жан нор ма тив ни услов без ко га уоп ште и ни је 
мо гу ћа прак са гра ђан ске не по слу шно сти.32) 

30)  О Мол на ро вом  од ре ђе њу гра ђан ске не по слу шно сти као јед ном од об ли ка спро во ђе ња 
„кон зер ва тив не кон сти ту тив не вла сти”, чи ме се ин си сти ра на ње ној ис кљу чи во про тек-
тив ној уло зи, ви де ти: Алек сан дар Мол нар, Расправаодемократскојуставнојдржави
4:Грађансканепослушност, Са ми здат Б92, Бе о град, 2002, гл. XXI: „Де мо крат ска устав-
на др жа ва“, стр. 21-35; та ко ђе и наш рад: Алек сан дра Ми ро вић, „Са вре ме на схва та ња 
гра ђан ске не по слу шно сти”, Политичкаревија, вол. 23, бр. 01/2010, стр. 13-7.

31) Ове раз ло ге ко ји го во ре у при лог то ме да ан ти ре жим ска не на сил на бор ба срп ских гра-
ђа на из 2000. год. ипак мо же пот па да ти под по јам гра ђан ске не по слу шно сти, И. Спа сић 
из но си у: „Гра ђан ска не по слу шност”, Пре драг Кр стић (ур.), Критичкипојмовникци
вилногдруштва(II), Гру па 484, Бе о град, 2004, стр. 71-5.     

32) О зна ча ју ци вил не кул ту ре као ну жном кон тек сту ал ном окви ру ове вр сте по ли тич ког 
де ло ва ња и њи хо вом ме ђу од но су, ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, „О гра ђан ској не по слу-
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Не ће мо ов де, на рав но, твр ди ти да је у срп ском дру штву из 
де ве де се тих го ди на по сто ја ла ци вил на по ли тич ка кул ту ра на не-
ком ви со ком сте пе ну раз во ја, ни ти да је тај по ли тич ко-кул тур ни 
тип био пре о вла ђу ју ћи на ни воу це ле ње го ве по пу ла ци је. Али је 
по сто ја ла очи глед но до вољ но ве ли ка ма њи на њих ко ји су по се до-
ва ли гра ђан ску вр ли ну хра бро сти и од луч ност да за јед но са дру-
ги ма де лу ју у од бра ни сво јих гра ђан ских пра ва. При том, ти ци-
вил но де лат ни по је дин ци су сво јим мо рал ним и ин те лек ту ал ним 
ин те гри те том ус пе ли да мо ти ви шу и мо би ли шу дру ге, ути чу ћи та-
ко и на об ли ко ва ње јав ног мне ња и ини ци јал но ши ре ње кри тич ке 
све сти и дру гих ци вил них ори јен та ци ја ме ђу гра ђа ни ма Ср би је. 
Да кле, по сто ја ло је оно на шта се осла ња и сам кон цепт гра ђан ске 
не по слу шно сти још од по чет ка сво је мо дер не исто ри је, а то је де-
лат на ма њи на мо рал но узо ри тих по је ди на ца.  

Чи ње ни ца је да ли бе рал но-де мо крат ска, а по себ но ци вил на 
по ли тич ка кул ту ра као, по на ма, је дан њен раз ви је ни ји об лик, не-
ма ју не ке ду бље ко ре не у тра ди ци ји срп ског дру штва, али то не 
зна чи да ни је би ла мо гу ћа ње го ва по ли тич ко-кул тур на, баш као и 
оп ште-кул тур на ево лу ци ја. Та кво по јед но ста вље но гле ди ште, ко је 
не узи ма до вољ но у об зир ди на мич ку ди мен зи ју по ли тич ке кул ту-
ре и фак то ре ко ји на њу под сти чу ће де лу ју, пред ста вља, на жа лост, 
ско ро оп ште ме сто у до ма ћим ака дем ским и ин те лек ту ал ним кру-
го ви ма.33) А упра во кроз ак тив ност ци ви ли те та то ком по след ње де-
це ни је XX ве ка и, на ро чи то, у пе то ок то бар ским до га ђа ји ма, ма ни-
фе сто ва ла се јед на раз ви ја ју ћа ци вил на по ли тич ка кул ту ра срп ског 
гра ђан ства. То по твр ђу је да су обич ни сте ре о ти пи оне тврд ње да 
су ауто ри та ри зам и тра ди ци о на ли зам кључ не и прак тич но не про-
мен љи ве осо би не срп ског дру штва, те да су ту ва здан до ми нант-
ни по да нич ки мен та ли те ти и па три јар хал но-па ла нач ка оби чај ност. 
Дра го љуб Ми ћу но вић, ина че је дан од рет ких ко ји то екс пли ци те 
не ги ра, ве ро ват но због сво је не са мо ака дем ске, већ и по ли тич ке 
пер спек ти ве по сма тра ња, го во ре ћи ко ло кви јал но о срп ском „на ро-
ду”, ис ти че да не мо же мо тек та ко ре ћи да смо не ки ауто ри та ран 
или тра ди ци о на лан на род, са од ре ђе ним вред но сним си сте мом, ти-
пич ним по на ша њи ма и пре по зна тљи вим мен та ли те ти ма, не го пре 
да смо „је дан збу њен на род, стра хо ви то збу њен, и с пра вом збу-

шно сти као еле мен ту ци вил не по ли тич ке кул ту ре”, Политичкаревија,вол. 24, бр. 02/10, 
ИПС, Бе о град, 2010, стр. 1-20. 

33) Ме ђу оним рет ким ауто ри ма ко ји под вла че зна чај ове ди на мич ке ди мен зи је по ли тич ке 
кул ту ре, ис ти че се Мир ја на Ва со вић. Она и сам Ал мон дов и Вер бин (Ga briel A. Al mond; 
Sid ney Ver ba) кон цепт ци вил не кул ту ре оспо ра ва пре све га због ње го ве ста тич но сти. 
Ви де ти: М. Ва со вић, „По ли тич ка со ци ја ли за ци ја и про ме не по ли тич ке кул ту ре”, у: М. 
Ва со вић (ур.), Фрагментиполитичкекултуре,ИДН, Бе о град, 1998, стр. 80-4.   
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њен, јер смо мо ра ли да ре ша ва мо ства ри о ко јим ни смо мо гли ни 
да са ња мо”.34) Но, „ре ша ва ју ћи те ства ри” у ци вил ној аре ни, гра-
ђа ни Ср би је су по сте пе но сти ца ли ци вил не вред но сти и ори јен та-
ци је, по ста ју ћи све ви ше све сни свог по ли тич ког су бјек ти ви те та 
и гра ни ца сво је по ли тич ке обли га ци је на по слу шност. Ме ђу тим, 
по ме ну ти сте ре о ти пи обич но се гра де пу тем оних про тив реч них 
и ис кљу чи вих ста во ва ти па: „Ср би има ју не де мо крат ску по ли тич-
ку кул ту ру, али ја ни сам њен део, иако сам Ср бин/Срп ки ња”.35) И. 
Спа сић и Ђ. Па ви ће вић ову вр сту „ис кљу чи вих ста во ва” на до ма-
ћој те о риј ској сце ни од ре ђу ју као ка рак те ри стич ну за „по вла шће-
не по сма тра че”, са „при ви ле го ва ним уви дом”, ко ји из но се та кве 
„са мо по твр ди ве те зе”, а у ства ри про јек ту ју ап стракт не нор ма-
тив не мо де ле, уз за не ма ри ва ње дру штве не ствар но сти. Они, пак, 
пле ди ра ју за оне, ка ко су их на зва ли, „ре а ли стич ке ста во ве”, ко ји 
на сто је да оства ре не про ме не и по на ша ње но вих вла сти оце њу ју 
ис кљу чи во на ба зи кри те ри ју ма успе шно сти. Али, та ко ђе, сма тра ју 
и да, услед од су ства не ких ја сних ме ри ла про це не, ову вр сту ста во-
ва тре ба до пу ни ти „те зом о про ме на ма у Ср би ји као ку му ла тив ној 
ма ни фе ста ци ји про це са со ци јал ног уче ња”.36) 

Оно што се ов де же ли ис та ћи је сте да је ви ше го ди шња прак-
са не на сил ног су прот ста вља ња гра ђа на Ср би је бив шем ре жи му 
пред ста вља ла и сво је вр сну шко лу де мо кра ти је, то јест про цес дру-
штве не еду ка ци је о при ме ни гра ђан ске не по слу шно сти и дру гих 
ци вил них стра те ги ја по ли тич ког де ло ва ња. Тим кон ти ну и ра ним 
про це си ма по ли тич ке еду ка ци је и со ци ја ли за ци је ин ди ви дуа за 
вред но сти ци вил ног дру штва фор ми ран је је дан ипак со ли дан „ци-
вил ни вред но сни ам би јент” (Љ. Де спо то вић); јер, у су прот ном, да 
ни је би ло то га, не би ни би ла мо гу ћа она ис ка за на гра ђан ска ини-
ци ја тив ност и ма сов на про тест на ан га жо ва ност, ко је су се по ка за ле 
и као кључ за де мо кра ти за ци ју кон цен три са не по ли тич ке мо ћи.37) 

34) Дра го љуб Ми ћу но вић, „По глед на про ме не из пер спек ти ве по ли ти ча ра”, у:  И. Спа сић, 
М. Су бо тић (урс.), Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, op.cit., стр. 
202.  

35) Ђор ђе Па ви ће вић, Ива на Спа сић, „Пре ла зна оце на: Про ме не у Ср би ји као об лик со ци-
јал ног уче ња”, op.cit., стр. 140.

36) Све нав. пре ма: Ibid.,стр. 137; 140. Па ви ће вић/Спа сић у сво јој иде ал тип ској кла си фи-
ка ци ји ста во ва о пе то ок то бар ским и ка сни јим до га ђа ји ма у Ср би ји, по ред по ме ну тих, 
из два ја ју и „пар ти зан ске ста во ве”, ка рак те ри стич не за уче сни ке у ок то бар ским до га-
ђа ји ма, ко ји се иден ти фи ку ју са но вим вла сти ма и не кри тич ки одо бра ва ју све њи хо ве 
по те зе. 

37) По Де спо то ви ћу, „по ље кон цен три са не по ли тич ке мо ћи… не мо гу ће је де мо кра ти зо ва-
ти, без раз у ђе ног и плу ра ли зо ва ног по кре та гра ђан ске ини ци ја тив но сти. А овог опет 
не ма без стал не по ли тич ке еду ка ци је и со ци ја ли за ци је је дин ки за вред но сти де мо крат-
ске по ли тич ке кул ту ре” (Љу би ша Де спо то вић, „По ли тич ка со ци ја ли за ци ја вред но сти 
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Све то упу ћу је на по сто ја ње јед ног дво стру ког од но са из ме ђу ци-
вил ног дру штва и ци вил не по ли тич ке кул ту ре, ко ји се у оном за не-
ма ри ва њу њи хо вих ди на мич них ди мен зи ја пот пу но пре ви ђа: као 
што ак тив ност ци вил ног дру штва ути че на раз вој и ши ре ње ци-
вил не кул ту ре, та ко и раз вој ове кул ту ре има по врат но деј ство на 
да љи раст ци вил ног дру штва и под сти ца ње гра ђан ског ак ти ви зма. 

Про цес сти ца ња по ли тич ког пу но лет ства ни је био за срп ске 
гра ђа не јед но стван и лак, бу ду ћи да је тре ба ло про ћи кроз ви ше 
фа за или „чво ри шта”38), али су они у ви ше на вра та по ка за ли да су 
на том пу ту мно го ви ше од ма кли у од но су на са му ели ту та да шње 
пар тиј ске опо зи ци је. То је ви дљи во, ре ци мо, у њи хо вом не при ста-
ја њу да сле по сле де од лу ке опо зи ци о них во ђа и да се ода зи ва ју 
њи хо вим по зи ви ма за про тест но де ло ва ње, он да ка да то ни су сма-
тра ли свр сис ход ним, као у је сен 1999. (а ис по ста ви ло се да су би-
ли у пра ву), или у вр ше њу при ти ска за об је ди ња ва ње пар тиј ске 
опо зи ци је (што је би ло, ка ко се ка сни је по ка за ло, и пре суд но за 
по стиг нут из бор ни успех). Та ко је до шло до из ве сног пре о кре та 
у од но су из ме ђу ци вил них и по ли тич ких ак те ра про ме на, јер су 
„вођ ство” прак тич но би ли пре у зе ли гра ђа ни. 

Ко нач но, ако су из пе ри о да Ми ло ше ви ће ве вла ди ви не гра-
ђа ни Ср би је из ву кли не ке по у ке, пре све га у по гле ду отре жње ња 
и из ве сне де ми то ло ги за ци је, од но сно ка ко са мо пер цеп ци је, та ко и 
пер цеп ци је све та око се бе, успе шним пру жа њем гра ђан ског от по ра 
том ре жи му и ис хо дом пе то ок то бар ских до га ђа ја, они су по вра ти-
ли са мо до сто јан ство и сте кли ве ру у се бе и сна гу свог удру же ног 
по ли тич ког де ло ва ња. Ка ко С. Ан то нић ис прав но при ме ћу је, то су, 
по ред ни за не га тив них, они ма ло број ни, али и ве о ма зна чај ни по-
зи тив ни еле мен ти „Ми ло ше ви ће вог за ве шта ња” Ср би ји.39)

Не тре ба, ме ђу тим, из гу би ти из ви да ни зна чај оне де мо крат-
ске псе у до мор фо зе си сте ма с по чет ка де ве де се тих. На и ме, као што 
по сто ји дво стру ка ве за из ме ђу ци вил ног дру штва и ње му ин хе-

ци вил ног дру штва као ну жан услов де мо крат ских про ме на у Ср би ји”, у: Ву чи на Ва-
со вић, Ву ка шин Па вло вић (урс.), Условиистратегиједемократизације, ЈУПН, ФПН, 
Бе о град, 2004, стр. 206).

38) Срећ ко Ми ха и ло вић на во ди пет та квих чво ри шта ко ја су по сто ја ла на пу ту сти ца ња по-
ли тич ке зре ло сти гра ђа на Ср би је: „1. ‘де на ци о на ли за ци ја’ гра ђа на и њи хо во при зе мље-
ње; 2. пер цеп ци ја пре жи вља ва ња (ми ни му ма стан дар да) као при о ри тет ног по ли тич ког 
пи та ња, 3. тран спа рент но опре де ље ње за ‘об је ди ње ну’ опо зи ци ју, 4. раз стра ши ва ње и 
опре де ље ње за из бор ну пар ти ци па ци ју... 5. спрем ност гра ђа на да си лом од бра не сво је 
гла со ве” (С. Ми ха и ло вић, „По ли тич ке фор му ле одр жа ња и про ме не ре жи ма у Ср би ји”,
у: И. Спа сић, М. Су бо тић (урс.), Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, 
op.cit., стр. 66).  

39) Сло бо дан Ан то нић, „При ро да пе то ок то бар ског пре вра та, ‘Ми ло ше ви ће во за ве шта ње’ и 
де мо крат ска Ср би ја”, op.cit., стр. 37-9.
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рент не ци вил не кул ту ре (у по гле ду ме ђу соб ног по врат ног ути ца ја 
тих фак то ра на њи хов да љи раз вој), та ква ве за по сто ји и из ме ђу 
ових фе но ме на, с јед не, и ин сти ту ци ја си сте ма, с дру ге стра не. То 
је Кла ус Офе (Cla us Of fe) до бро из ра зио на сле де ћи на чин: „Гра ђа-
ни чи не до бре ин сти ту ци је, а ин сти ту ци је су ‘до бре’ у оној ме ри у 
ко јој про из во де и га је до бре гра ђа не или ‘бо ље лич но сти’ гра ђа на 
ко ји су на ви кли на те ин сти ту ци је или их осе ћа ју као сво је...”40) 
Си стем ско-ин сти ту ци о нал ни кон текст пред ста вља сва ка ко оквир 
по на ша ња ак те ра. И у то ме, као што ис ти че С. Ор ло вић, по сто ји 
са гла сност из ме ђу да нас до ми нант ног но вог ин сти ту ци о на ли зма 
и би хеј ви о ри зма, као два у би ти раз ли чи та ме то до ло шко-те о риј ска 
при сту па. Али, на дру штве но и по ли тич ко де ло ва ње гра ђа на ути чу, 
чак би смо ре кли пре суд но, и дру штве не нор ме. А у слу ча ју Ср би је 
упра во су ци вил не нор ме јед не но ве по ли тич ке кул ту ре у на ста ја-
њу обез бе ђи ва ле ну жан кон тек сту ал ни оквир за при ме ну прак се 
гра ђан ске не по слу шно сти.    

Но, по ста вља се пи та ње за што ак те ри ци вил ног дру штва у 
по сле пе то ок то бар ским усло ви ма „си му ли ра не” или „шлај фу ју ће 
де мо кра ти је”41) у Ср би ји ни су би ли до вољ но ак тив ни, те у од ре-
ђе ним си ту а ци ја ма ко је је ка рак те ри са ла она со кра тов ска ди ле ма 
ни су при бе га ва ли, или ма кар не ефи ка сно, оправ да ној гра ђан ској 
не по слу шно сти. И да нас ка да је из ве сно у Ср би ји де мо кра ти ја пот-
кон со ли до ва на, што ће ре ћи да је ус по ста вље на и кон со ли до ва на 
из бор на де мо кра ти ја42), и ка да је про цес из град ње де мо крат ских 
ин сти ту ци ја мо жда и од ма као у прав цу оног Дај мон до вог (La rry 
Di a mond) сред њег ти па (из ме ђу из бор не и ли бе рал не де мо кра ти је), 
али се „ин сти ту ци о нал ни не ред”43) и да ље упор но одр жа ва, из о ста-
је при ме на гра ђан ске не по слу шно сти, он да ка да је та ква прак са 
по треб на и оправ да на.

40) Cla us Of fe, “De sig ning in sti tu ti ons in east euro pean tran si ti ons”, у: TheTheoryofInstitutio
nalDesign, стр. 199; нав. пре ма: Сла ви ша Ор ло вић, „Про бле ми де мо крат ске кон со ли да-
ци је Ср би је”,op.cit. , стр. 106.    

41) Јо ви ца Тр ку ља, „Ср би ја на исто риј ској пре крет ни ци”, у: И. Спа сић, М. Су бо тић (урс.), 
Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, op.cit., стр. 117; 126.  

42) Ов де се осла ња мо на кон цепт пот кон со ли да ци је ко ји су раз ра ди ли Д. Па вло вић и С. 
Ан то нић, по ла зе ћи од Ше дле ро вог кон цеп та кон со ли да ци је (An dre as Sche dler, “What is 
de moc ra tic con so li da tion?”, 1998), по ко јем сва ком ти пу де мо крат ског по рет ка, као од ре-
ђе ном до стиг ну том сте пе ну де мо кра ти је, од го ва ра и је дан по се бан тип кон со ли да ци-
је. О то ме ви де ти: Ду шан Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, Консолидацијадемократских
установауСрбијипосле2000.године, op.cit. , стр. 191-7.      

43) О по сле ди ца ма тран зи ци о ног ин сти ту ци о нал ног ха о са у Ср би ји, ви де ти: Ми лан Јо ва-
но вић, „По ли тич ки си стем и ин сти ту ци о нал ни не ред”, Политичкаревија, год. II, бр. 
1/03, ИПС, Бе о град, 2003, стр. 125-46.  
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 Је дан од бо љих при ме ра је слу чај пред ло га За ко на о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав ном ин фор ми са њу ко ји је, 
и по ред очи то сти ње го вих не де мо крат ских и ан ти е вроп ских 
ре ше ња, су прот них и са мим по зи тив ним нор ма ма и прин-
ци пи ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не, ипак био 
усво јен 31. ав гу ста 2009. го ди не, до ду ше уз не ке аманд ман ске 
мо ди фи ка ци је, али ти ме и да ље ни је би ла от кло ње на мо гућ-
ност про из во ђе ња озбиљ не ле гал не не прав де. Иако су њи ме 
би ле угро же не сло бо де ми шље ња и из ра жа ва ња, као и пра во 
гра ђа на на сло бод но ин фор ми са ње, уз оте жа ва ње усло ва за 
про фе си о на лан и објек ти ван рад ме ди ја, ши ра гра ђан ска јав-
ност, и по ред из ве сних ре ла тив но сла бих по ку ша ја струч не 
јав но сти да је ани ми ра и мо би ли ше, ни је по ка за ла не ку ве ћу 
спрем ност за ак тив но ан га жо ва ње кроз про те сте и дру ге ак-
ци је от ка зи ва ња гра ђан ске по слу шно сти, ка ко би се спре чи ло 
да је дан та ко не ле ги ти ман за кон ски пред лог уоп ште и уђе у 
скуп штин ску про це ду ру.44) Та ко ђе, и по сле усва ја ња и сту па ња 
на сна гу до тич ног ак та, ре ак ци ја ци вил ног дру штва, у ви ду вр ше-
ња ва нин сти ту ци о нал ног при ти ска на власт да се он ста ви ван деј-
ства, пот пу но је из о ста ла. На рав но, ов де би био мо гућ при го вор 
да, услед по кре та ња по ступ ка за оце ну устав но сти пред Устав ним 
су дом Ре пу бли ке Ср би је и че ка ња на ње го ву од лу ку, још ни су би ла 
ис цр пље на сва ин сти ту ци о нал на и ле гал на сред ства, те да се за то и 
ни је био сте као је дан од основ них усло ва за ак ти ви ра ње при род ног 
пра ва гра ђан ске не по слу шно сти и ње ну ле ги тим ност. Али, ка ко се 
на осно ву по сто је ћег ис ку ства мо гло по у зда но прет по ста ви ти да ће 
се на окон ча ње по ступ ка пред УСС и од лу ку овог фор мал ног „чу-
ва ра уста ва” по ду же че ка ти (од лу ка овог те ла о не у став но сти ка-
зне них, али и ве ћи не дру гих од ре да ба тог за кон ског ак та до не та је 
тек 21.07.2010, да кле, ско ро на кон го ди ну да на), упра во због оног 
по ме ну тог „ин сти ту ци о нал ног не ре да” (би ло да су у пи та њу објек-

44) На и ме, мно ги до ма ћи и стра ни струч ња ци ука зи ва ли су на по тен ци јал ну опа сност 
ко ју je тај акт носиo у ви ду по сле дич ног уво ђе ња цен зу ре и ауто цен зу ре у ме ди ји ма, 
због пред ви ђе них дра кон ских ка зни, али и на оп ште оте жа ва ње усло ва ме диј ског ра-
да (ри го ро зним од ред ба ма о ре ги стра ци ји, мо гу ћем га ше њу и об у ста ви ра да ме ди ја и 
др.). Та ко ђе, и ре ле вант не ме ђу на род не ин сти ту ци је, као што су ОЕБС, Са вет Евро пе, 
Ме ђу на род на фе де ра ци ја но ви на ра, Ме диј ска ор га ни за ци ја Ју го и сточ не Евро пе (SE E-
MO), би ле су из ра зи ле за бри ну тост због по др шке срп ских вла сти та квом За ко ну ко ји 
je по тен ци јал но мо гао за у ста ви ти де мо крат ски раз вој зе мље, као и озбиљ ну сум њу у 
про це ду ру ње го вог до но ше ња, с об зи ром на из о ста нак не ке ве ће и озбиљ не јав не рас-
пра ве. И по ред апе ла из ве сне дру штве не ма њи не на „осе ћај за прав ду” код ве ћи не, у 
про те сту ис пред згра де Пар ла мен та, на дан усва ја ња овог пред ло га За ко на, уче ство ва ло 
је са мо пе де се так гра ђа на, углав ном при пад ни ка УНС-а (Удру же ња но ви на ра Ср би је) 
и не што ме диј ских струч ња ка (из вор: Рој терс, „Оштар за кон о ин фор ми са њу”, Вести
Б92, 01.09.2009; ин тер нет: www.na slo vi.net/2009-09-01/b92/roj ters-ostar-za kon-o-in for mi-
sa nju/130352g; 06/04/2010). 
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тив ни или, пак, су бјек тив ни раз ло зи45)), а има ју ћи у ви ду огро ман 
зна чај ко ји ме диј ска сфе ра има за де мо кра тич ност јед ног дру штва, 
сма тра мо да је у овом слу ча ју био не са мо оправ дан, не го и нео п-
хо дан ур ген тан гра ђан ски от пор не на си љем (као не фор мал ни про-
тек тив ни ме ха ни зам) про тив та кве озбиљ не не прав де ле га ли те та 
ко јом су се до во ди ли у пи та ње фун да мен тал ни де мо крат ски прин-
ци пи и устав но и ме ђу на род но-прав но по зи ти ви ра на људ ска и гра-
ђан ска пра ва и сло бо де. Оно што по себ но за бри ња ва, ме ђу тим, је-
сте чи ње ни ца да тај акт ни је не ка кав изо ло ва ни при мер ле гал ног 
кр ше ња ових пра ва. Сли чан слу чај је, на при мер, и са За ко ном о 
елек трон ским ко му ни ка ци ја ма (усво је ним 29. ју на 2010.); а све то 
је сте по твр да оце не да је у за ко но дав ном про це су у Ср би ји још 
увек ве о ма при су тан по ли тич ки во лун та ри зам46), ко ји је и узроч ник 
на стан ка ова квих „ле гал них не пра ва” (или, ка ко је Рад брух /Gu-
stav Rad bruch/  то још на звао, „до ка зи во не ис прав ног по зи тив ног 
пра ва”)47) ко ја про ду ку ју, да се опет по слу жи мо тер ми но ло ги јом 
по ме ну тог ауто ра, „не под но шљи ве” за кон ске не прав де.        

Прем да је још дуг пут до пот пу не кон со ли да ци је, у сми слу 
ус по ста вља ња и ста би ли за ци је раз ви је ног си сте ма де мо крат ских 
ин сти ту ци ја, ин хе рент ног де мо крат ским устав ним др жа ва ма, не ма 
сум ње да у Ср би ји да нас, де це ни ју на кон по ли тич ког пре о кре та, 
по сто је ћи си стем ско-ин сти ту ци о нал ни оквир обез бе ђу је ви ше од 

45) О ге не рал ним ин сти ту ци о нал ним сла бо сти ма и по сто је ћој не е фи ка сно сти у ра ду Устав-
ног су да Ср би је као раз ло зи ма за ну жну прав ну ре фор му, струк тур ну ре ор га ни за ци ју и 
мо дер ни за ци ју овог ва жног др жав ног ор га на, ви де ти: Мар ко Пеј ко вић, „Устав ни суд у 
по ли тич ком си сте му Ср би је и ком па ра тив на ис ку ства: Те о ри ја и прак са”, Српскаполи
тичкамисао, год. 17, вол. 29, бр. 3/10, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 153-74; та ко ђе, ви де ти и 
је дан наш осврт на овај из у зет но зна ча јан рад, у: Алек сан дра Ми ро вић, „Нор ма тив ност 
и де мо кра ти ја” (при каз ча со пи са СПМ, те ма бро ја: „Де мо кар ти ја, јед на кост и мо рал”, 
бр. 3/10), Политичкаревија, год. (XXII) IX, вол. 26, бр. 04/10, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 
367-72; као и: Ми о драг Ра до је вић, „Устав ни суд Ср би је”, Политичкаревија, год. (XXI) 
VI II, вол. 20, бр. 2/09, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 179-203.

46) Та кву оце ну је из нео пред сед ник НУНС-а (Не за ви сног удру же ња но ви на ра Ср би је), Ву-
ка шин Об ра до вић, ко мен та ри шу ћи по ме ну ту од лу ку УСС о не у став но сти и, ти ме, по-
ни шта ва њу ве ли ког бро ја од ре да ба спор них из ме на За ко на о јав ном ин фор ми са њу као 
от кла ња њу по сле ди ца, али не и са мог узро ка: „Узрок, а то је  по ли тич ки во лун та ри зам 
ко ји је и до вео до до но ше ња ова квог за ко на, ни је от кло њен” („За кон о ин фор ми са њу – 
не у ста ван”, Политика, 22.07.2010; ине тер нет: www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Dru stvo/Ne u stav-
ne-ka zne ne-od red be-iz me na-Za ko na-o-jav nom-in for mi sa nju.lt.html; 31/01/2011). 

47) Гу став Рад брух, Филозофијаправа, Но лит, Бе о град, 1980, стр. 266; 288. Овај чу ве ни 
прав ни те о ре ти чар је сма трао да ка да су за ко ни са са мо вољ ним са др жа јем, они та да ни 
не ма ју ва же ње: „... он да им на род не ду гу је по слу шност, он да и прав ни ци мо ра ју на ћи 
хра брост да им по рек ну ка рак тер пра ва“ (ibid.,266). Та ко ђе, по ње му, и са ма др жа ва у 
ко јој по сто ји та кво „за кон ско не пра во“ је сте јед на „не прав на др жа ва“(Unrechtsstaat). О 
то ме ви ше у: Алек сан дра Ми ро вић, „Кри за ле ги тим но сти и пре ста нак по ли тич ке обли-
га ци је, или пра во и ду жност гра ђан ске не по слу шно сти”, Српскаполитичкамисао, вол. 
27, бр. 01/10, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 120-2.
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оног ми ни му ма нео п ход ног за прак су гра ђан ске не по слу шно сти.48) 
Та ко ђе, с об зи ром на сте че но со ци јал но ис ку ство и раз ви ја ње ци-
вил них ка па ци те та кроз ви ше де це ниј ски про цес со ци јал ног уче ња 
и де мо крат ске еду ка ци је, си гур но да не не до ста је ни онај нор ма-
тив ни услов за овај тип по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на. Но, чи ни се 
да раз ло ге за по ста вља ња та кве прак се, као еле мен та и до ка за зре-
ло сти ци вил не по ли тич ке кул ту ре, тре ба тра жи ти на обе ма стра на-
ма, ка ко код са мих ци вил них, та ко и код по ли тич ких ак те ра. 

Ци вил но дру штво у Ср би ји да нас ни је ви ше „по ти сну то”49), 
али је гра ђан ска јав ност ако не са свим за мр ла, он да у при лич ној 
ме ри умор на. По ред то га, по сто је и број ни дру ги чи ни о ци ко ји су 
ути ца ли на то да ци вил но дру штво не по ста не пра ви „ге не ра тор 
де мо кра ти је”50), ак тив но уче ству ју ћи и у про це си ма ње ног об ли-
ко ва ња и кон со ли да ци је, па ако је по треб но и при ме ном стра те ги је 
от ка зи ва ња гра ђан ске по слу шно сти. Ов де ће мо ис та ћи са мо је дан 
ко ји нам де лу је по себ но зна чај ним, а то је да су не ки нај у ти цај ни ји 
ак те ри ци вил ног сек то ра, ве о ма ак тив ни у ра ни јој ан ти ре жим ској 
бор би, ис по љив ши вр ло бр зо по сле пе то ок то бар ске про ме не по ли-
тич ке ам би ци је, на пу сти ли ци вил ну аре ну и ин ди ви ду ал но или ко-
лек тив но пре шли у по ли тич ку аре ну. С дру ге стра не, ни по ли тич ки 
ак те ри ко ји су ра ни је у сво јим по ли тич ким бор ба ма вр ло ра чу на ли 
са ефек ти ма стра те ги је гра ђан ске не по слу шно сти, ка да су се на-
шли у по зи ци ји но ве вла сти ни су ис по љи ли не ки ве ћи сен зи би ли-
тет за раз у ме ва ње ове вр сте по ли тич ке прак се као са став ног де ла 
ци вил не кул ту ре сво га дру штва. Са свим су прот но, и они су по ка за-
ли скло ност ка тзв. ауто ри тар ном ле га ли зму: по зи ва ју ћи се на то да 
се про тест ним ак ци ја ма огра ни ча ва сло бо да кре та ња и дру га пра ва 
оста лих гра ђа на ко ји не уче ству ју у њи ма (што је, по са мом ње ном 
кон цеп ту, ле ги тим но обе леж је ове прак се, све док се ти ме не угро-

48) О то ме шта под ра зу ме ва мо под тим си стем ско-ин сти ту ци о нал ним ми ни му мом де мо-
кра ти за ци је дру штва, као јед ним од ну жних усло ва за при ме ну прак се гра ђан ске не по-
слу шно сти, го во ри ли смо у прет ход ном ра ду (в. Алек сан дра Ми ро вић, „Гра ђан ска не-
по слу шност као јед на ево лу тив на bottomup стра те ги ја де мо крат ских про ме на: Слу чај 
Ср би је”, Политичкаревија, бр. 01/11, ИПС, Бе о град, 2011, стр. 131-153.

49) Еми нент ни до ма ћи и стра ни струч ња ци и те о ре ти ча ри ста ње ци вил ног сек то ра у Ср би ји 
сре ди ном де ве де се тих го ди на XX ве ка опи си ва ли су пој мом по ти сну тог ци вил ног дру-
штва. Чак је спро ве ден и је дан на уч но-ис тра жи вач ки про је кат, ме ђу на род ног ка рак те ра, 
чи ји је ини ци ја тор и ру ко во ди лац био проф. др Ву ка шин Па вло вић, ко ји је упра во но сио 
на зив „По ти сну то ци вил но дру штво: Мо гућ но сти де мо крат ских про ме на ка отво ре ном 
дру штву у Ср би ји”. Као ре зул тат тог ис тра жи вач ког по ду хва та, при ре ђен је и об ја вљен 
и је дан збор ник ра до ва са исто и ме ним на сло вом (ви де ти: Ву ка шин Па вло вић /ур./, По
тиснутоцивилнодруштво, Еко цен тар, Бе о град, 1995). 

50) Ви ше о фак то ри ма сла бље ња ци вил ног сек то ра у Ср би ји на кон 5. ок то бра 2000, ви де ти 
у: Ми лан Јо ва но вић, „По ли тич ки си стем и ин сти ту ци о нал ни не ред”, op.cit. , стр. 138-
40.  
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жа ва фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет дру гих); те по зи ва ју ћи се на 
им пе ра тив ста бил но сти но вог по рет ка и опа сност од де ста би ли за-
ци је дру штва, иза че га у ства ри сто ји страх од де ста би ли за ци је њи-
хо ве вла сти; али и по ка зу ју ћу озбиљ ну аути стич ност за ле ги тим не 
и ра зум не зах те ве не по слу шних гра ђа на. Ме ђу тим, по ли тич ко по-
ље се не мо же ни кад са мо ста би ли зо ва ти.51) 

Оно што је ва жно по но ви ти и што би пред став ни ци вла да ју-
ће ели те, чи ји је ве ли ки део не ка да био ци вил но ак ти ван, тре ба ло 
да зна ју, то је да гра ђан ска не по слу шност, уко ли ко је оправ да на и у 
ци вил ној кул ту ри уте ме ље на, не пред ста вља са мо мо гу ћу стра те-
ги ју про ме не ре жи ма, већ пре све га је дан ста би ли зу ју ћи и нор ма-
ли зу ју ћи чи ни лац ко ји ус по ста вља ба ланс у по ли тич ком по љу ка да 
оно из ње га ис ко чи. И то ва жи ка ко за раз ви је не де мо кра ти је, та ко 
и за тзв. мла де де мо кра ти је ко је су у про це су кон со ли да ци је. А за 
ове дру ге су, по ред ко рек тив не, од по себ ног зна ча ја и ино ва тив на 
и про јек тив на уло га гра ђан ске не по слу шно сти. Сто га, та кво ра ци-
о нал но и кри тич ки усме ре но ко лек тив но де ло ва ње гра ђа на тре ба, 
ка ко по ру чу ју Па ви ће вић/Спа сић, „бри жљи во не го ва ти и уна пре-
ђи ва ти – а не нео д го вор но дис ква ли фи ко ва ти”.52)

Ана ли зи ран слу чај Ср би је и мно ги дру ги исто риј ски и са-
вре ме ни при ме ри успе шног спро во ђе ња гра ђан ске не по слу шно-
сти, по ка зу ју ко ли ко мо же би ти ве лик со ци јал ни ка пи тал и ја ка по-
ли тич ка сна га удру же них не по слу шних гра ђа на, од но сно ко ли ко 
је ве ли ки де мо крат ски и раз вој ни ка па ци тет ци вил ног дру штва, а 
ти ме и ње гов оп ште-дру штве ни, то јест на ци о нал ни зна чај. 

AleksandraMirovic

DEVELOPINGANDSTRENGTHENING
DEMOCRATICCAPACITIESINSERBIABYUSING

THEPRACTICEOFCIVILDISOBEDIENCE

Summary
In the article the author analyzes the events from 5th October 

2000 in Serbia, their outcome and their various characterizations. It 
shows that frequent designation of the events as a revolution or an over-

51) Ову не мо гућ ност са мо ста би ли за ци је по ли тичкг по ља у Ср би ји по себ но ис ти че Ђ. 
Па ви ће вић, ука зу ју ћи на зна чај ли бе рал них вред но сти и уло гу сфе ре јав но сти у том 
про це су. Ви де ти: Ђор ђе Па ви ће вић, „Ли бе рал не вред но сти и по ли тич ка ста бил ност у 
Ср би ји”, Филозофијаидруштво, XIX-XX, ИФДТ; ин тер нет: www.do i ser bia.nb.rs/img/
doi0353-5738/2002/0353-57380209165P.pdf. 

52) Ђор ђе Па ви ће вић, Ива на Спа сић, „Пре ла зна оце на: Про ме не у Ср би ји као об лик со ци-
јал ног уче ња”, op.cit., стр. 142.
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turn, even as a putsch, is very disputable. Applying the method of ana-
lytical testing some important characteristics of these categories on the 
considered case of Serbia, aims not only to show that it can not find here, 
and that it is wrong to use the terms, but to mark and set aside essential 
elements of what is really in this example implemented as a means of 
political struggle. Exactly, this is an evolutionary strategy of mass civil 
disobedience. Namely, the force has been a key factor influencing the 
direction of events, and acting on the very outcome, but it was a po-
tential and latent power reflected in the mass of active citizenship and 
his expressed readiness to fight, if would be need, with all means for 
recognition of his electoral will. However, as the scenario of providing 
active, i.e. right (armed) resistance to the regime was not realized, the 
protests that took place 5th October has remained at the level of civic 
struggles for the protection of the existing constitutional order, which 
was being endangered by then authority itself (so-called the usurpa-
tion of legality) in its manner of governance. And this is precisely the 
key moment which suggests that, despite quasi-democratic conditions, 
i.e. the lack of that rigid institutional condition stricto sensu, which the 
dominant Rawlsian conception set as a necessary framework for this 
kind of practice, the protest actions of the Serbian citizens can still be 
treated as an acts of civil disobedience. Systemic-institutional context 
is certainly framework of actors’ behavior. But the social and political 
activities of citizens are affected by social norms too. In Serbia’s case, 
just the civil norms of a new political culture emerging have secured 
the necessary contextual framework for the implementation of the civil 
disobedience practice. The main conclusion is that the analyzed case of 
Serbia, as an example of successful implementation of civil disobedi-
ence for the democratization of political power, shows how much can 
be great social capital and strong political forces made by associated 
disobedient citizens, i.e. how much citizenship’s activity can contribute 
to both, developing and strengthening the democratic capacity of one 
society and its political institutions. Therefore, special attention is de-
voted to analyzing the present state of civil society in Serbia, its unused 
social and political potentials, and tendencies of marginalization and 
irresponsible disqualification of civil disobedience practice.
Key-words: Democratic capacities, Serbia, the 5th October events, regime 

change, civil disobedience, potential of civil society, civic politi-
cal culture, democratization, democratic education, civil and po-
litical actors, political institutions, consolidation.
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Resume
The events that took place on October 5, 2000 produced a de

facto, in addition to the already accomplished de jure change of the 
regime in Serbia. They aimed to create the conditions conducive to the 
process of the genuine democratization of society. In order to high-
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light the importance of the change which took place (regime change), 
as well as those that were anticipated (structural reforms of society), 
or namely,  in order to emphasize the revolutionary character of these 
changes overall, the   October 5 events are frequently dubbed  as the  “ 
overthrow” or “revolution” in both literature and practice. In addition 
to these two, the term “coup” is sometimes used to denote these events. 
The usage of these terms, however, is not adequate, since their mean-
ing largely stands at odds with the character of the events in question. 
But, by examining the key aspects of these categories on the analyzed 
case of Serbia, we could reach the fundamental elements of what in 
this case was used as the means of political struggle. And this is the 
evolutionary strategy of mass civil disobedience. Thus, say, in terms of 
their (non) violence and, particularly, from the perspective of the legal 
and constitutional discontinuity they produced, the October 5 events 
clearly reach beyond the conceptual framework of a revolution. Thus, 
in our view, terms such as “civil” or “moral upheaval” seem much more 
appropriate as they, by pointing to the role of the civil initiative and the 
sheer potential and capacity demonstrated by the civil society, capture 
their very essence.

It was precisely through the activities of the civil body politic 
during the last two decades of the 20th century and especially, during the 
October 5 events, that an evolving civil political culture of the Serbian 
citizenry was manifested. This proves statements insisting that authori-
tarianism and traditionalism are intrinsic and notoriously intransigent 
features of the Serbian society, along with the ubiquitous mentality of 
subordination and small-town traditionalism to be pure stereotypes. 
However, one must not lose sight of the democratic system pseudo-
morphosis of the early 1990’s. For, just as there is a dual relationship 
between civil society and its inherent civil culture (in terms of the mu-
tual, two-way influence of these factors on their further development), 
an equal relationship exists between these phenomena, on the one hand, 
and system institutions, on the other. The system-institutional context 
clearly sets the frame for the actors’ behaviour. But, social norms also 
exert their influence over citizens’ political actions and we even dare 
say that this latter influence is crucial. And in the case of Serbia, it was 
the civil norms of a new emerging political culture that provided the 
necessary contextual framework for the practice of civil disobedience.

But, the question arises why civil society actors were not active 
enough in the circumstances of the post-October 5 “simulated” or “fal-
tering democracy” (J. Trkulja) in Serbia and in some situations charac-
terized by the proverbial Socratic dilemma, they failed to exercise or 
did not efficiently resort to a justified civil disobedience. Today, when it 
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is evident that democracy in Serbia is under-consolidated, that is, when 
electoral democracy is established and consolidated and the process of 
building democratic institutions is perhaps advanced in its progression 
towards Diamond’s mid-range type (between electoral and liberal de-
mocracy), “institutional disorder” (M. Jovanović) still obstinately per-
sists and civil disobedience is not applied even when such practice is 
necessary and justified.

Although there is still a long way to a full consolidation, in terms 
of the creation and achieving stability of a developed system of demo-
cratic institutions, inherent to democratic constitutional states,  there is 
no doubt that in today’s Serbia, a decade after the political upheaval, 
the existing systemic and institutional framework provides for more 
than the basic minimum needed for civil disobedience. Also, given the 
inherited social experience and development of civil capacities through 
a decades-long process of social learning and democracy education, 
there is surely no shortage of the normative basis for this type of the 
citizens’ political action. It seems, though, that the reasons for neglect-
ing such practice, as and element and proof of maturity of the civil 
political culture, should be sought on both sides, with the civil, but also 
with political actors.

The political sphere, however, can never be self-stabilized. 
Civil disobedience, if justified and grounded in civil culture, does 
not only represent a possible regime change strategy, but, above 
all a stabilizing and normalizing factor creating the balance in the 
political shpere, whenever it is upset. The same applies to both 
developed democracies and the so-called. „fledgling“ democra-
cies in the process of consolidation. Of particular importance for 
the latter are, aside from its protective and corrective role, also the 
innovative and projective role of civil disobedience. Thus, such 
rational and critically-oriented collective action by citizens can-
not be marginalized and/or disqualified , but treated responsibly, 
by using its social and political potential, i.e. by understanding its 
contribution to the strengthening of democratic and developmen-
tal capacities both for the society and for its political institutions. 

* Овај рад је примљен 13. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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Сажетак
Исто нов кон цепт по ли тич ке по др шке и ње го ва ак ту е ли за ци-

ја го во ре о гло бал ном та ла су кри зе ле ги ти ми те та, са ко јом се су о-
ча ва ју не са мо тран зи ци о ни си сте ми, већ и ста бил не де мо кра ти је. 
Је дан од ци ље ва ово га ра да је да ука же на основ не те о риј ске по-
став ке кон цеп та по ли тич ке по др шке, али и да ем пи риј ским по ка-
за те љи ма пра ти трен до ве у раз ли чи тим об ли ци ма ње ног ис по ља-
ва ња. Из тог ци ља, про из и ла зи при мар ни, а то је по зи ци о ни ра ње 
ни воа по ли тич ке по др шке у Ср би ји и мо да ли те ти ње ног ја ча ња. 
Као ба зич ну ме то ду, ауто ри ко ри сте ком па ра тив ну, ка ко би се по-
ре ди ли број ни фак то ри ко ји ути чу на сте пен по ли тич ке по др шке 
у де сет по ли тич ких си сте ма, ука за ло на нај зна чај ни је ком по нен-
те у окви ру тог фе но ме на и са гле да ле пер спек ти ве да ље из град ње 
по ли тич ке по др шке као прет по став ке на став ка де мо крат ске тран-
сфор ма ци је дру штва.
Кључ не ре чи: по ли тич ка по др шка, по ли тич ки си стем, ин сти ту ци је, де-

мо крат ске вред но сти, по ли тич ки ак те ри, ре фор ме, тран-
зи ци ја, ста бил не де мо кра ти је, но ве де мо кра ти је, по ли тич-
ка пар ти ци па ци ја, ле ги ти ми тет.

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

С но вим та ла сом де мо кра ти за ци је, кри тич на кон цеп ци ја по-
ли тич ке по др шке из но ва по ста је пред мет ин те ре со ва ња ве ћег бро ја 
ауто ра у обла сти ма по ли тич ке те о ри је и по ли тич ких си сте ма. Пре-
о вла ђу ју ћи, иде а ли стич ки при сту пи у ак ту ел ном пе ри о ду по јам 
по ли тич ке по др шке тре ти ра ју као по све ће ност гра ђа на ба зич ним 
де мо крат ским прин ци пи ма и по рет ку у це ли ни. У тран зи ци о ним 
по ли тич ким си сте ми ма, за раз ли ку од раз ви је них са већ ета бли ра-
ним де мо крат ским вред но сти ма, пи та ње де мо крат ске тран сфор ма-
ци је и ње ног да љег раз во ја ни је у пот пу но сти ре ше но, а сте пен по-
ве ре ња гра ђа на у де мо крат ске ин сти ту ци је и по др шка ре фор ма ма 
у нај ве ћој ме ри ути чу на про цес де мо кра ти за ци је. Из тог раз ло га 
по ли тич ка по др шка ин сти ту ци ја ма и по ли тич ком по рет ку пред ста-
вља пр во ра зред но пи та ње са ши ро ким спек тром им пли ка ци ја на 
по ли тич ки раз вој и дру штво у це ли ни. Уко ли ко у дру штву по сто ји 
не по ве ре ње пре ма ин сти ту ци ја ма, а гра ђа ни ис ка зу ју не за до вољ-
ство де ло ва њем њих и по ли тич ких ак те ра, да ли уоп ште по сто ји 
мо гућ ност да се они по ви ну ју њи хо вим од лу ка ма.1) Од ко ли ког је 
зна ча ја по ли тич ка по др шка за де мо кра ти ју ука зу ју Ал монд и Вер-
ба, а де мо крат ски ре жи ми се мо гу одр жа ти је ди но уко ли ко по сто ји 
гра ђан ска по ли тич ка кул ту ра и по др шка де мо крат ским про це си ма 
и вред но сти ма.2)

Мно го број ни ауто ри са За па да ука зу ју да је про цес де ле ги ти-
ми за ци је  ин сти ту ци ја у раз ви је ним де мо кра ти ја ма от по чео се дам-
де се тих го ди на, а да  уко ли ко ин сти ту ци је не од го ва ра ју дру штве-
ним по тре ба ма, та да се гу би сми сао њи хо вог по сто ја ња.3) Ма ри а но 
Тор кал и Хо зе Ра мон Мон те ро го во ре да је ин сти ту ци ја ма све те же 
да про из во де по ли тич ке по сле ди це, јер су гра ђа ни да нас знат но 
не по вер љи ви ји и скеп тич ни ји.4) И по је ди ни те о ре ти ча ри по ли ти ке 
у Ср би ји има ју слич не ста во ве и по ка зу ју да је про цес ле ги ти ми-
са ња по ли тич ког по рет ка знат но ши ри по јам од про стог из бор ног 

1) Schyns, Peggy, Ko op, Chri stel, “Po li ti cal Dis trust and So cial Ca pi tal in Euro pe and the USA”, 
So cial Re se arch In di ca tors, No. 96, Sprin ger, 2010, стр. 145.   

2) Al mond, Ga briel, Ver ba, Sid ney, CivicCulture:PoliticalAttitudesandDemocracy inFive
Nations, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1963. 

3) Cro zi er, Mic hel, Hun ting ton, Sa muel, Wa ta nu ki, Jo ji, „Cri sis of De moc racy: Re port on the 
Go ver na bi lity of the De moc ra ci es to the Tri la te ral Com mi sion“ Tri la te ral Com mi sion, New 
York Uni ver sity Press, 1975.

4) Tor cal, Ma ri a no, Mon te ro, Jo se Ra mon, „Po li ti cal Di saf fec tion in Com pa ra ti ve Per spec ti ve“, 
у Tor cal, Ma ri a no, Mon te ro, Jo se Ra mon, eds, PoliticalDisaffectioninComparativeDemoc
racies:SocialCapital,InstitutionsandPolitics, Ro u tled ge, Taylor & Fran cis, 2006, стр. 3-4. 
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по твр ђи ва ња вла да ју ће струк ту ре. Та ко, Алек сан дра Ми ро вић твр-
ди да је не пре ста но ле ги ти ми са ње по ли тич ке вла сти нео п ход но за 
функ ци о ни са ње по ли тич ког си сте ма, а ка да се оно гу би, пре ста ју и 
ду жно сти гра ђа на у од но су на др жа ву.5) 

Циљ ово га ра да је да ука же на ста ње де мо крат ских ин сти-
ту ци је и ре форм ских про це са у Ср би ји, али и да пред ло жи не ке 
мо да ли те те ка ко би по ди гао сте пен по ве ре ња у по ли тич ке ин сти ту-
ци је и учвр стио њи хов ле ги ти ми тет. Из тог раз ло га, у окви ру ра да 
ће се ко ри сти ти ви ше ме то да, а као нај оп шти је се на ме ћу ком па ра-
тив на и ана ли за по да та ка ре ле вант них ем пи риј ских ис тра жи ва ња. 
У увод ном де лу, рад ће са др жа ти еле мен те епи сте мо ло шко-са знај-
них ме то да, ка ко би се утвр ди ло зна че ње пој ма по ли тич ке по др шке 
и срод них по ли тич ких фе но ме на.

На зна чај по ли тич ке по др шке у де мо крат ским ре жи ми ма 
ука зи ва ли су мно го број ни ауто ри, али је ње но цен трал но ме сто у 
одр жа њу и раз во ју де мо крат ских ин сти ту ци ја ис та као Деј вид Ис-
тон. Као ба зич ну прет по став ку оп стан ка де мо крат ских ре жи ма, 
Ис тон је ука зао на спрем ност гра ђа на да уче ству ју у по ли тич ким 
про це си ма и пру жа ју по др шку де мо крат ским ин сти ту ци ја ма.6) У 
од но су на по сле ди це у по ли тич ком си сте му, Ис тон раз ли ку је три 
ти па по ли тич ке по др шке: по др шку вла сти ма, по др шку ре жи ми ма 
и по др шку по ли тич кој за јед ни ци.7) Сви по ме ну ти ти по ви се пре-
ма об у хва ту бит но раз ли ку ју, а нео п ход но је на пра ви ти ди стинк-
ци ју из ме ђу по др шке вла сти ма, јер је цир ку ла ци ја ели та и њи хо во 
сме њи ва ње у де мо кра ти ји при род на по ја ва и по др шке ре жи му и 
по ли тич кој за јед ни ци, ко је мо гу има ти трај ни је им пли ка ци је на по-
ли тич ки си стем. 8) Ал монд и Вер ба по ку ша ва ју да уве ду два ти па 
по ли тич ких уве ре ња ка ко би раз дво ји ли об ли ке по ли тич ке по др-
шке. Пр ви мо дел ко ји ауто ри озна ча ва ју као афек тив на по ли тич ка 
уве ре ња од но си се са мо и ден ти фик ци ју гра ђа на у по ли тич кој за јед-
ни ци, одн. по др шку по сто је ћем си сте му вред но сти. Дру ги мо дел, 
озна чен као ева лу а тив ни, го во ри о ка па ци те ту гра ђа на да про це-

5) Ми ро вић, Алек сан дра, „Кри за ле ги тим но сти и пре ста нак по ли тич ке обли га ци је, или 
пра во и ду жност гра ђан ске не по слу шно сти“, Српскаполитичкамисао, бр. 1/2010, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2010, стр. 111.

6) Easton,  Da vid, ASystemsAnalysisofPoliticalLife, Wi ley, New York, 1965. и „A Re-As se-
sment of Con cept of Po li ti cal Sup port“, BritishJournalofPoliticalScience,no. 5, 1975.

7) Easton, Da vid, исто 

8) Ви де ти ре ци мо ин те ре сант ну сту ди ју Ра се ла Дал то на, Dal ton, Rus sell, J, „De moc ra tic 
Chal len ges – De moc ra tic Cho i ces: The Ero sion of Po li ti cal Sup port in Advan ced In du strial 
De moc ra ci es“, OxfordSeriesinComparativePolitics, Ox ford Uni ver sity Press, 2004 
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њу ју де ло ва ње ин сти ту ци о нал них ак те ра  у по ли тич ком си сте му.9) 
Слич но раз ли ко ва ње чи ни и Ис тон уво де ћи ди фу зну и спе ци фич ну 
по др шку, где се пр ва од но си на уоп ште не ста во ве по др шке по ли-
тич ком по рет ку, док се дру га  ве зу је за од нос гра ђа на пре ма ме ра ма 
вла де и по ли тич ких ин сти ту ци ја.10) 

У ра ду по све ће ном те о ри ји по ли тич ке по др шке, Ис тон се у 
ве ли кој ме ри осла ња на струк ту рал ни функ ци о на ли зам Тал ко та 
Пар сон са, ко ји уво ди не ко ли ко кри те ри ју ма по мо ћу ко јих је мо гу-
ће утвр ди ти успе шност и/или не у спе шност си сте ма. Као јед на од 
кључ них ком по нен ти ис ти че се зна чај вођ ства у од ре ђе ној за јед-
ни ци, чи ји је основ ни за да так да пре у зме од го вор ност за до но ше-
ње и при ме ну по ли тич ких од лу ка.11) Ипак је по треб но на гла си ти 
да пост мо дер но вођ ство ни је ис кљу чи во ба зи ра но на по ли тич ком 
од лу чи ва њу. У том сми слу,  ја сну ди стинк ци ју из ме ђу вођ ства и 
упра вља ња чи не Ђор ђе Сто ја но вић и Дар ко Га ври ло вић, а по њи-
ма основ на осо би на вођ ства је ути цај ко ји ни је ис кљу чи во за сно-
ван на мо ћи12), већ на со фи сти ци ра ни јем де ло ва њу, чи је по сле ди це 
мо гу во ди ти мо би ли за ци ји дру штве них ре сур са у де фи ни са њу и 
оства ри ва њу ко лек тив них ци ље ва. 

По је ди ни те о ре ти ча ри ука зу ју на не ли не ар ну ве зу из ме ђу 
по ли тич ке по др шке и по ли тич ке ста бил но сти, те да  по ли тич ка по-
др шка не мо ра не из бе жно ко ре ли ра ти по ли тич кој ста бил но сти. Та-
ко, Пи па Но рис твр ди да је у но вим де мо кра ти ја ма, са ви со ким ни-
во ом ко руп ци је и зло у по тре бе мо ћи, ума ње на по ли тич ка по др шка 
де мо кра ти ји и ин сти ту ци о нал ним про ме на ма здра ва за по ли тич ки 
си стем. С дру ге стра не, не у ме ре на и не кри тич ка по др шка по ли-
тич ким во ђа ма и ин сти ту ци ја ма мо же би ти про пра ће на из ве сним 
не га тив ним ефек ти ма.13)   

Ка да је реч о по ли тич кој по др шци ин сти ту ци ја ма мо гу ће је 
утвр ди ти не ко ли ко ва ри ја бли са ко ји ма је она у ди рект ној ко ре ла-

9)  Al mond, Ga briel, Ver ba, Sid ney, „The Ci vic Cul tu re“ цит. пре ма, Dal ton, Rus sell, J, „Po-
li ti cal Sup port in Advan ced In du strial De moc ra ci es“, у   Nor ris, Pi pa, ed, Criticalcitizens:
Globalsupportfordemocraticgovernance, Ox ford Uni ver sity Press, 1999, стр. 58. 

10) Easton Da vid, „A Fra me work for Po li ti cal Analysis“, En gle wo od Cliffs, 1965,  и „Systems 
Analysis of Po li ti cal Li fe“, Wi ley Pu blis hing, 1965.   

11) Easton, Da vid, „The o re ti cal Ap pro ac hes to Po li ti cal Sup port“, CanadianJournalofPolitical
Science, Ca na dian Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion and So ciété québéco i se de sci en ce po li ti que; 
vol. 9, no. 3, Sep. 1976.   

12) Сто ја но вић, Ђор ђе, Га ври ло вић, Дар ко, „Од мо дер не па ра диг ме ка пост-мо дер ној па-
ра диг ми вођ ства“, Српскаполитичкамисао, vol. 31, бр. 1/2011, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, 2011, стр. 15.

13) Nor ris, Pi pa, „In tro duc tion: The growth of cri ti cal ci ti zens“ у Nor ris, Pi pa, ed, Criticalciti
zens:Globalsupportfordemocraticgovernance, Ox ford Uni ver sity Press, 1999, стр. 27. 
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ци ји: иде о ло шка дис тан ца гра ђа на и ин сти ту ци ја, етич ке ка рак те-
ри сти ке јав них функ ци о не ра, со ци јал ни ка пи тал, одн. раз у ме ва ње 
по ли тич ких про це са и мо гућ но сти за гра ђан ско уче шће у њи ма и 
по ла ри за ци ја и ка рак тер по ли тич ких су че ља ва ња (у ко јој ме ри и 
у од но су на ко ја пи та ња се кон фрон ти ра ју по ли тич ки ак те ри).14) 
На осно ву сту ди је слу ча ја 17 европ ских по ли тич ких си сте ма, Енар 
Кри а до и Фран ци ско Ере рос до во де у ве зу при ро ду раз ли чи тих из-
бор них си сте ма и по ли тич ке по др шке. Те сти ра ју ћи Лај пхар то ву 
хи по те зу о по сле ди ца ма ве ћин ских и про пор ци о нал них из бор них 
си сте ма, они по твр ђу ју да је у по ли тич ким си сте ми ма  са про пор-
ци о нал ним си сте мом из бо ра сте пен по ли тич ке по др шке не у по ре-
ди во ве ћи. Слич но њи ма,  по ли ти ко лог Ду шан Ву чи ће вић го во ри о 
прин ци пу сра змер но сти, ко ји не би тре бао да бу де ис кљу чи во из-
бор ни, већ би га тре ба ло ко ри сти ти и при ли ком се лек ци је функ ци-
ја ко је не под ле жу из бор ној во љи гра ђа на.15) На тај на чин, уче шће 
ве ћег бро ја дру штве них гру па у де фи ни са њу и ре а ли за ци ји јав них 
по ли ти ка обез бе ђу је и ши ру по ли тич ку по др шку. 

Та ко ђе, фак тор са  да ле ко се жним по сле ди ца ма на по ли тич-
ку по др шку је уда ље ност гра ђа на у од но су на по ли ти ку. У ве ћи-
ни слу ча је ва, ис тра жи ва ња по ли тич ког по на ша ња по ка зу ју да у 
ве ћи ни слу ча је ва по је дин ци по ли ти ку ви де као не што уда ље но, 
што се не по сма тра ди рект но  већ пре ко сво јих  пред став ни ка, одн. 
по ли тич ких ели та.16)  Хе ункс твр ди да, ingenera, по сма тра чи по-
ли тич ког по на ша ња и по ја ва до ла зе до за кључ ка  „да су обич ни 
љу ди не за ин те ре со ва ни за по ли ти ку јер се она на ла зи на су ви ше 
ап стракт ном, по ме ре ном и ни воу не до ступ ном за њих. Љу ди има-
ју сво је сва ко днев не бри ге и по тре бе, а  днев но-по ли тич ка пи та ња 
су за њих не бит на и ире ле вант на.17) Ме ђу тим, апа ти ја и не за ин те-
ре со ва ност за по ли тич ке про це се не зна че ауто мат ско од ба ци ва ње 
де мо кра ти је, а уко ли ко по сто ји по др шка де мо кра ти ји као ре жи му, 
ин сти ту ци је мо гу функ ци о ни са ти без об зи ра на осла бље ну по ли-
тич ку пар ти ци па ци ју.18) 

14) Cri a do, He nar, Her re ros, Fran ci sco, „Po li ti cal Sup port: Ta king in to Ac co unt In sti tu ti o nal 
Con text“, ComparativePoliticalStudies, Vol. 40, No. 12, Sa ge Pu bli ca ti ons, стр, 1511.  

15) Ву чи ће вић, Ду шан, „Од кон со ци ја тив не до де мо кра ти је са по де ље ном вла шћу:  Лај-
пхар то ва те о риј ска кон цеп ту а ли за ци ја“, Српскаполитичкамисао, бр. 1/2011, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, 2011, стр. 90.

16) Ku mlin, Stef fan, PersonalandthePolitical:HowPersonalWelfareStateExperiencesAffect
PoliticalTrustandIdeology, Pal gra ve  Mac Mil lan, Gor don svil le, USA, 2004, стр. 6. 

17) He unks, Fe lix J, цит. пре ма Ku mlin, Stef fan, исто, стр. 6.

18) van Deth, Jan, W, „De moc racy and In vol ment: The Be ne vo lent Aspect of So cial Par ti ci pa-
tion“ у Tor cal, Ma ri a no, Mon te ro, Jo se Ra mon, eds, PoliticalDisaffection inComparative
Democracies:SocialCapital,InstitutionsandPolitics,op. cit, стр. 101.  
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Ка да је реч о  иде о ло шкој дис тан ци из ме ђу гра ђа на и по ли-
тич ких ин сти ту ци ја, се лек ци ја из бор ног си сте ма је у ди рект ној 
ко ре ла ци ји са сте пе ном по ли тич ке по др шке, а ис тра жи ва чи ко ји 
про у ча ва ју по сле ди це из бор них си сте ма ем пи риј ски по твр ђу ју ту 
те зу.19) Основ на ка рак те ри сти ка про пор ци о нал них из бор них си сте-
ма је ши ро ка за сту пље ност раз ли чи тих дру штве них гру па и иде о-
ло ги ја, па је, по сле дич но ума ње на иде о ло шка дис тан ца и ста во ви 
гра ђа на у од но су на ин сти ту ци је. Ис тра жи ва ња спро ве де на у швај-
цар ском по ли тич ком си сте му по ка зу ју да се у кан то ни ма са ве ћим 
бро јем из бор них је ди ни ца ја вља не са гла сност из ме ђу гра ђан ских 
ста во ва и по ли тич ких од лу ка у од но су на од ре ђе на пи та ња. Као 
глав ни узрок на во ди се по твр ђе на хи по те за да у про пор ци о нал ним 
си сте ми ма са усит ње ним из бор ним је ди ни ца ма по сто ји тен ден ци-
ја да се они по сво јим по сле ди ца ма при бли жа ва ју ве ћин ским.20) 

Дру ги ин ди ка тор ко ји де тер ми ни ше сте пен по ли тич ке по-
др шке су етич ке ка рак те ри сти ке јав них функ ци о не ра. Сле де ћи 
Исто но ву де фи ни ци ју др жа ве  као вр хов ног су бјек та ко ји упра вља 
дру штве ним вред но сти ма, ускла ђу је их и ме ња у скла ду са ши рим 
про ме на ма у спољ њем  и  уну тра шњем окру же њу, мо же мо за кљу-
чи ти да су етич ке и мо рал не ка рак те ри сти ке до но си ла ца од лу ка 
нео п ход на прет по став ка кре и ра ња здра вог си сте ма вред но сти. Ако 
ме ђу по ли тич ким ак те ри ма по сто ји скло ност ка ко руп ци ји и дру гим 
па то ло шким и де ви јант ним об ли ци ма по на ша ња, та да и дру штво 
по при ма слич на обе леж ја, ауто ри тет др жа ве и ње них ин сти ту ци ја 
опа да, а ин сти ту ци о нал не ак ци је има ју ни зак ни во по др шке. То је 
у не по сред ној  ве зи са еро зи јом ин сти ту ци о нал них ка па ци те та и 
до во ди у пи та ње сми сао по ли тич ких од лу ка у дру штву са ни ским 
сте пе ном по ве ре ња у ин сти ту ци је. Зна чај мо ра ла у по ли ти ци раз-
ма тра ли су мно го број ни те о ре ти ча ри, а да мо рал ни је нео п хо дан 
или чак не по же љан у по ли ти ци и јав ној де лат но сти, пр ви је ука зао 
Ни ко ло Ма ки ја ве ли. Ре а ли ста и у ду жем пе ри о ду са вет них фи рен-
тин ског вла да ра Ло рен ца де Ме ди чи ја, Ма ки ја ве ли је био из вр стан 
по зна ва лац по ли тич ких про це са то га вре ме на. У  свом ка пи тал ном 
де лу „Вла да лац“, Ма ки ја ве ли је вир ту о зно опи сао осо би не по жељ-
не за  успе шно вођ ство. Они ко ји вла да ју, ка ко он ис ти че, мо ра ју 
по се до ва ти чвр сти ну и од луч ност ла ва, али и исто вре ме но му дрост 
ли си це, док се за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва мо гу ко ри сти ти 

19) Rae, Do u glas, PoliticalConsequencesofElectoralLaw, Yale Uni ver sity Press, 1967,  Јо-
ва но вић, Ми лан, „По ли тич ке по сле ди це из бор ног пра ва“ у Политичкеинституцијеу
политичкомсистемуСрбије, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2008, стр. 43-92.   

20) Јо ва но вић, Ми лан, исто, стр 43-92.
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сви рас по ло жи ви ре сур си.21) Прем да се и у са вре ме ној по ли ти ци и 
да ље ко ри сте слич ни ме то ди, уло га јав но сти је не у по ре ди во зна-
чај ни ја, а мо рал не и етич ке осо би не по ли тич ких ли де ра и по ве ћа не 
мо гућ но сти гра ђа на да би ра ју сво је ли де ре ме ња ју њи хо ву уло гу у 
од но су на тај пе ри од. 

Тре ћи чи ни лац са нај ши ром дру штве ном по за ди ном је со-
ци јал ни ка пи тал и ни во уну тар-дру штве ног по ве ре ња. Тер мин со-
ци јал ни ка пи тал раз ви јен је у САД по чет ком XX ве ка, али је пот-
пу ну те о риј ску осно ву сте као кроз ра до ве Ко ле ма на, Бур ди јеа и 
Пат на ма. У нај оп шти јем сми слу по јам со ци јал ни ка пи тал озна ча ва 
мо гућ ност за ства ра ње гра ђан ских асо ци ја ци ја, док се ши ре схва-
та ње од но си на раз ли чи те обра сце по ли тич ке пар ти ци па ци је. Ово, 
ве о ма сло же но пи та ње са вре ме них де мо кра ти ја у не по сред ној је 
ве зи са ни во ом гра ђан ске еман ци па ци је, по ли тич ке кул ту ре и со-
ци ја ли за ци је. На осно ву ни за  ем пи риј ских по ка за те ља, ауто ри ко-
ји ис тра жу ју ово по ље, ука за ли су на од ре ђе не ком по нен те са мар-
кант ним ути ца јем на раз вој со ци јал ног ка пи та ла. Иако ме ђу њи ма 
по сто је раз ли ке у гле ди шти ма, сви по ме ну ти у пр ви план ис ти чу 
еду ка ци ју као пред у слов демократс кe социјализацијe.22) За раз ли-
ку од Пат на ма ко ји твр ди да сви об ли ци по ли тич ке пар ти ци па ци је 
ди рект но ути чу на ета бли ра ње де мо крат ских вред но сти, ис тра жи-
ва чи ко ји по ли тич ку по др шку до во де у ве зу са ле ги ти ми те том и 
функ ци о ни са њем по ли тич ких ин сти ту ци ја ука зу ју да раз ли чи те 
фор ме по ли тич ке пар ти ци па ци је про ду ку ју ди фе рент не по сле ди це 
на уте ме ље ње де мо крат ских вред но сти и кон со ли да ци ју де мо кра-
ти је.23)    

По след њи и ни шта ма ње би тан еле мент је ка рак тер по ли-
тич ких су че ља ва ња, а у по ли тич ким за јед ни ца ма са из ра же ни јим 
иде о ло шким рас це пи ма и тр за ви ца ма, по сто је ве ћи из гле ди да се 
и ши ре, дру штве не по де ле ис по ља ва ју пре ко на ве де них ма три ца, 
што у крај њој ли ни ји ути че на ни во по ли тич ке по др шке, јер се вла-
да ју ће гру па ци је не мо гу осло ни ти на по др шку дру гих.24)  

21) Ма ки ја ве ли, Ни ко ло,Владалац,  Де ре та штам па, Бе о град, 2005.

22) Мно го број ни ауто ри, по чев ши од То кви ла, пре ко Ко ле ма на, Пат на ма, Вер бе и Ле ви ја 
твр де да је асо ци ја тив ни ка па ци тет гра ђа на у ди рект ној ко ре ла ци ји са еду ка ци јом и 
обра зов ним ни во ом ста нов ни штва, New ton, Ken neth, „So cial and Po li ti cal Trust in Esta-
blis hed De moc racy“, у Pi pa Nor ris, ed,  CriticalCitizens:GlobalSupport forDemocratic
Governance, Ox ford Uni ver sity Press, 1999, стр. 172.

23) Se lig son, Mitchell, A, Car rion, Ju lio, F, „Po li ti cal Sup port, Po li ti cal Scep ti cism and Po li ti cal 
Sta bi lity in New De moc ra ci es: An Em pi ri cal Exa mi na ti on of Mass Sup port for Co ups d’Etat 
in Pe ru“, ComparativePoliticalStudies, vol. 35, no. 1, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2002, стр.  63.  

24)  Ву чи ће вић, Ду шан, Ма тић, Пе тар, „Мо дер но и тра ди ци о нал но: ка рак тер дру штве них 
рас це па у Ср би ји“, из ла га ње на на уч ном ску пу „Са вре ме на др жа ва и на ци о нал ни иден-
ти тет“, Ин сти тут за по ли тич ке  сту ди је, То по ла, 24-26 сеп тем бар 2010.  
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ПОЛИТИЧКАПОДРШКАУСТАБИЛНИМ
ДЕМОКРАТИЈАМА,ТРАНЗИЦИОНИМ

СИСТЕМИМАИСРБИЈИ

Са „тре ћим та ла сом“25) де мо кра ти за ци је у Цен трал ној и Ис-
точ ној Евро пи, ис тра жи ва ња ве за на за про це се де мо крат ске тран-
зи ци је и кон со ли да ци је су по ста ле јед на од кључ них те ма на уч них 
рас пра ва. У том ши рем кон тек сту, раз ма тра се и пи та ње по ли тич-
ке по др шке ре фор ма ма као је дан од нео п ход них пред у сло ва за 
успешнo оства ри ва ње тран зи ци о них про це са.  

Ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња о  свет ским вред но сти ма, у  раз-
ли чи тим фа за ма тран зи ци је ни во по ли тич ке по др шке био је ни жи. 
С дру ге стра не, у по ли тич ким си сте ми ма ко ји су се при бли жи ли 
из ла ску из тих про це са,  сте пен по др шке се по ка зао знат но ви шим. 
По да ци ко ји ука зу ју на сма ње ну по ли тич ку по др шку у том пе ри о-
ду ни су из не на ђу ју ћи, с об зи ром да је про цес тран зи ци је у ве ћи ни 
слу ча је ва во дио ра сло ја ва њу и ства ра њу но вих дру штве них кла са.   

Tабела1.Степенполитичкеподршкеустабилним
демократијама,новимдемократијамаитранзиционим

системима1997.годинеизраженупроцентима*

* Из вор World Va lu es Sur veys,  http://www.wvsevsdb.com.
С об зи ром да ре форм ски и мо дер ни за циј ски про це си са со-

бом не из бе жно до во де до по де ле на „до бит ни ке“ и „гу бит ни ке“, пи-
та ње ко је у зна чај ној ме ри ути че на по ли тич ку по др шку је број ност 

25) Тер мин тре ћи та лас је увео Хан тинг тон у по ку ша ју да кла си фи ку је тран сфор ма ци ју 
ко му ни стич ких у де мо крат ске по рет ке, Хан тинг тон, Се мју ел П, Трећиталас, Сту бо ви 
кул ту ре, Бе о град, 2004.
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до бит ни ка, одн. гу бит ни ка.  Тран зи ци ја је у ве ли кој ме ри отво ри ла 
про стор за ства ра ње но ве еко ном ске ели те, а оче ки ва ло се да фор-
ми ра ње по ме ну те кла се до при не се да љим ре форм ским по ду хва ти-
ма.26) Ме ђу тим, у ве ћи ни слу ча је ва, мно ги при пад ни ци еко ном ске 
ели те у пост ко му ни стич ким  си сте ми ма по ку ша ли су да за у ста ве 
ре фор ме на „сте пе ни ку“ ко ји им од го ва ра. Сво је вр сно „ко че ње“ 
да љих мо дер ни за циј ских за хва та и по ку шај одр жа ња еко ном ског 
statusquo-a, узро ко ва ли су по сте пе но опа да ње по ли тич ке по др шке. 
Пре ђа шња оче ки ва ња о „одр жи вим ре фор ма ма“ ко је ће кон стант но 
ства ра ти но ве до бит ни ке, све ви ше је за ме њи ва на су мор ним прог-
но за ма о не га тив ним по сле ди ца ма  еко ном ских ре фор ми.27) 

Исти на ла зи из 2005. и 2008. го ди не го во ре да је по ве ре ње у 
по ли тич ке ин сти ту ци је у ве ћи ни тран зи о ци о них и по стран зи ци о-
них си сте ма да ље ни ско. И ов де се мо же за кљу чи ти да у по ли тич-
ким си сте ми ма са ви шим ни во ом со ци јал ног ка пи та ла и по ли тич ке 
кул ту ре по сто ји ве ће по ве ре ње у по ли тич ке ин сти ту ци је. То се нај-
бо ље илу стру је на при ме ру Пар ла ме на та у по ме ну тим по ли тич ким 
си сте ми ма. 

Табела2:ПоверењеуПарламенту
транзиционимипостранзиционимсистемима*

поверење у 
Пар ла мент Пољ ска Ру му ни ја Ср би ја Бу гар ска Укра ји на

потпуно  
по ве ре ње 13(1,4) 24(1,4) 11(0,93) 37(3,8) 25(2,86)

делимично 
по ве ре ње 103(11,1) 265(15,7) 232(19,7) 165(17) 148(16,9)

делимично 
не по ве ре ње 512(55,1) 796(47,1) 564(47,8) 404(41,6) 421(48,1)

без  
по ве ре ња 301(32,4) 6068(35,8) 373(31,6) 364(37,5) 281(32,1)

Укуп но 929 1691 1180 970 875

* По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка и (%),  
   Из вор: World Va lue Sur veys, 2008,   http://www.wvsevsdb.com 

26) Frye, Ti mothy, „Eco no mic Tran sfor ma tion and Com pa ra ti ve Po li tics“, у Bo ix, Char les, Sto-
kes, Su san C, OxfordHandbookofComparativePolitics,Ox ford Uni ver sity Press, 2007, стр. 
949.

27) Родрик говори да „реформе постају одрживе када генеришу нове добитнике, који имају 
интерес у њиховом наставку“, цит. према, Frye, Timothy, стр. 949.
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Табела3:ПоверењеуПарламентустабилнимдемократијама*

поверење у 
Пар ла мент САД Швед ска Не мач ка Нор ве-

шка
Швај-
цар ска

потпуно 
по ве ре ње 16(1,3) 42(4,3) 27(1,36) 53(4,95) 45(3,8)

делимично 
по ве ре ње 225(19) 496(50,6) 412(20,7) 581(54,3) 632,(53,5)

делимично 
не по ве ре ње 777(65,5) 392(40) 1048(52,6) 346(32,3) 451(38,2)

без  
по ве ре ња 169 (14,2) 50(5,1) 505(25,35) 37(3,46) 52(4,4)

Укуп но 1187 980 1992 1007 1180

*  По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка и (%), Из вор: World Va lue Sur-
veys, 2008,   http://www.wvsevsdb.com

Уко ли ко па жљи во ана ли зи ра мо та бе лу 3, мо же мо уочи ти да 
и ста бил ним де мо кра ти ја ма и у нај ра зви је ни јим еко но ми ја ма по-
пут САД и Не мач ке сте пен по ве ре ња  у за ко но дав но те ло је дра-
стич но ни жи не го у зе мља ма са та ко ђе ја ким еко но ми ја ма, али и 
чи ја дру штва тра ди ци о нал но пред ста вља ју при ме ре по зи тив ног 
со ци јал ног ка пи та ла и нај ши рих мо гућ но сти по ли тич ке пар ти ци-
па ци је.

С дру ге стра не, ком па ра тив но по сма тра ње пост ко му ни стич-
ких си сте ма об ра ђе них у та бе ли 2, на во ди на за кљу чак да те шко ће 
ко је пра те тран зи ци ју, у сми слу ра сло ја ва ња, ра ста сто пе не за по-
сле но сти, не си гур но сти и не га тив ног со ци јал ног ка пи та ла28) узро-
ку ју и ве ћи ни во не по ве ре ња у по ли тич ке ин сти ту ци је. 

Табела4.Степенповерењауособекојеиспитаници
познајуутранзиционимипосттранзиционимсистеми*

поверење 
у љу де ко је 
по зна је те

Пољ ска Ру му ни ја Ср би ја Бу гар ска Укра ји на

потпуо  
по ве ре ње 113(11,4) 101(5,9) 361(29,9) 274(27,8) 160(16,9)

до не кле 738(74,3) 862(50,5) 634(52,59) 577(58,6) 633(66,9)
не пре ви ше 129(13) 606(35,5) 394(32,6) 120(12,2) 122(12,9)
без по ве ре ња 13(1,3) 137(8) 18(1,5) 13(1,3) 31(3,28)
укуп но 993 1706 1208 984 946

*  По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка ко ји су кроз че ти ри ка те го ри је 
ис ка зи ва ли ста во ве о по ве ре њу у осо бе ко је по зна ју , Из вор: World Va lue 
Sur veys, 2005,   http://www.wvsevsdb.com

28)  Марк Во рен го во ри о не га тив ним фор ма ма со ци јал ног ка пи та ла, ви де ти у War ren, Mark 
E, „The Na tu re and Lo gic of Bad So cial Ca pi tal“, у Ca sti gli o ne, Da rio, van Deth, Jan W, Wol-
leb, Gu gli el mo, eds, TheOxfordHandbookofSocialCapital, Ox ford Uni ver sity Press, 2008. 
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Табела5.Степенповерењауособекоје
испитаниципознајуустабилнимдемократијама

поверење 
у љу де ко је 
по зна је те

САД Швед ска Не мач ка Нор ве-
шка

Швај-
цар ска

потпуно 
по ве ре ње 383(30,4) 494(49,35) 486(24,1) 616(60,5) 410(33,3)

до не кле 774(63,7) 489(48,85) 1411(69,9) 388(38,1) 736(59,7)
не пре ви ше 53(4,36) 17(1,69) 114(5,65) 12(1,18) 51(4,1)
без по ве ре ња 6(0,5) 1(0,1) 8(0,4) 2(0,2) 8(0,65)
укуп но 1216 1001 2019 1018 1232

*  По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка ко ји су кроз че ти ри ка те го ри је 
ис ка зи ва ли ста во ве о по ве ре њу у осо бе ко је по зна ју , Из вор: World Va lue 
Sur veys, 2005,   http://www.wvsevsdb.com

Је дан од основ них ин ди ка то ра по мо ћу ко га је мо гу ће кван-
ти та тив но ме ри ти со ци јал ни ка пи тал је уну тра шње по ве ре ње у за-
јед ни ци. У та бе ла ма бр. 4. и 5. при ка за ни су по да ци ко ји ка да се 
упо ре де са они ма из та бе ла бр. 2. и 3. не дво сми сле но по ка зу ју ко-
ре ла ци ју по зи тив ног со ци јал ног ка пи та ла и по др шке по ли тич ким 
ин сти ту ци ја ма. Ов де је очи глед но да ви со ким ни во ом дру штве не 
ко хе зи је и по ве ре ња рас по ла жу си сте ми са нај ма ње из ра же ним со-
ци јал ним раз ли ка ма, што се мо же илу стро ва ти при ме ри ма Швед-
ске и Нор ве шке у ко ји ма раз ви је на со ци јал на за шти та пред ста вља 
је дан од те ме ља по ли тич ког си сте ма. Тран зи ци о ни и пост тран зи-
ци о ни си сте ми знат но за о ста ју, а Ср би ја у по ре ђе њу са дру гим из 
та бе ле бр. 4 и у од но су на ин ди ка тор уну тар-дру штве ног по ве ре ња 
сто ји не што бо ље. 

Табела6.Ставовиозначајудемократије,
транзициониипосттранзиционисистеми*

Ва жност 
де мо кра ти је Пољ ска Ру му ни ја Ср би ја Бу гар ска Укра ји на

1 11(1,16) 30(1,81) 42(3,56) 10(1,04) 12(1,28)

2 3(0,32) 12(0,72) 16(1,35) 13(1,36) 8(0,85)

3 5(0,52) 16(0,96) 16(1,35) 22(2,3) 19(2,02)

4 10(10,05) 30(1,81) 33(2,8) 31(3,25) 30(3,19)

5 52(5,47) 81(4,9) 91(7,72) 73(7,66) 73(7,77)

6 42(4,42) 55(3,32) 113(9,59) 64(6,71) 66(7,03)

7 61(6,42) 87(5,26) 152(12,9) 101(10,6) 95(10,12)

8 136(14,33) 233(14,1) 247(20,96) 153(16,05) 132(14,06)
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9 133(14,01) 265(16,03) 219(18,59) 134(14,06) 174(18, 53)

10 496(52,26) 844(51,05) 249(21,13) 352(36,93) 330(35,14)

Укуп но 949 1653 1178 953 939

 *  По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка (%)  ко ји су гра ди ра ли зна-
чај де мо кра ти је оце на ма од 1 до 10, Из вор: World Va lue Sur veys, 2005,   
http://www.wvsevsdb.com

Дру ги чи ни лац ко ји у ак ту ел ном пе ри о ду мо же има ти пре-
суд ни ути цај на про це се дру штве не и по ли тич ке тран сфор ма ци је 
је од нос гра ђа на пре ма де мо кра ти ји и вред но сти ма ко је она са со-
бом но си. И ту су очи глед не раз ли ке, а  по др шка де мо кра ти ји, та-
ко ђе,  ва ри ра у од но су на раз ли чи те фак то ре.

Табела7.Ставовиозначајудемокра
тије,стабилнедемократије*

Ва жност 
де мо-

кра ти је
САД Швед ска Не мач ка Нор ве шка Швај-

цар ска

1 13(1,08) 3(0,3) 8(0,49) 2(0,2) 8(0,65)
2 4(0,33) 1(0,1) 2(0,1) 2(0,2) 3(0,24)
3 8(0,66) 3(0,3) 9(0,44) 7(0,69) 5(0,4)
4 6(0,5) 2(0,2) 12(0,59) 2(0,2) 3(0,24)
5 96(7,97) 8(0,8) 54(2,64) 20(1,97) 18(1,47)
6 69(0,5) 8(0,8) 52(2,54) 17(1,67) 22(1,79)
7 61(5,06) 19(1,9) 120(5,87) 26(2,56) 42(3,43)
8 114(9,46) 78(7,8) 284(13,88) 82(8,08) 137(11,17)
9 178(14,77) 109(10,88) 356(17,4) 179(17,64) 158(12,89)
10 656(54,44) 770(76,9) 1194(58,36) 678(66,8) 830(67,7)
Укуп но 1205 1001 2046 1015 1226

*  По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка ко ји су гра ди ра ли зна чај де-
мо кра ти је оце на ма од 1 до 10, Из вор: World Va lue Sur veys, 2005,   http://
www.wvsevsdb.com

На осно ву по ка за те ља из та бе ла 6. и 7. при мет но је да ста-
во ви пре ма де мо кра ти ји  ва ри ра ју у од но су на низ фак то ра. Код 
ста бил них де мо кра ти ја, Швај цар ска од ска че у од но су на дру ге си-
сте ме, што мо же би ти оправ да но чи ње ни цом да су мно го број ни 
об ли ци по ли тич ке пар ти ци па ци је и не по сред не де мо кра ти је нај за-
сту пље ни ји упра во у том по ли тич ком си сте му. Овим се по твр ђу је 
хи по те за да по ли тич ка кул ту ра и уче шће гра ђа на у про це су до но-
ше ња од лу ка иду у ко рак са по др шком де мо крат ском се ту вред но-
сти. 

У слу ча ју но вих де мо кра ти ја и тран зи ци о них си сте ма, Ср би-
ја је пре ма сте пе ну по др шке де мо кра ти ји на по след њем ме сту, што 
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се очи ту је кроз нај ве ћи број ис пи та ни ка ко ји има ју крај ње не га ти-
ван од нос пре ма зна ча ју де мо кра ти је, док је исто вре ме но нај ма њи 
број оних са из ра зи то по зи тив ним ста вом. Узрок та квог ста ња мо-
же се по тра жи ти у чи ње ни ци да је де мо кра ти за ци ја не ка да шњих 
ко му ни стич ких си сте ма ишла у ко рак са еко ном ским про гре сом. 
С дру ге стра не, де мо крат ске ре фор ме у Ср би ји ни је пра тио та кав 
тренд, већ су се ја ви ле ре тро град не тен ден ци је у по ре ђе њу са сте-
пе ном еко ном ског раз во ја с кра ја осам де се тих.

Ко нач но, тре ћи и по след њи ин ди ка тор на Исто но вој ска ли 
по ли тич ке по др шке је  ни во по др шке ре жи му, а он се мо же ме ри ти 
по ве ре њем у вла ду.

Табела8.Поверењеувладу,новедемо
кратијеитранзиционисистеми*

поверење 
у вла ду Пољ ска Ру му ни ја Ср би ја Бу гар ска Укра ји на

потпуно  
по ве ре ње 24(2,59) 40(2,36) 19(1,61) 71(7,29) 41(5,26)

до не кле 145(15,64) 411(24,23) 283(23,98) 264(27,1) 202(25,93)
не  
пре ви ше 508(54,8) 762(44,93) 570(48,3) 382(39,22) 310(39,79)

без  
по ве ре ња 250(26,96) 483(28,48) 308(26,1) 257(26,39) 226(29,01)

укуп но 927 1696 1180 974 779

*По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка (%)  ко ји су кроз че ти ри ка те-
го ри је ис ка зи ва ли сте пен по ве ре ња у вла ду, Из вор: World Va lue Sur veys, 
2005,   http://www.wvsevsdb.com

Табела9.Поверењеувладу,стабилнедемократије*
поверење 
у вла ду САД Швед ска Не мач ка Нор ве шка Швај-

цар ска
пот. по-
ве ре ње 66(5,46) 24(2,42) 37(1,84) 46(4,52) 96(8,0)

до не кле 400(33,11) 396(39,91) 443(22,08) 504(49,56) 736(61,33)
не пре ви ше 596(49,34) 464(46,78) 1025(51,1) 411(40,41) 319(26,58)
без по-
ве ре ња 146(1,32) 108(10,89) 501(24,97) 56(5,51) 49(4,08)

укуп но 1208 992 2006 1017 1200

*По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка (%) ко ји су кроз че ти ри ка те-
го ри је ис ка зи ва ли сте пен по ве ре ња у вла ду, Из вор: World Va lue Sur veys, 
2005,   http://www.wvsevsdb.com

Слич но као и у од но су пре ма де мо кра ти ји, у Ср би ји већ ду-
ги низ го ди на по сто ји ни ско по ве ре ње у Вла ду и кон стант ни тренд 
опа да ња. На осно ву по да та ка из та бле бр. 8. уоч љи во је да Ср би ја 
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у по ре ђе њу са по др шком ре жи му за о ста је за но вим де мо кра ти ја ма 
и тран зи ци о ним по ли тич ким си сте ми ма. То је нај о чи глед ни је на 
при ме ру пр вог мо да ли те та, одн. пот пу ног по ве ре ња у вла ду. На-
су прот то ме, у ста бил ним де мо кра ти ја ма је ма ли број оних ко ји 
ис ка зу ју пот пу но не по ве ре ње пре ма вла ди, али је ја сно да ме ђу 
ис пи та ни ци ма пре о вла ђу ју уме ре ни ста во ви, те да се не мо же го-
во ри ти о из ра же ној по др шци вла ди, већ по др шци са еле мен ти ма 
скеп ти ци зма. Та ко ђе, је дан од бит них фак то ра не по ве ра ња пре ма 
вла ди, ге не рал но по сма тра но, као и по је ди ним по ли тич ким ме ра-
ма у ста бил ним де мо крат ским ре жи ми ма је ин сти ту ци о на ли за ци ја 
ме ха ни за ма по мо ћу ко јих гра ђа ни вр ше над зор и кон тро лу ег зе ку-
ти ве.29) 

МОГУЋНОСТИЈАЧАЊА
ПОЛИТИЧКЕПОДРШКЕУСРБИЈИ

Из прет ход ног де ла из ла га ња, при мет но је да се Ср би ја убра-
ја у по ли тич ке си сте ме са крај ње ни ским сте пе ном по ли тич ке по-
др шке. Очи глед но је и да по сто је мно го број ни узроч ни ци та квог 
ста ња, што ди рект но до во ди у пи та ње ле ги ти ми тет по ли тич ких 
про це са и ин сти ту ци ја. У овом де лу ра да би ће по ме ну ти не ки од 
тих про бле ма и мо гућ но сти за њи хо во пре вла да ва ње:

1. По мо ћу мно го број них ком па ра тив них ис тра жи ва ња, 
мо же се за кљу чи ти да раз ли чи ти об ли ци не по сред не 
де мо кра ти је и ак тив не гра ђан ске пар ти ци па ци је у по-
ли тич ким про це си ма сти му ли шу ја ча ње по ли тич ке по-
др шке. Ис ку ства и при ме ри скан ди нав ских др жа ва и 
Швај цар ске, са чвр сто уте ме ље ним пар ти ци па тив ним 
ме ха ни зми ма по ка зу ју да је ни во по ве ре ња у ин сти ту ци-
је и де мо кра ти ју као оп шту вред ност нај ви ши упра во у 
тим си сте ми ма. То се мо же уочи ти и на ба зи укр шта ња 
и та бе ла у ра ду. По треб но је ис та ћи да у Ср би ји по сто је 
фор мал но утвр ђе ни ин сти ту ти гра ђан ске пар ти ци па ци-
је, као што су ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва, али се 
они не при ме њу ју. Да кле, по треб но је за кон ских и устав-
них га ран ти ја пру жи ти од го ва ра ју ће сти му ла ци је ка ко 

29)  Кри стен сен и Ле грид го во ре да је не мо гу ће на пра ви ти ве зу из ме ђу “до бре вла да“ и 
не по вре ња  у ста бил ним де мо кра ти ја ма упра во из раз ло га по сто ја ња кон трол них ме ха-
ни за ма и бо ље упу ће но сти гра ђа на у по ли тич ке про це се. Ви де ти у Chri sten sen, Tom, La-
e grid, Per, „Trust in Go vern ment: The Re la ti ve Im por tan ce of Ser vi ce Sa tis fac tion, Po li ti cal 
Fac tors, and De mo graphy“, PublicPerformance&ManagementReview, vol. 28, no. 4, M.E. 
Shar pe Inc, 2005, стр. 488.
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би се гра ђа ни че шће од лу чи ва ли на њи хо ву прак тич ну 
упо тре бу. Не мач ка је то ком де ве де се тих го ди на ома со ви-
ла упо тре бу ло кал них ре фе рен ду ма, а они се да нас упо-
тре бља ва ју у го то во свим фе де рал ним је ди ни ца ма. 

2. Дру ги еле мент од из у зет не ва жно сти је, сва ка ко, кон-
тро ла и над зор ра да иза бра них пред став ни ка и вла де. 
Уко ли ко гра ђа ни по ли ти ку ви де као не што ису ви ше 
ап стракт но и уда ље но, то је очи гле дан ин ди ка тор њи-
хо ве не мо гућ но сти да тран спа рен то кон тро ли шу сво је 
пред став ни ке. Ре ле ван тан при мер је уво ђе ње ин сти ту та 
„пра зне сто ли це“ у Ве ћу оп шти не Па ра ћин на кон 2000-
те го ди не. У прак си се по ка за ло се да су су ге сти је гра-
ђа на у ве ћи ни слу ча је ва би ле при хва ће не. Ома со вље ње 
овог ме ха ни зма би, го то во си гур но  до при не ло ја ча њу 
по ли тич ке по др шке, а ње го ва упо тре ба би тре ба ла на ћи 
сво је ме сто не са мо на ло кал ном, не го и на цен трал ном 
ни воу вла сти.

3. Тра ба ло би ви ше ра ди ти на гра ђан ској еду ка ци ји и из-
град њи де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. На ме сто рас ко-
ла уну тар по ли тич ке ели те, мо ра до ћи до но ве, еман ци-
па тор ске уло ге по ли тич ких ли де ра, што би, по сле дич но 
тре ба ло до ве сти до по зи тив ни јих ста во ва пре ма де мо-
кра ти ји, као оп штем си сте му вред но сти. Из тог раз ло-
га, нео п ход но је та кав си стем вред но сти ства ра ти пре ма 
ме ри на ро да, а не пре ма ме ри ели та. На жа лост, са да шње 
ре фор ме и про цес де мо крат ске тран сфор ма ци је дру-
штва у Ср би ји су углав ном ими та тив ног ка рак те ра, где 
се пре у зи ма ју це ло куп ни мо де ли и об ли ци де мо крат ског 
раз во ја. То сла бо до при но си истин ској и ду бин ској тран-
сфор ма ци ји дру штва, а раз ли чи та ис ку ства из исто риј-
ске пер спек ти ве, по ка зу ју да је ком би но ва ње ре ше ња и 
њи хо ва им пле мен та ци ја у скла ду са на сле ђем, тра ди ци-
јом и кул ту ром омо гу ћа ва ла трај ни је и по сто ја ни је ис по-
ља ва ње де мо крат ских по тен ци ја ла дру штва.

4. По ка за ло се да је то ком две прет ход не де ка де до шло до 
из ве сног опа да ња со ци јал ног ка пи та ла и уну тар-дру-
штве не ко хе зи је у Ср би ји. Про цес ра сло ја ва ња и ства-
ра ња но вих кла са имао је низ не га тив них дру штве них 
по сле ди ца, а со ци јал ни ка пи тал у Ср би ји вре ме ном је 
све ду бље по при мао не га тив ну фор му. Јед на од ба зич-
них те жњи бу ду ћих про ме на мо ра ла би би ти про мо ци ја 
и сна же ње мо да ли те та за кре и ра ње и про мо ци ју гра ђан-
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ских асо ци ја ци ја и ини ци ја ти ва. Кроз усме ре не и ја сно 
де фи ни са не ко лек тив не ак ци је, пре ко асо ци ја ци ја и мре-
жа, гра ђа ни мо гу да ле ко ви ше ути ца ти на по ли тич ке 
про це се, а ло ги ка пот вре ђе на ем пи ри јом на во ди на за-
кљу чак да ја ча ње ко лек тив них ак ци ја не по сред но во ди 
ја ча њу по ли тич ке по др шке.

На ве де не те шко ће у оства ри ва њу си стем ске, пар ти ца па тив не 
уло ге гра ђа на у де мо крат ском по рет ку го во ре да по ли тич кој ели ти 
у Ср би ји пред сто ји сло жен за да так ин те гра ци је дру штва у по ли-
тич ке про це се. Са мо уз пу ну, до след ну и трај ну по ли ти ку отво ре-
но сти до но си ла ца од лу ка пре ма гра ђа ни ма и јав но сти, мо же до ћи 
до ја ча ња по ли тич ке по др шке и афир ми са ња де мо крат ских вред-
но сти у Ср би ји. Без то га, до са да шњи тренд ње ног опа да ња би ће 
и на да ље на ста вљен, што ће до дат но про ду би ти по сто је ћу кри зу 
ле ги ти ми те та у Ср би ји и до ве сти у пи та ње на ста вак де мо крат ских 
ре фор ми.   

PetarMatic,DjordjeStojanovic

POLITICALSUPPORTANDFOUNDATION
OFDEMOCRATICVALUES

Summary
Easton’s con cept of po li ti cal sup port and its ac tu a li za tion in cur-

rent pe riod un der li nes glo bal le gi ti macy cri sis wa ve. This trend is pre-
sent both in tran si tion systems and new and sta ble de moc ra ci es. One of 
ob jec ti ves in this ar tic le is to pro vi de ba sic the o re ti cal un der pin nings of 
po li ti cal sup port con cep tion, as well to em pi ri cally fol low trends in its 
dif fe rent forms and in dif fe rent po li ti cal systems. Fol lo wing men ti o ned 
ob jec ti ve, we are en su ing ba sic one, which is po li ti cal sup port po si ti o-
ning in Ser bia and pos si bi li ti es for its fu tu re strengthe ning. As pri mary 
met hod, aut hors use com pa ra ti ve, in or der to com pa re nu me ro us fac tors 
in flu en cing le vel of po li ti cal sup port in ten po li ti cal systems. Ac cor ding 
to pre vi o usly spo ken, aut hors con si der po li ti cal sup port de ve lop ment 
in Ser bia as cru cial com po nent suc ces si ve de moc ra tic tran sfor ma tion 
of so ci ety.
Key words:Po li ti cal sup port, Po li ti cal System, In sti tu ti ons, De moc ra tic va-

lu es, Po li ti cal Ac tors, Re forms, Tran si tion, Sta ble de moc ra ci es, 
New De moc ra ci es, Po li ti cal Par ti ci pa tion, Le gi ti macy.
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Resume
This pa per ad dres ses qu e sti on of po li ti cal sup port for po li ti cal 

de ve lop ment. Con cept, which ori gi na tes from Da vid Easton and his 
systems analysis of po li ti cal li fe, is espe ci ally im por tant in con tem-
po rary pe riod, mar ked with le gi ti macy cri sis. In part one, we di scuss 
se ve ral aspects of wi der po li ti cal sup port con cept, in clu ding its ba sic 
the o re ti cal un der pin nings. So cial ca pi tal, ide o lo gi cal cle a va ges, trust 
in go vern ment, trust in de moc racy as va lue system, re gi me sup port and 
le a der ship are re cog ni zed as most re le vant to the to pic. Se cond part 
is fo cu sed on com pa ra ti ve analysis of po li ti cal sup port com po nents 
in ten po li ti cal systems. Among in di ca tors we use are: trust in Par li a-
ment as com po nent of in sti tu ti o nal trust; trust in de moc racy as a va lue 
system and pro-de moc ra tic ori en ta tion of so ci ety; trust in go vern ment 
as a form of re gi me sup port. Third part is ori en ted to wards ex pla i ning 
so me pos si bi li ti es for po li ti cal sup port strengthe ning in Ser bia. Wit ho-
ut par ti ci pa ti ve and ac ti ve ci ti zen ship, it is al most im pos si ble ima gi ne 
de moc ra tic and sup port ori en ted so ci ety in Ser bia. Fi nally, we ar gue 
that de moc ra tic tran sfor ma tion in Ser bia has to be ba sed both on, im-
ple men ta tion of fo re ign mo dels, the ir com bi na tion, and ele ments of tra-
di tion, he ri ta ge and cul tu re. 

* Овај рад је примљен 10. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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ДИПЛОМАТСКОПРЕГОВАРАЊЕ
УФУНКЦИЈИСПОЉНЕ
ПОЛИТИКЕДРЖАВЕ

Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ди пло мат ско пре го ва ра ње као јед на од 

кључ них ме то да во ђе ња спољ не по ли ти ке др жа ве, чи ме се и од ре-
ђу је по ло жај те др жа ве у од но су на нај ва жни ја ме ђу на род на зби ва-
ња. По ред ко ри шће ња си ле, у од но си ма ме ђу др жа ва ма, кроз исто-
ри ју, мно ги кон флик ти су ре ша ва ни пре го во ри ма. Иако су ве шти не 
ди пло ма ти је и пре го ва ра ња по зна те од ка да по сто је и др жа ве, у да-
на шње вре ме се до га ђа да се ди пло ма ти јом ба ве љу ди ко ји ни су за 
то шко ло ва ни или не по се ду ју по жељ не ка рак те ри сти ке за ди пло-
ма ту или пре го ва ра ча. Не ки од фак то ра мо гу по зи тив но ути ца ти 
на пре го ва рач ки про цес и до при не ти про на ла же њу при хва тљи вог 
ре ше ња за све стра не, док дру ги мо гу ути ца ти на пре кид ко му ни-
ка ци је. По зна ва ње стра те ги ја ди пло мат ског пре го ва ра ња и фак то-
ра ко ји ути чу на ди пло мат ске пре го во ре је од кључ ног зна ча ја за 
ме ђу на род ни по ло жај др жа ве и ње не од но се са дру гим др жа ва ма и 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. 
Кључ не ре чи: ди пло ма ти ја, пре го ва ра ње, ко му ни ка ци ја, ме ђу на род ни 

од но си, спољ на по ли ти ка.

Сва ка др жа ва во ди сво ју уну тра шњу и спољ ну по ли ти ку. У 
том зна че њу по ли ти ка је ве шти на од ме ра ва ња од но са сред ста ва и 
ци ље ва у од ре ђе ном ма не вар ском про сто ру, би ло да је реч о уну-
тра шњој или спољ ној, од но сно ме ђу на род ној по ли ти ци.1) Уну тра-
шњу и спољ ну по ли ти ку тре ба схва ти као еле мен те др жав не це-
ло ви то сти. То су две стра не исте по ли ти ке ко ја од ра жа ва основ не 

1) Љу бо мир Та дић, Политиколошкилексикон, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе-
о град, 1996, стр. 160
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на ци о нал не ин те ре се, а про из и ла зи из је дин стве не дру штве не ба зе. 
На осно ву ана ли зе уну тра шње по ли ти ке мо гу да се ство ре кри те-
ри ју ми за од ре ђи ва ње ге не рал не ли ни је спољ не по ли ти ке од ре ђе не 
др жа ве, и обр ну то. За то ни је мо гу ће оче ки ва ти во ђе ње спољ не по-
ли ти ке не за ви сно од по ли тич ког си сте ма др жа ве ко ја је во ди. 

СПОЉНАПОЛИТИКАИМЕЂУНАРОДНИ
ПОЛОЖАЈДРЖАВЕ

Спољ на по ли ти ка је са став ни део це ли не по ли тич ког си сте-
ма. Мо же да се ка же да спољ на по ли ти ка не по сред но из ви ре из 
све га што чи ни по ли тич ки си стем: дру штве но-еко ном ске осно ве, 
по ли тич ке ор га ни за ци је вла сти, си сте ма од лу чи ва ња, уну тра шњих 
од но са дру штве них и по ли тич ких сна га, по ли тич ке кул ту ре, те се 
уоча ва по себ ност спољ не по ли ти ке као спе ци фич не др жав не де лат-
но сти. Она се ре а ли зу је у сло же ни јој и ра зно вр сни јој дру штве ној 
сре ди ни од уну тра шње по ли ти ке. У тој дру га чи јој, ме ђу на род ној 
сре ди ни, мно го су ма ње мо гућ но сти кон тро ли са ња и усме ра ва ња 
про це са. Мо же се сма тра ти да је спољ на по ли ти ка из раз оп штих 
усло ва у ко ји ма ег зи сти ра и раз ви ја се ме ђу на род на за јед ни ца и 
од го ва ра струк ту ри те за јед ни це. Све то опре де љу је де фи ни са ње 
спољ не по ли ти ке као де ло ва ња др жа ве на ме ђу на род ном пла ну, 
у ње ним од но си ма с дру гим др жа ва ма и дру гим су бјек ти ма тих 
од но са, као што су ме ђу на род не ор га ни за ци је, и сл. По јед но ста-
вље но го во ре ћи, спољ на по ли ти ка пред ста вља де ло ва ње др жа ве на 
ме ђу на род ном пла ну. Глав ни циљ спољ не по ли ти ке сва ке зе мље 
је да сво јим де ло ва њем на дру ге су бјек те ме ђу на род не за јед ни це 
ство ри по вољ не усло ве за оства ри ва ње сво јих ин те ре са, а глав но 
сред ство ко је сва кој др жа ви у том по гле ду сто ји на рас по ла га њу 
је сте дипломатија. Ди пло ма ти ја – по сма тра но у нај ши рем сми слу, 
пред ста вља скуп на чи на и сред ста ва во ђе ња спољ не по ли ти ке јед-
не др жа ве, пу тем овла шће них ор га на. Сте пен успе шно сти спољ-
не по ли ти ке не за ви си са мо од спо соб но сти по ли тич ког вођ ства 
да те др жа ве, већ од ве ћег бро ја дру гих фак то ра: тре нут ног ста ња 
у ме ђу на род ној за јед ни ци, исто риј ских фак то ра, ста ња при вре де 
у да тој зе мљи, и сл. Че сто се уме сто из ра за “спољ на по ли ти ка” 
упо тре бља ва из раз “ме ђу на род на по ли ти ка”, под ко јим се та ко ђе 
ми сли на ме ђу на род ну ак тив ност др жа ва, та ко да се из ме ђу ова два 
из ра за по пра ви лу не пра ви раз ли ка. 

Спољ на по ли ти ка јед не др жа ве има три ди мен зи је:
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– њо ме се де фи ни ше од нос пре ма дру гим др жа ва ма, на ро-
чи то пре ма оним у не по сред ном окру же њу, тј. су се ди ма;

– њо ме се утвр ђу је кон цепт ши рих ме ђу др жав них од но са; 
– њо ме се од ре ђу је по ло жај те др жа ве у од но су на нај ва-

жни ја ме ђу на род на зби ва ња.
Још хи ља ду го ди на пре на ше ере мо гу да се уоче ак тив но-

сти др жа ва ко је би се са вре ме ном тер ми но ло ги јом озна чи ле као 
спољ на по ли ти ка. Спољ ним по ли ти ка ма ста ро га ве ка, као и оста-
лим аспек ти ма по ли ти ке упра вља ли су вла да ри та да шњих др жа ва. 
Они су још та да ус по ста вља ли ме ђу соб ни мир и при ја тељ ство, или 
су се од лу чи ва ли да ра ту ју јед ни про тив дру гих, скла па ју ћи уго во-
ре о не на па да њу и уза јам ној по мо ћи или об ја вљу ју ћи рат они ма са 
ко ји ма су би ли у су ко бу. 

Ма да ме ђу на род на ди мен зи ја по ли ти ке мо же да се пра ти још 
од пр вих по ли тич ких уче ња, те ме љи мо дер ног ме ђу на род ног си-
сте ма по ло же ни су тек по ја вом цен тра ли зо ва них др жа ва у ше сна е-
стом и се дам на е стом ве ку. У том сми слу, пре крет ни цу пред ста вља 
Вест фал ски мир (1648.), ко јим је за вр шен Три де се то го ди шњи рат, 
а европ ске си ле зва нич но при зна ле су ве ре ну не за ви сност сва ке др-
жа ве. Од та да је ус по ста вљен ве ћи број кон крет них мо де ла ко ји ма 
су др жа ве ре а ли зо ва ле сво ју спољ ну по ли ти ку. Схе ма јед ног де мо-
крат ског при сту па овом аспек ту по ли ти ке под ра зу ме ва да основ не 
од лу ке у овој обла сти до но си пар ла мент. Функ ци је пред ста вља-
ња др жа ве при па да ју ше фу др жа ве, а опе ра тив но во ђе ње спољ не 
по ли ти ке по ве ре но је но си о ци ма из вр шне гра не вла сти (вла да ма) 
ко ји за те по тре бе ан га жу ју по се бан ор ган. То је, углав ном, ми ни-
стар ство спољ них по сло ва. Ми ни стар ство спољ них по сло ва је у 
сва кој др жа ви основ ни опе ра тив ни цен тар ди пло мат ске де лат но-
сти и нај ви ши ор ган вла де за спро во ђе ње спољ не по ли ти ке и ме ђу-
на род них по ли тич ких ак ци ја. Нај ве ћи број др жа ва овај ор ган зо ве 
ми ни стар ством спољ них по сло ва, ма да има и спе ци фич них на зи-
ва (у САД то је Стејт Де парт мент, у Ве ли кој Бри та ни ји је Би ро за 
спољ не и ко мон велт ске по сло ве). Мо же се ге не рал но кон ста то ва ти 
да су ско ро све др жа ве све та сво је спољ но-по ли тич ке по сло ве на 
ни воу вла де кон цен три са ле кроз ми ни стар ство спољ них по сло ва, 
ко је нај че шће укљу чу је и све дру ге ме ђу на род не од но се, осим, по 
пра ви лу, спољ но тр го вин ске. Основ ну кон тро лу над спољ ном по-
ли ти ком у це ли ни вр ше нај ви ши пред став нич ки ор га ни у окви ру 
ко јих по сто је спе ци јал ни од бо ри за спољ но по ли тич ка пи та ња.

Еле мен ти про јек то ва ног ме ђу на род ног по ло жа ја др жа ве 
пред ста вље ни су у нај ви шем нор ма тив ном ак ту ка кав је Устав. 
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При ро да устав них до ку ме на та је та ква да се ла ко уоча ва ма ња или 
ве ћа не по ду дар ност нор ме и ствар но сти. У окол но сти ма ди на ми-
ке ме ђу на род них од но са ко ју де фи ни шу су бјек ти и дру ги чи ни о ци 
сво јим ак тив но сти ма и са мим сво јим по сто ја њем, по ло жај сва ког 
су бјек та у ме ђу на род ној за јед ни ци је, ма ње или ви ше, про мен-
љив. У са вре ме ним усло ви ма (при мер Европ ске уни је), по ста вља 
се пи та ње су ве ре ни те та сва ке др жа ве чла ни це. У том прав цу су 
се на мет ну ле и две ве ли ке те о ри је: нео функ ци о на ли зам и те о ри ја 
ме ђу вла ди них од но са.2) У сре ди шту ових те о ри ја је пи та ње ути ца-
ја ауто но ми је на ци о нал них др жа ва на про цес европ ске ин те гра ци-
је. Пред став ни ци те о ри је нео функ ци о на ли зма твр де да у про це су 
европ ских ин те гра ци ја до ла зи до ‘’пре ли ва ња’’ ин ге рен ци ја на не-
др жав не чи ни о це, док при ста ли це те о ри је ме ђу вла ди них од но са 
твр де да др жа ве са ра ђу ју на европ ском ни воу уз ми ни ма лан гу би-
так ауто но ми је. У том сми слу, ме ђу на род ни по ло жај не ке др жа ве 
мо же мо схва ти ти као пре сек ње не уло ге и по на ша ња у ме ђу на род-
ној за јед ни ци, с јед не стра не, и ме ђу на род не ствар но сти, с дру ге 
стра не, у од ре ђе ном исто риј ском, кра ћем или ду жем, пе ри о ду. Тај 
пре сек има сво ју уну тра шњу ди на ми ку. Она нам омо гу ћа ва да не-
дво сми сле но утвр ди мо што му је прет хо ди ло, а шта по том усле-
ди ло, уко ли ко је реч о ме ђу на род ном по ло жа ју у про шло сти, од-
но сно шта је прет хо ди ло, а што мо же на ста ти, уко ли ко се ра ди о 
са да шњо сти. Због ре ал ног са гле да ва ња свих ди мен зи ја те по ја ве 
нео п ход но је има ти у ви ду чи тав низ чи ни ла ца ко ји на њу ути чу, 
као што су по ли тич ки, вој ни, ге о граф ски, де мо граф ски, еко ном-
ски, прав ни, исто риј ски, пси хо ло шки, еко ло шки, тех нич ко-тех но-
ло шки, чи ни о ци из обла сти на у ке и кул ту ре, итд.

У не до стат ку про сто ра да се сва ком од на ве де них гру па чи-
ни ла ца по све ти по треб на па жња, мо же да се ука же на не ке ко ји у 
на ше вре ме има ју на ро чит зна чај:

- Политички чиниоци. Са ста но ви шта ме ђу на род них од-
но са ва жно је ка ква је власт у јед ној др жа ви, али не сва-
ки њен еле ме нат по је ди нач но, не го пре све га укуп ност 
те вла сти. Ста ње вла сти и вла да ња нај ком плек сни је је 
об у хва ће но оним што се на зи ва “по ли тич ки си стем”. 
Под ‘’по ли тич ким си сте мом’’ углав ном се под ра зу ме ва 
ор га ни зо ва на це ли на по ли тич ких де лат но сти, од но са, 

2) Де ја на Вук че вић, ''До при нос ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са у из у ча ва њу про-
це са европ ске ин те гра ци је'', Политичкаревија,бр. 01/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2011, стр. 328
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ор га ни за ци ја, ин сти ту ци ја и по ли тич ке кул ту ре.3) По зна-
то је да др жа ве у ко ји ма су по ли тич ки од но си ста бил ни 
гра де де мо крат ске об ли ке то га ор га ни зо ва ња.

- Економскичиниоци.Пи та ња ве за на за од но се у еко ном-
ској сфе ри су у осно ви ма сва ке др жа ве. Ода тле про ис-
ти че и њи хов зна чај на ме ђу на род ном пла ну. Еко ном ски 
чи ни о ци, пре све га, ука зу ју на ни во при вред ног раз во ја 
јед не зе мље, а по том на мо гућ но сти ње ног укљу че ња у 
свет ско тр жи ште, ко је је на ста ло као ре зул тат по сто ја ња 
еко ном ске ме ђу за ви сно сти др жа ва. При то ме се узи ма ју 
у об зир три кључ на про це са, а то су: кре та ње ро ба, кре-
та ње ка пи та ла и кре та ње рад не сна ге. 

- Географски чиниоци су скуп еле ме на та ко ји од ре ђу ју 
при род ни по ло жај и ма те ри јал не по тен ци ја ле јед не зе-
мље. У том ску пу је дан од нај ва жни јих фак то ра је ве ли-
чи на др жав не те ри то ри је ко ја се узи ма као је дан од нај-
ва жни јих ге о граф ских чи ни ла ца ко ји ути чу на по ло жај 
др жа ве у ме ђу на род ној за јед ни ци. Ге о граф ски чи ни о ци 
јед не зе мље зна чај но ути чу на ње но ме сто у струк ту ри 
ме ђу на род не за јед ни це. Од њих за ви си ко су су се ди јед-
не зе мље, из бор са ве зни ка, сфе ра ути ца ја, ре ги о нал на 
ор га ни за ци ја др жа ва, и сл. У еко ном ском сми слу, ути цај 
овог фак то ра се огле да у мо гућ но сти ко му ни ка ци је са 
дру гим др жа ва ма. 

- Демографски чиниоци се од но се на ста нов ни штво до-
тич не зе мље. Њи хов зна чај за ме ђу на род ни по ло жај 
за сни ва се на кван ти та тив ној и ква ли та тив ној ана ли зи 
жи те ља на др жав ној те ри то ри ји. Пре све га, по треб но је 
узе ти у об зир број ста нов ни ка јед не зе мље, као и вред-
но сти сто па на та ли те та и мор та ли те та. То ути че на по-
ло жај јед не др жа ве у струк ту ри ме ђу на род не за јед ни це у 
не ко ли ко основ них ви до ва. У еко ном ском сми слу ва жан 
је по да так о рад но спо соб ном де лу по пу ла ци је. Вој не 
ана ли ти ча ре увек ин те ре су ју људ ски ре сур си као фак-
тор ра та. По ли тич ки аспект зна ча ја де мо граф ских чи ни-
ла ца  об у хва та струк ту ру и про фил по ли тич ких ели та, 
мо гућ но сти ути ца ња на фор ми ра ње јав ног мне ња, итд.

- Војничиниоци.Вој ске су пре суд но ути ца ле на од но се ко-
је су др жа ве ко ји ма су при па да ле ус по ста вља ле са дру-

3) Жељ ко Ива ниш, Да не Су бо тић, Безбедноснопреговарање, Фа кул тет ци вил не од бра не, 
Бе о град, 2006, стр. 43
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гим др жа ва ма. Оне су у исто ри ји има ле кључ ну по зи-
ци ју у во ђе њу ра то ва из ме ђу др жа ва, али и у про це си ма 
ус по ста вља ња ме ђу на род не са рад ње. Ода тле про ис ти че 
ре ла тив на са мо стал ност ове гру пе чи ни ла ца у ма те ри-
јал ној, со ци јал ној и по ли тич кој функ ци ји, са ста но ви-
шта ме ђу на род них од но са. Из то га је на ста ла и по себ на 
гра на ди пло ма ти је – војнадипломатија.4)

ДИПЛОМАТСКОПРЕГОВАРАЊЕ
УМЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА

Ме ђу на род ни од но си су по себ на вр ста дру штве них од но са. 
Ка ко је рат јед на од пр во бит них де лат но сти не ка да шњих за јед-
ни ца, би ло због сти ца ња или за др жа ва ња вла сни штва над ту ђим 
те ри то ри ја ма или због слич них раз ло га, мо же се сма тра ти да су 
ме ђу на род ни од но си по сто ја ли и у пр во бит ној за јед ни ци као бес-
кла сном дру штву. Са вре ме на на у ка под ме ђу на род ним од но си ма 
у нај ши рем сми слу, под ра зу ме ва од но се ко ји се ус по ста вља ју на 
ме ђу на род ном пла ну из ме ђу др жа ва и на ро да, по ли тич ких гру па и 
по кре та, еко ном ских, по ли тич ких, со ци јал них, кул тур них и дру гих 
ор га ни за ци ја и удру же ња, као и по је ди на ца.5) 

Су бјек ти ме ђу на род них од но са су део ши рег кру га чи ни ла ца 
ко ји ути чу на са вре ме но дру штво, и то онај део ко ји све сно, вољ-
но и са на ме ром де лу је у ме ђу на род ним од но си ма. Пре ма не ким 
те о ре ти ча ри ма су бјек ти ме ђу на род них од но са мо гу се свр ста ти у 
три основ не гру пе: на ци о нал ни, ме ђу на род ни и тран сна ци о нал ни 
су бјек ти ме ђу на род них од но са. Ти пи чан пред став ник пр ве гру-
пе је сте др жа ва, ко ју мно ги сма тра ју основ ним, а не ки и је ди ним 
пра вим су бјек том ме ђу на род них од но са. Ме ђу на род ни су бјек ти 
ме ђу на род них од но са свој су бјек ти ви тет цр пе из су бјек ти ви те та 
др жа ва ко је их чи не, та ко да их на зи ва мо и ме ђу др жав ним ор га-
ни за ци ја ма. Ове ор га ни за ци је мо гу да бу ду ор га ни зо ва не на ни воу 
це ле ме ђу на род не за јед ни це, као што су то Ује ди ње не на ци је, или 
на ре ги о нал ном ни воу (Европ ска уни ја). Нај сло же ни ја струк ту ра 
је у гру па ци ји тран сна ци о нал них су бје ка та ме ђу на род них од но са. 
У окви ру ње мо же да се го во ри о тран сна ци о нал ним не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма (Ле ка ри без гра ни ца, Green Pe a ce, Hu man Rights 

4) Ми лан Зе че вић, Војнадипломатија,Вој но и зда вач ки и но вин ски цен тар, Бе о град, 1990, 
стр. 30

5) Жељ ко Ива ниш, Да не Су бо тић, Безбедноснопреговарање, Фа кул тет ци вил не од бра не, 
Бе о град, 2006, стр. 29
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Watch, Am nesty In ter na ti o nal, и др.), по ли тич ким по кре ти ма (ин тер-
на ци о на ле раз ли чи тих пар ти ја), вер ским ор га ни за ци ја ма (ве ли ке 
свет ске ре ли ги је), и тран сна ци о нал ним при вред ним ор га ни за ци-
ја ма (мул ти на ци о нал не ком па ни је). Крај њи об ли ци ме ђу на род них 
од но са је су ме ђу на род на са рад ња и ме ђу на род ни су коб. У са вре-
ме ном све ту све је ве ћа и зна чај ни ја уло га тран сна ци о нал них су-
бје ка та ме ђу на род них од но са, ка ко у сми ри ва њу, та ко и у раз ви ја-
њу су ко ба и кон фли ка та.

Као што је на ве де но, са вре ме на ме ђу на род на за јед ни ца, са-
ста вље на је од ве ли ког бро ја су бје ка та ме ђу на род ног пра ва и ме-
ђу на род них од но са, од ко јих је сва ки но си лац не ког свог ин те ре са, 
ко ји је по не кад у не скла ду с ин те ре сом дру гог су бјек та. Кадa ме-
ђу на род на за јед ни ца ни је у ста њу да от кло ни њи хо ве узро ке, они 
се ис по ље као ме ђу на род ни спо ро ви, па и оштри су ко би. До ђе ли 
до су ко ба, они се ре ша ва ју или при ме ном си ле или мир ним пу тем. 
Сва ки од ова два основ на при сту па ре ша ва њу су ко ба под ра зу ме ва 
од го ва ра ју ћа сред ства. У сми слу ме ђу на род ног пра ва ме ђу на сил-
на сред ства спа да ју ре пре са ли је и рат, док се мир на сред ства за 
ре ша ва ње спо ро ва обич но де ле на ди пло мат ска и суд ска. Са вре ме-
на дру штве на кре та ња по ка зу ју да за да так по ли ти ке у са вре ме ним 
усло ви ма не сме би ти са мо упо тре ба си ле ра ди по сти за ња од ре ђе-
них ци ље ва, не го, шта ви ше, оства ри ва ње тих ци ље ва без упо тре бе 
си ле или ње но сво ђе ње на нај ма њу ме ру, јер су прот но го во ри да 
до тич но дру штво, од но сно ње гов по ре дак, ни су до сти гли по тре бан 
сте пен ста бил но сти.6)

У са вре ме ној кон флик то ло ги ји за сту пље на су два кон цеп-
та ко ји са раз ли чи тих ста но ви шта ту ма че узро ке људ ског де ло ва-
ња и су ко бља ва ња. Ова два кон цеп та су кон цепт ин те ре са и кон-
цепт вред но сти.7) Те о риј ска ми сао је одав но утвр ди ла да су крај њи 
узрок и осно ва свих дру штве них кон фли ка та у су прот ним ин те-
ре си ма ко је на сто је да ре а ли зу ју по је дин ци и гру пе. То ком сва ког 
дру штве ног су ко ба по пра ви лу стра да ју ко му ни ка ци је ме ђу љу ди-
ма и на ро ди ма, као нај о се тљи ви ји део ме ђу људ ских од но са. Ко му-
ни ка ци је се у овом кон тек сту мо гу сма тра ти чи ни о ци ма ути ца ја на 
свест и ста во ве са рад ни ка или јав но сти, чи ни о ци ма ин те гра ци је и 
чи ни о ци ма ре ша ва ња су ко ба.

6) Ра до слав Га ћи но вић, ''При ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма'', Српскаполитичками-
сао,бр. 3-4/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 14.

7)  Ра до мир Ми ла ши но вић, Ср ђан Ми ла ши но вић, Уводутеоријеконфликата, Фа кул тет 
ци вил не од бра не, Бе о град, 2004, стр. 58
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Кон флик ти у све ту че сто се ре ша ва ју при ме ном си ле.8) При-
ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма не до но си ду го роч но ре ше ње 
за кон кре тан су коб. Са вре ме не тен ден ци је жи во та на ме ћу по тре-
бу ре ша ва ња кон фликт них си ту а ци ја на на чин ко ји је при хва тљив 
свим стра на ма у су ко бу или сма ње њем не же ље них по сле ди ца на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру. Овај на чин на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у 
са вре ме ном дру штву ка да је свет по стао све стан опа сно сти од ну-
кле ар ног уни ште ња због че га је тра га ње за мир ним ре ша ва њем 
кон фли ка та по ста ла вр хун ска пре о ку па ци ја ве ћи не ак те ра ме ђу-
на род не за јед ни це. При ре ша ва њу кон фли ка та по треб но је ко ри-
сти ти ми ни мал на до зво ље на сред ства ува жа ва ју ћи ин те ре се свих 
су прот ста вље них стра на, а уко ли ко на тај на чин ни је мо гу ће до ћи 
до ком про ми са пре ћи на ра ди кал ни је ме то де. Сва сред ства и сна ге 
тре ба мо би ли са ти у ци љу мир ног ре ше ња про бле ма, при хва тљи вог 
за све стра не. Нај бо љи на чин за по сти за ње мир ног ре ше ња кри за и 
кон фли ка та пред ста вља пре го ва ра ње.9)

Мно ге кри зне си ту а ци је и кон флик ти ши ром све та успе шно 
су ре ша ва ни без упо тре бе си ле. По зна ва ње исто ри је ра то ва ња, то 
јест исто ри је на стан ка и раз вит ка на чи на ре ша ва ња су ко ба и кри за, 
об ли ка ор га ни за ци је и ме то да обу ке, вас пи та ња ак те ра и фак то ра 
ко ји ути чу на раз вој ових ме то да и на чи на, има из у зе тан зна чај за 
пра вил но и ду бо ко схва та ње са вре ме них на чи на и ме то да, као и 
пер спек ти ве ње ног да љег раз во ја. Сва ко пи та ње тре ба по сма тра ти 
са гле ди шта ка ко је из ве сна по ја ва у исто ри ји на ста ла, кроз ко је је 
глав не ета пе та по ја ва у свом раз во ју про ла зи ла и са ста но ви шта 
тог ње ног раз вит ка гле да ти шта је да та ствар по ста ла са да. Раз вој и 
уса вр ша ва ње иза зи ва ча кри за и кон фли ка та вр ши ли су не по сре дан 
ути цај на на чи не су прот ста вља ња, усло вља ва ју ћи њи хо во не пре-
кид но ме ња ње и раз ви ја ње. 

По сто је из во ри ко ји ко ји ука зу ју на то да по сто ја ње ди пло-
ма ти је, а са мим тим и пре го ва ра ња, тре ба ве зи ва ти за по ја ву нај-
ста ри јих др жа ва, као што су Асир, Ин ди ја, грч ки гра до ви-др жа-
ве, Рим. Сма тра се да Тел-ал-Амарн ска пре пи ска из XV–XVI ве ка 
пре н.е. пред ста вља нај ста ри ји са чу ва ни из вор ко ји то пoтврђује.10) 
Од та да до на ших да на ди пло ма ти ја се ме ња ла и по са др жа ју и по 

8) Си ла је про дукт мо ћи, тј. си лу при ме њу је са мо онај ко по се ду је моћ. Си ла је сред ство за 
оства ри ва ње мо ћи. Ви ди ши ре у: Ра до слав Га ћи но вић, ''При ме на си ле у ме ђу на род ним 
од но си ма'', Српскаполитичкамисао,бр. 3-4/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2007, стр. 9-20.

9) Жељ ко Мој си ло вић, Тероризамипреговарање, Цен тар за кри зни ме наџ мент и пре го ва-
ра ње, Бе о град, 2009, стр. 87

10) Жељ ко Ива ниш, Да не Су бо тић, Безбедноснопреговарање, Фа кул тет ци вил не од бра не, 
Бе о град, 2006, стр. 68
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фор ми, по при ма ју ћи раз ли чи те из ра зе. На ста нак пре го ва ра ња као 
на чи на ко му ни ци ра ња ме ђу на ро ди ма ве ћи на ауто ра ко ји се ба ве 
исто ри јом ве зу је за ста ри век. Ста ро грч ко и рим ско ис ку ство и ра-
до ви са вре ме ни ка ко ји су их об ја шња ва ли пред ста вља ју те ме ље 
ди пло ма ти је. Иако се пре го ва ра ње сма тра од ли ком на пред них ци-
ви ли зо ва них др жа ва, при мер да су пре го во ри кључ успе шног во ђе-
ња др жа ве и на ро да су пре го во ри Ати ле хун ског и па пе Ла ва I од и-
гра них 425. го ди не но ве ере при ли ком на па да Ати ле на Рим. Иако 
је Ати ли на вој ска би ла број ни ја и сна жни ја и мо гла са ла ко ћом да 
осво ји Рим, на кон пре го во ра ко је је Рим ини ци рао Ати ла је по ште-
део Рим и кре нуо на дру гу стра ну. Шта су Ати ла и па па Лав I раз го-
ва ра ли ни је оста ло за бе ле же но, али се на кон тих пре го во ра Ати ла 
обра тио сво јим по гла ви ца ма са ре чи ма: ‘’Не по зна ва ње прин ци па 
пре го ва ра ња оне мо гу ћа ва вам да схва ти те мо је раз го во ре са па пом 
и ка сни је по вла че ње на ше вој ске из Ита ли је. Због то га сам вас ја, 
Ати ла, оку пио на овом ве ћа њу да бих вам от крио ка ко да се по на-
ша те кад тре ба да пре го ва ра те за до бро сво јих Ху на и пле ме на, а 
мо жда и це ле на ци је. Са да ћу сви ма оку пље ни ма пре не ти сво је са-
ве те, на да ју ћи се да ће вам по мо ћи да уве ћа те сво ју му дрост и сво је 
ве шти не ка да је реч о су штин ском уме ћу во ђе – пре го ва ра њу.’’11)

По ред ко ри шће ња си ле, у од но си ма ме ђу др жа ва ма у сред-
њем ве ку, мно ги кон флик ти су ре ша ва ни пре го во ри ма. У овом 
пе ри о ду на раз вој ди пло ма ти је и пре го ва ра ња ве ли ки ути цај су 
оства ри ва ли цр ква и цр кве ни ве ли ко до стој ни ци. У том пе ри о ду 
се по себ на па жња при да ва ла из бо ру и обу ци по је ди на ца ко ји ће у 
име сво је др жа ве би ти пре го ва ра чи. Пре ма при руч ни ку за ди пло-
ма те из се дам на е стог и осам на е стог ве ка, са вр шен пре го ва рач би 
мо рао да раз ми шља му ње ви то и да има нео гра ни че но стр пље ње, 
да зна ка ко да за о би ђе исти ну, а да не бу де ла жов, ин спи ри ше на 
искре ност, а да при то ме ни ко ме не ве ру је, да бу де скро ман, али и 
на па дан, да шар ми ра дру ге, а да сам ни је под ло жан шар му, да има 
до вољ но нов ца, а да оста не пот пу но не за ин те ре со ван за сва ис ку-
ше ња бо гат ства и ле пих же на.12) 

Са вре ме на ве шти на пре го ва ра ња, на ро чи то ње на те о ри ја, у 
знат ној је ме ри пре све га, плод уоп шта ва ња ис ку ста ва про шлих до-
га ђа ја, ре зул тат ства ра лач ког ко ри шће ња оних фон до ва те о рет ских 
зна ња и прак се ко ји су сте че ни то ком мно го број них ра ни јих кри за 
и ко ји се у пот пу но сти за сни ва ју на ис ку стви ма тих до га ђа ја. Раз-
вој све сти код љу ди да су ко би мо гу во ди ти ну кле ар ном уни ште њу 

11) Вес Ро бертс, ТајнеуправљањаАтилеХунског, Гло бал Бuк, Но ви Сад, 1994, стр. 111

12) Же рард Нир нберг, Уметностпреговарања,II из да ње, Гр меч - При вред ни пре глед, Бе о-
град, 2000, стр. 8
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чо ве чан ства ути цао је све ви ше на раз вој ме то да и на чи на за мир но 
ре ша ва ње кри за и кон фли ка та. У да на шње вре ме ди пло ма ти ја је 
по сти гла та кав на пре дак да се са рад ња др жа ва не мо же за ми сли ти 
без ра да по себ но при прем ње ног и об у че ног ди пло мат ског апа ра та. 
Озбиљ не др жа ве по себ ну па жњу при да ју ода би ру и обу ци бу ду ћих 
ди пло ма та.

Пре го ва ра ње је основ но сред ство ди пло ма ти је и дру гих на-
чи на мир ног ре ша ва ња су ко ба и кри за. Ши ре по сма тра но, пре го-
ва ра ње пред ста вља ко му ни ка циј ски про цес, при ме њив у ве ли ком 
бро ју зва нич них и не зва нич них при ли ка, углав ном ко ри шћен ра ди 
уна пре ђе ња од но са из ме ђу су бје ка та у пре го во ри ма. Пре го во ри ма 
се на ја вљу је за вр ше так су ко ба и евен ту ал но от по чи ња ње са рад ње. 
Они по пра ви лу пред ста вља ју пр ву ме ђу соб ну ак тив ност стра на у 
су ко бу, од но сно пр ви њи хов кон такт на кон су ко ба. Пре го ва ра ње је 
про цес ко јим се укла ња или бар убла жа ва ан та го ни зам. Ње го ве ка-
рак те ри сти ке под ра зу ме ва ју су че ља ва ње но си ла ца су прот них те-
жњи. Мно ги су спрем ни пре го ва ра ње на зва ти са мо тех ни ком ко ја 
до при но си по сти за ње ви шег ква ли те та од но са ме ђу љу ди ма. Чак 
и та ко схва ће но, од но сно све де но са мо на ве шти ну, пре го ва ра ње 
за слу жу је пу ну па жњу ис тра жи ва ча. Је ди но пу тем пре го во ра се 
мо же сти ћи до ста ња обо стра ног за до во ље ња ре ал них ин те ре са. 
Мо же се ре ћи да је пре го ва ра ње про цес то ком ко јег ис пу ња ва мо 
од ре ђе не усло ве да би смо до би ли оно што же ли мо од љу ди ко ји 
тра же не што од нас. Од но сно, то је про цес ре ша ва ња су ко ба из-
ме ђу две ју или ви ше стра на ка да обе или све стра не у спо ру при-
ла го ђа ва ју сво је зах те ве ка ко би до шле до уза јам но при хва тљи вог 
ком про ми са.13) Још мо же да се ка же да пре го ва ра ње пред ста вља 
обо стра но уса гла ша ва ње иде ал ног ис хо да са до сти жним ис хо дом. 

Пре го ва ра ње се мо же де фи ни са ти и као дво смер на ко му ни-
ка ци ја усме ре на на по сти за ње спо ра зу ма из ме ђу стра на ко је има ју 
ин те ре се ко је де ле или ко ји су ме ђу соб но су прот ста вље ни.14) Оно 
је  у ства ри про цес до но ше ња за јед нич ких од лу ка пу тем спо ра зу-
ма, и ко ри сти се, ка ко у ме ђу на род ним од но си ма, та ко и у дру гим 
сфе ра ма људ ског дру штва. Основ ни пред у слов за пре го ва ра ње је 
по сто ја ње ко му ни ка ци је. Пре го ва ра ње се де фи ни ше и као ко му ни-
ка циј ски про цес из ме ђу дво је или ви ше уче сни ка, ко ји на сто је да 

13) Da vid Lu ban, ’’Bar ga i ning and Com pro mi se: Re cent Work on Ne go ti a tion and In for mal Ju sti-
ce’’,PhilosophyandPublicAfairs, Vol. 14. No. 4/85. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 
1985, p. 416

14) Жи во рад Ко ва че вић, Међународнопреговарање, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004 стр. 25
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ус по ста ве но ви од нос ме ђу со бом, од но сно ен ти те ти ма чи је ин те-
ре се ре пре зен ту ју, на ми ро љу бив на чин15). 

Ана ли зи ра ју ћи раз ли чи те де фи ни ци је пре го ва ра ња до ла зи-
мо до за кључ ка да је пре го ва ра ње про цес ко му ни ка ци је из ме ђу две 
или ви ше осо бе или ор га ни за ци је чи ји је циљ ре ша ва ње кон флик та 
мир ним пу тем, од но сно без упо тре бе си ле.16) 

ОРГАНИЗАЦИЈАИОБУКАПРЕГОВАРАЧКОГТИМА

У по след њих де се так го ди на ди пло мат ско пре го ва ра ње је 
по ста ло под руч је од ве ли ког ака дем ског и про фе си о нал ног ин те-
ре са. Сва ке го ди не се по ја вљу ју но ве књи ге ко је те о риј ски осве-
тља ва ју про цес ди пло мат ског пре го ва ра ња, све је ви ше при ка за и 
ана ли за по је ди них зна чај них ме ђу др жав них пре го во ра, пред у зе та 
су зна чај на ис тра жи ва ња, ор га ни зу ју се број ни уни вер зи тет ски и 
про фе си о нал ни кур се ви по све ће ни ди пло мат ском пре го ва ра њу. 
Мно ги уни вер зи те ти отва ра ју по себ не фа кул тет ске цен тре ко ји се 
спе ци ја ли зу ју за под руч је ди пло мат ског пре го ва ра ња, а све ви ше 
је и ме то до ло шких прак тич них при руч ни ка на ме ње них они ма ко ји 
во де пре го во ре. 

Код во ђе ња пре го во ра ве о ма је би тан са став пре го ва рач ког 
ти ма. Ка да се во де пре го во ри из ме ђу су ве ре них др жа ва, не по ста-
вља се пи та ње ко ће са су прот не стра не би ти чла но ви пре го ва рач-
ког ти ма, већ је то стра на ма оста вље но да од лу че. Ме ђу тим, ка да се 
ра ди о пре го во ри ма у ко ји ма стра не ни су др жа ве, већ дру ге гру пе, 
не др жав не за јед ни це, по бу ње нич ке ор га ни за ци је и сл. мо ра се по-
сти ћи са гла сност обе ју стра на о чла но ви ма пре го ва рач ких ти мо ва. 

Код не ких ауто ра ви ди мо да по сто је мо но лит ни и хе те ро ге-
ни мо де ли пре го ва рач ких ти мо ва.17) Мо но лит ни мо дел пре го ва рач-
ког ти ма прет по ста вља да сви чла но ви ти ма је дин стве но де лу ју да 
обез бе де исто вет не ин те ре се и го во ре јед ним гла сом, док у хе те-
ро ге ном мо де лу то ни је слу чај, па су њи хо ви ста во ви че сто у ме-
ђу соб ном кон флик ту, што он да зах те ва уну тра шње уса гла ша ва ње. 
Хе те ро ге ни мо дел пре го ва рач ког ти ма је че шћи у слу ча ју осе тљи-
вих по ли тич ких пре го во ра, ка да и сам са став де ле га ци је од ра жа ва 

15) Жељ ко Ива ниш, Да не Су бо тић, Безбедноснопреговарање, Фа кул тет ци вил не од бра не, 
Бе о град, 2006, стр. 83

16) Жељ ко Мој си ло вић: Тероризамипреговарање, Цен тар за кри зни ме наџ мент и пре го ва-
ра ње,  Бе о град, 2009, стр. 96

17) Жи во рад Ко ва че вић: Међународнопреговарање, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004, стр. 
158
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и раз ли ке ко је по сто је из ме ђу по је ди них по ли тич ких стру ја или 
др жав них ор га на у зе мљи.

Обу ка пре го ва ра ча у ди пло ма ти ји спро во ди се на ди пло мат-
ским шко ла ма и ака де ми ја ма на ко ји ма се шко лу ју бу ду ћи пред-
став ни ци др жав них ор га на ко ји ће или ра ди ти у др жав ној ад ми-
ни стра ци ји или пред ста вља ти зе мљу у ино стран ству. На овим 
обу ка ма се раз ма тра ју оп шта пи та ња на чел не и прак тич не при ро-
де, ко ја су ве за на за про цес ди пло мат ског пре го ва ра ња. Не ке од 
те ма су: вр сте ди пло мат ских пре го во ра, ме то ди пре го ва ра ња, раз-
ви ја ње пре го ва рач ких ве шти на, пре го ва рач ке тех ни ке, ал тер на ти-
ве пре го во ри ма, при пре ма пре го во ра, фа зе пре го ва рач ког про це са, 
мо гућ ност ре ша ва ња кон фли ка та на ви ше на чи на, итд. Пре да ва-
ња се ве ли ким де лом кон цен три шу на сту ди је по је ди них слу ча је ва 
(casestudies), по себ но оних ко ји се ти чу кон крет не др жа ве, ма да се 
ана ли зи ра ју и дру ги зна чај ни ме ђу на род ни пре го во ри. Кон крет ни 
пре го во ри да ју пу но ко ри сног и по уч ног ма те ри ја ла за ана ли зу ци-
ље ва пре го во ра, њи хо ве при пре ме, пре го ва рач ког про це са и при-
ме ње них ме то да, тех ни ка и ве шти на. Пре го ва ра ње је дуг и вр ло 
сло жен про цес, о ко ме се нај бо ље мо же са зна ти из при ка за и ана-
ли за по је ди них пре го во ра. 

СТРАТЕГИЈЕДИПЛОМАТСКОГПРЕГОВАРАЊА

Уза јам но де ло ва ње су бје ка та ме ђу на род них од но са и ме ђу-
на род ног јав ног пра ва је та ко ра зно вр сно да омо гу ћа ва нај ра зли-
чи ти је ути ца је јед них на дру ге. Пре го ва ра ње је је дан од ефи ка сних 
на чи на њи хо вог ме ђу соб ног ко му ни ци ра ња у си ту а ци ја ма кад је 
већ до шло до кон флик та. 

Стра те ги ја пре го ва ра ња као ве шти на и ме тод мо же се ко ри-
сти ти у раз ли чи тим си ту а ци ја ма. Стра не у пре го во ру мо гу би ти: 
др жа ва са др жа вом, ор га ни за ци ја са ор га ни за ци јом, по је ди нац са 
по је дин цем, ор га ни за ци ја са др жа вом, по је ди нац са ор га ни за ци јом 
или др жа вом, као и све ком би на ци је на ве де них ка те го ри ја. Пре го-
ва ра се о раз ли чи тим те ма ма: по ли тич ким, еко ном ским, прав ним, 
по слов ним ди пло мат ским и свим дру гим слу ча је ви ма ка да по сто ји 
не спо ра зум или спор ко ји се мо ра ре ши ти. Стра те ги ја пре го ва ра ња 
ко ри сти се у си ту а ци ја ма ка да по сто ји кон фликт, као и нај ма ње две 
су прот ста вље не стра не ме ђу ко ји ма је мо гу ће оства ри ти ко му ни ка-
ци ју. Пре го ва ра се са ци љем про на ла же ња нај бо љег мо гу ћег ре ше-
ње у да тим окол но сти ма, ко је је у сва ком слу ча ју, бо ље од оног ко је 
се мо же по сти ћи без пре го ва ра ња. Ве шти не ди пло мат ског пре го ва-
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ра ња раз ви ја не су на раз ли чи тим ни во и ма у за ви сно сти од по тре бе 
кон крет них чи ни ла ца. Раз ли чи ти чи ни о ци има ју и дру га чи је по гле-
де на на чин и зна чај пре го во ра као на чи на ре ша ва ња кон фли ка та. 

Иако сва ко пре го ва ра ње има сво је спе ци фич но сти, по сто је 
из ве сне за јед нич ке ка рак те ри сти ке про це са пре го ва ра ња и не ка за-
јед нич ка на че ла и ис ку ства у по гле ду ме то да и тех ни ка пре го ва ра-
ња и нео п ход ног уме ћа, ко ја ва же за све вр сте пре го ва ра ња. На сто-
ји се да се ко ри сте ме то ди пре го ва ра ња ко ји нај ви ше до при но се да 
се до ђе до спо ра зу ма ко ји ће: ува жа ва ти до мо гу ће гра ни це ле ги-
тим не ин те ре сепре го ва рач ких стра на, во ди ти пра вед ном и ми ро-
љу би вом ре ша ва њукон фли ка та, оства ри ва ти ду го роч но деј ство и 
има ти за по сле ди цу уна пре ђе ње (или бар не по гор ша ва ње) од но са 
из ме ђу пре го ва рач ких стра на. Уна пре ђе њем пре го ва рач ког уме ћа 
и ко ри шће њем пре го ва рач ких тех ни ка и зна ња ко је су раз ви је не у 
раз ли чи тим обла сти ма мо же се по сти ћи ве ћа успе шност ре ша ва ња 
кон фли ка та мир ним пу тем, без упо тре бе си ле.

Ве шти не пре го ва ра ња су у да на шње вре ме па ра лел но раз ви-
ја не у ви ше обла сти. Нај ра зви је ни је су у обла сти ма у ко ји ма нај-
че шће до ла зи до кон фли ка та - ме ђу на род ним од но си ма. Ову вр сту 
пре го ва ра ња на зи ва мо -дипломатскопреговарање.

Пре го ва рач ки мо де ли се нај че шће гра де на уоби ча је ној си ту-
а ци ји ин тер ак ци је две стра не.18) Кад је реч о ди пло мат ском пре го-
ва ра њу, с об зи ром на ком плек сност ме ђу на род них од но са, пре го во-
ри че сто укљу чу ју ви ше стра на у нај ра зли чи ти јим ком би на ци ја ма: 
тре ћи уче сник као по сред ник ви ше зе ма ља у истом спо ру, ми ров не 
кон фе рен ци је нај ра зно вр сни ји мул ти ла те рар ни пре го во ри у окви-
ру или ван ме ђу на род них ор га ни за ци ја или ре ги о нал них гру па ци ја 
итд. Ка ко се број по ве ћа ва, та ко се ме ња и ди на ми ка и ком плек-
сност пре го ва рач ког про це са, та ко да кла сич ни, све де ни мо де ли 
уза јам них пре го во ра две стра не ни су од ве ли ке по мо ћи. Основ но 
је да ли по сто ји во ља на обе стра не да се спор ре ши пре го во ри ма. 
Ако та во ља по сто ји, ме тод ће се на ћи. 

Ди пло мат ски пре го во ри се во де ра ди по сти за ња од ре ђе них 
ци ље ва. Ци ље ви мо гу би ти раз ли чи ти и за њи хо во по сти за ње по-
треб но је упо тре би ти од ре ђе не пре го ва рач ке стра те ги је.

Да би пре го во ри аде кват но за по че ли и на пра ви лан на чин се 
во ди ли, ва жно је разуметиначинразмишљањадругестране. Ово 
ни је бит но са мо као ко ри стан при ступ ра ди успе шни је при пре ме 

18) При мер пре го ва рач ког мо де ла за ме ђу на род не пре го во ре: Lil lian Ran dolph, ’’A Sug ge-
sted Mo del of In ter na ti o nal Ne go ti a tion’’, JournalofConflictResolution,Vol. 10. No. 3/66, 
Sa ge Pu bli ca ti ons Ltd., Lon don, 1966, p. 347
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за пре го во ре, већ и због то га што су раз ли ке у по чет ним ста во-
ви ма пре го во ра у ства ри нај че шће раз ли ке у на чи ну раз ми шља ња 
две стра не. Кон фликт че сто по ти че, не из објек тив не ре ал но сти, 
већ из људ ских гла ва. Љу ди (и на ци је) ви де оно што же ле да ви де. 
Стра хо ви, ма кар и не за сно ва ни, је су ствар ни стра хо ви и ну жно је 
по за ба ви ти се њи ма, ка ко би се от кло ни ли. На де и оче ки ва ња, и 
кад су не ре ал ни, мо гу да до ве ду и до ра та. Због то га је јед на од 
нај ва жни јих осо би на до брог пре го ва ра ча да се ''ста ви у ту ђу уло-
гу'', тј. да по ку ша да са ста но ви шта емо ци ја и на чи на раз ми шља ња 
дру ге стра не гле да на про блем, а не са мо са гле ди шта чи ње ни ца 
или објек тив но нај бо љег од но сно нај пра вед ни јег ре ше ња. Раз у ме-
ти гле ди ште дру ге стра не не зна чи сло жи ти се с њим, већ из тог 
раз у ме ва ња ва ља из ву ћи за кљу чак ко јим је пу тем нај бо ље ићи. И 
обр ну то, не тре ба из соп стве них стра хо ва и емо ци ја из во ди ти за-
кљу чак о пра вим на ме ра ма дру ге стра не. Ла ко се мо же упа сти у 
клоп ку нај ло ши је ин тер пре та ци је оно га што дру га стра на чи ни, ка-
же или пред ла же. Да би се аде кват но раз у мео на чин раз ми шља ња 
дру ге стра не, нео п ход но је све сна ге усме ри ти, не на из но ше ње 
сво јих ар гу ме на та, већ на слу ша ње оно га што је про тив ник хтео да 
ка же, би ло вер бал ним, би ло не вер бал ним зна ци ма.

Пре го ва ра чи тре ба ју по све ти ти по себ ну па жњу синдро-
му''чувањаобраза''. Пре све га, да би пред лог био при хва тљив за 
дру гу стра ну, ни је до вољ но да бу де ра зу ман и пра ве дан. Мо ра да 
се од по чет ка ин вол ви ра дру га стра на у про цес при пре ме на цр та 
пред ло га, та ко да већ у ра ној фа зи он по ста не и њи хов. Спо ра зум 
је мно го лак ше по сти ћи ако обе стра не ре флек ту ју на аутор ство. 
Чи тав пре го ва рач ки про цес по ста је обо стра но при хва тљи ви ји уко-
ли ко обе стра не до при но се ма ло по ма ло об ли ко ва њу ко нач ног ре-
ше ња. Сва ка кри ти ка пред ло же них усло ва, сва ка су ге сти ја, сва ка 
про ме на, сва ки усту пак – но се лич ни пе чат ко ји пре го ва ра чи оста-
вља ју на ко на чан пред лог. Нај ва жни ја стра на ''чу ва ња обра за'' је 
из бе га ва ње осе ћа ња и ути ска у јав но сти да се по пу сти ло дру гој 
стра ни. Дру гим ре чи ма, упут но и му дро је са чу ва ти би ло ко ју од 
пре го ва рач ких стра на да до ђе у си ту а ци ју да уступ ци ко је чи ни би-
ти про ту ма че ни као ''ка пи ту лант ски'' у до ма ћој јав но сти. По сти за-
ње не у трал ног ре ше ња у ко јој су обе стра не за до вољ не је нај бо ље, 
али уко ли ко то ни је мо гу ће мо же до ћи до ре ше ња у ко јој ни јед на 
стра на ни је у пот пу но сти за до вољ на, што је бо ље од то га да је јед-
на стра на за до вољ на а дру га ни је. Ва жно је да су све стра не учи ни-
ле од ре ђе ни ком про мис по пи та њу по чет них ста во ва.

Емоције су еле мент ко ји се не сме пре не бре ћи или јед но став-
но од ба ци ти – са њим ва ља ра чу на ти. Оне су из ра зи то огра ни ча ва-
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ју ћи фак тор у пре го во ри ма. Оте жа ва ју ћи и ре ме ти лач ки еле мент у 
ви ше де це ниј ским пре го во ри ма из ме ђу Па ле сти на ца и Изра е ла ца, 
ко ји, уз по моћ и при ти сак ме ђу на род них по сред ни ка, за поч ну пре-
го во ре, па он да ста ну и пре ки ну уз обо стра не оп ту жбе, про из во-
де ћи го ре од но се не го што су би ли пре те фа зе пре го ва ра ња. Обе 
стра не су твр до уве ре не да им дру га стра на ра ди о гла ви, и да је 
у пи та њу прет ња њи хо вој на ци о нал ној и људ ској ег зи стен ци ји и 
да је је ди но њи хо во ста но ви ште ду бо ко пра вед но. Уз та ко же сто ке 
емо ци је, ни нај прак тич ни је пи та ње, као што је ре ци мо ди стри бу-
ци ја во де на За пад ној оба ли, не мо же би ти ни озбиљ но ди ску то ва-
но, а ка мо ли ре ше но. Че сто је ко ри сно омо гу ћи ти пре го ва ра чи ма 
дру ге стра не да из ра зе сво је емо ци је и стра хо ве, де мон стри ра ју да 
ни су ме ки и да не за бо ра вља ју на не те не прав де и он да сло бод ни-
је уђу у про цес пре го ва ра ња, ме ђу соб них усту па ка и ком про ми са. 

Нај бо ље је мирнореаговати на емо ци о нал не из ли ве пре го-
ва ра ча дру ге стра не. Ва жно је са чу ва ти соп стве ну кон тро лу, слу-
ша ти мир но дру гу стра ну, не од го ва ра ти на на па де, па и по вре ме но 
упи та ти го вор ни ка кад за ста не да ли же ли још не што да до да. Сим-
бо лич ки ге сто ви мо гу да до при но су кра вље њу ат мос фе ру. Не ки од 
њих ре чи ти је го во ре и има ју сна жни ји учи нак не го ела бо ри ра ни 
до ку мен ти. Са у че шће по во дом не ког гу бит ка дру ге стра не, из ја ва 
жа ље ња по во дом не ког ак та или ин ци ден та, по се та гро бљу и по-
ла га ње вен ца на гро бо ве жр та ва мо же да бу де дра го цен до при нос 
убла жа ва њу емо ци о нал не си ту а ци је и да из ра зи до бру во љу да се 
кре не но вим пу тем.

Бит но је раз у ме ти да без комуникације нема преговарања. 
Сам про цес пре го ва ра ња је дво смер на ко му ни ка ци ја са ци љем по-
сти за ња до го во ра. Ко му ни ка ци ја мо же би ти оте жа на раз ли чи тим 
пре пре ка ма. Де ша ва се да у ства ри пре го ва рач ке стра не не ко му ни-
ци ра ју, не го во ре јед ни с дру ги ма, већ да ју из ја ве због тре ће стра-
не или јав но сти. У осно ви, та да се пре го ва ра чи не обра ћа ју дру-
гој стра ни ни ти по ку ша ва ју да је уве ре у ис прав ност соп стве них 
ар гу ме на та, већ на сто је да до би ју по др шку до ма ће јав но сти или 
по сма тра ча за сво је ста во ве. Исти не га тив ни ефе кат се до би ја кад 
се не слу ша дру га стра на,иако вам се ди рект но обра ћа. То си гур но 
не во ди бо љем раз у ме ва њу и мо же да угро зи пре го во ре на са мом 
по чет ку.

Сле де ћа пре пре ка у ко му ни ка ци ји је неспоразум.Не што што 
је јед на стра на из ја ви ла, на дру гој се по гре шно ин тер пре ти ра. Бо-
ље је тра жи ти по доб ни је раз ја шње ње да те из ја ве, не го од мах кре-
ну ти са кон тра на па дом или јав ном ква ли фи ка ци јом ре че ног. До 
не спо ра зу ма мо же до ћи и због то га што иста реч или фа за мо же у 
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дру гим је зи ци ма има ти дру га чи ју ко но та ци ју. По знат је слу чај кад 
је ге не рал ни се кре тар УН Курт Валд хајм до ле тео у Иран у по ку шај 
да осло бо ди аме рич ке та о це. По до ла ску у Те хе ран, дао је иран-
ском ра ди ју и те ле ви зи ји сле де ћу из ја ву: ''До шао сам као по сред-
ник да на ђем ком про мис'' (I ha ve co me as a mediatorto work out a 
compromise). Ме ђу тим, две кључ не ре чи је упо тре био има ју раз ли-
чи те ко но та ци је у ен гле ском и пер сиј ском. На пер сиј ском medijator 
је не ко ко се не по зван ме ша у ту ђе ства ри, а compromise на пер сиј-
ском не ма оно по зи тив но зна че ње ко је има у ен гле ском (на ла же ње 
сред њег ре ше ња ко је од го ва ра обе ма стра на ма), већ има углав ном 
не га тив ни сми сао ве зан за ком про ми та ци ју.

Ва жно је на сто ја ти да се ства ри раз ја сне а не за ма гле. Тре ба 
има ти про ак тив ни, а не ре ак тив ни став. Мо ра се схва ти ти да пре-
го ва ра ње ни је ни де ба та ни су ђе ње, па ни су по треб не ни ора тор ске 
ег зи би ци је, а по го то ву не оп ту жи ва ње дру ге стра не за про блем или 
чак вре ђа ње. Ти ме се не чу ва на ци о нал но до сто јан ство, већ се оте-
жа ва да се ство ри осно ва за спо ра зум. Да би се из бе гао не по во љан 
ути цај ме ди ја на до ма ће јав но мње ње, а ти ме и на пре го во ре, не ки 
пут је ко ри сно ус по ста ви ти лич не и по вер љи ве ка на ле ко му ни ка-
ци је са дру гом стра ном. У мно гим књи га ма о ди пло ма ти ји на ћи ће 
се став да је пу бли ци тет не при ја тељ пре го ва ра ња и то је у осно-
ви тач но. Тај ност пре го во ра или са др жи не пре го во ра је нај че шће 
пре по руч љи ва све док се не до ђе озбиљ них про до ра. Ва жно је да 
се пре го ва рач ки про цес др жи под пу ном кон тро лом. Сва ко не кон-
тро ли са но цу ре ње ин фор ма ци ја мо же озбиљ но да угро зи не са мо 
успех тог де ла пре го во ра, већ и пре го во ре у це ли ни. Кад су тај ни 
кон так ти из ме ђу Па ле сти на ца и Изра е ла ца већ од ма кли и нај зад се 
на зи ра ла мо гућ ност при бли жа ва ња ста во ва, сед ни ца у ју ну 1993. је 
дра ма тич но пре ки ну та јед ном ма лом ве шћу аген ци је Fran ce-Press
о гла си на ма да се у Ослу во де тај ни ми ров ни пре го во ри.19)

Стра те ги је и тех ни ке ди пло мат ског пре го ва ра ња нај бо ље се 
ис по ља ва ју ка да се ко му ни ци ра не по сред но из ме ђу за ин те ре со ва-
них стра на. Сва ки вид по сре до ва ња или ко му ни ка ци је пре ко дру-
гих ка на ла (ме ди ја, си сте ми ве за, пи са ним пу тем, итд.) са мо мо же 
оте жа ти раз у ме ва ње про бле ма, а са мим тим и оте жа ти до но ше ње 
ре ше ња нај бо љег по за ин те ре со ва не стра не.

19) Жи во рад Ко ва че вић, Међународнопреговарање,Фи лип Ви шњић, Ди пло мат ска ака де-
ми ја, Бе о град, 2004, стр.
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ФАКТОРИКОЈИУТИЧУНАДИ
ПЛОМАТСКЕПРЕГОВОРЕ

Мно ги фак то ри мо гу да ути чу на ди пло мат ске пре го во ре. 
Не ки од фак то ра мо гу по зи тив но ути ца ти на пре го ва рач ки про цес 
и до при не ти про на ла же њу при хва тљи вог ре ше ња за све стра не, 
док не ки од фак то ра мо гу ути ца ти на пре кид ко му ни ка ци је.

Је дан од бит них фак то ра је време. Вре ме је ве о ма бит но ка да 
је у пи та њу пра ви тре ну так (тај минг) за от по чи ња ње пре го во ра. 
Ис тра жи ва ња по ка зу ју да од пра вог тај мин га за ви си и да ли ће до 
су ко ба до ћи и у ком оби му. Уко ли ко се са пре го во ри ма за поч не на 
по чет ку кри зе, ве ли ка је ве ро ват но ћа да се су коб не ће еска ли ра ти 
то ли ко да би до шло до угро жа ва ња људ ских жи во та.20) Вре мен ски 
фак тор мо же, у за ви сно сти од си ту а ци је, по зи тив но или не га тив но 
ути ца ти на пре го во ре и ста во ве пре го ва рач ких стра на. Крај њи ро-
ко ви су не кад ствар ни и на мет ну ти си ту а ци јом (на при мер крај њи 
рок за при хва та ње усло ва ра ди осло ба ђа ња та ла ца или ис ти ца ња 
ва жно сти ме ђу на род ног уго во ра) или мо гу би ти део пре го ва рач ке 
так ти ке (ако се ра ди ре ци мо о про ме ни на ја вље ног да ту ма од ла-
ска не ког од пре го ва ра ча или по сред ни ка или по ме ра њу са стан ка 
ва жних ли де ра). Ис тра жи ва чи у обла сти пре го ва ра ња утвр ди ли су 
јед но ис ку стве но пра ви ло: 90% ствар ног пре го ва ра ња де ша ва се у 
по след њих 10% укуп ног рас по ло жи вог вре ме на.21) Ово по ка зу је да 
се вре ме не ра ци о нал но тро ши и да се ве ћи на вре ме на ко ри сти за 
по зи ци о ни ра ње и оп ту жи ва ње дру ге стра не, не го за ствар но тра-
же ње пра вог ре ше ња.

На пре го во ре ути че и улога посредника. У пре го во ри ма се 
че сто по ја вљу је тре ћа стра на. Тре ћа стра на је по сред ник(ме ди ја-
тор). По сре до ва ње је че сти об лик пре го ва ра ња у ко ме тре ћа стра-
на де лу је као ини ци ја тор и ка та ли за тор у оства ри ва њу пре го во ра 
ко је стра не у су ко бу ни су у ста њу са ме да ре а ли зу ју. Ме ди ја тор је 
не при стра сна, уза јам но при хва тљи ва тре ћа стра на чи ји је циљ да 
по мог не стра на ма у спо ру да га ре ше. Ме ди ја тор не на ви ја за јед ну 
од стра на ни ти на сто ји да до ђе до ре ше ња или га оне мо гу ћи ра ди 
не ких сво јих ин те ре са. Ма да ме ди ја то ри не ма ју моћ да на мет ну 
не што или да се по га ђа ју, они ко ри сте уло гу да олак ша ју стра на-
ма у спо ру да до ђу до ком про ми са. По сред ник мо ра обез бе ди ти 
сво је уче шће у ре ша ва њу спо ра ти ме што га при хва та ју обе стра-

20) Ric hard Jac kson, ’’Suc cessful Ne go ti a tion in In ter na ti o nal Vi o lent Con flict’’, JournalofPea-
ceResearch,Vol. 37. No. 3/2000, Sa ge Pu bli ca ti ons Ltd., Lon don, 2000, p. 337

21) Жи во рад Ко ва че вић, Међународнопреговарање,Фи лип Ви шњић, Ди пло мат ска ака де-
ми ја, Бе о град, 2004, стр. 92
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не. Ар би тарје не при стра сна тре ћа стра на ко ја има моћ да на мет не 
усло ве ре ше ња стра на ма у спо ру. Ар би тар не на ви ја ни за јед ну од 
су ко бље них стра на и под ре ђу је лич не же ље не ком ску пу пра ви ла 
или вред но сти. Ар би тар не ма соп стве ни улог или ин те рес у спо ру  
ко јим би мо гао да се по га ђа са пре го ва рач ким стра на ма. По сре до-
ва ње је по себ навр ста пре го ва ра ња усме ре ног на про мо ви са ње и 
ак тив но тра же ње ре ше ња су ко ба. Уло га по сред ни ка или ар би тра је 
фак тор ко ји нај че шће ути че на ис ход пре го во ра (би ло по зи тив но, 
би ло не га тив но), и од из бо ра по сред ни ка нај че шће за ви си и ис ход 
пре го во ра.

На пре го ва ра ње као на чин ре ша ва ња кон фли ка та у ме ђу на-
род ним од но си ма ути че и структурасистемамеђународниходно-
са. Су коб два су прот ста вље на бло ка и хлад ни рат ме ђу њи ма, ко ји 
је обе ле жио нај ве ћи део дру ге по ло ви не про шлог ве ка, за ме њен 
је до сад не ви ђе ном над мо ћи је ди не су пер си ле – Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва – чи ја је гло бал на вој на, фи нан сиј ска, тех но ло шка 
и иде о ло шка до ми на ци ја не спор на. Сје ди ње не Др жа ве су по ста ле 
до ми нант ни фак тор ме ђу на род ног си сте ма, ко ји пре суд но ути че 
на до га ђа ња, кри зе и њи хо во ре ша ва ње у све ту. Ад ми ни стра ци ја 
САД-а је у прет ход ним го ди на ма по ка за ла да за њу не ва же нор ме 
ме ђу на род ног пра ва (ин тер вен ци је без од лу ка Са ве та без бед но сти, 
не при зна ва ње Ме ђу на род ног су да за рат не зло чи не у Ха гу, Ме ђу-
на род ног кри вич ног су да и сл.).22) По ло жај САД-а у ме ђу на род ним 
од но си ма да је им пре суд ни ути цај у пре го во ри ма о ре ша ва њу ме-
ђу на род них кри за и они су нај че шће тре ћа стра на ко ја у по сред-
нич кој уло зи (при че му је то нај че шће мно го ви ше од пру жа ња 
до брих услу га не при стра сног ме ди ја то ра) и по ли тич ким, вој ним 
и фи нан сиј ским при ти ском, од лу чу ју ће ути чу на ток мно гих ме ђу-
на род них пре го во ра. С об зи ром да се обич но свр ста ва ју на јед ну 
стра ну у су ко бу, пре го во ри се во де под при ти ском што не до во ди 
до за до во ља ва ју ћег ре ше ња за све за ин те ре со ва не стра не, што за 
по сле ди цу мо же има ти на кнад но рас плам са ва ње истог су ко ба.

Је дан од ва жних фак то ра је и одабирпреговарача. За во ђе-
ње ди пло мат ских пре го во ра од ре ђу је се де ле га ци ја. По треб но је 
аде кват но од ре ђи ва ње ни воа, са ста ва и број но сти де ле га ци је. Ни во 
де ле га ци је је зна ча јан, јер ако је ви ши ни во де ле га ци ја спо ра зум се 
мо же бр же по сти ћи. Та ко ђе, зна чај но је и да де ле га ци је бу ду ре ла-
тив но истог ни воа, да би се уоп ште ушло у пре го во ре. Зна ча јан је 
и са став де ле га ци је. Пре го ва рач ки тим има ше фа де ле га ци је или 
глав ног пре го ва ра ча, ко ји је глав на ве за са вла сти ма у зе мљи, до-

22) Ми хај ло По по вић, ''Дру штве ни де тер ми ни зам, то та ли тар ни си сте ми и про це си гло ба-
ли за ци је'', Национални интерес,бр. 1/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,
2007, стр. 55 
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но си ко нач не од лу ке у де ле га ци ји и сам во ди нај ве ћи део пре го во-
ра. О зна ча ју и озбиљ но сти ко је пре го во ри ма при да ју пре го ва рач ке 
стра не нај бо ље го во ри ни во и из бор лич но сти ше фа де ле га ци је. 
Пре го ва рач ки тим тре ба сво јим са ста вом да обез бе ди уче шће свих 
др жав них ор га на у чи јој су над ле жно сти не ка од пи та ња о ко ји ма 
ће се пре го ва ра ти. У прин ци пу би тре ба ло ста во ве уса гла ша ва ти 
уну тар де ле га ци је, а о то ме се ко нач но од лу чу је на јед ном ме сту у 
зе мљи. Број ност де ле га ци је у су шти ни ни је про блем, осим ако не-
ка стра на ша ље из у зет но ма ли број чла но ва де ле га ци је, што по ка-
зу је нео збиљ ност у при сту пу ре ша ва њу про бле ма, или ако је не ка 
де ле га ци ја из у зет но број на па се ства ра ју про бле ми око сме шта ја 
и обез бе ђе ња.

Језик на ко ме се во де пре го во ри је ве о ма зна ча јан. Је зик пре-
го ва ра ча је вр ло спе ци фи чан и мо ра од го во ри ти вр ло раз ли чи тим 
и спе ци фич ним зах те ви ма: да из ра зи и од луч ност и спрем ност за 
ком про мис, да бу де вр ло пре ци зан и обр ну то (ако за тре ба) ма гло-
вит, ве о ма фор ма лан или не кон вен ци о на лан, фо ку си ран или раз ли-
вен итд. Раз у ме се, про блем ко му ни ка ци је из ме ђу пре го ва ра ча ко-
ји ма је ма тер њи је зик раз ли чит мо же би ти ре шен на ви ше на чи на. 
Је дан је да преговарачкомуницира језикомоногдругог. Сем пре-
сти жног пи та ња, то мо же иза зва ти дру ге про бле ме, на ро чи то ако 
пре го ва рач не го во ри до вољ но до бро дру ги је зик, што од по чет ка 
да је пред ност дру гој стра ни, али мо же да до ве де и до не спо ра зу ма. 
Кад обе стра не ко му ни ци ра ју тре ћим је зи ком, не спо ра зум је та ко ђе 
мо гућ, у за ви сно сти од то га ко ли ко до бро пред став ни ци јед не или 
дру ге стра не вла да ју тим је зи ком. Ипак, тај ме тод се че сто ко ри сти 
у пре го во ри ма, све док не до ђе до сло же ни јих фор му ла ци ја, од-
но сно ни јан си. Он да се при бе га ва ангажовањупреводилаца. Ова 
фор му ла се на ро чи то ко ри сти у мул ти ла те рал ној ди пло ма ти ји или 
у би ла те рал ним пре го во ри ма на вр ло ви со ком ни воу - не са мо из 
раз ло га пу не рав но прав но сти, већ и сто га што др жав ни ци че сто 
не го во ре (или не го во ре до вољ но до бро) стра не је зи ке. Ме ђу тим, 
пре во ди о ци ма се ко ри сте и др жав ни ци ко ји го во ре до бро стра не 
јeзике, јер им пре во ђе ње да је ви ше вре ме на да раз ми сле о соп стве-
ном од го во ру. То има и ло ше стра не: пре во ђе ње прак тич но удво-
стру ча ва вре ме пре го ва ра ња. С дру ге стра не, са ми пре во ди о ци, 
иако мо гу би ти сјај ни лин гви сти, не ки пут ни су до вољ но у ма те-
ри ји ко ја мо же би ти вр ло спе ци фич на. Нај зад, да нас се нај че шће у 
ди пло ма ти ји и ме ђу на род ном пре го ва ра њу ко ри сти ен гле ски је зик.

Циљ пре го во ра је ре ша ва ње кон флик та. На оп штем ни воу 
ре ша ва ње кон флик та под ра зу ме ва по сти за ње са гла сно сти из ме ђу 
уче сни ка су ко ба у ве зи са спор ним пи та њи ма. У сва ком слу ча ју 
мо ра да по сто ји уза јам на ак тив ност су прот ста вље них стра на. Уко-
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ли ко је ре ше ње јед но стра но на мет ну то, кон фликт ће се по но ви ти у 
не ком дру гом об ли ку.23) Уко ли ко се же ли ре ше ње ко је ће при хва ти-
ти све за ин те ре со ва не стра не по треб но је обра ти ти па жњу на све 
по ме ну те фак то ре и ума њи ти њи хов ути цај ко ли ко је то мо гу ће.

Про у ча ва њем кон фли ка та и на чи на њи хо вог ре ша ва ња до-
шло се до не ких за ни мљи вих за кљу ча ка. Пре го ва ра чи су че сто у 
ди ле ми да ли тре ба да бу ду твр ди у пре го во ри ма или тре ба да на-
сто је да из бег ну кон фликт с дру гом стра ном, чи не ћи уступ ке. Ско-
ро увек се нај бо ље по ка за ло сред ње ре ше ње.24) По ред за јед нич ког 
ин те ре са да се из бег не гу би так за обе стра не, ско ро увек по сто ји 
мо гућ ност и ко ри сти од но сно до бит ка за обе стра не. Основ но је да 
ли по сто ји во ља на обе стра не да се спор ре ши пре го во ри ма. Ако 
та во ља по сто ји, ме тод ће се на ћи. Сва ки пре го ва рач има две вр сте 
ин те ре са: за сам про блем и за од но се са дру гом стра ном. Не ка да су 
ме ђу соб ни од но си ва жни ји од ис хо да пре го во ра. 

Пре го во ри под ра зу ме ва ју по сто ја ње сло бод не во ље сва ког 
од уче сни ка да се укљу чи у пре го ва рач ки про цес. Са мо успе шно 
пре го ва ра ње омо гу ћа ва да сви уче сни ци, у из ве сном сми слу, бу ду 
по бед ни ци. За то, у окол но сти ма ка да је по тре бан уза јам ни при ста-
нак, кад је ис ход не из ве стан, кад је то је ди ни на чин да до би је мо 
оно што же ли мо, ка да улог оправ да ва на ше вре ме и на по ре, при-
сту па се пре го ва ра њу.

ZeljkoMojsilovic

DIPLOMATICNEGOTIATIONIN
FUNCTIONOFFOREIGNPOLICY

Summary
The pa per analyzes the di plo ma tic ne go ti a ti ons as one of the cru-

cial met hods of con duc ting the fo re ign po licy of the sta te, which al so 
de ter mi nes the po si tion of that co un try in re la tion to ma jor in ter na ti o nal 
events. In ad di tion to the use of for ce in in ter sta tes re la ti ons, thro ug ho-
ut hi story, many con flicts we re re sol ved in ne go ti a ti ons. Alt ho ugh the 
skills of di plo macy and ne go ti a tion are al most as old as the exi sten ce of 
the sta tes, what  hap pens to day is that pe o ple de a ling with di plo macy 
are not tra i ned for it or do not pos sess de si ra ble cha rac te ri stics for a di-
plo mat and ne go ti a tor. So me of the fac tors may po si ti vely in flu en ce the 

23) Ра до мир Ми ла ши но вић, Ср ђан Ми ла ши но вић, Уводутеоријеконфликата, Фа кул тет 
ци вил не од бра не, Бе о град, 2004, стр. 341

24) Ro ger Fis her, Wil li am Ury, GettingtoYes–Negotiatinganagreementwithoutgivingin,Ar-
row Bo oks Li mi ted, Lon don, 1997, p. 13
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ne go ti a tion pro cess and con tri bu te to  fin ding a so lu tion ac cep ta ble to 
all par ti es, whi le ot hers can dis rupt the com mu ni ca tion. Kno wing the 
stra tegy of di plo ma tic ne go ti a tion and fac tors that in flu en ce the di plo-
ma tic ne go ti a ti ons are of cru cial im por tan ce for the co un try’s in ter na ti-
o nal po si tion and its re la ti ons with ot her co un tri es and with in ter na ti o-
nal or ga ni za ti ons.    
Keywords: di plo macy, ne go ti a tion, com mu ni ca tion, in ter na ti o nal re la ti ons, 

fo re ign po licy
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vingin,Ar row Bo oks Li mi ted, Lon don, 1997.

Resume
The o re ti cally, the re are dif fe rent di vi si ons of dis pu te re sol ving 

met hods, in clu ding the psycho lo gi cal in flu en ce on op po sing si de. Re so-
lu tion of con flicts  using psycho lo gi cal me ans in clu des ne go ti a tion as a 
way of di rectly in flu en cing the in di vi dual or the gro up of pe o ple. Re so-
lu tion of con flict si tu a ti ons by using ne go ti a tion is ac hi e ved by sen ding 
mes sa ges to the op po sing si de, which le ads to chan ge of at ti tu des and 
be ha vi or, which re sults in the ir re o ri en ta tion in the in te rests of the ne-
go ti a tors. Di rect com mu ni ca tion bet we en the par ti es in con flict  is the 
ba sic con di tion for ne go ti a ti ons. The out co me of ne go ti a tion is a com-
pro mi se which is re ac hed fa ster or slo wer, har der or easi er, de pen ding 
on many fac tors. Fac tors that in flu en ce the ne go ti a ti ons are: ti me, the 
struc tu re of in ter na ti o nal re la ti ons, the na tu re and in ten sity of con flict, 
the pos si bi lity and pro spects for un der stan ding each ot her, cha rac te ri-
stics of par ti ci pants in the con flict and so on. This has a gre at in flu en ce 
on the pro cess and stra tegy of di plo ma tic ne go ti a tion. Gi ven that the 
ne go ti a ti ons in clu de the exi sten ce of free will of all par ti ci pants to be 
en ga ged in the ne go ti a tion pro cess, only suc cessful ne go ti a tion en su res 
that all the par ti ci pants, in a sen se, be the win ners. 

* Овај рад је примљен 5. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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МирољубЈевтић
Факултетполитичкихнаука,Београд

MУЛТИКУЛТУРНО ДРУШТВО 
И РЕ ЛИ ГИ ЈА*

Са же так
 Иде ја мул ти кул ту лар но сти је до ми нан та иде ја о ре гу ли са њу 

од но са ме ђу при пад ни ци ма ра зних кул ту ра и ре ли ги ја у За пад ној 
Евро пи, Се вер ној Аме ри ци и Оке а ни ји. Она по чи ва на прет по став-
ци да је бу дућ ност све та у ме ша њу раз ли чи тих кул ту ра, а њи хо ва 
ко ег зи стен ци ја је са свим мо гу ћа у усло ви ма рав но прав но сти и уз 
по сто ја ње се ку лар них по ли тич ких по ре да ка. У ову иде ју су уло же-
на ве ли ка сред ства и мно го сна га. Вре ме је ме ђу тим по ка за ло да то 
ни је оства рив циљ. И о то ме су се отво ре но из ја сни ли сви во де ћи 
по ли ти ча ри За пад не Евро пе.
Кључ не ре чи: мул ти кул тур но дру штво, ре ли ги ја, су ко би, ме ша ње кул ту-

ра, нео ства ри вост

Це ло ку пан си стем од но са у Европ ској уни ји од ње ног на-
стан ка би ла је иде ја мул ти кул ту рал но сти. Пр во је тре ба ло пре ва-
зи ћи на ци о нал не раз ли ке из ме ђу две нај ва жни је зе мље ''За јед ни це 

* Ово је рад у оквиру пројекта 179008 Министарства просвете и науке Републике Србије
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за угаљ и че лик'' Фран цу ске и Не мач ке, а он да и из ме ђу оста лих 
зе ма ља ко је су се по ла ко при кљу чи ва ле бу ду ћој уни ји. У пр во вре-
ме то је би ло ус по ста вља ње од но са из ме ђу раз ли чи тих на ци ја ко је 
су углав ном при па да ле две ма фор ма ма хри шћан ства про те стан ти-
зму и ри мо ка то ли ци зму. А ка сни је са при кљу чи ва њем Грч ке то се 
пи та ње про ши ри ло на ма ло ви шем ни воу, јер је кул тур ни мо дел 
Грч ке пра во слав ни. А пра во сла вље је има ло по при лич но друк чи-
ју исто ри ју у од но су на пр ве две фор ме хри шћан ства. То ме ђу тим 
ни је би ла по себ на пре пре ка. Пра во слав на Грч ка се ипак са вре ме-
ном укло пи ла у европ ски ми ље. За то што су ко ре ни пра во сла вља 
исти као и ко ре ни ри мо ка то ли ци зма и про те стан ти зма до шло је до 
укла па ња. То је упра во јед но од ва жни јих пи та ња ко јим се ба ви по-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је као мла да на уч на ди сци пли на1).

Али ка сни је се де си ло због не до стат ка рад не сна ге, као по-
сле ди це сма ње ња бро ја ра ђа ња у Евро пи да су зе мље ЕУ мо ра ле 
да отво ре гра ни це за при лив рад не сна ге из дру гих не хри шћан ских 
де ло ва све та. Та ко се ра сна, лин гви стич ка и по себ но ре ли ги о зна 
сли ка Евро пе усло жи ла. По тре ба за хар мо нич ним од но си ма свих 
тих љу ди пред ста вља ла је пи та ње ко ји мо дел ме ђу соб них од но са 
при хва ти ти. Уви ђа ју ћи не ми нов ност за јед нич ког жи во та и по тре-
бу оп стан ка европ ске зе мље су као мо дел ре гу ли са ња за јед нич ких 
од но са раз ли чи тих кул ту ра при хва ти ли мул ти кул ту рал ност. Тач-
ни је ег зи стен ци ју раз ли чи тих кул ту ра на сво ме тлу у пу ној рав но-
прав но сти. При то ме је тај за јед нич ки мо дел имао раз ли чи те ва-
ри јан те. Ен гле ска од но сно, Ве ли ка Бри та ни ја је при хва ти ла мо дел 
ко ег зи стен ци је раз ли чи тих кул ту ра као трај ну чи ње ни цу2) , док је 
Фран цу ска иза бра ла пут аси ми ла ци је но во до шлих. Али по ла га но 
уз по што ва ње раз ли чи то сти и уз иде ју да је мо гу ће раз ви ти по јам 
Фран цу за ко ји би био да ле ко ши ри не го у про шло сти и под ра зу-
ме вао да по ред по сто ја ња нпр. ре ли гиј ских осо бе но сти сви љу ди 
бу ду Фран цу зи.

Тај се мо дел не го вао као је ди ни вла да ју ћи мо дел до пр ве 
де це ни је 21. ве ка. Би ло је и до та да про ти ву реч но сти из ме ђу раз-
ли чи тих кул ту ра. Али је ге не рал на кон цеп ци ја вла да ју ћих сна га, 
би ло ко је иде о ло шке при пад но сти, би ла да је мул ти кул ту рал ност 
бу дућ ност и да се мо ра де ло ва ти у том ци љу .Ме ђу тим те про ти-
ву реч но сти су по че ле да по вре ме но иза зи ва ју озбиљ не про бле ме. 
Та ко да су се у те о ри ји пр во сти дљи во по ја вљи ва ла упо зо ре ња да 

1) Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion“, Политикологијарелигије, бр. 1/2007, 
год. 1.

2) Chris Al len, „Fеаr and Lo at hing: The Po li ti cal Di sco ur se in Re la ti ons to Mu slims and Islam 
in The Bri tish Con tem po rary Set ting”, Политикологијарелигије, бр. 2/2010, год. 4.
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је мул ти кул ту рал ност оп те ре ће на озбиљ ним те шко ћа ма и да не ће 
би ти та ко ла ко оства ри ти је. Та су упо зо ре ња би ла спо ра дич на и је-
ре тич ка. И пр во су би ла иг но ри са на, а ка сни је ако би се по на вља ла 
иза зи ва ла су озбиљ не кри ти ке са штет ним по сле ди ца ма по лич ну 
суд би ну оних ко ји су их из но си ли. Због то га су се мно ги те о ре ти-
ча ри, ко ји су се овим фе но ме ном ба ви ли су о че ни са пре пре ка ма 
по вла чи ли и из бе га ва ли да го во ре шта ствар но ми сле3).

Пра ви ле су се иде а ли зо ва не про јек ци је од но са ме ђу раз ли-
чи тим кул ту ра ма, ко је су све ви ше од у да ра ле од ствар но сти. Го во-
ре ћи о то ме по зна ти фран цу ски ана ли ти чар и но ви нар јед ног од 
нај по пу лар ни јих фран цу ских днев них ли сто ва ''Мон да'' Жан Пјер 
Пе рон сел Игоз ве ли ''... ско ро три де сет го ди на но ви нар ства, нај ви-
ше у слу жби нај у глед ни јег фран ко фон ског днев ног ли ста, на у чи ло 
ме бар јед ној ства ри: без мно го бу ке, то ком овог вре мен ског пе ри-
о да, сло бо да из ра жа ва ња се не пре ста но су жа ва ла… Ис тра жи вач, 
Алек сан дар дел Вал, се као и но ви на ри, су о чио са тим сва ким да-
ном све ду жим спи ском те ма о ко ји ма се не мо же сло бод но го во-
ри ти… Ме ђу њи ма Ислам, исла ми зам, му сли ма ни… ме ђу њи ма, 
та ко ђе, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Аме ри кан ци, њи хо ви оби-
ча ји и њи хо ви про из во ди. Још по сто ји не ко ли ко ма њих пу ко ти на, 
не ко ли ко ма лих из да вач ких или но ви нар ских из у зе та ка, не ко ли ко 
ма лих про сто ра од ва жно сти, али се они све ви ше сма њу ју и да нас 
је све те же у Евро пи, Фран цу ској по себ но, сло бод но из не ти јед но 
ви ђе ње ствар но сти… чим се ра ди о му сли ма ни ма или Аме ри кан-
ци ма. Од ва жни мом ци ко ји су се усу ди ли, од мах су би ли озна че ни 
као не при ја те љи уни вер зал ног брат ства, а ако би ин си сти ра ли би-
ли су оп ту же ни за ра си зам, фа ши зам или чак на ци зам»4).

Вр ху нац све га то га био је текст са да већ по кој ног аме рич ког 
по ли ти ко ло га Се мју е ла Хан тинг то на о су ко бу ци ви ли за ци ја5). Пре-
ма ве ли ком бро ју ана ли за то је био нај чи та ни ји текст из обла сти 
ме ђу на род них од но са од кра ја дру гог свет ског ра та. Пи та ње за што 
је текст био нај чи та ни ји на ста ло је већ на осно ву на сло ва:''Су дар 
ци ви ли за ци ја''. Од кра ја Дру гог свет ског ра та це ло куп ни на по ри 
ме ђу на род не за јед ни це пре све га ОУН би ли су кон цен три са ни 
упра во на про па ги ра њу иде је да су ци ви ли за ци је за сно ва не на ра-
зним ре ли ги ја ма укло пљи ве јед на у дру гу и да свет иде ка ве чи том 

3) Ми ро љуб Јев тић, «По ли ти ко рект ност и екс тре мисм», Свободнаја мисл, бр. (1569), 
7-8/2006, ИССН 0869-4435, Мо сква.

4)  Игоз у пред го во ру књи зи Алек сан дар дел Вал, ИсламизамиСједињенеДржаве,алијан-
сапротивЕвропе, Слу жбе ни лист, Бе о град, 1998, стр. 309–310.

5)  Се мју ел Хан тинг тон, „Су дар ци ви ли за ци ја“, у Националнемањине-Умеђународноми
југословенскомправномпоретку, Бе о град, 1997.
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ми ру за сно ва ном на мул ти кул ту рал но сти. А основ за све то је ства-
ра ње ци вил ног дру штва. За то су се по ли тич ке на у ке пре тво ри ле у 
не ку вр сту агит про па чи ји је осно ви циљ био да про па ги ра ју иде је 
ци вил ног дру штва. Уме сто да се ба ве озбиљ ном ана ли зом ове на-
у ке су у ве ли ком де лу сво јих ис тра жи ва ња би ле иде о ло шка при ча, 
ни шта ма ње штет на по исти ну не го ко му ни стич ка или на ци стич-
ка про па ган да. Са мо што су за хва љу ју ћи за ви је но сти у ли бе рал ну 
фор му ове чи ње ни це би ле те же ви дљи ве. Нор мал но би ло би не-
пра вед но пре ма ве ли ком бро ју по ли ти ко ло га ко ји су че сти то ра ди-
ли свој по сао оп ту жи ти све по ли ти ко ло ге да су уме сто на уч ни ка 
би ли и оста ли иде о ло зи ци вил ног дру штва. Али је исто та ко тач но 
да је то вла да ју ћи пра вац у за пад ној по ли ти ко ло ги ји од кра ја Дру-
гог свет ског ра та. И ту не ма из у зет ка . Нај ти пич ни ји при мер та кве 
на уч не прак се под зна ци ма на во да је исто та ко чу ве на књи га Фран-
си са Фу ку ја ме о кра ју исто ри је. Књи га је исто као и Хан тинг то но-
ва по че ла као чла нак6). Ни је слу чај но ни што се Хан тинг тон по ја-
вио по сле Фу ку ја ме. Фу ку ја ми на иде ја да је на стао крај иде о ло ги ја 
по сле по бе де ли бе рал не иде је над ко му ни змом ко ји је ко ла би рао 
па дом бер лин ског зи да, по сле ди ца је опи је но сти За па да том по бе-
дом. Али ско ро од мах по сле то га по ја вио се Хан тинг тон са тек стом 
ко ји је из ра зио сум њу у Фу ку ја ми на пред ви ђа ња. До та да ско ро све 
сту ди је по ли ти ко ло ги је у би ло ко јој од раз ви је них зе ма ља За па да 
би ле су у том во зу о ко ме го во ри Жан Пјер Пе рон сел Игоз. За то су 
иде је Хан тинг то на би ле је ре тич ке и до че кан су на нож. Кри ти ке 
Хан тинг то на су би ле то ли ко ја ке, да је чак и он, чо век са огром ним 
угле дом, мо рао да од сту па од сво јих ста во ва и да их ре ла ти ви зу је. 

 За то је за нас ва жно да ка же мо шта је то Хан тинг тон ре као 
и шта је то то ли ко изи ри ти ра ло ме ђу на род ну на уч ну, али пре све га 
по ли тич ку јав ност. Хан тинг тон је су прот но Фу ку ја ми твр дио да 
је те шко го во ри ти о кра ју иде о ло ги ја и три јум фу ли бе рал не иде је, 
јер се у огром ним де ло ви ма све та на род ин спи ри ше ци ви ли за циј-
ским вред но сти ма у чи јим је осно ва ма ре ли ги ја . Та ко да те вред-
но сти не до зво ља ва ју да се ли бе рал на иде ја при хва ти у њи хо вим 
под руч ји ма де ло ва ња. След стве но то ме ови де ло ви пла не те има ју 
сво је иде о ло шке си сте ме ко ји су раз ли чи ти па чак и не при ја тељ-
ски рас по ло же ни пре ма ли бе рал ним иде ја ма, што мо же да иза зо ве 
су ко бе. Али при ча о су ко би ма ко ју спо чи та ва ју Хан тинг то ну ни је 
не што за шта је он го во рио да се мо ра не из бе жно де си ти и он је 
за то не пра вед но оп ту жен. Хан тинг тон је у ства ри ре као ''Ци ви ли-
за циј ски иден ти тет по ста ја ће све зна чај ни ји у бу дућ но сти, а свет 
ће у ве ли кој ме ри би ти об ли ко ван ин тер ак ци ја ма се дам или осам 

6) Френ сис Фу ку ја ма, „Крај исто ри је“, Трећипрограм бр. 84/1990.
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глав них ци ви ли за ци ја, то су За пад на, Ислам ска, Кон фу чи јан ска, 
Ја пан ска, Хин ду, Сло вен ско-пра во слав на, Ла ти но а мрич ка и ве ро-
ват но, Африч ка ци ви ли за ци ја. Нај зна чај ни ји су ко би у бу дућ но сти 
зби ва ће се дуж кул тур них де мар ка ци о них гра ни ца ко ји де ле ове 
ци ви ли за ци је јед ну од дру ге''7). Об ја шња ва ју ћи да ље за што ће до 
су ко ба ци ви ли за ци ја мо жда до ћи и шта је нај ва жни ја раз ли ка ме ђу 
њи ма Хан тинг тон ка же '' ...раз ли ке ме ђу ци ви ли за ци ја ма ни су са мо 
ствар не, оне су и су штин ске.

Ци ви ли за ци је се јед на од дру ге раз ли ку ју по исто ри ји, је зи-
ку, кул ту ри, тра ди ци ји и, што је нај зна чај ни је, ре ли ги ји. При пад-
ни ци раз ли чи тих ци ви ли за ци ја има ју раз ли чи те по гле де на од нос 
из ме ђу Бо га и чо ве ка, по је дин ца и гру пе, гра ђа ни на и др жа ве, ро-
ди те ља и де це, му жа и же не, као и раз ли чи те по гле де на ре ла ти-
ван зна чај пра ва и од го вор но сти, сло бо де, ауто ри те та, јед на ко сти и 
хи је рар хи је. Ове раз ли ке пред ста вља ју ре зул тат ве ко ва. Оне не ће 
уско ро не ста ти. Оне су ку ди ка мо фун да мен тал ни је од раз ли ка из-
ме ђу по ли тич ких иде о ло ги ја и по ли тич ких ре жи ма. Раз ли чи тост 
ну жно не зна чи су ко бе, а су коб ну жно не зна чи на си ље.

Ве ко ви ма, ме ђу тим, раз ли ке ме ђу ци ви ли за ци ја ма про из во-
ди ле су нај ду го трај ни је и нај су ро ви је су ко бе”8). Пре ма то ме ја сно 
је да Хан тинг тон ни је ми слио да до су ко ба мо ра оба ве зно да до ђе. 
Али је за то био из ри чит. Раз ли ке из ме ђу раз ли чи тих ци ви ли за ци ја 
су пре све га за сно ва не на раз ли чи тим ре ли ги ја ма. Ка ко су дог мат-
ски си сте ми раз ли чи тих ре ли ги ја ди ја ме трал но су прот ни а че сто 
и не при ја тељ ски јед ни пре ма дру ги ма, то та кве раз ли ке мо гу да 
иза зо ву су ко бе. Али Хан тинг тон ни је ре као да оне мо ра ју да иза зо-
ву су ко бе за шта је не пра вед но оп ту жи ван. Због тих на па да упр кос 
свом огром ном ауто ри те ту Хан тинг тон је у сво јим ка сни јим ра до-
ви ма чак и убла жио сво је ста во ве и го во рио о њи ма на друк чи ји 
мул ти кул ту ра ли зму при ла го ђен на чин. За што је то та ко ни је те-
шко по го ди ти. За пад пред во ђен САД је уло жио ми ли јар де до ла ра 
у мул ти кул тур ни про је кат у ко ји је ве ро вао и без ко га ни је ви део 
из лаз за раз ви ја ње ли бе рал ног ка пи та ли зма. Дик та ту ра људ ских 
пра ва ко ју је За пад на мет нуо као мо дел по на ша ња раз ви ла је ин ди-
ви ду а ли зам, до екс тре ма до ве ла еман ци па ци ју же на, што је уби ло 
по ро ди цу9). Де ца су пре ста ла да се ра ђа ју а при вре да се раз ви ја ла 
до не ве ро ват них и не за ми сли вих гра ни ца. За та кву при вре ду би ло 

7) Се мју ел Хан тинг тон, исто, стр. 329.

8) Исто, стр. 330.

9) Ми ро љуб Јев тић, „Re li gion and Re la ti ons bet we en Gen ders“, Политикологија религије, 
бр. 1/2008, год. 2.
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је по треб но и тр жи ште и рад на сна га. А не мо же те да оче ку је те 
да про да је те ро бу они ма са ко ји ма сте у не при ја тељ ству. Са дру ге 
стра не ако не про из во ди те до во љан број де це на при ро дан на чин 
не ма те ни до во љан број рад ни ка да оп слу жу је при вред ног џи на. 
Би ло је нео п ход но уво зи ти рад ну сна гу из ре ги о на све та где је има. 
А то су у прин ци пу љу ди ко ји при па да ју раз ли чи тим кул ту ра ма. 
Та ко да се мул ти кул ту ра ли зам на мет нуо као је ди но ре ше ње. При 
то ме су дру штве ни по сле ни ци и ана ли ти ча ри ви дев ши по тре бу но-
во до шлих да се укло пе по ве ро ва ли да ће се они за до во ља ва ју ћи 
еко ном ске по тре бе, ко је код ку ће ни су мо гли за до во љи ти, од ре ћи 
кул тур них раз ли ка ко је су их раз ли ко ва ле од сре ди не до ма ћи на. 
За то су се и раз ви ле те о ри је о мул ти кул ту ра ли зму, за сно ва не на 
ма те ри ја ли зму10). Ви де ло се да се ма те ри ја ли зам по ка зу је као је ди-
но ре ше ње за раз ли чи те ре ли гиј ске си сте ме па се ма те ри ја ли зам и 
ате и зам фор си рао.

 У САД је би ло не што друк чи је. За раз ли ку од Евро пе ко ја 
углав ном има јед но кон фе си о нал ну сре ди ну и где је јед на ре ли ги ја 
би ла до ми нант на у САД има мо мно штво про те стант ских вер ских 
за јед ни ца ко је су све ма њин ске. Та ко да им се ку лар ни ка рак тер дру-
штва од го ва ра11). Да кле у хри шћан ској Евро пи се као услов без ко га 
мул ти кул ту ра ли зам ни је мо гућ раз ви ја ла кри ти ка и мар ги на ли зо-
ва ње вла да ју ћих цр ква ри мо ка то лич ке и про те стант ских, пре све га 
еван ге лич ке и ре фор мат ске. За раз ли ку од то га у САД где је ре ли-
гиј ска сло бо да у усло ви ма се ку лар не по ли тич ке ор га ни за ци је би ла 
услов за раз вој сма тра ло се да ће се по пут ра зних про те стант ских 
де но ми на ци ја по на ша ти и му сли ма ни, хин ду си и бу ди сти ка да бу-
ду до шли. Да кле ту се ни је та ко на па да ло на хри шћан ске вред ност 
ни ти се то мо гло као што је слу чај у Евро пи, већ се ми сли ло да ће 
се по ме ну ти не хри шћа ни уто пи ти у аме рич ки плу ри кон фе си о на ли 
мо дел. Па ће оста ју ћи сво ји при хва ти ти аме рич ки на чин жи во та и 
се ку лар ни прин цип ор га ни за ци је.

 У пр во вре ме је из гле да ло да је то за и ста и мо гу ће. Пр ве 
ге не ра ци је усе ље ни ка ко је су при сти гле у раз ви је ну За пад ну Евро-
пу и САД су на шав ши се у сре ди ни без др жа вљан ства, са ма лим 
сте пе ном обра зо ва ња по на ша ли снис хо дљи во и слу жи ли ми ми-
кри јом. При то ме им њи хо ва ре ли гиј ска уве ре ња да ју ве ли ке мо-
гућ но сти за то12) А у исла му је као је дан од нај ва жни јих ин сти ту та 

10)  Јоhn Rex, „Se cu lar Sub sti tu tes for Re li gion in the Mo dern World“, Политикологијарелиги-
је,  бр. 1/2007,  год. 1.

11) „ Se cu la rism ver sus Re li gion“, Политикологијарелигије.,бр. 2/2009, год. 3.

12)  Нпр. му сли ма ни има ју пра во на осно ву Ку ра на 16, ајет 106, да ка да им то тре ба да при-
кри ју исти ну.
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ко ји се при ме њу је у од но си ма са не му сли ма ни ма на ве ден та ки јах. 
Та ки јах са ми му сли ма ни де фи ни шу ова ко: «Је дан од нај че шће по-
гре шно схва ће них ви до ва ши и зма је сте при бе га ва ње при кри ва њу 
или та ки јах. Ши ре зна че ње овог пој ма, из бе га ва ње или кло ње ње 
од свих опа сно сти, ов де ни је од ути ца ја. Пре све га, наш циљ је 
раз ма тра ње оних вр ста при кри ва ња при ко ме чо век скри ва сво ју 
ре ли ги ју, или по је ди не од сво јих вер ских оби ча ја, у окол но сти ма 
кад би то ство ри ло из ве сну или ве ро ват ну опа сност, услед де ло ва-
ња оних ко ји се про ти ве ње го вој ре ли ги ји, или по себ ним ре ли гиј-
ским оби ча ји ма».13)Ди ле му ко ја би се мо гла по ста ви ти у ве зи са 
по ми ња њем ши и зи ма ов де ва ља от кло ни ти по дат ком да се та ки јах 
не за сни ва на не ким по себ ним из во ри ма, већ на са мом Ку ра ну, ко-
ји је је дин ствен и за су ни те и ши и те. Од но сно на аје ту «Оно га ко 
за ни је че Ал ла ха, на кон што је у Ње га вје ро вао – осим ако бу де на 
то при мо ран, а ср це му оста не чвр сто у вје ри – че ка Ал ла хо ва ка-
зна»14), сто га је то оп ште и слам ски ин сти тут, ши и ти су са мо ви ше 
ко ри сти ли ово уче ње.

 И то је тра ја ло док им се ни су ро ди ла де ца. Та де ца су нај-
пре про шла кроз обра зов ни си стем и со ци ја ли зо ва ла се на исти 
на чин на ко ји су се со ци ја ли зо ва ли ма ли Ен гле зи, Фран цу зи, Нем-
ци, Хо лан ђа ни, Аме ри кан ци итд. И у том сми слу ни су има ли ни-
ти има ју ика кав страх од око ли не у ко јој жи ве. Дру го сте кли су 
обра зо ва ње исто па чак и ве ће од сво јих вр шња ка из до ми цил ног 
ста нов ни штва. И што је нај ва жни је ре гу ли са ли свој ста тус по ста-
ју ћи др жа вља ни. Са да они ви ше ни су има ли раз ло га да се слу же 
ми ми кри јом, по го то ву што је вла да ју ћа кул ту ра стал но ис ти ца ла 
да се зе мље до ма ћи ни ди че сво јом отво ре но шћу и да чак по зи ва ју 
но во до шле да се не сти де да по ка зу ју да има ју друк чи ји иден ти тет 
од до ма ћи на. А да све то не са мо што ни је штет но не го је и услов 
за раз вој дру штва. Да кле што је дру штво ша ре ни је то је на вод но 
успе шни је и про спе ри тет ни је.

 Ко ри сте ћи се тим по год но сти ма но ва ге не ра ци ја је по че ла 
да по ка зу је свој друк чи ји иден ти тет. И све је то на по чет ку де ло-
ва ло вр ло иди лич но. Кад иза ђе те на ули це Па ри за, Лон до на, Мин-
хе на, Њу јор ка не ве ро ват но ша ре ни ло, ко је је за и ста ле по. И ни ко 
објек ти ван не мо же да не ка же да је свет леп ка да је ус пео да из не-
дри та кво бо гат ство раз ли чи тих кул ту ра. То је љу ди ма и до ма ћим 
и но во до шлим да ло при ли ку да нпр. у Па ри зу мо гу слу ша ти ко ју 

13) Мо ха мед Хо се ин Та ба та баи, Шиијеуисламу, из да ње Кул тур ног цен тра при ам ба са ди 
Ислам ске ре пу бли ке Ира на у Бе о гра ду, не да ти ра но стр. 209.

14) Куран с преводом, Бе си ма Кор ку та, Из да ње Стар је шин ства ислам ске за јед ни це БиХ, 
Хр ват ске и Сло ве ни је, Са ра је во, 1984, 4. из да ње су ра 16 ајет 106.
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год хо ће му зи ку: арап ску, ки не ску, ја пан ску, да је ду хра ну из нај-
у да ље ни јих де ло ва пла не те, у број ним на ци о нал ним ре сто ра ни ма 
да гле да ју љу де об у че не као за не ку па ра ду раз ли чи то сти .

 И све је то не са мо би ло ле по не го је ле по и да нас. Али кад 
би раз ли чи тост мо гла да се за др жи на то ме, то би за зе мље до ма ћи-
не мо гло да бу де су пер. Али не мо же. За јед но са сво јом но шњом, 
ку хи њом, му зи ком итд. но во до шли су до не ли и сво ју ре ли ги ју и 
сво ју по ли тич ку кул ту ру. Не ма му сли ма на ко ји мо же нпр. да при-
хва ти да Изра ел др жи под сво јом вла шћу Је ру са лим. Кад би на то 
при стао по стао би ве ро до ступ ник за шта га че ка ју па кле не му ке. 
Та ко да су му сли ма ни, ко ји су до шли у Евро пу, до не ли са со бом и 
не при ја тељ ство пре ма Изра е лу а то је ве о ма че сто, на сре ћу не код 
свих, иза зва ло и сна жно ан ти је вреј ско осе ћа ње. Ка ко у мно гим од 
зе ма ља ими гра ци је жи ве ста ре и ета бли ра не је вреј ске за јед ни це то 
је еска ли ра ло у озбиљ не про бле ме. Де мон стра ци је про тив изра ел-
ске по ли ти ке на ули ца ма Па ри за, Лон до на, Ха га, Бри сла су се по 
пра ви лу за вр ша ва ле на па ди ма на си на го ге и је вреј ске цен тре. За-
тим ка ко су ре ли ги је основ ци ви ли за ци је, а ре ли ги је има ју не по-
мир љи ве дог мат ске си сте ме, но во до шли су од нос пре ма дру гим 
ре ли ги ја ма. ко ји су га ји ли у соп стве ним зе мља ма, пре не ли на тле 
зе ма ља ими гра ци је. И по че ли про по ве ди ма да ука зу ју на по гре шну 
ве ру ко ју до ма ћи ни не гу ју по зи ва ју ћи их усред Фран цу ске нпр. да 
на пу сте ри мо ка то ли ци зам и да по ста ну му сли ма ни. Али не са мо 
то, да се ста ло на про по ве ди ма то не би би ло про блем. То би се све 
укла па ло у при чу о сло бо ди го во ра и ве ре15). Но во до шли су по че ли 
да на ме ћу сво је по на ша ње уме ре ним и на мул ти кул ту рал ност вас-
пи та ним до ма ћи ни ма. Осу ђу ју ћи их чак што и они не про ме не сво-
ју по гре шну ве ру за пра ву. Та ко су нпр. чак и мно ги крат ко трај ни 
по се ти о ци Па ри за то мо гли да при ме те. Сви зна ју да му сли ма ни 
мо ра ју да мо ле пет пу та на дан где год да се на ђу. За то се ве о ма че-
сто у ход ни ци ма па ри ског ме троа, док пут ни ци жу ре да би што пре 
сти гли на ли ни ју ко ја им тре ба су сре ћу са му сли ма ни ма ко ји про-
сто ру ће бе на под, за у зму по ла про ла за и мо ле се, а при то ме оме-
та ју дру ге пут ни ке ко ји од њих не мо гу да про ђу до же ље не ме тро 
ста ни це. Те су ак ци је и по ступ ци по сте пе но бу ди ле не спо кој ство 
код по је ди них ста ро се де ла ца ко ји су ре а го ва ли пр во вер бал но а за-
тим и осни ва њем по ли тич ких пар ти ја и удру же ња ко ја су ко лек тив-
но упо зо ра ва ла да ства ри не иду у прав цу у ко јем вла де го во ре да 
се иде и ука зи ва ли на про бле ме ко је ими гра ци ја и мул ти кул ту рал-
ност но си. Као ка рак те ри сти чан при мер на во ди мо пи смо ко је је 

15) Zo ran Ma tev ski,, „Re li gi o us Di a lo gue and To le ran ce - The o re ti cal and Prac ti cal Ex pe ri en ces 
of Dif fe ren ces and Si mi la ri ti es“,Политикологијарелигије, бр. 1/2007, год. 1.
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још дав не 1989. го ди не на пи сао је дан функ ци о нер На ци о нал ног 
фрон та Фран цу ске. Пи смо је на сво јој дру гој стра ни ци об ја вио мо-
жда нај у ти цај ни ји фран цу ски днев ни лист Монд. На сло вље но је са 
''Про тив гра ди те ља џа ми ја''. Аутор ве ли де је са мо 15 го ди на ра ни-
је, а то је зна чи 1974. у Фран цу ској би ло пе де се так му сли ман ских 
бо го мо ља у чи та вој зе мљи. При том се ми сли не са мо на пра ве џа-
ми је не го на све објек те ко ји су при вре ме но слу жи ли као ме ста за 
мо ли тву. А то мо гу би ти ку ће, га ра же, по дру ми итд. И до да је да их 
је те 1989 би ло ви ше од 1000. Опи су ју ћи шта те џа ми је зна че аутор 
пи сма ве ли: ''Му сли ма ни ко ји упра вља ју тим џа ми ја ма на сто је да 
их са да пре тво ре у пра ве џа ми је са свим спо ља шњим сим бо ли ма 
фи зич ког и пси хо ло шког осва ја ња фран цу ског тла. Њи хо ви се зах-
те ви све ви ше озбиљ но узи ма ју у раз ма тра ње''.  И ука зу је да су та да 
1989. вла сти све ви ше при хва та ле зах те ве да се гра де пра ве џа ми је 
у име сло бо де ре ли ги је. А он да се пи та ''мо же ли се исто вре ме но 
же ле ти ин те гра ци је ими гра на та и олак ша ва ње уно ше ња исла ма у 
Фран цу ску'' и до да је ''Ин те гра ци ја прет по ста вља при бли жа ва ње 
ими гра на та и Фран цу за, јед ну фран ци за ци ју стра них ма са при сут-
них на на шем тлу''. Ову чи ње ни цу мо ра мо раз у ме ти у сми слу у 
ко ме смо и ра ни је го во ри ли да је фран цу ски на чин при је ма стра на-
ца под ра зу ме вао ин те гра ци ју а не пра ву мул ти кул ту рал ност ка кву 
су же ле ли Ен гле зи. За тим аутор пи сма до да је ''Али ислам иде са-
свим су прот но од то га. То је афир ма ци ја јед ног друк чи јег иден ти-
те та, јед ног стра ног иден ти те та и че сто иден ти те та ко ји је не при ја-
тељ ски пре ма фран цу ском иден ти те ту... Да кле Ку ран под ра зу ме ва 
про пи се... о по ро ди ци, на сле ђу, шко ли, бра ку. Ка да се оче ви му сли-
ма ни раз во де од њи хо вих же на под ра зу ме ва ју да се у Фран цу ској 
при ме ни ку ран ско пра во, про блем оних ко је на зи ва ју ал жир ским 
мај ка ма ће се по ста ви ти у Па ри зу''. Ова по след ња при мед ба под ра-
зу ме ва об ја шње ње. Пре ма ислам ском пра ву де ца оба ве зно при ли-
ком раз во да при па да ју оче ви ма. Па се де си ло да су Фран цу ски ње 
уда те за Ал жир це и ко је су жи ве ле у Ал жи ру при ли ком раз во да би-
ле при мо ра не да на пу сте Ал жир али су де ца оба ве зно при па ла 
оцу16). Та ко да оне ви ше ни су мо гле да ви ђа ју сво ју де цу. Ти ме пи-
сац пи сма Мон ду, упо зо ра ва да сло бо да исла ма у Фран цу ској под-
ра зу ме ва ру ше ње фран цу ског прав ног по рет ка и ста вља ње же на у 
не рав но прав ни по ло жај. То се ви ди из на став ка пи сма у ко ме он 
ка же ...''Не тре ба ва ра ти Фран цу зе. Ло ги ка уса ђи ва ња исла ма у 
Фран цу ску ће се пре тво ри ти у пи та ње при ме не пер со нал ног пра ва. 
На пра гу 2000. го ди не до ћи ће мо у вре ме Ме ро вин га ка да се при-

16)  Упо ре ди са аустра лиј ским ис ку ством Abe W. Ata,„Adjust ment and Com pli ca ti ons of Cat-
ho lic and In ter-fa ith In ter mar ri a ges“,Политикологијарелигије, бр. 2/2007, год. 1.
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ме њи ва ло раз ли чи то пра во на Га ло-Ро ма не и Фран ке... Вре ме је да 
зах те ва мо од на ших по ли ти ча ра да по ка жу ин те лек ту ал ну до след-
ност. При зна јем пра во ру ко во ди о ци ма ПРП (То је та да би ла во де ћа 
пар ти ја уме ре не де сни це М.Ј.) и Со ци ја ли стич ке пар ти је да има ју 
пра во да же ле ин те гра ци ју ими гра на та, али не ка он да ка жу да су 
про тив из град ње џа ми ја. Ја им та ко ђе при зна јем пра во да бу ду за 
из град њу џа ми ја, али не ка он да ка жу гра ђа ни ма Фран цу ске, али 
пре из бо ра да се отво ре но за ла жу за мул ти кул тур но и дру штво у 
ко ме ће жи ве ти ви ше за јед ни ца''. Го во ре ћи за што је про тив из град-
ње џа ми ја и он и На ци о нал ни фронт чи ји је функ ци о нер он ка же: 
''Што се ти че На ци о нал ног фрон та он је про тив из град ње џа ми ја у 
Фран цу ској, за то што је на ша на ци ја ста ра је дин стве на на ци ја, за то 
што је хри шћан ство би тан еле мент ње ног иден ти те та, и за то што је 
при су ство осва јач ког исла ма на на шем тлу ве ли ка опа сност за бу-
дућ ност. Сву да где му сли ман ске и хри шћан ске за јед ни це жи ве или 
су жи ве ле на истом тлу по сто ји су коб. Су коб у Ли ба ну, у Бу гар ској, 
у Јер ме ни ји у Азер беј џа ну, на Ко со ву, у Су да ну, у Егип ту, у Ети о-
пи ји. За ми сли ти да је ми ро љу би ва ко ег зи стен ци ја из ме ђу хри шћа-
на и му сли ма на, ко ја ниг де ни је би ла ду го мо гу ћа у све ту, мо гу ћа 
на оба ла ма Се не и Ро не је илу зи ја уто пи ја: при вид но при јат на да-
нас а си гур но тра гич на су тра. Да би се од бра нио иден ти тет Фран-
цу ске да би се за шти тио гра ђан ски мир у зо ру тре ћег ми ле ни ју ма 
тре ба ре ћи не гра ди те љи ма џа ми ја''17) . Ова кве ре ак ци је ко је су се 
по ја вљи ва ле са мо као пи сма чи та ла ца и ко ји ма цен трал не стра ни-
це но ви на ни ка да ни су до зво ља ва не иза зи ва ле су от пор ја чи не ура-
га на. Са свих стра на су ова кви по ли тич ки ста во ви са та ни зо ва ни. 
Про тив љу ди ко ји су упо тре бља ва ли ове ар гу мен те су ко ри шће ни 
сви ви до ви са та ни за ци је. На зи ва ни су шо ви ни сти ма, па чак и на-
ци сти ма ка ко је ре као го ре по ме ну ти Жан- Пјер Пе рон сел Игоз. 
Суд ски про це си су се сме њи ва ли је дан за дру гим, исто као и осу де. 
И чи та во дру штво се бо ри ло за оства ри ва ње мул ти кул тур ног мо де-
ла. 

Ка да се ко ли чи на чи ње ни ца са по ру ка ма слич ним по ру ка ма 
из ци ти ра ног пи сма умно жи ла на стао је текст Се мју е ла Хан тиг то-
на. Али Хан тинг тон ни је био Жан Ма ри ле Пен ли дер На ци о нал ног 
фрон та. Ње го ве при мед бе ни су мо гле би ти од ба че не уз оп ту жбе да 
је на ци ста или ксе но фоб, бла же ре че но. Али улог је био ве ли ки. 
Ма да је све оно што се де ша ва ло на те ре ну по твр ђи ва ло ин фо р ма-
ци је из пи сма ко је смо ци ти ра ли и ма да је ауто ри тет Хан тинг то на 
био ве ли ки, ни је би ло мо гу ће до зво ли ти да се мул ти кул тур ни мо-

17)  „Con tre les ba tis se urs de mo squ e es“, LeMondе, 5.10.1989, стр. 2. Пи смо је пи сао Жан Ив 
Ле Га лу из Ил де Франс ре ги о на.
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дел до ве де у пи та ње. По тро ше не су огром не па ре и тро ше се, ма са 
љу ди жи ви од при че о мул ти кул ту ра ли зму. Шта би би ло ка да би 
не ко ре као да је мул ти кул тур ни мо дел не мо гућ? Про те ра ти ими-
гран те од ко јих мно ги има ју др жа вљан ство, оста ви ти број на рад на 
ме ста пра зна. Иза зва ти по де ле ме ђу са мим до ми цил ним ста нов ни-
штвом јер су се мно ги оро ди ли са ими гран ти ма. Има ју зе то ве, уну-
ке, те че, па ше но ге... стран це. Јав ност на про сто ни је би ла спрем на 
да про гу та та кву при чу. И за то је из свих рас по ло жи вих ору ђа на-
ста ви ла да про па ги ра мо гућ ност за јед нич ког жи во та ими гра на та 
дру ге ве ре и до ми цил ног ста нов ни штва. Исто вре ме но да свим рас-
по ло жи вим сред стви ма ту че кри ти ча ре мул ти кул ту ра ли за ма.

Жи вот у плу ра ли стич ким дру штви ма је ипак пул си рао та ко 
да су чи ње ни це ко је су се ви де ле по ла ко по че ле да до би ја ју зна чај-
ни ју по ли тич ку ар ти ку ла ци ју. За што је то би ло та ко од лич но по ка-
зу је Се мју ел Хан тинг тон. Опи су ју ћи де мон стра ци је ко је су оку пи-
ле не ко ли ко хи ља да љу ди у Са ра је ву 1994. он ка же да су оку пље ни 
му сли ма ни, ко ји ма су глав на по др шка би ли За пад ња ци да кле САД, 
ЕУ, уме сто да ма шу њи хо вим за ста ва ма у знак за хвал но сти за по-
моћ ма ха ли за ста ва ма Са у диј ске Ара би је и Тур ске. Опи су ју ћи то 
Хан тинг тон ве ли: ''18. апри ла 1994. две хи ља де љу ди се оку пи ло у 
Са ра је ву ви ју ћи за ста ве Са у диј ске Ара би је и Тур ске. Ма шу ћи тим 
за ста ва ма уме сто за ста ва ма УН и НА ТО или аме рич ке за ста ве те 
Са рај ли је су се иден ти фи ко ва ле са сво јим му сли ма ни ма и ре кли 
све ту ко су њи хо ви ствар ни и не баш ствар ни при ја те љи''18). Ако је 
то сам по че так Хан тинг то но ве књи ге он да је ја сно шта је та квим 
по дат ком хтео да по стиг не. Хтео је да ка же да су САД и НА ТО све 
учи ни ли да у Бо сни по бе ди му сли ман ска стра на. И то не из би ло 
ка квог раз ло га, већ да би по мо гли је ди не му сли ма не на све ту, по ред 
ал бан ских, за ко је ве ру ју да мо гу би ти ли бе рал ни му сли ма ни. За 
ко је би ислам био фол клор ка ко што је хри шћан ство у Фран цу ској, 
а ти му сли ма ни би би ли при мер се ку лар не де мо кра ти је и до каз да 
је Фу ку ја ма у пра ву. Ти му сли ма ни би би ли при мер за евен ту ал-
не про ме не у ислам ском све ту у сми слу пре у ре ђи ва ња од но са на 
осно ву ли бе рал них иде ја. Али опре зни ји љу ди по пут Хан тинг то на 
су ви де ли да је то са мо пуст сан и да од оства ри ва ња Фу ку ја ми них 
иде ја у Бо сни не ће би ти ни шта. А ако не ће би ти ни шта у Бо сни, где 
су му сли ма ни нај по за пад ње ни ји и нај при ла го ђе ни ји ли бе рал ном 
по рет ку он да је ја сно да не ће би ти ни шта од ли бе рал них иде ја ниг-
де у ислам ском све ту. Али ми ли о ни до ла ра уло же ни уз тај про јект 
у Бо сни и ми ли јар де у све ту ни су да ли вла сти ма САД и НА ТО да 

18)  Se muel P. Hun ting ton,TheClashofCivilizationsandRemekingofWordOrder, Si mon & 
Schu ster, New York, 1996, стр. 19.
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од у ста ну од иде је за ко ју им је Хан тинг тон нај јед но став ни јим при-
ме ром по ка зао да је не мо гу ћа и да се ма те ма тич ки ре че но ли бе ра-
ли зам мо же уса ди ти у ислам ски свет исто као што се мо же ре ши ти 
ква дра ту ра кру га19). По ме ну ти аутор се ве што под сме ва Фу ку ја ми 
и ње го вим след бе ни ци ма, на зи ва ју ћи их па мет ним а у ства ри до ка-
зу ју ћи да то ни је та ко, кад ка же ''Не та ко дав но мно ги па мет ни му-
шкар ци и же не на За па ду сма тра ли су да се свет при бли жа ва кра ју 
исто ри је... Крај исто ри је зна чио би ствар но уки да ње за ко на џун-
гле... Ипак, да нас ток до га ђа ја све ви ше об ли ку је бру тал на си ла и 
сви ре по на си ље ...од ре ди смр ти хлад но уби ја ју ирач ке де ча ке ко ји 
се усу ђу ју да но се крат ке пан та ло не и ирач ке бер бе ре ко ји бри ју ћи 
бра де чи не грех по исла му, док аме рич ке вој ни ке оп ту жу је њи хо ва 
соп стве на вла да за бру тал ност и уби ја ње не ви них ирач ких же на и 
де це... Ипак не са мо да су сви ти па мет ни му шкар ци и же не по гре-
ши ли, они су ка та стро фал но, за па њу ју ће по гре ши ли... То је та ко-
ђе опо ми њу ћи знак да они ко ји об ли ку ју на шу суд би ну мо гу би ти 
жр тве соп стве них ма шта ри ја и иде о ло шких ус хи ће но сти, а у том 
слу ча ју има мо оправ да ни раз лог за уз бу ну... Ли де ри За па да од би ја-
ју да ми сле о нај го рем. Али од би ја ју ћи да се раз ми шља о нај го рем 
је сте нај бо љи на чин да се до пу сти да се нај го ре до го ди.''20)

Што је по себ но ва жно и што се у овом тре нут ку САД ти че 
мно го ви ше не го што их се ти че Бо сна је сте си ту а ци ја у њи ма са-
ми ма. И Хан тинг тон на исти на чин по ка зу је да је мул ти кул ту ра ли-
зам не мо гућ и са оним ко ји при па да ју вр ло слич ној кул ту ру, Ла ти-
но а ме рич кој за сно ва ној на пр ви по глед на ри мо ка то ли чан ству.

Ра ди ло се о то ме да је би ла пред ло же на ре фе рен дум ска рас-
пра ва о сма њи ва њу др жав них до та ци ја у Ка ли фор ни ји за иле гал не 
ими гран те и њи хо ву де цу. У знак про те ста на ули це Лос Ан ђе ле са 
иза шло је 70.000 мек сич ких ими гра на та ко ју су ма ха ли мек сич ким 
за ста ва ма. То је иза зва ло гнев Аме ри ка на ца. Они су се пи та ли, ка-
ко ве ли Хан тинг тон, за што ти љу ди тра же бес плат но шко ло ва ње за 
сво ју де цу тра же ћи аме рич ке па ре а ма ха ли су мек сич ким за ста-
ва ма. Аме ри кан ци су сма тра ли да они ко ји тра же аме рич ке па ре 
мо ра ју ма ха ти аме рич ким за ста ва ма. Као ре зул тат то га две не де ље 
ка сни је одр жа не су де мон стра ци је Аме ри ка на ца ко јих је би ло ви-
ше. Они су ма ха ли аме рич ким за ста ва ма. Они су би ли за усва ја ње 
то га пред ло га. Па је као ре зул тат на ка сни јем ре фе рен ду му 59% 

19) Ли Хе рис, Самоубистворазума-претњарадикалногисламаЗападу, Дан граф, Бе о град, 
2009.

20) Исто стр. 11 и 12.
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ка ли фор ниј ских би ра ча усво ји ло од лу ку да се сма ње да ва ња за де-
цу ми гра на та21)

 Све те чи ње ни це су ути ца ле да Хан тинг тон иза ђе са сво јим 
те за ма. Али оне су као што смо ре кли би ле од би је не. Ге не рал не 
сли ке од те 1993, ка да се по ја вио Хан тинг то нов текст би ле су исте. 
По ли ти ча ри су као па па га ји по на вља ли: мул ти кул ту ра ли зам, мул-
ти кул ту ла ри зам... и про го ни ли свим мо гу ћим сред стви ма оне ко ји 
су ука зи ва ли да то ни је оства рив циљ.

 Ста ње се на гло про ме ни ло по сле 11.9.2001. го ди не. На пад 
Ал Ка и де на Свет ски тр го вин ски цен тар и згра ду Пен та го на иза-
зва ла је тре нут но отре жње ње. Оно је би ло по сле ди ца чи ње ни це 
да су за хва љу ју ћи отво ре но сти За па да по чи ни о ци ових ака та би ли 
љу ди ко ји су до шли у САД ко ри сте ћи ли бе рал ни си стем вред но-
сти. А што је по себ но ва жно сви ти љу ди би ли су фи нан си ра ни од 
стра не мно гих гра ђа на ''при ја тељ ских'' зе ма ља ка кве су Са у диј ска 
Ара би ја, Ку вајт, Еми ра ти итд.

 То је ипак би ло са мо при вре ме но па је опет би ло по ста ром. 
Вла да ју ћа по ли ти ка и при зна та и те то ше на на у ка и пу бли ци сти-
ка је на ста ви ла да при ча о мул ти кул ту лар но сти као не за мен љи вом 
мо де лу ко ме За пад и свет тре ба да те же. При то ме ни ко и да ље ни је 
хтео да гле да чи ње ни це. Нај ве ћу гре шку на чи ни ли су Аме ри кан ци. 
Они су у бор би про тив те ро ри зма као иде о ло ги ју иза бра ли из воз 
мул ти кул ту ла ри зма и на ње му за сно ван мо дел за пад не по ли тич ке 
де мо кра ти је. У то име је из вр ше на ин ва зи ја на Ав га ни стан и Ирак 
Аме рич ким тру па ма је као иде о ло шка при пре ма уса ђи ва на иде ја 
да иду да сру ше дик та то ра Са да ма Ху се и на да би на ро ду ко ји је два 
че ка до ла зак Аме ри ка на ца по мо гли да из гра де се ку лар ну по ли тич-
ку де мо кра ти ју ала Аме ри ка на. А да то исто уно се у Ав га ни стан. У 
исто вре ме под де мо кра ти јом су под ра зу ме ва ли и сло бо ду ре ли ги-
је, али она ко ка ко су је они ви де ли у сво јој зе мљи. При то ме ни су 
хте ли да ви де да ислам ни је хри шћан ство. И да ни су и не мо гу би ти 
исти. Због хи ља ду ства ри: усло ва на стан ка, уло ге осни ва ча и мно го 
че га дру гог. На осно ву жи во та Ису са мо гло се осно ва ти се ку лар но 
дру штво јер је он имао ин ди фе рен тан од нос пре ма др жа ви и по ли-
ти ци. За раз ли ку од то га осни вач исла ма Му ха мед био је исто вре-
ме но ве ро ве сник, пр во све ште ник, шеф др жа ве, вр хов ни су ди ја и 
ко ман дант вој ске. И он је при мер ко ји му сли ма ни мо ра ју да сле де 
ако же ле да бу ду спа ше ни по сле смр ти на суд њем да ну. За то му-
сли ма ни мо ра ју има ти вер ску др жа ву, а она не мо же да при хва ти да 
су ре ли ги је рав но прав не, јер ислам не мо же да при хва ти да су све 

21) Se muel P. Hun ting ton, исто, стр. 20.
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ве ре ис прав не, као уоста лом и хри шћан ство. Али док хри шћан ство 
сво је не при зна ва ње ве ра сво ди на при ват ну сфе ру, јер је др жа ва се-
ку лар на, у исла му то ни је мо гу ће. Та мо је дог ма у осно ви др жа ве 
и са мим тим дис кри ми на ци ја оних ко ји ни су му сли ма ни по ста је 
услов без ко га ислам ске др жа ве не ма. Оба по ли тич ка си сте ма. и 
ирач ки и ав га ни стан ски, ко ји још ни су са свим фор ми ра ни, јер при-
су ство Аме ри ка на ца ипак ути че на об лик по ли тич ке ор га ни за ци-
је, су то ин сти ту ци о на ли зо ва ли. Обе др жа ве и Аф га ни стан и Ирак 
су фор ми ра не као ислам ске. Аф га ни стан се та ко и зо ве Ислам ска 
Ре пу бли ка Аф га ни стан22). И осим што је вла да Ха ми да Кар за и ја, 
пред сед ни ка Аф га ни ста на са ве зник САД, све је дру го оста ло исто. 
У Аф га ни ста ну је мул ти кул ту лар ност евро-аме рич ког ти па за бра-
ње на за ко ном. Ви де ло се то пре из ве сног вре ме на ка да је је дан Аф-
га ни ста нац по ку шао да про ме ни ве ру и да од му сли ма на по ста не 
хри шћа нин. Као ре зул тат про тив ње га је по ве ден кри вич ни по сту-
пак у то ку ко га је осу ђен на смрт23). То са бла зни ло Евро пља не и 
Аме ри кан це. За то што они не ма ју основ не ин фор ма ци је о то ме ка-
ко ислам тре ти ра та кве си ту а ци је. Ше ри јат ско пра во по том пи та-
њу је са свим из ри чи то. Сва ког му сли ма на ко ји про ме ни ве ру због 
то га ак та тре ба осу ди ти на смрт24).

 Што је по себ но ва жно по сле пр вих осе ка због су рев њи во-
сти за пад не сре ди не по сле 11.9. му сли ман ски ими гран ти су још 
сна жни је об но ви ли сво је ак тив но сти. На све мо гу ће на чи не они 
на сто је да сво је до ма ћи не на те ра ју да поч ну да се по на ша ју као 
му сли ма ни и да уме сто сво јих оби ча ја и прав них нор ми при ме њу ју 
ислам ске. По себ но ка рак те ри стич но у то ме сми слу је су ка ри ка ту-
ре Му ха ме да ко је су се по ја ви ле у дан ским и у но ви на ма још не ких 
дру гих зе ма ља25). Ма сов ни про те сти би ли су ре зул тат по ја вљи ва ња 
тих ка ри ка ту ра. Та ко да су мно ге ре дак ци је би ле при мо ра не да се 
из ви ња ва ју да би се бе по ште де ле фи зич ке угро зе ко јом им је за-
пре ће но.

Ва жне су би ле де мон стра ци је ко је су за хва ти ле Фран цу ску и 
не ке дру ге зе мље у Евро пи. Го ми ле мла дих, фран цу ских др жа вља-
на, али пре те жно се вер но-африч ког по ре кла и му сли ма ни по ве ро-

22) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/af.html (До ступ но 
28.2.2011)

23) http://www.blic.rs/Ve sti/Svet/233961/Av ga ni sta nac-osu djen-na-smrt-zbog-pre la ska-u-hri-
scan stvo (до ступ но 28.2.2011) 

24) Куран...исто, на по ме на 33, став 2, стр. 617.

25) http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/10/Svet/532731/Iz vi nje nje+zbog+ka ri ka tu re+Mu ha-
me da.html (до ступ но 28.2.2011)
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и спо ве сти, из ле те ле су на ули цу и на чи ни ле ужа сан не ред. Да ни ма 
су го ре ли ауто мо би ли, кон теј не ри и раз би ја ни из ло зи. По ли ци ја је 
са њи ма во ди ла пра ви ма ли рат. По себ но је ва жно да су се сво вре-
ме де мон стра ци ја као ко ор ди на то ри по ја вљи ва ли љу ди об у че ни у 
ти пич ну оде жду вер них му сли ма на ко ји су по ви ци ма Ала ху ек бер, 
ка на ли са ли от пор и по ка зи ва ли по ли ци ја ко је глав ни и са ким се 
мо ра пре го ва ра ти ако се же ли ре гу ли са ње спо ра26). И не са мо то, 
у сред пре сто ни ца За па да му сли ма ни су по че ли да пре те они ма 
ко ји су их кри ти ко ва ли и за ка зну због то га их чак и уби ја ли. Већ 
је по ста ло оп ште ме сто ин фор ма ци ја о уби ја њу хо ланд ског ре ди-
те ља Теа Ван Го га од стра не му сли ман ског ими гран та27). Уби ца је 
био хо ланд ско-ма ро кан ски др жа вља нин Му ха мед Бу је ри. Пре ма 
ин фор ма ци ја ма ко је се мо гу на ћи, он је на то на ве ден нај ди рект-
ни је због чи ње ни це да је у јед ној ха шкој џа ми ји не ко ли ко не де ља 
пре уби ста ва имам Фа ваз, у сво јој про по ве ди про гла сио Ван Го га 
не при ја те љем и мо лио се Бо гу да бу де за ра жен не из ле чи вом бо ле-
шћу.

 Али све то ни је пре вр ши ло ме ру. До пре вр ше ња ме ре до-
шло је ка да су ими гран ти и њи хо ви при вре ме ни по се ти о ци из ино-
стран ства ор га ни зо ва ли две кр ва ве те ро ри стич ке ак ци је у Лон до ну 
и Ма дри ду. Ви ше љу ди је из гу би ло жи вот. Свет је био шо ки ран. 
По себ но је био шо ки ран Лон дон ка да се от кри ло да су ак ци је из вр-
ши ли љу ди ко ји су би ли на ве зи бри тан ској оба ве штај ној слу жби и 
за ко је су Бри тан ци и Аме ри кан ци ми сли ли да су им под кон тро лом 
. Нај а у то ри та тив ни ју оп ту жбу про тив САД и Ве ли ке Бри та ни је за 
ак тив но по ма га ње те ро ри сти ма сву да па и на КиМ дао је по сла ник 
Ла бу ри стич ке пар ти је и бив ши ми ни стар у Бле ро вој вла ди Мајкл 
Ми чер: “Ми чер на во ди ...да су Сје ди ње не Др жа ве да ле зе ле но све-
тло те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма по пут ли бан ског Хе збо ла ха да 
опе ри шу у Бо сни. У тој зе мљи... и на Ко со ву на ла зи ле су се де-
се ти не хи ља да ислам ских бо ра ца... Ма ње је по зна то... да је бри-
тан ска вла да ко ри сти ла ор га ни за ци ју Ал Му ха џи рун са се ди штем 
у Лон до ну за ре гру то ва ње ислам ских екс тре ми ста са бри тан ским 
па со ши ма за рат про тив Ср ба на Ко со ву“28).

 Та да је ме ра пре вр ше на. Али улог био огро ман. Ми ли јар де 
су по тро ше не на мул ти кул тур ни мо дел. Љу ди су на у че ни да та ко 
ми сле и има ли раз ви јен де тек тор да сва ко га ко се по на ша као Ле 

26) ht tp: / / f r.wi  ki  pe dia .org/wi ki /%C3%89me u tes_de_2005_dans_les_ban l i  e  u  es_
fran%C3%A7aises (до ступ но 1.3.2011)

27)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Theo_van_Gogh_%28film_di rec tor%29 (до ступ но 1.3.2011)

28)  . BBC SER BIAN.com, su bo ta 10. sep tem bar 2005.
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Пен, по кој ни Аустри ја нац Јерг Хај дер или Тео Ван Гог про гла се 
ксе но фо бом, чак и на ци стом. И на том фо ну су до би је ни гла со ви. 
Би ло је не мо гу ће по ли ти ча ри ма да са да ка жу да су ови љу ди би ли 
у пра ву. Али и то је има ло гра ни це. Ими гран ти ни су пре ста ли да се 
по на ша ју друк чи је не го до та да. Ма ла осе ка због стра ха по сле 11.9. 
или ма дрид ских и лон дон ских бом ба шких на па да су са мо на крат-
ко за у ста ви ли дис курс ко ји је до ла зио из цен та ра ими гра ци је ко јим 
је отво ре но не ги ра на са ма су шти на за пад не де мо кра ти је.

 И не ко је мо рао да про го во ри. Про го ва ра ли су ту и та мо по-
је ди ни ви со ки функ ци о не ри као нпр. Ро ко Бу ти љо не ита ли јан ски 
ми ни стар за ве зу са ЕУ. Он је у раз го во ру за '' Ве чер ње но во сти'' 
на пи та ње да ли је ислам опа сност за Евро пу ре као ''Је сте, ако ми-
сли мо на онај ко ји је фун да мен та ли стич ки и ри ги дан... а та ко ђе не 
тр пи кри ти ке и уби ја оне ко ји кри ти ку ју као Теа Ван Го га у Ам-
стер да му. Та кав ислам је сте опа сност''29). Али све то ни је био став 
чи та ве вла де јед не ва жне зе мље. На про тив био је то ле ги ти ман 
став ле ги тим ног по ли ти ча ра, али ко ји се узи мао као од сту па ње од 
оп штег пра ви ла. 

 Вре ме је по ка за ло да то ни је слу чај но ка да је го во ре ћи о 
мул ти кул ту ла ри зму кан це лар ка Не мач ке Ан ге ла Мер кел ре кла: 
''По ку ша ји да се у Немaчкој из гра ди мул ти кул тур но дру штво су 
пот пу но про па ли''30). Она је ре кла да је та ко зва ни мул ти-кул ти кон-
цепт, где љу ди жи ве јед ни по ред дру гих ни је функ ци о ни сао и да 
ими гран ти мо ра ју да учи не ви ше да би се ин те гри са ли. На ро чи то 
да на у че не мач ки''31).

 Али дуг мул ти кул ту ла ри зму се мо рао пла ти ти и ова ква из ја-
ва ни је мо гла да иде тек та ко. Јер се де це ни ја ма го во ри ло су прот но. 
И ни су ими гран ти кри ви што су ту и што се не мо гу ин те гри са ти 
већ Нем ци ко ји су их зва ли не схва та ју ћи шта то на ду жу ста зу 
зна чи. Због то га је пред сед ник ре пу бли ке Кри сти јан Волф мо рао 
бр же бо ље да ка же да је ислам део Не мач ке као ју да и зам и хри-
шћан ство32). Ни је тре ба ло ду го че ка ти да то из ја ви и пред сед ник 
бри тан ске вла де. ''Бри тан ски пре ми јер Деј вид Ка ме рон ре као је 
да нас да се мул ти кул ту ла ри зам у Бри та ни ји по ка зао не у спе шним 
и да би га тре ба ло за ме ни ти ја сним осе ћа јем на ци о нал ног иден ти-
те та ко ји је отво рен за све''. Да не би би ло ни ка кве сум ње на ко га 

29) Жељ ко Пан те лић, „Евро па на пра гу веч ног ми ра“, Вечерњеновости, 2.12.2004. 

30)  http://www.bbc.co.uk/news/world-euro pe-11559451 (до сту пан 1.3.2011)

31)  http://www.bbc.co.uk/news/world-euro pe-11559451 (до сту пан 1.3.2011)

32)  Исто
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се ми сли пре ми јер Ка ме рон је био вр ло ди рек тан. ''Он да је на ја вио 
оштри ји став пре ма гру па ма ко је про мо ви шу ислам ски екс тре ми-
зам, на го ве стив ши да ће би ти сма ње на из два ја ња из др жав не ка се 
му сли ман ским ор га ни за ци ја ма ко је не чи не ни шта да би се су прот-
ста ви ле екс тре ми зму''33) .

 Да би ствар би ла ком плет на, да је мул ти кул ту ла ри зам про-
пао и у Фран цу ској, из ја вио је и пред сед ник фран цу ске ре пу бли ке 
Ни ко ла Сар ко зи 10.2.2011.34) И да би став био ја сан он је то из ја-
вио због исла ма ис ти чу ћи да се мо ра ство ри ти ''Фран цу ски ислам 
а не Ислам у Фран цу ској''35). Ка кву ди мен зи ју тај став има ви ди 
се из ко мен та ра ко ји је из ја ву пред сед ни ка Фран цу ске Сар ко зи ја 
про пра тио. Ко мен та тор ве ли: ''Сар ко зи, на рав но, ни је де фи ни сао 
шта под ра зу ме ва под фран цу ским исла мом, али ње го ви ко мен та-
ри углав ном су про ту ма че ни као ехо ре то ри ке Жан Ма ри ле Пе на, 
бив шег ли де ра ул тра де сни чар ске пар ти је На ци о нал ни фронт''36). 
Ако су љу ди про ту ма чи ли да је ово ехо оно га што је го во рио ул тра-
де сни чар, то са мо мо же да се схва ти као да је и пред сед ник ре пу-
бли ке са да до шао на исте по зи ци је. Ма да је фор мал но пред став ник 
јед не дру ге пар ти је. Али та дру га пар ти ја је ве ћин ска. И ако он као 
пред став ник те пар ти је има пра во да од лу чу је у име Фран цу за он да 
то зна чи да је са ова квим ста вом ул тра де сни чар ска по ли ти ка ушла 
у сам врх фран цу ске ад ми ни стра ци је. Ва жно је да то ни је за то што 
је Сар ко зи про ме нио пар ти ју не го што му се чи ни да jе Пен у пра-
ву и да та ко да нас ми сли ве ћи на Фран цу за, ина че не би то ре као. А 
ако је то тач но, да та ко ми сли ве ћи на Фран цу за, он да то са мо зна чи 
да је ле Пен био про ниц љи ви ји од дру гих и на вре ме схва тио не ке 
ства ри ко је дру ги за не се ни иде о ло шким по бу да ма и ма шта ри ја ма, 
ка ко нам ве ли опре зни Ли Хе рис, ко га смо ра ни је ци ти ра ли, на зи ва 
па мет ни ма ко ји гре ше. А у ства ри ми сле ћи да ни су па мет ни али то 
не сме отво ре но да ка же. Пре ма то ме ако је ле Пен био па мет ни ји 
од дру гих, ко га он да тре ба сле ди ти? Да ли ње га ко ји је па мет ни ји 
или оне ко ји су ма ње па мет ни од ње га и ко ји уме сто да нас во де 
ру ко во ђе ни ра ци о нал ним раз ми шља њем ну де суд би ну ка кву је у 
''Во ђи'' опи сао Ра до је До ма но вић? Во ђи ко га на род без по го вор но 
сле ди да би на кра ју од са мог Во ђе чу ли да је слеп од ро ђе ња. 

33) Танјуг| 05. 02. 2011. - 22:16h

34) http://www.en glish.rfi.fr/fran ce/20110228-fil lon-warns-aga inst-islam-de ba te (до ступ но 
1.3.2011)

35) Исто

36) Му ста фа Тли ли, „Но ва ре ше ња за ста ре кон флик те“, Данас, 18.3.2011, стр. 13, Бе о град.
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На осно ву све га ре че ног по ста је ја сно да је са мул ти кул-
ту ла ри змом го то во. По ка за ло се да је он по чи вао на по гре шним 
прет по став ка ма да је мо гу ће оства ри ти ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих 
вер ских за јед ни ца, ко је би по шту ју ћи сво је уну тра шње вред но сти 
мо гле да при хва те др жав ни оквир у ко ме су се на шле. То се по-
ка за ло као ве ли ка за блу да и у крај њој ин стан ци не по зна ва ње са-
ме при ро де ре ли ги ја. Ре ли ги је су це ло ви ти си сте ми и има ју ка ко 
смо ре кли сво је по гле де не све сег мен те дру штве ног жи во та па и 
на по ли ти ку. Али док хри шћан ство омо гу ћа ва се ку ла ри зам ко ји се 
укла па у ње го ву дог му, ислам то не мо же. Би ти му сли ман зна чи 
ин те грал но при ме ни ти про пи се ове ве ре, са мим тим и по ли тич ко 
уче ње. То он да по сле дич но зна чи уки да ње мул ти кул ту ра ли зма и 
ства ра ње дру штва у ко ме не ма рав но прав но сти раз ли чи тих ре ли-
ги ја а не ка ре ли гиј ска уче ња се са свим за бра њу ју, ка кви су по ли те-
и стич ки об ли ци ве ро ва ња али и ате и зам. Европ ски по ли ти ча ри су 
то ко нач но по че ли да при зна ју. Али то не тре ба да се схва ти ка ко ће 
се ве о ма бр зо од у ста ти од мул ти кул ту ла ри зма. Мо же се де си ти да 
он још ду го по тра је. Де фи ни тив но се не ће ла ко пре ста ти са про па-
ги ра њем овог уче ња. Али оно што је си гур но то је да су нај ва жни ји 
по ли ти ча ри и во ђе Евро пе по ста ли све сни да тај мо дел ко ег зи стен-
ци је раз ли чи тих ре ли ги ја ни је ус пео. Што не зна чи да не ки дру ги 
не мо гу да по сто је. Али то је већ дру го пи та ње.

Mi ro ljub Jev tic

MUL TI CUL TU RAL SO CI ETY AND RE LI GION 

Sum mary
The idea of mul ti cul tu la rity is the do mi nant idea of re gu la ting 

re la ti ons among mem bers of dif fe rent cul tu res and re li gi ons in We stern 
Euro pe, North Ame ri ca and Oce a nia. It rests on the as sump tion that the 
fu tu re of the world is to mix dif fe rent cul tu res. And the ir co e xi sten ce is 
qu i te pos si ble in con di ti ons of equ a lity and the exi sten ce of the se cu lar 
po li ti cal systems. In this idea West ha ve in ve sted sub stan tial re so ur ces 
and a lot of po wer. Ti me, ho we ver, shown that this is not an ac hi e va ble 
goal. And abo ut that ha ve openly dec la red all the le a ding po li ti ci ans of 
We stern Euro pe. 
Keywords: mul ti cul tu ral so ci ety, re li gion, con flict, blen ding cul tu res, the im-

pos si bi lity
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Re su me
The sud den in du strial de ve lop ment in the 20th cen tury ma de 

pos si ble to over co me a physi cal dis tan ce bet we en dif fe rent cul tu res. So 
it hap pe ned that due to many fac tors, so me mem bers of the re li gi ons be-
gan to set tle in are as whe re pre vi o usly ha ve not been li ving. As a re sult, 
the stre ets of Pa ris. Lon don and Ber lin. New York ... whe re they on ce 
li ved only whi tes, Chri sti ans, French, Bri tish, Ger mans ... be gan to be-
co me mo re and mo re li ving pla ce for mem bers of ot her ra ces, Islam, 
Hin du ism, Bud dhism and so on. 

The ar ri val of the se pe o ple was the need of the host co un tri es. 
Be ca u se birth ra te re du ced and it af fect la bor for ce in the se co un tri-
es and they need a new wor kers. New co mers bro ught with them the ir 
cul tu re and re li gion .Tho se cul tu re and re li gion are dif fe rents from the 
cul tu re and re li gion of the host co un tri es .When the qu e sti on of the 
me e ting of tho se cul tu res and re li gi ons and ways of re gu la ting the ir re-
la ti ons was ra i sed, the idea that the host so ci ety sho uld be de ve lo ped as 
mul ti cul tu ral is ac cep ted . So ci ety in which, each re li gion li ve in pe a ce 
with ot hers: Chri sti ans with Mu slims, Bud dhists with Chri sti ans and 
ot hers, Hin dus with Chri sti ans and ot hers and so one. Fra me work in 
which the com mon li fe un fol ded is a se cu lar po li ti cal system. It was ta-
ken as nor mal that all the se re li gi ons can li ve si de by si de with his own 
cul tu re and prac ti ce this re li gion among them sel ves and to com mu ni-
ca te with ot hers re li gi ons thro ugh se cu lar po li ti cal system It was cle ar 
ra pidly that it is not pos si ble. The con flicts star ted to emer ge . So me 
pe o ples spo ke abo ut this .Ru ling struc tu res con dem ned tho se who spo-
ke abo ut con flict. But when the con flict star ted to in cre a se di scus sion of 
them co uld ha ve not been avo i ded. So that the most im por tant po li ti cal 
le a ders of the three ma jor EU co un tri es: Ger many, Bri tain and Fran ce: 
Chan cel lor An ge la Mer kel, Pri me Mi ni ster Da vid Ca me ron and Pre si-
dent Ni co las Sar kozy at the end had to ad mit that mul ti cul tu ra lism as a 
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pro ject fa i led and that the ir so ci ety must re turn to the strengthe ning of 
na ti o nal iden tity. We will see what will be the fu tu re. 

* Овај рад је примљен 23. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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УТИЦАЈРЕЛИГИЈЕНАСОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУУЕВРОПСКОЈУНИЈИ*

Сажетак
На Европ ском про сто ру у по рат ном пе ри о ду (од по ло ви не 

XX ве ка) од ви ја ју се ди на мич не и ве о ма са др жај не про ме не у свим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та. На и ме, во ђе не су рас пра ве да ли хри-
шћан ство као до ми нант на ре ли ги ја у Евро пи тре ба да бу де и зва-
нич на ре ли ги ја Уни је или не? Ми шље ња су би ла по де ље на, али је 
пре вла дао став да је ре ли гиј ско уве ре ње лич на ствар сва ког по је-
дин ца, те по том осно ву пра во и сло бо да сва ко га да про ме ни сво-
је ре ли гиј ско уве ре ње. Си гур но да су кре а то ри европ ског мо де ла 
удру жи ва ња др жа ва има ли у ви ду зна чај ре ли гиј ске то ле ран ци је и 
сло бод ног из бо ра ве ру ју ћих као бит ног фак то ра мир ног и ста бил-
ног раз во ја на про сто ру Европ ске Уни је.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, ре ли ги ја, со ци јал но, бла го ста ње, хри-

шћан ство, ислам, мо де ли, ен ци кли ка, цен тра ли зо ва но, де-
цен тра ли зо ва но. 

Основ но је згро ЕУ је уну тра шње тр жи ште за јед ни це, сна-
жна еко ном ска по ве за ност, сло бод на кон ку рен ци ја и тр жи шна 
утак ми ца, сло бо да кре та ња ра да и ка пи та ла.1) Ова ква ори јен та ци-
ја је мо ти ви са на ду го роч ним еко ном ско со ци јал ним и по ли тич ким 
ци ље ви ма: “Ује ди ње ње Евро пе је пут ко ји је ЕУ иза бра ла у ци љу 
пре тва ра ња европ ског кон ти нен та у је дин стве ну еко ном ско по ли-

* Текст је у окви ру про јек та 179008. Министарство просвете и науке Републике Србије.
1) Има ју ћи у ви ду на ше на сто ја ње да уђе мо у Европ ску Уни ју, нео п ход но је да пре то-

га ис пу ни мо од ре ђе не усло ве, зе мља мо ра да је: европ ска, де мо крат ска са вла да ви ном 
пра ва, тр жи шном при вре дом и да при хва ти за ко не, прав не оби ча је и прав ну прак су (аки 
ко му ни тер) ЕУ. По гле да ти ви ше о то ме: Ми ро слав Н. Јо ва но вић, чла нак: Ко ли ко Европ-
ској уни ји тре ба Ср би ја и ко ли ко Ср би ја тре ба Европ ској уни ји, Новасрпскаполитичка
мисао, бр. 2. Бе о град 2005, стр. 77-97.
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тич ку це ли ну. Све то са ци љем да ује ди ње на Евро па бу де до вољ но 
кон ку рент на САД, и све ви ше ра сту ћим еко ном ским и по ли тич-
ким џи но ви ма ка кви су Ру си ја, Ки на и Ин ди ја. Про цес ује ди ње ња 
Евро пе је та ко, са мо јед на од ка ри ка у про це су гло ба ли за ци је ко ја 
је сва ким да ном све ви дљи ви ја”.2) У том кон тек сту и про це су ва-
ља на по ме ну ти ква ли та тив ну дру штве ну осно ву, иде ју, по ли тич ку 
ори јен та ци ју, од но сно док три ну др жа ве  бла го ста ња ко ја се не гу је 
на европ ском про сто ру. Бла го ста ње да је со ци јал ни им пулс, по ли-
тич ку бо ју, тон кул ту ри и по себ ност Европ ској Уни ји.3) По ла зна 
те за за ступ ни ка ове док три не је по сти за ње оп штег бла го ста ња у 
за пад но е вроп ском дру штву на осно ву по стиг ну тог ма те ри јал ног 
бо гат ства и ве ли ких еко ном ских мо гућ но сти. То је у ства ри ре ди-
стри бу ци ја дру штве ног бо гат ства, ко ја се по сти же и оства ру је ин-
тер вент ном уло гом др жа ве у обла сти рас по де ле. Од но сно, знат но 
ан га жо ва ни јом др жа вом у еко ном ској и со ци јал ној сфе ри, пре ра-
спо де ли до хот ка у ци љу ства ра ња усло ва за ди на мич ни ји еко ном-
ски и со ци јал ни раз вој, ве ће со ци јал не по кре тљи во сти, по жељ не 
ин те гра ци је и нео п ход не рав но те же дру штва. Да кле, Европ ска 
Уни ја и у њој со ци јал но по ли тич ки мо дел бла го ста ња је про из вод 
по ли тич ког кон сен зу са где је за да так вла да ових др жа ва да обез бе-
де ста бил ност и про спе ри тет дру штва у усло ви ма не ре ши вог су-
ко ба из ме ђу че ти ри зах те ва:  за ви со ким ква ли те том со ци јал ног 
ста ра ња; јав ни зах тев за огра ни ча ва ње опо ре зи ва ња; обез бе ђи ва ње 
еко ном ског ра ста; и обез бе ђи ва ње на кло но сти гла са ча. Са свим је 
очи глед но да се Европ ска Уни ја у про це су гло ба ли за ци је су о ча-
ва са ни зом те шко ћа и про бле ма ко ји иза зи ва ју број не не до у ми це. 
Те о риј ске рас пра ве и ту ма че ња тра ју ду ги низ го ди на са ци љем 
ре ви зи је др жа ве бла го ста ња у др жа ву кон ку рен ци је. Ка да се све 
узме у об зир - су ма су ма ру, оста ло је, или бо ље ре че но, по ја ча но је 
уве ре ње да еко ном ска и со ци јал на по ли ти ка ни су у су прот но сти, 
што зна чи да су из два ја ња за со ци јал ну си гур ност (обра зо ва ње, ле-
че ње, ста но ва ње, ста ре, не за по сле не и дру ге угро же не ка те го ри је) 
при хва тљив раз вој ни тренд и да је то глав но обе леж је европ ског 

2) Ми ро љуб Јев тић, чла нак:Ути цај ве ре на ује ди ња ва ње ста рог кон ти нен та, Срп скаполи
тичкамисао,бр. 4. Бе о град 2008, стр. 87.

3) Ко ли ко је по зна то, тер мин “бла го ста ње” пр ви пут упо тре бљен је у за ко но дав ству Ср би је 
1873. го ди не, ка да је до нет За кон о на род ном бла го ста њу, ко јим је обез бе ђе на ма те ри јал-
на и со ци јал на си гур ност чо ве ка. Знат но ка сни је, по сле 47 го ди на (1920) ен гле ски еко-
но ми ста, про фе сор Пи гу Ар тур Се сил (1873-1959) упо тре био је тер мин “бла го ста ње”. 
По гле да ти ви ше о др жа ви бла го ста ња: Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал на по ли ти ка, ФПН, 
Бе о град 2007., Сло бо дан ка Не до вић, Др жа ва бла го ста ња, агенцијаДраганић, Бе о град 
1995. 
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со ци јал ног мо де ла.4) Упр кос ова квом ста ву ко ји за са да пре вла ђу-
је, сна жни су при сту пи ко ји за го ва ра ју ре фор му овог си сте ма са 
основ ним ци љем пре но ше ња ри зи ка не си гур но сти са др жа ве на 
по је дин ца и по ро ди цу, и су жа ва ње оба ве зних ви до ва оси гу ра ња и 
по мо ћи др жа ве. 

УТИЦАЈРЕЛИГИЈЕНАРАЗВОЈЕВРОПСКЕ
СОЦИЈАЛНЕПОЛИТИКЕ

У па ле ти при мар них од ред ни ца европ ске кул ту ре је сте ре-
ли ги ја и ње не вред но сти. Не сум њи во, да је хри шћан ство сво јим 
уче њем и прак сом бит но об ли ко ва ло стил и пра ви ла дру штве ног 
жи во та. Јед ним де лом и у ре ли гиј ској фи ло зо фи ји и прак си тре-
ба тра жи ти осно ве и за чет ке да на шње Европ ске со ци јал не по ли-
ти ке. Упра во ху ма ни стич ки мо тив, со ли дар ност, сло бо да и со ци-
јал на прав да су не го ва ни у ра но хри шћан ским за јед ни ца ма и би ли 
су услов оп стан ка ве ру ју ћих љу ди то га до ба. Као та кви трај на су 
вред ност и бит ни прин ци пи со ци јал не по ли ти ке и ор га ни за ци је 
дру штве ног жи во та у це ли ни до да нас. На овим вред но сти ма по чи-
ва ми ран, ста би лан и про гре си ван раз вој дру штва, по себ но на гла-
шен од Би змар ко ве со ци јал не ре фор ме 1881 го ди не. Ове вред но сти 
су утка не у све сег мен те дру штве ног жи во та из ко јих иси ја ва ју: 
сло бо да, рад, од го вор ност, по ма га ње, че сти тост, то ле рант ност, по-
слу шност, сми ре ност, љу бав, по што ва ње, ува жа ва ње, раз у ме ва ње. 
И да ље, по је ди нац, брак, по ро ди ца, ши ра дру штве на за јед ни ца и у 
том кон тек сту до зво ље но и не до зво ље но, по жељ но и не по жељ но, 
људ ско и не људ ско, вр ли на и по рок. Са по зи ци је суд би не чо ве ка 
и дру штва у це ли ни при мар но је да ове вред но сти бу ду за сту пље-
не у со ци јал ном по на ша њу љу ди  што је услов за бож ју ми лост 
и веч ни жи вот. И са свим је при хва тљи во ту ма че ње про фе со ра др 
Ми ро љу ба Јев ти ћа да  “ре ли ги ја ни је са мо си стем дог ми и об ре-

4) У по лу ве ков ном раз вој ном пу ту Европ ска уни ја је ис кри ста ли са ла сво је вред но сти и 
ци ље ве ко ји чи не осно ву укуп ног жи во та ЕУ, па са мим тим и со ци јал не по ли ти ке и ње-
ног ка рак те ра. Вредности уни је об у хва та ју: по што ва ње људ ског до сто јан ства, сло бо ду, 
де мо кра ти ју, јед на кост, пра ви ла за ко на и по што ва ње људ ских за ко на, пра во при пад но-
сти ма њи на ма. Ове вред но сти су за јед нич ке за др жа ве чла ни це дру штва у ко ме плу ра-
ли зам, не ди скри ми на ци ја, то ле ран ци ја, прав да, со ли дар ност и јед на кост из ме ђу му шка-
ра ца и же на пре о вла ђу ју (Ар тикл I-2), Циљевиуни јеоб у хва та ју про мо ци ју ми ра, сво јих 
вред но сти, сло бо де, си гур но сти, кон ку рен ци је без уну тра шњих гра ни ца, еко ном ски 
раст и ста бил ност це на, кон ку рент ност сво је при вре де, пу не за по сле но сти, со ци јал ни 
на пре дак и ви сок ни во за шти те, уна пре ђе ње ква ли те та жи вот не сре ди не, бор бу про тив 
со ци јал не ис кљу чи во сти и дис кри ми на ци је, про мо ци ју дру штве не прав де и за шти те, 
рав но прав ност му шкар ца и же на, со ли дар ност из ме ђу ге не ра ци ја и за шти та пра ва де це, 
про мо ви ше еко ном ску, дру штве ну и те ри то ри јал ну по ве за ност и со ли дар ност из ме ђу 
др жа ва чла ни ца, ис ко ре њи ва ње си ро ма штва у све ту и по што ва ње По ве ље УН. (Ар тикл 
I-3) Устав ЕУ.
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да, она је осно ва ци ви ли за ци је и тво рац сва ко днев них дру штве них 
вред но сти”.5) Из тог од но са раз ви јен је по ли тич ки став о људ ским 
пра ви ма и сло бо да ма, у том кор пу су, не спор но, на ла зи се сло бо да 
ве ро ва ња, од но сно ве ро и спо ве сти.6) По ла зе ћи од со ци јал них вред-
но сти са свим је ла ко гра ди ти склад из ме ђу ве ро ва ња и се ку лар ног, 
од но сно др жа ве и ве ро и спо ве сти.7) У том до ме ну, од но сно про сто-
ру оме ђе ном ре ли ги јом с јед не и др жа вом с дру ге стра не, на ла зи 
се со ци јал на по ли ти ка као нај све о бу хват ни ја гра на у по ро ди ци по-
ли ти ке у ко јој са гле да ва мо: со ци јал ну струк ту ру, по ло жај чо ве ка 
у дру штву, пи та ња со ци јал не прав де, сло бо ду, со ли дар ност, рад, 
со ци јал ну си гур ност, уло гу др жа ве и ње ног од но са пре ма сво јим 
гра ђа ни ма, из че га по том про из и ла зи ка рак тер при вре де, по ли тич-
ког си сте ма и оп штег дру штве ног раз во ја, со ци јал на ак ци ја пре ма 
угро же ном ста нов ни штву и со ци јал не ме ре у ци љу со ци јал ног раз-
во ја, про гре са дру штва, бла го ста ња и оп штег про спе ри те та. Ре ли-
ги ја на ла же етич ке вред но сти, а оне су угра ђе не прав ном нор мом у 
си стем за ко но дав ства по себ но у си стем со ци јал ног за ко но дав ства 
ко је у се бе ин те гри ше ду жност, че сти тост, од го вор ност, чо веч ност, 
уме ре ност, до лич но по на ша ње, ди сци пли ну и са мо ди сци пли ну. И 
да ље, сло бо ду из бо ра, обра зо ва ње, уса вр ша ва ње, са мо у са вр ша ва-
ње. У том сми слу увек ва ља др жа ти на уму да је бу дућ ност про је-
кат, а про шлост чи ње ни це на ко ји ма се тај про је кат гра ди. Сле де ћи 
ову ми сао са свим са вре ме но и вред но сно зву чи да на вред но сти-
ма со ци јал ног уче ња ре ли ги ја мо же мо гра ди ти си гур ну бу дућ ност. 
Дру га ди мен зи ја со ци јал них вред но сти по мо гла би да се се ку лар ни 
праг ма ти зам опле ме ни то пли ном и раз у ме ва њем за по је дин ца, по-
ро ди цу, дру штво и људ ски род у це ли ни.8) На про сто ру ЕУ по ла-
ри зо ван је при ступ ста ту су ре ли ги је у овој за јед ни ци9). Јед ни су 
(де сно ори јен ти са ни) за то да хри шћан ство по ста не зва нич на ре-
ли ги ја Европ ске Уни је, док су дру ги (ле ва ори јен та ци ја) про тив 

5) Ми ро љуб Јев тић, Ути цај ве ре на ује ди ња ва ње ста рог кон ти нен та, Српскаполитичка
мисао, бр. 4. Бе о град 2008, стр. 88.

6) Исто, стр. 88.

7) Исто, и Дра го слав Ко чо вић, Ре ли гиј ска уче ња - со ци јал не вред но сти ре ли гиј ских уче-
ња,ФПН, Бе о град 2010.

8) Ср би ја и у ге о граф ском и кул тур ном по гле ду при па да европ ском про сто ру, и на пу ту 
је да по ста не чла ни ца ЕУ, од но сно по ли тич ки кон цепт раз во ја на ше зе мље сво ју бу-
дућ ност усме ра ва ка учла ње њу у  Европ ску уни ју. Та ко да у том по гле ду ре ли гиј ска 
фи ло зо фи ја и прак са хри шћан ства и исла ма ко ји се не гу ју у на шој зе мљи има ју да нас у 
усло ви ма ре ли гиј ских и вер ских сло бо да са свим но во ме сто и уло гу у од но су на ра ни ји 
со ци ја ли стич ки кул тур ни обра зац. По гле да ти ви ше о то ме: Са ша Га јић, Од нос др жа ве и 
цр кве:ну жно сти и гра ни це по ли ти за ци је, Новасрпскаполитичкамисао, Ана ли зе, Год. 
1, бр. 4, Бе о град  2005, стр. 29-34.

9) ЈоhnRex, Se cu lar Sub sti tu tes for Re li gion in the Mo dern World, Политикологијарелигије, 
бр. 1/2007. год. 1
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то га да се јед на ре ли ги ја  из два ја и до ми ни ра. Дру ги при ступ је 
пре вла дао, та ко да сва ко у Европ ској уни ји има пра во на сло бо ду 
ми шље ња, прин ци па и ре ли ги је, с пра вом да се про ме ни ре ли ги-
ја и ве ро ва ње.10) Од ба ци ва ње ста ва да се у Уста ву Европ ске Уни је 
ја сно на зна чи да је зва нич на ре ли ги ја у ЕУ хри шћан ска мо ти ви са-
но је же љом за очу ва њем ми ра, ста бил но сти по рет ка, спре ча ва ња 
дру штве них кон флик та и су ко ба. Од но сно, из град њом мул ти кул-
тур ног дру штва11). У том кон тек сту тре ба има ти на уму да је за-
хва љу ју ћи ве ков ном ко ло ни ја ли зму и еко ном ској ко њук тур но сти 
З. Евро пе, по себ но у дру гој по ло ви ни XX ве ка, усло ви ло ими-
гра ци ју афро а зиј ског ста нов ни штва у ЕУ ко је је до не ло са со бом 
дру ге ре ли ги је (та о и зам, кон фу чи јан ство, бу ди зам), а ме ђу њи ма 
до ми нант но ислам.12)Ова кав тренд усло вио је уну та ре вроп ске рас-
пра ве о одр жи во сти иден ти те та на ста ром кон ти нен ту и мо гућ ност 
одр жа ва ња по треб ног раз вој ног рит ма у кон сте ла ци ји раз ли чи тих 
кул ту ра, и ка ко ка же Бјерн Ме лер очу ва ња со ци је тал не и људ ске 
без бед но сти.13)

СОЦИЈАЛНОПОЛИТИЧКАДОКТРИНА
ХРИШЋАНСТВАИИСЛАМА

Со ци јал но уче ње хри шћан ства кре та ло се од пот пу не јед на-
ко сти ме ђу свим љу ди ма, као цар ству бож јем на зе мљи, до при зна-
ња со ци јал них не јед на ко сти, као бож јој во љи. Ово уче ње ево лу и-
ра ло је из јед не у дру гу крај ност под ути ца јем оп штих дру штве них 
про ме на, а пре све га ја ча њем еко ном ске мо ћи цр кве. На и ме, ра но-
хри шћа ни су раз ви ја ли сво је уче ње ко је је за го ва ра ло пот пу ну јед-

10) Ми ро љуб Јев тић, Ути цај ве ре на ује ди ња ва ње ста рог кон ти нен та, Српскаполитичка
мисао, бр. 4, Бе о град 2008. стр. 96., Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал но оси гу ра ње, ФПН, 
Бе о град 2005, стр. 268. Устав Европ ске уни је усво јен је 14.01 2005. го ди не, али ни је 
усво јен код свих чла ни ца ЕУ. То ни је про ме ни ло зва ни чан од нос пре ма ста ту су ре ли ги је 
и сло бо де ве ро и спо ве сти. Та ко да је ре ли ги ја оста ла у де лу при ват но сти сва ко га гра-
ђа ни на, од но сно сло бо де из бо ра и упра жња ва ња. Ово пи та ње у Уста ву ре гу ли ше члан 
II-70.

11) Zo ran Ma tev ski,Re li gi o us Di a lo gue and To le ran ce - The o re ti cal and Prac ti cal Ex pe ri en ces 
of Dif fe ren ces and Si mi la ri ti es, Политикологијарелигије, бр. 1/2007. го ди на 1;.По гле дај 
и Алек сан дар Но ва ко вић, Ми ле на Пе шић, Мул ти кул ту ра ли зам и ин ди ви ду ал на пра ва, 
Срп скаполитичкамисао,бр1/2010.

12) Ви де ти ви ше о то ме: Ми ро љуб Јеф тић, чла нак: Ути цај ве ре на ује ди ња ва ње ста рог кон-
ти нен та,Српскаполитичкамисао,бр. 4, Бе о град 2008. стр. 87-99.

13) Со ци ја тел ну без бед ност Бјерн 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”. Зо ран Дра ги шић, Без бед ност и вред но сти, Српскапо
литичкамисао, бр. 4, Бе о град 2009, стр. 192.
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на кост ме ђу свим љу ди ма. За то су осни ва ли  хри шћан ске оп шти не 
као об лик дру штве не ор га ни за ци је жи во та и на осно ву ре ли гиј ског 
ве ро ва ња, а на осно ву со ли дар но сти у њих су уно си ли сред ства и 
ме ђу соб но их рас по ре ђи ва ли.14) “Не са би рај се би бла га на зе мљи... 
не го са би рај се би бла га на не бу”.15) Са гла сно свом на чи ну жи во та 
и по гле ди ма на свет за ла га ли су се за за јед нич ку по тро шњу и уки-
да ње при ват не сво ји не. Ова ко уче ње и прак са при па да ју ро бо вла-
снич ком пе ри о ду раз во ја хри шћан ства и ни је од го ва ра ло ро бо вла-
снич кој др жа ви, те је она хри шћа не про го ни ла све до 313 го ди не, 
да би хри шћан ство при хва ти ла као сво ју ре ли ги ју 381 го ди не.

Ја ча ње фе у дал ног дру штва узро ко ва ло је знат не про ме не у 
хри шћан ском уче њу. Цр ква је по ста ла мо ћан фе у да лац, рас по ла-
га ла је ве ли ким ком плек си ма зе мље и рад ном сна гом кме то ва. То 
је, да ље, усло ви ло да цр ква про ме ни свој од нос пре ма при ват ној 
сво ји ни и со ци јал ним раз ли ка ма, “Са мо ка ко је ко ме Го спод уде лио 
она ко не ка жи ви, по по зи ву што је од Бо га при мио ...Сва ки не ка 
оста не у оном ста њу у ко ме је био кад је по зван. Је си ли био по-
зван као роб, не уз не ми ра вај се за то, али ако мо жеш по ста ти сло-
бо дан ко ри сти се ти ме”.16) На и ме, цр ква као ве ли ки зе мљо вла сник 
ви ше ни је би ла про тив при ват не сво ји не, кла сних раз ли ка и ни је 
се за ла га ла за за јед нич ку по тро шњу, што је би ло у скла ду са ин те-
ре си ма моћ них љу ди. “За то и по ре зе дај те... По дај те сва ко ме што 
сте му ду жни: ко ме да кле по ре зу, по ре зу; ко ме да нак, да нак; ко ме 
страх, страх; ко ме част, част”.17) Ме ђу тим, цр ква и да ље за го ва ра 
јед на кост ме ђу љу ди ма, не спо ре ћи  да бо гат ство јед них про из во ди 
си ро ма штво дру гих. Да би на шла модусвивенди из ме ђу про по ве-
да ња и соп стве ног на чи на жи во та, си ро ма штво је ту ма чи ла бож јом 
во љом, а соп стве ну власт и моћ фе у да ла ца об ја шња ва ла бож јим 

14) Мно ги ко ји су при хва ти ли уче ње апо сто ла и хри шћан ску ве ру про да ва ли су сво ја има ња 
и но вац до но си ли у хри шћан ску за јед ни цу за до бро свих у њој. Имо ви ну ко ју су по је-
дин ци по се до ва ли ни су је на зи ва ли сво јом већ су је сма тра ли за јед нич ком. Сва ко је од 
њих до би јао шта му је тре ба ло. Сти че се ути сак да су при пад ни ци ових ра но хри шћан-
ских ску пи на (оп шти на) мо ра ли у пот пу но сти уно си ти у за јед ни цу све од соп стве ног 
по се да не за др жа ва ју ћи ни шта за се бе. У слу ча ју да су део за др жа ли за се бе, апо сто ли 
би бр зо са зна ли и та кви би би ли под вр га ва ни ис пи ти ва њу. Апо стол Пе тар би утвр ђи вао 
тач ност и на кон су о ча ва ња са чи ње ни ца ма гре шни ка би обич но за де си ла смрт. Но ви 
за вет, Де ла апо стол ска, Добравест, Но ви Сад 1989, стр. 83. по гле да ти, Дра го слав Ко-
чо вић, Ре ли гиј ска уче ња, со ци јал не вред но сти ре ли гиј ских уче ња,ФПН, Бе о град 2010, 
стр. 177-178.

15) Би бли ја, Но ви за вет, Је ван ђе ље по Ма те ју, Добравест, Но ви Сад 1989, стр. 4. 

16) Дру штве ни по ло жај чо ве ка уна пред је од ре ђен од Бо га. Апо стол Па вле при хва та со ци-
јал не не јед на ко сти, јер ка ко сам ка же од Бо га су да те, а у дру штве ном жи во ту за ње га 
је ва жно др жа ти се бож јих за по ве сти. Ви де ти ви ше о ово ме: Пр ва Па вло ва по сла ни ца 
Ко рин ћа ни ма, Би бли ја, Добравест, Н. Сад 1989, стр. 117.

17) Но ви за вет, Па вло ва по сла ни ца Ри мља ни ма, Добравест, Но ви сад 1989, стр. 104.
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да ром “Сви да се по ко ра ва ју ви шим вла сти ма, јер не ма вла сти да 
ни је од Бо га, и вла сти што по сто је од Бо га су од ре ђе не”.18) Сво-
ји ну и со ци јал не не јед на ко сти об ја шња ва ла је раз ли ка ма у ра ду, 
след стве но то ме, сте че на ма те ри јал на до бра при зна та су од бо га. 
Од ра но хри шћан ске иде је о пот пу ној јед на ко сти и љу ба ви пре ма 
бли жњем, хри шћан ско уче ње од сту па и про по ве да ми ло ср ђе као 
чин пру жа ња по мо ћи си ро ма шни ма од стра не бо га тих, што је би ло 
мо ти ви са но ве ро ва њем у соп стве ни спас ду ше. Та ква оба ве за би-
ла је усме ре на са мо пре ма си ро ма шним ко ји су би ли ма те ри јал но 
нео бе збе ђе ни, и за рад не спо соб ни. Сви ко ји су би ли си ро ма шни, 
а спо соб ни за рад, мо ра ли су да ра де и да соп стве ним ра дом обез-
бе ђу ју ег зи стен ци ју. Због то га је хри шћан ство осу ђи ва ло не рад и 
за бра њи ва ло про шњу. Цр ква ни је би ла у ста њу да раз у ме дру штве-
не од но се и да су они не за ви сни од бож је во ље, али је уоча ва ла 
по сле ди це тих од но са. За па жа ла је да до ста спо соб них за рад по-
ку ша ва про сја че њем да по пра ви соп стве ни по ло жај, па је као и Је-
вреј ска ре ли ги ја осу ђи ва ла не рад “ко не ра ди не тре ба ни да је де., 
од че га тре ба цр ве не ти? Од гре ха ...али се тре ба хва ли ти ра дом”.19) 
Ја ча њем еко ном ског по ло жа ја хри шћан ска цр ква је за до би ја ла све 
ве ћу моћ и ути цај у дру штву, што је до брим де лом усло ви ло раз-
ли чи те по гле де уну тар са ме цр кве у по гле ду ње ног ме ста и уло ге 
у да љем дру штве ном раз ви ју и упра вља њу. На тим пи та њи ма (и 
не ким дог ма ма) до шло је до не спо ра зу ма, ко ји је кул ми ни рао 1054. 
го ди не це па њем на ка то лич ку и грч ку, од но сно пра во слав ну цр-
кву.20) Хри шћан ство као ду хов на за јед ни ца на сто ји да свој ду хов ни 
но тор ни по кре тач ис пу ни и бри гом за сва ког по је дин ца и дру штво 
у це ли ни “Бри ну ћи се пр вен стве но, али не и ис кљу чи во за ду хов-
ни жи вот сво јих ве ру ју ћих при пад ни ка, цр ква мо же и тре ба да се, 
во ђе на је ван ђељ ским ду хом, освр ће и на го ру ће со ци јал по ли тич ке 
те ме, апе лу ју ћи на са вест др жав ни ка и свих гра ђа на да из на ђу нај-
бо ље од го во ре на иза зо ве са вре ме но сти. Сто га истин ски хри шћа-
ни у сва кој со ци јал ној док три ни или по сто је ћој по ли тич кој оп ци ји 
по др жа ва ју оне иде је и ак тив но сти ко је се укла па ју у не се бич ну 
ви зи ју чо ве ка и дру штва. У та квој слу жби за јед ни ци, цр ква “нат-
по ли тич ки” де лу је у по ли ти ци”.21)

18) Исто, стр. 111.

19) Апо стол Па вле тра жи да сва ки чо век ра ди, и ка же “да ако ко не ће да ра ди, да и не је де”. 
Про ти вио се не ра ду и осу ђу је уза луд но тро ше ње вре ме на. Дру га Па вло ва по сла ни ца 
Со лу ња ни ма, Би бли ја, Добравест, Н. Сад 1989, стр. 144.

20) Ви де ти ви ше о то ме: Сло бо дан М Ра до ше вић, Мо на шка ци ви ли за ци ја, књи га II, Цен
тарзагеопоетику, Бе о град 1994, стр. 23-25.

21) Са ша Га јић, Од но си др жа ве и цр кве: ну жно сти и гра ни це “по ли ти за ци је”, Новасрпска
политичкамисао, Ана ли зе, Год. 1, бр. 4. Бе о град 2005. стр. 33.
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Ка то лич ка цр ква раз ви ла је и осми сли ла ве о ма са др жај ну 
со ци јал но по ли тич ку прак су, са пре тен зи ја ма да осво ји по ред ду-
хов не и све тов ну власт. У том сми слу, рим ске па пе се бе су про-
гла ша ва ле за на след ни ке апо сто ла и на ме сни ке Хри ста, ко ји ма је 
пред о дре ђе но да вла да ју на ро ди ма и цар стви ма. Еко ном ска моћ 
се уве ћа ва ла по осно ву до бро вољ них при ло га, по ре за за кр ста шке 
ра то ве и про да јом ин дул ген ци ја. Ови фи нан сиј ски из во ри и ре ли-
гиј ска ве ро ва ња учи ни ли су да ка то лич ка цр ква за и ста по ста не по-
гла вар ни за зе ма ља и вла да ра. У то ме је Ино ћен ти је III био нај у-
спе шни ји.22)

Со ци јал но по ли тич ка док три на би ла је мо ти ви са на осва ја-
њем све тов не вла сти. Та ко је ка то лич ка цр ква на Ари сто те ло вом 
ути ли та ри зму “ко вла да тре ба и да по ма же” раз ви ла сво ју док-
три ну да је цр ква та ко ја тре ба да по ма же си ро ма шни ма, а онај ко 
по ма же тре ба да има по ли тич ку власт.23) Ме ђу тим, та кав при ступ 
ни је мо гао би ти одр жив без об зи ра на ве ков на на сто ја ња ка то лич-
ке цр кве. Раз вој на у ке,  на уч них са зна ња у ме ди ци ни, по ли тич кој 
те о ри ји и фи ло зо фи ји, по себ но са зна ња у ег закт ним на у ка ма и њи-
хо ва прак тич на при ме на, да ли су од го во ре на мно га пи та ња, што 
је до та да био мо но пол цр кве и ње них дог ми. Са дру ге стра не, ја-
ча ње ма те ри јал не осно ве дру штва, број ча но ја ча ње рад нич ке кла-
се и об ли ко ва ње ње не све сти у фор ми син ди кал ног и по ли тич ког 
ор га ни зо ва ња, усло ви ли су про ме не док три не со ци јал не по ли ти ке 
ка то лич ке цр кве. Та ко да ка то лич ка цр ква по пр ви пут 1891. го ди не 
од у ста је од сво је ве ков не док три не, ис кљу чи вог пра ва по ма га ња 
си ро ма шних са пра вом на све тов ну власт. Цр ква при зна је у ен ци-
кли ци Ре рум Но ва рум, па пе Ла ва XI II да др жа ва тре ба да оства ру је 
со ци јал ну за шти ту гра ђа на.24)

Но ва со ци јал но по ли тич ка док три на је у су шти ни ре ак ци ја 
на опа сност за се бе и соп стве ни по ло жај у дру штву. Због то га се 
за ла га ла да др жа ва пре у зме ме ре на пла ну по бољ ша ња по ло жа ја 
рад ни ка у окви ру по сто је ћег си сте ма вред но сти. За ла же се за пре-

22) На ме сту па пе био од 1198-1216. го ди не, по кре нуо че твр ти кр ста шки рат, пр ви па па ко ји 
је по чео про да ва ти ин дул ген ци је, и пр ви је па па ко ји је ре као да су па пе бож ји на ме сни-
ци на зе мљи, 1215. го ди не озва ни чио је ин кви зи ци ју.Ма ла ен ци кло пе ди ја, Просвета, 
том I, Бе о град 1986, стр. 893.

23) На Ари сто те ло вом, ко вла да тре ба и да по ма же, мо же се уочи ти и ње гов етич ки при-
ступ дру штве ним од но си ма, од но сно људ ском до бру, ис прав ном де ло ва њу и вр ли на ма 
на осно ву ко јих ка ко ка же Сер геј Бе ук, жи вот по је дин ца и жи вот др жа ве до би ја ју сво ју 
истин ску пу ни ну. Ви де ти о то ме: Сер геј Бе ук, О би ћу и Бо гу,МБМплус, Н. Сад  2007, 
стр. 30-32.

24) Па пу Ла ва XI II сла ви ла је “скром ност и над моћ ност, до бро ту и скром ност, бла гост и 
не по пу стљи вост”. Ви де ти ви ше о то ме: Кар лхајнц Де шнер, По ли ти ка рим ских па па у 
XX ве ку, књи га II, Фондистине, Бе о град 2005, стр. 334.  
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го во ре из ме ђу рад ни ка и по сло да ва ца, за од у ста ја ње од штрај ко ва 
и кла сне бор бе и по што ва ње при ват не сво ји не, ко ју је про гла си ла 
за бо жан ску уста но ву. Ен ци кли ка се за ла же за со ци јал но оси гу-
ра ње за слу чај не за по сле но сти, из не мо гло сти, не сре ће, ста ро сти 
и си ро ма штва, те да др жа ва га ран ту је ми ни мал не над ни це ко ји ма 
би се обез бе ди ла ре про дук ци ја рад ни ка и њи хо вих по ро ди ца. Ути-
ли та ри стич ки при ступ у про кла мо ва њу ши рих со ци јал них пра ва 
имао је за циљ да цр ква што је мо гу ће ви ше ве же за се бе све сло-
је ве дру штва, по себ но рад ни ке и си ро ти њу. С дру ге стра не, цр ква 
је хте ла да се на ро ду пред ста ви као но си лац про гре са и про ме на 
ко је су нео п ход не чо ве ку. Због то га од у ста је од тра ди ци о нал них 
дог ми, на шта је при си ли ла со ци јал на ре фор ма у Не мач кој, где је 
до нет За кон о оп штем со ци јал ном оси гу ра њу 1881. го ди не. Он је 
био под ло га за дру ге за ко не ко ји су га ран то ва ли со ци јал на  пра ва 
и ти ме обез бе ђи ва на со ци јал на си гур ност рад ни ка. На ред на ен ци-
кли ка па пе Пи ја XI из 1931. го ди не има ла је за циљ да ис так не 
зна чај  ен ци кли ке Ре рум Но ва рум, ста ју ћи у од бра ну при ват не сво-
ји не са зах те вом да рад ни ци од у ста ну од на сил не бор бе про тив по-
сло да ва ца и кла сног ор га ни зо ва ња. Ука зу је на ве ли ку опа сност од 
со ци ја ли зма, па у том кон тек сту кри ти ку је ли бе рал ну др жа ву.

Ен ци кли ка Ива на XXI II од 1961. го ди не оста ла је на по зи ци-
ја ма при ват не сво ји не, али је би ла знат но на пред ни ја, што је би ло 
усло вље но ста бил ним и ди на мич ним раз во јем со ци ја ли зма у том 
вре мен ском пе ри о ду. На су прот со ци ја ли за ци ји ка пи та ла на Ис то-
ку, цр ква је уоча ва ла ве ли ку опа сност од укруп ња ва ња ка пи та ла 
на За па ду ко ји је при мет но про из во дио си ро ма штво, екс пло а та ци-
ју и не за до вољ ство. Због то га се за ла же за ин тер вен ци ју др жа ве 
у ци љу на ци о на ли за ци је сред ста ва или њи хо ве со ци ја ли за ци је.25) 
На слич ним по зи ци ја ма, са из ра же ном те жњом за “огра ни ча ва ње 
мо ћи ка пи та ла” го во ри ен ци кли ка из 1968. го ди не под на зи вом На-
пре дак на ро да, ко ју је из дао па па Па вао VI Мон ти ни. Ен ци кли ка 
се за ла же за пра вед ни ју рас по де лу ма те ри јал ног бо гат ства.26) “Ни 
за ко га при ват на сво ји на не пред ста вља ап со лут но и без у слов но 

25) Ка да је па па Иван XXI II из дао ен ци кли ку 1961. го ди не, мла ди су у Ри му де мон стри ра ли 
уз ви ку ју ћи па ро лу “Ма ти - да, учи те љи ца, не”. На овај на чин су из ра жа ва ли не за до-
вољ ство ме ша њем цр кве у по ли ти ку “На си ље као сми шље на и ор га ни зо ва на де лат ност 
у Ри мо ка то лич кој цр кви стал но је сред ство је ван ге ли за ци је (по ка то ли ча ва ња) ши ром 
пла не те”. Зо ран Ми ло ше вић, Де мо кра ти ја или хри сто кра ти ја, ФилипВишњић, Бе о град 
1997, стр. 38.

26) Па па Па вао (Па вле) VI Мон ти ни је сло вио за ви со ко ин те лек ту ал ног чо ве ка, али је ипак 
остао у сен ци ве ли ке по пу лар но сти па пе Јо ва на (Ива на) XXI II. Ви де ти ши ре о то ме: 
Кар лхајнц Де шнер, По ли ти карим ских па па у XX ве ку, књи га I , Фондистине, Бе о град 
2005, стр. 334. Ком пле тан пре глед о ути ца ју рим ских па па на дру штве не то ко ве по себ но 
у Евро пи по гле да ти  I и II том овог истог ауто ра  под истим на зи вом.
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пра во. Не мо же се оправ да ва ти ни ко, ако за сво ју ис кљу чи ву упо-
тре бу др жи оно што му ни је по треб но, док дру ги ма не до ста је и 
оно што им је нео п ход но”. Па па Иван Па вле II, у ен ци кли ци 1981. 
го ди не не ги ра по зи ци ју круп ног ка пи та ла и ње го ву од бра ну при-
ват не сво ји не, за ла жу ћи се за со ци ја ли за ци ју про из вод них сред-
ста ва и пар ти ци па ци ју рад ни ка у упра вља њу и рас по де ли про фи та. 
Ен ци кли ка при зна је при ват ну сво ји ну “пра во на при ват ну сво ји ну 
је ва же ће и ну жно”, али зах те ва ње ну со ци ја ли за ци ју, та ко да рад 
бу де под ре ђен чо ве ку, а не чо век ра ду, са ра ди кал но по вољ ни јом 
по зи ци јом рад ни ка у ме ха ни зму упра вља ња и од лу чи ва ња. Зах те ва 
се ин тер вен ци ја др жа ве у до ме ну за по шља ва ња, јер у не за по сле-
но сти ви ди ве ли ку опа сност за омла ди ну. Ен ци кли ка на гла ша ва 
зна чај син ди кал них ор га ни за ци ја и де ло ва ња у оства ри ва њу со ци-
јал них пра ва рад ни ка, али се син ди ка ту од ри че пра во на по ли тич ку 
и кла сну бор бу. Ујед но се кри ти ку је ауто ри тар на власт, без об зи ра 
на по ли тич ки си стем, за ла жу ћи се за ве ћи сте пен де мо кра ти за ци је 
дру штва у ка пи та ли зму и со ци ја ли зму. Ме ђу тим, био је оштар про-
тив ник со ци ја ли зма (ате и зма)  и тај си стем упо ре дио са ан тич ким 
ста њем у ко ме су про га ња ни хри шћа ни. У ен ци кли ци о раз во ју ис-
ти че “до бра ово га све та су из вор но на ме ње на сви ма”. Си ро ма шни 
има ју пра во не са мо на ми ло сти њу већ и на де ло твор ну по моћ дру-
штва. Бе ду и си ро ма штво оце њу је као не при род но ста ње. Уко ли ко 
је бе да и те жи на то ли ка, а за рад оп штег до бра, као мо гућ ност по-
ми ње и екс про при ја ци ју “Са мо оно дру штво је на со ци ја лан на чин 
пра вед но ко је се тру ди да бу де све пра вед ни је ...чи ни те све што 
сто ји у ва шој мо ћи да та про ва ли ја не по ста не ве ћа ко ја де ли ма-
ли број бо га та ша од ве ли ког бро ја си ро ма шних ко ји жи ве у бе ди”. 
Тра жи да вла де др жа ва ви ше учи не за под чи ње не сло је ве дру штва 
и рад ни ке “има ње јед них не сме иза зи ва ти ште ту ‘бив ство ва њу’ 
мно гих дру гих”. За то се за ла же за про да ју чак цр кве ног ин вен та ра 
(бла га) за по моћ си ро ма шни ма. Осу ђу је по тро шач ки мен та ли тет, 
ма те ри ја ли стич ку ци ви ли за ци ју, екс трем ни ка пи та ли зам и др. По 
оце на ма не ких те о ре ти ча ра ка то лич ког уче ња и прак се па па, ова 
за ла га ња и кри ти ке због рас про стра ње но сти си ро ма штва ни ка да 
ни су би ле ис кре не. У су шти ни пон ти фи кат си ро ма штво и бе ду не 
ви ди као при вред ну и по ли тич ку си ту а ци ју, не го као мо рал ну и ре-
ли ги о зну атро фи ју.27)

Са вре ме ни по глед на дру штве на кре та ња и ре ша ва ње ак ту-
ел них про бле ма не зна чи да се ка то лич ка цр ква од ре кла со ци јал но 
по ли тич ке ак тив но сти. “Она, на про тив има пре тен зи је да и да ље 

27) Кар лхајнц Де шнер, По ли ти ка рим ских па па у XX ве ку, књи га II, Фондистине, Бе о град 
2005, стр. 347.
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ути че на њу, укљу чу ју ћи и не по сред но оства ри ва ње из ве сних со-
ци јал них ак ци ја. Со ци јал на ак ци ја ри мо ка то лич ке цр кве чак је и 
да ље вр ло жи ва, на ро чи то се из ра жа ва у оку пља њу омла ди не и ра-
ду из ве сних уста но ва со ци јал не за шти те”.28)

У пе ри о ду раз ви је ног фе у да ли зма ка то лич ка цр ква је до-
сти гла вр ху нац ду хов не и еко ном ске мо ћи.29) Ме ђу тим моћ цр кве 
пра ти ли су ве ко ви ма на го ми ла ва ни про бле ми уну тар са ме цр кве 
и ње не ор га ни за ци је. За пра во, цр ква и по ред еко ном ске и ду хов не 
мо ћи по сте пе но је за па да ла у не мо рал и ко руп ци ју, што су уоча ва-
ли ути цај ни цр кве ни кру го ви и те о ре ти ча ри гра ђан ског дру штва. 
Овај слој, зах те вао је ре фор му ка то лич ке цр кве и осло ба ђа ње од 
пре ва зи ђе них дог ми. Ре фор ма ци ја ка то лич ке цр кве на сту пи ла је 
1517. го ди не Лу те ра но вим про гла сом у 95 те за на вра ти ма цр кве у 
Ви тем бер гу.30) Ова ре фор ма има ла је зна ча јан ути цај на со ци јал ну 
по ли ти ку и ње ну док три ну. Ре фор ма то ри су зах те ва ли осло ба ђа ње 
цр кве од свих по ро ка и вра ћа ња из вор ном уче њу хри шћан ства. Пре 
све га ра ду,  ко га је цр ква про гла си ла за основ ну вер ску ду жност и 
сред ство за до би ја ње ми ло сти од бо га.31) По ред то га зах те ва но је 
да се цр ква од рек не пре ве ли ких зах те ва за нов ча ним сред стви ма 

28) Ду шан Ла ки ће вић, Со ци јал на по ли ти ка, Савремена администрација, Бе о град 1991, 
стр. 115-116.

29) По ред ду хов не и еко ном ске мо ћи пап ство је има ло(и да нас има) ве ли ку по ли тич ку моћ, 
Те о ре ти чар и ана ли ти чар уло ге и ути ца ја у дру штву ин сти ту ци је Па па, од но сно Пап-
ства, за кљу чу је да пап ство и цр ква на чи јем су че лу сто је у осно ви го то во свих ра то ва 
ко ји су по ти ца ли и во ђе ни са европ ског про сто ра “пап ство... јед не цр кве ко је је то ком 
исто ри је во ди ла или пот по ма га ла хи ља де ма лих или ве ли ких ра то ва. Јед на цр ква са зда-
на на ла жи и об ма ни ни ка да се не ће по ка за ти етич ки упо тре бљи вом....”. Ви де ти ви ше 
о то ме: Кар лхајнц Де шнер, По ли ти ка рим ских па па у XX ве ку, књи га II, Фондистине, 
Бе о град 2005, стр. 332.

30) Лу тер Мар тин, је по кре нуо ре фор му ри мо ка то лич ке цр кве и уте ме љио ре фор ми зам, 
од но сно осни ва ње про те стант ске цр кве и та ко омо гу ћио на ста ја ње дру ге “ши зме”. Не-
по сре дан по вод за јав но из но ше ње сво јих те за би ло је по на ша ње па пе Ла ва X ко ји је 
про да јом ин дул ген ци ја (опро штај ни ца) при ку пљао но вац за до вр ша ва ње из град ње хра-
ма св. Пе тра у Ри му. Тра жио је по вра так на но во за вет но хри шћан ство, од ба ци ва ње те-
о ло ги је све тих ота ца и цр кве но по сре до ва ње и ње не хи је рар хи је у спа се њу ду ше. Он, 
Лу тер Мар тин ту мо гућ ност ис кљу чи во ве зу је за ве ру ју ће да са ми про на ђу пут соп стве-
ном спа се њу. Ма ла ен ци кло пе ди ја , Просвета, том II, Бе о град 1986, стр. 525.

31) Про мо ви са ње ра да као нај ве ће вред но сти чо ве ка пред бо гом, ве о ма је за ин три ги ра ло 
со ци о ло га Мак са Ве бе ра. Он се упу стио у из у ча ва ње дру гих ре ли ги ја (хин ду и зам, ју-
да и зам, бу ди зам, кон фу чи јан ство, та о и зам) да би раз у мео осо бе но сти хри шћан ства и 
су шти ну но ве ре фор ми са не цр кве-про те стант ске. Сво је ви ђе ње тог од но са ре ли ги је и 
еко но ми је дао је у књи зи Про те стант ска ети ка и дух ка пи та ли зма. Про фе си ја по ста је 
за да так, ис пит и по зив ве ре, што да ље зна чи да сти ца ње бо гат ства ни је циљ по је дин ца 
за рад са мог го ми ла ња бо гат ства, већ по стиг ну ти ре зул та ти (бо гат ство по осно ву ра да, 
штед ње, скром но сти, уз др жа но сти од не по треб ног тро ше ња, уз др жа ва ње од лук су за, 
рад на ди сци пли на и про фе си о нал на свест) на зе мљи су за ло га за оче ки ва ни спас (спас 
ду ше и веч ни жи вот на оно ме све ту). По гле дај ви ше о то ме: Макс Ве бер, Про те стант ска 
ети ка и дух ка пи та ли зма, ВеселинМаслеша, Са ра је во 1968.  
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и од ба че не су ин дул ген ци је. Вра ћа ње би блиј ском уче њу зна чи ло 
је од ба ци ва ње пре тен зи ја на све тов ну власт и оста ја ње у ду хов ној 
сфе ри, што се укла па ло у ре фор ма тор ски зах тев да се ми лост бож ја 
мо же по сти ћи са мо ра дом, а не пре ко цр кве.32) Со ци јал но по ли тич-
ка док три на ре фор ми са не, од но сно про те стант ске цр кве са др жа на 
је од со ци јал них ак ци ја, ко је су усме ре не ка по мо ћи си ро ма шни ма 
и нео бе збе ђе ним и пру жа ње по мо ћи ли ци ма ко ја су без по ро дич-
ног ста ра ња. По ред то га, на ста ви ла је са раз ви ја њем све сти и прак-
се ми ло ср ђа ме ђу гра ђа ни ма.

Пра во слав на цр ква је у сво ме уче њу и сво јој прак си оста ла 
до след на ра ном хри шћан ству.33) Про по ве да ла је ду жност вер ни ка 
да чи не ми ло ср ђа, а цр ква је увек пру жа ла по моћ си ро ма шним и 
убо гим. Со ци јал не ак ци је ни су би ле мо ти ви са не, као код ри мо ка-
то лич ке цр кве, пре тен зи јом на све тов ну власт. За сту па ла је на че-
ло и у то ме оста ла до след на “па три јар ху ду хов на а ца ру све тов-
на власт”. По ред док три нар не оба ве зе ста ра ња о нај у гро же ни јим 
ка те го ри ја ма дру штва, пра во слав на цр ква је оба ве зи ва ла др жа ву 
да по осно ву сво је вла сти има ду жност и пра ва да по ма же сво је 
гра ђа не и шти ти од со ци јал них ри зи ка. Сред њо ве ков ни ма на сти ри 
у Ср би ји пру жа ли су по моћ си ро ма шним, бо ле сним, ин ва ли ди ма 
и оста ре лим. По моћ се са сто ја ла од сме шта ја у ма на сти ре или не-
по сред но по ред ма на сти ра, ис хра ни, ле че њу и обра зо ва њу. У вре-
ме ве ћих пра зни ка ма на сти ри су окол но ста нов ни штво снаб де ва ли 
хле бом, ме сом и ви ном. По све му су де ћи, из гле да да је сред њо ве-
ков на Срп ска др жа ва има ла до ста раз у ме ва ња за си ро ти њу, по себ-
но за бо ле сне, као и за сме штај и бри гу о оста ре лим рат ни ци ма. 
Хро ни ча ри из тог пе ри о да бе ле же да су про ка же ни (бо ле сни ци од 
ле пре) хр ли ли у срп ске зе мље где су би ли сме шта ни у одво је не ко-
ли бе, обла че ни у бе ле одо ре, хра ње ни и ле че ни. Та ко ђе, ма на сти ри 
су би ли је ди но ме сто за збри ња ва ње оста ре лих рат ни ка ко ји ни су 
има ли сво је по се де ни по ро ди це. Да кле, при ма на сти ри ма су би ле 
пр ве бол ни це за ле че ње ста нов ни штва, исто вре ме но ма на сти ри су 
би ли пр ви ста рач ки до мо ви. Ова ква уло га ма на сти ра би ла је мо-
гу ћа, јер су их по ди за ли вла да ри и обез бе ђи ва ли нов цем, ве ли ким 
ком плек си ма зе мље и се ли ма ко ја су вла да ри сво јом во љом до де-
љи ва ли ма на сти ри ма. Ујед но су кти то ри оба ве зи ва ли ма на сти ре 
да се ста ра ју о угро же ним ка те го ри ја ма ста нов ни штва. Та оба ве за 

32) Ми шел Лал ман, Исто ри ја со ци о ло шких иде ја - од по чет ка до Ве бе ра, том I, Заводза
уџбеникеинаставнасредства, Бе о град 2004, стр. 207-216.

33) По гле да ти о од но су цр кве и др жа ве, по себ но пре ма пра во слав ној и ње ном дру штве ном 
по ло жа ју, Ми лан Ра ду ло вић, Од нос др жа ве и вер ских за јед ни ца у Ср би ји у дру гој по ло-
ви ни 20. ве ка, Новасрпскаполитичкамисао,Анализе, год. 1, бр. 4, Бе о град 2005, стр. 
5-14.
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про из и ла зи ла је из по ве ља ко је су из да ва ли вла да ри, а ка сни је, де-
лат ност ма на сти ра би ла је по диг ну та на ни во за ко на што на ла зи мо 
у Ду ша но вом за ко ни ку из 1349. го ди не.34)

Ислам на ста је у сед мом ве ку но ве ере у Ара би ји. Осно ве 
ње го вог уче ња и со ци јал но по ли тич ке док три не на ла зи мо у Ку-
ра ну. Фи ло зо фи ја исла ма на сто ја ла је да у це ло сти уре ди жи вот 
ислам ских на ро да, у том кон тек сту од ре ђе не вред но сти од зна ча ја 
за со ци јал ну по ли ти ку за у зи ма ју ис так ну то ме сто. Та ко се у Ку-
ра ну ис ти че пра вед ност, до бро чин ство, ма те ри јал но по ма га ње, а 
за бра њу је се и осу ђу је не ва ља шти на, мр жња и бе стид на де ла. Ово 
уче ње ни је оста ло на по зи ци ја ма мо рал ног, већ ви ше од то га, пре-
та ка но је у прав ну нор му. Је дин ство мо рал них и прав них нор ми 
про из и ла зи ли су из то га што је Ку ран осно ва ду хов ног и све тов ног 
жи во та и ујед но је под ло га за по ли тич ку док три ну ислам ских зе-
ма ља. Ку ран по зи ва на до бро чин ство и чи ње ње до брих де ла, без 
раз ли ке на пол, а за уз врат до бро чи ни те љи ће за слу жи ти веч ни 
жи вот. Ве ро ва ње у бо га по Ку ре ну је оба ве за за сва ког чо ве ка. Да 
би чо век до ка зао по бо жност, ну жно је да, по ред оста лог, из љу ба-
ви пре ма бо гу да је од свог имет ка си ро ти њи, убо гим, пут ни ци ма 
и др. По моћ си ро ма шним про пи са на је у ви ду зе ка та, ра ма зан ско 
бај рам ског до при но са, са да ка, кур бан жр тве, от ку па, по ди за њем 
ва ку фа, има ре та, ка ра ван са ра ја и др.35)

Со ци јал но по ли тич ке док три не хри шћан ства36) и исла ма за-
сни ва ле су се, а та ква прак са је и да нас, на ми ло ср ђу као ду жно сти 
вер ни ка да чи не до бра де ла. При то ме ва ља на гла си ти да је ислам 
са став ни део прав них нор ми (ше ри јет ско пра во) и ко декс дру штве-
ног по на ша ња. Где до ми ни ра ислам, не рет ко у про шло сти у ше фу 
др жа ве би ла је сје ди ње на  све тов на и ду хов на лич ност што та квом 
дру штву да је те о крат ски ка рак тер. Да нас су ислам ске зе мље у по-
ли тич ком, прав ном и кул тур ном по гле ду у до број ме ри ево лу и ра-
ле, али је Ку ран још увек осно ва си сте ма вред но сти, па чак и у 
оним зе мља ма ко је су ци ви ли за циј ски за па же но на пре до ва ле. У 
по је ди ним зе мља ма до шло је до де ка ден ци је и пот пу ног вра ћа ња 
на пре ва зи ђе не ре ли гиј ске вред но сти. Ја ча ње фун да мен та ли зма не 
омо гу ћа ва раз вој са др жај не и ме тод ски бо га те со ци јал не по ли ти ке. 

34) Ви де ти ви ше о со ци јал ном ка рак те ру у Сред њо ве ков ној Ср би ји, аутор: Дра го слав Ко-
чо вић, Раз вој со ци јал не по ли ти ке Ју го сла ви је, УдружењестручнихрадникаСоцијалне
заштитеРепубликеСрбије, Дру го из да ње, Бе о град 2002. стр. 19-33.

35) Ви де ти бли же о то ме: Дра го слав Ко чо вић, Ре ли гиј ска уче ња - со ци јал не вред но сти ре-
ли гиј ских уче ња, Факултетполитичкихнаука, Бе о град 2010, стр. 209-233.

36) i vo jin Đu rić, Ph. D. Or to dox Re li gion in Ser bia and Con tem po rary Neo-li be ral Eco no mic Po-
licy, Политикологијарелигије, бр. 1/2007, год. 1  
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С дру ге стра не ди на мич на и са др жај на еко ном ска и кул тур на по ве-
за ност све та не за у ста вљи во про мо ви ше оне со ци јал не вред но сти 
ко је чи не сми сао и су шти ну на пред ног со ци јал ног жи во та и ва ља-
не со ци јал не по ли ти ке. Хри шћан ство је до ста ево лу и ра ло, ка ко  у 
по гле ду про ши ри ва ња под руч ја из ван ду хов ног, што је до ве ло до 
це па ња 1054. го ди не на пра во слав ну и ка то лич ку цр кву, та ко и у 
по гле ду од ба ци ва ња пре ва зи ђе них дог мат ских уче ња, не мо ра ла и 
раз врат но сти, што је до ве ло до ре фор ми зма 1517. го ди не. Ре фор-
ми зам се вра тио на ми ло ср ђе као нај ве ћу ду хов ну вред ност чо ве ка, 
а ујед но ре во лу ци о ни сао рад као бит ну ка те го ри ју ко ја од ре ђу је 
дру штве ни по ло жај чо ве ка. Све те про ме не усло ви ле су отва ра ње 
про сто ра за са др жај ни ју уло гу др жа ве у со ци јал ној по ли ти ци, ко ја 
је да нас ве о ма раз ви је на у свим ла и ци стич ким зе мља ма, и пред ста-
вља зна чај но под руч је др жав них ме ра и ак тив но сти.37)

СОЦИЈАЛНАПОВЕЉАИМОДЕЛИ
СОЦИЈАЛНЕПОЛИТИКЕУЕУ

Со ци јал на по ли ти ка на ни воу Европ ске Уни је ре гу ли са на је 
Со ци јал ном по ве љом, ко јом су ис так ну ти бит ни са др жа ји из до-
ме на ра да и рад них од но са, јед на ко сти пла ћа ња му шког и жен ског 
ра да, ду жи не рад ног вре ме на, ин фор ми са ња за по сле них, ста но ва-
ња, ле че ња, бри ге о угро же ним ка те го ри ја ма ста нов ни штва и др. 
Ово су оп шта пра ви ла ЕУ, али је исто вре ме но уте ме љен прин цип 
суп си ди јер но сти, што зна чи да се од ре ђе на пи та ња из до ме на со-
ци јал не по ли ти ке по ве ра ва ју нај ни жем ни воу ор га ни за ци је, ако се 
та ко мо гу нај е фи ка сни је уре ди ти и прак тич но оства ри ти. Да кле, 
на ци о нал не др жа ве су још увек кључ не у де лу со ци јал не по ли ти-
ке, ме сто су об ли ко ва ња, про гра ми ра ња и оства ри ва ња со ци јал них 
са др жа ја.38) Ти ме је очу ва на тра ди ци ја у овој обла сти, на шта је 
ин си сти ра ло ви ше зе ма ља по себ но В. Бри та ни ја. Со ци јал на сен зи-
бил нос и до вољ но ши рок про стор мо гу ћег прак тич ног де ло ва ња и 

37) О од но су др жа ве и цр кве , од но сно хри шћан ске цр кве и др жа ве, по себ но на европ ском 
про сто ру, по гле да ти бли же: Ми ро љуб Јев тић, Гло ба ли за ци ја Евро пе и ре ли ги ја,Српска
политичкамисао, бр. 4, Бе о град 2008.

38) Со ци јал на по ве ља је оп шти до ку мент ујед но основ ни за чи та ву ЕУ, али су још увек 
др жа ве чла ни це глав ни кре а то ри со ци јал не по ли ти ке што је оп ште при хва ће но. О зна-
ча ју на ци о нал не со ци јал не по ли ти ке у ЕУ, Дрен ка Ву ко вић ка же “До са да шњи про цес 
европ ских ин те гра ци ја ни је у аде кват ној ме ри пра ћен је дин стве ним ме ра ма у обла сти 
со ци јал не по ли ти ке, ко ја је и да ље у над ле жно сти др жа ва чла ни ца Европ ске уни је”. 
Сту ди ја:Со ци јал на по ли ти ка у про це су европ ских ин те гра ци ја, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка, чла нак Дрен ке Ву ко вић, Европ ски со ци јал ни мо дел - кон ти ну и тет и про ме не, 
Бе о град 2006, стр. 13-29.
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ор га ни зо ва ња по себ но су до шли до из ра жа ја у Швед ској, Фин ској, 
Бел ги ји, где су ве ли ка из два ја ња за не за по сле не, оста ре ле осо бе, 
ин ва ли де, обра зо ва ње и здрав ство.39) Да кле, у ЕУ је на сце ни чи-
та ва па ле та со ци јал но по ли тич ке ра зно ли ко сти ко ја нам омо гу ћа ва 
гру пи са ње зе ма ља са ста но ви шта не ких по себ но сти – спе ци фич-
ног обе леж ја. 

Ве ли ка Бри та ни ја и Ир ска чи не ли бе рал ну гру пу ко ја ну ди 
огра ни че но обез бе ђи ва ње со ци јал не си гур но сти, од но сно со ци јал-
ном за шти том об у хва ћен је са мо онај део ста нов ни штва ко ји ни је 
у ста њу да соп стве ним ра дом обез бе ди за до во ља ва ње сво јих по-
тре ба. На гла сак је на за шти ти си ро ма шних и за шти ти од ри зи ка 
си ро ма штва, без на ме ре да до ђе до дру штве не про мо ци је, од но сно 
вер ти кал не по кре тљи во сти овог сло ја дру штва. Оста ли, из ван овог 
кон ти ген та по пра ви лу су у бо љој ма те ри јал ној по зи ци ји и сво је 
со ци јал не ри зи ке ре гу ли шу кроз оси гу ра ва ју ће фон до ве, од но сно 
при ват не аран жма не и кроз рад ни од нос са по сло дав цем. У овим 
зе мља ма тр жи ште је до ми нан тан про стор на ко ме се ре гу ли шу 
над ни це, др жа ва кон тро ли ше раст со ци јал них рас хо да и под сти че 
при ват не аран жма не кроз по ре ску по ли ти ку. 

Швед ска, Фин ска, и Дан ска чи не со ци јал де мо крат ску гру пу, 
где је те жи ште на сма њи ва њу раз ли ка у до хот ку, а со ци јал ни си-
сте ми у овим зе мља ма по чи ва ју на прин ци пу да сви гра ђа ни без 
раз ли ке има ју пра во на со ци јал ну си гур ност од ве ли ког бро ја еко-
ном ских и со ци јал них ри зи ка. У овом де лу на гла сак је на обез бе ђи-
ва њу услу га гра ђа ни ма а не на нов ча ним да ва њи ма – тран сфе ри ма. 

Не мач ка, Фран цу ска, Аустри ја и Бел ги ја чи не кор по ра ти ви-
стич ку гру пу ко ју од ли ку ју про гра ми усме ре ни пре ма од ре ђе ним 
вр ста ма за ни ма ња и њи хо вим рад ним ме сти ма. Про гра ми се фи-
нан си ра ју кроз пре ми је ко је за по сле ни пла ћа ју углав ном ко лек тив-
но. Ов де су ве зе из ме ђу до при но са и бе не фи та ве ће не го код ли бе-
рал них и со ци јал де мо крат ских гру па зе ма ља. Син ди ка ти с јед не и 
по сло дав ци с дру ге стра не игра ју ве о ма ва жну уло гу.

Ита ли ја, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја и Грч ка чи не ме ди те ран ску 
гру пу ко ја је пре по зна тљи ва по не по сто ја њу кла сич не мре же со-
ци јал не за шти те у сми слу обез бе ђи ва ња ми ни му ма при хо да за по-
је дин це. За пра во др жа ве из ове гру пе на гла сак да ју на по ро ди цу 
као основ ну је ди ни цу со ли дар но сти. Пен зи је су ре ла тив но ви со ке 
и пред ста вља ју ва жан по ли тич ки чи ни лац у пред из бор ним ак тив-
но сти ма као и ду жи на ста жа за оства ри ва ње пра ва по осно ву  оси-

39) По гле да ти ви ше о то ме, Жар ко Ри стић, Со ци јал на еко но ми ја, ЕкономскифакултетБе
оград, Бе о град 2001, стр. 29.
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гу ра ња (го ди не ста жа и ста ро сти за од ла зак у пен зи ју). Из ме не у 
де лу пен зи о ног оси гу ра ња по себ но у Грч кој, то ком про те кле го ди-
не иза зва ле су пра ву бу ру не за до вољ ства ста нов ни штва, од но сно 
за по сле них.

Ис точ но–европ ске зе мље, при мље не у ЕУ чи не по себ ну 
гру пу пост-тран зи ци о них зе ма ља упр кос ме ђу соб ним раз ли ка ма. 
Ме ђу њи ма по сто ји ве ли ка слич ност за хва љу ју ћи ра ни јем со ци-
ја ли стич ком на сле ђу до пу ње ним но вим тр жи шним вред но сти ма. 
Та ко се со ци јал но-по ли тич ко об ли ко ва ње од ви ја на би змар ко вом 
мо де лу со ци јал ног оси гу ра ња, уни вер за ли зму, ега ли те ри зму, ре ди-
стри бу ци ји и тр жи шној ори јен та ци ји.40) 

Ме ђу чла ни ца ма ЕУ у де лу со ци јал них си сте ма по сто је за-
па же не раз ли ке у по гле ду над ле жно сти од ло кал ног, сред њег до 
цен трал ног ни воа. Та ко је со ци јал на по ли ти ка у скан ди нав ским зе-
мља ма у до број ме ри де цен тра ли зо ва на и нај ве ћи део со ци јал них 
ин пу та  обез бе ђу ју се на ре ги о нал ном и ло ка лом ни во. Та ко ђе, у 
Не мач кој, Аустри ји, Бел ги ји, Шпа ни ји, Ита ли ји, В. Бри та ни ји ре-
ги о нал ни (сред њи) ни во има до ми нант ну уло гу у осми шља ва њу 
и оства ри ва њу со ци јал не по ли ти ке. С дру ге стра не цр ква и ње на 
прак тич на ак тив ност, од но сно со ци јал на ак ци ја пре ма угро же ним 
ка те го ри ја ма ве о ма је за па же на. 

НАЧИНОДЛУЧИВАЊА
ИПОДЕЛАНАДЛЕЖНОСТИ

Со ци јал ни си сте ми у раз ви је ним зе мља ма, по себ но у зе мља-
ма чла ни ца ма ЕУ ни су са мо ре зул тат ко хе рент ног пла на дру штве-
ног об ли ко ва ња, већ су ре зул тат ду го трај них ин сти ту ци јал них 
про ме на.41) На рав но, у об ли ко ва њу мо де ла не из бе жан је по ли тич-

40)  “И по ред свих ра зно ли ко сти у ме тод ском при сту пу, нај че шће се на во де: ан гло сак сон-
ски (ли бе рал ни) мо дел - Ве ли ка Бри та ни ја, Ир ска; скан ди нав ски (со ци јал де мо крат ски) 
мо дел - Швед ска, Нор ве шка, Дан ска; кон ти нен тал но-европ ски (кор по ра ти ви стич ки) 
мо дел - Не мач ка, Фран цу ска, Бел ги ја, Аустри ја; ју жно е вроп ски (кор по ра ти ви стич ки, 
са тра ди ци о нал но зна чај ном уло гом по ро ди це) мо дел - Грч ка, Ита ли ја, Пор ту га ли ја, 
Шпа ни ја. По след њих го ди на по себ но се из два ја мо дел зе ма ља у тран зи ци ји (бив ших 
со ци ја ли стич ких), од ко јих је 10 но вих чла ни ца ЕУ”. Сту ди ја: Со ци јал на по ли ти ка у 
про це суевропскихинтеграција, чла нак: Дрен ке Ву ко вић, Европ ски со ци јал ни мо дел - 
кон ти ну и тет и про ме не,ФПН, Бе о град 2006, стр. 15.По сто ји и низ дру гих  гру пи са ња 
ко ја у осно ви по ла зе од об у хва та по пу ла ци је, ни воу за шти те и пре ма вр сти ри зи ка. По-
гле да ти ви ше о то ме: На та ли ја Пе ри шић, Вред но сни аспек ти кла си фи ка ци ја со ци јал них 
др жа ва, ча со пис Социјалнамисао, бр. 4. Бе о град 2009., На та ли ја Пе ри шић, Европ ски 
со ци јал ни мо де ли, ФПН,Бе о град 2007.

41) Ви ди ви ше о то ме: Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал но оси гу ра ње, ФПН, Бе о град 2005, стр. 
26-32.
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ки фак тор јер су за кон ски про јек ти и ре ше ња увек по ли тич ки на-
гла ше ни и обо је ни. Због то га на со ци јал ну по ли ти ку бит но ути чу: 
прин цип ефи ка сно сти, по ли тич ка ло ги ка и по ли тич ки ком про ми-
си. Из со ци јал но по ли тич ке пер спек ти ве Евро па рас по ла же струч-
но-кре а тив ним ка дром, про дук тив ним ре ше њи ма, по тро шач ком 
кул ту ром и др. Европ ска за јед ни ца ин те гри ше “оп ште при хва ће не 
вред но сти, као што су ин ди ви ду а ли зам и ко лек ти ви зам, пред у-
зет ни штво и со ци јал ни по ре дак, као и са рад ња др жа ве и би зни са, 
вла де и син ди ка та, и рад ни ка и ме на џе ра”.42) Уз то Евро па је увек 
ис по ља ва ла ве ћи сте пен со ли дар но сти и со ли дар не бри ге за не за-
по сле не, си ро ма шне, обо ле ле, бес кућ ни ке и дру ге угро же не ка те-
го ри је.43)

Мо де ли у со ци јал но-по ли тич ким си сте ми ма у овим зе мља ма 
има ју де цен тра ли зо ван и цен тра ли зо ван ка рак тер. Ма да се ови мо-
де ли ме ђу соб но пре пли ћу и те шко их је рас по зна ти, али се мо ра ју 
има ти у ви ду при ли ком ана ли зе вер ти кал не над ле жно сти ин сти ту-
ци ја и из град ње со ци јал них уста но ва.

Су шти на децентрализованог со ци јал ног си сте ма је у то ме 
што ло кал ни ни во, од но сно со ци јал не ин сти ту ци је до но се бит не 
од лу ке из до ме на оби ма пра ва, ор га ни за ци је снаб де ва ња и нов ча-
них фи нан си ра ња. Да кле, у овом слу ча ју ло кал на са мо у пра ва има 
над ле жност у пот пу но сти. Централизован со ци јал ни си стем је  
уни фор ман по пра ви ма, ор га ни за ци ји, над ле жно сти и фи нан си ра-
њу, с тим што се у прак тич ном сми слу осла ња на ло кал не ор га не 
цен трал них ин сти ту ци ја. У овом  слу ча ју ло кал на са мо у пра ва не ма 
го то во ни ка квих над ле жно сти.

Кроз ло кал но од лу чи ва ње о бит ним со ци јал ним пи та њи-
ма умно го ме се за до во ља ва ју ра зно вр сне по тре бе љу ди, од но сно 
по тре бе ста нов ни ка да те со ци јал не сре ди не. На тај на чин спе ци-
фич ност со ци јал не сре ди не до ла зи до из ра жа ја и по тре бе ње них 
жи те ља. По ред то га пред но сти овог си сте ма су и у то ме што је кон-
тро ла по ли ти ча ра и др жав них по сло ва ефи ка сни ја. Ста нов ни штво 
у овом слу ча ју не по сред ни је из ра жа ва свој ин те рес и по тре бе, а 
кон тро ла утро шка сред ста ва до ступ ни ја и бо ља и ја сни је се ви ди 
упо тре ба соп стве них сред ста ва гра ђа на. Ме ђу тим, ло кал ном ни воу 
због огра ни че них фи нан сиј ских из во ра мо гу не до ста ја ти по треб на 
сред ства за со ци јал не по тре бе, пре ти ри зик од не по ти зма и ко руп-
ци је што је на ло кал ном ни воу го то во увек при сут но.

42) Жар ко Ри стић, Со ци јал на еко но ми ја, ЕкономскифакултетБеоград, Бе о град 2001, стр. 
29.

43) Isto.
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Ка да од лу чу је цен трал на власт он да су ре ше ња уни форм на 
и не по зна ју спе ци фич но сти сре ди не, гра ђа ни има ју јед на ка пра ва 
и јед на ки су без раз ли ке пред за ко ном. Фи нан си ра ње со ци јал них 
функ ци ја са цен трал ног ни воа га ран ту је нео п ход ну со ли дар ност 
из ме ђу не јед на ко раз ви је них ло кал них за јед ни ца и ти ме обез бе-
ђу је јед на кост со ци јал них по тре ба на це лом про сто ру др жа ве. У 
су прот ном по сто ји опа сност да со ци јал не по тре бе бу ду не јед на ко 
за до во ље не у раз ли чи тим сре ди на ма. Ме ђу тим, због раз ли ка у сте-
пе ну раз ви је но сти ло кал них за јед ни ца, од но сно оп шти на не рет ко 
се до жи вља ва ју као не пра вед не и као кр ше ње пра ва гра ђа на на јед-
нак по ло жај.

Из град ња со ци јал них си сте ма са по зи ци је над ле жно сти и 
од лу чи ва ња је очи глед но сло же на, због то га у са вре ме ном све ту 
вла да ве ли ко од сту па ње и ве ли ке су раз ли ке у над ле жно сти и вер-
ти кал ној по де ли со ци јал них функ ци ја. Упр кос ова квој сло же но сти 
ипак по сто је не ке ком по нен те со ци јал не по ли ти ке за ко је у ЕУ ве-
ру ју да се мо гу бо ље ор га ни зо ва ти на јед ном или дру гом ни воу. 
На при мер, фи нан сиј ска да ва ња ста нов ни штва као што су де чи ји 
и по ро дич ни до да ци, со ци јал на по моћ си ро ма шни ма, бо ље је ор-
га ни зо ва ти на др жав ном ни воу. На овај на чин, цен трал ни др жав-
ни си стем гра ђа ни ма обез бе ђу је јед на ка пра ва и ујед но пре ва зи-
ла зи про блем не јед на ке раз ви је но сти оп шти на и ре ги о на. С дру ге 
стра не со ци јал не услу ге је на бо ље пре пу сти ти ло кал ном ни воу и 
ло кал ним вла сти ма, јер ов де до ла зи до из ра жа ја ин фор ми са ност 
и ис по ља ва ње ло кал них по тре ба и при о ри те та. Ова два при сту па 
су уоби ча је на у зе мља ма ЕУ, на и ме цен трал на власт уре ђу је фи-
нан сиј ске тран сфе ре, а ло кал на за јед ни ца со ци јал не услу ге. Око 
уста но ва за сме штај по је ди них ка те го ри ја ста нов ни штва не по сто-
ји са гла сност о нај е фи ка сни јем ни воу, те су ми шље ња по де ље на а 
прак са је ме шо ви та. Та ко да су ове уста но ве не где у над ле жно сти 
цен трал не вла сти, а не где у до ме ну ло кал не вла сти. У но ви је вре ме 
у ЕУ при ват ни сек тор се све ви ше укљу чу је у снаб де ва њу гра ђа на 
со ци јал ним услу га ма, што отва ра пи та ње по де ле функ ци ја у со-
ци јал ној за шти ти из ме ђу др жа ве и при ват ног сек то ра. При ват ни 
сек тор је обич но пру жа лац сва ко днев них со ци јал них услу га, а њих 
на ру чу је, ре гу ли ше и фи нан си ра јав ни сек тор. Да кле, из ме ђу пру-
жа о ца услу га – ло кал ног ни воа и на ру чи о ца и фи нан си је ра – др-
жав ног ни воа пер ма нент но се гра ди, об ли ку је и одр жа ва ве за ко ја 
се по сво ме са др жа ју и оби му ме ња са гла сно со ци јал ним по тре ба-
ма и ма те ри јал ним мо гућ но сти ма, мо ћи цен трал не др жа ве од о зго 
и ути ца ја (по тре ба) гра ђа на од о здо (ло кал не сре ди не).



ДрагославКочовић Утицајрелигијенасоцијалнуполитику...

285

Без об зи ра на на чин од лу чи ва ња за јед нич ка ка рак те ри сти ка 
со ци јал не по ли ти ке ЕУ је у до ме ну обез бе ђи ва ња со ци јал не си-
гур но сти,  у се би са др жи нов ча на да ва ња и пру жа ње услу га. Нов-
ча на да ва ња има ју за циљ да де ли мич но или у це ло сти на док на де 
оства ри ва ни до хо дак из гу бљен услед со ци јал них ри зи ка: бо ле-
сти, по вре да на ра ду, ста ро сти, ма те рин ства или не за по сле но сти. 
Пра ва на нов ча ну на кна ду оства ру ју се по осно ву за по сле но сти, 
уни вер зал них про гра ма и про гра ма усло вље них ви си ном при хо да 
оси гу ра ни ка. Пра ва по осно ву за по сле но сти (ра да) су основ за од-
ре ђи ва ње ви си не да ва ња. Пра ва по осно ву уни вер зал них про гра ма 
пред ви ђа ју јед на ка да ва ња за све без об зи ра на до хо дак, за по сле-
ност и при хо де оси гу ра ни ка. Про гра ми усло вље ни ви си ном при-
хо да, об у хва та ју са мо ко ри сни ке до од ре ђе не ви си не при хо да, што 
зна чи да су ови про гра ми у ства ри ме ре со ци јал не си гур но сти ко је 
су ујед но сво је вр сна до пу на со ци јал ног оси гу ра ња. До пу на су из 
раз ло га што на кна да по осно ву оси гу ра ња ни је до вољ на да обез-
бе ди за до во ља ва ње по тре ба оси гу ра ни ка. Да ни је ових про гра ма 
за ко је се у прак си ЕУ из два ја 28,5% дру штве ног про из во да (од 
то га 63,5% од ла зи на пен зи је и здрав ство, а оста ло на ме ре со ци-
јал не си гур но сти) ве ли ки број оси гу ра ни ка на шао би се у ста њу 
ре ла тив ног си ро ма штва (око 40% до ма ћин ста ва). Упра во ме ра ма 
(про гра ми ма) ко ји до пу ња ва ју не до вољ ност на кна да (пен зи ја) по 
осно ву оси гу ра ња спре ча ва се си ро ма штво и оно од 40% па да на 
17% до ма ћин ста ва.

DragoslavKocovic

THEINFLUENCEOFRELIGION
ONSOCIALPOLICYINTHEEUROPEANUNION

Summary
In the post-war pe riod (sin ce the mid dle of the XX cen tury), the 

Euro pean ter ri tory has been co ve red by dyna mic and very com pre hen-
si ve chan ges in all sphe res of so cial li fe. The pa per shows di lem mas 
thro ugh which the EU has pas sed in terms of de ter mi na tion of the sta-
tus of re li gion in this ter ri tory. Na mely, the re we re so me di scus si ons 
on whet her Chri sti a nity as the do mi nant re li gion in Euro pe sho uld be 
the of fi cial re li gion of the Union or not. The opi ni ons we re di vi ded, but 
the at ti tu de that re li gi o us af fi li a tion is a per so nal thing of each in di vi-
dual pre va i led, which me ans that everyone has the right and fre e dom 
to chan ge the ir re li gi o us af fi li a tion. It is cer tain that the cre a tors of the 
Euro pean mo del of uni ting co un tri es had in mind the sig ni fi can ce of 
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re li gi o us to le ran ce and free cho i ce of be li e vers as an es sen tial fac tor of 
pe a ce ful and sta ble de ve lop ment in the ter ri tory of the Euro pean Union.  
Key words: Euro pean Union, re li gion, so cial, wel fa re, Chri sti a nity, Islam, 

mo dels, encycli cal, cen tra li sed, de cen tra li sed.
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Resume
The dyna mics and con tents of tho se chan ges ha ve been un der 

sig ni fi cant in flu en ce of the va lu es che ris hed by Euro pe: free mo ve ment 
of la bo ur, ca pi tal, pe o ple, ide as, po li ti cal and re li gi o us fre e doms and 
ot her va lu es that are still be ing sha ped and syste ma ti zed, thus gra du-
ally be co ming a ru le and li festyle in Euro pe which is re pre sen ted in the 
form of the Euro pean Union as the ge ne rally known ini ti a tor and cen tre 
of gat he ring of Euro pean co un tri es, which be gan with the Euro pean 
Coal and Steel Com mu nity, i.e. the Tre aty of Ro me and which has so 
far been de ve lo ped in to the mo dern form of to day’s Com mu nity (EU) 
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con si sting of 27 co un tri es. This pa per tends to con si der vi si ble, less 
vi si ble and hid den in flu en ces of re li gi o us phi lo sophy and its (church) 
prac ti ce, i.e. the in flu en ces of its va lu es on sha ping se cu lar com mu ni-
ti es in the Euro pean ter ri tory. The emp ha sis is pla ced on tho se va lu es 
that ma ke the ba sis of so cial li fe and re pre sent the fo un da tion va lu es of 
so cial po licy. Work, hu ma nism, fre e dom, so li da rity and so cial ju sti ce 
per me a te re li gi o us doc tri nes, i.e. the se va lu es ma ke the re li gi o us cre-
do which ma kes the ba sis for sha ping hu man be ha vi o ur of in di vi du als, 
gro ups and who le com mu ni ti es and which is, thro ugh the ela stic spi rit 
of po li tics, im ple men ted in to a le gal norm or le gal so lu ti ons. The main 
cha rac te ri stics of the Euro pean Union: so cial va lu es that re sul ted from 
the re li gi o us phi lo sophy of Chri sti a nity and Islam as the most in flu en-
tial doc tri nes in this ter ri tory, so cial-po li ti cal prac ti ce in which work, 
hu ma nity, fre e dom, so li da rity and so cial ju sti ce are re cog ni zed as well 
as tho se va lu es that shi ne from them - duty, hu ma nity, mo ral be ha vi o ur, 
re spon si bi lity, self-re spon si bi lity, etc. are pre sen ted rat her il lu stra ti vely. 

* Овај рад је примљен 7. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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ЕВРОПСКЕКОДИФИКАЦИЈЕ
ГРАЂАНСКОГПРАВАXIXВЕКА

ИСРПСКИГРАЂАНСКИЗАКОНИК

Сажетак
Де вет на е сти век је обе ле жен до но ше њем гра ђан ских ко ди-

фи ка ци ја у Евро пи. Мо жда ма ло чу ди, али чи ње ни ца је да је сво-
јим, Српским грађанским закоником, Ср би ја би ла че твр та зе мља 
у Евро пи ко ја је за ко ник до не ла. У овом ра ду, аутор ће по ку ша ти 
да об ја сни за што и ка ко је на ста ла иде ја о до но ше њу за ко ни ка, на-
ста ја ње за ко ни ка, из бор из вор ни ка, као и ме сто Српског грађан
скогзаконика ме ђу европ ским ко ди фи ка ци ја ма. Ка ко се о Српском
грађанском законику, нај че шће го во ри као о скра ће ној вер зи ји 
Аустријског грађанског законика, то ће се из не ти низ чи ње ни ца 
ко је ука зу ју да ова кон ста та ци ја и ни је у пот пу но сти тач на, већ да 
по сто је и знат на од сту па ња од из вор ни ка, као и не ка дру га чи ја ре-
ше ња. Ука за ће се и на ути цај и зна чај Српскогграђанскогзаконика.
Кључ не ре чи: де вет на е сти век, гра ђан ске ко ди фи ка ци је, Српскиграђан

скизаконик, ме сто, ути цај, зна чај 

Са вре ме ни свет са чи њен је од мно го др жа ва и сва ка од њих 
има свој прав ни си стем. Ти на ци о нал ни прав ни си сте ми су да ле ко 
од јед но о бра зно сти. Раз ли ке ко је ме ђу њи ма по сто је усло вље не су 
исто ри јом, иде о ло ги јом, ре ли ги јом и мен та ли те том. Це не ћи раз-
ли чи те кри те ри ју ме, фран цу ски про фе сор Упо ред ног пра ва Ре не 
Да вид (René Da vid) по де лио је све прав не си сте ме у сле де ће гру-
пе: рим ско-гер ман ско (кон ти нен тал но) пра во; пре цен дент но пра-
во (Com mon Law); со ци ја ли стич ко пра во1) и оста ли си сте ми (је-
вреј ски, ислам ски и дру ги).
1) «По ро ди ца» со ци ја ли стич ког пра ва је из гу би ла зна чај ко ји је има ла, на кон па да Бер лин-

ског зи да, па су да нас до ми нант на два прав на си сте ма: кон ти нен тал ни и пре це дент ни. 
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Кон ти нен тал ни си стем пра ва на стао је на европ ском кон ти-
нен ту, без Бри тан ских остр ва. Ме ђу тим, пу тем ре цеп ци је и ко ло-
ни ја ли зма овај си стем пра ва се знат но про ши рио. Он да нас, сло-
бод но мо же мо ре ћи, до ми ни ра на на шој пла не ти. По ред европ ских 
зе ма ља, овом си сте му пра ва при па да зна тан број зе ма ља Ла тин ске 
Аме ри ке, је дан број ислам ских зе ма ља, као и не ке зе мље Да ле ког 
Ис то ка. И та мо где вла да си стем пре цен дент ног пра ва по сто је оазе 
рим ске прав не тра ди ци је (Шкот ска, бив ша Ју жно а фрич ка Уни ја, 
Кви бек у окви ру Ка на де). Рим ско-гер ман ско (кон ти нен тал но) пра-
во се те ме љи на рим ском пра ву и уче њу шко ле при род ног пра ва, 
као основ ним по сту ла ти ма. На и ме, мо жда је бо ље ре ћи да је то 
си стем ко ји се за сни ва на рим ско-ви зан тиј ском пра ву, јер за пра во, 
пу тем ви зан тиј ског пра ва у ве ли кој ме ри је у јед ном де лу Евро пе 
одр жан кон ти ну и тет рим ског пра ва. Уоста лом, «Не ма сум ње и ни-
ко да нас не по ри че да је ви зан тиј ска кул ту ра би ла нај ви ша кул ту ра 
сред њег ве ка».2) Зна ча јан ути цај на фор ми ра ње овог си сте ма пра-
ва има ла је и хри шћан ска ци ви ли за ци ја, као и ка нон ско (цр кве но) 
пра во.

Ср би ја је до но ше њем Српскогграђанскогзаконика 1844. го-
ди не, по ста ла члан рим ско-гер ман ске по ро ди це пра ва. На рав но, 
раз лог то ме је чи ње ни ца да је из вор ник за до но ше ње за ко ни ка био 
Аустријски грађански законик. У вре ме ка да је кнез Ми лош на-
ло жио да се кре не у рад на до но ше ње Законика, Ср би ја је би ла 
не раз ви је на и ре кло би се не спрем на за је дан та ко ва жан ко рак. Ко-
ми си ја ко ја је обра зо ва на да ра ди на до но ше њу Законика тре ба ло 
је пре све га да пре ве де стра не за ко не и да се на њих угле да. У то 
до ба Ср би су жи ве ли углав ном др же ћи се нор ми оби чај ног пра ва. 
На рав но да рад на до но ше њу Законикау Ср би ји ни је мо гао про-
ћи нео па же но. Стра не си ле су би ле ве о ма за ин те ре со ва не, сва ка за 
свој ути цај. Су де ћи по рас по ло жи вим по да ци ма Аустри ја и Ен гле-
ска су би ле ви ше но дру ге зе мље за ин те ре со ва не да усме ре рад на 
до но ше њу Законика.

Став ен гле ске ди пло ма ти је био је да Ср би ји ни су по треб ни 
пи са ни за ко ни. Тај став је ја сно из нео се кре тар бри тан ског по слан-
ства у Ца ри гра ду, Урк харт, ка да је у про ле ће 1837. го ди не про ла зио 
кроз Бе о град. У то до ба већ је био пре ве ден Францускиграђански
законик, ко ји је пр во бит но тре ба ло да по слу жи као узор. Урк харт 
је Ди ми три ју Да ви до ви ћу, са ко јим је раз го ва рао, из нео не га ти ван 
став о Францускомграђанскомзаконику, као и то да је за Ср би ју 
нај бо ље да на ста ви са при ме ном оби чај ног пра ва. Кра јем исте го-
ди не, ен гле ски кон зул у Бе о гра ду је у раз го во ру са Ха џи ћем, кон-

2) Остро гор ски, Г., ОвредностимаисхватањимаВизантинаца, Бе о град, 1970, 203.
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ста то вао да за Ср би ју уоп ште ни су пи са ни за ко ни. Ен гле зи ма је 
од го ва ра ла Ми ло ше ва нео гра ни че на вла да ви на. Иде ја о ре цеп ци-
ји стра ног пра ва, а  са мим тим ши ре ња стра ног ути ца ја, ко ји ни-
је њи хов, но фран цу ски, ни ка ко им ни јем од го ва ра ла. Аустриј ска, 
пак, ди пло ма ти ја се у јед ном де лу сла га ла са ен гле ском, а у дру гом 
не. Сва ка ко да се сла га ла у иде ји су зби ја ња фран цу ског ути ца ја на 
Ср би ју по сред ством Законика. Аустри ја је за раз ли ку од Ен гле ске 
би ла зе мља са већ по сто је ћим гра ђан ским за ко ни ком. Ка ко је Ср-
би ја има ла же љу да пре ве де стра не за ко ни ке и да се на њих угле да, 
у тој чи ње ни ци ви де ла је мо гућ ност свог ути ца ја у су сед ној зе-
мљи. То је раз лог да кон зул Ми ха но вић пред ло жи дво ји цу Ср ба из 
Аустри је, обра зо ва них прав ни ка,  ко ји ће по мо ћи у за ко но дав ном 
ра ду. Та два прав ни ка би ли су: Јо ван Ха џић и Ва си ли је Ла за ре вић. 
Не мо же се по у зда но утвр ди ти от ку да иде ја да се Ср би око из ра де 
за ко ни ка са ве ту ју са Ми ха но ви ћем. Но, чи ње ни ца је да је од са-
мог по чет ка, већ сту па њем на ду жност, 1836. го ди не, Ми ха но вић 
уве ра вао Ми ло ша да фран цу ски за ко ни ни су до бри за Ср би ју. Чак 
је пред ло жио Ми ло шу да на пра ви ко ди фи ка ци ју срп ског оби чај-
ног пра ва. Бу ду ћи ве о ма вешт ди пло ма та, учи нио је да му се са ми 
Ср би обра те мол бом, да им пре по ру чи не ког од Ср ба-аустриј ских 
прав ни ка, ко ји би ра ди ли на ко ди фи ка ци ји гра ђан ског пра ва. На тај 
на чин је учи њен по мак ка ци љу аустриј ске по ли ти ке у од но су на 
Ср би ју. Та ко је Аустри ја уве ла Ср би ју у свој прав ни круг, а ти ме и 
у Евро пу.3)

ВЕККОДИФИКАЦИЈАИДОНОШЕЊЕ
СРПСКОГГРАЂАНСКОГЗАКОНИКА

Кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка до ла зи до ве ли ких Ко-
ди фи ка ци ја ко је су ма ње или ви ше све за сно ва не на иде ја ма при-
род ног пра ва. Оп шта иде ја ко ди фи ка ци ја на ста ла је из уче ња при-
род ног пра ва. Та ко, пр ве гра ђан ске ко ди фи ка ци је пред ста вља ју 
ре зул тат уче ња шко ле при род ног пра ва, а уте ме ље не су и на ре ци-
пи ра ном рим ском пра ву.  Иако су ове ко ди фи ка ци је има ле за циљ 
да обез бе де по ве ре ње но вом по зи тив ном пра ву, сви за ко но дав ци 
су оста ви ли мо гућ ност су ди ја ма, ко ји пре све га при ме њу ју по зи-
тив но пра во, да мо гу у не до стат ку кон крет них ре ше ња слу чај ре-
ши ти по “прин ци пи ма при род ног пра ва”.4) Без об зи ра на ве ли ки 
3) Стан ко вић, Е., ОСрпскомграђанскомзаконику, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Кра-

гу јев цу, Кра гу је вац, 2009, 25. 

4) Co de Ci vil: члан 11; АГЗ: § 7; СГЗ: § 8; Оп шти имо вин ски за ко ник за Цр ну Го ру: члан 3.
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ути цај иде је при род ног пра ва да је оно јед на ко за све љу де, 
ко ди фи ка ци је се ипак ме ђу соб но раз ли ку ју. Ве ро ват но да је 
то ме до при нео Мон те ски јев став да при до но ше њу за ко на за-
ко но да вац мо ра да узме у об зир кон крет ну си ту а ци ју, вре ме, 
као и ме сто (зе мљу) за ко ју се за кон до но си. Ако се при хва ти 
ова кав став, он да ни је те шко об ја сни ти за што је Јо ван Ха џић 
мо рао да од сту пи од од ред би на след ног и по ро дич ног пра ва 
Аустријскогграђанског законика, и да дру га ре ше ња у Срп
скомграђанскомзаконику, бу ду при ме ре на срп ском оби чај-
ном пра ву.

Сам про цес ко ди фи ка ци је у свим зе мља ма у ко ји ма је и 
оства рен при пре ман је ду го и те мељ но. Све те ко ди фи ка ци је су у 
ве ли кој ме ри иде је при род ног пра ва пре то чи ле у по зи тив но пра во. 
За пра во, још  кра јем XVII ве ка раз вој гра ђан ског пра ва од ви јао се 
у фор ми при род ног пра ва.5) Кон цепт ко ди фи ка ци ја XVI II ве ка ни је 
био са мо про ста ко ди фи ка ци ја по сто је ћег пра ва. На и ме, ин тен ци-
ја је би ла да се об но ве не ка ста ра пра ви ла, угра де у но во пра во и 
та ко за до во ље по тре бе но вог вре ме на. Ко ди фи ка ци је су се ипак 
раз ли ко ва ле од др жа ве до др жа ве. Не по ри чу ћи ме ђу соб не раз ли ке 
гра ђан ских ко ди фи ка ци ја кра ја XVI II и по чет ка XIX ве ка, ко је су 
ре зул тат са гле да ва ња исто ри је и ис ку ства по је ди них зе ма ља, тре-
ба ис та ћи да све оне има ју до ста за јед нич ких ка рак те ри сти ка ко је 
су про из вод за јед нич ке по ла зне осно ве, при род ног пра ва. Пр ва и 
основ на ка рак те ри сти ка свих за ко ни ка ко ја во ди по ре кло из при-
род ног пра ва је при ват но прав на га ран ци ја чо ве ко вих пра ва. До-
шло је до уки да ња ста ле шких при ви ле ги ја, из јед на ча ва ња му шке 
и жен ске де це, по бољ ша ња по ло жа ја ван брач не де це, до олак ша ња 
раз во да, до ци вил ног бра ка. Ве ли ки број ва жних прав них ин сти-
ту та ко ји су са став ни део при ват ног пра ва раз ли чи тих европ ских 
зе ма ља су у ства ри ре зул тат те о ри је при род ног пра ва. Нај ва жни ји 
су: ге не рал на нор ма о пра ву на на кна ду ште те, уче ње о iustacausa, 
о culpainontrahendo, сво ји на на бес те ле сним ства ри ма што омо гу-
ћа ва да се на след но пра во тре ти ра у окви ру ствар ног пра ва.6)   

На са мом по чет ку де вет на е стог ве ка, 1804. го ди не, по че ли су 
Ср би бор бу за осло бо ђе ње од тур ске вла сти и на тај на чин на ја ви ли 
об на вља ње сво је др жа ве. Не ко ли ко на ред них де це ни ја обе ле же но 
је ни зом зна чај них до га ђа ја ко ји пред ста вља ју дру штве ну, кул тур-
ну и на уч ну ре во лу ци ју. Ср би ја са мо стал но до но си  Устав, 1835. 

5) Stein, P., RomanLawinEuropeanHistory, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1999, 
107.

6) Ка ра јо вић, Е., “Прав да и пра вич ност у ко ди фи ка ци ја ма гра ђан ског пра ва код нас“, 
Правниживот, број 11-12/1994, књи га 413, 1477-2508, 1600.
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го ди не, по том 1838. го ди не осни ва Ли цеј, на ко ме је 1841. го ди не 
от по че то са сту ди ји ма пра ва. Ка да је Ли цеј 1844. го ди не пре ра стао 
у Ве ли ку шко лу, јед но од три по сто је ћа оде ље ња би ло је прав но. 
Нај зад, 1844. го ди не “књаз у со гла сју са Са ве том” до но си Српски
ГрађанскиЗаконик. То  је био пут ко јим је Ср би ја ушла у Евро пу 
оно га до ба. 

На кон успе ха дру гог  устан ка кнез Ми лош је за вео ап со лут ну 
власт у Ср би ји. Ме ђу тим, че сти устан ци, не за до вољ ство на ро да, 
као и же ља вој во да да и они узму уче шће у вла сти на те ра ли су Ми-
ло ша да раз ми сли о уво ђе њу за ко ни то сти и ве ћег ре да у зе мљу. Већ 
1829. го ди не, он из ра ду за ко на по ве ра ва свом се кре та ру Ди ми три ју 
Да ви до ви ћу и Ла за ру Те о до ро ви ћу, чла ну На род ног Су да. На из ра-
ди за ко на ан га жо ван је и Ге ор ги је За ха ри а дес, учи тељ кне же ви ћа 
Ми ла на. Ње му је ак том кне же ве кан це ла ри је од 16. фе бру а ра 1829. 
го ди не, бр. 175, на ло же но да, због то га што кнез на ме ра ва свом 
на ро ду да ти «гра ждан ске за ко не» има пре ве сти «јед ну част На по-
ле о но вих за ко на», ко ји су му по сла ти. Пи сми ма од 1. ју на и 22. ју ла 
1829. го ди не, За ха ри а дес је до био исто за ду же ње.7) 

По тре ба за до но ше њем за ко на је уоче на, же ља је по сто ја ла. 
Но, усло ви за до но ше ње гра ђан ског за ко ни ка још увек ни су би ли 
зре ли. Чак, мо же мо ре ћи да је рад от по чео у усло ви ма ко ји ни су га-
ран то ва ли ми ни мум лич не и имо вин ске си гур но сти ста нов ни штва. 
До бро је да се кре ну ло у до но ше ње Законика, а са дру ге стра не не 
тре ба пре не брег ну ти чи ње ни цу да се гра ђан ски за ко ни ци до но се 
тек «по што су се еко ном ско-дру штве ни од но си ка пи та ли стич ког 
дру штва већ раз ви ли и по ста ли до ми ни ра ју ћи».8) У Ср би ји то га до-
ба ка пи та ли стич ки од но си су тек у за чет ку. Ми лош је ре а го вао на 
на ра ста ју ће не за до вољ ство због ап со лу ти зма, же љом да се за ко ни, 
па и гра ђан ски, до но се. Ин тим но, он је ми слио да је бо ље вла да ти 
без за ко на. Ве ро ват но да је по сле ди ца та квог ста ва, че ста про ме на 
чла но ва За ко но да тел не ко ми си је, као и за ду же ња ње них чла но ва. 

На пре во ђе њу Законика био је ан га жо ван и Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић, и то ак том бр. 910 од 30. ма ја 1829. го ди не. Ујед но, нај ви-
ше оба ве ште ња о За ко но да тел ној ко ми си ји до би ја мо из пре пи ске 
Ву ка Ка ра џи ћа. Су де ћи по ње го вим за пи си ма, тре ба ло је На по ле-
о нов Кодекс пре ве сти на срп ски, од ре чи до ре чи, да се раз у ме, а 

7) Јо ва но вић, А., “Рад на тор же стве ним за ко ни ма“, Архив, књ. VI II, бр. 4, Бе о град, 1909, 
стр. 257-262.

8) Гу зи на, Р., “Исто риј ски осврт на ка рак тер и зна чај срп ског ГЗ из 1844. го ди не“, Исто
ријскигласник , Бе о град, 1949/1, 28.
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он да ће се кре тар, Ди ми три је Да ви до вић, иза бра ти оно што је за 
Ср бе, а из о ста ви ти оно што ни је.9) 

Уста ље но је ми шље ње да иде ја о пре во ђе њу Француског
грађанскогзаконика по ти че од Ди ми три ја Да ви до ви ћа. Ме ђу тим, 
Алек са Јо ва но вић сма тра тај став по гре шним и ка же: «До и ста је 
Да ви до вић био по не сен по ли тич ким фран цу ским уста но ва ма, као 
што се до ка за ло и ње го вим Сре тењ ским Уста вом, али је он, по све-
до чан ству др Ку ни бер та, пред ла гао Кња зу аустри ске за ко не, ко ји 
су ва жи ли у Вој нич кој гра ни ци, и би ли срод ни и бли ски на ро ду 
у Кне же ви ни, сво јом про сто том и крат ко ћом».10) Оно што сва ка ко 
тре ба на гла си ти је чи ње ни ца да је За ко но да тел на ко ми си ја би ла са-
ста вље на од ла и ка, осо ба без прав нич ког обра зо ва ња и зна ња. Ко-
ми си ја је 1834. го ди не до ста ви ла кне зу на црт Грађанскогзаконика. 
Кнез Ми лош ни је био за до во љан на цр том, «...да ли су ти љу ди ко ји 
су те за ко не пи са ли, би ли пи ја ни или са свим лу ди... Гди опет по-
ме ша не су ре чи стра не, ко је ни су за раз у ме ва ње на шег на ро да...»11) 
Овај по ку шај до но ше ња Законика ни је ус пео. Ипак, кнез Ми лош 1. 
ју на 1834. го ди не, на скуп шти ни у Кра гу јев цу обе ћа ва да ће за ко ни 
уско ро би ти до не ти. У свом го во ру на овој скуп шти ни кнез го во ри 
да је дао да се још јед ном пре гле да ју гра ђан ски и кри вич ни за ко ни, 
на чи јој из ра ди је ра ђе но че ти ри го ди не, да ће се по њи ма су ди ти. 
«Ти ме ће сва ки Ср бин на ћи од бра ну не у уму су ди је већ у са мом 
за ко ну».12)

Ка ко у Ср би ји ни је би ло шко ло ва них прав ни ка, а рад ко ми-
си је тре ба ло је да пре гле да ју упра во они, то је кнез 1836. го ди не 
за мо лио аустриј ску вла ду да до зво ли пре ла зак у Ср би ју  Јо ва ну 
Ха џи ћу, но во сад ском се на то ру и Ва си ли ју Ла за ре ви ћу, зе мун ском 
гра до на чел ни ку. Јо ван Ха џић био је за ду жен за Грађански зако
ник, а Ва си ли је Ла за ре вић, за Кривичнизаконик. У свом из ве шта ју 
кне зу Ми ло шу, Ха џић из ме ђу оста лог ка же и ово: «...Ра смо трив ши 
гра ђан ски за ко ник при ме ти ли смо да је у њи хо вој об ра ди На по ле-
о нов за ко ник од 1803-1804. го ди не не са мо за осно ву узет, но је ве-
ћим де лом од ре чи до ре чи на срп ски пре ве ден, с том раз ли ком што 
је по не што ме сти ми це из о ста вље но, а по не што и то вр ло ма ло, 
дру го ја че при до да но. по на шем мње њу овај За ко ник ни је за Ср бе и 
Ср би ју...».13) На овај на чин је од ба чен CodeCivil као узор за до но-

9) Вуковапреписка,књ.I, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1907, 353.

10) Јо ва но вић, А.,“За ко но дав ство Кне за Ми ло ша“, Правда, Бе о град, 1907/51.

11) Порота: лист за правне и државне науке, Београд, 1881, 302-303.

12) Новинесрбске, Бе о град, Кња же ска срб ска кн’иго пе чат ња, од 2. 2. 1835/5.

13) Јо ва но вић, А., нав. де ло, Архив, 1909/9, 19.
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ше ње Грађанскогзаконика. Упр кос ста ва да Српскиграђанскиза
коник тре ба да бу де за сно ван на оби чај ном пра ву и обе ћа ња да тих 
кне зу у том сми слу, Ха џић се окре нуо дру гом узо ру, Аустријском
грађанском законику. Ова кав Ха џи ћев став је ло ги чан, он је био 
сту дент Уни вер зи те та у Бу дим пе шти, где је до био ти ту лу док то ра 
пра ва. На рав но, ве ли ка па жња би ла је по све ће на из у ча ва њу рим-
ског и пан дект ног пра ва. И не са мо то, уса вр ша вао се две го ди-
не на Уни вер зи те ту у Бе чу. Оту да не из не на ђу је ње го во окре та ње 
Аустријском грађанском законику, ко ји је за основ имао рим ско 
пра во. Уз то не тре ба за не ма ри ти ни чи ње ни цу да је Ха џић био 
аустриј ски др жа вља нин. По до ла ску у Бе о град сту пио је у ве зу са 
Ан ту ном Ми ха но ви ћем, аустриј ским кон зу лом, ко ји се по на ло гу 
Ме тер ни ка тру дио да од стра ни сва ки фран цу ски ути цај у Ср би ји, 
па на рав но и ути цај фран цу ског за ко но дав ства на срп ско.14) Та ко се 
Јо ван Ха џић окре нуо но вом узо ру. Не ма до вољ но по да та ка да ли је, 
и ако је сте, у ко јој ме ри ко ри стио и од ред бе CodeCivile-а при ли ком 
из ра де Законика.

Ха џић и Ла за ре вић су у Бе о град до шли 26. апри ла 1837. го-
ди не. Њи хо ве иде је за из ра ду Законика би ле су да он тре ба да бу де 
за сно ван на оби ча ји ма и по тре ба ма срп ског на ро да. Уз то он мо ра 
би ти све о бу хва тан, не пре те ра но дуг, ја сан и ра зу мљив. Њи ме би се 
спре чи ла са мо во ља су ди ја, обез бе ди ла не за ви сност суд ства и спре-
чио ве ли ки број пар ни ца. Кривичнизаконик би мо рао по чи ва ти на 
на че лу за ко ни то сти, а са др жао би пре сту пе и зло чи не. Ка ко су се 
бу ду ћи за ко но пи сци сло жи ли да им за по ду хват пи са ња тре ба до-
ста вре ме на за тра жи ли су од кне за одо бре ње за по вра так у Аустри-
ју, да би оба ви ли сво је по сло ве и до би ли до зво лу ду жег бо рав ка 
у Ср би ји. На рав но, кнез Ми лош је одо брио ове њи хо ве на ме ре. У 
ју ну 1838. го ди не, Ха џић је пред у зео рад на Грађанскомзаконику, а 
Ла за ре вић на Кривичномзаконику и гра ђан ском по ступ ку. Ла за ре-
ви ћев рад ни ка да ни је оза ко њен, Ха џи ћев је сте. Грађанскизаконик 
об на ро до ван је на Бла го ве сти 1844. го ди не. Ти ме је Ср би ја сту пи ла 
у гер ман ски прав ни круг. Без об зи ра ка кви су би ли за ко ни ко је је 
Ха џић на пи сао, он је искре но же лео да у Ср би ји ме сто лич не вла де 
за ве де вла ду за ко на, при че му је се бе за ми шљао као Со ло на или 
Ли кур га но ве Ср би је.15)

Рад на за ко ни ку од ви јао се у пе ри о ду ве о ма бур них по ли тич-
ких до га ђа ња. Ми ло ша је Ха џић сма трао де спо том и пот пу но са-
мо вољ ним вла да рем. Ме ђу тим у  пе ри о ду из ра де Законика Ми лош 

14) Јо ва но вић, С., Политичкеиправнерасправе, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990, 
276. 

15)  Јо ва но вић, С., Политичкеиправнерасправе, књи га 2, Бе о град, 1990, 302-304.
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од ла зи са вла сти, пре но што је за ко ник до нет. Ха џић је по ред ра да 
на Законику био и по ли тич ки ак ти ван, чак га сма тра ју вр стом иде-
о ло га Уста во бра ни тељ ске стран ке. Он  1840. го ди не од ла зи у Но ви 
Сад, али је прет ход но скло пио уго вор о из ра ди Законика, са срп-
ском вла дом. Рад на Законику окон чао је сре ди ном сеп тем бра 1842. 
го ди не, са из ве сним за ка шње њем. За вр шен на црт је са про прат ним 
пи смом по слао кња зу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу, ко ји је у то до ба 
био на срп ском пре сто лу. 

ОДНОССРПСКОГГРАЂАНСКОГЗАКОНИКА
ИДРУГИХЕВРОПСКИХКОДИФИКАЦИЈА

Пр ва пот пу на ко ди фи ка ци ја пра ва на ста ла је у Фран цу ској, 
на кон бур жо а ске ре во лу ци је. Францускиграђанскизаконик (Code
civil), до нет 1804. го ди не, био је са мо је дан део те ко ди фи ка ци је. 
До нет на кон ре во лу ци је, за сни вао се на јед на ко сти свих гра ђа на, 
за шти ти при ват не сво ји не, сло бо ди уго ва ра ња... Исто вре ме но је 
ус пео да спо ји тра ди ци о нал не и но ве прав не ин сти ту те. Ути ца-
је dro it ec rit-а са ју га Фран цу ске, где је ва жи ла тра ди ци ја рим ског 
пра ва и dro it con tu mi er-а са се ве ра Фран цу ске, где је до ми на ци ју 
има ло ста ро оби чај но пра во. Си сте ма ти ка Законика је рим ска, тј. 
Га је ва. Ве ли ки део Законика и да нас је на сна зи.

На кон до но ше ња Францускогграђанскогзаконика, иде ја ко-
ди фи ка ци је ши ри ла се бр зо. Нај пре су то би ле зе мље Евро пе, а 
по том и чи та вог све та. За пра во, ни је дан гра ђан ски за ко ник ни је 
имао та кав ути цај на раз вој гра ђан ског пра ва у дру гим зе мља ма, 
као што је то имао CodeCivil. Гра ђан ско пра во Бел ги је, Хо лан ди је 
и Лук сем бур га и да нас је под ве ли ким ње го вим ути ца јем. У Шпа-
ни ји, Codigo civile из 1889. го ди не, ко ји је и да нас на сна зи, по-
себ но у обла сти обли га ци о ног пра ва, под ве о ма ја ким је ути ца јем 
CodeCivile-а. На Законике до не те у Ру му ни ји, 1863. го ди не, у Ита-
ли ји 1865. го ди не,16) Пор ту га ли ји 1867. го ди не сна жно је ути цао 
CodeCivile.

Бу ду ћи да је у XIX ве ку Фран цу ска би ла ко ло ни јал на си ла 
њен ути цај на Бли ском ис то ку, Афри ци, Ин до ки ни и Оке а ни ји је 
био зна тан. Фран цу ска прав на тра ди ци ја у овим зе мља ма је знат на 
и на кон сти ца ња не за ви сно сти ових зе ма ља. Египатскиграђански
законик из 1949. го ди не, по шту је ислам ско пра во, али се у до бром 
де лу осла ња на CodeCivil. Ал жир, Ту нис и Ма ро ко, та ко ђе су зе-

16) Под фа ши стич ком вла да ви ном Ита ли ја исту па из овог кру га, 1942. го ди не до нет је нов 
гра ђан ски за ко ник ко ји је под ве ћим ути ца јем не мач ког пра ва
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мље чи је ко ди фи ка ци је су уте ме ље не на ути ца ју фран цу ске ко ди-
фи ка ци је. У ве ли ком бро ју зе ма ља За пад не Афри ке: Се не гал, Ма у-
ри та ни ја, Ма ли, Ни гер, Гви не ја, Оба ла сло но ва че, прав ни си сте ми 
су се раз ви ја ли под ве ли ким ути ца јем фран цу ског пра ва, CodeCivil 
и CodeCommerce.

Знат но ве ћи ути цај фран цу ска гра ђан ска ко ди фи ка ци ја, има-
ла је у Ла тин ској Аме ри ци, где су ско ро све зе мље17) сво је за ко ни ке 
до не ле по мо де лу CodeCivile. Чак и у Се вер ној Аме ри ци по сто је 
др жа ве чи ји су гра ђан ски за ко ни ци до не ти по узо ру на CodeCivil. 
То су Лу зи ја на у САД-у и про вин ци ја Кве бек у Ка на ди. Lousiana
civilCode из 1870. го ди не, из вр ши ла је ве ли ки кул тур ни ути цај не 
са мо у Аме ри ци, већ и ши ре, на ро чи то у Ла тин ској Аме ри ци. То је 
би ло мо гу ће пре све га због то га, што је ГрађанскизаконикЛузија
не био до нет под ја ким ути ца јем нај ви ше ро ма ни стич ког за ко ни ка, 
ика да усво је ног.18) ГрађанскизаконикАргентине ра ђен је по угле ду 
на ГрађанскизаконикЛузијане, да би по том и сам по стао узор дру-
гим гра ђан ским ко ди фи ка ци ја ма зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке. Та ко 
је, ре ци мо, ви ше од сто чла но ва ГрађанскогзаконикаЛузијане из 
1870. го ди не, по ста ло са став ни део Гра ђан ског за ко ни ка Пуерто
Рика (PuertoRico).19)

Ре цеп ци ја CodeCivile би ла је про дукт кул тур не сна ге, као 
и ква ли те та за ко ни ка. Сто га се мо же за кљу чи ти да је у свим овим 
зе мља ма по сред но по сто јао и ути цај пра ви ла рим ског пра ва, као и 
иде ја при род ног пра ва.20) Уоста лом, као што је већ ре че но, до брим 
де лом Законик је и да нас на сна зи у Фран цу ској.

Аустријскиграђанскизаконик, до нет 1811. го ди не, имао је 
ути ца ја и из ван зе ма ља, за ко је је био до нет. Тај ути цај био је зна-
чај но ма њи, пре све га због то га што је то ко ди фи ка ци ја об но вље-
не мо нар хи је, мно го на ци о нал не др жа ве, у стал ној опа сно сти од 
рас па да. Ути цај Аустријскогграђанскогзаконика био је ве ли ки у 
зе мља ма ко је су ула зи ле у са став хаб збур шке мо нар хи је. Законик 
је од 1852. го ди не ва жио у Хр ват ској. При ме њи ван је у Бо сни и 
Хер це го ви ни и Вој ној Кра ји ни. У се вер ној Ита ли ји, Лом бар ди ји 
и Ве не ци ји, ва жио је до ује ди ње ња 1861. го ди не. Лих тен штајн је 
ре ци пи рао Аустријскиграђанскизаконик пре Пр вог свет ског ра та, 

17) Осим Бра зи ла и Пе руа, пра во је ко ди фи ко ва но по угле ду на не мач ке ко ди фи ка ци је

18) Yian no po u los, A.N., RequiemforaCivilCode:ACommemorativeEssay, Tu la ne, Law Re vi-
ev, 2003, 406.

19) Ra mos, M.R., InteractionofCivilLawandAngloAmericanLawintheLegalMethodofPu
ertoRico, Tu la ne, Law re vi ve, 1948.

20) Стан ко вић, Е., “При род но пра во, рим ско пра во и ко ди фи ка ци је“, Правниживот, број 
11/2009, књи га 531, 1-1144. 
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а на кон тог ра та исто је учи ни ла и Че хо сло вач ка, ко ја га је ду го за-
др жа ла у при ме ни. 

Ко ди фи ка ци ја пра ва из вр ше на је и у Не мач кој до но ше њем 
Немачкогграђанског законика 1900. го ди не. Ова ко ди фи ка ци ја ни-
је свој ути цај ши ри ла пу тем ко ло ни јал них осва ја ња, по пут Фран
цускогграђанскогзаконика. Немачкиграђански законикје на дру ге 
ути цао сво јом ин те лек ту ал ном сна гом. Ин те ре сант но је да је под 
ути ца јем овог Законика из ра ђен је Јапанскиграђанскизаконик из 
1898. го ди не. Тај ланд је 1925. го ди не до нео гра ђан ски за ко ник по 
мо де лу не мач ког. Чак је и у Ки ни 1930. го ди не из ра ђен на црт гра-
ђан ског за ко ни ка, по угле ду на не мач ки, са мо што он ни ка да ни је 
сту пио на сна гу. У Ки ни је 1930. го ди не из ра ђен на црт гра ђан ског 
за ко ни ка по угле ду на не мач ки, са мо што он ни ка да ни је сту пио на 
сна гу. У ла тин ској Аме ри ци где је био до ми нан тан ути цај Фран
цускогграђанског законика, две др жа ве су сво је за ко ни ке до не ле 
по мо де лу Немачког грађанског законика: Бра зил 1916. го ди не и 
Пе ру 1936. го ди не. Немачкиграђанскизаконик ути цао је и на до-
но ше ње за ко ни ка у зе мља ма Евро пе: Аустри ји, Пољ ској, Ма ђар-
ској, Грч кој. Тре ба на гла си ти да су ра до ви на при пре ма њу Немач
когграђанскогзаконика би ли ин спи ра ци ја Вал та за ру Бо ги ши ћу за 
ства ра ње Општегимовинскогзаконика за Цр ну Го ру. Но, пот пу на 
ре цеп ци ја не мач ког гра ђан ског пра ва из вр ше на је је ди но у Грч кој, 
1940. го ди не.

Швајцарски грађански законик до нет је 1912. го ди не и по 
не ким ми шље њи ма оста вио је мно го ви ше тра га не го не мач ки За
коник. У XIX ве ку че шће је би ло пре у зи ма ње стра ног за ко на. У XX 
ве ку из ра же ни је је би ло пре пра вља ње за ко ни ка и ви ше са мо стал-
ног ра да оних ко ји су угле да ју ћи се на стра не за ко ни ке до но си ли 
соп стве не. Та ко се ути цај Швајцарског грађанског законика осе-
тио у: Швед ској, Аустри ји, Пољ ској, че хо сло вач кој, Ма ђар ској, не-
ка да шњем Со вјет ском Са ве зу, Ју го сла ви ји, Ал ба ни ји, Грч кој, Бу-
гар ској. И не ке зе мље Ис то ка, Тај ланд и пред ко му ни стич ка Ки на 
осе ти ле су ути цај Швајцарског грађанског законика. Од ова квог, 
ре кло би се по сред ног ути ца ја Швајцарскогграђанскогзаконика 
на ко ди фи ка ци је гра ђан ског пра ва у дру гим зе мља ма, из у зе так је 
Тур ска. У њој је 1927. го ди не, за вре ме вла да ви не Ке ма ла Ата тур-
ка, до шло до пот пу ног пре у зи ма ња Швајцарскогграђанскогзако
ника. Оно што чу ди је чи ње ни ца да је ова ре цеп ци ја би ла успе шна, 
упр кос чи ње ни ци да је Законикјед не при вред но и кул тур но раз ви-
је не зе мље „пре са ђен“ у зе мљу ко ја се тек при ла го ђа ва ла мо дер-
ном на чи ну жи во та.21) Пре са ђе но пра во се до бро при ми ло у но вој 

21) Вот сон, А., Правнитранспланти:приступуупоредномправу, Прав ни фа кул тет, Бе о-
град, 2000, 172.
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сре ди ни и Тур ска је до брим де лом за хва љу ју ћи то ме кре ну ла бр же 
пут мо дер ни за ци је. То јој је по мо гло и да се укљу чи у жи вот по ро-
ди це европ ских др жа ва.

Ср би ја је гра ђан ски за ко ник до би ла 1844. го ди не. Пре ње 
Code Civil до нет је 1804. го ди не, Аустријски грађански законик 
1811. го ди не и Холандскиграђанскизаконик 1838. го ди не. Да кле 
у XIX ве ку, ве ку ве ли ких гра ђан ских ко ди фи ка ци ја, Ср би ја је би ла 
че твр та зе мља у Евро пи ко ја је има ла  ко ди фи ка ци ју гра ђан ског 
пра ва. Та да је за хва љу ју ћи упра во тој ко ди фи ка ци ји по ста ла члан 
по ро ди це европ ских др жа ва. Ка кве год би ле кри ти ке на ра чун те, 
пр ве срп ске ко ди фи ка ци је пра ва, не мо же се оспо ри ти, ни ти по би-
ти чи ње ни ца вре ме на до но ше ња за ко ни ка. Уоста лом, мно ге ве ће 
и моћ ни је др жа ве су сво је за ко ни ке до но си ле ре цеп ци јом по сто је-
ћих ве ли ких ко ди фи ка ци ја по пут фран цу ске, аустриј ске, не мач ке и 
швај цар ске. 

За што је Ср би ја из ме ђу фран цу ског и аустриј ског ути ца ја 
иза бра ла овај дру ги, већ је до не кле об ја шње но. Сва ка ко да је ди-
пло ма ти ја зе ма ља ко је су же ле ле ути цај на про сто ри ма Ср би је има-
ла од лу чу ју ћу уло гу. Пр во бит на же ља кне за Ми ло ша да се пре ве-
де Францускиграђанскизаконик и при ла го ђен срп ским оби ча ји ма 
по ста не ва же ћи за ко ник, ни је оства ре на. Ре ци пи ран је, „пре са ђен“, 
Аустријскиграђански законик. То пре са ђи ва ње би ло је успе шно. 
Прав на пра ви ла овог за ко ни ка се и да нас при ме њу ју, у не до стат-
ку по зи тив них про пи са, али под усло ви ма про пи са ним Закономо
неважностиправнихпрописадонетихпре6.априла1941.године
изавременепријатељскеокупације. Оно што се чи ни зна чај ним, 
па га с то га тре ба још јед ном на гла си ти, је по сто ја ње не по сред ног 
ути ца ја пра ви ла рим ског пра ва на Српскиграђанскизаконик, ми мо 
оног, већ по сто је ћег, у од ред ба ма Аустријскогграђанскогзаконика. 

Иако је Ср би ја овим за ко ни ком по ста ла део гер ман ског прав-
ног кру га, ка сни је је у на шој прав ној на у ци до шло до про ди ра ња 
фран цу ског ути ца ја ко ји се осе тио и у за ко но дав ству. Уоста лом, 
пр во бит но се и кре ну ло од иде је да Францускиграђански законик 
бу де узор. Француски грађански законик и је сте имао ути ца ја на 
Српски грађански законик. По сред но, јер је ути цао на Аустриј
скиграђанскизаконик и не по сред но. Не по сред ни ути цај је те шко 
утвр ди ти јер у бе ле шка ма твор ца за ко ни ка Јо ва на Ха џи ћа не на-
ла зи мо по дат ке, а це ло куп на Ха џи ће ва ар хи ва је про па ла. До тих 
по да та ка мо же се до ћи по сред но, по ре де ћи од ред бе Француског, 
Аустријског и Српскогграђанскогзаконика, и мо же се ре ћи да је 
и тог ути ца ја би ло. Да кле, не ка од сту па ња од из вор ни ка, Аустриј
скогграђанскогзаконика, учи ње на су по угле ду на про пи се Code
civila, што пред ста вља не по сре дан ути цај фран цу ског пра ва при 
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са мом до но ше њу на шег гра ђан ског за ко ни ка.22) На рав но, овај ути-
цај је био ма ли и не зна тан у од но су на ути цај аустриј ског пра ва. 
Ова ква си ту а ци ја је пот пу но ра зу мљи ва и у скла ду је са од но сом 
ко ји је Ср би ја има ла са Аустри јом. При том не тре ба за не ма ри ти 
ни чи ње ни цу ко је лич но сти су би ли пр ви ства ра о ци прав ног си-
сте ма та да шње Ср би је. Тек ка сни је, у да љем раз во ју, фран цу ски 
дух до би ја ве ћи ути цај у Ср би ји, и угле да ње на Француски гра
ђанскизаконик и на фран цу ско пра во уоп ште по ста је све ве ће.23) 
Ве ро ват но да је уби ство кне за Ми ха и ла за у ста ви ло рас ту ћи ути цај 
фран цу ског пра ва, па мо жда и про ме не на шег гра ђан ског за ко ни ка 
ко је би до ве ле до при бли жа ва ња Францускомграђанскомзакони
ку. Та да шњи ми ни стар прав де Рај ко Леш ја нин, за јед но са мла дим 
љу ди ма шко ло ва ним у Фран цу ској, сма трао је да тре ба про ме ни ти 
гра ђан ски за ко ник, бар у не ким ње го вим од ред ба ма. То је и учи ње-
но, па су до не ли за кон од 5/18 ма ја 1864. го ди не, ко ји је углав ном 
ра ђен по Францускомграђанскомзаконику.24) Да је ути цај фран цу-
ског пра ва вре ме ном би вао све зна чај ни ји, све до че и мно ги за ко ни 
ко ји су до не ти у то вре ме. Пре све га, ми сли се на Трговачкизако
ник, ко ји је у пот пу но сти пре у зео од ред бе од го ва ра ју ћег фран цу-
ског за ко ни ка.

Чи ње ни ца да је ути цај фран цу ског пра ва и Францускоггра
ђанскогзаконика, по сто јао не мо же да из ме ни основ ну ори јен та-
ци ју срп ског пра ва у до ба до но ше ња Српскогграђанскогзаконика. 
Ср би ја је по ста ла део гер ман ског прав ног кру га и од та да има сво је 
ме сто у европ ској прав ној по ро ди ци. Ипак, не тре ба за не ма ри ти, 
ни овај ма ли, ре кло би се не зна тан, ути цај Францускогграђанског
законика на Српскиграђанскизаконик. Ово због то га што ће мо је-
ди но та ко мо ћи пра вил но да ту ма чи мо сми сао и зна чај Српског
грађанскогзаконика и у пот пу но сти раз у ме мо ње гов дух. Уоста-
лом, Ри мља ни су нам оста ви ли сен тен цу: Scire legesnonhocest,
verba earum tenere, sed vim ac potestatem. (По зна ва ти за ко не, не 
зна чи др жа ти се њи хо ва сло ва, не го зна ти њи хо ву сна гу и моћ.).25)  
Ка ко год, зна чај на је чи ње ни ца да у XIX ве ку Ср би ја пред ња чи у 
ко ди фи ка ци ји гра ђан ског пра ва и да при том све на пред не иде је 
тог до ба по ста ју њен са став ни део. Уло га при род ног пра ва и ути цај 
пра ви ла рим ског пра ва сва ка ко има ју нај ве ћи зна чај.

22) Бла го је вић, Б., УтицајФранцускогграђанскогзакониканаСрбијанскиграђанскизако
ник, Прав на ми сао, Бе о град 1940, 533.

23) Бла го је вић, Б., нав. де ло, 533.

24) Бла го је вић, Б., нав. де ло, 508.

25) Cel sus, D. 1.3.17.
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***

Ха џи ће ва ко ди фи ка ци ја сва ка ко не пред ста вља из вор но де ло. 
Но, и по ред то га што се о Српскомграђанскомзаконикунај че шће 
го во ри као о скра ће ном пре во ду Аустријскогграђанскогзаконика, 
мо ра се на гла си ти да је Ха џић ипак код не ких ин сти ту та из вр шио 
нео п ход на при ла го ђа ва ња нор ми срп ској ствар но сти. При хва та ју-
ћи и пре у зи ма ју ћи иде је ве ли ких ко ди фи ка ци ја он је по ста вио те-
ме ље на шег при ват ног пра ва. Увео је иде је о јед на ко сти, сло бо ди, 
прав ди, пра вич но сти, при род ном пра ву. Сва ка ко да је Ха џић био 
је дан од пр вих и нај ве ћих бо ра ца за вла да ви ну пра ва и за ко на у Ср-
би ји, а про тив са мо во ље вла да ра.

Иако у пот пу но сти не при ла го ђен но вим дру штве ним и исто-
риј ским при ли ка ма, мо же се ре ћи да се пра ви ла овог из Српског
грађанскогзаконика и да нас при ме њу ју у не до стат ку по зи тив них 
про пи са под усло ви ма од ре ђе ним Закономоневажностиправних
прописадонетихпре6. априла1941. годинеи за временеприја
тељскеокупације. На прав ним исто ри ча ри ма је да об ја сне ка ко је 
мо гу ћа та ко ду га при ме на прав них пра ви ла Законика ко ји је нај че-
шће ква ли фи ко ван као „скра ће на вер зи ја Аустријскогграђанског
законика“.

Мно ге нор ме Српског грађанског законика, тј. са др жа на 
прав на пра ви ла у њи ма мо гла би и да нас да по слу же као пра ви ла за 
ре гу ли са ње од ре ђе них ин сти ту та. Уоста лом, чи ње ни ца је да Ср би-
ја да нас не ма гра ђан ску ко ди фи ка ци ју, а у XIX ве ку ју је има ла. Уз 
све ма не, не сме се за не ма ри ти ни ти пот це ни ти њен оп шти зна чај, 
као ни ре ше ња са др жа на у њој. Српскиграђанскизаконикје у сво је 
вре ме и за та да шње при ли ке по слу жиосвр си, а ни ње гов ка сни ји 
ути цај се не сме за не ма ри ти. Чи ње ни ца да је био че твр ти по ре ду 
Законик до нет у ве ку ве ли ких европ ских ко ди фи ка ци ја са ма за се-
бе го во ри и о ње го вој вред но сти.

Пи та ње ори ги нал но сти ни је мно го оправ да но. За пра во пра-
во пи та ње је, ко ли ко је ори ги нал них ко ди фи ка ци ја, а ко ли ко оних 
ко је су до не те по угле ду на стра не уз о ре. Си гур но је да је ве ћи број 
зе ма ља све та сво је ко ди фи ка ци је до нео ре ци пи ра ју ћи („пре са ђу ју-
ћи“) већ по сто је ће гра ђан ске ко ди фи ка ци је, по шту ју ћи и при ла го-
ђа ва ју ћи при том сво ја на ци о нал на за ко но дав ства.

Мо жда је нај ве ће до стиг ну ће Српског грађанског законика 
ства ра ње прав не тер ми но ло ги је ко ја је вре ме ном по ста ла оп шта у 
срп ском прав ном реч ни ку.
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EUROPEANCIVILLAWCODIFICATIONSIN
19THCENTURYANDSERBIANCIVILCODE

Summary
The nineteenth century was marked by the adoption of civil codi-

fication in Europe. Perhaps it is a little surprising, but the fact is that 
with its Civil Code, the Serbia was the fourth country in Europe that 
adopted the Code. In this paper, the author tries to explain why and how 
they came up with the idea of making Code, Code origins, the selection 
of originals, as well as the position of Serbian Civil Code among Euro-
pean codification. Having in mind the fact that the Serbian Civil Code 
is commonly referred to as a shortened version of the Austrian Civil 
Code, it will be presented as the series of facts which indicate that this 
conclusion is not entirely true, but there are significant deviations from 
the original, as well as some other solutions. It will be pointed out the 
influence and significance of the Serbian Civil Code. 
Key words: nineteenth century, civil codification, the Serbian Civil Code, lo-

cation, impact, importance.
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Resume
Ser bian Ci vil Co de enac ted in 1844 was the fo urth Ci vil Co de 

adop ted in the Euro pean co un tri es. Be fo re it the Co de Ci vi le (French 
Ci vil Co de), Austrian ci vil co de - ABGB and Dutch Ci vil Co de has 
been adop ted.  Ge ne ral, and in my per so nal opi nion ina de qu a te, as ses-
sment of most hi sto ri ans and lawyers is that this Ci vil Co de pre sents 
not hing mo re than the shor ted and pretty much clumsy edi tion of the 
Austrian Ci vil Co de. Ho we ver we can not ne glect the fact that thanks 
to this Co di fi ca tion Ser bia has be co me the part of the Euro pean sta tes 
fa mily and the part of the Ger man le gal cir cle. Mo re o ver, so me of the 
big ger and mo re po wer ful sta tes ha ve enac ted the ir Ci vil Co des by re-
cep tion of the exi sting le gal co di fi ca ti ons. Be si des of the cri tics put ted 
on the Ser bian Ci vil Co de we can’t ne glect the ti me when Ser bian Ci vil 
Co de was adop ted.

Ser bian Ci vil Co de has been adop ted in the im por tant ti mes for 
Ser bia. Af ter the li be ra tion from the Tur kish oc cu pa tion, the new era 
be co mes that brings new re la ti ons for witch the re was not ade qu a te le-
gal fra me work. Wan ted to be re mem be red in the hi story as gre at ru ler 
Mi los has or de red adop tion of the Ci vil Co de, pro bably wit ho ut any 
tho ughts of im por tan ce and the ru le that Ser bian Ci vil Co de wo uld ha ve 
for the de ve lop ment of the Ser bian sta te and law in the 19th cen tury. To-
day al so we must not for get the im por tan ce of Ser bian Ci vil Co de and 
al so we are obli ga ted to re ject any of the sin gle si ded and unar gu men ted 
cri tics of our Co di fi ca tion.

* Овај рад је примљен 9. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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ТЕОРИЈАДРЖАВНЕСУВЕРЕНОСТИ
СЛОБОДАНАЈОВАНОВИЋА*

Сажетак
Мо дер на др жа ва се раз ли ку је од сред њо ве ков не др жа ве по 

то ме што пред ста вља нај ви шу власт на сво јој те ри то ри ји. При то ме 
је су ве ре ност не де љи во свој ство са ме др жа ве и не мо же се по и сто-
ве ти ти ни са су ве ре но шћу вла да ра, ни ти са су ве ре но шћу на ро да. У 
ра ду се раз ма тра спе ци фич ност Јо ва но ви ће вог уче ња о др жав ној 
су ве ре но сти. У тра ди ци ји не мач ког оп штег уче ња о др жа ви, по-
себ но Блуч ли је ве те о ри је о др жа ви као је дин стве ном ор га ни зму, 
Јо ва но вић за кљу чу је да је др жав на су ве ре ност су ве ре ност це ли не 
и као та ква ви ша од су ве ре но сти би ло ког ње ног чла на или ор га на. 
У те о ри ји на род не су ве ре но сти на род се схва та бит но дру га чи је од 
на ро да схва ће ног у те о ри ји др жав не су ве ре но сти. Због то га је за 
раз у ме ва ње Јо ва но ви ће ве кри ти ке на род не су ве ре но сти, по треб но 
са гле да ти раз ли чи та зна че ња пој ма „на род“. Јо ва но вић кри ти ку је 
Ру со о ву те о ри ју на род не су ве ре но сти и те о ри ју при род них пра ва. 
На гла ша ва да би во ља по да нич ке ма се би ла ва жни ја од во ље др-
жав них ор га на ка да би на род у прав ном сми слу био су ве рен, а на 
том из вр ну том од но су сва ка би ор га ни за ци ја вла сти би ла не мо гу-
ћа. Сло бо дан Јо ва но вић до след но за сту па те о ри ју др жав не су ве ре-
но сти. При то ме ни је сво је уче ње уте ме љио на уче њу о др жа ви као 
ор га ни зму, већ на др жав но-прав ној лич но сти.
Кључ не ре чи: др жав на су ве ре ност, на род, др жа вља ни, на род на су ве ре-

ност, др жа ва

*  Рад је на пи сан у окви ру про јек та „Исто ри ја по ли тич ких иде ја и ин сти ту ци ја на Бал ка-
ну у 19. и 20. ве ку“ Ми ни стар ства про све те и на у ке (бр. 177011).  
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Пре ма те о ри ји др жав не су ве ре но сти, „нај ви ша власт“ је ка-
рак те ри сти ка др жав не су ве ре но сти у уну тра шњој по ли ти ци, а „не-
за ви сност“ у од но си ма пре ма дру гим др жа ва ма.1) Сло бо дан Јо ва-
но вић усва ја оп ште пој мо ве не мач ке те о ри је о др жа ви (All ge me i ne 
Sta at sle hre), пре ма ко јој су, по „уче њу о три еле мен та“, да би по-
сто ја ла др жа ва, по треб ни на род, др жав на те ри то ри ја и је дин стве на 
власт.2) Др жа ваима пра во за по ве да ња над сво јим по да ни ци ма на 
од ре ђе ној те ри то ри ји и на осно ву тог пра ва она про пи су је прав ни 
по ре дак ко ји је оба ве зан, ка ко за ње не по да ни ке, та ко и за ње не 
ор га не. Јо ва но вић за кљу чу је да се под др жав ном вла шћу под ра зу-
ме ва пра во за по ве да ња, пра во про пи си ва ња прав ног по рет ка, као и 
пра во оства ри ва ња прав ног по рет ка при нуд ним сред стви ма. 

Пре ма те о ри ји др жав не су ве ре но сти, др жав на власт је у 
гра ни ца ма сво је обла сти нај ви ша, што зна чи да је „др жав на власт 
не за ви сна у сво јим гра ни ца ма од сва ке стра не др жав не вла сти“.3) 
Јо ва но вић ука зу је на то да раз ли чи те др жа ве мо гу има ти ме ђу соб-
не од но се у ко ји ма ко ор ди ни ра ју сво је ак тив но сти, али да ни јед на 
др жа ва не мо же би ти дру гој др жа ви суб ор ди ни ра на. Др жа ве мо гу 
осни ва ти дру штва,4) као и по је дин ци, али дру штво др жа ва не мо же 
би ти др жа ва др жа ва. Пре ма Јо ва но ви ћу, др жа ве мо гу сво је од но се 
под ве сти под пра ви ла, из че га и про ис ти че мо гућ ност ме ђу на род-
ног пра ва, али са мо ако се та пра ви ла за сни ва ју на њи хо вој ме ђу-
соб ној са гла сно сти.5)

По ред др жа ве, ко ја ни је је ди на, али је сте нај ви ша власт, мо-
гу по сто ја ти и дру га јав но прав на ли ца са пра вом за по ве да ња, као 
што су, на при мер, оп шти не, али сва јав но-прав на ли ца у др жа ви 
су суб ор ди ни ра на др жа ви и ни јед но од њих не мо же да ко ор ди ни ра 
сво је ак тив но сти са др жа вом. 

1) Уп. Jo hann Ca spar Bluntschli, TheTheoryoftheState, Aut ho ri sed En glish tran sla tion from 
the sixth Ger man edi tion, trans. D. Ric hie, P. Mat he son, R. Lod ge, The Cla ren don press, Ox-
ford, 1895, стр. 501; Gеorg Jel li nek, AllgemeineStaatslehre, O. Häring, Ber lin, 1914, стр. 
475.

2) „Уче ње о три еле мен та“, „Drei-Ele men te-Le hre“. Вид. G. Jel li nek, AllgemeineStaatslehre, 
стр. 393-434.

3) Сло бо дан Јо ва но вић, Држава, Сабранадела 8, ур. Р. Са мар џић и Ж. Стој ко вић, БИГЗ, 
Ју го сла ви ја пу блик, СКЗ, Бе о град, 1990–1991, (да ље СД), стр. 130. 

4) Као Дру штво на ро да, од но сно Ује ди ње не на ци је. 

5) Пра ви ла ме ђу на род ног пра ва се не на ме ћу по је ди нач ној др жа ви као је дан прав ни по-
ре дак у ко ме би би ла из ра же на не ка ви ша во ља од ње не вла сти те. Вид. С. Јо ва но вић, 
Држава, стр. 130. 
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СУВЕРЕНОСТМОДЕРНЕДРЖАВЕ

Јо ва но вић по на вља оп шту де фи ни ци ју су ве ре но сти пре ма 
ко јој др жав на власт мо ра би ти нео гра ни че на: „Као нео гра ни че-
ност, та ко се и не де љи вост под ра зу ме ва у пој му су ве ре но сти.“6) 
Ме ђу тим, због то га што је су ве ре ност не де љи ва, не зна чи да би 
др жав ну власт тре ба ло усред сре ди ти у јед ном ор га ну, јер „он да би 
ап со лут на мо нар хи ја, где за ко ни из ра жа ва ју во љу јед ног све моћ-
ног мо нар ха, би ла је ди на у ло ги ци др жав не су ве ре но сти“.7) У вре-
ме ап со лут не мо нар хи је, ко ја је до шла на кон сред њо ве ков не мо-
нар хи је, вла да лач ки ап со лу ти зам се бра нио те о риј ским раз ло гом 
да не де љи вост др жав не су ве ре но сти зах те ва јед ног ап со лут ног мо-
нар ха. Јо ва но вић, ме ђу тим, ука зу је да мно жи на др жав них ор га на у 
мо дер ној др жа ви не зна чи да је су ве ре на власт из ме ђу њих по де-
ље на. Он на гла ша ва да су у устав ној мо нар хи ји раз ли чи ти за ко но-
дав ни чи ни о ци та ко по ве за ни из ме ђу се бе, да сви чи не је дин стве ну 
власт, јер сна гу за ко на има ју са мо оне њи хо ве од лу ке ко је за јед но 
уса гла се мо нарх и скуп шти на, по де ље на на два до ма. 

За Јо ва но ви ћа те о ри ја др жав не су ве ре но сти об у хва та и др-
жа ву ап со лут не мо нар хи је и прав ну др жа ву, као уже, по себ не пој-
мо ве. До ка зу ју ћи да је по јам мо дер не др жа ве не раз дво јив од пој ма 
др жав не су ве ре но сти, Јо ва но вић по себ но раз ма тра уче ња ко ја су 
ути ца ла на зва нич не др жав не иде о ло ги је европ ских зе ма ља. Бо-
ден (J. Bo din), ко ји се за ла гао за над моћ др жа ве над ре ли ги о зним и 
лич ним пи та њи ма, у Шесткњигаодржави8) из ла же те о ри ју ап со-
лут не мо нар хи је. Он пр ви де фи ни ше др жав ну власт као су ве ре ну, 
ис ти чу ћи да онa не за ви си од би ло ко је вла сти спо ља, а уну тра је 
ви ша од сва ке дру ге вла сти. Су ве ре на др жав на власт је, пре ма ње-
го вом уче њу, ап со лут на др жав на власт су ве ре на − вла да ра др жа ве. 
На осно ву нео гра ни че но сти су ве ре не вла сти, Бо ден за кљу чу је да 
и вла дар, ко ји по ње го вом схва та њу оли ча ва це ло куп ну др жав ну 
власт, мо ра би ти прав но нео гра ни чен, тј. ап со лу тан: „Оста вља ју-
ћи по стра ни ап со лу ти стич ке за кључ ке, Бо де но ва те о ри ја су ве ре-
но сти одр жа ла се до да нас.“9) Због то га, исто риј ски гле да но, но-
ва, су ве ре на, мо дер на др жа ва је ап со лут на мо нар хи ја. И Хоб со ва 
(Hob bes) те о ри ја је те о ри ја др жав не су ве ре но сти, од но сно „те о ри ја 

6) С. Јо ва но вић, Држава,СД 8, стр. 131. 

7) Исто.

8)  Jean Bo din, LesSixLivresdelaRépublique, Pa ris, 1576. 

9)  С. Јо ва но вић, Држава, стр. 139.
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др жав ног ап со лу ти зма“.10) Иако Хобс го во ри о јед ном све моћ ном 
су ве ре ну, он не твр ди да су ве рен мо ра да бу де је дан чо век, мо нарх, 
већ по сто ји мо гућ ност да то бу де дру ги ор ган, као што је скуп-
шти на: „Хобс сма тра да је др жа ва јед на ве штач ка лич ност, ко ја је 
је дин стве на је ди но ако има јед ног пред став ни ка, а то мо же би ти и 
је дан чо век или јед на скуп шти на.“11) 

На су прот Бо де ну, Гро ци јус (H. Gro ti us) сма тра да вла дар мо-
же би ти огра ни чен вре ме ном тј. ман да том и пар ла мен том, али да 
те вр сте огра ни че ња не ума њу ју вла да ре ву су ве ре ност. Пре ма Пу-
фен дор фо вој (S. Pu fen dorf) те о ри ји, пи са ној под ути ца јем Гро ци-
ју са и Хоб са, вла дар не мо ра да бу де ап со лу тан да би био су ве рен, 
тј. да би имао нај ви шу власт, већ мо же би ти огра ни чен кон тро лом 
дру гог ор га на (се на та, пар ла мен та). Да вла дар мо же би ти су ве рен, 
али исто вре ме но и огра ни чен за ко ном, сма тра и Лок (Loc ke). 

 У фран цу ској ап со лут ној мо нар хи ји др жа ва и вла дар су из-
јед на че ни у сво јој  ап со лут ној су ве ре но сти. Мо нарх је су ве рен, а 
ње го ва власт има те о ло шко уте ме ље ње у „ми ло сти Бо жи јој“. Вла-
да ју ћем уче њу о су ве ре но сти мо нар ха су прот ста вља се Ру со о ва 
те о ри ја су ве ре но сти на ро да, ко ја на кон ре во лу ци је по ста је и но ва 
зва нич на др жав на иде о ло ги ја Фран цу ске Ре пу бли ке. Као од го вор 
на ре во лу ци ју ја вља се те о ри ја исто риј ске шко ле, ко ја на су прот 
кон трак ту а ли стич ком ра ци о на ли зму, на гла ша ва исто риј ско и не-
све сно у раз во ју др жа ве. Пр ви кри ти чар Фран цу ске ре во лу ци је, 
Берк (E. Bur ke), на гла ша ва да др жа ва не на ста је дру штве ним уго-
во ром ра ци о нал них ин ди ви дуа, већ ко лек тив ним ве ков ним ства ра-
њем и са рад њом мно гих ге не ра ци ја.12) 

Сре ди ном де вет на е стог ве ка о др жа ви се го во ри као о ор-
га ни зму, али не у Ше лин го вом (F. W. J. Schel ling) сми слу ре чи, 
већ ви ше у зна че њу ко је је тер мин „ор га ни зам“ до био у по зи тив-
ним при род ним на у ка ма. Иако у ра ни јим ра до ви ма Блун чли (J. C. 

10) Исто, 45. О ра зли ци из ме ђу Хоб со вих „при род них за ко на“ и „при род них пра ва“ и ње-
го вом од ба ци ва њу „обе ве ли ке уста но ве ли бе ра ли зма за ко је су на ро чи то ве за на име на 
Ло ка и Мон те скјеа – те зу о по ста ја њу ин ди ви ду ал них пра ва на су прот др жа ви и те зи о 
по де ли вла сти“, вид. Ми ха и ло Ђу рић, Пред го вор књи зи То мас Хобс,Левијатан или
материја,обликивластдржавецрквенеиграђанске, ур. М. Ђу рић, прев. М. Мар ко вић, 
Гра ди на, Ниш 1991, стр. 16, 19. 

11) С. Јо ва но вић, Држава, стр. 45. Вид. Си мон Го јар-Фа бр, „По јам су ве ре но сти од Бо де на 
до Хоб са“, прев. В. Ми ли са вље вић, у: Суверенисувереност,Измеђупојма,фикцијеи
политичкеемоције, ур. П. Бо ја нић, И. Ми лен ко вић, Слу жбе ни Гла сник, Бе о град 2008, 
101–120.

12) С. Јо ва но вић, „Берк“, СД 9, 210.
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Bluntschli) др жа ву до слов но по ре ди са би о ло шким ор га ни змом,13) 
он је ка сни је ви ше схва та као мо рал ни и ду хов ни ор га ни зам. Пре ма 
Блун чли ју др жа ва има би о ло шко-ду хов ни ор ган ски ка рак тер, као 
и прав ну лич ност у сми слу јав ног пра ва. Он кри ти ку је и од ба цу-
је те о ри ју на род не су ве ре но сти, те о ри ју на ци о нал не су ве ре но сти, 
су ве ре ност пра ва или прав де, као и те о ри ју ап со лут не мо нар хи је. 
За Блун чли ја пра ви су ве рен је сте „др жа ва као лич ност“.14) Су ве-
ре ност ни је не што пре, из ван или из над др жа ве, већ је она „моћ и 
ве ли чан стве ност“ са ме др жа ве. Др жав на су ве ре ност је су ве ре ност 
це ли не и као та ква ви ша је од су ве ре но сти би ло ког ње ног чла на 
или ор га на. Сле де ћи Хе ге ла (He gel), Блун чли сма тра да се мо же 
ре ћи да је су ве ре ност на ро да исто што и су ве ре ност др жа ве, ако би 
се на род схва тио као по ли тич ки ор га ни зо ва на це ли на са ста вље на 
од свих др жа вља на. Иако не по ри че и су ве ре ност мо нар ха као ше-
фа по ли тич ког ор га ни зма, он сма тра да је др жа ва из над свог нај-
ви шег из вр шног ор га на: „Не мо же би ти ми ра из ме ђу су ве ре но сти 
на ро да и су ве ре но сти вла да ра, али из ме ђу су ве ре но сти др жа ве и 
су ве ре но сти вла да ра, иста је хар мо ни ја као из ме ђу це лог чо ве ка и 
ње го ве гла ве.“15) 

Те о ри ју др жав не су ве ре но сти за сту пао је и Гир ке (O. v. Gir-
ke), ко ји је др жа ву сма трао ор га ни змом и ре ал ним прав ним ли-
цем.16) Он на гла ша ва да се мо же ко ри сти ти тер мин мо нар хиј ска 
су ве ре ност, али да се при то ме не сме за бо ра ви ти да мо нарх не ма 
власт над др жа вом као це ли ном, већ са мо над дру гим чла но ви ма 
др жа ве. Др жа ва је жи ва ствар ност, прав но ли це у нај ја чем сми слу 
ре чи, ко је је по ста ло но си лац нај ви ше мо ћи.17) Др жа ва ни је по и сто-
ве ће на са вла дом, ни ти је вла да у пот пу но сти пот чи ње на, као код 
Ру соа (Ro us se au), во љи ве штач ки ује ди ње них љу ди, већ се при зна-
ју и ор га ни зам као це ли на и по себ ни одво је ни ор га ни. Гир ке при 
то ме кри ти ку је ве о ма ути цај ну Ла бан до ву (P. La band) те о ри ју, ко ја 
пре по ја ве Кел зе но ве „чи сте прав не те о ри је“, пред ста вља нај зна-
чај ни ји ко рак у одва ја њу чи сто прав не те о ри је од оп штег уче ња о 

13) Блун чли гра фич ки при ка зу је по ре ђе ње чо ве ко вих и др жав них органa. Вид. Jo hann Ca-
spar Bluntschli, PsychologischeStudienüberStaatundKirche, Zürich und Fra u en feld, 1844, 
стр. 225–228.

14) J. C. Bluntschli, TheTheoryoftheState, стр. 500–501. 

15) Исто, стр.504.

16) Char les Ed ward Mеrriam, HistoryoftheTheoryofSovereigntysinceRousseau, The Co lum-
bia Uni ver sity Press, The Mac mil lan Com pany, New York – Lon don 1900, стр.114. 

17) C. E. Mеrriam,исто, стр. 118, за кљу чу је да се кли ца ко ја се за че ла код Гро ци ју са у пот-
пу но сти раз ви ла у Гир ке о вој те о ри ји. Др жа ва је по ста ла нај ви ша власт пре ма Гро ци ју-
со вом subjectumcommune, а мо нарх subjectumproprium. 
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др жа ви.18) На су прот Ла бан ду, Гир ке ука зу је на то да не ма пот пу но 
не по ли тич ног др жав ног пра ва.19) 

Сле де ћи уче ња во де ћих те о ре ти ча ра др жав не су ве ре но сти, 
Јо ва но вић осло нац уче њу о др жав ној су ве ре но сти на ла зи у те о ри-
ји др жав не прав не лич но сти, ко ја је и по са др жа ју и исто риј ски ве-
за на за устав ну, а не за ап со лут ну др жа ву. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
Са ви њи ја (F. v. Sa vigny), Јо ва но вић не гле да на др жа ву као на из раз 
во ље на ро да, ни ти сле ди Блун чли је во гле ди ште пре ма ко ме др жа ва 
има не ку вр сту са мо бит но сти као ор га ни зам. За Јо ва но ви ћа је др-
жа ва прав но по ли тич ко те ло, али не и ор га ни зам, због че га он ње ну 
су ве ре ност ве зу је за др жав но-прав ну лич ност, од но сно за ко но дав-
но те ло. Иако су му бли же Је ли не ко ве (G. Jel li nek) фор му ла ци је од 
Кел зе но ве (H. Kel sen) кри ти ке,20) ни је след бе ник Је ли не ко вог уче-
ња, пре ма чи јим је спе ци фич ним до при но си ма те о ри ји др жа ве ве-
о ма кри ти чан. Је ли нек је из вр шио ве ли ку син те зу оп штих уче ња о 
др жа ви и оп штих те о ри ја о пра ву, али Јо ва но ви ћу ни нај ма ње ни је 
бли ска нео кан тов ска фи ло зо фи ја, на чи јим те ме љи ма сво је си сте-
ме гра де Је ли нек и Кел зен. 

ДРЖАВЉАНИИНАРОД

Јо ва но вић на гла ша ва да је на род скуп љу ди ује ди ње них др-
жав ном вла шћу, због че га се мо же ре ћи да су на род и др жа ва јед но 
исто.21) Те о ри ја на род не су ве ре но сти, ме ђу тим, су прот ста вља се 
те о ри ји др жав не су ве ре но сти. Да би мо гла да се фор му ли ше те о ри-
ја на род не су ве ре но сти, по треб но је да се на род схва ти бит но дру-

18) С. Јо ва но вић, Основиправнетеоријеодржави, Д. Об ра до вић, Бе о град, 1906, стр. 5. 

19) Шмит (C. Schmitt), ме ђу тим, ука зу је да је због не ја сно ће у кри ти ци Ла бан до ве те о ри је 
„ко ја је са мо при вид но не по ли тич на“, Гир ке о ва ар гу мен та ци ја из гу би ла на убе дљи во-
сти. Вид. Карл Шмит, Триврстеправнонаучногмишљења, прев. Д. Ба ста, До си је, Бе о-
град, 2003, стр. 40.

20) Као што је Кел зе но ва кри ти ка Је ли не ко вог схва та ња су ве ре но сти као нео гра ни че но сти. 
Уп. Ханс Кел зен, Проблемсувереностиитеоријамеђународногправа,Прилогједној
чистојтеоријиправа [1920], прев. Д. Ба ста, Слу жбе ни лист СЦГ, Бе о град, 2003, стр. 54. 

21) На род као прав но ли це је др жа ва и у том сми слу не ма раз ли ке из ме ђу су ве ре но сти др-
жа ве и су ве ре но сти на ро да. Пре ма Блун чли ју, кад рас пра ве не би уно си ле кон фу зи ју 
у по јам на род не и др жав не су ве ре но сти, др жав на су ве ре ност би се мо гла на зва ти и 
на род ном су ве ре но шћу, ако се под на ро дом не би под ра зу ме ва ло са мо мно штво одво-
је них ин ди ви дуа, већ по ли тич ки ор га ни зо ва на це ли на, у ко јој гла ва за у зи ма нај ви ше 
ме сто и сва ки члан има сво је од го ва ра ју ће ме сто. Вид. J. C. Bluntschli, TheTheoryofthe
State, стр. 501. Да се мо же го во ри ти о на род ној су ве ре но сти, ако се под ра зу ме ва це ли на 
на ро да ка ква по сто ји у др жа ви, вид. Ге орг Вил хелм Фри дрих Хе гел, Основнецртефи
лозофијеправа, прев. Д. Гр лић, С. Бо сто, ред. В. Зо нен фелд [Son nen feld], В. Ма сле ша, 
Са ра је во, 1987, стр. 410.
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га чи је од на ро да схва ће ног у те о ри ји др жав не су ве ре но сти. Због 
то га је за раз у ме ва ње Јо ва но ви ће ве кри ти ке на род не су ве ре но сти 
по треб но са гле да ти ње го во схва та ње пој ма „на род“. 

Јо ва но вић ука зу је на то да је по јам „на род“ ви ше зна чан, јер 
се у јед ном слу ча ју под ра зу ме ва ста нов ни штво као „скуп љу ди ује-
ди ње них истом др жав ном вла шћу“,22) у дру гом ет нич ка за јед ни ца 
од ко је на ста је др жа ва, а у тре ћем „пук“. На род у сми слу „др жа-
вља ни“ или „ста нов ни штво“ Јо ва но вић у Држави на зи ва „на род“, 
док на род као ет нич ку за јед ни цу на зи ва „на род ност“. По што су од 
вре ме на ка да је об ја вље на Држава до да нас, пој мо ви „на род ност“, 
„на род“, „на ци ја“ и „на ци о нал на ма њи на“ че сто ме ња ли зна че ња, 
а тер мин „на род ност“ ду го био уоби ча јен за на ци о нал не ма њи не, 
при ли ком чи та ња Јо ва но ви ће вог тек ста по треб но је има ти у ви ду 
шта се под ко јим пој мом под ра зу ме ва. При то ме, он тер ми не до-
след но ко ри сти у сва ком по је ди ном спи су, због че га до за бу не мо-
же до ћи са мо у по гле ду из бо ра тер ми на, али не и ко но та ци је. 

Јо ва но вић као при мер ви ше на ци о нал не др жа ве на во ди Ве-
ли ку Бри та ни ју, где жи ве Ен гле зи, Шко ти и Вел ша ни „ко ји се осе-
ћа ју као ра зни на ро ди, али ипак за то спо је ни истом, ве ли ко бри тан-
ском др жав ном иде јом“.23) Да кле, Ве ли ко бри тан ци су на ци ја или 
на род, као скуп др жа вља на, док су ет нич ки на ро ди Ен гле зи, Шко ти 
и Вел ша ни. Сли чан је и при мер Ју го сла ви је чи ји су „на род“ или 
„на ци ја“ би ли ње ни др жа вља ни – Ју го сло ве ни, док су „ет нич ки на-
ро ди“ или „на ци је“ уну тар ње би ли Ср би, Хр ва ти, Сло вен ци: „Ми 
др жи мо да сва за бу на до ла зи оту да што се узи ма да се на ци о нал на 
и др жав на иде ја мо ра ју увек јед на с дру гом по ду да ра ти; пре ма то-
ме срп ски на ци о на ли зам био би до пу штен са мо у срп ској др жа ви; 
у ју го сло вен ској др жа ви, на про тив, мо гу ћан је са мо ју го сло вен ски 
на ци о на ли зам. У исто ри ји, ме ђу тим, има при ме ра ко ји ја сно по ка-
зу ју да се др жав на и на ци о нал на иде ја не мо ра ју пот пу но по ду да-
ра ти.“24) Јо ва но вић на гла ша ва да не тре ба ме ша ти др жав ни на ци-
о на ли зам и ет нич ки на ци о на ли зам. Не ко мо же би ти исто вре ме но 
ен гле ски и ве ли ко бри тан ски на ци о на ли ста. По сто је и слу ча је ви 
где исти ет нич ки на род има ви ше одво је них др жа ва, као што је био 
слу чај са не мач ким на ро дом у де вет на е стом ве ку. Нем ци су је дан 
ет нич ки на род, ко ји је жи вео у мно штву не за ви сних др жа ва, ме ђу 
ко ји ма су ве ће би ле нпр. Пру ска и Ба вар ска. 

22) С.  Јо ва но вић, Држава, 134. 

23) С. Јо ва но вић, „Ју го сло вен ска ми сао у про шло сти и бу дућ но сти“, [1940] СД 11, стр. 575.

24)  Исто, стр. 574−575.
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Јо ва но вић сле ди Блун чли је во, а по сред но и Хе ге ле о во гле ди-
ште да су др жа ва и на род увек ис по сре до ва ни и да их је не мо гу ће 
одво ји ти: „на род и др жа ва су јед но исто; др жа ва то је на род узет 
као прав но ли це, узет као јед на це ли на ко ја има пра во за по ве да-
ња над сво јим чла но ви ма“.25) Он ука зу је на то да се др жа ва раз ли-
ку је од на ро да сје ди ње ног у др жа ви по то ме што др жа ва по сто ји 
вре мен ски ду же од раз ли чи тих ге не ра ци ја јед ног на ро да. Иако се 
др жа ва не опа жа чул ном пер цеп ци јом, она се осе ћа, ње не од лу ке 
се спро во де и има ју сна гу. За Јо ва но ви ћа је нај при хва тљи ви је Бер-
ко во ми шље ње да др жа ва у свом од лу чи ва њу тре ба да се осла ња 
на др жав но ис ку ство сте че но у прет ход ним ге не ра ци ја ма.26) Ис-
ти че да су чла но ви истог на ро да упу ће ни јед ни на дру ге на сле ђе-
ним ду хов ним осо би на ма, ко је не за ви се од њи хо ве во ље. Њи хо ва 
за јед ни ца се не за сни ва на јед ном ак ту во ље, као што се осни ва 
на при мер јед но уго вор но удру же ње. У овом сми слу, на род је као 
пле ме при су тан од са мог тре нут ка ства ра ња др жа ве, јер је др жа ва 
на ста ла из пле ме на ко је се под вр гло вој ној ор га ни за ци ји. На гла ша-
ва да су ве ра и је зик нај ва жни ји дру штве ни чи ни о ци ко ји од ре ђу ју 
на род.27)

Јовaновић ука зу је да је на род схва ћен као скуп др жа вља на 
и као ет нич ка за јед ни ца ну жност за сво је чла но ве, с том раз ли ком 
што је на род као скуп др жа вља на прав на, а на род као ет нич ка за-
јед ни ца исто риј ска ну жност. Др жа ву мо же фор ми ра ти са мо јед на, 
или ви ше раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца, што за др жа ву у прав-
ном сми слу не ма по се бан зна чај. Ме ђу тим, др жав но је дин ство ја че 
је та мо где је ве ће по кла па ње прав не и исто риј ске ну жно сти јед-
ног на ро да у др жа ви, као у слу ча ју ује ди ње ног де вет на е сто ве ков-
ног Не мач ког Цар ства (рај ха) у ко ме су ве ли ком ве ћи ном жи ве ли 
при пад ни ци не мач ког ет нич ког на ро да, та ко да се на род, у сми слу 
др жа вља на, у нај ве ћем бро ју по кла пао са на ро дом у ет нич ком сми-
слу. 

Јо ва но вић од ба цу је Ру со о во схва та ње на ро да као нај при ми-
тив ни је и нај си ро ма шни је дру штве не гру пе, ко ја је за то нај ма ње 
ис ква ре на ци ви ли за ци јом и нај бли жа при ро ди. По што је у Ру со о во 
вре ме при ро да би ла пред мет обо жа ва ња, он је под на ро дом под ра-
зу ме вао оне ко ји су јој нај бли жи, због че га им је и дао пре ро га ти ве 
су ве ре на. Јо ва но вић ука зу је на то да се иза Ру со о вог пој ма „на род“ 
у ства ри на ла зи по јам кла се – град ске си ро ти ње, с јед не стра не, и 

25) С. Јо ва но вић, Држава, стр. 134. 

26) С. Јо ва но вић, „Берк“, СД 9, 196–201, 210-212.

27) Исто, стр. 114.
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свих се ља на ко ји оба вља ју по сло ве у при ро ди, с дру ге стра не.28) 
Ру со о во схва та ње на ро да у сми слу ве ћи не Јо ва но вић та ко ђе не 
при хва та, јер ве ћи на ни је цео на род, већ је цео на род са ста вљен и 
од ве ћи не и од ма њи не.29) Он сле ди Ми ло ву (J. S. Mill) и Је ли не ко-
ву ар гу мен та ци ју пре ма ко јој би „вла да ве ћи не, ни чим огра ни че на, 
мо гла по ста ти озбиљ на пре пре ка на прет ку, по што се но вим иде ја-
ма увек пр во јед на ма њи на, и то не знат на оду ше вља ва“.30) 

Оп ште при хва ће но је гле ди ште да је по ли тич ки по јам на ци-
је ство рен у вре ме Фран цу ске ре во лу ци је. То не зна чи да на ро ди 
као др жа вља ни или као ет нич ки на ро ди ни су по сто ја ли пре то га, 
већ да је на род по стао су ве рен. Усва ја њем Сје је со вог (Е. J. Sieyès) 
пред ло га да се скуп шти на тре ћег ста ле жа на зо ве На ци о нал ном 
скуп шти ном (1789), из на ро да као ску па др жа вља на ис кљу че ни су 
ма њин ски под ску по ви у ко ји ма су се на ла зи ли краљ, пр ви ста леж – 
све штен ство и дру ги ста леж – плем ство. По што је „плем ство крв-
нич ки мр зео“, Сје јес су жа ва по јам фран цу ског на ро да, сво де ћи га, 
у ства ри, на је дан ње гов део.31) Јо ва но ви ћу је, ме ђу тим, бли же Ми-
ра бо о во (H. de Mi ra be au) схва та ње на ро да од Сје је со вог. Ми ра бо  
по ку ша ва да из бег не тер мин „на ци ја“ (na tion), пред ла жу ћи да се 
скуп шти на не на зо ве На ци о нал ном скуп шти ном (As semblée na ti o-
na le), већ „Пред став ни ци фран цу ског на ро да“ (Re présen tants du pe-
o ple français), што се мо гло од но си ти и на це ли ну (на род) и на део 
на ро да (пук): „Ово име ’На род на скуп шти на’ Ми ра бо је сма трао 
као ве ли ку по гре шку [јер]  го во ре ћи у име це лог на ро да, тре ћи ред 
до пу штао је се би ства ри на ко је ра ни је ни је смео ни да по ми сли.“32) 
Јо ва но ви ће во гле ди ште бли же је Ми ра бо о вом, јер за ње га су на род, 
на ци ја, на род ност, без об зи ра на на зив, скуп свих др жа вља на, од-
но сно цео на род ко ји је ор га ни зо ван у др жа ви. Под на ро дом Јо ва-
но вић под ра зу ме ва је дин стве ну це ли ну са ста вље ну од раз ли чи тих 
„дру штве них ре до ва“: „на род, то смо сви“.33)

28) С. Јо ва но вић, „О дру штве ном уго во ру“ [1895], СД 12, стр. 201.

29) Уп: „али ма њи на ма ни кад ни је по треб на за шти та, јер Ру со сма тра, да се не мо же за ми-
сли ти, да би оп шта во ља на мер но ишла на то да оште ти по је дин ца“. Вид. Ге орг Је ли нек, 
„Пра во ма њи на“, прев. Ђ. М. Јо си мо вић, у: Г. Је ли нек, Борбастарогсновимправом, 
Пла то, Бе о град, 1998, стр. 40. Уп. Жан Жак Ру со, „Дру штве ни уго вор“ у: Друштвени
уговор, прев. Т. Мар ко вић, Ф. Ви шњић, Бе о град, 1993, стр. 38. 

30) С. Јо ва но вић, „Пра во ма њи на, од др Ђор ђа Је лин ка, про фе со ра на хај дел бер шком уни-
вер зи те ту, пре вео Ђор ђе М. Јо си мо вић, од шам па но из Бра ни ча“ [1902] СД 11, стр. 599.

31) С. Јо ва но вић, „Сје јес (1748–1836)“, СД12, стр. 324. 

32)  С.  Јо ва но вић, „Ми ра бо“, СД1, стр. 39. 

33)  С.  Јо ва но вић, „О дру штве ном уго во ру“, стр. 201.
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КРИТИКАТЕОРИЈЕНАРОДНЕСУВЕРЕНОСТИ

Те о ри ја на род не су ве ре но сти по ста је, пре ма Јо ва но ви ћу, са-
свим ра зу мљи ва ка да се схва ти као ре ак ци ја усме ре на про тив ап со-
лут не мо нар хи је. По што је те о ри ја др жав не су ве ре но сти има ла за 
прак тич ну по сле ди цу вла дар ски ап со лу ти зам, про тив ни ци вла дар-
ског ап со лу ти зма од ба ци ли су са њим и те о ри ју др жав не су ве ре но-
сти. Ме ђу тим, по што је те о ри ја су ве ре но сти већ овла да ла, мо рао је 
да се на ђе не ки дру ги су бјект су ве ре не вла сти, а тај дру ги су бјект 
мо гао је би ти са мо на род.34)

Јо ва но вић на гла ша ва да те о ри ја на род не су ве ре но сти до би ја 
сво је уте ме ље ње у Ру со о вом уче њу о дру штве ном уго во ру и при-
род ним пра ви ма. Пре ма Ру соу, дру штве ним уго во ром се ства ра 
јед на но ва лич ност ко ја ап сор бу је све по себ не лич но сти са у го ва-
ра ча и та лич ност, та оп шта во ља (volontégénérale), је сте на род. 
Сви су у дру штву оба ве за ни на исту без у слов ну по кор ност пре ма 
за јед ни ци. Вла да на ро да ни је про тив на сло бо ди по је ди на ца, по што 
је сва ки по је ди нац ушао у са став збир не на род не лич но сти и кроз 
њу сам со бом упра вља. 

Пре ма те о ри ји на род не су ве ре но сти, на ро ду при па да без гра-
нич но пра во за по ве да ња над по је дин ци ма и у дру штву све мо ра да 
се од ви ја пре ма оп штој во љи. По што ис ка же оп шту во љу, на род 
мо же да дâ власт по је ди ним љу ди ма, са ци љем да ту во љу спро во-
де, али из ра жа ва ње оп ште во ље мо ра да бу де не по сре дан акт са-
мог на ро да. Ру со од ба цу је пред став нич ки си стем и за ла же се за 
не по сред ну де мо кра ти ју, где на род не по сред но би ра и што је не-
по сред ни је мо гу ће упра вља. На род је нај ви ша власт у др жа ви, он 
је „су ве рен“, и са мо је не по сред на де мо кра ти ја у ло ги ци на род не 
су ве ре но сти. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње шта се до га ђа уко ли ко 
ни су сви са гла сни са оп штом во љом. Ру со сма тра да се он да као 
оп шта во ља мо ра при хва ти ти во ља ве ћи не, што пре ма Јо ва но ви ће-
вом ми шље њу ни је исто што и оп шта во ља.35) Ру со о во уче ње је би-
ло ве о ма ути цај но то ком де вет на е стог ве ка, од вре ме на Фран цу ске 
ре во лу ци је, по себ но у Фран цу ској, где су се по ли ти ча ри ра ди кал не 
шко ле по зи ва ли на Ру со о во на че ло на род не су ве ре но сти.36) 

Јо ва но вић ука зу је на то да се Ру со о ва те о ри ја на род не су ве-
ре но сти сво ди на ње го во кон трак ту а ли стич ко уче ње, ко је је за сно-

34) Уп. J. C. Bluntschli, TheTheoryoftheState, стр. 497–506, где се раз ма тра од нос на род не, 
др жав не и вла дар ске су ве ре но сти.  

35) Ж. Ж. Ру со, „Дру штве ни уго вор“, стр. 38, 43–44. 

36) С. Јо ва но вић, Држава, 328. Ра ди ка ли обра зу ју вла де у Фран цу ској од кра ја де вет на е-
стог ве ка до Пр вог свет ског ра та. Вид. С. Јо ва но вић, Политичкесоциологије,Енглеска,
Француска,Немачка1815–1914 [1940] СД10, стр. 193. 
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ва но на ње го вом уче њу о при род ним пра ви ма. По што се, пре ма 
ње му, те о ри ја на род не су ве ре но сти сво ди на по гре шну те о ри ју о 
при род ним пра ви ма, она раз два ја др жа ву и на род, схва та ју ћи на-
род на је дан спе ци фи чан, у сво јој осно ви кон тра дик то ран на чин, 
као по да нич ку ма су ко ја има је дин ство во ље. То не би био ет нич ки 
на род, већ на род схва ћен као скуп гра ђа на, тј. др жа вља на, али не 
свих др жа вља на, већ са мо оних ко ји ни су ор га ни вла сти. Те о ри ја 
на род не су ве ре но сти не под ра зу ме ва др жа ву као за јед ни цу, већ је 
де ли на два де ла: „При ста ли це на род не су ве ре но сти раз у ме ју под 
на ро дом по да нич ку ма су. Они не схва та ју др жа ву као јед ну за јед-
ни цу; они је це па ју на дво је; с јед не стра не, ста вља ју др жав не ор га-
не, оне ко ји за по ве да ју, − с дру ге стра не, по да нич ку ма су, оне ко ји 
слу ша ју.“37) На тај на чин се, већ са мом овом по де лом, уно си раз-
дор у др жа ву. За го вор ни ци те о ри је на род не су ве ре но сти сма тра-
ју да иако др жав ни ор га ни за по ве да ју, пра во за по ве да ња, су ве ре на 
власт, не при па да њи ма, не го по да нич кој ма си. Јо ва но вић раз ма тра 
њиховo ми шље ње пре ма ко ме „[маса] слу ша [државне органе], не 
што мо ра, не го што хо ће; оног да на кад јој слу ша ње до са ди, она их 
зба цу је. Ре во лу ци је, ко је су то ли ко пу та успе ва ле про тив вла сти, 
нај ја сни ји су до каз да је пра ви го спо дар на род, а не власт.“38) Ор-
га ни вла сти не мо гу ни ка да у пот пу но сти да вла да ју, јер оно што 
је нај ви ше код вла сти, ње на су ве ре ност, оста је увек код на ро да, у 
нео р га ни зо ва ном ста њу: „Су ве ре ни тет не мо же има ти пред став ни-
ке, из истог оног раз ло га из ко га не мо же ни да се оту ђи; он се у 
сво јој бит но сти на ла зи у оп штој во љи, а оп шту во љу не мо же ни ко 
за ми сли ти; она је или она са ма, или дру га; сре ди не не ма.“39) Јо ва-
но вић де ли Блун чи је во гле ди ште пре ма ко ме се Ру со о вом те о ри јом 
др жа ва у ства ри ато ми зу је, а нај ви ша власт да је нео р га ни зо ва ној 
ма си,40) и по сред но, или не по сред но,41) сле ди и Хе ге ло ву ар гу мен-
та ци ју, пре ма ко јој је нео р га ни зо ва ни на род „без о блич на ма са – ко-

37) С. Јо ва но вић, Држава, стр. 135.

38) Исто.

39) Ж. Ж. Ру со, „Дру штве ни уго вор“, стр. 95. 

40) Ла мар ти но ва про клац ма ци ја на кон уки да ња устав не мо нар хи је у Фран цу ској 1848: 
„Сва ки Фран цуз ко ји је по стао пу но ле тан је гра ђа нин, сва ки гра ђа нин је би рач, сва ки 
би рач је су ве рен“. Вид. J. C. Bluntschli, TheTheoryoftheState, стр. 392. 

41) Иако је не су ми њив из ве стан Хе ге лов ути цај на Јо ва но ви ћа, он ве о ма рет ко ука зу је на 
Хе ге ла, чи ја ми сао ни је би ла „у мо ди“ у вре ме пре о вла ђу ју ћег нео кан тов ства, ко је је, 
по сред ством Ке ле зе но вог нор ма ти ви зма оства ри ло, ако не нај ве ћи, он да из ве сно нај-
ду го трај ни ји ути цај у пра ву. Кел зе но ву кри ти ку Хе ге ло ве те о ри је др жав не су ве ре но-
сти и схва та ња да је ме ђу на род но пра во су бјек тив но спо ља шње пра во вид. у Х. Кел-
зен, Проблемсувереностиитеоријамеђународногправа,стр. 143. Уп. Г. В. Ф. Хе гел, 
Основнецртефилозофијеправа, стр. 454. 
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ја ви ше ни је др жа ва и ко јој ви ше не при па да ни јед но од од ре ђе ња 
што оп сто је са мо у це ли ни у се би об ли ко ва ној“.42) 

Јо ва но вић ука зу је да ни је мо гу ће до ка за ти прет по став ку да 
по да нич ка ма са, тј. на род има сво ју је дин стве ну во љу и да за по-
ве сти др жав них ор га на вр ши док се оне по кла па ју са том ње ном 
во љом. Он сма тра да код на ро да схва ће ног као нео р га ни зо ва на по-
да нич ка ма са, ка ко га ви де за го вор ни ци те о ри је на род не су ве ре но-
сти, у прав ном сми слу не ма је дин ства во ље. На род је скуп по је ди-
на ца од ко јих сва ки има сво ју во љу, док би о за јед нич кој на род ној 
во љи мо гло би ти ре чи са мо ка да би на род био прав но ли це. Ме ђу-
тим, кад би на род био прав но ли це, он ви ше не би био по да нич ка 
ма са, већ би био по ли тич ки ор га ни зо ван на род у др жа ви. Да кле, 
за кљу чу је Јо ва но вић, прав но ли це је др жа ва ко ја је из јед на че на са 
на ро дом ује ди ње ним др жав ном вла шћу. На род ује ди њен др жав-
ном вла шћу до би ја је дин ство во ље ко је је по треб но прав ном ли цу, 
док је без др жав не вла сти на род нео р га ни зо ва на ма са, не спо соб на 
за је дин ство во ље у прав ном сми слу. 

Кон тра дик ци ја те о ри је на род не су ве ре но сти са сто ји се у то-
ме што би пре ма њој, и на род ван др жав не ор га ни за ци је био прав-
но ли це, ко је је при то ме ста ри је од оног у др жав ној ор га ни за ци ји, 
од но сно во ља нео р га ни зо ва ног на ро да, ста вља се ис пред во ље ор-
га ни зо ва ног на ро да: „Све ове прет по став ке па да ју, кад се узме да 
је дан скуп љу ди, па след стве но и на род, са мо уко ли ко је ор га ни зо-
ван, мо же до ћи до је дин ства во ље и до прав не лич но сти“.43) 

Јо ва но вић на гла ша ва да се на род на су ве ре ност мо же при-
хва ти ти са мо као по ли тич ки прин цип ка да се го во ри о ци ље ви ма 
вла сти, као што су оп ште на род ни ин те ре си ко ји ма др жав на власт 
слу жи.44) Ме ђу тим, кад би на род у прав ном сми слу био су ве рен, 
он да би во ља по да нич ке ма се би ла нај ва жни ја, ва жни ја од во ље 
др жав них ор га на: „Те о ри ја на род не су ве ре но сти прет по ста вља са-

42) Исто, 410.

43) У кри ти ци Јо ва но ви ће ве кри ти ке на род не су ве ре но сти Ци цва рић на гла ша ва да по сто-
ји во ља на ро да и ка да ни је ује ди њен у др жа ви, и као при мер на во ди оби чај не за ко не 
и је дин ство во ље је вреј ског на ро да у еги пат ској пу сти њи. Вид. Кр ста Ци цва рић, „Со-
ци о ло ги ја Сло бо да на Јо ва но ви ћа“ [1910], СавременициоСлободануЈовановићу,ур. Ј. 
Тр ку ља, М. Ву чи нић, Прав ни фа кул тет, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 52. За 
Јо ва но ви ћа ни је спор но да у на ро ду по сто је од ре ђе не за јед нич ке те жње, али „пра ви-
ла оби чај ног пра ва тек др жав ном вла шћу на чи ње на по ста ју прав ним пра ви ли ма“. Вид. 
С. Јо ва но вић, Основиправнетеоријеодржави, Д. Об ра до вић, Бе о град, 1906, стр. 28. 
Др жав на власт мо ра да во ди ра чу на о јав ном мње њу. Ме ђу тим, иако јав но мње ње има 
ве ли ку сна гу и ути цај, оно ни је ор га ни зо ва но, не ма при зна те пред став ни ке и не зна се 
ко има пра во да у ње го во име го во ри јер „јав но је мње ње сна га, али без и ме на“. Да јав но 
мње ње ни је прав ни не го со ци јал ни чи ни лац, нај бо ље се ви ди по то ме што и не по пу лар-
ни за ко ни под јед на ко ва же као и по пу лар ни. Вид. С. Јо ва но вић,  Држава, стр. 135.

44) Уп. J. C. Bluntschli, TheTheoryoftheState, стр. 504; Г. В. Ф. Хе гел, Основнецртефило
зофијеправа, стр. 410. 
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свим из вр нут од нос из ме ђу др жав них ор га на и по да ни ка, и на том 
из вр ну том од но су сва ка би ор га ни за ци ја вла сти би ла не мо гу ћа.“45) 
Због то га до след но спро ве де на те о ри ја на род не су ве ре но сти за по-
сле ди цу мо же има ти ре во лу ци ју и анар хи ју. 

Јо ва но вић за сту па те о ри ју др жав не су ве ре но сти пре ма 
ко јој је су ве ре ност свој ство др жав не вла сти. По што је у прав-
ном зна че њу на род скуп љу ди ује ди ње них истом др жав ном 
вла шћу, скуп др жа вља на ни је ни шта дру го не го скуп по је-
ди на ца ује ди ње них у др жа ви. На род је на род са мо у др жа ви, 
по што нео р га ни зо ва ни на род не ма је дин ство во ље, а ет нич ки 
на род је на род схва ћен у дру га чи јем сми слу. Ако се под на-
ро дом под ра зу ме ва скуп гра ђа на, тј. др жа вља на јед не зе мље, 
те о ри ја др жав не су ве ре но сти син те ти ше и те о ри ју на род не 
су ве ре но сти.46) 

САМОЈЕДРЖАВАСУВЕРЕНА

Пре ма Јо ва но ви ћу др жав на власт про из ла зи из пра ва, као 
што и пра во про из ла зи из др жа ве, а њи хов по че так је из вор но је-
дин ство вла сти и пра ва. Упра во то је дин ство вла сти, ко ја је су ве-
ре ност др жа ве и пра ва, је сте осно ва и спе ци фич ност Јо ва но ви ће-
ве те о ри је др жав не су ве ре но сти. Да кле, он не по ста вља власт, тј. 
су ве ре ност, из над пра ва, већ сма тра да они исто вре ме но на ста ју. 
Те о ри ја др жав не су ве ре но сти не по сред но се осла ња на те о ри ју о 
је дин ству др жа ве, вла сти и пра ва, од но сно те о ри ју о на стан ку др-
жа ве. У те о ри ји о је дин ству др жа ве, вла сти и пра ва са др жа ни су 
основ ни прин ци пи Јо ва но ви ће вог по ли тич ког уче ња, из ко јих се 
не по сред но из во де те о ри ја др жав не су ве ре но сти и те о ри ја прав не 
др жа ве. Основ ни прин цип је сте да су др жа ва, власт и пра во не-
раз дво ји ви: „Др жав на власт из ви ре из пра ва и пра во из др жа ве, 
до кле се не до ђе до јед но га по чет но га тре нут ка, ка да се др жав на 
власт и пра во ја вља ју као ли це и на лич је исте ства ри“,47) јед ног 
истог фе но ме на. Они се у те о ри ји раз два ја ју, али су у су шти ни, у 
сво јој прак тич кој де лат но сти не раз дво ји ви. Сва ки по ку шај њи хо-
вог раз два ја ња осу ђен је на не у спех, без об зи ра да ли је реч о те о-

45) С. Јо ва но вић, Држава, стр. 137. Уп. J. C. Bluntschli, TheTheoryoftheState, стр. 391–392: 
„У пред став нич кој де мо кра ти ји овај прин цип не би мо гао да се тач но при ме ни, јер, 
по пра ви лу, вр хов на власт се вр ши, не ди рект но од стра не гра ђа на, већ ин ди рект но од 
њи хо вих пред став ни ка. Ин ко па ти бил на је и са дру гим фор ма ма вла сти, јер би им пли-
ци ра ла да је шеф др жа ве на истом ни воу као и нај скром ни ји гра ђа нин, и пот чи ни ла би 
вла да ра, као ма њи ну, ве ћи ни ко ју чи не ње го ви по да ни ци. Ово би би ло окре та ње по ли-
тич ког те ла на о пач ке, ста вља њем но гу на ме сто гла ве“.  

46) Уп. J. C. Bluntschli, TheTheoryoftheState, стр. 501

47)  С. Јо ва но вић, Држава, стр. 107. 
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ри ји о при род ним пра ви ма, где се прет по ста вља да по сто ји пра во 
пре др жа ве, те о ри ји о на род ној су ве ре но сти ко ја про из ла зи из ју-
сна ту ра ли зма и где се од др жав ног пра ва одва ја пра во на ро да као 
нео р га ни зо ва не ма се, ко ја због то га не мо же има ти је дин ство во ље 
нео п ход но за до но ше ње ле ги тим них од лу ка, или те о ри је прав не 
су ве ре но сти ко ја прет по ста вља да прав на нор ма прет хо ди др жав-
ној вла сти. 

По што на гла ша ва исто вре ме ни на ста нак др жа ве, вла сти и 
пра ва, а у свом из ла га њу те о ри је др жав не су ве ре но сти ука зу је да је 
др жа ва нај ви ша власт на сво јој те ри то ри ји, у раз ма тра њи ма прав-
не др жа ве, или прав но сти др жа ве, Јо ва но вић по ка зу је због че га је 
пра во не раз дво ји во од др жа ве и вла сти. Уну тра шња ве за из ме ђу 
те о ри је др жав не су ве ре но сти и прав не др жа ве пред ста вља по јам 
др жав но-прав не лич но сти, на ко ји се осла ња те о ри ја др жав не су-
ве ре но сти у сво јој од бра ни од кри ти ке те о ри је на род не су ве ре но-
сти и прав не су ве ре но сти. 

Сло бо дан Јо ва но вић до след но за сту па те о ри ју др жав не су ве-
ре но сти. При то ме ни је сво је ми шље ње уте ме љио у уче њу о др жа-
ви као ор га ни зму, већ у др жав ној прав ној лич но сти. Ме ђу тим, иако 
не ка рак те ри ше др жа ву као би о ло шки ор га ни зам, за ње га др жав-
но-прав на лич ност не мо же би ти ра ста вље на на прав не нор ме. У 
по гле ду др жав не су ве ре но сти, он сле ди основ не ста во ве Блун чли-
је вог уче ња и кри ти чан је пре ма свим пре ра да ма ове те о ри је, ко је 
су на ста ле под ути ца јем по ли тич ких окол но сти у ко ји ма се на шла 
Не мач ка на кон ује ди ње ња. Јо ва но вић је кри ти ко вао и прав ни нор-
ма ти ви зам, као и об но ву те о ри је др жав ног ап со лу ти зма у уче њи ма 
не мач ких прав ни ка и по ли тич ких те о ре ти ча ра из ме ђу два свет ска 
ра та. Сво је гле ди ште о др жав ној су ве ре но сти до след но за сту па, од 
спи са Осуверености (1897) до сво јих по след њих ра до ва.  

BorisZ.Milosavljevic

SLOBODANJOVANOVIC’STHEORY
OFSTATESOVEREIGNTY

Summary
This pa per de als with Slo bo dan Jovanović`s the ory of sta te so-

ve re ignty. Fol lo wing the tra di tion of the ge ne ral the ory of sta te (All ge-
me i ne Sta at sle hre), Jo va no vić stres ses the so ve re ignty of the sta te as 
a per son. The so ve re ignty of a sta te is the aut ho rity and po wer of the 
who le over its parts, and hen ce the sta te is su per i or to the so ve re ignty of 



БорисЗ.Милосављевић ТеоријадржавнесувереностиСлободана...

319

any one of its mem bers, bo di es or or gans. Jo va no vić cri ti ci zes Ro us se-
au’s the ory of po pu lar so ve re ignty and the the ory of na tu ral rights. The 
aim is to con si der spe ci fi ci ti es of Jo va no vic’s the ory of so ve re ignty of a 
sta te and his cri ti cism of the the ory of so ve re ignty of pe o ple. 
Key words: sta te so ve re ignty, na tion, et hni city, po pu lar so ve re ignty, sta te
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Resume
The so ve re ignty of mo dern sta tes me ans that a sta te is the ul ti ma-

te aut ho rity wit hin its ter ri tory. With his the ory of the sta te, Slo bo dan 
Jo va no vić ma de a swe e ping synthe sis of the the o ri es of his pre de ces-
sors. In do ing so, he did not simply re vi sit the main ide as in the hi story 
of po li ti cal phi lo sophy and law, but ca me up with syste ma ti cally de ve-
lo ped and tho ro ughly tho ught-out pro po si ti ons. Fol lo wing the tra di tion 
of the Ger man ge ne ral the ory of the sta te (All ge me i ne Sta at sle hre), Jo-
va no vić stres ses the so ve re ignty of the sta te as a per son. He tho ro ughly 
analyzes, in ter prets and cri ti ci zes the the ory of  po pu lar so ve re ignty 
gro un ded in Ro us se au’s the ory of na tu ral rights and so cial con tract. If 
the so ve re ignty of the pe o ple me ans the so ve re ignty of a sum of in di vi-
du als and ve sting su pre me aut ho rity in an unor ga ni sed mass of pe o ple, 
the will of su bjects will ha ve pre ce den ce over that of sta te or gans. With 
such an in ver ted re la ti on ship, any at tempt to or ga ni se go vern ment will 
end in fa i lu re, i.e. anarchy. 

Slo bo dan Jo va no vić was a synthe tic thin ker ca pa ble of ar ri ving 
at his own con clu si ons thro ugh scru pu lo us con si de ra ti ons. The re sult of 
his en ti re work, the re fo re, is a the ory of the sta te which is dis tinctly his 
own de spi te its si mi la ri ti es to the ear li er the o ri es. Slo bo dan Jo va no vić 
advo ca tes the the ory of so ve regnty of sta te, but un li ke Bluntschli’s the-
ory, his own is fo un ded on the no tion of the sta te as a le gal per son rat her 
than as an or ga nism.

* Овај рад је примљен 15. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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Сажетак
По след ње две де це ни је над Ср би јом се над вио ба ук ме ђу-

на ци о нал них рат них зби ва ња ко ја те шко оп те ре ћу ју и ње ну бу-
дућ ност. На и ме, иако је пре две го ди не пот пи сан Спо ра зум о ста-
би ли за ци ји и при дру жи ва њу као нео п хо дан ко рак ка европ ским 
ин те гра ци ја ма на ше зе мље, још увек се као основ на пре пре ка на 
том пу ту на ла зе про бле ми у ње ним од но си ма са Ха шким три бу на-
лом у ви ду ‘’не до вољ не са рад ње’’. Сто га у овом ра ду по ку ша ва мо 
да осве тли мо уста но ву Ха шког три бу на ла као аd hoc ор га на Са ве та 
без бед но сти ОУН, ње го ву над ле жност и по сту па ње у про це су и-
ра њу нај те жих зло чи на да на шњи це: ге но ци да, зло чи на про тив чо-
веч но сти и рат них зло чи на на ба зи до ма ћих и ино стра них из во ра.
Кључ не  ре чи: ме ђу на род но пра во, зло чи ни, суд, од го вор ност, Ср би ја  

ПОЈАММЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГСУДА

Ме ђу на род на за јед ни ца је пред ви ђа ла од нај ста ри јих вре ме-
на, па све до да на шњих да на раз ли чи те об ли ке по мо ћи и са рад ње у 
ци љу кри вич ног про го на и ка жња ва ња учи ни ла ца нај те жих ме ђу-
на род них кри вич них де ла ко ји ма се на нај те жи, нај гру бљи на чин 
кр ше пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по вре ђу ју или угро жа ва њу 
чо веч ност и дру га до бра за шти ће на ме ђу на род ним си сте мом прав-
них про пи са1). Ме ђу тим об ли ци ма по мо ћи, нај зна чај ни ји је онај 
вид ко ји се са сто ји у уста но вље њу и де ло ва њу ме ђу на род них кри-
вич них су до ва ко ји у ин те ре су прав де, у име ци ви ли зо ва ног де ла 
чо ве чан ства или про све ће них на ро да во де кри вич ни по сту пак и из-

1)  В. Ђур ђић, Д. Јо ва ше вић, Ме ђу на род но кри вич но пра во, Бе о град, 2003, стр. 31-36.
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ри чу ка зне и дру ге кри вич не санк ци је учи ни о ци ма ме ђу на род них 
кри вич них де ла2).

Да би се не ки суд ски ор ган мо гао ока рак те ри са ти као ме ђу-
на род ни кри вич ни суд3), по треб но је да бу ду ис пу ње ни од ре ђе ни 
усло ви. То су4): 1) по се бан на чин ства ра ња су да. Да би та кав суд 
имао ка рак тер ‘’ме ђу на род ног’’ су да, он мо ра би ти кон сти ту и сан 
на те ме љу ме ђу на род ног пра ва, од но сно на те ме љу прав них пра-
ви ла ко ји ма се уре ђу ју су бјек ти при зна ти у ме ђу на род ној за јед ни-
ци. Ти су до ви мо гу би ти фор ми ра ни уго во ром из ме ђу по је ди них 
др жа ва (нај че шће др жа ва по бед ни ца по сле за вр ше них ра то ва, као 
што су би ли нпр. Нир нбер шки и То киј ски суд) или од лу ком ме ђу-
на род ног ор га на (нпр. Са ве та без бед но сти у слу ча ју Ха шког три-
бу на ла или три бу на ла за Ру ан ду), 2) суд мо ра да при ме њу је ис кљу-
чи во (или пре те жно) пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. То зна чи да за 
кон сти ту и са ње и де ло ва ње та квог су да по сто је по себ на ме ђу на род-
ним пра вом уста но вље на пра ви ла. Та ква пра ви ла не пред ста вља ју 
из раз су ве ре ни те та не ке др жа ве (па ма кар то би ла и нај моћ ни ја 
др жа ва све та), ни ти из раз од ре ђе ног прав ног си сте ма, већ пред ста-
вља прав ни си стем ме ђу на род не за јед ни це у це ли ни, 3) са став су да 
мо ра та ко ђе би ти ме ђу на род ни. То зна чи да чла но ве су да чи не ли ца 
ра зних др жа вљан ста ва ко ја пред ста вља ју ме ђу на род ну за јед ни цу у 
це ли ни, а не по је ди не др жа ве из ко јих та ква ли ца до ла зе и 4) суд 
је над ле жан за кри вич ни про гон и ка жња ва ње ли ца ко ја се ја вља-
ју као учи ни о ци ме ђу на род них кри вич них де ла, да кле кри вич них 
де ла ко ја су од ре ђе на као нај те жи об ли ци кр ше ња ме ђу на род ног 
пра ва, де ла ко ја су као та ква пред ви ђе на у ре ле вант ним ме ђу на род-
ним прав ним ак ти ма. 

ПОЈАВАМЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГСУДА

Па ра лел но са по ку ша ји ма да се ху ма ни зу је рат као  крај ње 
не ху ма но сред ство по ли ти ке ја вља ле су се и иде је о осни ва њу суд-
ских ор га на5) са за дат ком да утвр ђу ју кри вич ну од го вор ност и ка-

2) Б. Јан ко вић, Осни ва ње ме ђу на род ног кри вич ног су да, Го ди шњак Прав ног фа кул те та у 
Са ра је ву, Са ра је во, 1957, стр. 55-59.

3) Пре ма струк ту рал ним ка рак те ри сти ка ма ме ђу на род но кри вич но пра во су ђе или ор га-
ни ме ђу на род не кри вич не суд бе но сти мо гу се по де ли ти у три гру пе. То су: 1) стал ни 
Ме ђу на род ни кри вич ни суд, 2) аd hoc ме ђу на род ни вој ни су до ви, од но сно кри вич ни 
три бу на ли и 3) хи брид ни, ме шо ви ти или ин тер на ци о на ли зо ва ни су до ви.

4) М. Шко рић, Тужитељпредмеђународнимказненимсудовима, Ри је ка, 2005, стр. 4-5. 

5) М. Шко рић, Тужитељпредмеђународнимказненимсудовима, op. cit., стр. 13-38.
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жњи вост ли ца за из вр ше не зло чи не у до ба ра та или у ве зи са рат-
ним зби ва њи ма. Та ко се још то ком сто го ди шњег ра та (1337-1453. 
го ди не) ја ви ла иде ја рим ског па пе о осни ва њу кри вич ног су да ко ји 
би био над ле жан за су ђе ње из вр ши о ци ма нај те жих кри вич них де-
ла из вр ше них у до ба ра та6). Но, пр ви пут је исто ри ја за бе ле жи ла 
де лат ност ова квог су да у три на е стом, а по том и у пет на е стом ве-
ку. Та ко је за вре ме Шар ла Ан жуј ског у На пу љу 1268. го ди не  из ре че на 
смрт на ка зна  Кон ра ди ну фон Хо хен ста фе ну за кри вич но де ло во ђе ња не-
за ко ни тог ра та и за рат не зло чи не про тив ци вил ног ста нов ни штва. Би ло 
је то вре ме ка да се не мач ка цар ска ди на сти ја бо ри ла да за др жи по зи ци је 
вла сти на кон што је па па Кли мент IV 1265. го ди не то кра љев ство до де лио 
ди на сти ји Ањоу.

Та ко ђе по сле  не за пам ће них зло чи на про тив ци вил ног ста-
нов ни штва ко ји су из вр ше ни у не мач ком гра ду Брај за ху 1474. го-
ди не на пред лог Фран цу ске, Аустри је, швај цар ских кан то на и гра-
до ва Гор ње Рај не фор ми ран је  аd hoc   кри вич ни суд. Он је био 
са ста вљен од 27 су ди ја из са ве зних гра до ва (ко ји су у то вре ме има-
ли ста тус гра да - др жа ве). Тај суд ски ор ган је по сле спро ве де ног 
кри вич ног по ступ ка до нео пре су ду ко јом је из ре као смрт ну ка зну 
гу вер не ру не мач ког гра да, вој во ди од Бур гун ди је Пе те ру фон Ха-
ген ба ху као од го вор ном ли цу за из вр ше не ‘’зло чи не про тив при-
род ног пра ва и га же ња Бож јих и људ ских за ко на’’. Је дан од осни-
ва ча Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста Ги став Мој ни је је још 
1882. го ди не са чи нио На црт Кон вен ци је о осни ва њу ме ђу на род ног 
пра во суд ног те ла по год ног за спре ча ва ње и ка жња ва ње кр ше ња 
же нев ских кон вен ци ја. Да кле, овај пред лог се са сто јао у иде ји о 
осни ва њу ме ђу на род ног кри вич ног су да ко ји би био над ле жан за 
ка жња ва ње ли ца за по вре де же нев ске кон вен ци је из 1864. го ди не. 
Но, то је још увек вре ме тра ди ци о нал ног схва та ња о др жав ном су-
ве ре ни те ту, па ова иде ја ни је уро ди ла пло дом. 

Два де се ти век до но си но ве иде је у прав цу фор ми ра ња ме ђу-
на род ног кри вич ног су да7). Та ко је још од ред ба ма Вер сај ског ми-
ров ног уго во ра из 1919. го ди не8) (у од ред ба ма чл. 227. и 230) би ла 
пред ви ђе на оба ве за по бед нич ких си ла да из ве ду пред суд и утвр-
де кри вич ну од го вор ност не мач ких и аустро у гар ских по ли тич ких 

6) B. Fe renz, AnInternationalCriminalCourt:AsteptowardWorldPeace, New York, 1980, str. 
223-229.

7) Z.D.н Rascmany, The Na ti o na lity of the of fen der and the ju ris dic tion of the in ter na ti o nal 
cri mi nal co urt, The Ame ri can Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, Was hing ton, broj 3/2001, str. 606-
623.

8) Још 1919. го ди не  Ко ми си ја за утвр ђи ва ње од го вор но сти за чет ни ка ра та и њи хо вог ка-
жња ва ња је пред ло жи ла осни ва ње ‘’Ви со ког три бу на ла ко га би са чи ња ва ле су ди је из 
мно гих др жа ва. (А. Cas se se, Међународнокривичноправо, op. cit., стр. 385-387).
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и вој них ру ко во ди ла ца на че лу са не мач ким ца ром Вил хел мом II 
Хо ен цо лер ном за зло чи не из вр ше не на бој ном по љу и на оку пи-
ра ним те ри то ри ја ма. Овим је од ред ба ма би ло пред ви ђе но и осни-
ва ње по себ ног су да ко ји би во дио кри вич ни по сту пак. Тај суд су 
тре ба ли да са чи ња ва ју пред став ни ци Ве ли ке Бри та ни је, Ита ли је, 
Ја па на, САД и Фран цу ске9). Бу ду ћи да је хо ланд ска вла да од би ла 
да  из ру чи не мач ког ца ра овом су ду, по сле Пр вог свет ског ра та је на 
суд ском про це су ко ји је одр жан пред Вр хов ним су дом у Лај пци гу 
3. фе бру а ра 1920. го ди не од оп ту же них 45 ли ца за рат не зло чи не 
осу ђе но са мо де вет ли ца. 

У то ку 1920. го ди не је осно ван ‘’Са ве то дав ни ко ми тет прав-
ни ка’’ са за дат ком да из ра ди план за ства ра ње ‘’стал ног су да ме-
ђу на род не прав де ко ји би био над ле жан да су ди за зло чи не ко ји 
пред ста вља ју кр ше ње ме ђу на род ног јав ног по рет ка или про тив 
оп штег ме ђу на род ног пра ва’’ ко је му усту пе Скуп шти на или Са-
вет Дру штва на ро да. Но, убр зо је Скуп шти на Дру штва на ро да тај 
пред лог од би ла као ‘’пре у ра њен’’ и пи та ње осни ва ња ме ђу на род-
ног кри вич ног су да је оста вље но за ка сни је10). Сле де ћи по ку шај да 
се осну је ме ђу на род ни кри вич ни суд у овом ме ђу рат ном пе ри о ду 
усле дио је 1934. го ди не по сле атен та та на ју го сло вен ског кра ља 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се ју, ка да је под окри љем Дру-
штва на ро да 1937. го ди не до не та Кон вен ци ја про тив те ро ри зма 
ко јом је пред ви ђе но осни ва ње овог су да. Али бу ду ћи да ова кон-
вен ци ја ни ка да ни је сту пи ла на прав ну сна гу, и ова иде ја је оста ла 
са мо мр тво сло во.

МЕЂУНАРОДНИВОЈНИСУДОВИ

Не за пам ће ни зло чи ни из вр ше ни од стра не на ци ста и фа ши-
ста ши ром све та за вре ме Дру гог свет ског ра та до ве ли су до ор га ни-
зо ва ња над на ци о нал них суд ских ор га на ко ји су у спро ве де ном кри-
вич ном по ступ ку из ре кли пре су де нај ви шим не мач ких и ја пан ским 
по ли тич ким и вој ним ру ко во ди о ци ма, а ко је су по том и из вр ше не. 
На и ме, са ве знич ке си ле су још 1942. го ди не пот пи са ле спо ра зум у 
па ла ти Сент Џејмс у Лон до ну ко јим су уста но ви ле Ко ми си ју УН за 
рат не зло чи не са ста вље ну од се дам на ест пред став ни ка сво јих др-
жа ва. Ова је Ко ми си ја са чи ни ла 8.178 пред ме та (до си јеа) о ли ци ма 

9) М. Бар тош, „Оп шти по глед на раз вој ме ђу на род ног рат ног пра ва од 1907. до 1957. го ди-
не“, Југословенскаревијазамеђународноправо, Бе о град, бр. 2/1958, стр. 260-269.

10) И. Пр жић, „Ме ђу на род ни кри вич ни суд“, Архивзаправнеидруштвененауке, Бе о град, 
бр. 5-6/1939, стр. 504-509.
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ко ја су осум њи че на за нај те же ме ђу на род не зло чи не из вр ше не у 
овом ра ту, али и ли сту од 750 ита ли јан ских рат них зло чи на ца ко ји 
су осум њи че ни за из вр ше не зло чи не упо тре бом за бра ње них га со-
ва, уби ства ци ви ла и за ро бље ни ка у Ети о пи ји за вре ме крат ко трај-
ног ра та по чев 1935. го ди не. 

По том су са ве знич ке си ле до не ле од лу ку у ви ду ‘’Де кла ра ци-
је’’ на Мо сков ској кон фе рен ци ји ко ја је одр жа на 30. ок то бра  1943. 
го ди не да по сле окон ча ња ра та пред суд из ве ду не мач ке рат не зло-
чин це чи ји зло чи ни не ма ју по себ ну ге о граф ску опре де ље ност, док 
је за  оста ле зло чин це до го во ре но да им се су ди у др жа ва ма где су 
та де ла и из вр ше на. Ка сни је, на кон фе рен ци ја ма ‘’ве ли ке тро ји-
це’’ (пред сед ни ка САД, пре ми је ра Ве ли ке Бри та ни је и пред сед ни-
ка вла де СССР) у Те хе ра ну од 28. но вем бра до 1. де цем бра 1943. 
го ди не, на Јал ти од 4. до 11. фе бру а ра 1945. го ди не и у Пот стад му 
од 17. ју ла до 2. ав гу ста 1945. го ди не уса гла ше ни су ста во ви о по-
тре би су ђе ња глав ним не мач ким рат ним зло чин ци ма11).

Сле де ћи те иде је са ве знич ке си ле су Лон дон ским спо ра зу-
мом о го ње њу и ка жња ва њу глав них рат них зло чи на ца Европ ске 
осо ви не од 8. ав гу ста 1945. го ди не усво ји ле Ста тут Ме ђу на род ног 
вој ног су да12). Овај суд  су са чи ња ва ле че ти ри су ди је и че ти ри за-
ме ни ка ко је су име но ва ле вла де: САД, СССР, Ве ли ке Бри та ни је и 
Фран цу ске. Пред сед ник су да је би ран на из ме нич но по др жа ва ма. 
Пре су де су до но ше не ве ћи ном гла со ва, а у слу ча ју јед на ког бро ја 
гла со ва од лу чи вао је глас пред сед ни ка су да. Сва ка од ових др жа ва 
је та ко ђе име но ва ла и по јед ног јав ног ту жи о ца. Суд ски по сту пак 
и пра ви ла до ка зи ва ња су би ла уре ђе на де лом од ред ба ма овог Ста-
ту та, а де лом је сам суд у то ку по ступ ка до но сио од ре ђе на про це-
сна пра ви ла. Ина че, сам се по сту пак са сто јао из сле де ћих фа за: 1) 
прет ход на из ја ва ту жи о ца, 2) до ка зна сред ства оп ту жбе и од бра не, 
3) са слу ша ње све до ка, 4) ре чи од бра не и оп ту жбе, 5) из ја ва оп ту-
же ног и 6) пре су да13).

11) Е. Smit, TheAmericanRoadtoNuremberg–theDocumentaryRecord1944-1945, Stan ford, 
1982, str. 118-155.

12) У ли те ра ту ри се оправ да но ис ти че да Нир нбер шки суд и ни је био ме ђу на род ни суд, 
већ ви ше ‘’ме ђу са ве знич ки’’ суд јер су га чи ни ле су ди је ко је су би ли пред став ни ци по-
бед нич ких др жа ва: САД, СССР,  Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске. Та ко ђе, то ни је био 
‘’вој ни’’ суд јер су све су ди је и њи хо ви за ме ни ци, осим со вјет ских пред став ни ка, би ли 
ци вил на ли ца. Вој ни ка рак тер ових су до ва је до ве ден у сум њу и са аспек та окри вље них 
ли ца ко ји ма је су ђе но пред овим су дом. На и ме, број на окри вље на ли ца ни су има ла свој-
ство вој ног ли ца. Та ко ђе ни кри вич на де ла за ко ја је утвр ђи ва на кри вич на од го вор ност 
пред овим су дом, ни су би ла пре те жно вој ног ка рак те ра, од но сно вој не при ро де. (В.Ђ. 
Де ган, Б. Па ви шић, Међународноказненоправо, Ри је ка, 2005, стр. 10-11). 

13) P. Cal vo ca res si, Nuremberg–thefactsandtheconsequences, Lon don, 1947, str. 78-96.
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Пред Ме ђу на род ни вој ни суд14) ко ји је за се дао у Нир нбер-
гу су из ве де на 22 оп ту же на не мач ка рат на зло чин ца15). На суд ском 
про це су16) ко ји је тра јао ду же од де вет ме се ци 1. ок то бра 1946. го-
ди не од 22 оп ту же на ли ца, пре су дом  је њих два на ест осу ђе но на 
смрт ве ша њем, три ли ца на до жи вот ни за твор,  а че ти ри рат на зло-
чин ца су осу ђе на на вре мен ске ка зне за тво ра у тра ја њу од 10 до 20 
го ди на. Тро ји ца оп ту же них (Шахт – ми ни стар фи нан си ја, Па пен 
- ди пло ма та и Фри че - но ви нар) су осло бо ђе на од оп ту жбе. Осу-
ђе ни су ка зне за тво ра из др жа ва ли у за тво ру Шпан дау над ко јим су 
за јед нич ку упра ву има ле све че ти ри си ле по бед ни це17). Овај суд18) 
је у до не тој пре су ди осу дио не са мо нај ви ше по ли тич ке и вој не 
ру ко во ди о це Тре ћег Рај ха19), већ је као зло чи нач ке осу дио и сле-
де ће ор га ни за ци је (прав на ли ца) и то: а) вод ство На ци о нал со ци-
ја ли стич ке пар ти је,  б) Ге ста по – Тај ну др жав ну по ли ци ју, в) СС 
је ди ни це  - не за ви сне је ди ни це на ци стич ке пар ти је и г) СД – оба ве-
штај ну ор га ни за ци ју Тре ћег рај ха20). Иако је би ло упор них зах те ва, 
Нир нбер шки суд ни је про гла сио зло чи нач ким сле де ћа прав на ли ца 
и то: а) СА од ре де – удар не од ре де на ци стич ке пар ти је, б) Вла ду 
Тре ћег Рај ха и в) Ге не рал штаб и Вр хов ну ко ман ду не мач ке ар ми-
је21).

14) Б. Зла та рић, „Ха шка кон вен ци ја из 1907. го ди не и ин ди ви ду ал на кри вич на од го вор ност 
за рат не зло чи не“, Југословенскаревијазамеђународноправо, Бе о град, бр. 2/1958, стр. 
296

15) Ин те ре сант но је да из по ли тич ких раз ло га већ у то вре ме ни је би ло ини ци ја ти ве по бед-
нич ких си ла да на исти на чин су де нај од го вор ни јим ли ци ма у фа ши стич кој Ита ли ји, 
би ло пред ме ђу на род ним, би ло пред на ци о нал ним су до ви ма и по ред ис так ну тих зах те ва 
Ети о пи је, Грч ке и Ју го сла ви је.

16) Суд ски про цес у Нир нбер гу је за по чео 20. но вем бра 1945. го ди не и тра јао је до 30. ав гу-
ста 1946. го ди не. За вре ме 218 рад них да на са слу ша но је око 360 све до ка и при то ме је 
раз мо тре но ви ше од 200.000 пи са них све до че ња ко ја су по твр ђе на за кле твом од сут них  
све до ка из ра зних др жа ва.

17) М. Мар ко вић, „Нир нбер шко су ђе ње – при ме на но вих на че ла у ме ђу на род ном кри вич-
ном пра ву“, ЗборникИнститутазакриминолошкаисоциолошкаистраживања, Бе о-
град, бр. 2/1973, стр. 173-185

18) G.M. Gil bert, Nu rem berg Di ary, Lon don, 1948, str. 67-101

19) В. Ва си ли је вић, „Су ђе ње пред ме ђу на род ним вој ним су дом у Нир нбер гу и раз вој ме-
ђу на род ног кри вич ног пра ва“, Југословенскаревијазамеђународноправо, Бе о град, бр. 
3/1971, стр. 305-334

20) А. Ne a ve, Nuremberg :особносвједочанствоосуђењу главнимнацистичкимратним
злочинцима1945-1946, За греб, 1980, стр. 54-89

21) Љ. Пр ље та, Злочинипротивчовечностиимеђународногправа, Бе о град, 1992, стр. 14-
19
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На дру гом кра ју све та, на Да ле ком ис то ку је од лу ка о ка жња-
ва њу22) нај ви ших ја пан ских вој них и по ли тич ких ру ко во ди ла ца за 
во ђе ње агре сив ног ра та и из вр ше не број не зло чи не до не та још 1. 
де цем бра 1943. го ди не на кон фе рен ци ји у Ка и ру ко јој су при су-
ство ва ли пред став ни ци САД, Ве ли ке Бри та ни је и Ки не. Све по је-
ди но сти о то киј ском су ду, би ле су пре ци зи ра не и у ак ту о ка пи ту ла-
ци ји ко ји је Ја пан пот пи сао 2. сеп тем бра 1945. го ди не. Не што пре 
то га, 26. ју ла 1945. го ди не са ве знич ке си ле  су до не ле Потс дам ску 
де кла ра ци ју на осно ву ко је је по том осно ван То киј ски три бу нал. 
На и ме, од лу ком (По себ ним про гла сом – ‘’По ве љом’’) аме рич ког 
ко ман дан та за Да ле ки ис ток, ге не ра ла Да гла са Ма кар ту ра (а не 
уго во ром са ве зних по бед нич ких си ла као у слу ча ју Нир нбер шког 
су да), вој ни суд је осно ван и ра ди су ђе ња ја пан ским вој ним и по-
ли тич ким ру ко во ди о ци ма за зло чи не из вр ше не на Да ле ком ис то ку. 
Овај суд је био са ста вљен од је да на ест су ди ја (без за ме ни ка) ко је је 
име но вао вр хов ни ко ман дант на пред лог вла да са ве знич ких др жа-
ва23) ко је су и пот пи са ле акт о ка пи ту ла ци ји Ја па на. Сва ка од вла да 
др жа ва ко је су би ле у ра ту са Ја па ном име но ва ле су по јед ног су ди-
ју, а суд је до но сио од лу ке ве ћи ном гла со ва. Глав ног ту жи о ца овог 
су да име но ва ле су САД. Вр хов ни ко ман дант је та ко ђе и одо бра вао 
из вр ше ње из ре че них ка зни24). Овај суд је на про це су  ко ји је во ђен  
од 3. ма ја 1946. го ди не до 14. но вем бра 1948. го ди не25) (ка да је из-
ре че на пре су да) од оп ту же них 25 ли ца, се дам ли ца осу дио на ка зну 
смр ти, ше сна ест ли ца  на ка зну до жи вот ног за тво ра, а два ли ца су 
осу ђе на на ка зну за тво ра у тра ја њу од 7 од 20 го ди на. Ни је дан од 
оп ту же них ни је осло бо ђен оп ту жбе26).

22) Од лу ка о ка жња ва њу ја пан ске агре си је до не та је 1. де цем бра 1943. го ди не на кон фе рен-
ци ји у Ка и ру на ко јој су уче ство ва ли аме рич ки пред сед ник Ру звелт, ки не ски пред сед-
ник Чанг Кај Шек и бри тан ски пре ми јер Чер чил, а по је ди но сти су пре ци зи ра не у ак ту о 
ка пи ту ла ци ји Ја па на од 2. сеп тем бра 1945. го ди не.

23) Чла но ве То киј ског су да име но ва ле су сле де ће др жа ве: САД, СССР, Ве ли ка Бри та ни ја, 
Фран цу ска, Ки на, Аустра ли ја, Ка на да, Хо лан ди ја, Но ви Зе ланд, Ин ди ја и Фи ли пи ни. 
Пред сед ник су да је био Аустра ли ја нац Ви ли јам Веб, а глав ни ту жи лац Аме ри ка нац Џо-
зеф Ки нин ко ји је и са чи нио текст од лу ке (‘’По ве ље’’) о уста но вље њу  овог су да. Ова 
По ве ља са др жи са мо 17 чла но ва (за раз ли ку од Ста ту та Нир нбер шког су да ко ји има 30 
чла но ва). И она са др жи исто вет не од ред бе о ме ђу на род ним кри вич ним де ли ма, али не 
пред ви ђа мо гућ ност да се од ре ђе на прав на ли ца – ор га ни за ци ја или гру па – про гла си 
за зло чи нач ку ор га ни за ци ју.. По ред то га, над ле жност То киј ског су да се про сти ра ла на 
из вр ше на ме ђу на род на кри вич на де ла у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 1928. го ди не до 2. сеп тем-
бра 1945. го ди не.

24) R.H. Mi ne ar, Victor’sJustice:TheTokyoWarCrimesTrial, Prin ce ton, 1973, str. 74-123.

25) Оп ту жни ца пред То киј ским су дом је са др жа ва ла 1.218 стра ни ца, суд ска рас пра ва је одр-
жа на на 818 сед ни ца суд ског ве ћа, где је са слу ша но укуп но 418 све до ка уз 4.336 пи-
сме на све до че ња од сут них све до ка, при че му се за пи сник са су ђе ња са сто јао од 48.412 
стра ни це.

26) B.V.A. Ro ling, A. Cas se se, TheTokyotrialandBeyond, Ox ford, 1993, str. 143-152. 
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Но, по сле Дру гог свет ског ра та  на осло бо ђе ним те ри то ри ја-
ма је  осно ва но ви ше раз ли чи тих су до ва ко ји су во ди ли кри вич не 
по ступ ке и су ди ли по је ди ним рат ним зло чин ци ма, углав ном за из-
вр ше на ме ђу на род на кри вич на де ла на њи хо вим те ри то ри ја ма. Та-
ко су осно ва ни: 1) са ве знич ки оку па ци о ни су до ви, 2) на ци о нал ни 
су до ви са ве знич ких др жа ва (др жа ва по бед ни ца) и 3) на ци о нал ни 
су до ви по бе ђе них др жа ва. Ови суд ски ор га ни су су ди ли учи ни о-
ци ма те шких кри вич них де ла про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног 
пра ва ко ја су из вр ше на на од ре ђе ним оку пи ра ним те ри то ри ја ма27). 
На осно ву За ко на број 10. Кон трол ног са ве та за Не мач ку је одр-
жа но у Нир нбер гу још не ко ли ко суд ских про це са (тзв. на кнад ни 
про це си) у вре ме ну од ок то бра 1946. го ди не до апри ла 1949. го ди-
не. У овим про це си ма је пред суд ским ве ћем у два на ест суд ских 
по сту па ка од стра не ту жи о ца Теј ло ра Тел фор да оп ту же но укуп но 
185 по ли тич ких и вој них ру ко во ди ла ца Не мач ког Рај ха од ко јих је 
24 ли ца осу ђе но на смрт (то су про це си Ли сту,  Рен ду ли ћу, Бе меу, 
Шпај де лу и др.).

И у дру гим др жа ва ма (Ју го сла ви ји, СССР, Че хо сло вач кој, 
Пољ ској, Бел ги ји, Фран цу ској, Нор ве шкој) је у  по сле рат ном пе ри-
о ду одр жа но ви ше суд ских про це са пред на ци о нал ним су до ви ма  у 
ко ји ма је утвр ђи ва на кри вич на од го вор ност за учи ње не зло чи не у 
Дру гом свет ском  ра ту. Да кле, у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра-
та ме ђу на род но кри вич но пра во се ре а ли зо ва ло на не ко ли ко ни воа 
и то28): 1) нај ви ши ни во је био ре а ли зо ван пред Нир нбер шким и То-
киј ским су до ви ма где су по ступ ци во ђе ни про тив нај ви ших вој них 
и по ли тич ких ру ко во ди ла ца. Ови суд ски про це си има ју ме ђу на род-
ни ка рак тер. То је нај ви ши ни во ме ђу на род них су до ва, 2) су ђе ње 
пред вој ним су до ви ма др жа ва по бед ни ца, нај пре у оку па ци о ним 
зо на ма у Не мач кој и пред аме рич ким вој ним су до ви ма на Да ле ком 
ис то ку. Ово је сред њи ни во ме ђу на род них су до ва и 3) су ђе ње пред 
на ци о нал ним су до ви ма по је ди них др жа ва где су по ступ ци во ђе ни 
про тив свих учи ни ла ца кри вич них де ла пре ма кри те ри ју му ме ста 
где је кри вич но де ло из вр ше но. Ово је нај ни жи ни во кри вич ног 
пра во су ђа за ме ђу на род на кри вич на де ла.

27)  А. Вајс, „Про бле ми ме ђу на род ног кри вич ног пра во су ђа“, Међународнаполитика, Бе о-
град, бр. 4/1952, стр. 15-16.

28)  C.M. Bas si o u ni, Thelegislativehistoryoftheinternationalcriminalcourt, Ar dsley, 2005, str. 
118-139
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АDHOCТРИБУНАЛИ

Оснивањеаdhocтрибунала29)

Да кле, ме ђу на род но кри вич но пра во се да нас са сто ји из про-
пи са са др жа них у ни зу ме ђу на род них уго во ра, кон вен ци ја, пак то ва 
и про то ко ла. Те жња да се до ђе до ко ди фи ка ци је свих ових про пи са 
је уро ди ла пло дом тек на кра ју два де се тог ве ка иако су ак тив но сти 
упра вље не у овом сме ру от по че ле од мах по сле Дру гог свет ског ра-
та30).  Та ко је Ге не рал на скуп шти на ОУН још 1946. го ди не фор ми ра-
ла Ко ми си ју за ко ди фи ка ци ју и раз војме ђу на род ног кри вич ног пра ва 
ко ја је  ка сни је на зва на Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во и при пре му 
ко дек са ме ђу на род них зло чи на. Ко ми си ја је фор му ли са ла основ не  
прин ци пе31) ме ђу на род ног кри вич ног пра ва ко ји су про из и ла зи ли из 
Нир нбер шке и То киј ске пре су де (тзв. нир нбер шки прин ци пи) и из ра-
ди ла Про јект ко дек са ме ђу на род них зло чи на. Тај је про јект под нет на 
усва ја ње Ге не рал ној скуп шти ни ОУН  1954. го ди не, али због не сла-
га ња ме ђу во де ћим си ла ма све та то га вре ме на  (до ба хлад ног ра та 
и оштро су прот ста вље них бло ко ва) ни је био усво јен 32).

Ге не рал на скуп шти на ОУН је по том на Пе том за се да њу фор-
ми ра ла Ко ми тет за ме ђу на род но кри вич но пра во су ђе ко ји је из ра дио 
На црт Ста ту та  ме ђу на род ног кри вич ног су да и под нео га на усва ја ње  
на Сед мом за се да њу скуп шти не. Пре ма то ме, до но ше ње ко дек са о 
ме ђу на род ним зло чи ни ма и уво ђе ње ме ђу на род ног кри вич ног пра во-
су ђа је по ста ла те ко ви на  по чет ка тре ћег ми ле ни ју ма33). Но, тек 1975. 
го ди не Пе ти кон грес о пре вен ци ји кри ми на ли те та и по сту па њу са учи ни-
о ци ма одр жан у Же не ви усва ја Ре зо лу ци ју о пре вен ци ји тор ту ре и пре вен-
ци ји и су зби ја њу те ро ри зма свих вр ста. Том при ли ком по но во је раз ма тра-
на иде ја о фор ми ра њу Ме ђу на род ног кри вич ног су да34). У окви ру Ко ми си је 

29) По јам три бу на ла је оп шти на зив ко ји је ре зер ви сан са мо за ме ђу на род на су ди шта ко ја 
има ју при вре ме ни зна чај или уско спе ци ја ли зо ва ну над ле жност, за раз ли ку од пој ма 
су да ко ји од ре ђу је су ди ште ко је је уста но вље но са на ме ром да бу де стал ни ор ган са ши-
ро ком над ле жно шћу. (В.Ђ. Де ган, Б. Па ви шић, Међународноказненоправо, op. cit., стр. 
9).

30) W. Scha bas, „War Cri mes in In ter na ti o nal Law“, TheAmericanJournalofInternationalLaw, 
Was hing ton, br. 3/1997, str. 570-572.

31) „По твр да на че ла ме ђу на род ног пра ва при хва ће них ста ту том Нир нбер шког су да“, Наша
законитост, За греб, бр. 1-2/1992, стр. 349. 

32) Ви ди: В. Ва си ли је вић, Међународникривичнисуд, Бе о град, 1961.

33) Ф. Ба чић, „Кри вич но прав ни аспек ти ра та у Хр ват ској“, Законитост, За греб, бр. 5/1992, 
стр. 671-679.

34) Ј.R.W.D. Jo nes, S. Pow les, International criminal practice, Ar dsley, New York, 2003, str. 
312-362
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за људ ска пра ва ОУН и Ме ђу на род ног удру же ња за ка зне но пра во (IAPL) 
из ра ђен је и На црт ста ту та Ме ђу на род ног кри вич ног су да ко ји чак ни за-
пад ни блок зе ма ља ни је био спре ман да при хва ти (по себ но у де лу над ле-
жно сти за го ње ње зло чи на апарт хеј да).

Да љи на по ри ме ђу на род не за јед ни це у ор га ни зо ва њу је дин стве ног 
фрон та бор бе про тив ме ђу на род ног кри ми на ли те та од ви ја ју се углав ном 
у прав цу пред у зи ма ња на по ра на су зби ја њу тр го ви не опој ним дро га ма 
и пси хо троп ним суп стан ци ја ма. Та ко је пет на ест Ка риб ских  и Ла ти но а-
ме рич ких др жа ва  по др жа ло иде ју о Ме ђу на род ном кри вич ном су ду35) на 
Спе ци јал ној се си ји о нар ко тич ним дро га ма Ге не рал не скуп шти не ОУН 
1989. го ди не. Но, овој иде ји су се оштро ус про ти ви ле САД, Ве ли ка Бри-
та ни ја и Фран цу ска.  Ме ђу на род но прав на ко ми си ја Ге не рал не скуп шти не 
ОУН је ипак на ста ви ла са ра дом на сту ди ји о фор ми ра њу, над ле жно сти ма 
и пра ви ли ма по сту па ња ме ђу на род ног кри вич но суд ског ор га на о че му је 
по себ но би ло ре чи 1990. го ди не у Ха ва ни на Осмом кон гре су ОУН о пре-
вен ци ји зло чи на и по сту па њу са из вр ши о ци ма. Сле де ће го ди не Ме ђу на-
род но прав на ко ми си ја је пре зен ти ра ла свој Из ве штај о зло чи ни ма про тив 
ми ра, чо веч но сти и без бед но сти чо ве чан ства на Ше стом ко ми те ту ОУН36). 
Пи та ње фор ми ра ња над на ци о нал ног суд ског ор га на је по том раз ма тра но 
ви ше пу та и то: 1991. го ди не у окви ру Фон да ци је за уста но вље ње ме ђу на-
род ног кри вич ног су да (FE ICC), 1992. го ди не од стра не ме ђу на род ног на-
уч ног и про фе си о нал ног са ве то дав ног ве ћа УН (IS PAC) и Ме ђу на род ног 
удру же ња за ка зне но пра во (IAPL).

И та да, уме сто фор ми ра ња стал ног суд ског ор га на у окви ру и под 
окри љем ОУН, по чет ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка по чи њу  да ја ча ју 
иде је о осни ва њу по себ них су до ва (тзв. аd  hoc су до ва) за по је ди не слу ча-
је ве кр ше ња ме ђу на род них пра ва 37). Та кви пред ло зи су по себ но би ли 
гла сно из ра же ни од стра не Се на та и Пред став нич ког до ма Кон гре са 
САД ка да су за по че ла и не фор мал на са слу ша ња о зло де ли ма ирач ког 
пред сед ни ка Са да ма Ху се и на и дру гих ирач ких вој них и по ли тич ких 
ру ко во ди ла ца за по вре де ме ђу на род ног пра ва за вре ме агре си је Ира ка 
на  Ку вајт 1990. го ди не. Иако је, да кле, по сле Дру гог свет ског ра та у 
окви ру Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја или ње них по је ди них ор-
га на би ло ви ше по ку ша ја да се осну је је дан стал ни ме ђу на род ни 
кри вич ни суд ски ор ган, ти по ку ша ји су оста ли без успе ха. Тек по-

35) B. Bro om hall,Internationaljusticeandtheinternationalcriminalcourt:betweensovereig-
nityandtheruleoflaw, Ox ford, 2004, str. 289-312.

36) Ви ди: ComentariesontheInternationalLawCommissions,DraftCodeoftheCrimeagainst
thePeaceandSecurityofMankind, AIDP, 1993. 

37) Ви ди:  Међународникривичнитрибунал,Зборникдокумента, Бе о град, 1996.; И. Јо си-
по вић, Хашкоинплементацијскоказненоправо, За греб, 2000; Ј.М. Hen cka erts, B.L. Do-
swald, Обичајномеђународнохуманитарноправо, Cam brid ge, 2005. 
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чет ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка са рат ним зби ва њи ма  на про-
сто ри ма бив ше СФР Ју го сла ви је и Ру ан де, ја ча ју иде је да се осну ју 
по себ ни аd hoc три бу на ли38) за су ђе ње учи ни о ци ма нај о збиљ ни јих 
и нај те жих  по вре да ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва на  под руч-
ју ових  др жа ва39).

На осно ву По ве ље ОУН40) и гла ве VII осно ва на су два аd 
hoc три бу на ла41). То су: 1) Три бу нал за го ње ње ли ца од го вор них за 
озбиљ не по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва из вр ше не на 
тлу бив ше СФР Ју го сла ви је (по знат као Ха шки три бу на)42) ко ји је 
осно ван  Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти ОУН број 827 од 25. ма-
ја 1993. го ди не. Ре зо лу ци јом истог ор га на број 1503 од 28. ав гу ста 
2003. го ди не по ста вље на је ‘’за вр шна стра те ги ја’’ ко јом је пред ви-
ђе но да све ис тра ге пред овим суд ским ор га ном бу ду окон ча не до 
кра ја 2004. го ди не, а пр во сте пе ни по ступ ци до кра ја 2008. го ди-
не, ка ко би до кра ја 2010. го ди не би ли окон ча ни и сви кри вич ни 
по ступ ци по прав ним ле ко ви ма и 2) Ме ђу на род ни кри вич ни три-
бу нал за Ру ан ду ко ји је осно ван Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти 
ОУН број 955 од 8. но вем бра 1994. го ди не43).

Да кле, ко нач ну пре ми је ру је ме ђу на род но кри вич но пра во су ђе  
до жи ве ло на при ме ру рат них зби ва ња на про сто ри ма бив ше СФР 
Ју го сла ви је44), од но сно Ру ан де де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. 

38) лат. tri bu nal, озна ча ва су диј ску сто ли цу, суд. (Д. Јо ва ше вић, Лексиконкривичногправа, 
Бе о град, 2011, стр. 249)

39) Због не мо ћи на вој ним и по ли тич ким ни во и ма, од го вор ме ђу на род не за јед ни це на су коб 
у бив шој СФР Ју го сла ви ји био је про ти ву ре чан и не бла го вре мен. О ства ра њу од го ва ра-
ју ћег три бу на ла пре го ва ра ло се још у то ку су ко ба – не са мо као о за ка сне лој ме ри за спа-
са ва ње обра за, већ и због по бо жног ве ро ва ња да ће он слу жи ти као сред ство од вра ћа ња 
од вр ше ња да љих зло чи на. Иде ју о фор ми ра ју ова квог три бу на ла је у про ле ће 1992. 
го ди не из нео Р. Ба дин тер, бив ши ми ни стар прав де Фран цу ске. Пр ви на црт Ста ту та овог 
три бу на ла из ра ди ла је тро чла на ко ми си ја ко ју је име но ва ла Кон фе рен ци ја о европ ској 
без бед но сти и са рад њи. (А. Cas se se, Међународнокривичноправо, op. cit., стр. 395-398).

40) Три бу на ли су осно ва ни као при нуд не, оп ште о ба ве зу ју ће ме ре у окви ру овла шће ња Са-
ве та без бед но сти из чла на 41. По ве ље УН ра ди спре ча ва ња на ру ша ва ња ми ра. Та ко ђе, 
пре ма По ве љи УН и то чла ну 29. Са вет без бед но сти је овла шћен да осни ва по моћ на 
те ла и упра во као та кво те ло су и осно ва ни три бу на ли.

41) Ј.Е. Аckerman, E.O Sul li van,PracticeandProcedureoftheInternationalCriminalTribunal
fortheformerYugoslaviawithselectedmaterialsfromInternationalCriminalTribunalfor
Rwanda,Hague, Lon don, Bo ston, 2000, str. 67-89.

42) И. Јо си по вић, „Но во хр ват ско ин пле мен та циј ско ка зне но пра во: про це сно прав ни и ор-
га ни за ци о ни аспек ти“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, За греб, бр. 2/2003, 
стр. 843-876.

43) H. Rog ge man, „Ин тер на ци о нал ни ка зне ни суд УН из 1993. го ди не и зло чи ни у бал кан-
ском ра ту“, ЗборникПравногфакултетауСплиту, Сплит, бр. 1-2/1994, стр. 39-48.

44) Ф. Ба чић, „Кри вич но прав ни аспек ти ра та у Ре пу бли ци Хр ват ској“, Законитост, За греб, 
бр. 5/1992, стр. 671-679.
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Та да се, пр во, при бе гло ко ри шће њу гла ве VII, По ве ље ОУН и чла на 
29. ка ко би се фор ми рао Ме ђу на род ни три бу нал за су ђе ње ли ци ма од-
го вор ним за озбиљ не по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва из-
вр ше не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је од 1991. го ди не 45).  На и ме, још 
13. ју ла 1992. го ди не Са вет без бед но стиОУН  је Ре зо лу ци јом број 764 
оба ве зао све стра не у су ко би ма на про сто ри ма бив ше СФР Ју го сла ви-
је46) на из ри чи ту при ме ну ху ма ни тар ног ме ђу на род ног пра ва, а по себ но 
Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не47). У Ре зо лу ци ји број 771 од 13. 
ав гу ста 1992. го ди не Са вет без бед но сти ОУН је по но во из ра зио за бри-
ну тост због на ста вља ња чи ње ња по вре да ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва, по себ но на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не48) укљу чу ју ћи ма-
сов на при сил на исе ља ва ња и де пор та ци је ци ви ла, хап ше ња и зло у по-
тре бу ци ви ла у ло го ри ма, на мер не на па де на не бор це, бол ни це и ам бу-
лан те, спре ча ва ње ис по ру ке хра не и ме ди цин ских по тре ба ци ви ли ма и 
обе сном оште ће њу или уни ште њу имо ви не 49). Том при ли ком по зва не су 
др жа ве и ме ђу на род не ор га ни за ци је да при ку пља ју и Са ве ту без бед но сти 
до ста вља ју по дат ке и ин фор ма ци је о из вр ше ним зло чи ни ма и по вре да ма 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва50).

По том Са вет без бед но сти ОУН у Ре зо лу ци ји број 808 од 22. 
мар та 1993. го ди не од лу чу је да фор ми ра Ме ђу на род ни три бу нал за го ње-
ње ли ца од го вор них  за озбиљ не по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва51) из вр ше не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је од 1991. го ди не52) 
што ко нач но и чи ни Ре зо лу ци јом  број 827 од 25. ма ја 1993. го ди не 
ка да је усво јен Ста тут  три бу на ла са се ди штем у Ха гу53). Овај Три бу нал54) 

45) Basic Documents, United Nations, ICTY, Hague, 1995, str. 5-27.

46) И. Зво на рек, „Кр ше ње ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва од стра не агре со ра 
ти је ком до мо вин ског ра та“, Правнивјесник, Оси јек, бр. 3-4/1997, стр. 151-169.

47) R. Gold sto ne, „War Cri mes Law co mes of Age“, TheAmericanJournalofInternationalLaw, 
Was hing ton, br. 2/2000, str. 417-418.

48) C.M. Bas si o u ni, AmanualonInternationalHumanitarianLawandarmcontrolaggrements, 
Ar dsley, 2000, str. 131-168.

49) B. Sim ma, „The re spon si bi lity of in di vi du als for hu man rights abu ses in in ter nal con flicts: 
A po si ti vist vi ew“, TheAmericanJournalofInternationalLaw, Was hing ton, br. 2/1999, str. 
304-314.

50) I. Ban te kas, Principles of direct and superior responsibility in international humanitarian
law, Man che ster, 2002, str. 45-59.

51) С. Фа би ја нић Га гро, „Не ме ђу на род ни ору жа ни су ко би у прак си Ме ђу на род ног кри вич-
ног три бу на ла за бив шу Ју го сла ви ју“, ЗборникПравногфакултетауРијеци, Ри је ка, бр. 
2/2007, стр. 1113-1138.

52) М. Prin ce, M.A. Prin ce,UNgenocidoimpuni:L’Armenocide,Beirut,1967, str. 78-92. 

53) И. Зво на рек, „Кр ше ње ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва од стра не агре со ра 
ти је ком до мо вин ског ра та“, Правнивјесник, Оси јек, бр. 3-4/1997, стр. 151-169.

54) B. Bro om wal,Internationaljusticeandtheinternationalcriminalcourt, op.cit. str. 312-351
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је до са да до нео ви ше пре су да за учи ње на ме ђу на род на кри вич на де ла: а)  
зло чин про тив чо веч но сти, б) рат не  зло чи не, ц) те шке по вре де за ко на и 
оби ча ја ра то ва ња  и д) зло чин ге но ци да55) (пр ви пут је суд ско ве ће ко јим је 
пред се да вао су ди ја Ал ми ро Ро дри гез ав гу ста 2002. го ди не из ре кло ка зну 
за нај те же кри вич но де ло ове вр сте – ге но цид, ге не ра лу Ра ди сла ву Кр сти-
ћу за из вр ше ни зло чин у Сре бре ни ци) .

Сли чан Три бу нал56) је осно ван Ре зо лу ци јом Са ве та без бед-
но сти ОУН број 955 од 8. но вем бра 1994. го ди не ра ди утвр ђи ва-
ња кри вич не од го вор но сти и ка жња ва ње ли ца од го вор них за из-
вр ше на кри вич на де ла про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва 
за вре ме гра ђан ског ра та у Ру ан ди57). Овај три бу нал58) има се ди ште 
у гра ду Ару ши у Тан за ни ји и ње гов је за да так да утвр ди кри вич ну 
од го вор ност и из рек не ка зне учи ни о ци ма  нај те жих кри вич них де-
ла у Ру ан ди59). Та ко је суд ско ве ће три бу на ла ко јим је пред се да вао 
су ди ја Ви ли јам Се ку ле кра јем 2003. го ди не бив шем гра до на чел ни-
ку Му кин га – Ју ве на лу Ка је ли је лу, при пад ни ку Ху ту пле ме на из-
ре кло ка зну до жи вот ног за тво ра за кри вич но де ло ге но ци да60) над 
Тут си ма ко је је из вр ше но у гра ду Ру хен ге ри ју.

Организацијаипоступакпредаdhocтрибуналима

С об зи ром да су ор га ни за ци ја и по сту пак61) оба аd  hoc  кри-
вич на три бу на ла за сно ва ни на истим по став ка ма и на че ли ма, из ло-
жи ће мо ка рак те ри сти ке Ха шког три бу на ла. При то ме тре ба ука за-

55) N. Ci gar, S. Me štro vić,GenocideinBosnia:thepoliticeofethniccleaning, Te xas, 1995, str. 
43-76

56) D.L. Jon son, „The In ter na ti o nal Tri bu nal for Rwan da“, InternationalReviewofPenalLaw, br. 
1-2/1996, str. 211-233.

57) C. Van de Wynga ert, Internationalcriminallaw, Klu wer, Ha gue, Lon don, Bo ston, 2001, str. 
12-34.

58) У то ку 2003. го ди не уме сто Кар ле дел Пон те за глав ног ту жи о ца овог три бу на ла по ста-
вљен је Ха шан Џа лов из Гам би је. Од осни ва ња до кра ја 2003. го ди не овај је три бу нал 
осу дио два на ест ли ца оп ту же них за ме ђу на род на кри вич на де ла из вр ше на у гра ђан ском 
ра ту у Ру ан ди. 

59) G.Yaco u bian, „The ef fi cacy of in ter na ti o nal cri mi nal ju sti ce: Eva lu a ting the af ter math of the 
Rwan dan ge no ci de“, WorldAffairs, Was hing ton, broj 4/1999, str. 186-192

60) Б. Лук шић, „Ge no ci de and com mand re spon si bi lity“, ЗборникПравногфакултетауСпли-
ту, Сплит, бр. 4/2001, стр. 283-291.

61) В. Ра кић Во ди не лић, „При каз Пра ви ла о по сту пу и до ка зи ва њу Ме ђу на род ног три бу на-
ла за су ђе ње ли ци ма за ко је се прет по ста вља да су од го вор на за те шке по вре де ме ђу на-
род ног ху ма ни тар ног пра ва учи ње не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је“, Југословенска
ревијазамеђународноправо, Бе о град, бр. 1-2/1994, стр. 122-131.
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ти на раз ли ке у над ле жно сти ма три бу на ла  за Ру ан ду62) у од но су на 
Ха шки три бу нал. Те раз ли ке се сво де на сле де ће63):

1. про стор на над ле жност је ши ре од ре ђе на у Ста ту ту три-
бу на ла за Ру ан ду јер се она про сти ре на сва кри вич на де ла ко ја 
су из вр ше на на те ри то ри ји Ру ан де, али и на те ри то ри ји су сед них 
др жа ва под усло вом да су кри вич на де ла из вр ши ла ли ца ко ја су др-
жа вља ни Ру ан де. Ха шки три бу нал је пак над ле жан за ме ђу на род на 
кри вич на де ла ко је су из вр ше на са мо на те ри то ри ји бив ше СФР 
Ју го сла ви је, 

2. вре мен ска над ле жност је уже од ре ђе на  у Ста ту ту Три бу-
на ла за Ру ан ду64) јер је овај три бу нал над ле жан са мо за ме ђу на-
род на кри вич на де ла ко ја су из вр ше на у вре мен ском пе ри о ду од 1. 
ја ну а ра до 31. де цем бра 1994. го ди не. На су прот то ме, над ле жност 
Ха шког три бу на ла се про сти ре на сва ме ђу на род на кри вич на де ла 
ко ја су из вр ше на у пе ри о ду од 1991. го ди не (без од ре ђе ња тач ног 
да ту ма у 1991. го ди ни, као и без од ре ђе ња до ка да се ова де ла мо гу 
из вр ши ти што прак тич но зна чи да се та над ле жност про сти ре на 
сва кри вич на де ла ко ја про це ни ту жи ла штво). Та ко се пред овим 
три бу на лом во де кри вич ни по ступ ци и за кри вич на де ла ко ја су 
из вр ше на у то ку 1998. и 1999. го ди не, да кле у вре ме пре и за вре ме 
НА ТО агре си је на СР Ју го сла ви ју и

3. ствар на над ле жност три бу на ла65) за Ру ан ду је уже од ре ђе-
на. На и ме, пре ма Ста ту ту Три бу на ла за Ру ан ду66), он је над ле жан 
за  утвр ђи ва ње кри вич не од го вор но сти и из ри ца ње ка зни учи ни о-
ци ма кри вич них де ла: а) ге но ци да, б) зло чи на про тив чо веч но сти 
и ц) те шких по вре да чла на 3. Же нев ске кон вен ци је за за шти ту жр-
та ва ра та из 1949. го ди не и Дру гог до пун ског про то ко ла из 1977. 
го ди не ко ја су из вр ше на на те ри то ри ји Ру ан де (бу ду ћи да се ов де 
не ра ди о ме ђу на род ном, већ о уну тра шњем ору жа ном су ко бу, али 
са огром ним бро јем ци вил них жр та ва), али и у слу ча ју из вр ше ња 

62) Из ме ђу Ха шког три бу на ла и Три бу на ла за Ру ан ду по сто ји ви ше раз ли ка ко је се огле да ју 
у сле де ћем: 1)  Три бу нал за Ру ан ду је осно ван на зах тев вла де у овој африч кој др жа ви, 
до ду ше не оне вла де ко ја је и от по че ла гра ђан ски рат, 2) рат у Ру ан ди је про гла шен за 
гра ђан ски рат- да кле уну тра шњи ору жа ни су коб, а не за ме ђу на род ни ору жа ни су коб и  
3) ка зне ко је су из ре че не од стра не Три бу на ла за Ру ан ду се мо гу из вр ша ва ти и у Ру ан ди, 
а то још увек ни је слу чај за др жа ва ма  чи јим др жа вља ни ма се су ди ло у Ха шком три бу-
на лу.

63) C.M. Bas si o u ni, Amanualoninternationalhumanitarianlawandarmscontrolaggrements, 
Ar dsley, 2000, str. 131-168.

64) Б. Кри во ка пић, „Ме ђу на род ни кри вич ни три бу нал за бив шу Ју го сла ви ју и Ру ан ду – pro 
et con tra“, Страниправниживот, Бе о град, бр. 1-3/1996, стр. 43-65.

65) G. Met tra uh, Internationalcrimesattheadhoctribunals, Ox ford, 2005, str. 289-316.

66) Б. Кри во ка пић, „Ме ђу на род ни три бу нал за Ру ан ду“,Југословенскаревијазамеђународ-
ноправо, Бе о град, бр. 1/1997, стр. 73-80.
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кри вич них де ла од стра не др жа вља на Ру ан де, ако су та де ла из вр-
ше на ван те ри то ри је ове др жа ве. Да кле, три бу нал за Ру ан ду ни је 
над ле жан за зло чи не ко ји се мо гу из вр ши ти у кон тек сту ме ђу на-
род ног ору жа ног су ко ба тј. те шка кр ше ња Же нев ских кон вен ци ја 
из 1949. го ди не и кр ше ња за ко на и оби ча ја ра та. На су прот то ме, 
Ха шки три бу нал је над ле жан за сле де ћа ме ђу на род на кри вич на де-
ла: а) зло чин про тив чо веч но сти, б) зло чин ге но ци да, ц) те шке по-
вре де Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не и д) кр ше ње за ко на и 
оби ча ја ра то ва ња67). 

Ха шки три бу нал чи не сле де ћи ор га ни: 1) суд ска ве ћа (пр во-
сте пе но и жал бе но), 2) ту жи ла штво и 3) се кре та ри јат три бу на ла. 
Суд ска ве ћа су са ста вље на од је да на ест не за ви сних су ди ја, од ко јих 
су тро ји ца су ди ја у пр во сте пе ном ве ћу (при че му не мо гу да бу ду 
из исте др жа ве) и пет су ди ја у жал бе ном ве ћу.  Ста тут пред ви ђа од-
ре ђе не усло ве по треб не за из бор су ди ја овог три бу на ла. За су ди ју 
мо гу би ти иза бра на ли ца ви со ких мо рал них осо би на,  не при стра-
сна и са ин те гри те том ко ја по се ду ју ква ли фи ка ци је ко је се зах те-
ва ју у њи хо вим др жа ва ма за нај ви ша су диј ска зва ња. Њих би ра ге-
не рал на скуп шти на ОУН на вре ме од че ти ри го ди не. Су ди је би ра ју 
пред сед ни ка три бу на ла ко ји пред се да ва по ступ ком пред жал бе ним 
ве ћем (чл. 12, 13, и  14. Ста ту та). 

Ту жи лац је од го во ран за ис тра гу учи ње них зло чи на и оп ту-
же ње ли ца од го вор них за кри вич на де ла из над ле жно сти три бу на-
ла. То је не за ви сни ор ган три бу на ла ко га по ста вља Са вет без бед-
но сти ОУН. То мо ра би ти ли це ви со ких мо рал них ква ли те та ко је 
по се ду је нај ви ши ни во струч не ком пе тен ци је и ис ку ства у во ђе њу 
ис тра га и оп ту жби у кри вич ним ства ри ма. Би ра се на пе ри од од че-
ти ри го ди не (члан 16. Ста ту та). Се кре та ри јат је од го во ран за ад ми-
ни стра ци ју и услу ге Ме ђу на род ном три бу на лу. Чи не га се кре тар и 
оста ло осо бље. Се кре та ра по ста вља  ге не рал ни се кре тар ОУН на 
пе ри од од че ти ри го ди не. Осо бље се кре та ри ја та по ста вља се кре-
тар (члан 17.).

Од ред бе чл. 18-26. Ста ту та уре ђу ју кри вич ни по сту пак пред 
Три бу на лом. Ту жи лац за по чи ње ис тра гу по слу жбе ној ду жно сти 
или на осно ву при ба вље них ин фор ма ци ја из би ло ког из во ра (нпр. 
вла да и ор га на ОУН, не вла ди них и ме ђу вла ди них ор га ни за ци ја). 
Он при ма све ин фор ма ци је и од лу чу је о то ме да ли по сто ји до вољ-
но осно ва за оп ту же ње не ког ли ца. При то ме, он мо же да ис пи ту је 
осум њи че ног, жр тве или све до ке, као и да при ку пља ре ле вант не 

67)  Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичног законаСРЈугославије, Бе о град, 2002, стр. 14 и 
да ље; Б. Пе тро вић,  Д. Јо ва ше вић, Међународнокривичноправо, Са ра је во, 2010, стр. 
89-93.
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до ка зе, те да пред у зи ма по је ди не ис тра жне рад ње на ли цу ме ста. 
У оба вља њу ових по сло ва он мо же да тра жи по моћ ор га на  др жа ве 
где се та кве рад ње пред у зи ма ју. Осум њи че ни ко га ис пи ту је ту жи-
лац има пра во на бра ни о ца по свом из бо ру, као и пра во на бес-
плат ну прав ну по моћ по ста вље ног бра ни о ца, те пра во на пре во-
ђе ње це ло куп ног ма те ри ја ла на свој је зик. Ка да утвр ди да по сто ји 
‘’слу чај’’, ту жи лац при пре ма оп ту жни цу ко ја са др жи чи ње нич ни 
опис де ла, кри вич но де ло ко је се оп ту же ном ста вља на те рет, као 
и са ку пље не до ка зе. По том се оп ту жни ца  до ста вља су ди ји пр во-
сте пе ног ве ћа.

Сле ди фа за пре и спи ти ва ња оп ту жни це68). То је над ле жност 
су ди је пр во сте пе ног ве ћа, ко ји ка да утвр ди да је ‘’слу чај’’ до вољ но 
фор ми ран, по твр ђу је оп ту жни цу или ако ни је за до во љан, мо же да 
исту од ба ци. По сле по твр де оп ту жни це, су ди ја на зах тев ту жи о ца 
мо же да из да на ре ђе ње и на ло ге за хап ше ње, за др жа ва ње, пре да-
ва ње и тран сфер оп ту же ног или дру га на ре ђе ња од зна ча ја за да ље 
во ђе ње кри вич ног по ступ ка. Пре тре сни по сту пак  пред пр во сте-
пе ним ве ћем је сле де ћа фа за по ступ ка пред Ха шким три бу на лом. 
Ве ће је ду жно да обез бе ди ко рект но и бр зо во ђе ње кри вич ног по-
ступ ка у са гла сно сти са Пра ви ли ма про це ду ре и до ка зи ва ња, уз 
пу но по што ва ње пра ва оп ту же ног, као и за шти те жр та ва и све до ка. 
Ли це про тив ко га је по твр ђе на оп ту жни ца се при тва ра, по том  се 
оба ве шта ва о оп ту жба ма про тив ње га и при во ди три бу на лу. 

По от по чи ња њу пре тре са, пр во се чи та оп ту жни ца, за тим се 
утвр ђу је да ли су по што ва на сва пра ва оп ту же ног, као и  да ли је он 
раз у мео оп ту жни цу. По том се оп ту же ни по у ча ва  о пра ву да од го-
во ри на све на во де оп ту жни це. Пр во сте пе но ве ће та да утвр ђу је да-
тум пре тре са. Са слу ша ње је јав но осим ако по сто је раз ло зи за ис-
кљу че ње јав но сти у скла ду са Пра ви ли ма про це ду ре и до ка зи ва ња.

Члан 21. Ста ту та Ха шког три бу на ла га ран ту је оп ту же ном 
ли цу сле де ћи кор пус пра ва, ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти чу сле де-
ћа пра ва: 1) јед на кост пред три бу на лом, 2) пра во на по ште но и јав-
но са слу ша ње, 3) прет по став ка не ви но сти као и 4) га ран ци је пу не 
рав но прав но сти оп ту же ног као што су: а) да бу де сме ста и де таљ но 
оба ве штен на свом је зи ку о при ро ди и осно ва ма оп ту жбе, б) да има 
од го ва ра ју ће вре ме и мо гућ но сти за при пре му од бра не, као и пра-
во да ко му ни ци ра са бра ни о цем по свом из бо ру, в) да му се су ди 
без не по треб ног од ла га ња, г) да му се су ди у лич ном при су ству, 
као и да се бра ни лич но и уз струч ну по моћ, д) да ис пи ту је све до ке 
оп ту жбе и да обез бе ди при су ство и ис пи ти ва ње све до ка од бра не, 

68)  Д. Јо ва ше вић,Међународнакривичнадела-одговорностикажњивост, Ниш, 2009, 
стр. 116-121.
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е) пра во на бес плат ну по моћ пре во ди о ца и ф) да не бу де при ну ђен 
да све до чи про тив се бе или да при зна кри ви цу.

Ка да је кри вич на ствар у до вољ ној ме ри ра све тље на и раз ре-
ше на,  пр во сте пе но ве ће об ја вљу је пре су ду ко ја се до но си ве ћи ном 
гла со ва. Уз из ре ку о кри ви ци и ка зни, пре су да се до пу ња ва пи сме-
ним обра зло же њем ко је мо же да са др жи и из дво је на ми шље ња и 
не сла га ња по је ди них су ди ја – чла но ва су де ћег ве ћа. Не за до вољ на 
стра на мо же да из ја ви жал бу из сле де ћих раз ло га: 1) због гре шке у 
прав ним пи та њи ма ко је од лу ку су да чи не мањ ка вом и 2) због чи-
ње нич не гре шке ко ја је до ве ла до не пра вил не од лу ке. О под не тој 
жал би од лу чу је жал бе но ве ће ко је на пад ну ту од лу ку мо же да: а)  
по твр ди,  б) по ни шти или ц) про ме ни (пре и на чи). Ка да се от кри је 
но ва чи ње ни ца ко ја ни је по сто ја ла у вре ме су ђе ња пред пр во сте-
пе ним или жал бе ним ве ћем, а ко ја мо же да бу де од од лу чу ју ћег 
зна ча ја за од лу ку су да, осу ђе но ли це или ту жи лац мо гу под не ти 
три бу на лу зах тев за по на вља ње по ступ ка. То је је ди на вр ста ван-
ред ног прав ног ле ка ко ји по зна је Ста тут Ха шког три бу на ла.

Основ не те шко ће69) са  ко ји ма се у до са да шњем ра ду су о ча-
вао Ха шки три бу нал мо гу се све сти на сле де ће70): 1) не до вољ на 
са рад ња др жа ва у по гле ду хап ше ња и пре да је оп ту же них ли ца и 
при сту па до ка зи ма што оте жа ва ефи ка сан рад ту жи ла штва, 2) ви-
ше го ди шње тра ја ње по је ди них ис тра га што је омо гу ћи ло мно гим 
осум њи че ни ма да умру пре по чет ка су ђе ња или пре до но ше ња суд-
ске од лу ке (па је на тај на чин њи хо ва кри ви ца оста ла не у твр ђе на), 
3) не рав но пра ван по ло жај од бра не  у од но су на ис тра жно тех нич ке 
и вре мен ске мо гућ но сти ко ји ма рас по ла же ту жи ла штво, 4) адвер-
сар ни си стем су ђе ња ко ји у сло же ним и обим ним слу ча је ви ма, до-
во ди до не ра зум но ду го трај них суд ских по сту па ка што до во ди до 
ко ли зи је два ва жна про це сна на че ла: а) прет по став ке не ви но сти 
и б) нео гра ни че ног тра ја ња при тво ра и 5) окол ност да су ди је не 
при су ству ју на год ба ма ту жи ла штва са оп ту же ни ма ко ји се че сто 
за вр ша ва ју спо ра зу мом о при зна њу кри ви це71).

69)  М. Гр гић, „Прак тич на при мје на од ре да ба ме ђу на род ног ка зне ног пра ва“, Зборникрадо-
ва,Актуелнапитањаказненогзаконодавства, За греб, 2007, стр. 289-323.

70)  В. Ди ми три је вић, О. Ра чић, В. Ђе рић, Т. Па пић, В. Пе тро вић, С. Об ра до вић, Основи
међународногјавногправа, Бе о град, 2007, стр. 233-234.

71) А. Маršavelski, „A com pa ra son bet we en the ICTY and the ICC and the ir con tri bu ti ons for the 
vic tims of in ter na ti o nal cri mes“, Правник, За греб, бр. 1/2008, стр. 163-165.
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СТАЛНИМЕЂУНАРОДНИКРИВИЧНИСУД

Оснивањеинадлежностсуда

Ме ђу на род ни аd hoc три бу на ли ни су за до во љи ли свет ску, ни 
ла ич ку, ни прав нич ку јав ност у по гле ду осе ћа ња прав де и пра вич-
но сти. Све ја че се ис по ља ва по тре ба за осни ва њем јед ног стал ног и 
уни вер зал ног ме ђу на род ног кри вич ног су да72) пред ко јим би од го-
ва ра ли из вр ши о ци свих ме ђу на род них зло чи на без об зи ра чи ји су 
др жа вља ни и без об зи ра на сво ју функ ци ју и ме сто где су зло чи ни 
из вр ше ни73).  Као ре зул тат та кве те жње и свих ра ни је уло же них на-
по ра, ко нач но је усво јен Рим ски ста тут74) Ме ђу на род ног кри вич ног 
су да на Ди пло мат ској кон фе рен ци ји у Ри му ју ла 1998. го ди не75). Од 
укуп но при сут них 148 пред став ни ка др жа ва, 120 је гла са ло за Ста-
тут, 21 др жа ва је би ла уз др жа на, док је се дам би ло про тив76).  Да би 
суд по чео да функ ци о ни ше би ло је по треб но да Ста тут пот пи ше и 
ра ти фи ку је нај ма ње 60 др жа ва. 

Да на 1. ју ла 2002. го ди не овај Ста тут Ме ђу на род ног кри вич-
ног су да (по знат и као Рим ски ста тут)77) је сту пио на сна гу чи ме 
је суд фор мал но и  осно ван (ка да је да кле из вр ше на ко ди фи ка ци ја 
ме ђу на род ног кри вич ног пра ва), а 11. мар та 2003. го ди не у при су-
ству пред став ни ка 89 др жа ва (пот пи сни ца Ста ту та) и ге не рал ног 
се кре та ра ОУН Ко фи Ана на ина у гу ри са но је осам на ест су ди ја овог 
су да на че лу са пред сед ни ком су да, ка над ским су ди јом Фи ли пом 
Кир шом (ко ји је сво је вре ме но био пред се да ва ју ћи Рим ске кон фе-
рен ци је 1998. го ди не ка да је и усво јен Ста тут овог су да). Не што 
ка сни је 21. апри ла 2003. го ди не за глав ног ту жи о ца овог су да иза-
бран је Ар ген ти нац Лу ис Мо ре но Окам по. Стал ни Ме ђу на род ни 

72) А. Есер, „На пу ту ка ме ђу на род ном ка зне ном су ду, на ста нак и те мељ не цр те Рим ског 
ста ту та“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, За греб, бр. 1/2003, стр. 133-163.

73) М. Да ма шка, „Пра ви ци ље ви ме ђу на род ног ка зне ног пра во су ђа“, Хрватскиљетописза
казненоправоипраксу, За греб, бр. 1/2008, стр. 13-33.

74) Д. Де рен чи но вић, „Ин пле мен та ци ја ма те ри јал но прав них од ред би Ста ту та Ме ђу на род-
ног ка зне ног су да (Рим ски ста тут) у хр ват ском ка зне ном за ко но дав ству“, Хрватскиље-
тописзаказненоправоипраксу, За греб, бр. 2/2003, стр. 877-906.

75) Ви ди:  U.N. Doc. А/Conf. 183/9, In ter na ti o nal Le gal Ma te ri als, 1999.; Ch.. Bla ke sley, Ju ris-
dic tion, De fi ni tion and Trig ge ring Mec ha nism, The In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt, 13. No u vel-
les etu des pe na les, AIDP, 1997. 

76) Про тив Ста ту та стал ног ме ђу на род ног кри вич ног су да из ја сни ли су се пред став ни ци 
сле де ћих др жа ва: САД, Кинe, Израелa, Индијe, Иракa, Либијe и Катарa.

77) О. Ра чић, „Је дан по глед на стал ни Ме ђу на род ни кри вич ни суд“, Међународнаполитика, 
Бе о град, бр. 1072/1998, стр. 16.
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кри вич ни суд78) је ко нач но по чео са ра дом 1. ју ла 2003. го ди не. Та ко 
је отво ре на но ва стра ни ца у исто ри ји људ ске ци ви ли за ци је. Не дав-
ним по кре та њем по ступ ка про тив пу ков ни ка Мо а ме ра ел Га да фи ја 
и дру гих нај ви ших ли биј ских зва нич ни ка  у на ред ном пе ри о ду је за 
оче ки ва ти и пр ве суд ске про це се пред овим су дом.

Ме ђу на род ни кри вич ни суд79) осно ван Рим ским ста ту том је 
ком пле мен та ран на ци о нал ном пра во су ђу. На и ме, усво је но је гле-
ди ште, са др жа но у Пре ам бу ли Ста ту та, да је пре све га на др жа-
ва ма да го не учи ни о це ме ђу на род них зло чи на, а тек ако оне то не 
учи не, по сту пак по кре ће Ме ђу на род ни суд. Се ди ште Ме ђу на род-
ног кри вич ног су да је у Ха гу у Хо лан ди ји, с тим што оно мо же да 
бу де и на дру гом ме сту кадa и где се то по ка же нео п ход ним. Ова-
ко схва ће на ком пле мен тар ност зна чи да је Ме ђу на род ни кри вич ни 
суд са мо про ши ре ње на ци о нал не кри вич не ју рис дик ци је. Он та ко 
ни је ‘’над на ци о нал ни’’, не го ‘’ин тер на ци о нал ни’’ ор ган80). Он не 
мо же учи ни ти ни шта ви ше не го што мо гу и на ци о нал ни су до ви. 
Ме ђу на род ни кри вич ни суд не мо же ди рект но да хап си окри вље на 
ли ца, ни ти да при ку пља ре ле вант не до ка зе јер не ма ‘’сво ју’’ по ли-
ци ју. Због то га и сви зах те ви за са рад њу и пру жа ње ме ђу на род не 
кри вич но прав не по мо ћи  мо ра ју да иду пре ко на ци о нал них су до ва. 
Ка ко је тај суд са мо ‘’про ду же так’’ на ци о нал них су до ва, окри вље-
на ли ца му се не ‘’из ру чу ју’’ (екс тра ди ра ју), не го се ‘’пре да ју’’81). 

Ме ђу на род ни вој ни су до ви у Нир нбер гу и То ки ју су на су-
прот то ме има ли екс клу зив ну над ле жност у од но су на на ци о нал не 
су до ве. Они су де ло ва ли у др жа ва ма чи ји су др жа вља ни оп ту же ни 
за нај те жа ме ђу на род на кри вич на де ла. У од но су на те зло чи не, 
би ла је ис кљу че на ју рис дик ци ја на ци о нал них су до ва по ра же них 
др жа ва. Са мо на тај на чин су су до ви др жа ва по бед ни ца мо гли ди-
рект но до ћи до оп ту же них ли ца и до ка за за њи хо ву кри ви цу82). И аd 
hoc  три бу на ли – за бив шу Ју го сла ви ју и Ру ан ду – има ју су же ни ју 

78) У прав ној те о ри ји је го то во оп ште при хва ће но да је Рим ски ста тут на сто јао да оства ри 
син те зу на че ла кри вич ног пра ва из ра зних прав них си сте ма, а при то ме се на ро чи то 
тру дио да по ми ри ан гло сак сон ско кри вич но пра во и европ ско кон ти нен тал но кри вич но 
пра во. Сто га су мно ге ње го ве од ред бе плод ком про ми са, па их не ки ауто ри озна ча ва ју 
као хи брид не нор ме. Но, већ са ма чи ње ни ца да се Рим ски ста тут хва та у ко штац са фи-
не са ма кри вич но прав не дог ма ти ке, пред ста вља зна ча јан ко рак на пред у по ре ђе њу са 
ста ту ти ма прет ход них ме ђу на род них су до ва. (П. Но во се лец, Опћидиоказненогправа, 
За греб, 2004, стр. 481).

79) И. Јо си по вић,ПутдоРима:прегледправнихиполитичкихоколностикојесудоприни-
јелеоснивањуМеђународногказненогсуда, За греб, 2001, стр. 13-73.

80) S.D. Ro per, L.A. Bar ria, Designingcriminaltribunals, Ader shot, 2006, str. 116-132.

81) П. Но во се лец, Опћидиоказненогправа, op. cit., стр. 482.

82)  У. Есер, „На пу ту ка ме ђу на род ном ка зне ном су ду: на ста нак и те мељ не цр те Рим ског 
ста ту та“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, За греб, бр. 1/2003, стр. 149.
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над ле жност иако и они има ју при о ри тет у од но су на на ци о нал не 
су до ве (али та над ле жност ни је екс клу зив на)83). На и ме, на ци о нал-
ни су до ви мо гу, па чак и мо ра ју да су де ли ци ма за ко је по сто ји 
сум ња да су извршилa ме ђу на род на кривичнa де ла у рат ним де-
ша ва њи ма на под руч ју бив ше СФР Ју го сла ви је, од но сно Ру ан де, 
под усло вом да аd hoc три бу на ли не во де кри вич не по ступ ке пре ма 
та квим ли ци ма. То из раз ло га јер су ме ђу на род ни су до ви у пр вом 
ре ду за ин те ре со ва ни да су ђе ње ли ци ма којa су се налазилa на нај-
ви шим по ли тич ким, др жав ним, по ли циј ским или вој ним по ло жа-
ји ма, док су ђе ње оста лим учи ни о ци ма ме ђу на род них кри вич них 
де ла пре пу шта ју на ци о нал ним су до ви ма84). Ов де се, да кле, ра ди о 
кон ку ри ра ју ћој над ле жно сти85).

Бу ду ћи да се ра ди о из у зет но зна чај ном ор га ну ме ђу на род не 
за јед ни це, по треб но је да ука же мо и на над ле жно сти стал ног Ме-
ђу на род ног кри вич ног су да86). Ту се раз ли ку ју сле де ће вр сте над ле-
жно сти овог су да: а) ма те ри јал на, б) пер со нал на,  в) те ри то ри јал на 
и г) вре мен ска87). Ма те ри јал на над ле жност Ме ђу на род ног кри вич-
ног су да (чл. 5-8. Ста ту та)88) огра ни че на је на нај те жа ме ђу на род на 
кри вич на де ла ко ја по га ђа ју ме ђу на род ну за јед ни цу. Ста ту том су 
пред ви ђе не че ти ри вр сте зло чи на (ме ђу на род них кри вич них де ла) 
за ко ја је над ле жан овај суд. То су89): 1) зло чин ге но ци да, 2) зло чин 
про тив чо веч но сти, 3) рат ни зло чи ни и 4) зло чин агре си је. Осим 
зло чи на агре си је, за сва оста ла кри вич на де ла да ти су еле мен ти на 
осно ву же нев ских кон вен ци ја из 1949 го ди не и до пун ских про то-
ко ла из 1977. го ди не. У по гле ду пер со нал не над ле жно сти Ме ђу-
на род ног кри вич ног су да пре ма чла ну 26. Ста ту та је утвр ђе но да 
је он над ле жан за во ђе ње кри вич ног по ступ ка и утвр ђи ва ње кри-
вич не од го вор но сти  фи зич ких ли ца ко ја су у вре ме из вр ше ња не-

83)  W.А. Scha bas, TheUNinternationalcriminaltribunals:theformerYugoslavia,Rwandaand
SierraLeone, Cam brid ge, 2006, str. 178-192.

84) С. Зад ник, „Пре пу шта ње пред ме та ме ђу на род ног ка зне ног су да хр ват ском пра во су ђу и 
мо гу ћа спор на пи та ња у ра ду са тим пред ме ти ма“,Хрватскаправнаревија, За греб, бр. 
3/2005, стр. 91-97.

85) П. Но во се лец, Опћидиоказненогправа, op. cit., стр. 481.

86) К. Do er mann, L.Do swald Beck, R.Kolb, ElementsofwarcrimesundertheRomestatuteof
theinternationalcriminalcourt:sourcesandcommentary, Cam brid ge, 2003. go di ne, str. 127-
159.

87) И. Јо ва но вић, „На чи ни по кре та ња над ле жно сти ме ђу на род ног кри вич ног су да“, Међу-
народнаполитика, Бе о град, бр. 1107/2002, стр. 36-41 .

88) К. Do er mann, L.Do swald Beck, R.Kolb, ElementsofwarcrimesundertheRomestatuteof
theinternationalcriminalcourt:sourcesandcommentary, op.cit. str. 98-117.

89) Д. Јо ва ше вић, „По јам, еле мен ти и ка рак те ри сти ке ме ђу на род ног кри вич ног де ла“, 
Страниправниживот, Бе о град, бр. 1-2/2005 го ди не, стр. 277-298.
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ког од Рим ским ста ту том пред ви ђе них зло чи на има ла на вр ше них  
18 го ди на жи во та, као и да су др жа вља ни не ке од др жа ва чла ни ца 
Рим ског ста ту та (да кле др жа ва ко је су при зна ле над ле жност овог 
над на ци о нал ног суд ског ор га на). Те ри то ри јал на над ле жност су да 
(члан 5. Ста ту та) се про сти ре на те ри то ри ју др жа ва на ко јој је из-
вр ше но не ко ме ђу на род но кри вич но де ло или на те ри то ри ју др жа-
ве чи ји је оп ту же ни др жа вља нин, али са мо под усло вом да се ра ди 
о др жа ви ко ја је пот пи са ла Рим ски ста тут.  Вре мен ска над ле жност 
су да (члан 11. Ста ту та) озна ча ва да се пред овим су дом мо гу кри-
вич но го ни ти и ка жња ва ти учи ни о ци за она ме ђу на род на кри вич на 
де ла ко ја су из вр ше на по сле 1. ју ла 2002. го ди не. као да на сту па ња 
на сна гу Рим ског ста ту та90). Пр ва оп ту жни ца пред овим су дом је 
по диг ну та тек 2007. го ди не91).

Организацијаипоступакпредсудом

Стал ни Ме ђу на род ни кри вич ни суд са се ди штем у Ха гу чи не 
сле де ћи ор га ни92): 1) пред сед ни штво су да, 2) ве ћа (жал бе но, су де-
ће, пред ра справ но), 3) кан це ла ри ја ту жи о ца и 4) се кре та ри јат. Суд 
чи ни осам на ест су ди ја за ко је мо гу би ти иза бра на ли ца ви со ких 
мо рал них ка рак те ри сти ка, не при стра сна и са лич ним ин те гри те-
том ко ја по се ду ју ква ли фи ка ци је зах те ва не за нај ви ше прав не ин-
сти ту ци је у сво јим др жа ва ма. Би ра их скуп шти на др жа ва чла ни ца 
овог су да ве ћи ном гла со ва са ли сте кан ди да та на пе ри од од  де вет  
го ди на. Пред сед ни штво су да чи не пред сед ник и два пот пред сед ни-
ка ко је би ра ју су ди је на вре ме од три го ди не. Оно је од го вор но за 
пра вил но функ ци о ни са ње су да, и кан це ла ри је ту жи о ца, те оба вља 
дру ге ста ту том пред ви ђе не функ ци је.

Ту жи ла штво је не за ви сни и одво је ни ор ган су да93). Оно је 
од го вор но за при ма ње при ја ва и ин фор ма ци ја, као и до ка за о из-
вр ше ним зло чи ни ма из над ле жно сти су да. Ње га чи не ту жи лац и 
ви ше за ме ни ка за ко је мо гу би ти би ра на ли ца ви со ких мо рал них 

90) У ли те ра ту ри се сто га ис ти че да је ова квим од ре ђи ва њем ствар не над ле жно сти Стал ног 
Ме ђу на род ног кри вич ног су да из вр ше на ‘’ти ха или при кри ве на ам не сти ја’’ број них ма-
сов них зло чи на ко ји су из вр ше ни у: гу ла зи ма у бив шем Со вјет ском Са ве зу, на Ти бе ту 
1951. го ди не, зло чи ни апарт хеј да у Ју жној Афри ци из ме ђу 1960. и 1989. го ди не, за вре-
ме кул тур не ре во лу ци је у Ки ни у вре ме ну 1966-1976. го ди не, од стра не вој не хун те у 
Чи леу у пе ри о ду 1970-1980. го ди не итд.  

91) Н. Ра и че вић, „Ствар на над ле жност ме ђу на род ног кри вич ног су да“, Страниправнижи-
вот, Бе о град, бр. 1-2/2005, стр. 317-326.

92) И. Јо си по вић, УстројМеђународногказненогсудаиобављањепословасудскеиправо-
суднеуправе, За греб, 2001, стр. 77-90.

93) М. Шко рић, „По себ не овла сти ту жи те ља Ме ђу на род ног ка зне ног су да да од у ста не од 
ис тра ге и ка зне ног про го на“, ЗборникПравногфакултетауЗагребу, За греб, бр. 3/2007, 
стр. 603-627.
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ква ли те та, ком пе тент ни и са ве ли ким прак тич ним ис ку ством у ту-
жи ла штву или во ђе њу кри вич ног по ступ ка. Ту жи о це би ра скуп-
шти на др жа ва чла ни ца су да на вре ме од де вет  го ди на. Пр ви ту-
жи лац Ме ђу на род ног кри вич ног су да је Ар ген ти нац Лу ис Мо ре но 
Окам по. Ње га је скуп шти на др жа ва чла ни ца иза бра ла 21. апри ла 
2003. го ди не. Се кре та ри јат је од го во ран за ван суд ске аспек те, ад-
ми ни стра ци ју и функ ци о ни са ње су да. Њи ме упра вља се кре тар ко-
га би ра ју су ди је на вре ме од пет  го ди на. Он осни ва оде ље ње за жр-
тве и све до ке у окви ру се кре та ри ја та ко је у са рад њи са ту жи о цем 
обез бе ђу је за штит не ме ре и дру гу од го ва ра ју ћу по моћ све до ци ма 
или жр тва ма.

Кри вич ни по сту пак94) пред Ме ђу на род ним кри вич ним су дом 
за по чи ње ис тра гом ко ју по кре ће ту жи лац на осно ву прет ход но до-
би је них ин фор ма ци ја и по да та ка95). Ве ли ку уло гу у то ку спро во-
ђе ња ис тра ге, као и ши ро ка овла шће ња у пред у зи ма њу по је ди них 
рад њи, са мо стал но или за јед но са ту жи о цем, има пред суд бе но ве-
ће. Оно до но си од лу ку о при во ђе њу и хап ше њу осум њи че них ли-
ца, као и о пу шта њу на сло бо ду при тво ре них ли ца. Без ње го ве по-
твр де оп ту жба не мо же да до би је прав ну сна гу. Тек по сле по твр де 
оп ту жбе про тив не ког ли ца, оно се као оп ту же ни пре да је суд ском 
ве ћу ра ди пре су ђе ња.  Тре ба ис та ћи, да пред суд ско ве ће мо же по 
под не тој ту жби од стра не ту жи о ца да до не се сле де ће од лу ке: а) да 
је од би је, б) да је из ме ни и в) да тра жи ње ну до пу ну или на кнад-
но про на ла же ње до ка за96). Ка зне ко је суд ско ве ће мо же да из рек не 
учи ни о ци ма нај те жих ме ђу на род них кри вич них де ла је су: 1) за-
твор у до жи вот ном тра ја њу, 2) за твор до три де сет  го ди на, 3) нов-
ча на ка зна и 4) кон фи ска ци ја при хо да од вла сни штва и до ба ра ко ји 
су до би је ни ди рект но или ин ди рект но из вр ше њем  зло чи на.

Ста тут стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног су да по знат као Рим-
ски ста тут97) у ве ли кој је ме ри раз ра дио оп ште и основ не ин сти ту те 
оп штег де ла ма те ри јал ног кри вич ног пра ва, си стем ме ђу на род них 
кри вич них де ла,  као и област про це сног пра ва, од ре ђу ју ћи ор га ни за-
ци ју, над ле жност, као и сам по сту пак пред пр во сте пе ним и дру го сте пе-

94)  Д. Кра пац,ПроцесноправнеодредбеРимскогстатутаусвјетлухрватскогказнено-
правногсустава, За греб, 2001, стр. 127-147.

95)  Г. То ма ше вић, „Те мељ ни ин сти ту ти ме ђу на род ног ка зне ног про це сног пра ва“, Зборник
ПравногфакултетауСплиту, Сплит, бр. 3-4/2004, стр. 198-247.

96)  М. Шко рић, „Мје шо ви ти ме ђу на род ни ка зне ни су до ви“, ЗборникПравногфакултета
уРијеци, Ри је ка, бр. 2/2005, стр. 933-970.

97)  Д. Пле јић Мар ко вић, „По глед пре ма уте ме ље њу јед ног стал ног ме ђу на род ног ка зне ног 
су да у окви ру ОУН“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, За греб, бр. 1/1998, 
стр. 477-478.
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ним ве ћем98). На тај на чин је ме ђу на род но кри вич но пра во до би ло пра-
во гра ђан ства као по себ на и са мо стал на по зи тив но прав на ди сци пли на 
ка зне ног пра ва.

***
Ме ђу на род на за јед ни ца је пред ви ђа ла од нај ста ри јих вре ме-

на до да на шњих да на раз ли чи те об ли ке по мо ћи и са рад ње у ци љу 
кри вич ног про го на и ка жња ва ња учи ни ла ца нај те жих ме ђу на род-
них кри вич них де ла (ге но ци да, зло чи на про тив чо веч но сти и рат-
них зло чи на) ко ји ма се на нај те жи, нај гру бљи на чин кр ше пра ви ла 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва и по вре ђу ју или угро жа ва њу 
чо веч ност и дру га до бра за шти ће на ме ђу на род ним си сте мом прав-
них про пи са. Ме ђу тим об ли ци ма по мо ћи, нај зна чај ни ји је онај вид 
ко ји се са сто ји у уста но вље њу и де ло ва њу ме ђу на род них кри вич-
них су до ва ко ји у ин те ре су прав де, у име ци ви ли зо ва ног де ла чо ве-
чан ства во де кри вич ни по сту пак и из ри чу ка зне и дру ге кри вич не 
санк ци је учи ни о ци ма ме ђу на род них кри вич них де ла. 

Да би суд имао ка рак тер ‘’ме ђу на род ног’’ су да, он мо ра би ти 
кон сти ту и сан на те ме љу ме ђу на род ног пра ва, од но сно на те ме љу 
прав них пра ви ла ко ји ма се уре ђу ју су бјек ти при зна ти у ме ђу на род-
ној за јед ни ци. Ти су до ви мо гу би ти фор ми ра ни уго во ром из ме ђу 
по је ди них др жа ва (нај че шће др жа ва по бед ни ца по сле за вр ше них 
ра то ва, као што су би ли нпр. Нир нбер шки и То киј ски суд) или од-
лу ком ме ђу на род ног ор га на (нпр. Са ве та без бед но сти у слу ча ју 
Ха шког три бу на ла или три бу на ла за Ру ан ду). Овај суд мо ра да при-
ме њу је ис кљу чи во (или пре те жно) пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. 

То зна чи да за кон сти ту и са ње и де ло ва ње та квог су да по сто-
је по себ на ме ђу на род на пра ви ла. Та ква пра ви ла не пред ста вља ју 
из раз су ве ре ни те та не ке др жа ве, ни ти из раз од ре ђе ног прав ног 
си сте ма, већ пред ста вља прав ни си стем ме ђу на род не за јед ни це у 
це ли ни. И са став ова квог су да мо ра та ко ђе би ти ме ђу на род ни. То 
зна чи да чла но ве су да чи не ли ца ра зних др жа вљан ста ва ко ја пред-
ста вља ју ме ђу на род ну за јед ни цу у це ли ни, а не по је ди не др жа ве 
из ко јих та ква ли ца до ла зе. И на кра ју суд је над ле жан за кри вич-
ни про гон и ка жња ва ње ли ца ко ја се ја вља ју као учи ни о ци ме ђу-
на род них кри вич них де ла, да кле кри вич них де ла ко ја су од ре ђе на 
као нај те жи об ли ци кр ше ња ме ђу на род ног пра ва, де ла ко ја су као 
та ква пред ви ђе на у ре ле вант ним ме ђу на род ним прав ним ак ти ма. 

Ова иде ја о фор ми ра њу над на ци о нал ног, над др жав ног кри-
вич ног су да је ко нач но до шла до из ра жа ја по сле Дру гог свет ског 

98)  И. Ра дан чић, „UN op po si tion to the in ter na ti o nal cri mi nal co urt“, ЗборникПравногфакул-
тетауРијеци, Ри је ка, бр. 2/2004, стр. 1023-1048.
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ра та ка да су по бед нич ке си ле фор ми ра ле тзв. Нир нбер шки и То-
киј ски суд ка да су по сле  суд ских про це са из ре че не и из вр ше не 
ка зне учи ни о ци ма нај те жих ме ђу на род них кри вич них де ла. Ти-
ме је ме ђу на род но кри вич но пра во су ђе по ста ло ре ал ност. Кра јем 
два де се тог  ве ка кроз фор ми ра ње при вре ме них аd hoc кри вич них 
три бу на ла за бив шу СФР Ју го сла ви ју и Ру ан ду од лу ком Са ве та 
без бед но сти ОУН и кроз де ло ва ње ин тер на ци о на ли зо ва них су до-
ва (Ис точ ни Ти мор, Си је ра Ле о не, Кам бо џа, Ко со во и Ме то хи ја) 
са зре ла је иде ја о фор ми ра њу стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног 
су да у Ха гу ко ји је над ле жан за во ђе ње кри вич них по сту па ка, утвр-
ђи ва ње кри вич не од го вор но сти и из ри ца ње ка зни за нај те жа ме-
ђу на род на кри вич на де ла ко ја су учи ње на ши ром све та, од би ло 
ког ли ца,  по чев од 1. ју ла 2002. го ди не (као да на сту па ња на сна гу 
Ста ту та ко јим је овај суд осно ван). 

DraganJovasevic

SERBIAANDTHETRIBUNALINTHEHAGUE
-Betweenlawandpolitics-

Summary
In the last two de ca des, the spec ter of the in ter-et hnic war le a ned 

over Ser bia, and it puts he avy bur den over Ser bia’s fu tu re. Alt ho ugh the 
Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment was sig ned two years ago, as 
a ne ces sary step to wards the Euro pean in te gra ti ons of our co un try, the 
ba sic ob stac le in that road re ma ins in its re la ti ons with the Tri bu nal in 
the Ha gue, de fi ned as the “non-suf fi ci ent co o pe ra tion”. Thus, this pa-
per tri es to lig hten the in sti tu tion of the Tri bu nal in the Ha gue as an ad
hocor gan of the UN Se cu rity Co un cil, its aut ho rity and the tre at ment in 
pro ces sing the worst cri mes to day: ge no ci de, cri mes aga inst hu ma nity 
and war cri mes, on the ba sis of do me stic and in ter na ti o nal so ur ces. 
Key words: in ter na ti o nal law, cri mes, co urt, re spon si bi lity, Ser bia.
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Resume
The in ter na ti o nal com mu nity, from the an ci ent ti mes un til the 

mo dern days, has pre dic ted va ri o us forms of help and co o pe ra tion with 
the aim of cri mi nal pro se cu tion and the pu nis hment of the per pe tra tors 
of the worst in ter na ti o nal cri mes (ge no ci de, cri mes aga inst hu ma nity 
and war cri mes), which re pre sent the to ug hest, ro ug hest vi o la tion of 
the ru les of in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law, and bre ach or en dan ger the 
hu ma nity and ot her go ods which are pro tec ted by in ter na ti o nal system 
of the le gal re gu la ti ons. Among the forms of help, the most im por tant is 
the esta blis hment and work of the in ter na ti o nal cri mi nal co urts which, 
in the in te rest of ju sti ce, in the na me of the ci vi li zed part of the hu ma-
nity, lead cri mi nal pro ce e dings and pro no un ce sen ten ces and ot her cri-
mi nal san cti ons to the per pe tra tors of in ter na ti o nal cri mi nal acts. 

In or der for the co urt to ha ve the cha rac ter of “in ter na ti o nal”, 
it must be con sti tu ted on the ba sis of in ter na ti o nal law, i.e. the le gal 
re gu la ti ons which go vern en ti ti es re cog ni zed in in ter na ti o nal com mu-
nity. Tho se co urts can be esta blis hed by a con tract bet we en so me sta tes 
(most of ten the win ners af ter the en ded wars, such as Nu rem berg and 
Tokyo co urt), or by the de ci sion of the in ter na ti o nal or gan (for exam-
ple the Se cu rity Co un cil in the ca se of the Tri bu nal in the Ha gue or the 
Tri bu nal for Ru an da). This co urt has to apply ex clu si vely (or mostly) 
the re gu la ti ons of in ter na ti o nal law. It me ans that spe cial in ter na ti o nal 
ru les must go vern the con sti tu tion and work of such a co urt. Tho se ru-
les don’t re pre sent the ema na tion of the so ve re ignty of a sta te, nor the 
ex press of a cer tain le gal system, but re pre sents the le gal system of the 
in ter na ti o nal com mu nity as a who le. The com po si tion of such a co urt 
must al so be in ter na ti o nal. It me ans that the co urt is com po sed of the 
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mem bers of dif fe rent na ti o na li ti es, who re pre sent in ter na ti o nal com-
mu nity as a who le, not the in di vi dual sta tes of ori gin of the mem bers 
of the co urt. The co urt is al so com pe tent for the cri mi nal pro se cu tion 
and the pu nis hment of the per sons who are per pe tra tors of the in ter na-
ti o nal cri mi nal acts, i.e. cri mi nal acts de ter mi ned as the worst forms of 
the bre ach of in ter na ti o nal law, pre sen ted as such in re le vant in ter na ti-
o nal le gal acts. This idea of for ming the su pra na ti o nal cri mi nal co urt 
has fi nally co me to the fo re af ter World War II when the vic to ri o us 
co un tri es for med the so cal led Nu rem berg and Tokyo co urt. Af ter the 
co urt pro ces ses the sen ten ces ha ve been pro no un ced and per for med to 
the per pe tra tors of the worst in ter na ti o nal cri mi nal acts. This tur ned 
the in ter na ti o nal cri mi nal ju di ci ary in to a re a lity. The idea of for ming 
the stan ding In ter na ti o nal cri mi nal co urt in the Ha gue, which wo uld 
be com pe tent for the cri mi nal pro ce e dings, de ter mi ning the cri mi nal 
re spon si bi lity and pro nun ci a tion of the sen ten ces for the worst in ter na-
ti o nal cri mes per pe tu a ted wor ldwi de, by any per son, star ting from 1st of 
July 2002, has ma tu red at the end of the XX cen tury, af ter the for ming 
of the in ter im adhoc cri mi nal tri bu nals for the for mer SFR Yugo sla via 
and Ru an da by the de ci sion of the 

UN Se cu rity Co un cil and thro ugh the work of the in ter na ti o na-
li zed co urts (East Ti mor, Si er ra Le o ne, Cam bo dia, Ko so vo and Me to-
hi ja). 

* Овај рад је примљен 18. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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Сажетак
Ре пу бли ка Ср би ја има Устав ко ји са др жи мно га на че ла ли-

бе ра ли зма али ко ји ни је у прак си пот пу но оства рен. Устав на про-
јек ци ја ли бе рал ног дру штва ни је до вољ на да би се ре ал но ожи ве-
ла ли бе рал на де мо кра ти ја па та ко ни основ на на че ла ко ја се ти чу 
сва ког по је дин ца – сло бо да и јед на кост, на при мер. За ли бе рал ну 
де мо кра ти ју је по треб но вре ме и то ни је упит но. Али за тај ни во 
де мо кра ти је, ли бе рал ну де мо кра ти ју за до вољ них гра ђа на, нео п-
ход но је и свој ство, ква ли тет оних ко ји упра вља ју, во де др жа ву, као 
и оства рив план и ме тод, иде о ло ги ја, ко јег се упра вљач ка ели та 
при др жа ва..

Пре не то на тер ми но ло ги ју овог ра да, по ли тич ка ели та је та 
ко ја до но си од лу ке ко ји се ти чу свих гра ђа на Ср би је, и она мо ра 
би ти елит на, нај бо ља, да би те од лу ке би ле пло до твор не за све. 
Упра вља ње др жа вом је, са мо по се би, сло жен по сао. Во ђе ње др-
жа ве ко ја из ни жег ни воа ка пи та ли зма (ли бе ра ли зма) тре ба да пре-
ра сте у ви ши, у ли бе рал ну де мо кра ти ју, још је сло же ни је, а ка да је 
Ср би ја у пи та њу, због по себ них спољ них и уну тра шњих пи та ња, 
вр ши ти власт је по себ но зах тев но. 

По ли тич ка ели та, да кле, има ли бе рал ни устав ни основ по ко-
јем до но си од лу ке и пред у зи ма ме ре вла сти, али са дру ге ста не, 
има ли бе рал но не раз ви је но дру штво, без ауто ри те та ин сти ту ци ја и 
по раз ном осно ву де гра ди ра ног гра ђа ни на. Тај јаз из ме ђу про пи са-
ног и оства ре ног ли бе ра ли зма и де мо кра ти је, по ли тич ка ели та по-
ку ша ва да пре ва зи ђе по пу ли змом. Али на ду ге ста зе, по пу ли стич ка 
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по ли ти ка ни је пут у ли бе рал ну де мо кра ти ју и оства ре ње сло бо де и 
јед на ко сти свих.
Кључ не ре чи: ели та, по пу ли зам, устав, де мо кра ти ја, сло бо да, јед на кост.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је од 1990. за по чет је пе ри од но ве 
срп ске устав но сти. Тај но ви устав ни пут Ср би је, ко ји у кон ти ну-
и те ту тра је до да нас, мо же се сма тра ти на став ком ра ни је срп ске 
устав но сти у ко јој се ви ше од дру гих уста ва ис ти цао Ра ди кал ски 
устав од 1888. Те ме љи пар ла мен та ри зма, кон тро ли са не вла сти, 
пра ва и сло бо да гра ђа на, по ста вље ни су пре ви ше од јед ног ве ка 
тим Уста вом, а об но вље ни но вом срп ском устав но шћу и при ла го-
ђе ни са вре ме ним усло ви ма. 

Уста ви Ре пу бли ке Ср би је од 1990. и 2006. су, услов но ре че-
но, пре у зе ли не ке ин сти ту те, сло бо де и пра ва гра ђа на ко је је по зна-
вао и Ра ди кал ски устав па је та ко на пра вље на ве за не са мо из ме ђу 
тих уста ва, већ и дру штве них усло ва ко је је раз два јао чи тав је дан 
век. „Сви су Ср би пред за ко ном јед на ки“, „Лич на сло бо да се ујем-
ча ва овим Уста вом (...)“, Сво ји на је не по вре ди ва, ма ка кве при ро де 
она би ла (...)“, пи ше у Ра ди кал ском уста ву, а у са да шњем:  „Пред 
Уста вом и за ко ном су сви јед на ки (...)“, „Сва ко има пра во на лич-
ну сло бо ду и без бед ност (...)“, „Јем чи се мир но ужи ва ње сво ји не 
и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на (...)“. Ра ди-
кал ски устав је не ка да га ран то вао да „Сва ки Ср бин има пра во да у 
гра ни ца ма за ко на ис ка же сво ју ми сао: го во ром, пи сме но, штам пом 
или у сли ка ма (...)“, и да „Срп ски гра ђа ни има ју пра во удру жи ва ти 
се у це љи ма ко је ни су про тив не за ко ну (...)“. У ва же ћем Уста ву: 
„Јем чи се сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, као и сло бо да да се го-
во ром, пи са њем, сли ком или на дру ги на чин тра же, при ма ју и ши ре 
оба ве ште ња и иде је (...)“ и „Јем чи се сло бо да по ли тич ког, син ди-
кал ног и сва ког дру гог удру жи ва ња и пра во да се оста не из ван сва-
ког удру же ња (...)“.1)  Ова пра ва и сло бо де, са пра вом на жи вот као 
ба зом ко је је ево лу и ра ло од од ред бе: „Смрт на се ка зна уки да за чи-
сто по ли тич ке кри ви це (...)“ до: „Људ ски жи вот је не при ко сно вен. 
У Ре пу бли ци Ср би ји не ма смрт не ка зне (...)“,2) је су де ла иде о ло ги-
је, по гле да на свет, ко ји се на зи ва ли бе ра ли зам.  

Ако се оста ви по стра ни ни во еко ном ског раз во ја, дру штве-
ни и стан дард по је дин ца, ко ји се због ци ви ли за циј ског и тех нич-
ко-тех но ло шког раз во ја та да и да нас те шко мо гу упо ре ђи ва ти, 

1)  Чл: 7, 9, 16, 22, 25 Ра ди кал ског уста ва од 1888, чл: 21, 27, 58, 46, 55 Уста ва од 2006. 
Слич не од ред бе има и Устав од 1990, вид. чл: 13, 15, 34, 45, 44.

2)  Чл. 13 Ра ди кал ског уста ва од 1888, чл. 24 уста ва од 2006.
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не ка да шња и са да шња по ли тич ка и еко ном ска иде о ло ги ја и устав-
но прав на над град ња од но сно ба за, има ју за јед нич ких осо би на.

Ли бе ра ли зам је по ли тич ка иде о ло ги ја на ко јој је ство ре на 
ли бе рал на ка пи та ли стич ка др жа ва са, опет, ли бе рал ним уста вом 
ко ји тре ба да омо гу ћи и шти ти ли бе рал ну де мо кра ти ју. Ли бе рал ну 
др жа ву во де на осно ву уста ва осно ва ни ор га ни вла сти ко је чи не 
гра ђа ни, но си о ци функ ци ја, а у не ка да шњој Ср би ји и мо нарх. Но-
си о ци др жав них функ ци ја су од на ро да иза бра ни и сме њи ви пред-
став ни ци, из у зев кра ља. Док су на вла сти, но си о ци нај ви ших др-
жав них функ ци ја пред ста вља ју по ли тич ку ели ту. У ши рем сми слу, 
по ли тич ку ели ту чи не и ис так ну ти пред став ни ци опо зи ци је ко ји 
ужи ва ју од ре ђе ну по др шку на ро да од но сно ко ји има ју зна ча јан по-
ли тич ки ути цај.

Ка ко је ка пи тал, вред ност у нов цу, пра ви ма, људ ским ре сур-
си ма, у осно ви сва ког ка пи та ли стич ког дру штва, и оног на шег на-
ка да шњег и овог са да шњег, по глед на по ли тич ку ели ту без еко ном-
ског аспек та био би не пот пун и по гре шан. Еко ном ски основ до вео 
је до еко ном ског ра сло ја ва ња (ово је и да нас не пре ки нут про цес) 
и дру штво је бр зо по де ље но на ка пи та ли стич ку ели ту, вла сни ке, и 
на род, по пу лус, над ко јим се еко ном ски вла да.

По ли тич ка и еко ном ска по де ла на ели ту и ма су ег зи сти ра у 
устав но прав ном по рет ку да на шње Ср би је, а по сто ја ла је и у ста-
рој срп ској устав но сти. Оба по рет ка из гра ђе на су, ка ко смо ви де ли, 
из ме ђу оста лог, на на че ли ма јед на ко сти гра ђа на, лич не сло бо де и 
сло бо де јав не ре чи, сво јин ском и по ли тич ком (стра нач ком) плу ра-
ли зму. Да кле, по ред устав них на че ла и про кла ма ци ја о јед на ко сти 
и рав но прав но сти, у дру штву по сто је не ке по де ле ко је устав не 
спре ча ва, већ их сво јом ли бе рал ном при ро дом омо гу ћу је. Те по-
де ле на во де на раз ми шља ња да и не ка основ на устав на на че ла као, 
на при мер, на че ла јед на ко сти и сло бо де мо гу би ти у не скла ду, чак 
про тив реч на у прак си.

Пот пу ни ја сли ка о уста ву, ње го вом зна ча ју и по сле ди ца ма у 
дру штву ко је про из во ди и чу ва, зах те ва да се са гле да иде о ло шка 
при ро да устав ног по рет ка и прак тич ни, по јав ни об ли ци те иде о-
ло ги је, тј. шта су нај ва жни је дру штве не вред но сти и ко и ка ко те 
вред но сти прак тич но шти ти. Ту се на ме ће пер со нал но пи та ње: ко 
су они ко ји вла да ју и над ким вла да ју, је су ли то ели та и ма са и ка-
кви се „ин стру мен ти вла да ња“ ко ри сте? У ра ду ће би ти ре чи о два 
та ква ин стру мен та, по не ки ма две су прот не иде о ло ги је, ели ти зму -  
ели та ма и по пу ли зму, да би се утвр ди ло ко и на ко ји на чин у но вој 
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устав но сти Ср би је во ди др жа ву, ко чи ни то вођ ство ко је је у ста њу 
„пер ма нент не на пе то сти“.3) 

ЛИБЕРАЛНАИДЕОЛОГИЈАИУСТАВ

Сва ки устав као нај ви ши прав ни акт но си са со бом не ку по-
ли тич ку и еко ном ску иде о ло ги ју на ко јој се те ме љи др жа ва. За ко-
ни, као оп шти прав ни ак ти ма ње сна ге од уста ва, ту иде о ло ги ју 
раз ра ђу ју и кон кре ти зу ју, да би се она од стра не но си ла ца вла сти у 
ствар ном жи во ту про во ди ла. О ка квој се по ли тич кој и еко ном ској 
иде о ло ги ји ра ди у кон крет ном устав ном си сте му да се за кљу чи ти 
из са мог тек ста уста ва ту ма че њем ње го вих нор ми. Уста ви Ре пу-
бли ке Ср би је, као и не ка да шњи Ра ди кал ски устав, до не ти су уну-
тар јед не иде о ло ги је – ли бе ра ли зма. Ге не рал но, ме ђу устав ним 
тек сто ви ма по сто је раз ли ке по го то во с то га што их раз два ја вре ме, 
али је оквир из ко га ови уста ви не из ла зе ли бе рал ни.

Ли бе ра ли зам је по јам из ве ден из ре чи сло бо да (лат. li be ra lis 
– сло бо дан) и озна ча ва вред но сти ко је су се спле том исто риј ских 
окол но сти на мет ну ле као вла да ју ће и нај ви ше, оста вив ши у исто-
ри ји нeке дру ге ста во ве на ко ји ма је по чи вао фе у да ли зам. Вред но-
сти на ко ји ма из ра ста иде о ло ги ја ли бе ра ли зма су жи вот, сло бо да, 
јед на кост, имо ви на (пра во сво ји не) и дру га основ на пра ва чо ве ка 
и гра ђа ни на, ис так ну та у пр ви план још у XIX ве ку.4) Та ко је у пе-
ри о ду пре, то ком и по сле Ве ли ке фран цу ске ре во лу ци је (1789) и 
Аме рич ке ре во лу ци је (Рат за не за ви сност, 1775-1783) за по че ла 
исто ри ја ка пи та ли зма и још увек тра је. Ка пи та ли зам је дру штве ни 
по ре дак (лат. ca pi ta le – гла ва, да нас нај пре у зна че њу имо ви не) нео-
дво јив од ли бе ра ли зма, тј. сту бо ва на ко ји ма се ли бе рал на иде о ло-
ги ја за сни ва. Као за шти та ли бе ра ли зма и ка пи та ли зма сто ји прав на 
на до град ња - ли бе рал ни устав и на ње му из гра ђен прав ни си стем. 
Ако се том прав ном си сте му до да ју на че ла де мо кра ти је (да нас 
ви ше зна чан по јам, из вор но: вла да ви на на ро да, гр. de mos - на род,  
kra tos – власт) до би ја се ли бе рал на ка пи та ли стич ка де мо крат ска 
др жа ва – ли бе рал на де мо кра ти ја. Уз со ци јал ну на до град њу та ква 

3) Вид: Ђ. Сто ја но вић, Д. Га ври ло вић, „Од мо дер не па ра диг ме вођ ства ка пост-мо дер ној 
па ра диг ми вођ ства“, Срп ска по ли тич ка ми сао 1/2011, 13. 

4) У фран цу ској ре во лу ци о нар ној Де кла ра ци ји о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на од 1789. те 
вред но сти су опи са не: „Љу ди се ра ђа ју и жи ве сло бод ни и јед на ки у пра ви ма (...)“, чл. 
1; „Сло бо да се са сто ји у мо гућ но сти да се чи ни све оно што не шко ди дру го ме (...)“, чл. 
4; „По што је сво ји на не при ко сно ве но и све то пра во (...)“, чл. 17.
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др жа ва по ста је „др жа ва бла го ста ња“.5) Ни су све ли бе рал не и ка-
пи та ли стич ке др жа ве ујед но и де мо крат ске – то су са мо оне ко је 
оства ру ју де мо крат ска на че ла, на при мер, прав ну, по ли тич ку и со-
ци јал ну јед на кост у дру штву, лич ну и по ли тич ку сло бо ду, сме њи-
вост вла сти, по ли тич ки и сво јин ски плу ра ли зам...

Сту бо ви ли бе ра ли зма и ли бе рал не де мо кра ти је на ла зе се у 
уста ву. Те шко их је све са же ти у не ко ли ко ре че ни ца јер су ра су ти 
у мно гим устав ним на че ли ма, пра ви ма и сло бо да ма гра ђа на – од 
из бор ног пра ва и сло бод них из бо ра, пре ко сло бод ног тр жи шта до 
одво је но сти цр кве од др жа ве... Оту да ће се ов де на гла си ти са мо два 
те мељ на прин ци па ли бе ра ли зма – сло бо да и јед на кост. За што ова 
два? Сло бо да и јед на кост ег зи сти ра ју јед но по ред дру гог у да на-
шњим уста ви ма и ли бе рал ним де мо кра ти ја ма, а сво јом су шти ном 
про из во де ра ли чи те па и су прот ста вље не ефек те. Нај кра ће, сло бо-
да је огра ни че на јед на ко шћу или, из дру гог угла, јед на кост мо же 
да по сто ји са мо ако је сло бо да огра ни че на. Ово зна чи да ап со лут на 
(пот пу на) сло бо да и ап со лут на јед на кост не мо гу по сто ја ти за јед но 
и исто вре ме но. По ли тич ка сло бо да (лат. li ber tas), на при мер, по ли-
тич ко ор га ни зо ва ње и стра нач ки плу ра ли зам; еко ном ска сло бо да, 
на при мер, сло бо да пред у зет ни штва, сво јин ски плу ра ли зам, и сва-
ка дру га сло бо да, оства ру је се у од ре ђе ним устав ним окви ри ма, 
гра ни ца ма, али у то ли кој ме ри да не ели ми ни ше ту ђу сло бо ду. Нео-
гра ни че на сло бо да јед ног чо ве ка је не сло бо да дру гог. Јед на кост 
(фр. éga lité)  је пре по ли тич ки по јам – „је дан чо век, је дан глас“, не-
го еко ном ска ка те го ри ја јер би зах тев еко ном ске јед на ко сти га сио 
сло бо ду еко ном ског (ма те ри јал ног) и со ци јал ног на прет ка по је дин-
ца, а ти ме угро зио „све то и не при ко сно ве но пра во“ ли бе ра ли зма, 
пра во сво ји не. Устав је, да кле, из угла овa два по сту ла та ли бе рал не 
де мо кра ти је, ком про ми сни акт. Устав бла жи про тив реч но сти сло-
бо де и јед на ко сти и, опет на про тив ре чан али је ди но мо гућ на чин, 
омо гу ћу је њи хо во оства ри ва ње ти ме што их огра ни ча ва. Уко ли ко 
устав за тај свој mo dus vi ven di  ужи ва по др шку, ле ги ти ми тет, за-
јед ни це, сва ње го ва на че ла и нор ме а ти ме и иде о ло ги ја ко ју но си 
би ће оства ре не.

По ме ну та три срп ска уста ва са др жа ва ла су и оства ри ва ла 
ли бе рал ну иде о ло ги ју (ва же ћи Устав то чи ни још увек), већ пре-
ма дру штве ним окол но сти ма у ко ји ма су ег зи сти ра ли. Ра ди кал ски 
устав је свој ли бе ра ли зам про во дио у још по лу фе у дал ној Ср би ји, 
пи о нир ски, ре кло би се за не ко бу ду ће вре ме ко је je тек тре ба ло да 

5) О пој му „др жа ве бла го ста ња“ вид. Д. Су бо тић, „Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу у 
ин сти ту ци ја ма (нео)ли бе рал не и со ци јал не др жа ве“, Срп ска по ли тич ка ми сао 3/2010, 
208-212.
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до ђе. Иако је Устав ужи вао ле ги ти ми тет на ро да, сви ње го ви про-
кла мо ва ни прин ци пи, па та ко и сло бо да и јед на кост, по сте пе но и 
те шко су по ста ја ли део ствар ног жи во та. Де лом не де мо крат ска 
вла да ви на под ка пом мо нар ха, а де лом не по сто ја ње и не раз ви је-
ност ин сти ту ци ја вла сти и дру штва уоп ште, учи ни ле су да ли бе-
ра ли зам у тим по че ци ма бу де блед и да лек, а да се нај ви ша власт 
по на ша кон зер ва тив но, тра ди ци о нал но, чак фе у дал но - ап со лу ти-
стич ки и ор јен тал но. Про ме ном ди на сти је по чет ком XX ве ка ства-
ри се по ма ло по ме ра ју на пред, ка ви ше сло бо де и јед на ко сти, не ма 
отво ре них су ко ба вла дар - по ли тич ке стран ке. Ипак, спољ но окру-
же ње: по ли тич ке санк ци је по сле Мај ског пре вра та (Ве ли ка Бри-
та ни ја и Хо лан ди ја, 1903-1905), Ца рин ски рат и Анек си о на кри за 
(са Аустро-Угар ском, 1906-1911 и 1908-1909), по том ра то ви (два 
бал кан ска, 1912-1913, и свет ски, 1914-1918), ути ца ло је да у др жа-
ви не бу де оства ре но оно ли ко ли бе ра ли зма ко ли ко га је та да би ло у 
не ким дру гим европ ским др жа ва ма. Та ко су и устав на на че ла сло-
бо де и јед на ко сти оста ла не из гра ђе на. 

Но ва срп ска ли бе рал на иде о ло ги ја за сту пље на је у вла сти и 
дру штве ним од но си ма по чев са Уста вом од 1990. па све до да нас, 
у кон ти ну и те ту. Ни она ни је истог ква ли те та и са др жи не, ни ти се 
оства ри ва ла и оства ру је у истим усло ви ма. У пр вих де сет го ди на 
су не по вољ ни спољ но по ли тич ки усло ви та ко ђе до при не ли да уну-
тра, за гра ђа не, не  бу де ни до вољ но сло бо де ни јед на ко сти. Рат на 
те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је (1992-1995), ме ђу на род не еко ном-
ске и по ли тич ке (ди пло мат ске) санк ци је (1992-1995, по том 1996-
2000), вој на агре си ја НА ТО-а (1999), за јед но са уну тра шњим усло-
ви ма – не раз ви је ним (ква зи)де мо крат ским по ли тич ким жи во том, 
оп штом де ка ден ци јом у еко ном ском, мо рал ном, кул тур ном сми-
слу, учи ни ли су да на че ла ли бе ра ли зма у та да шњој Ср би ји оста ну 
прак тич но нео ства ре на. 

На кон про ме не вла сти 2000. сма њен је спољ но по ли тич ки 
при ти сак. Ам би ци о зно убр за ва ње ре фор ми, тран зи ци ја у свим 
сфе ра ма дру штва још увек у прак си ни је до не ла ли бе рал ну де мо-
кра ти ју, иако су Уста вом од 2006. по твр ђе ни и до гра ђе ни прин ци-
пи ли бе ра ли зма. Је дан од основ них ци ље ва тран зи ци је је про ме на 
об ли ка сво ји не - го то во гло ри фи ка ци ја пра ва (при ват не) сво ји не 
до ве ла је до до ми на ци је овог пра ва али још увек не и до оства ре-
ња не ких дру гих на че ла ли бе ра ли зма – сло бо де и јед на ко сти, на 
при мер. Сло бо да и јед на кост оства ре ни су са мо де ли мич но и то 
нај ви ше у прав ном сми слу под ко јим се под ра зу ме ва да је сва ки 
чо век сло бо дан и јед нак пред за ко ном. Ка да се за гле да у по ли тич-
ки по јам сло бо де и јед на ко сти, а по том и у еко ном ско-со ци јал ну 



Слободан Орловић Уставотворни осврт на теорију и појавне облике ...

355

стра ну ових на че ла у Ср би ји, уви ђа се не склад, про тив реч ност, ка-
ко из ме ђу тих пој мо ва ме ђу соб но та ко и у њи хо вом од но су пре ма 
дру гим прин ци пи ма ли бе ра ли зма.

По ли тич ка сло бо да ни је ап со лут на и под ра зу ме ва сло бо ду 
по ли тич ког ор га ни зо ва ња и де ло ва ња у окви ру устав ног по рет ка 
ко ји се мо же ме ња ти, али на на чин и оно ли ко ко ли ко је сам устав 
про пи сао. Тај оквир, про стор, је сте огра ни чен али мо ра би ти до-
во љан да у ње му по сто је вла да ју ћа по ли тич ка ор га ни за ци ја и бар 
јед на ал тер на ти ва, по ли тич ки сло бод на и ква ли тет на то ли ко да 
пред ста вља ре ал ну за ме ну ак ту ел ној вла сти. Озбиљ ност опо зи ци-
је, ње на спрем ност да из бо ри ма пре у зме власт је сте по твр да по ли-
тич ке сло бо де и јед на ко сти. У су прот ном, ста ње ствар не по ли тич-
ке сло бо де за јед не, за власт, и при вид та кве сло бо де за дру ге, је сте 
знак да у др жа ви ни је оства ре на ни по ли тич ка сло бо да ни јед на-
кост ни ти, ко нач но, ли бе рал на де мо кра ти ја. Ако власт да је се би по-
ли тич ку сло бо ду а огра ни ча ва та кву сло бо ду опо зи ци ји, дру штво 
оста је без по ли тич ке сло бо де а та да не мо же би ти ни јед на ко сти. 

Упра во је Ср би ја до бар при мер ка ко се оства ру ју та два на 
пр ви по глед јед но став на, при род на, здра вом ра зу му бли ска на-
че ла ли бе ра ли зма – по ли тич ке сло бо де и јед на ко сти. У дру штву 
не спрем ном за оства ри ва ње на че ла ли бе рал не де мо кра ти је, са мо 
про пи си ва ње, про кла мо ва ње тих прин ци па до во ди до то га да се 
она или пот пу но иг но ри шу или де фор ми шу. У Ср би ји се ду го по-
ли тич ка сло бо да ма ни фе сто ва ла у об ли ку де фор ма ци је – пот пу на 
сло бо да (ка ква је ина че увек не при хва тљи ва) за власт, вла да ју ћу 
по ли тич ку стран ку и ма ло сло бо де, то ли ко да је пре реч о не сло-
бо ди, за оста ле. Ако сло бо да мо ра би ти оства ре на пре јед на ко сти, 
зна чи да у не сло бо ди о по ли тич кој јед на ко сти или рав но прав но сти 
не мо же ни би ти го во ра. Де се то го ди шњи кон ти ну и тет јед не по ли-
тич ке стран ке на вла сти зна чио је за њу и сву по ли тич ку сло бо ду, 
та ко да је за опо зи ци ју про стор сло бо де био су жен. Ово се не га тив-
но од ра жа ва ло на по је дин це и на све ви ше ан та го ни змом по де ље но 
дру штво, ко је ли бе рал не устав не прин ци пе ни је ожи вља ва ло а још 
ма ње уса вр ша ва ло. 

На кон про ме не вла сти, по след њих де сет го ди на, ли бе ра-
ли зам је и да ље не из гра ђен, а по ли тич ка сло бо да де фор ми са на у 
дру гом сми слу. Са да она ви ше ни је сло бо да за јед ну по ли тич ку 
стран ку на ра чун оста лих већ је, по гре шно ту ма че на и прак ти ко-
ва на, до ве ла до то га да власт не ма ал тер на ти ву јер не ма озбиљ не, 
спрем не, дру га чи је иде о ло ги је ко ја би би ла ја сан знак опо зи ци је. 
По ли тич ка сло бо да по ста ла је си но ним са „ко а ли ци о ном спо соб-
но шћу“ – спрем но шћу по ли тич ких  пар ти ја на сва ко по ли тич ко 
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удру жи ва ње ра ди вла сти, на ште ту прин ци па ли бе рал не де мо кра-
ти је.6) Уко ли ко ал тер на ти ва вла сти ни је ње на по тен ци јал на за ме-
на већ парт нер, у уза јам ном ин те ре су, он да по је ди нац и дру штво 
опет тр пе не га тив не по сле ди це, са да не због по де ла и ан та го ни зма 
већ због не по сто ја ња основ ног де мо крат ског прин ци па - ствар не 
сме не вла сти. Нео гра ни че ни „ко а ли ци о ни по тен ци јал“ не ги ра по-
ли тич ку сло бо ду и чи ни власт не кон тро ли са ном, чи ме по ти ре ли-
бе рал ну де мо кра ти ју. 

Не до ста так ствар не по ли тич ке сло бо де про из во ди по ли тич
ку не јед на кост. Уста вом про кла мо ва на по ли тич ка сло бо да и оп-
ште про пи са на јед на кост оста ју у уском, прав ном пој му, уко ли ко 
не ма њи хо ве опи пљи ве по ли тич ке на до град ње. Уда ља ва ње од 
иде а ла по ли тич ке сло бо де - би ло да је она не јед на ко рас по ре ђе-
на, ве ћим де лом у по зи ци ји а ма њим у опо зи ци ји, би ло да је ква-
ри бес ко нач ни „ко а ли ци о ни по тен ци јал“ - оне мо гу ћа ва по ли тич ку 
јед на кост. Јед на кост ту по сто ји са мо у Уста ву – „сва ко има пра во 
на...“, „јем чи се...“, али већ на пр вом ко ра ку у ствар ни жи вот она се 
де фор ми ше у не јед на кост.

На до град ња прав ног пој ма сло бо де је и еко ном ска сло бо да. 
Она је нај ви дљи ви ји и по по је дин ца нај о се тљи ви ји стуб ли бе ра ли-
зма, из гра ђен, тек стом Де кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни-
на ре че но, на „све том и не при ко сно ве ном“ пра ву сво ји не. Др жа ва 
га ран ту је фи зич ким и прав ним ли ци ма нео гра ни че ни еко ном ски 
про спе ри тет у усло ви ма прав не јед на ко сти свих. Ипак, ова сло бо-
да бр зим и енорм ним обо га ће њем ма њи не по ста је смет ња ма те-
ри јал ног про спе ри те та од но сно еко ном ске сло бо де ве ћи не. Јед но 
де мо крат ско дру штво не мо же до зво ља ва ти нео гра ни че ну аку му-
ла ци ју бо гат ства јер дру штве на и гра ђан ска јед на кост под ра зу ме-
ва ју бар при бли жну еко ном ску јед на кост.7)

У Ср би ји ко ја се на гло „су да ри ла“ са овом сло бо дом, сли ка 
еко ном ске ди фе рен ци ја ци је је по ра жа ва ју ћа. По вла че ње др жа ве из 
еко ном ске сфе ре, са тр жи шта и ње на све ма ња со ци јал на уло га, 
до ве ли су до ра сло ја ва ња дру штва, чи не ћи ве ћи ну еко ном ски огра-
ни че ном, не сло бод ном. Са мим тим, по чет на прав на јед на кост свих 
ов де је ви дљи ва као ма те ри јал на не јед на кост, за ви сност и над ре-
ђе ност. Еко ном ска кри за као не по во љан увод; еко ном ске ре фор ме 

6) При ме ри не прин ци пи јел не ко а ли ци је мо гу би ти: за јед нич ко уче шће у вла ди Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је, до тад и по том, опо нент них по ли тич ких стра на ка Со ци ја ли стич-
ке пар ти је Ср би је и Срп ског по кре та об но ве, то ком не ко ли ко ме се ци 1999. го ди не или 
ак ту ел на вла да Ср би је фор ми ра на 2008. го ди не у ко јој су нај зна чај ни је стран ке, до тад 
из ра зи то по ли тич ки су прот ста вље не, Де мо крат ска стран ка и Со ци ја ли стич ка пар ти ја 
Ср би је.

7) К. Лаш (Lasch), По бу на ели та и из да ја де мо кра ти је, Но ви Сад 1996, 26.
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и при ва ти за ци ја у по че ци ма но ве срп ске устав но сти де ве де се тих, 
до не ли су, на ме сто не до вољ не али ка кве-та кве еко ном ске сло бо де 
за све ко ја се ма ни фе сту је у тзв. сред њој кла си, еко ном ски про спе-
ри тет јед ни ма а де гра да ци ју дру ги ма. Из ра зи та ма њи на је по ста ла 
еко ном ски сло бод на и „ви ше јед на ка“ од ве ћи не. Ве ћи на, пак, по-
ста је све ви ше ин до лент на пре ма овој сло бо ди и пред у зет ни штву, 
окре ћу ћи се со ци јал ној сфе ри и оче ки ва њу ма те ри јал них да ва ња 
од др жа ве. 

Је дан од узро ка и усло ва де фор ма ци је ли бе ра ли зма у еко-
ном ској обла сти у Ср би ји је и не из гра ђе на по ли тич ка сло бо да. 
Уни вер зал на исто риј ска по ве за ност по ли тич ке, др жав не мо ћи као 
по сле ди це по ли тич ке сло бо де са еко ном ском мо ћи ко ја је из ра сла 
из еко ном ске сло бо де, сва ка ко да ни је мо гла ми мо и ћи Ср би ју. Али, 
код нас је ова фу зи ја кор по ра тив ног и по ли тич ког, др жав ног и при-
ват ног ин те ре са, по фор му ли: ко има вла сни штво има и власт,8) по-
при ми ла та кве об ли ке ко ји ква ре  те ме ље ли бе ра ли зма - сло бо ду и 
јед на кост, то ли ко да су за ве ћи ну нео др жи ви.

Ипак, Ср би ја на ста вља иде о ло шким прав цем ли бе ра ли зма 
у окви ри ма Уста ва, во ђе на и по др жа на по ли тич ком и еко ном ском 
ели том. 

ЕЛИТИЗАМИПОПУЛИЗАМИУСТАВНАОСНОВА

Ели ти зам и по пу ли зам су иде о ло ги је ко је по сто је у ли бе-
ра ли зму. Оне ни су ка рак те ри сти ка са мо ли бе ра ли зма и За пад не 
ци ви ли за ци је, ни ти вре мен ског окви ра од Бур жо а ске ре во лу ци је 
на о ва мо, већ су го то во уни вер зал но пре по зна тљи ве у раз ли чи тим 
дру штви ма. Ово ка зу је да је њи хов са др жај ви ше зна чан и мно го-
струк, сло же ни ји од пр ве по ми сли да је ели ти зам вла да ви на ели те 
- по ли тич ког, еко ном ског или но вог, тех но ло шког дру штве ног вр-
ха, а по пу ли зам иде о ло ги ја у не ком ши ро ком, на род ном ин те ре су. 

Ели та (лат. еligere – иза бра ни) је, по де фи ни ци ји, нај бо љи 
део не че га, дру штва, ро бе, про сто ра.9) За по тре бе овог ра да под 

8) Д. Ж. Мар ко вић, „Пла не тар не тен ден ци је де мо кра ти за ци је“, Срп ска по ли тич ка ми сао 
4/2009, 48.

9) Те о ри ја по зна је раз ли чи те пој мо ве ели те: ма ла из дво је на гру па љу ди ко ја до но си зна чај-
не од лу ке, из вор вред но сти и ин те гра ци о на сна га за јед ни це, бе дем ко ји чу ва де мо кра ти-
ју од дик та ту ре и ауто кра ти је, али и основ на опа сност за де мо крат ске сло бо де јер кон-
тро ли ше бит не по ли тич ке од лу ке и ти ме спре ча ва мо гућ ност вла да ви не на ро да, по јам 
ко ји се мо же од ре ди ти са мо у од но су са дру гим пој мо ви ма као што су „моћ“, „вла да ју ћа 
кла са“, „ма са“, за тим од ре ђе ње вла да ју ће ели те про гре сив ним и кон зер ва тив ним осо-
би на ма и др. Вид: Д. Жу бри нић, Марк си зам и те о ри је ели та, За греб 1975, 14, G. Pa rry, 
Po li ti cal Eli tes, Lon don 1970, 13, V. Pa re to, So ci o lo gi cal Wri tings, New York 1966, 152-162.  
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ели том под ра зу ме ва мо осо бе ко је до но се или ути чу на до но ше ња 
од лу ка ко је се ти чу свих гра ђа на. Ели та су они ко ји вр ше власт 
од но сно ко ји има ју ути цај на вр ше ње вла сти, без об зи ра да ли су 
за и ста нај бо љи или не. Из ре чи ели та из ве ден је по јам ели ти зма 
– иде о ло ги је по ко јој ели та, пре све га по ли тич ка, по том еко ном-
ска, кул тур на, тех но ло шка, обра зов на, тре ба да вла да, тј. да до но си 
нај ва жни је од лу ке у јед ној др жа ви. Ка ко су у пи та њу иза бра ни по-
је дин ци, огра ни че ног бро ја, ели та је увек ма њи на. Ели ти зам по-
ве зу је мо упра во са том ма њи ном, при пад ни ци ма ели те јер је то 
иде о ло ги ја ко ја не ма од ре ђе ну фор му лу по ко јој вла да, већ су јој 
ме то ди и на чи ни раз ли чи ти.

По пу ли зам је иде о ло ги ја, по ли тич ка фи ло зо фи ја, на чин вла-
да ња, ко ји се че сто ста вља на ме сто су прот но ели ти зму. По пу ли
змом (лат. po pu lus – на род) се ре чи ма и ме ра ма на сто ји уго ди ти на-
ро ду, ве ћи ни, ма си, али и по је дин цу као ема на ци ји тог мно штва.10) 
Баш ту се уви ђа ди стинк ци ја у од но су на ели ти зам ко ји се, ка ко је 
ре че но, ти че ели те. Али по пу ли змом се слу же сви - и тра ди ци о-
нал на ле ви ца (про гре сив ни) и де сни ца (кон зер ва тив ни) и цен тар 
и, ко нач но, ели та, на сто је ћи да „за сту па ју же ље и по тре бе обич них 
љу ди“.11) Ти обич ни љу ди су за пра во ве ћи на у др жа ви и, што је за 
јед ну по ли тич ку иде о ло ги ју нај ва жни је, пре суд на би рач ка ма са.12) 
С то га је пот пу но ло гич но да се и по ли тич ка ели та слу жи по ли-
тич ким иде ја ма по пу ли зма, иако по сто ји низ ка те го ри ја ко је су ту 
су прот не: ма њи на – ве ћи на, иза бра ни – ма са, власт - би ра чи, ви ша 
и ви со ка дру штве на кла са – сред ња и ни жа кла са, вла сни ци – рад-
ни ци, и др.

Ши рок ди ја па зон по пу ли зма: вре мен ски, још од Ста рог Ри-
ма; у по гле ду су бје ка та ко ји се њи ме слу же, од крај ње ле ви це до 
крај ње де сни це; ко ме се по пу ли сти обра ћа ју, ве ћи ни у ко ју ула зе 
и мла ди и ста ри ји, гра ђа ни раз ли чи тог ма те ри јал ног ста ња, обра-
зо ва ња, кул тур них и уоп ште жи вот них по тре ба - при бли жа ва га 
де ма го ги ји (гр. de mos – на род, agein – во ди ти), схва ће ној као по-
ли тич ка илу зи ја и об ма на. У тој не ка квој уни вер зал ној иде о ло ги ји 
за све, на шта по лу ли зам ли чи, кон крет не ме ре и по бољ ша ња се 

10)  Из ма се, ко ја је ста тич на, де фан зив на, че ка ју ћа, Рајт Милс (Mills) из два ја пу бли ку ко ја 
из ра жа ва сво је ми шље ње и има соп стве ну ауто но ми ју при де ло ва њу у од но су на ауто-
ри та тив не уста но ве (власт, ели ту). Р. Милс, Ели та вла сти, Бе о град 1998, 365. Ви ше о 
пој му ма се вид: Ма са у со ци о ло шкој те о ри ји (ре дак тор М. Стан ко вић), Бе о град: Фи ло-
зоф ски фа кул тет – Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 1977. 

11)  Cam brid ge Dic ti o nary On li ne: Free En glish Dic ti o nary, http://dic ti o nary.cam brid ge.org/dic-
ti o nary/bri tish/po pu lism, 20. ав густ 2010.

12)  Вид: Ј. Шум пе тер (Shum pe ter), Ка пи та ли зам, со ци ја ли зам и де мо кра ти ја, Бе о град 
1960, 401-403.
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све ви ше за ме њу ју обе ћа њи ма, фра за ма, мар ке тин гом, ко ји ми ре те  
раз ли чи те ин те ре се и иде о ло ги је.

С об зи ром на ап со лут ну при ла го дљи вост раз ли чи тим усло-
ви ма и по тре ба ма, по пу ли зам не ма би ло ка кав про блем са да тим 
устав ним окви ром. За пра во, уста вом се по пу ли зам не мо же ни 
огра ни чи ти ни ти бли же ре гу ли са ти. По пу ли зам је по сто јао у ста-
рим и но ви јим др жа ва ма ко је ни су има ле устав, у то та ли тар ним 
устав ним ре жи ми ма и дик та ту ра ма, па је са свим ло гич но да ли-
бе рал ни уста ви и сло бо де ко је они са др же, пред ста вља ју пра ву 
прав ну оазу за по пу ли зам. Уста ви са вре ме них де мо крат ских ли-
бе рал них др жа ва са сво јим сло бо да ма по ли тич ког ор га ни зо ва ња и 
штам пе, устав ним ин стру мен ти ма ди рект не ко му ни ка ци је вла сти 
са на ро дом пу тем ре фе рен ду ма, на род не ини ци ја ти ве, пра ва обра-
ћа ња на ци ји, оста вља ју нео гра ни чен про стор по пу ли зму.

Ли бе рал ни уста ви, пак, не по зна ју ели ту по би ло ком осно-
ву. У уста ви ма не ма „нај бо љих гра ђа на“ пред о дре ђе них да вр ше 
власт, већ су на че ла сло бо де и јед на ко сти та ко ја да ју сви ма (те-
о риј ски) исте усло ве да бу ду иза бра ни и да у том пе ри о ду вр ше 
власт. Ипак, при пад ни ци по ли тич ке ели те ко ри сте ћи ме ха ни зам 
из бо ра до ла зе на власт и у из бор ним ци клу си ма оста ју на вла сти 
па по том, пре или ка сни је, пре пу шта ју ме сто опет не кој по ли тич кој 
ели ти. Фор мал на при ро да устав ног ак тив ног и па сив ног би рач ког 
пра ва (по треб но је ис пу ни ти усло ве као што су др жа вљан ство, по-
слов на спо соб ност и сл.), да је сви ма јед на ке али са мо фор мал не 
усло ве кан ди до ва ња за вр ше ње вла сти ко ју, из но ва на из бо ри ма, 
осва ја ели та. Да кле, са вре ме ни уста ви не по зна ју ели ту - на про тив, 
у њи ма пи ше да су сви љу ди јед на ки,13) али сво јим пра ви ма и сло-
бо да ма не спре ча ва ју, чак сти му ли шу, ње но фор ми ра ње и оста ја ње 
на вла сти.   

OЕЛИТИЗМУИПОПУЛИЗМУУСРБИЈИНЕКАДА

Дав на шња ели та у Ср ба, ари сто кра ти ја (плем ство) и плу то-
кра ти ја (бо га ти) пре и за вре ме на Не ма њи ћа (XII – XIV век), не ста-
ла је са про па шћу срп ске сред ње ве ков не др жа ве. Об но ва др жав-
но сти Ср би је по чет ком XIX ве ка је плод јед на ких, под јарм ље них 
уста ни ка про тив тур ског Осман ског цар ства. Уста нич ким по бе да-
ма и фор ми ра њем вла сти, на зи ре се пр во вој на а по том и по ли-

13) Још од Де кла ра ци је о не за ви сно сти од 1776. ко ју је до не ло три на ест др жа ва Аме ри ке, у 
ко јој пи ше: „...да су љу ди ство ре ни јед на ки, да их је њи хов Тво рац об да рио нео ту ђи вим 
пра ви ма ме ђу ко је спа да ју жи вот, сло бо да и тра же ње сре ће“ 
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тич ка ели та ко ју чи не вој во де, со вјет ни ци, по пе чи те љи. Вре ме ове 
уста нич ке ели те је про ла зно, крат ко, од бит ке до бит ке, а еко ном-
ска, обра зов на, кул тур на и сва ка дру га раз ли ка у од но су на оби чан 
на род го то во не знат на.

Вре ме ном, ста са ва њем др жа ве, из два ја се кла са пр во бо га ти-
јих а по том и обра зо ва ни јих гра ђа на ко ји по сле шко ло ва ња у ино-
стран ству пре у зи ма ју нај ви ше др жав не функ ци је. Не ка ко па ра лел-
но са раз во јем срп ске устав но сти и из град њом ин сти ту ци ја вла сти, 
сре ди ном XIX ве ка вра ћа ју се у Ср би ју сту ден ти ко је је др жа ва 
сти пен ди ра ла. Они су по сте пе но пре у зи ма ли функ ци је вла сти и 
до но си ли иде о ло ги је и по гле де та да шњег ли бе ра ли зма, со ци ја-
ли зма, уто пи зма. Три кул тур на кру га, Сред ње вроп ски (Аустри ја, 
Не мач ка, Швај цар ска), Фран цу ски и Ру ски, пре суд но су ути ца ли 
на фор ми ра ње, од та да шње др жа ве, „пла ни ра не ели те“.14) Ви со ко-
шко ло ва ни ка дро ви у ино стран ству а по том и у Ср би ји, по ста ја ли 
су на не ки на чин „иза бра ни“ – они ко ји ће во ди ти зе мљу, до но си ти 
од лу ке ко је се ти чу свих. За јед но са ин те лек ту ал ним, обра зов ним 
и ко нач но по ли тич ким ра сло ја ва њем по то ма ка не ка да шњих јед на-
ких уста ни ка, у Ср би ји се све ви ше одо ма ћу је ли бе ра ли зам са сво-
јим људ ским пра ви ма и сло бо да ма, на че ли ма по де ле и огра ни че-
ња вла сти. Уста вом про кла мо ва не сло бо де, по го то во Ра ди кал ским 
уста вом од 1888, омо гу ћу ју и еко ном ски про спе ри тет по је ди на ца, 
ра сло ја ва ју ћи у том по гле ду дру штво на јед ну вр сту ели те и ма се, 
од но сно на вла сни ке и рад ни ке. Исто вре ме но, ели ми ни са ње фе у-
дал не за ви сно сти др жа ла ца по се да на се лу и сло бод на тр го ви на и 
за нат ство у гра до ви ма, ути ца ли су на фор ми ра ње и раст сред њег 
сло ја, сред ње кла се, сту ба и сли ке сва ког дру штва. 

У том еко ном ском, обра зов ном, кул тур ном де ље њу гра ђа-
на (Ср ба, ка ко пи ше у Ра ди кал ском уста ву) али и по ра сту сред ње 
кла се, као и све ве ћој при ме ни ли бе рал них и де мо крат ских на че ла 
уста ва, пре по зна ју се и иде о ло ги је ели ти зма и по пу ли зма. Ели ту 
су чи ни ли свр ше ни сту ден ти ве ћи ном шко ло ва ни у ино стран ству 
и бо га ти тр го ва ци, ка сни је ин ду стри јал ци, оку пље ни у пр ве по ли-
тич ке по кре те и пар ти је, де лу ју ћи под ши ро ком ле пе зом иде ја и 
иде о ло ги ја ко је ни су из ла зи ле из по ља устав ног по рет ка.15) Осим 
со ци ја ли зма, пре о вла ђу ју ће иде о ло ги је про во ђе не од три вла да ју-
ће по ли тич ке стран ке, Ли бе рал не, На пред не (кон зер ва тив не) и Ра-
ди кал не стран ке, те ме ље не су на на че ли ма ли бе ра ли зма. 

14) Љ. Тр гов че вић, Пла ни ра на ели та, Бе о град 2003, 40-46.

15) Екс трем не иде о ло ги је, по пут Ба ку њи но вог анар хи зма са ко јим су се сре та ли Све то зар 
Мар ко вић, Ни ко ла Па шић и дру ги сту ден ти ко ји су сту ди ра ли у Ци ри ху, ни су за сту па не 
у та да шњој Ср би ји. 
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Та да шња срп ска ели та ко ри сти ла је и по пу ли зам као на чин 
осва ја ња од но сно остан ка на вла сти, што је по себ но ка рак те ри-
стич но за нај број ни ју и нај ду же вла да ју ћу На род ну ра ди кал ну 
стран ку. Ели ти зам дру ге две по ли тич ке стран ке, Ли бе рал не и На-
пред не, имао је свој су прот ни пол у по пу ли зму Ра ди кал не стран ке. 
Иако осно ва на од со ци ја ли ста и ле ви ча ра, ова стран ка је вре ме ном 
по сво јој по ли тич кој при ро ди по ста ла кон зер ва тив на, јер су и ње не 
во ђе (Ни ко ла Па шић, Пе ра То до ро вић и дру ги) ме ња ле сво ју иде-
о ло ги ју. Ра ди кал на стран ка је у по ли тич ком про гра му утвр ди ла, и 
до ла ском на власт са ма ње или ви ше успе ха (на ме ре) оства ри ва-
ла оно што је ве ћи ни та да из гле да ло при влач но – про ме на уста ва, 
пра вед но су ђе ње, сло бо да штам пе, го во ра, удру жи ва ња, оку пља-
ња, до ступ ност шко ло ва ња, уна пре ђе ње ло кал не са мо у пра ве...16) 
Ова стран ка се кре та ла од иде ја ле ви це до иде ја де сни це, ре чи ма 
и де ли ма по ка зу ју ћи ин те рес за „по тре бе и же ље обич них љу ди“, 
ни кад пот пу но не на пу шта ју ћи иде о ло ги ју по пу ли зма ко ја пр вен-
стве но во ди бри гу о рас по ло же њу ве ћи не (би рач ког те ла), а „схва-
та“ про бле ме обич ног чо ве ка. 

По пу ли зам је био за сту пљен у иде о ло ги ји по ли тич ке ели те у 
пр вој Ју го сла ви ји, код не ких зна чај них по ли тич ких сна га (Хр ват-
ска ре пу бли кан ска се љач ка стран ка) као и у мар ги нал ним де сни-
чар ским по кре ти ма „ре ак ци о нар ног по пу ли зма“ (по пут Ју го сло-
вен ског на род ног по кре та Збор).17) По ли тич ка ели та је на сле ђе на 
из др жа ва и обла сти на ко ји ма је ство ре на Кра ље ви на и пре по зна-
тљи ва по свом еко ном ском, обра зов ном а ма њим де лом ин те лек ту-
ал ном и кул тур ном ста ту су. Иде о ло шки обра зац оста је у гра ни ца ма 
ли бе ра ли зма.  Је ди но што је ли бе рал ни устав ни основ пар ла мен та-
ри зма уста но вљен Ви дов дан ским уста вом од 1921. су жен Ок тро и-
са ним уста вом од 1931. ко ји је оја чао из вр шну власт (мо нар ха) и 
огра ни чио по ли тич ке сло бо де.

Ли бе ра ли зам ни је иде о ло ги ја и дру ге Ју го сла ви је, сто га се у 
овом ра ду не ће де таљ ни је ана ли зи ра ти по јав ни об ли ци ели ти зма и 
по пу ли зма то ком со ци ја ли стич ке устав но сти Ју го сла ви је. Украт ко, 
мо же се ре ћи да је дру гој Ју го сла ви ји по пу ли зам је био мо но тип-
ски, јед но стра нач ки (ма да су по сто ја ли раз ли чи ти по ли тич ки су-
бјек ти али на истом иде о ло шком прав цу), ле ви чар ски, са устав ним 
нор ма ма и па ро ла ма о на род ној вла сти, рад ни ци ма-упра вља чи ма, 
брат ству-је дин ству, рав но прав но сти и са мо о пре де ље њу на ро да, 
ин те ре су и со ли дар но сти рад нич ке кла се, осло ба ђа њу ра да, дру-

16) По ли тич ки про грам На род не ра ди кал не стран ке об ја вљен у пр вом бро ју ли ста Са мо у
пра ва, 8. ја ну а ра 1881.

17) М. Ма тић, Ли бе ра ли зам, по пу ли зам, де мо кра ти ја, Бе о град 2002, 114.
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штве ној сво ји ни и сл. Иза на род не вла сти сто ји ма њи на, по ли тич ка 
ели та пар тиј ских функ ци о не ра ко ји ствар но вла да ју и ужи ва ју све 
дру штве не при ви ле ги је ко је уз та кве по ло жа је при ста ју. Вре ме ном 
је та ели та пу тем ди на мич ног устав ног раз во ја (че ти ри уста ва и 
ве ли ки број аманд ма на), и по ред објек тив но оства ре ног бо љит ка 
за ве ћи ну на ро да,  до не пре по зна ва ња из ме ша ла ле ви чар ску иде-
о ло ги ју на наш са мо у прав ни на чин, са еле мен ти ма по пу ли зма чак 
и де ма го ги је.

ЕЛИТИЗАМИПОПУЛИЗАМУСРБИЈИДАНАС

Но ви устав ни пут за по чет Уста вом од 1990. је по вра так ли-
бе ра ли зму, ње го вим пра ви ма и сло бо да ма, пар ла мен тар ној по де ли 
вла сти, ка пи та ли зму и у ве зи са тим бли ским  иде о ло ги ја ма. У Ср-
би ји тек по сте пе но на ста је не ка но ва, дру га чи ја ели та у од но су на 
ону из со ци ја ли зма, ко ја до но си но ву дру штве ну хи је рар хи ју. По-
пу ли зам, пак, го то во бу ји цом на ди ре кроз све дру штве не про це се а 
нај ви ше у вр ше ње вла сти. 

Пр ва по сле ди ца но ве срп ске устав но сти је по ли тич ки плу-
ра ли зам. Он је, као од го вор по ли тич ке сло бо де ли бе ра ли зма на 
пе ри од ско ро пе де се то го ди шњег по ли тич ког мо но пар ти зма, бук-
нуо осни ва њем мно штва, ви ше сто ти на по ли тич ких стра на ка. Но, 
та ква по ли тич ка број ност ни је про из ве ла но ву по ли тич ку ели ту 
спрем ну да пре у зме функ ци је вла сти, већ се број пре тво рио у ма-
су, а по ли ти ча ри у по ли ти кан те са ра зно вр сним али не у спе шним 
и не пот пу ним иде о ло ги ја ма. Не сло жна и по ли тич ки раз је ди ње на 
опо зи ци ја је у по че ци ма пу них по ли тич ких сло бо да (ви ше стра-
нач ја) не до ра сла вла да ју ћој ели ти. По ли тич ка ели та из прет ход ног 
со ци ја ли стич ког пе ри о да је при хва ти ла не ми нов ност но вог вре ме-
на и но вих ли бе рал них вред но сти и, при ла го див ши се, оста ла на 
вла сти. Све до ефе ка та дру ге ве ли ке но ви не у срп ској устав но сти – 
про ме не об ли ка сво ји не, при ва ти за ци је, ста ра-но ва по ли тич ка ели-
та је би ла без озбиљ ни је ал тер на ти ве. А већ је ре че но да без спрем-
не по ли тич ке ал тер на ти ве не ма пра ве ли бе рал не де мо кра ти је.

Прак тич но по твр ђи ва ње пра ва при ват не сво ји не као сту-
ба но ве устав но сти оства ри ва ло се при ва ти за ци јом, пре тва ра њем 
дру штве не и др жав не сво ји не у при ват ну, уз на кна ду. Овај про-
цес ко ји тра је још и да нас, ме њао је са му срж дру штве не струк-
ту ре, по сте пе но ства ра ју ћи но ву ели ту, но си о це еко ном ске мо ћи. 
Но ви вла сни ци не ка да шње „на ше“ имо ви не при род но су те жи ли 
по ли тич кој вла сти (тен ден ци ја још од Фран цу ске бур жо а ске ре во-
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ли ци је), не оста вља ју ћи по ли тич ку ели ту уса мље ну у упра вља њу 
др жа вом. На дру гој стра ни, при бли жа ва њем еко ном ске и опо зи-
ци о не по ли тич ке ели те на ста ја ло је је згро мо ћи, у јед ном мо мен ту 
до вољ но сна жно да пре у зме по лу ге вла сти. У тој фу зи ји еко ном ска 
ели та, осим не ких по је ди нач них слу ча је ва, ни је има ла ам би ци ју 
да пред во ди већ у пр вом ре ду да ути че на до но ше ње од лу ка. Уло ге 
су по де ље не та ко да по ли тич ка ели та до но си од лу ке све ви ше ува-
жа ва ју ћи ин те ре се еко ном ских кру го ва, све док ови са ми, у не кој 
бу дућ но сти, не по ста ну по ли тич ка ели та. 

На ба зи устав них пра ва и сло бо да ну жан услов за ли бе рал ну 
де мо кра ти ју – ста бил на власт и спо соб на, спрем на опо зи ци ја, на-
кон пр вог де се тле ћа је до брим де лом био ис пу њен. Али дру штве на 
ди фе рен ци ја ци ја на ели ту и ма су у тих де сет го ди на ни је за о кру-
же на. „Пре ла зак“ из оних ко ји ма се вла да у гру пу оних ко ји вла да ју 
још увек је био мо гућ али вре ме ном све те жи јер је бр зо не ста ја ње, 
еко ном ско про па да ње број ног сред њег сло ја, чи ни ло јаз из ме ђу 
ели те и ма се све ду бљим. Ве зу из ме ђу ове две дру штве не гру па-
ци је по сво јој су шти ни су про ста вље не, по го то во у јед ној др жа ви 
оштрих еко ном ских ре фор ми (тран зи ци је), одр жа вао је по пу ли зам. 
Као иде о ло ги ја при ла го дљи ва свим дру штве ним усло ви ма, по пу-
ли зам је по стао пре о вла ђу ју ћи ме тод ко му ни ка ци је ели те са ма са-
ма (на ро дом) за рад остан ка на вла сти или осва ја ња вла сти. При-
вид на ефи ка сност и при влач ност по пу ли зма до ве ла је до то га да 
се њи ме слу жи и ели та на вла сти и на ста ју ћа и на ра ста ју ћа ели та 
по ли тич ке опо зи ци је, све спрем ни ја да пре у зме власт.

КОЧИНИЕЛИТУМОЋИУПРВОЈ
ДЕКАДИНОВЕУСТАВНОСТИСРБИЈЕ?

Да би се од го во ри ло на ово пи та ње мо ра се на пра ви ти бар 
је дан ко рак уна зад јер је по ли тич ка ели та из јед ног дру штва пре-
те жно ујед на че них, со ци ја ли зма, за др жа ла по лу ге мо ћи и у но вом 
ка пи та ли стич ком, ли бе рал ном си сте му. 

Из во ри ште не ка да шње „со ци ја ли стич ке ели те“ ни је би ло 
не што по себ но у од но су на обич не гра ђа не, ни у по гле ду обра-
зо ва ња, по ре кла, со ци јал ног ста ту са, бо гат ства, рад ног ме ста, на-
ци о нал не при пад но сти. Њу су све ви ше чи ни ли ви со ко о бра зо ва ни 
ка дро ви али не са уна пред од ре ђе них фа кул те та или уни вер зи те та; 
по ре кло у сми слу дру штве но за слу жних ро ди те ља (бо рач ка, пар-
ти зан ска про шлост, на при мер) та ко ђе ни је би ло пре су дан фак тор; 
дру штве ни углед је био по же љан али због сво је ди фу зне при ро де 
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не по до бан да бу де ну жан услов – у ели ту су убра ја ни ка ко афир-
ми са ни умет ни ци, књи жев ни ци, на род не во ђе, та ко и до ма ло пре 
пот пу но ано ним ни по је дин ци ко ји би на пре до ва ли у пар тиј ској хи-
је рер хи ји; у си сте му огра ни че них за ра да и па ри те та, без пот пу не 
сло бо де пред у зет ни штва  и при ват не ини ци ја ти ве, бо гат ство ни је 
мо гло би ти свој ство ели те; ви со ко ру ко во де ће рад но ме сто би ло је 
пре по ру ка али не и услов ели ти зма јер је због на чи на по ста вља ња 
и сме њи ва ња (од лу чи ва ње у рад нич ким са ве ти ма) ру ко во ђе ње би-
ло ман дат но. Та ква, за те че на ели та на ста ви ла је да вла да и у но вом 
устав ном си сте му. Но во о сно ва на Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је 
пре у зе ла је ка дро ве и ин фра струк ту ру ра ни је вла да ју ћег Са ве за ко-
му ни ста, по сте пе но за ме њу ју ћи тер ми но ло ги ју со ци ја ли стич ког 
са мо у пра вља ња реч ни ком ли бе ра ли зма и но вог Уста ва. До вољ но, 
по ка за ло се, за по бе ђи ва ње на ви ше стра нач ким пар ла мен тар ним и 
пред сед нич ким из бо ри ма и оста нак на вла сти. 

Про ме на ко ја се мо же уочи ти у струк ту ри та кве ели те од но-
си ла се на еко ном ску моћ. По је дин ци ко ји су у рат ним а по том и 
по рат ним усло ви ма де ве де се тих го ди на про шлог ве ка сте кли или 
уве ћа ли сво је бо гат ство, по ста ја ли су, од но сно пре тен до ва ли да бу-
ду део иза бра них ко ји од лу чу ју. Ма те ри јал не вред но сти, но во ство-
ре не или ку пље не у по ступ ку при ва ти за ци је, кру жи ле су уну тар 
јед ног сло ја по је ди на ца ко ји се те шко мо же ја сно бли же од ре ди ти. 
Уну тра шњи и ино стра ни тран сфе ри имо ви не вр ше ни су у име и за 
ра чун еко ном ске ели те у на ста ја њу, би ло да су то бив ши по је дин-
ци „са ас фал та“, ра ни ји ди рек то ри фир ми ко је су са ми при ва ти зо-
ва ли или сит ни пред у зет ни ци ко ји су ра дом и спле том по вољ них 
окол но сти ус пе ли да ви ше стру ко уве ћа ју сво је вла сни штво. Ни во 
бо гат ства је од ре ђи вао ни во ели ти зма - ма ли или сред њи „би зни-
смен“ је пре тен до вао да има елит ни ста тус и моћ на ло кал ном или 
ре ги о нал ном ни воу, све док еко ном ски не оја ча и до ра сте за ели ту 
др жав ног (све до „над др жав ног“?!) ни воа. Ло гич но, по ли тич ка ам-
би ци ја ло кал ног ка рак те ра та да пре ра ста у по тре бу или же љу за 
уче ство ва њем у нај ви шој, др жав ној вла сти. Сим би о за еко ном ске 
и по ли тич ке мо ћи на ни воу оп шти не или гра да за ме њу је се истом 
сим би о зом на ни воу Ре пу бли ке.

Устав је у сло же ним спољ ним и уну тра шњим по ли тич ким 
усло ви ма, у скла ду са ли бе рал ном тра ди ци јом не ин тер ве ни са ња 
др жа ве у при вред не од но се (la is sez–fa i re), га ран то вао низ пра ва и 
сло бо да ко ји су до при не ли ства ра њу тр жи шне при вре де а ти ме и 
еко ном ске ели те. „Јем че се дру штве на, др жав на, при ват на и за дру-
жна сво ји на и дру ги об ли ци сво ји не“, „При вред не де лат но сти се 
оба вља ју сло бод но и под јед на ким усло ви ма, у скла ду са уста вом и 
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за ко ном“, „Сло бод ни су раз ме на ро бе и услу га и кре та ња ка пи та ла 
и рад ни ка“.18) Ка да се овим сло бо да ма до да ју по ли тич ке сло бо де 
га ран то ва не Уста вом, пут еко ном ске ели те ка дру штве ној мо ћи је 
отво рен у др жа ви ко ја је тек по че ла да ужи ва еко ном ске и по ли тич-
ке сло бо де ли бе ра ли зма.

На ста ја ње но ве ели те у Ср би ји ни су пра ти ле ја сне за ко ни-
то сти, ви де ли смо, ни у по гле ду оних ко ји у јед ном пе ри о ду чи не 
ели ту, а ни ка да је реч о ме то да ма ко ји ма се та ели та слу жи ка ко би 
вла да ла. По ли тич ку ели ту чи нио је, по ред јед ног сло ја еко ном ске 
ели те, и део ин те лек ту ал не ели те, ака де ми ци, про фе со ри уни вер-
зи те та, као и бив ше вој не ели те,  пен зи о ни са ни ви со ки вој ни офи-
ци ри. Та нај моћ ни ја дру штве на гру па, вла да ју ћа ели та, ре гру то ва-
на од по је ди на ца из раз ли чи тих дру штве них сфе ра ко ји са со бом 
до но се раз ли чи те иде о ло ги је, не стал на ка ко за ло јал не та ко и за 
ди си ден те, ипак има, бар је дан, за јед нич ки еле ме нат – по пу ли зам. 

ПОЈАВНИОБЛИЦИПОПУЛИЗМАУПРВОМ
ДЕСЕТЛЕЋУЛИБЕРАЛНЕУСТАВНОСТИСРБИЈЕ?

Не ула зе ћи у мо рал не и пси хо ло шке осо би не сво јих при пад-
ни ка, по ли тич ка ели та је има ла по тре бу да пред ста вља се бе као 
нај бо љу у дру штву, је ди но спо соб ну да обез бе ди оп ста нак за јед-
ни це. Али ка ко су те го ди не пу не не у спе ха и ло ших по сле ди ца по 
гра ђа не  - еко ном ска и мо рал на де гра да ци ја, не за по сле ност, кри-
ми нал, по ли тич ке тен зи је, по ли тич ке санк ци је, пси хич ки при ти сак 
изо ло ва но сти, угро же но сти, оту ђе но сти...- ели та у ко му ни ка ци ји 
са на ро дом за то ста ње не пре у зи ма од го вор ност већ окри вљу је 
ме ђу на род не за ве ре не ких цен та ра мо ћи, не по ште не и зле стра не 
по ли ти ча ре, ло би сте и др. У том ба ла сту из ме ђу са мо љу бља и мр-
жње, угро же на су уста вом про кла мо ва на пра ва и сло бо де што се 
ло ми на ле ђи ма гра ђа на, а ли бе ра ли зам не ли чи на онај у раз ви је-
ним др жа ва ма. Уме сто да до би ја од ли ке де мо крат ског по рет ка где 
су сви прав но и по ли тич ки јед на ки а власт сме њи ва, ли бе ра ли зам 
се де фор ми ше ка ауто ри та ри зму, вла да ви ни ха ри змат ског ли де ра 
око ко га се гру пи ше ели та мо ћи.

Ис так нут и над мо ћан по ло жај из вр шне вла сти у са вре ме ним 
устав ним си сте ми ма а по себ но у зе мља ма тран зи ци је ка ква је и 
Ср би ја, по ли тич ка мо но лит ност или срод ност (ко а ли ци о на вла да) 
ове гра не вла сти чи ни да по ли тич ка ели та има моћ тек ка да осво ји 
ег зе ку ти ву. У Ср би ји су не раз ви је ност и не до во љан ауто ри тет но-

18)  Чл: 56, 57, 64 Уста ва од 1990.
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вих „дру штве них про из во да“ – од прав них ака та ко ји „ожи вља ва-
ју“ Устав па до јав них ин сти ту ци ја, за јед но са не по сто ја њем ја сне 
све сти у на ро ду да сме њи вост вла сти ни је ка та стро фа не стан ка др-
жа ве - по го до ва ли екс пан зи ји по пу ли стич ке иде о ло ги је. Тех нич ки 
ефи ка сна ору ђа вр ше ња вла сти: ко му ни ка ци ја и брз про ток по да-
та ка од цен трал ног до ло кал ног ни воа, еми то ва ње же ље них ин-
фор ма ци ја јав ном мње њу ко је их као та кве не кри тич ки при хва та, 
омо гу ћи ла су да дру штво под при ви дом про ме на за пра во стаг ни ра 
и на за ду је. А као крај ња „тех нич ка“ ме ра за шти те та квог устав ног 
по рет ка сто ји апа рат си ле.

Ра ди ства ра ња по њу по зи тив них ста во ва јав ног мње ња, по-
ли тич ка ели та ко ри сти све ре сур се про па ган де, уна пред да те исти-
не и до зи ра не ин фор ма ци је. А ме ха ни зми ствар ног од лу чи ва ња 
оста ју иза очи ју јав но сти, у уском кру гу нај ви ше ели те. Оно што је 
од ли ка оп хо ђе ња вла сти са на ро дом и та кве „иде о ло ги је“ вла да ња, 
сво ди се на оп шти по јам по пу ли зма. Ве ли ча се на род, на ци ја али 
и ма ли про сеч ни чо век као стуб дру штва, прав де, му дро сти; под-
сти че се ан та го ни зам пре ма дру гим ели та ма, по ли тич ким не ис то-
ми шље ни ци ма (опо зи ци ји); те жи се мо би ли за ци ји и со ли дар но сти 
нај ши рих дру штве них сло је ва; по ли ти ка се пер со на ли зу је на ра чун 
ин сти ту ци ја че му до при но си и не по сред но обра ћа ње ше фа др жа ве 
на ро ду; ко ри сте се ли бе рал ни прин ци па пра ва чо ве ка и вла да ви не 
пра ва у ре то рич ке свр хе; кри ти ку је се круп ни ка пи тал, фа во ри зу је 
сит но и сред ње пред у зет ни штво; опи ре се ствар ној мо дер ни за ци ји 
и ис ти че тра ди ци ја; при вре ме но и так тич ки се за до во ља ва ју со ци-
јал ни зах те ви ма са (до та ци је, штам па ње нов ца, ли це мер на до бро-
чин ства) за рад по ли тич ких по е на а на ште ту про гре са.19) 

Раз ме ре по пу ли зма не сво де се са мо на по ли тич ку ели ту вла-
сти већ се по пу ли змом слу жи и опо зи ци о на по ли тич ка ели та, ко ја 
ула зи и из ла зи из ко а ли ци ја са та да вла да ју ћом Со ци ја ли стич ком 
пар ти јом Ср би је, ства ра ју ћи раз ли чи те об ли ке јед ног те истог по-
пу ли зма. До по ли тич ких про ме на 2000. го ди не нај ве ћа опо зи ци о на 
по ли тич ка пар ти ја, Срп ски по крет об но ве (СПО), је већ по са мом 
име ну по пу ли стич ка ор га ни за ци ја. На то ка зу је реч – „по крет“, ко ји 
би да по ста не ши ра, оп ште на род на фор ма ци ја, а не са мо по ли тич-
ка стран ка. СПО „по на чи ну де ло ва ња и ме то да ма по ли тич ке кон-
ку рен ци је, но си ти пич на обе леж ја јед ног не по сто ја ног, лу та ју ћег 
и ка ме ле он ског по пу ли зма, ко ји сво ју по ли тич ку пу бли ку збу њу је 
че стим и нео че ки ва ним ме на ма и за о кре ти ма, че сто и на соп стве-
ну ште ту.“20) Дру га ве ли ка опо зи ци о на стран ка али и ко а ли ци о ни 

19)  М. Ма тић, 118.

20)  Ibid., 145



Слободан Орловић Уставотворни осврт на теорију и појавне облике ...

367

парт нер вла сти, Срп ска ра ди кал на стран ка, се у свом ра ди кал ном 
по пу ли зму, с ауто ри та тив ним и де сним пред зна ци ма, осла ња на 
тра ди ци ју рат нич ког ду ха и еп ског хе ро и зма у ди нар ских Ср ба, уз 
од го ва ра ју ћу ре то ри ку.21)

ЕЛИТАУСРБИЈИ
СПОЧЕТКАНОВОГМИЛЕНИЈУМА

По ли тич ким про ме на ма 2000. го ди не, „пе то ок то бар ском 
ре во лу ци јом“ ка ко се одо ма ће но на зи ва, опо зи ци ја је ко нач но по-
бе ди ла ели ту вла сти, по став ши по зи ци ја. До та да шња по ли тич ка 
ели та ко ја је ву кла ко ре не још из со ци ја ли стич ког пе ри о да, оја ча-
на „тран зи ци о ном“ еко ном ском ели том, за ме ње на је дру гом до ми-
нант ном гру пом. Али за но си о це но ве вла сти не мо же се ре ћи да су 
про и за шли из истог или слич ног со ци јал ног сло ја, да по сто ји иста 
ма три ца вас пи та ња и обра зо ва ња, да су њи хо ве до та да шње ка ри-
је ре упо ре ди ве или па ра лел не, да има ју за јед нич ке иде о ло ги је, со-
ци јал не и пси хо ло шке ста во ве. Они тек до ла ском на власт тре ба 
сво је до не те раз ли чи то сти да по рав на ју то ли ко да на чи не не ка кву 
је дин стве ну гру пу, ко ју је до та да об је ди ња ва ла је ди но опо зи ци о на 
бор ба за власт. Ипак, по ред опо зи ци о ног „ду ха со ли дар но сти“, но-
ву по ли тич ку ели ту ка рак те ри сао је још је дан за јед нич ки еле ме нат 
и по то ме се ни је мно го раз ли ко ва ла од бив ше вла сти. Та осо би на 
је за пра во ме тод по ли тич ке бор бе у Ср би ји – по пу ли зам.

Но вој вла да ју ћој гар ни ту ри ни је би ло јед но став но да оства-
ри со ци јал но и пси хо ло шко је дин ство, а без то га се и не мо же сма-
тра ти је дин стве ном струк ту ром а ка мо ли по ли тич ком ели том, јер 
су сва ко ли ке раз ли ке ме ђу ње ним при пад ни ци ма би ле ку ди ка мо 
из ра же ни је не го слич но сти. „Де мо крат ску“ по ли тич ку власт, још 
увек не и по ли тич ку ели ту, са чи ни ли су до след ни опо зи ци о на ри из 
вре ме на стра нач ког плу ра ли зма али и из ра ни јег со ци ја ли стич ког 
пе ри о да, ди си ден ти (по ли тич ки „пре бе зи“) из до та да вла да ју ће 
стран ке али и по ли ти ча ри ко ји су ме ња ли по ли тич ке бо је уну тар 
опо зи ци о ног бло ка, пен зи о ни са ни ви со ки вој ни офи ци ри, уни вер-
зи тет ски про фе со ри и аси стен ти, ло кал не и ре ги о нал не на род не 
во ђе, де лат ни ци са мо стал них про фе си ја, ру ко во ди о ци при вред-
них су бје ка та, про фе си о нал ни по ли ти ча ри и др. За ова ко ша ро лик 
обра зов ни, про фе си о нал ни, со ци јал ни, еко ном ски и кул тур ни круг 
би ло је по треб но вре ме да од ди фу зне гру пе пре ра сте у јед ну це ли-
ну са од ли ка ма ели те. 

21)  Ibid., 148-149



СПМ број 3/2011, година XVIII, свеска 33. стр. 349-374.

368

Овој ра зно вр сно сти тре ба до да ти исту ону еко ном ску ели ту 
на ста лу у пе ри о ду ли бе ра ли зма и тр жи шне еко но ми је, као и бу ду ће 
бо га та ше јер се про цес пре тва ра ња дру гих об ли ка сво ји не у при-
ват ну тек за хук та вао. Та ели та има и еко ном ски ин те рес и по ли тич-
ке ам би ци је у од но су са но во у спо ста вље ном вла шћу. Тај ин те рес 
и ам би ци је с го ди на ма то ли ко на ра ста ју да се по ста вља пи та ње 
где по чи ње др жа ва а пре ста је ин те рес при ват ног ка пи та ла. Или је 
„ру би кон“ већ пре ђен ти ме што се не мо же по ву ћи ја сна гра ни ца 
из ме ђу ин те ре са кор по ра циј ске и по ли тич ке ели те.

По след ња гру па, опет са ма по се би ди фу зна, али због ме ђу-
на род но по ли тич ког отва ра ња др жа ве ве о ма по жељ на као део но ве 
по ли тич ке ели те, је су по је дин ци ко ји су из ра зно ра зних раз ло га 
шко ло ва ни, ра ди ли или бо ра ви ли у ино стран ству, на За па ду. Иако 
су из дру га чи јих раз ло га и мо ти ва на пу сти ли зе мљу – шко ло ва ње, 
по сао, рат и рат но окру же ње, санк ци је па и по ли тич ки при ти сци, 
и као та кви са ми по се би не слич ни, не ки од њих су по по врат-
ку у зе мљу при род но по ста ја ли део но во на ста ју ће по ли тич ке ели-
те. До но се ће „пра ве“ ли бе рал не вред но сти са раз ви је ног За па да, 
без об зи ра ко је су по сло ве и функ ци је има ли у ино стран ству, ова 
струк ту ра је про сто би ла пред о дре ђе на за вр ше ње ви со ких др жав-
них функ ци ја, ми ни стар ских и дру гих. 

ПОЈАВНИОБЛИЦИПОПУЛИЗМА

Иако је оче ки ва но да у јед ној зе мљи по чет ног, не ста бил ног 
и скрај ну тог ли бе ра ли зма, са ду го оче ки ва ном про ме ном вла сти, 
на по чет ку ми ле ни ју ма за поч не све оп ште по бољ ша ње и про грес а 
ли бе рал не иде је из Уста ва, на че лу са прин ци пи ма сло бо де и јед-
на ко сти, по ста ну пред мет не дво сми сле ног по што ва ња - то се ни је 
де си ло. Осим по пу шта ња али не и укла ња ња спољ но по ли тич ког 
при ти ска на власт и дру штво у це ли ни, и с тим у ве зи отва ра ња 
гра ни ца у пр вом ре ду за ино стра ну ро бу и ка пи тал, у су шти ни не-
ма ја сне, чак ни опи пљи ве, раз ли ке у од но су вла сти гра ђа ни ма са да 
и ра ни је. По пу ли зам се и овој по ли тич кој ели ти у раз во ју по ка зао 
ефи ка сан а ти ме и нај при хва тљи ви ји мо дел остан ка на вла сти. То 
што се по пу ли зам у крај њој ме ри сво ди на не по сто ја ње стра те гиј-
ске и ду го роч не по ли ти ке и иде о ло ги је, на чи јим ме сти ма сто ји 
днев на, прак тич на, пред из бор на по ли ти ка, ни је му узи ма но за зло. 
На про тив. 

По ли тич ка ели та је то ком дво де це ниј ског ли бе ра ли зма у 
зна чај ној ме ри кон зу ми ра ла по пу ли стич ке иде је, фра зе, ме то де. Од 
по ла зне иде је ве ли ча ња на ро да, на ци је и по је дин ца, пре ко чи та вог 
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спле та по ли тич ких фра за, до кон крет них по пу ли стич ких ме то да и 
ме ра, као што су јед но крат на нов ча на и роб на да ва ња у из бор ној 
го ди ни, по ве ћа ња пла та и пен зи ја не ре ал ном еми си јом нов ца или 
за ду жи ва њем др жа ве у ино стран ству, до шло се да нас до то га да се 
сви пред став ни ци по ли тич ке ели те, по зи ци ја и опо зи ци ја, обра ћа ју 
на ро ду ко ри сте ћи по пу ли стич ку по ли ти ку. 

Но ви Устав од 2006, на лик прет ход ном Уста ву у мно гим бит-
ним од ред ба ма, на ста вља са истим прав ним ам би јен том оме ђе ним 
ли бе ра ли змом, у ко ме на рав но ни су про кла мо ва не кон крет не иде-
о ло ги је и на чи ни вла да ња. Он је још ли бе рал ни ји или де мо крат-
ски ји у од но су на прет ход ни Устав, ре ци мо у де лу о сло бо да ма и 
пра ви ма гра ђа на, од ред ба ма да се ви ше не јем чи дру штве на сво ји-
на или нор ма ма ко ји ма се оја ча ва не за ви сност суд ства и Устав ног 
су да, али то ни у ком слу ча ју ни је смет ња на ра слом по пу ли зму. 
Узро ци то ли ког тра ја ња и оби ма по пу ли зма у Ср би ји су ду бо ки и 
пре вас ход но про из вод же ље да се вр ши власт а да та ква же ља ни је 
пра ће на од го ва ра ју ћим дру штве ним на прет ком, бо љит ком.

Уме сто кон крет них др жав них ме ра и успе ха, по је ди нац, ко ји 
је у цен тру ин те ре са вла да ју ће ели те али и те о риј ског пој ма по-
пу ли зма, пре пла вљен је ин фор ма ци ја ма ко је се ви ше стру ким по-
на вља њем пре тва ра ју у фра зе. У јед ном мо мен ту он - но си лац су-
ве ре но сти, би рач ког пра ва, јед нак и сло бо дан, по ста је не спо со бан 
за кри тич ки при јем днев но по ли тич ких ин фор ма ци ја. По ста је кон-
зу мент фра за ко је у прин ци пу не зна че ни шта.  Оне су ап страк тан 
опис јед не рад ње, пла на, тре нут ка, да на или пе ри о да, ко ји не ста не 
из јав ног мње ња без аде кват них трај них и по зи тив них по сле ди ца.

Та ко су фра зе о: „пра вед ној бор би за прав ду и исти ну“, „рав-
но прав но сти свих др жа ва и на ро да“, „не пра вед ним санк ци ја ма“, 
„фак то ру ми ра и ста бил но сти“, „им пле мен та ци ји ми ра“, „па три-
о та ма и из дај ни ци ма“, „по ште ним из бо ри ма“, „на ци о нал ном до-
сто јан ству“ „еуро по ли су“, „бр зим пру га ма“, на ста вље не фра за ма 
о „де мо крат ским про ме на ма“, „из бо ре ној сло бо ди“, „нор мал ном 
жи во ту“, „мрач ним де ве де се тим“, „ме ђу на род ној са рад њи“, „тран-
спа рент но сти“, „Евро пи са и без ал тер на ти ве“, „ре ги о на ли зму“, 
„рав но мер ном и одр жи вом раз во ју“, „отва ра њу тр жи шта“, „бор би 
про тив ко руп ци је и кри ми на ла“, па опет о „на ци о нал ном до сто-
јан ству“, „фер и де мо крат ским из бо ри ма“, по ста ле ти пи чан део 
по пу ли стич ке ко му ни ка ци је ели те са ма сом, на ро дом, гра ђа ни ном 
Ср би је. Оне су кон ти ну и ра на ве за пре и по сле ок то бар ске вла да-
ју ће по ли тич ке ели те, ко ја чи ни по пу ли зам трај ним. Та трај ност 
ви ди се и у са да шњој вла сти ко ју, су прот но па ро ла ма у пред из бор-
ној кам па њи (не же ли мо по вра так у де ве де се те, на при мер), тво ре 
упра во те не ка да, ствар но или при вид но, су прот ста вље не ели те.
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По ли тич ке стран ке ко је да нас чи не основ ну по лу гу вла сти 
(Де мо крат ска стран ка, ко а ли ци ја око Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср-
би је, Г17 плус), сва ка у окви ру по де ље них јој ре со ра, при ли ком 
пред у зи ма ња кон крет них по ли тич ких ме ра или из да ва ња са оп ште-
ња, ста ра ју се о ста ву на ро да и јав ног мње ња из ме ре ног у раз ли чи-
тим ан ке та ма. Вла да ју ћа ели та по ку ша ва да ути че и на ко ри го ва ње 
не ких ду бо ко уко ре ње них ста во ва на ро да (на при мер, осе ћај бли-
ско сти и со ли дар но сти са Ру си јом, ан та го ни зам пре ма НА ТО-у),  
али је то дуг и му ко тр пан по сао за кра так ме ђу и збор ни пе ри од. 
Оту да се по ли тич ка ели та пре вас ход но по на ша по пу ли стич ки, из-
ја вљу је да ра ди за ин те рес на ро да, да је бо ље и да ће би ти још бо ље, 
да је ди но она во ди у про спе ри тет... Ако је ми шље ње пре ма не кој 
те шкој али у бу дућ но сти ко ри сној ме ри не га тив но, та се ме ра на-
сто ји пр во ме диј ски улеп ша ти, за тим ствар но убла жи ти, а ако и то 
не по мог не власт је спрем на да је се од рек не. Обрат но, ако је став 
јав но сти о не кој кон крет ној ме ри или по ли ти ци по зи ти ван, власт 
ће је упор но за сту па ти и јав но са оп шта ва ти, без об зи ра ко ли ко је 
она да ле ко од ре ал но сти и као та ква са ма по се би штет на.22) Истим 
прин ци пи ма ослу шки ва ња јав ног мње ња се, ма ње-ви ше, ру ко во ди 
и опо зи ци о на по ли тич ка ели та (Срп ска на пред на стран ка, Срп ска 
ра ди кал на стран ка, Де мо крат ска стран ка Ср би је и дру ге), с тим да 
је њен по ло жај олак шан уто ли ко јер у пр вом ре ду критикујe власт, 
што је ку ди ка мо лак ше не го кон струк тив но пред ла га ње и де ла ње, 
ко је је обич но у дру гом пла ну.

ГДЕЈЕМЕСТОУСТАВА
УОВАКВОМСРПСКОМЛИБЕРАЛИЗМУ
ИКАКВАЈЕЊЕГОВАМОЋУОБУЗДАВА
ЊУПОПУЛИЗМАПОЛИТИЧКЕЕЛИТЕ?

С об зи ром да је рас ко рак из ме ђу де ла устав них нор ми и 
ствар но сти још увек по при лич но ве лик, не мо же се оце ни ти да је 
Устав, као це ли на, са др жај но пот пу но од го ва ра ју ћи вре ме ну кроз 
ко је Ср би ја про ла зи. Он је ли бе рал ни прав ни мо дел ка ко јем др жа-

22)  Уну тар вла сти, Де мо крат ска стран ка се ба ви спољ ном по ли ти ком у ко јој се два по мно-
ги ма про тив реч на пи та ња, при кљу че ње Европ ској уни ји и очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је 
сна жно за сту па ју, што  по ис тра жи ва њи ма по др жа ва ве ћи на на ро да, иако су крај њи по-
зи тив ни ис хо ди да ле ки. Ко а ли ци ја око Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је као део вла стии 
шти ти со ци јал ни ста тус пен зи о не ра, ко ји су ујед но и ве ли ка би рач ка ма са, иако не ма 
ре ал ног фи нан сиј ског осно ва за по ве ћа ње пен зи ја. Стран ка Г17 плус (Ује ди ње ни ре-
ги о ни Ср би је) у окви ру еко ном ског и раз вој ног ре со ра вла сти, про мо ви ше рав но мер ни 
ре ги о нал ни раз вој, што не сме та би ра чи ма у ве ли ким ур ба ним цен три ма а го ди они ма 
у ру рал ним сре ди на ма и гра до ви ма у уну тра шњо сти, иако се у ствар но сти не сма њу је 
од ла зак ста нов ни штва у два или три ве ли ка гра да, ни ти се у про вин ци ји бо ље жи ви.
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ва тре ба да иде, ка ко у по гле ду устав них га ран ци ја и за шти те људ-
ских пра ва и сло бо да, та ко и у по гле ду од ред би о не за ви сно сти суд-
ства, о огра ни че но сти др жав не вла сти пра вом гра ђа на на ло кал ну 
са мо у пра ву и др. Али тај мо дел Ср би ја у прак си још ни је до сти гла.

По пу ли зам по ли тич ких ели та је сте смет ња пот пу ном оства-
ре њу Уста ва. Ако је ме ра по пу ли зма пер со на ли за ци ја вла сти ве ли-
ча њем пр вог у по ли тич кој ели ти а не из град ња и ја ча ње ауто ри те-
та устав них ин сти ту ци ја, или ако је из бор но пра во са мо са би ра ње 
гла со ва за оста ја ње или осва ја ње вла сти (са ка сни јим са би ра њем 
по сла нич ких ман да та и на кра ју по де лом ми ни стар ских функ ци-
ја), а не пра во гра ђа ни на да би ра на осно ву по ну ђе ног из бор ног 
про гра ма ко ји је не рас ки ди во по ве зан са по ли тич ком од го вор но-
шћу, он да је по пу ли зам у ко ли зи ји са оства ре њем Уста ва. По што 
је иде о ло ги ја Уста ва ли бе рал на и де мо крат ска, ни она не ће би ти 
оства ре на па ти ме ни крај њи циљ - др жа ва ли бе рал не де мо кра ти је.

Нео ства ре ње Уста ва све де но на ни во обич ног чо ве ка, за ко га 
се ели та по пу ли стич ки то ли ко за ла же, зна чи не из вр ша ва ње по чет-
них устав них на че ла сло бо де и јед на ко сти и вра ћа ње на по чет ке 
ка пи та ли зма, ого ље ног, ди вљег. Без об зи ра што су ова два на че ла у 
од ре ђе ној ме ри про тив реч на, њи хов су жи вот је у ли бе рал ној де мо-
кра ти ји мо гућ и ну жан. По треб но је на ћи ме ру ко ли ко то јед на ко-
сти не ква ри сло бо ду и обрат но, а то је иста ме ра од но са Уста ва и 
ствар но сти. Устав не во ди али омо гу ћа ва раз вој, одр жа ва ју ћи та ко 
ко рак са ствар но шћу. Ако је то ко рак на пред а не ко рак у ме сту, та-
да не ма оп стан ка „фа са ди и ко зме ти ци“по пу ли зма. 

Не спрем ност ово вре ме ног срп ског дру штва за ли бе рал ни 
устав до ве ло је до ква ре ња по ли тич ке ели те по пу ли змом. Али и 
по сле два де сет го ди на уче ња ли бе ра ли зму, у дру штву је и да ље 
дух ли бе рал ног уста ва не што ап стракт но, не ви дљи во у ин сти ту-
ци ја ма и по на ша њу по ли тич ке ели те. Да би се то из ме ни ло, са ма 
по ли тич ка ели та мо ра да се по бољ ша, „ели ти зи ра“, по ста не пра ва 
ели та. А то ће по сти ћи та ко што ће крат ко до мет не по пу ли стич ке 
ме ре и ци ље ве за ме ни ти ствар ном из град њом и уса вр ша ва њем ин-
сти ту ци ја и вред но сти ко је но се на пре дак. Та да се сти чу усло ви 
за пра ву ме ру сло бо де и јед на ко сти свих гра ђа на, а Устав пре ста је 
би ти нео ства рен, се ман тич ки. 
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SlobodanOrlovic

CONSTITUTIONALREVIEWINTHEORYANDMANI
FESTATIONOFELITISMANDPOPULISMINSERBIA

Summary
Re pu blic of Ser bia has the Con sti tu tion con ta i ning nu me ro us 

prin ci ples of li be ra lism, which in prac ti ce is not ap plied to the full ex-
tent. Con sti tu ti o nal pro jec tion of the li be ral so ci ety is not suf fi ci ent so 
that li be ral de moc racy is re a li sti cally bro ught to li fe, nor the main prin-
ci ples re gar ding each in di vi dual – fre e dom and equ a lity, for exam ple. 
Ti me is re qu i red for li be ral de moc racy, and that is not qu e sti o na ble. But 
such le vel of de moc racy re qu i res vir tue, qu a lity of tho se who go vern, 
lead the co un try, as well as an ac hi e va ble plan and met hod, ide o logy, to 
which go vern eli te ad he re.

Tran sfer red to this pa per’s ter mi no logy, po li ti cal eli te is the one 
who ma kes de ci si ons re gar ding all ci ti zens of Ser bia, and it must be 
the eli te, the best, so that tho se de ci si ons are fru it ful for all. Go ver ning 
the sta te is by it self, a com pli ca ted task. Le a ding a co un try which, from 
a lo wer le vel of li be ra lism and ca pi ta lism has to over grow to a hig her 
one, in to li be ral de moc racy, is even mo re com plex, and in the ca se of  
Ser bia, due to par ti cu lar ex ter nal and in ter nal is su es, exer ci sing  po wer 
is de man ding in par ti cu lar. 

Hen ce, the po li ti cal eli te has a li be ral con sti tu ti o nal ba se ac cor-
ding to which it ma kes de ci si ons and un der ta kes po wer me a su res, but 
on the ot her hand, it has li be rally un de ve lo ped so ci ety, wit ho ut aut-
ho rity of in sti tu ti ons, and  ba sed on va ri o us  cri te ria de gra ded ci ti zen. 
That gap bet we en pro scri bed and re a li zed li be ra lism and de moc racy, 
po li ti cal eli te at tempts to over co me by po pu lism. But in the long run, 
po pu lism po li tics is not the road to the li be ral de moc racy and the ac hi-
e ve ment of fre e dom and equ a lity of all.
Key words: eli te, po pu lism, con sti tu tion, de moc racy, fre e dom, equ a lity.
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Resume
The di scre pancy bet we en part of the con sti tu ti o nal norms and 

re a lity in Ser bia is still qu i te lar ge. The re fo re, it can not be as ses sed that 
the Con sti tu tion, as a who le, by its con tent, is en ti rely ap pro pri a te for 
the ti me Ser bia is pas sing thro ugh. It is a li be ral le gal mo del to wards 
which the sta te ne eds to go, both in terms of con sti tu ti o nal gu a ran te es 
and pro tec tion of hu man rights and fre e doms, and in terms of the pro-
vi si ons on ju di cial in de pen den ce, on the li mi ta ti ons of go vern ment’s 
po wers by the ci vil rights to the lo cal self-go vern ment, etc. Ho we ver, 
this mo del has not yet been re ac hed in prac ti ce in Ser bia.

The po pu lism of the po li ti cal eli tes re ma ins the ob stac le for a 
com ple te ful fil lment of the Con sti tu tion. If a me a su re of po pu lism re-
ma ins the per so na li za tion of the go vern ment so that the first in the po-
li ti cal eli te is glo ri fied, and not the con sti tu ti o nal in sti tu ti ons’ con struc-
tion and for ti fi ca tion, or if the vo ting right is only a sum ma tion of the 
vo tes for staying on or ta king over po wer  (with lat ter sum ming up of 
the de puty man da tes and at the end, di stri bu tion of mi ni ste rial fun cti-
ons), and not a ci ti zen’s right of vo te  ba sed on the pro po sed elec tion 
pro gram which is inex tri cably lin ked to the po li ti cal re spon si bi lity, then 
the po pu lism is in col li sion with the ful fil lment of the Con sti tu tion. Sin-
ce the ide o logy of the Con sti tu tion is li be ral and de moc ra tic, it will not 
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be ful fil led eit her, and along that ne it her the ul ti ma te goal – the sta te of 
li be ral de moc racy.

Non ful fil lment  of the Con sti tu tion abrid ged   to the le vel of an 
or di nary per son, for whom the eli te advo ca ted so much  in a po pu list 
man ner, me ans the fa i lu re to per form the ini tial con sti tu ti o nal prin ci ples 
of fre e dom and equ a lity and the re turn to the be gin nings of the ca pi ta-
lism, stri ped down, wild one. Re gar dless of the se two prin ci ples be ing 
con tra dic tory to a cer tain ex tent, the ir co e xi sten ce in a li be ral de moc-
racy is pos si ble and in di spen sa ble. It is ne ces sary to find the ex tent of 
equ a lity which do es not spoil fre e dom and vi ce ver sa, and that is the 
sa me ex tent of the Con sti tu tion and re a lity re la ti on ship. The Con sti-
tu tion do es not lead, but it al lows de ve lop ment, thus ma in ta i ning step 
with re a lity. If it is a step for ward, not a step in pla ce, then the re is no 
sur vi val of the po pu lism “fa ca de and co sme tics”.

Un re a di ness of the con tem po rary Ser bian so ci ety for the li be ral 
con sti tu tion has led to the spo i la ge of the po li ti cal eli te by the po pu-
lism. Even af ter twenty years of le ar ning li be ra lism, the spi rit of li be ral 
con sti tu tion still re ma ins in so ci ety so met hing ab stract, in vi si ble wit hin 
the in sti tu ti ons and be ha vi or of the po li ti cal eli te. In or der to chan ge 
this, the po li ti cal eli te alo ne must im pro ve, be co me the real eli te. This 
will be ac hi e ved by re pla cing short-ran ged po pu list me a su res and go-
als with the real con struc tion and en han ce ment of the in sti tu ti ons and 
va lu es ca rrying pro gress. Then the con di ti ons for the exact de gree of 
fre e dom and equ a lity of all ci ti zens are ful fil led, and the Con sti tu tion 
ends be ing un re a li zed, se man tic.  

* Овај рад је примљен 29. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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Вре ме на се ме ња ју, али не ке 

ства ри ипак оста ју исте. У на

шем вре ме ну, као и у Ми зе со
вом, ка пи та ли зам се окри вљу је 
за све не да ће ово га све та. Да нас 
су то свет ска еко ном ска кри за, 
„гло бал но за гре ва ње“, „ху ма
ни тар не“ ин тер вен ци је и си ро
ма штво. Про бле ми све та у ко ме 
је Ми зес жи вео би ли су не што 
дру га чи ји, али је пи та ње оста
ло исто: за што љу ди има ју та ко 
ло ше ми шље ње о ка пи та ли зму? 

Па ра док сал но, ово пи та ње 
је оправ да ни је по ста ви ти да
нас, два де сет го ди на на кон па
да ко му ни зма и тре нут ка у ко ме 
ре фор ме у нај се вер ни јој нор
диј ској зе мљи озна ча ва ју крај 
јед ног по пу лар ног ми та, не го 
у вре ме ну у ко ме је до бар део 
чо ве чан ства жи вео у ре ал со
ци ја ли зму а дру ги му те жио, 
са мо дру га чи јим сред стви ма.1) 
Јер, на су прот оно ме што би се 
мо гло оче ки ва ти, ани мо зи тет 
спрам ка пи та ли зма не са мо да 
не је ња ва већ ја ча. Ка да се при 
то ме има на уму да је на шем до
бу до ступ но чи та во ис ку ство 
ве ка то та ли та ри за ма, ета ти зма 
и ко лек ти ви зма, ко је прет ход на 
исто ри ја ни је за бе ле жи ла, он да 
по ста је још чуд ни је то што се 
1) На и ме, кеј нзи јан ским стра те ги ја ма др

жав них ин тер вен ци ја и ре гу ла ци је.
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узро ци свих про бле ма про на ла
зе у си сте му ко ји је све му то ме 
ан ти те за и ко ји је за слу жан за 
нај ве ћи бо љи так у исто ри ји чо
ве чан ства.2)

Упра во од ова квих раз ми
шља ња по ла зи Ми зес у сво јој 
књи зи Ан ти ка пи та ли стич ки 
мен та ли тет: „Глав на је од
ли ка мо дер но га ка пи та ли зма 
ма сов на про из вод ња до ба ра 
на ми је ње них по тро шњи ма са. 
Ре зул тат је тен ден ци ја стал ног 
по бољ ша ва ња про сјеч ног жи
вот ног стан дар да, на пре ду ју
ће бо га ће ње мно гих.“ А он да 
лу цид но, и на се би свој ствен 
на чин, кон ста ту је: „Ка пи та ли
зам де про ле те ри зи ра ’обич ног 
чо вје ка’ и уз ди же га на ра зи ну 
’бур жу ја’“(Mi ses, 2010, 3). Ка
пи та ли зам, или la is sezfa i re по
ре дак, под ко јим он под ра зу ме
ва по жељ ни дру штве ни иде ал и 
крат ко трај ну исто риј ску прак су 
де вет на е стог ве ка, су про тан је 
оно ме ка ко га је Маркс, па ра
зи ти ра ју ћи на уви ди ма кла сич
них еко но ми ста и по ла зе ћи од 
уто пиј ских пред ста ва бу дућ но
сти чо ве чан ства, пред ста вљао. 
Да ле ко од то га да је ка пи та
ли зам екс пло а тор ски си стем 
од ко га ко ри сти има са мо бе
не фи ци ра на ма њи на на ра чун 
обес пра вље не ве ћи не. Управ но 
су прот но, сма тра Ми зес, уки да
ње си сте ма на след них пра ва и 
по вла сти ца, би ло дру штве них 
2) За по твр ду ове те зе до вољ но је са мо 

упо ре ди ти оп ште со циоеко ном ске па
ра ме тре ка пи та ли стич ког и прет ка пи
та ли стич ког дру штва.

би ло еко ном ских, је ди но је мо
гу ће та мо где по сто ји сло бод но 
тр жи ште. Исти на, не ко мо же 
на сле ди ти бо гат ство, моћ, или 
ви со ки по ло жај у дру штву, али 
те су ка те го ри је у ка пи та ли
зму ре ла тив не, а не ап со лут не. 
У ди на мич ном си сте му чи ји је 
мо тор сло бод но тр жи ште, бо га
ти мо гу вр ло бр зо по ста ти си ро
ма шни, али и обрат но. Све је на 
лич ним од лу ка ма, ини ци ја ти ви 
и спо соб но сти. У та квом по рет
ку по је ди нац је у пр вом пла ну, 
а не кла са, ра са или не ки дру ги 
ко лек тив ни ен ти тет. Ис кљу чи
во је на по је дин цу да се од лу чи 
и из бо ри за сво је ме сто на со ци
јал ној ле стви ци.

Ми зес кон ста ту је да је „по
тро шач су ве рен“ и да је у мо
дер ном ка пи та ли зму истин ски 
го спо дар по је ди нац ко ји на 
осно ву сво јих пре фе рен ци ја 
би ра и оце њу је, по ста вља и ме
ри, тра жи и од би ја све оно што 
тр жи ште ну ди или би мо гло ну
ди ти. У la is sezfa i re си сте му сви 
су по тро ша чи, и бо га ти и си ро
ма шни, и по ли ти ча ри и на род; 
сва ко има пра во и мо гућ ност да 
пер ма нент но оце њу је рад оног 
дру гог и ње го ве ква ли те те. Ми
зес ка же: „у сва ко днев но по на
вља ном пле би сци ту у ко јем сва
ки нов чић да је пра во гла са, по
тро ша чи од ре ђу ју тко би тре бао 
по сје до ва ти и во ди ти твор ни це, 
тр го ви не и фар ме. Кон тро ла ма
те ри јал них сред ста ва про из вод
ње дру штве на је функ ци ја под
врг ну та по твр ди или од би ја њу 



Прикази, осврти и критике

377

од стра не су ве ре них по тро ша
ча“ (Mi ses, 2010, 4).

У то ме се огле да де мо крат
ски ка рак тер и бит la is sezfa i
re ка пи та ли зма. На сло бод ном 
тр жи шту се од ви ја стал но и 
ра зно вр сно гла са ње. Прак са 
сва ко днев ног пле би сци та, или 
оп штег из ја шња ва ња гла са ча, 
пред ста вља истин ско ова пло
ће ње де мо крат ског прин ци па 
и јед ног ни ка да за вр ше ног из
бор ног про це са. На су прот вла
да ју ћој му дро сти, сло бод но 
тр жи ште – а не по ли тич ка де
мо кра ти ја – пра во је уто чи ште 
де мо крат ског прин ци па. Оно 
што по ли тич ка те о ри ја раз у ме 
као иде ал ни по ре дак у ко ме сви 
рав но прав но од лу чу ју у све му, 
а што се у прак си сва ко днев но 
пре о бра ћа у сво ју су прот ност 
у ко јој ма њи на од лу чу је о све
му што се ти че ве ћи не, на тр
жи шту пред ста вља спон та но 
оства ре ни иде ал. То је сто га 
што у ова квој де мо кра ти ји ни
ко, ни иза бра на гру па, „пред
став нич ко те ло“ ни ти „на род на 
во ља“, не од лу чу је уме сто дру
гог и о ства ри ма ко је се ти чу тог 
дру гог. На тр жи шту, уко ли ко је 
оно сло бод но, го спо дар је по је
ди нац, а не суд и пре фе рен ци ја 
ве ћи не, би ла она ти ран ска, „де
мо крат ска“ или не ка дру га. На
рав но, не ке од лу ке ко је до но си 
спон та ни тр жи шни пле би сцит 
не мо ра ју се до па сти сви ма, 
ма њи ни или не ком по је дин цу. 
Али овај из бор ни у ком сми
слу не ре ме ти ни ти уки да пра

во на дру га чи ји из бор ма њи не 
или јед ног је ди ног чо ве ка, јер 
по ну да је увек до те ме ре ра
зно вр сна да ће се сва чи ји укус 
за до во љи ти. При том, ов де се 
не ми сли са мо на по ну ду ро ба 
и услу га у ужем сми слу ре чи 
(еко ном ском), већ и на по ну ду 
у нај ра зли чи ти јем и нај ра зно
вр сни јем мо гу ћем ви ду: по ну ду 
жи вот них сти ло ва, опре де ље
ња, хо би ја, умет но сти и кул ту
ре ге не рал но. Да кле, све га оног 
што жи вот у сво јој спон та но сти 
сам из се бе ства ра.

Ако је по је ди нац цен тар од
лу чи ва ња и ако су ње го ве од лу
ке све ти ња, он да је са мо по се
би ја сно да је од го вор ност за де
ла ко ја пред у зи ма и из бо ре ко је 
пра ви са мо ње го ва, и да у си сте
му ко ји по чи ва на ин сти ту ци ји 
сло бод ног тр жи шта успех, као 
и не у спех, мо же би ти са мо лич
на ствар. Че сто, ме ђу тим, по
сто ји не склад из ме ђу пред ста
ве по је дин ца о са мо ме се би и 
сли ке ко је дру штво има о ње му. 
Су о ча ва ју ћи се са ре ал но шћу у 
ко јој се та ква са мо пер цеп ци ја 
ру ши, ре зиг ни ра ни по је ди нац 
за то не окри вљу је се бе, и сво ју 
пред ста ву о се би, већ сма тра да 
ње го ви лич ни по тен ци ја ли ни
су у аде кват ној ме ри при зна ти и 
оче ку је од дру штва да то ис пра
ви. Он се при том не по зи ва са мо 
на ви со ко ми шље ње о се би, већ 
и на „објек тив не“ и „ап со лут
не“ кри те ри ју ме ко ји ма се ру ко
во ди у оце ни сво је ма лен ко сти. 
Ме ђу тим, „оно што ка пи та ли
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стич ка де мо кра ци ја тр жи шта 
до но си ни је на гра ђи ва ње љу ди 
пре ма њи хо вим ’исти ни тим’ 
за слу га ма, ин хе рент ној ври јед
но сти и мо рал ној уз ви ше но сти. 
Оно што чо вје ка чи ни ма ње или 
ви ше успје шним ни је про цје на 
ње го вог до при но са из пер спек
ти ве би ло ко јег ’ап со лут ног’ на
че ла пра вед но сти већ про цје на 
од стра не ње го вог су гра ђа ни на 
ко ји при ме њу је про цје ну сво
јих осо бе них по тре ба, же ља и 
ци ље ва.“ (Mi ses, 2010, 9). Да
кле, ни ти по сто ји објек тив ни 
или „ап со лут ни“ кри те ри јум на 
осно ву ко га би се мо гла про це
њи ва ти не чи ја вред ност и та
лен ти, ни ти су бјек тив на пред
ста ва о соп стве ној из у зет но сти 
да је не ком пра во да од дру штва 
оче ку је при зна ње и не ку вр сту 
сим бо лич ке или ма те ри јал не 
са тис фак ци је те „по себ но сти“. 
Ме ри тум та кве про це не је са мо 
дру штво, да кле, сви по је дин
ци − чла но ви дру штва ко ји, по
сред но или не по сред но, на овај 
или онај на чин, оце њу ју не чи је 
ква ли те те. Мо жда је не ки по је
ди нац у не ком по гле ду за и ста 
из у зе тан, а дру штво то не при
зна је и не це ни. У том слу ча ју 
или дру штву ни је по треб на та
ква „из у зет ност“, или се та из у
зет ност не мо же ис по љи ти због 
дру гих, оп струк тив них ка рак
те ри сти ка те лич но сти. У по
рет ку не спу та не раз ме не, ка кав 
је сва ка ко Ми зе сов la is sezfa i re, 
мо гућ ност да се не чи ја из у зет
ност не ис по љи је ми ни мал на, 
јер ди на мич ни си стем под сти

че по је дин ца да се што ви ше 
укљу чи у дру штве ну ин тер ак
ци ју и по де лу ра да у ко јој ће се 
оства ри ти ње го ви по тен ци ја ли. 
Ка да, пак, дру штво не при зна
је не чи ју из у зет ност то го то во 
по пра ви лу зна чи да ни је реч о 
из у зет но сти, већ са мо о не че му 
што по је ди нац, и мо жда ње го ва 
ми кро сре ди на, сма тра за „из у
зет ност“. 

Из све га ре че ног ви ди се да 
Ми зес об ја шње ње не при ја тељ
ског ста ва пре ма ка пи та ли зму 
тра жи на пси хо ло шкој, а не на 
са знај но те о риј ској рав ни. То 
зна чи да чи сто те о риј ски об
зи ри ни су основ ни ни ти пре
суд ни мо ти ви ан ти ка пи та ли
стич ког усме ре ња (иако је то 
до ми нант на пер цеп ци ја оних 
ко ји ис по ља ва ју та кав мен та
ли тет). Он, на рав но, не твр ди 
да су љу ди „ан ти ка пи та ли сти“ 
ис кљу чи во због раз ло га ко ји 
на во ди, већ са мо из ла же те зу о 
при ма ту пси хо ло шке ди мен зи је 
про бле ма ти ке. Љу ди су про тив 
ка пи та ли зма не за то што има ју 
осно ва не ар гу мен те у при лог 
сво јих тврд њи, већ за то што им 
си стем ком пе ти ци је не од го ва
ра, „они не од би ја ју ка пи та ли
зам за то што зна ју да је то су
став ко ји га ји пред ра су де пре ма 
њи хо вим ин те ре си ма“ (Mi ses, 
2010, 35). Ти љу ди су „со ци ја
ли сти јер ве ру ју да ће со ци ја ли
зам по бољ ша ти њи хо ве увје те, 
и мр зе ка пи та ли зам јер вје ру ју 
да им ште ти. Они су со ци ја ли
сти јер су за сле пље ни за ви шћу 
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и не зна њем. Твр до гла во од би ја
ју сту ди ра ти еко но ми ју и при је
зир но од ба цу ју ра зор ну кри ти
ку со ци ја ли стич ких пла но ва јер 
је у њи хо вим очи ма еко но ми ка, 
ап стракт на те о ри ја, јед но став
но бе сми сли ца“ (Mi ses, 2010, 
35). Ово јед но став но об ја шње
ње, ко јем се, уз гред бу ди ре че
но, у свом са да већ кла сич ним 
тек сту „За што су ин те лек ту ал
ци про тив ка пи та ли зма“, при
кло нио и ве ли кан са вре ме не 
по ли тич ке фи ло зо фи је Ро берт 
Но зик, де ма ски ра ве ли ки део 
ви со ко пар не кри ти ке упу ће не 
на ра чун ка пи та ли зма као из раз 
лич не ис фру стри ра но сти по је
дин ца ко ји или не мо же или за
пра во не же ли да оства ри сво ју 
ам би ци ју. Ка да већ не мо же да 
успе у не че му у че му је по соп
стве ној пер цеп ци ји до ра стао, а 
ви ди да не ко, обич но по зна ник, 
при пад ник исте ге не ра ци је, или 
не ко ко га ји слич не ам би ци је 
и ци ље ве, у то ме успе ва, он да 
до жи вља ва по вре ду ега што се 
ма ни фе сту је осе ћа њем озло
је ђе но сти и за ви сти, па лич ни 
не у спех оправ да ва упу ћи ва њем 
на „окол но сти“ и „дру штве ну 
не прав ду“. 

Та кво по на ша ње по је дин ца 
из и ску је од ре ђе ну фи ло зо фи ју 
на ко ју се он увек мо же по зва ти 
и ко ја ће при кри ти чи сто пси хо
ло шку ди мен зи ју це ле про бле
ма ти ке. Ме ђу тим, јед ну та кву 
фи ло зо фи ју, као це ло вит по глед 
на свет − тре ба ло је ство ри ти. 
Ми зес из ла же кра так исто ри

јат ин те лек ту ал них тен ден ци ја 
– од про све ти тељ ства па на да
ље – ко је су ути ца ле на ши ре ње 
„со ци јал не фи ло зо фи је обич
ног чо ве ка“. И не са мо то, он 
под се ћа на ства ра ње за јед нич
ког ан ти ка пи та ли стич ког фрон
та са ста вље ног од исто риј ских 
гу бит ни ка (кон зер ва тив не сна
ге, или сна ге an cien régi me) и 
по тен ци јал них по бед ни ка (иде
ја со ци ја ли зма и со ци ја ли стич
ки по кре ти). Ис тра ја ва ју ћи на 
ис ти ца њу не га тив ног ути ца ја 
те ан ти ци ви ли за циј ске ко а ли
ци је, ко ја је и да нас по све ће на 
уру ша ва њу прин ци па ин ди ви
ду ал не сло бо де, Ми зес сма тра 
да је по сре ди са вез оних ко ји 
тра же бе не фи ци је и по вла шћен 
ста тус, за јед нич ки фронт ле вих 
и де сних, про све ће них и не
про све ће них, „про гре сив них“ 
и на зад них. То је, у по след њој 
ин стан ци, ко а ли ци ја чи ја се нај
ра ди кал ни ја вер зи ја ова пло ти ла 
у про јек ту из 1933. го ди не. 

Ин те лек ту ал ци су нај гла
сни ји у ис по ља ва њу ани мо зи
те та спрам ка пи та ли зма, и то 
је са свим ра зу мљи во. При ро да 
њи хо вог по зи ва – а то је про ми
шља ње иде ја, те ра их на при
хва та ње при влач них и при ма
мљи вих ми са о них кон цеп ци ја. 
Ме ђу тим, че сто се де ша ва да 
им пе ра тив тра га ња за исти ном, 
тај основ ни им пулс и ру ко во де
ћи мо тив њи хо вог по зи ва, за ме
њу ју им пе ра ти вом ја ча ња соп
стве ног дру штве ног ути ца ја и 
ва жно сти. За то што им тра га ње 
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за исти ном ни је при о ри тет, њи
хо ва раз ма тра ња че сто за вр ша
ва ју у оно ме што би се кан тов
ским реч ни ком мо гло име но ва
ти „еко ном ском ме та фи зи ком“. 
Ка ко ина че об ја сни ти њи хо ву 
го то во пот пу ну не у пу ће ност у 
је дан сег мент људ ског зна ња 
без ко га се свет и чо век у ње
му не мо гу раз у ме ти? Или, ка
ко се мо гу из но си ти ар гу мен ти 
ко ји се ти чу еко но ми је а не ма ти 
ни нај о снов ни ја зна ња о то ме 
ка ко функ ци о ни ше тр жи ште, 
или за што уоп ште оно по сто ји? 
Огор чен сте пе ном не зна ња и 
не у пу ће но сти ко ји ма са мо про
гла ше ни струч ња ци бом бар ду ју 
ме диј ску сфе ру Ми зес љу ти то 
кон ста ту је: „Онај тко јав но го
во ри или пи ше о не сла га њу из
ме ђу ка пи та ли зма и со ци ја ли
зма, а да се ни је у пот пу но сти 
упо знао са сви ме што еко но ми
ка има ре ћи о тим пи та њи ма, 
нео д го во ран је бр бљи вац“ (Mi
ses, 2010, 36). 

Мо жда су од „нео д го вор них 
бр бљи ва ца“ го ри са мо они ин
те лек ту ал ци ко ји, по пут да на
шњег фи ло зоф ског су пер ста ра 
Сла во ја Жи же ка, ко ри сте све 
бла го де ти ка пи та ли зма исто
вре ме но га кри ти ку ју ћи. У 
пи та њу је сва ка ко ли це мер на 
по зи ци ја, али у си сте му сло
бо де сва ко има пра во на њу, па 
сто га ов де не ма ме ста пра зном 
мо ра ли са њу. За пра во, кри ти
ча ри ма ка пи та ли зма је жи вот 
у сло бо ди омо гу ћио и јед но и 
дру го, на и ме, и при сто јан жи

вот и кри ти ку си сте ма ко ји то 
омо гу ћа ва. Са мо је на пр ви по
глед за чу ђе ње то што да на шњи 
„кри тич ки“ ин те лек ту ал ци не 
мо гу да пре бо ле не ста нак „со
вјет ског ра ја“ и жи вот у ње му, 
иако би та мо вр ло бр зо оста ли 
не са мо без ака дем ског ста ту
са и мо гућ но сти кри ти ке, већ и 
без жи во та. За пра во, ан ти ка пи
та ли стич ки про фи те ри по ка зу ју 
ве ли ку успе шност на тр жи шту 
ре зиг ни ра не и „по ра же не иде
је“ јер су Ми зе со ви озло је ђе ни 
по је дин ци ге не ри са ли ве ли ку 
тра жњу за њом. То тр жи ште 
се то ли ко раз ви ло да на ње му 
бе сни кон ку рен ци ја љу тих ри
ва ла. Ипак, као и на сва ком тр
жи шту и на тр жи шту ан ти ка пи
та ли стич ког ре сан ти ма на не ма 
про тек ци је и ва жи исто вр хов
но пра ви ло – мо же ус пе ти са мо 
нај бо љи.

Но, тр жи шне пре фе рен ци је 
не мо ра ју се по кла па ти са на уч
ним, и по пу лар ност јед ног ста
но ви шта, па би ла она из гра ђе на 
на сто по стот ној по др шци тр жи
шног пле би сци та, ни шта не го
во ри о исти ни то сти ње га са мог. 
Ре жим исти не и ла жно сти, го
ре по ме ну ти са знај но те о риј ски 
план, у на у ци има при о ри тет у 
од но су на зах те ве и во љу ве ћи
не. Ка ко то са мо мо же ство ри ти 
жи вот у сво јој ком плек сно сти и 
про тив реч но сти, упра во је она 
те о ри ја ко ја за го ва ра тр жи ште 
осу ђе на од са мог тр жи шта на 
мар ги на ли за ци ју. За раз ли ку 
од ње, те о ри ја, као и по глед на 
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свет, ко ји су ду бин ски ан ти тр
жи шни, тр жи шним ме ха ни
зми ма ус по ста вља ју до ми на
ци ју у дру штву. Раз ло га за то 
има мно го, али је је дан од њих 
сва ка ко људ ска при ро да и ње на 
скло ност ка „за но сним“ и „при
влач ним“ кон цеп ци ја ма, ле пим 
иде ја ма, ко је се, чим се оства
ре, по ка зу ју као коб не иде је (F. 
Hayek). Сви ли бе рал ни те о ре
ти ча ри би ли су све сни овог про
бле ма, па и Ми зес ко ји је је ди
ни на чин да се из бо ри са ква зи 
на у ком и кон цеп том еко но ми је 
као „спи ска ле пих же ља“ ви део 
у не пре кид ној и са мо пре гор ној 
бор би ар гу мен ти ма и до ка зи ва
њем. 

Ипак, ка ко Ми зес пра вил но 
уоча ва, да нас се нај ве ћи број 
ин те лек ту а ла ца („на пред ња ка“, 
ка ко их он име ну је) на ла зи на 
„сред њој ли ни ји“ из ме ђу за го
ва ра ња ка пи та ли зма и со ци ја
ли зма. Фи ло зо фи ја „сред њег 
пу та“ нај ла год ни ја је за то што 
из бе га ва екс трем но сти и јед
ног и дру гог др же ћи се ста ре 
„му дро сти“ да је сре ди на нај бо
ља и да не тре ба за стра њи ва ти. 
Она је про фи та бил на јер се њен 
за го вор ник ни ко ме не за ме ра, 
бар не отво ре но, а уз то из гле
да па мет ни је и ра ци о нал ни је од 
ва тре них за ступ ни ка јед не или 
дру ге стра не. Ин те лек ту а ци нај
ра ди је при бе га ва ју ова квој му
дро сти не са мо за то да би из гле
да ли па мет ни је, већ и због то га 
што им то ду го роч но омо гу ћа ва 
за др жа ва ње по себ ног ста ту са 

ко ји ну ди си стем ко ји им нај
ви ше од го ва ра – си стем по вла
шће них ка ста. За Ми зе са ова 
фи ло зо фи ја за пра во ни је ни ка
кав сред њи пут, већ ле ва тра ка 
за о би ла зни це ко ја во ди пра во у 
со ци ја ли зам. Он да је не ко ли ко 
раз ло га за ову тврд њу, од ко јих 
сва ка ко тре ба на ве сти сле де ћи: 
„Ка да су Маркс и Ен гелс у Ко
му ни стич ком ма ни фе сту за сту
па ли крај ње ин тер вен ци о ни
стич ке мје ре, ни су пред ла га ли 
ком про мис из ме ђу со ци ја ли зма 
и ка пи та ли зма. Они су те мје ре 
сма тра ли – слу чај но, исте оне 
ко је су да нас осно ва New De a la 
и Fa ir De a la – пр вим ко ра ци ма 
на пу ту ства ра ња пот пу ног ко
му ни зма“. (Mi ses, 2010, 49)

Као што је већ ре че но, Ми
зе со во тре ти ра ње фе но ме на 
ан ти ка пи та ли зма не од но си се 
са мо на ан ти ка пи та ли стич ку 
усме ре ност ин те лек ту а ла ца већ 
и дру гих со ци јал них сло је ва. 
Јед но це ло по гла вље по све ћу је 
„со ци јал ној фи ло зо фи ји обич
ног чо ве ка“ као и од но су умет
ни ка пре ма ка пи та ли зму (Mi ses, 
2010, 2737, 3749). Умет ни ци, 
по пут ин те лек ту а ла ца, же ле да 
им дру штво обез бе ди си гу ран 
со ци јал ни ста тус и по ло жај, 
без об зи ра да ли сâмо дру штво 
то же ли. Као и у слу ча ју тр жи
шно успе шних ин те лек ту а ла ца 
и успе шни умет ни ци у ка пи та
ли зму ви де нај ве ће мо гу ће зло.

 Ми зе со ва раз ма тра ња ан
ти ка пи та ли стич ког мен та ли
те  та оста ла би не до ре че на без 
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об ја шње ња функ ци о ни са ња 
тр жи шта и то га шта је то, за
пра во, ка пи та ли зам. По сре ди 
ни је слу ча јан ескурс у по ље 
еко ном ске те о ри је, већ не из о
ста ван сег мент про бле ма ти ке 
ан ти ка пи та ли зма. То ком чи та
ве књи ге Ми зес упу ћу је на не ке 
од основ них уви да аустриј ске 
еко ном ске фи ло зо фи је, ко је је 
ина че in ex ten sio раз вио у ка
пи тал ним де ли ма Људ ско де ло
ва ње и Со ци ја ли зам, по пут те
о ри је по слов них ци клу са, мар
ги нал не про дук тив но сти ра да, 
су бјек тив не те о ри је вред но сти 
и оску ди це као основ ног еко
ном ског ам би јен та. Та ко ђе, он 
ис ти че и об ја шња ва за што со
ци ја ли зам ни је, ни ти мо же би
ти, еко ном ска те о ри ја. Чи та лац 
ко ји се не уду би у ова за па жа ња 
те шко да ће раз у ме ти књи гу и 
ње ну основ ну те зу. 

На осно ву ових об ја шње ња 
Ми зес по би ја не на уч не тврд ње 
ко је до при но се ши ре њу пред
ра су да о ка пи та ли зму. Та ко, 
на при мер, он од ба цу је ве о ма 
рас про стра ње ну те зу да је по
бољ ша ње еко ном ског по ло жа ја 
чо ве чан ства ре зул тат на прет ка 
при род них на у ка и тех но ло ги је, 
твр де ћи да тај раз вој ни је ство
рен ex ni hi lo већ пред ста вља ре
зул тат по рет ка у ко ме је штед ња 
основ ни ре сурс по мо ћу ко га се 
оства ру ју ино ва циј ски по тен
ци ја ли јед ног дру штва. Тех но
ло шки на пре дак и раз вој на у ке 
не би би ли мо гу ћи да их ни су 
ге не ри са ле „три кла се пи о ни

ра“, пред у зет ни ци, ште ди ше и 
тех но ло зи, сма тра Ми зес. Или, 
да ље, он не ги ра ва лид ност и 
сми сле ност те зе о „не пра вед
но сти“ ка пи та ли зма ко ја се за
сни ва на еко ном ском ми ту о мо
гућ но сти по ве ћа ва ња над ни ца 
ре гу ла ци јом и огра ни че њем тр
жи шта ра да. Је ди ни на чин да се 
по стиг не по ве ћа ње пла та је сте, 
по Ми зе су, убр за ње по ра ста 
рас по ло жи вог ка пи та ла пре ма 
бро ју ста нов ни ка, што је мо гу
ће са мо ка да „по раст пла ћа не 
ови си о ’про дук тив но сти’ по је
ди нач ног рад ни ка не го о мар ги
нал ној про дук тив но сти ра да“ 
(Mi ses, 2010, 65). Об ја вљи ва ње 
ове књи ге, ипак, ни је мо гло да 
про ђе без – на овим про сто ри
ма – уста ље ног од но са пре ма 
ауто ри ма и иде ја ма ко ји до ла зе 
из окри ља кла сич ног ли бе ра ли
зма. Сто га је ва жно под се ти ти 
да су се у вре ме ну ко му ни стич
ког јед но у мља и цен зу ре пу бли
ка ци је са пред зна ком „бур жо а
ска“ или „ре ак ци о нар на“, ка да 
би се уоп ште по ја ви ле (што је 
би ло из у зет но рет ко) – по ја ви
ле би се уз не за о би ла зне иде о
ло шке пре ди лек ци је у пред го
во ру и по го во ру, да кле у „иде
о ло шком клин чу“ марк си зма. 
Ми зе сов Ан ти ка пи та ли стич ки 
мен та ли тет на шао се та ко ђе у 
та квом јед ном клин чу, иако ми 
ви ше не жи ви мо у ко му ни зму. 
На рав но, ов де се ви ше не спо
ми њу Маркс и Ен гелс, али ту су 
оми ље на оп шта ме ста и из ли за
не фра зе са вре ме ног ин тер вен
ци о ни зма, кеј нзи ја ни зма, фи ло
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зо фи је ре гу ла ци је, јед ном реч ју 
со ци ја ли зма. Шта ви ше, ауто ри 
пред го во ра и по го во ра пр во 
хва ле Ми зе са, го во ре ћи у су
пер ла ти ви ма о ње му, да би по
том од мах кре ну ли са из но ше
њем не е ко ном ских ар гу ме на та 
про тив Ми зе со вих еко ном ских 
ар гу ме на та! По себ но је у том 
по гле ду ин те ре сан тан по го вор 
у ко ме аутор ке пр во ка жу да је 
Ми зес „је дан од нај зна чај ни јих 
еко ном ских ми сли ла ца два де
се тог сто ље ћа“ (Mi ses, 2010, 85) 
уз на во ђе ње ње го вих на уч них 
успе ха и бо га те на уч не ка ри
је ре, да би по сле пар стра ни ца 
све хва ло спе ве ре ла ти ви зо ва ле 
упо зо ре њи ма да се по го вор пи
ше у „сје ни 250 ква драт них ки
ло ме та ра ве ли ке ле де не сан те 
ко ја се 6. ко ло во за 2010. од ло
ми ла од ле де не ма се Сје вер ног 
по ла“ (Mi ses, 2010, 86). По ен
та по го во ра је сте, да кле, да не 
тре ба при хва ти ти Ми зе со ве ар
гу мен те за то што ка пи та ли зам 
ипак ни је, ка ко то Ми зес сма
тра, си стем ко ји слу жи ма са ма, 
јер је „по зна то сви ма, па чак и 
гим на зи јал ци ма“ да „по сто ји 
ал тер на тив на сли ка“ о ње му (да 
ли је Ми зес игде у књи зи твр
дио да не по сто ји ал тер на тив на 
сли ка?! Све вре ме он за пра во 
упу ћу је на ту сли ку као по ла зи
шну осно ву со ци јал не фи ло зо
фи је ан ти ка пи та ли зма). По тој 
сли ци не ра ди се о „слу же њу“, 
већ о ра зли ци „слу жи ти не ко
ме“ и „слу жи ти се не ким“ (Mi
ses, 2010, 90). Овај, у нај ма њу 
ру ку, нео бич ни при ступ у ко ме 

се не чи је иде је по зи тив но ва
ло ри зу ју, да би се за тим те исте 
иде је де гра ди ра ле при ме ри ма 
из ква зи ин те лек ту ал не и ква зи
и стра жи вач ке ку хи ње Мај кла 
Му ра и на во ђе њем Марк со вих 
те за, али без по ми ња ња ње го
вог име на, мо же се об ја сни ти 
са мо де бе лом по мра чи ном ко ју 
је сен ка по ме ну те ле де не ма се 
на пра ви ла у гла ва ма ових ауто
ра. Ша лу на стра ну, ути сак ко ји 
се ја вља чи та о цу иоле упу ће
ном у еко ном ску на у ку је сте тај 
да по ме ну ти ауто ри ни су раз у
ме ли, а по нај ма ње при хва ти ли, 
основ не уви де аустриј ске еко
ном ске шко ле. Да кле, и за њих 
се мо же упо тре би ти исти епи
тет ко ји Ми зес ко ри сти у опи су 
љу ди ко ји не по зна ју еко но ми ју 
а же ле да су де о пи та њи ма ко ја 
се не мо гу раз у ме ти без ње ног 
еле мен тар ног по зна ва ња. 

Su ma su ma rum, ин те лек ту
ал ни ре ци ди ви јед ног мрач ног 
вре ме на и ње го вог од но са пре
ма ли бе ра ли зму ипак не мо гу 
да ума ње ва жност об ја вљи ва ња 
ове књи ге. Ако ни шта дру го, 
сна га у њој из ло же них ар гу ме
на та у при лог ка пи та ли зму до
вољ на је ка ко за обич ног, до
бро на мер ног и не при стра сног 
чи та о ца, та ко и за оне ин те лек
ту ал це и ис тра жи ва че ко ји ма је 
по тра га за исти ном дра жа од 
кон фор ми стич ког ста ва сла га
ња са ве ћи ном.
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УДК 327.2(049.3)

ДушанДостанић
Ин сти тут за по ли тич

ке сту ди је, Бе о град
ИМ ПЕ РИ ЈЕ – ЛО ГИ КА 
ВЛА ДА ВИ НЕ СВЕ ТОМ 
– ОД СТА РОГ РИ МА ДО 
СЈЕ ДИ ЊЕ НИХ ДР ЖА ВА

При каз књи ге: Хер фрид 
Мин клер, Им пе ри је – ло ги ка 
вла да ви не све том – од ста рог 
Ри ма до Сје ди ње них Др жа ва, 
Слу жбе ни гла сник, Al ba tros 
plus, Бе о град, 2009, 260. стр.

Фе но мен им пе ри је пред ста
вља ак ту ел ну те му про у ча ва ња. 
На кон рас па да Со вјет ског Са
ве за у све ту је оста ла са мо јед
на су перси ла. Су прот но свим 
прог но за ма кра ја до ба им пе
ри ја, САД се бе ви де као но ву 
им пе ри ју. Та ко се све ви ше го

во ри о аме рич кој им пе ри ји, али 
и аме рич ком им пе ри ја ли зму. 
Ово је раз лог због ко га је књи га 
Хер фри да Мин кле ра (Her fried 
Münkler), про фе со ра по ли тич ке 
те о ри је на Уни вер зи те ту Хум
болт у Бер ли ну из у зет но зна чај
на и ак ту ел на. 

Основ на те за ко ју Мин клер 
из ла же још у на сло ву сво је 
књи ге је да им пе ри је под ле
жу по себ ној ло ги ци по сто ја ња 
и по сту па ња што их одва ја од 
све та др жа ва ко је ни су им пе
ри је. Им пе ри ја у скла ду са сво
јом ло ги ком по сту па у ме ђу
на род ним од но си ма и зах те ва 
по се бан ме ђу на род ни по ре дак. 
Аутор свом пред ме ту про у ча ва
ња при ла зи нео п те ре ћен вред
но снонор ма тив ним ста во ви ма. 
Им пе ри је за ње га ни су по се би 
до бре ни ти ло ше не го се при
зна је чи ње ни ца њи хо вог по
сто ја ња и зах те ва де скрип тив
ноана ли тич ки по глед на им пе
ра ти ве по на ша ња им пе ри ја. У 
том сми слу, Мин клер се ви ше 
пу та кри тич ки освр ће на те о
ри је им пе ри ја ли зма, ко ји ма за
ме ра да ни су у ста њу да об ја сне 
ло ги ку им пе ри ја. Аутор се на 
по чет ку ба ви ка рак те ри сти ка
ма им пе ри је. Та ко он де фи ни ше 
свој пред мет про у ча ва ња ти ме 
што одва ја им пе ри је од др жа
ва и хе ге мо ни ја, ус по ста вља ју
ћи ја сне кри те ри ју ме по ко ји ма 
им пе ри је одва ја ју од оно га што 
на зи ва ве ли ким др жа ва ма. Та 
два кри те ри ју ма су про стор ни и 
вре мен ски. Та ко ђе у ло ги ку им
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пе ри је спа да и ње на по тре ба за 
ме ша њем у уну тра шње ства ри 
дру гих др жа ва. Ове по тре бе се 
им пе ри ја не мо же од ре ћи, а да 
не пре ста не би ти им пе ри јом.

Да би об ја снио ло ги ку им
пе ри је, аутор се ба ви жи во то
пи сом им пе ри ја од њи хо вог на
стан ка, њи хо вих им пе ра ти ва и 
стра те ги је одр жа ња до њи хо ве 
про па сти. Та ко Мин кер твр ди 
да им пе ри је не на ста ју на мер но, 
по сред ством не ке по ли тич ки 
или еко ном ски мо ти ви са не во
ље за им пе ри јом. Бу ду ћи да та
ква во ља не по сто ји, то зна чи да 
им пе ри је на ста ју слу чај но од
но сно у ме ша ви ни ве ли ког бро
ја по је ди нач них од лу ка. Та ко ђе, 
за на ста ја ње им пе ри ја, бит ну 
уло гу игра од нос из ме ђу цен тра 
и пе ри фе ри је им пе ри је. Дру гим 
ре чи ма, све од лу ке ве за не за на
ста нак им пе ри је не до но се се 
са мо у цен тру, не го су че сто по
сле ди ца де ло ва ња пе ри фе ри је. 
„Број не од лу ке ко је за им пе ри
ју има ју ег зи стен ци ја лан зна чај 
до но се се на руб ним де ло ви ма, 
од но сно до но се их лич но сти и 
гру пе ко ји по ти чу са пе ри фе ри
је и чи је је по ли тич ко опа жа ње 
про же то пе ри фе ри јом.“ (стр. 
41) Шта ви ше, мо же се ре ћи да 
су од им пе ри ја и им пе ри јал не 
по ли ти ке ко рист че сто пу та из
вла чи ле пе ри фе ри ја и ма њин
ске или мар ги нал не гру пе. По 
Мин кле ру, за на ста нак им пе ри
је ве за цен тар – пе ри фе ри ја је 
од по себ не ва жно сти, јер не ста
бил ност по рет ка на пе ри фе ри ји 

оче ку је им пе ри јал но по на ша ње 
цен тра у ци љу ста би ли за ци је. 
Та ко ђе, за на ста нак им пе ри ја 
од ве ли ке ва жно сти је и пи та
ње пре сти жа. Им пе ри ја су та ко 
у стал ној тр ци за ути цај и моћ. 
Мин клер под вла чи да у ра ђа њу 
им пе ри је ве ли ку ва жност има 
ге о граф ски по ло жај. Ве ћу шан
су да по ста ну им пе ри је има ју 
оне др жа ве ко је се на ла зе ван 
ве ли ких рас кр сни ца. Из свог 
руб ног по ло жа ја оне из вла че 
пред ност ко ју Мин клер на зи
ва „вре мен ски су ве ре ни тет“. 
Ово зна чи да др жа ве у руб ним 
обла сти ма има ју мо гућ ност да 
са ме од ре ђу ју ри там до га ђа ја 
од но сно по се ду ју кон тро лу над 
вре мен ским то ком. Да кле, руб
ни по ло жај под сти че из град њу 
им пе ри је, а ка да се јед ном ус
по ста ви им пе ри ја пе ри фе ри ја и 
цен тар ме ња ју ме ста.

На кон пи та ња ка ко на ста ју 
им пе ри је аутор се ба ви пи та
њем ка ко из гле да ме ђу на род ни 
по ре дак ко ји им пе ри ја ус по ста
вља. Та ко Мин клер су прот ста
вља им пе ри јал ни и хе ге мон ски 
по ре дак. Ва жна ка рак те ри сти ка 
им пе ри јал ног про сто ра је да у 
ње му вла да мир, док хе ге мон
ски про стор под ра зу ме ва ра
то бор ност. Им пе ри јал ни рат 
та ко ру ши и по ре дак док у се, 
окви ру хе ге мон ског про сто ра, 
по ре дак при зна је и у ра ту. Им
пе ри је и хе ге мо ни је раз ли ку ју 
се, пре ма то ме, и кроз дру га чи
ју функ ци ју ра та. Ипак основ на 
раз ли ка је у ни воу дру штве но
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еко ном ског раз во ја и по ли тич ке 
сна ге. Им пе ри ја по се ду је мно го 
ви ше мо ћи не го што по се ду је 
хе ге мон, и у ста њу је да уве ћа
ва сво ју моћ де ло ва њем цен тра. 
Да кле, о им пе ри ја ма се го во ри 
„он да ка да раз ли ка у мо ћи из
ме ђу цен трал не си ле и оста лих 
при пад ни ка тог по ли тич ког по
рет ка, по ста не та ко ве ли ка да се 
не мо же пре мо сти ти фик ци јом 
о по сто ја њу јед на ко сти.“ (стр. 
67) 

Са пи та ња на стан ка и екс
пан зи је Ми клер пре ла зи на пи
та ње кон со ли да ци је им пе ри је. 
Тај пре ла зак из екс пан зи је у 
кон со ли да ци ју он на зи ва „ав
гу стов ски праг“. Тек на кон то га 
мо же се ре ћи да не ка си ла по
ста је им пе ри ја у пу ном сми слу 
те ре чи. „Ав гу стов ски праг, да
кле, озна ча ва скуп ра ди кал них 
ре фор ми ко ји ма им пе ри ја за вр
ша ва сво ју екс пан зи о ни стич ку 
фа зу и сту па у фа зу кон ти ну и
ра ног тра ја ња.“ (стр. 100) Да
кле, ако су у ства ра њу им пе ри је 
кључ ну уло гу игра ле еко ном ска 
и вој на моћ, са да је на гла сак на 
по ли тич кој и иде о ло шкој мо
ћи. Мин клер у скла ду са тим 
за кљу чу је да за ста бил ност и 
тра ја ње аме рич ке им пе ри је ни
су од пре суд ног зна ча ја ни про
из вод не спо соб но сти аме рич ке 
при вре де ни си стем аме рич ких 
вој них ба за, већ спо соб ност 
упра вља ња то ко ви ма ка пи та ла 
у свет ској при вре ди, од ре ђи ва
ње вред но сти свет ских ва лу та 
у од но су на до лар и од ре ђи ва

ње рит ма свет ске при вре де кроз 
ино ва ци је. Сред ства ко ја САД 
при то ме ко ри сте су: кон тро ла 
над Свет ском бан ком и Свет
ском тр го вин ском ор га ни за ци
јом, као и при влач ност аме рич
ких ис тра жи вач ких ин сти ту та. 

Аутор на во ди да ни јед на 
им пе ри ја ко ја ни је ула га ла у ин
фра струк ту ру сво је пе ри фе ри је 
ни је би ла ду гог ве ка. Пре ла зак 
„ав гу стов ског пра га“ зна чи пре
ла зак са екс пло а та тор ског на 
ци ви ли за тор ски од нос цен тра 
пре ма пе ри фе ри ји. Ка ко им пе
ри је у окви ру се бе об је ди њу ју 
раз ли чи та под руч ја, та ко у њој 
увек по сто је про тив реч но сти. 
Оне про тив реч но сти ко је мо гу 
до ве сти до су ко ба ме ђу др жа
ва ма им пе ри је мо ра ју ре ша ва ти 
уну тар се бе, а да при то ме са
ме не про пад ну. У том сми слу 
им пе ри је стал но мо ра ју ра чу на
ти са игром раз ли чи тих из во ра 
мо ћи. Ло ги ка им пе ри је зах те ва 
да се у раз ли чи тим окол но сти
ма упо тре бља ва не ка да јед на, а 
не ка да дру га вр ста мо ћи. Не до
ста так вој не мо ћи мо же се ком
пен зо ва ти ре ци мо иде о ло шком 
мо ћи. У ве зи са из во ри ма мо ћи, 
Мин клер де фи ни ше им пе ри јал
не ци клу се. По ли тич ке за јед ни
це про ла зе кроз ви ше ци клу са 
уз ди за ња и про па да ња, а број 
ци клу са и ду жи на тра ја ња гор
њег ци клу са за ви се од спо соб
но сти по ли тич ке ели те. Ко ли ко 
ће ду го не ка им пе ри ја оста ти у 
гор њем сег мен ту ци клу са за ви
си од то га да ли ће из о ста нак 
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јед ног из во ра мо ћи уме ти да 
ком пен зу је упо тре бом дру гог. 

Та ко ђе, им пе ри ја ако же ли 
да оп ста не мо ра на не ким осно
ва ма оправ да ти сво је по сто ја ње 
и свој по ре дак. Као оправ да ње 
им пе ри је нај че шће се на во ди 
мир ко ји она ства ра и га ран ту је. 
Од ово га по Мин кле ру, ни аме
рич ка им пе ри ја ни је из у зе так. 
Ме ђу тим, им пе ри је се ни кад не 
оправ да ва ју са мо по мо ћу ми ра, 
не го сва ка им пе ри ја про кла му је 
и не ку ми си ју. „Све ду го трај не 
им пе ри је као циљ и оправ да
ње свог по сто ја ња иза бра ле су 
за да так, од но сно ми си ју, ко ја у 
пр ви план ста вља ко смо ло шки 
и исто риј скоре ли гиј ски зна чај 
им пе ри је.“ (стр. 115) Ми си ја 
се при ме њу је на љу де у окви
ру им пе ри је, а пре све га цен
тра и пред ста вља сво је вр сну 
ауто су ге сти ју ели та. Мин клер 
не при хва та под во ђе ње ми си је 
под марк си стич ку те о ри ју иде
о ло ги је. Свест о ми си ји не мо
же се об ја сни ти не по сред ним 
ма те ри јал ним ин те ре си ма им
пе ри јал них ак те ра. Она на ме ће 
ду жно сти пре ма про јек ту ко ји 
пре ва зи ла зи по је ди нач не ин те
ре се. Аутор та ко ђе твр ди да се 
кроз им пе ри јал ну ми си ју са
мо о прав да ње не ке им пе ри је на 
кра ју пре тва ра у ње ну са мо са
кра ли за ци ју. Да би до би ла ста
тус не из бе жно сти им пе ри јал на 
ми си ја по се же за све то шћу ко ја 
пре ва зи ла зи днев нопо ли тич ке 
по тре бе. Им пе ри је за се бе тра
же ван вре мен ско ва же ње без 

об зи ра да ли се ра ди о по врат
ку у злат но до ба и спре ча ва њу 
про па да ња или о убр за ва њу 
исто ри је и ши ре њу на прет ка. 
Мин клер по ка зу је да су глав не 
тач ке на ко ји ма по чи ва аме рич
ка ми си ја тр жи шна при вре да, 
де мо кра ти ја и људ ска пра ва, 
при че му на гла ша ва да ка да се 
им пе ра ти ви аме рич ке ми си је 
су ко бе са без бед но сним и еко
ном ским им пе ра ти ви ма пре ва гу 
од но се ови дру ги. Та ко ђе, сва ка 
им пе ри ја тр пи на пе тост из ме ђу 
им пе ра ти ва ми си је и им пе ра ти
ва са мо о др жа ња. Код де мо крат
ске им пе ри је ду жно сти пре ма 
ми си ји се схва та ју озбиљ ни је 
не го код ауто крат ских им пе ри
ја. Аутор твр ди да са мо са кра
ли за ци ја им пе ри је има и дру гу 
стра ну ме да ље, јер иза зи ва ан
ти им пе ри јал ну ре ак ци ју ко ја 
та ко ђе по се же за ре ли ги о зном 
ре то ри ком и са кра ли за ци јом 
ан ти им пе ри јал не бор бе.

Им пе ри је се, твр ди Мин
клер, ко ри сте и вар вар ским дис
кур сом да би се са мо о прав да ле. 
То зна чи да је њи хо ва ми си ја 
ци ви ли за тор ска, а да иза гра ни
ца вла да ха ос. Са дру ге стра не, 
им пе ри ја се оправ да ва и про
спе ри те том, јер она сво јим жи
те љи ма обез бе ђу је бла го ста ње.

На кон обра зла га ња им пе ри
јал не кон со ли да ци је и оправ
да ња, Мин клер пре ла зи на пи
та ње кра ја им пе ри ја. Пре све га 
ра ди се о скло но сти им пе ри је 
ка пре те ра ном ши ре њу. За одр
жа ње им пе ри је бит но је да се 
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она по ву че из обла сти ко је јој 
мно го не зна че и да се осло ба
ђа оба ве за при хва ће них под од
ре ђе ним окол но сти ма. Дру гим 
ре чи ма, им пе ри јал ни по ре дак 
је уто ли ко ста бил ни ји уко ли ко 
је ма ње про стор но и уго вор но 
ве зан. Са им пе ри јал ним пре
на пре за њем ра чу на ју и ан ти
им пе ри јал ни ак те ри, при че му 
се има ју у ви ду пре све га при
вред ни по тен ци ја ли им пе ри је 
и мо рал на схва та ња ње ног ста
нов ни штва. Да би обез бе ди ла 
до ми на ци ју им пе ри јал на си ла 
гра ди аси ме трич ну над моћ. Све 
док се ан ти им пе ри јал ни ак те
ри су прот ста вља ју им пе ри ји 
на си ме три чан на чин они гу бе, 
али ка да и они при ме њу ју аси
ме трич не об ли ке бор бе има ју 
шан се за успех. Њи хо ва шан са 
је, сма тра Мин клер, дуг и ис цр
пљу ју ћи ге рил ски рат, па ан ти
им пе ри јал не сна ге по ста ју или 
пар ти за ни или те ро ри сти. Они 
уда ра ју на мир и си гур ност ко је 
им пе ри ја твр ди да обез бе ђу је. 
Ан ти им пе ри ја ли сти се у сво
јим ак ци ја ма ле ги ти ми шу на
ци о на ли змом и со ци ја ли змом. 
Аутор твр ди да се им пе ри ја не 
од ри че ла ко кон тро ле над не
ким про сто ром. Чак и ка да је 
про те ра на са не ког про сто ра 
она по ку ша ва да за др жи кон
тро лу над то ко ви ма ка пи та ла, 
ро ба, услу га и ин фор ма ци ја ко
ја се те же ру ши пар ти зан ским и 
ге рил ским ра том. То зна чи да су 
да нас об ли ци им пе ри јал не ре
пре си је по ста ли ела стич ни ји и 
ра фи ни ра ни ји. Аутор по ка зу је 

да пар ти зан ски рат че сто до во
ди до ни за не га тив них при вред
них и со ци јал них по сле ди ца, те 
се сто га по ка зу је као ам би ва
лен тан об лик ан ти им пе ри јал не 
бор бе. Ме ђу тим, ка да ан ти им
пе ри ја ли сти сво ју бор бу прав
да ју очу ва њем иден ти те та, еко
ном ска ра чу ни ца гу би сми сао. 
Та ко се, сма тра Мин клер, ра ђа 
фун да мен та ли зам ко ји пред
ста вља от пор про тив ме ке мо
ћи им пе ри јал ног цен тра. Ка да 
узму оруж је и от поч ну ору жа ну 
бор бу тра ди ци о на ли сти по ста ју 
фун да мен та ли сти. У да на шње 
вре ме про цес гло ба ли за ци је по
ве ћа ва ме ку моћ им пе ри јал ног 
цен тра, а то зна чи да се бор ба 
про тив им пе ри је ви ше не мо
же во ди ти на пе ри фе ри ји не го у 
цен тру. Мин клер сма тра да та ко 
до ла зи до те ро ри зма. Па ипак, 
без об зи ра на ра њи вост им пе
ри ја, крај до ба им пе ри ја још 
ни је на по мо лу. До ла зи са мо до 
про ме не им пе ри јал ног по рет ка. 
То зна чи да се од кон тро ле те
ри то ри је иде ка кон тро ли ва зду
ха и ко смо са.

У по след њем по гла вљу сво
је књи ге Мин клер се ба ви са да
шњим по рет ком у све ту, по ло
жа јем САД и ЕУ. На кон рас па да 
СССРа ни је до шло до ус по ста
вља ња не ког об ли ка постим
пе ри јал ног по рет ка. Им пе ри ја 
се по но во вра ћа на сце ну ка ко 
би обез бе ди ла мир и по ре дак 
у про сто ри ма не ста бил но сти и 
бе за ко ња, као и да обез бе ди за
шти ту ли ни ја ве зе из ме ђу ве ли
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ких при вред них цен та ра. Пр во 
по сти же ху ма ни тар ним ин тер
вен ци ја ма, а дру го бор бом про
тив те ро ри зма. Мин клер уоча ва 
мо рал ни па ра докс пред ко јим 
се на ла зи аме рич ка им пе ри ја. 
Са јед не стра не све вој не ин
тер вен ци је на пе ри фе ри ји и ван 
ње из во де се из им пе ри јал не 
ми си је и пред ста вља ју лук суз, 
ко је им пе ри ја из еко ном ских 
раз ло га не мо же се би при у шти
ти. Она ти ме по ве ћа ва ри зик 
од пре на прег ну то сти. Са дру ге 
стра не, не ин тер ве ни са ње зна чи 
на пу шта ње им пе ри јал не ми си је 
и гу би так по др шке ли бе рал них 
ин те лек ту а ла ца, те пре ма то ме 
и крај им пе ри је. 

Мин клер по ста вља и пи та
ње да ли је мо гу ћа де мо крат ска 
им пе ри ја, те уоча ва  по сто ја ње 
на пе то сти из ме ђу де мо крат ске 
по ли ти ке и им пе ри је. Аутор 
сма тра да де мо крат ске им пе ри
је ви ше при бе га ва ју вој ним ин
тер вен ци ја ма од ауто ри тар них. 
Па ипак, бу ду ћи да де мо крат ска 
дру штва ни су ра то бор на, мно ги 
ра то ви се во де по тај но од но сно 
по зи ва њем на ла жи и пре ва ре. 
Лаж и об ма на су струк тур на 
оба ве за им пе ри је ка ко би се де
мо крат ско јав но мње ње при до
би ло за им пе ри јал не оба ве зе. 
„По ли ти ка ин сце ни ра ња и об
ма на слу жи пре мо шћа ва њу ја за 
из ме ђу де мо кра ти је и им пе ри
је.“ (208) На рав но, ова ква по ли
ти ка је опа сна за де мо крат ски 
по ре дак. Мин кер иде и да ље и 
твр ди да де мо крат ске им пе ри је 
има ју ве ћу по тре бу за сти ца њем 

пле на не го ауто крат ске, јер ни
су у ста њу да на ду жи рок во де 
по ли ти ку ко ја тре нут но до но си 
ви ше ште те не го ко ри сти. Та ко
ђе, у де мо крат ским им пе ри ја ма 
јав но мње ње мо же од у ста ти од 
вој них ин тер вен ци ја услед ве
ли ких гу би та ка соп стве них вој
ни ка. Због то га САД у сво ју вој
ску ре гру ту ју све ви ше ет нич ке 
ма њи не од но сно осла ња ју се на 
Pri va te Mi li tary Com pa ni es што 
зна чи да аме рич ко би рач ко те ло 
при хва та оп ци ју да нов цем пла
ћа свој им пе ри јал ни про је кат. 
Мин клер, на осно ву ово га, при
хва та те зу да ра њи вост аме рич
ке им пе ри је не ле жи у спо ља
шњим прет ња ма већ у мо гу ћој 
не спрем но сти на ро да да под но
си тро шко ве им пе ри је. Пи та ње 
сред ње роч них тро шко ва ти ме 
по ста је глав ни про блем.

Са уло ге САД Мин клер пре
ла зи на ме сто ко је да нас за у зи
ма ЕУ. Та ко он сма тра да све 
ве ће за ла га ње САД за вој не ин
тер вен ци је јед ним де лом пред
ста вља по ку шај да се тех но ло
шковој ним ја ча њем очу ва при
мат, бу ду ћи да је ЕУ еко ном ски 
по че ла пре ти ца ти САД. Дру гим 
ре чи ма, ра ди се о стра те ги ји за
ме на из во ра мо ћи од еко ном ске 
ка вој ној. Ода тле Мин клер за
кљу чу је да бу дућ ност аме рич
ке им пе ри је за ви си од од лу ке 
Евро пља на. Раз ма тра ју ћи по
ло жај Евро пе аутор ис ти че да 
се она на ла зи су о че на са не ста
бил но шћу постим пе ри јал ног 
про сто ра, са јед не, и аме рич ком 
им пе ри јом ко ја не во ди ра чу на 



СПМ број 3/2011, година XVIII, свеска 33. стр. 384390.

390

о ин те ре си ма сво јих са ве зни
ка, са дру ге стра не. Да кле, иза
зов пред ко јим се на ла зи Евро
па има две стра не. По треб но је 
одр жа ти од но се са САД, а да се 
при то ме не до зво ли европ ска 
вој нопо ли тич ка мар ги на ли за
ци ја. Евро па, по Мин кле ру, у 
од но су пре ма САД мо ра по ста
ти суб цен тар им пе ри јал не по
ли ти ке. На дру гој стра ни, Евро
па мо ра во ди ти ра чу на о сво јој 
не ста бил ној пе ри фе ри ји и спре
ча ва ти не ста ја ње др жа ва и ра
то ве, а да при то ме не бу де уву
че на у вир екс пан зи је ко ји не би 
мо гла под не ти. Аутор сма тра да 
у Евро пи не да не по сто ји од
го вор на овај иза зов не го да он 
још увек ни је ни схва ћен. Та
ко у од но су пре ма САД Мин
клер пре по ру чу је да се Евро па 
кон сти ту и ше као је дин стве но 
по ли тич ко те ло. То зна чи и ја
чу хи је рар хи ју др жа ва уну тар 
ЕУ јер без ње не ма за јед нич ког 
на сту па у спољ ној по ли ти ци. 
Ма ле зе мље ко је се то ме про
ти ве са мо по ја ча ва ју аме рич ки 
ути цај на европ ску по ли ти ку. 
Ну жност ве ће ин те гра ци је не 
ле жи са мо у су прот ста вља њу 
аме рич кој им пе ри ји не го и у 
по тре би ста би ли зо ва ње европ
ске пе ри фе ри је, јер де ша ва ња 
на том про сто ру ви ше по га ђа
ју Евро пу не го САД. Мин клер 
твр ди да је због то га бит но да 
по ли ти ка за па да у том про сто
ру ви ше не од ра жа ва са мо во
љу САД. Осим ин си сти ра ња на 
за јед нич кој европ ској спољ ној 
и без бед но сној по ли ти ци Мин

клер пред ви ђа им пе ри јал ни по
ре дак Евро пе. Он за кљу чу је да 
европ ска бу дућ ност не мо же 
би ти оси гу ра на без при хва та ња 
им пе ри јал ног мо де ла.

 



391

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Сажетак,кључнеречиирезиметре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Под на слов ку ца ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 14.
Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 

ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);
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– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за по
ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – ipsbgd@e u net.
rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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