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Ова 18. свеска нашег угледног часописа тематски је посвећена 
европским интеграцијама и приближавању наше државе, народа 
и друштва Европској унији. Ови квалитетни, објективни и научно 
утемељени прилози најбоље сведоче о проевропској оријентацији 
њихових аутора пре свега др Дејане Вукчевић, иначе француског 
докторанта, али и других, попут Јелене Тодоровић, Петра Мати-
ћа...

Свакако, нису изостали ни другачији, пре свега, преиспитују-
ћи радови о овој теми. Овај број смо освежили новом рубриком 
– Методолошке студије – посвећене теоријско-методолошким про-
блемима наше друштвене, пре свега политичке стварности, као и 
међународном проблематиком. Оно што охрабрује јесте заинтере-
сованост спољних сарадника за сарадњу у нашем часопису који је 
у рангу водећег националног часописа (М51). 

Подсећамо сараднике да је у наредној 2009. години први број 
часописа посвећен односу политике и идеологије (радови се преда-
ју до 15. фебруара), други о социјалној држави и социјалној правди 
(15. мај), трећи о демократском капацитету политичких установа 
Србије (15. август) и четврти о друштвеним и политичким суко-
бима (15. октобар).Позивамо истраживаче и научне сараднике Ин-
ститута за политичке студије на истрајан, одговоран и предан рад, 
јер је наредна 2009. година одлучујућа у валоризацији сваког по-
јединца, Пројекта и Института за политичке студије у целини и 
чини основ за успешан старт у наредном истраживачком периоду 
2010-2015. године.

Београд,  
12. децембар 2008. год.

                                                         Главни и одговорни уредник
                                                            проф. др Драган Суботић    

                                     научни саветник

Радови сарадника Института за политичке студије  
реализовани су у оквиру пројекта 149057Д
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Дејана Вукчевић
Институт за политичке студије, Београд

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА 
ЕУ И ПОСТОЈЕЋИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 

СИСТЕМ ЕУ

Сажетак
Сврха овог чланка је да прикаже утицај органа задуже
них за развој и спровођење безбедносне и одбрамбене 
политике ЕУ на постојећи институционални систем 
ЕУ, који се, пре свега, огледа у даљем јачању међувла
дине сарадње у оквиру другог стуба ЕУ. Развој и спро
вођење европске безбедносне и одбрамбене политике 
ЕУ поверено је одређеном броју органа који су „одво
јени али неодвојиви“ од остатка институционалног 
система ЕУ1). Ови органи јачају принцип међувладине 
сарадње, пошто је развој безбедносне и одбрамбене 
политике ЕУ био једино могућ уколико је био схваћен 
као одраз међувладине сарадње која би сачувала нацио
налну сувереност2). То је нарочито видљиво при разма
трању интеракције политичких и војних структура 
ЕУ (I), али и слабљењу улоге комунитарних органа у 
овој области (II).
Кључне речи: европска безбедносна и одбрамбена по
литика ЕУ, спољна политика ЕУ, институционални 
систем.

1) Antonio MISSIROLI, „ Qui décide et comment ça marche ? “ in Nicole GNESOTTO (dir.), 
La politique de sécurité et de défense de l’UE : les cinq premières années (1999-2004), Paris, 
Institut d’Etudes de sécurité de l’Union européenne, 2004, p. 65.

2) Gisela MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, „ The New CFSP and ESDP Decision Making 
System of the European Union “, European Foreign Affairs Review, September 2002, vol.7, 
n°3, p. 267.
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Дејана Вукчевић БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА ЕУ...

I  ИНТЕРАКЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ И ВОЈНИХ СТРУКТУРА

Bезбедносна и одбрамбена политика ЕУ представља саставни 
део тзв. заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ, која је 

свој правни основ добила са Уговором из Мастрихта. Исто тако, 
ова политика треба да представља значајан корак ка постепеном од-
ређењу заједничке одбрамбене политике ЕУ, у складу са чланом 17 
Уговора о ЕУ. Заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ 
је дакле, замишљена као саставни део спољне политике ЕУ, који 
треба да допринесе јачању спољне улоге Уније тако што ће разви-
ти цивилне и војне капацитете праћене одговарајућом стратегијом. 
Ова концептуализација безбедносне и одбрамбене политике ЕУ 
указује на то да је војна димензија европске политике више схва-
ћена као технички елеменат у служби спољне политике, него као 
тежња ка „милитаризацији“ Европске уније. Војна средства ЕУ су 
схваћена као део читаве палете инструмената који су на располага-
њу Унији за решавање међународних криза, као практични инстру-
менти који ће Унији омогућити да постане глобални актер него као 
израз стицања новог идентитета ЕУ3). 

Интеракција политичких и војних структура у институционал-
ном систему ЕУ указаће нам на утицај утицај европске безбедно-
сне и одбрамбене политике на постојећи институционални систем 
ЕУ. Безбедносна и одбрамбена политика се развила као аутоном-
на политика у односу на остале активности Уније, кроз докумен-
та Европских савета и захваљујући одлукама Савета министара. 
Институционални оквир ове политике одражава ову „аутономну“ 
концепцију. Анализа ће се односити на органе одлучивања (1) и 
помоћне органе задужене за припрему и извршење (2).

1. ОРГАНИ ОДЛУЧИВАЊА

Европски савет даје политички импулс развоју европске без-
бедносне и одбрамбене политике, јер је на основу  различитих изве-
штаја Европског савета остварен постепени напредак у развоју ове 
политике. Тако су, нпр. закључци Европског савета у Келну, Хел-
синкију, Санта Марија де Феири и Ници дефинисали основне циље-
ве европске безбедносне и одбрамбене политике. Дакле, Европски 
савет учествује у успостављању циљева и структура у оквиру ове 
3) Henrik LARSEN, „ The EU : A Global Military Actor „ , Cooperation and Conflict, Septem-

ber 2002, vol. 37, n° 3, p. 290.
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политике. Документа усвојена на састанцима Европског савета до-
воде и до питања правне природе ових аката. Према неким аутори-
ма, извештаји Европског савета о европској безбедносној и одбрам-
беној политици ЕУ могу да доведу до атипичне измене постојећих 
уговора а да се притом не следи процедура предвиђена чланом 48 
Уговора о ЕУ, који се односи на процес ревизије уговора4).

Савет министара „општи послови“ представља основну ин-
ституцију у процесу доношења одлука везаних за европску без-
бедносну и одбрамбену политику. Овај орган окупља министре 
иностраних послова држава чланица ЕУ, и доноси одлуке везане и 
за заједничку спољну и безбедносну политику. Проблем који овде 
настаје је укључење министара одбране држава чланица у процес 
европске безбедносне и одбрамбене политике ЕУ. У прво време, 
Савет министара  је одбијао да министре одбране држава чланица 
ЕУ укључи у рад у већој мери од онога што је било предвиђено од-
редбама извештаја Европског савета из Келна, који је предвиђао, 
„уколико је неопходно“,  учешће министара одбране држава члани-
ца ЕУ у раду Савета министара, без права гласа. Европски савет 
у Хелсинкију је даље истицао да, када Савет министара разматра 
питања из области безбедносне и одбрамбене политике, министри 
одбране ће учествовати на тим састанцима, како би дали оријента-
ције у области одбране. Ипак, први кораци ка укључењу министара 
одбране на редовној основи учињени су на састанку Савета у Бри-
селу 15. новембра 1999. године, када су министри одбране држава 
чланица присуствовали састанку министара иностраних послова у 
Савету. Током белгијског председавања Унијом, предузета је ини-
цијатива ка формализацији праксе састајања министара одбране 
држава чланица. Коначно, министри одбране су се сами састали 
13. маја 2002. године у оквиру састанка Савета министара. Након 
тога, ова пракса је устаљена.

Осим Европског савета и Савета министара, и новоосновани 
Комитет за политичка и безбедносна питања такође спада у органе 
одлучивања у оквиру безбедносне и одбрамбене политике ЕУ. Ко-
митет за политичка и безбедносна питања је главни орган безбедно-
сне и одбрамбене политике ЕУ, и има значајну улогу у одређивању 
и праћењу одговора ЕУ на неку одређену кризу. Посебном одлуком 
коју је у јануару 2001. године донео Савет министара прецизно су 
4) Roseline MARILLER, Quelle stratégie pour l’Europe de la défense ? Paris, Economica, 

2006, pp. 42-43.
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утврђени структура и циљеви овог органа5). Према тој одлуци, ра-
ди се о сталном органу ЕУ, који се може састајати на нивоу поли-
тичких директора, али притом није утврђено на ком нивоу ће се Ко-
митет свакодневно састајати. То је утврђено на Европском савету 
у Хелсинкију у децембру 2001. године, који је истакао да се овај 
орган састаје свакодневно на нивоу амбасадора. Члан 25 Уговора о 
ЕУ садржи такође одредбе о овом органу, и даје му овлашћења ко-
ја је поседовао политички комитет. Према овом члану, Комитет за 
политичка и безбедносна питања „ прати међународна збивања из 
области заједничке спољне и безбедносне политике и доприноси 
утврђивању политика давањем мишљења Савету“ (чл. 25. 1 УЕУ). 
Овај орган поседује широку лепезу овлашћења: он надгледа спро-
вођење политика, даје другим комитетима смернице из области за-
једничке спољне и безбедносне политике ЕУ, шаље директиве Вој-
ном комитету и Комитету за цивилне аспекте управљања кризама, 
води политички дијалог, координира, надгледа и контролише рад 
радних група у области заједничке спољне и безбедносне политике 
ЕУ, и спроводи политичко усмеравање развоја војних капацитета. 

Место које Комитет за политичка и безбедносна питања заузи-
ма у процесу одлучивања у оквиру другог стуба Уније је веома ком-
плексно. У области безбедносне политике ЕУ овај орган има кључ-
ну улогу, јер врши политичку контролу и стратегијско управљање 
операцијама управљања кризама, и у том циљу може доносити од-
говарајуће одлуке. То значи да у посебним околностима овај орган 
обавља функције које припадају Савету министара. 

Комитет за политичка и безбедносна питања замишљен је као 
„мост“ који повезује заједничку спољну и безбедносну политику 
и европску безбедносну и одбрамбену политику ЕУ. Циљ је да се 
ојача усклађеност између спољне политике и одбране, те је тако 
Високи представник ЕУ за заједничку спољну политику ЕУ ујед-
но и на челу Комитета за политичка и безбедносна питања. Поје-
дини аутори посебно подвлаче значај ове иницијативе, сматрајући 
да двострука улога Комитета за политичка и безбедносна питања 
омогућава политичко-војни дијалог у оквиру ЕУ6). Такође, указује 
се и на јачање свести о деловању на европском, а не националном 
нивоу изван институционалног система ЕУ. У тој перспективи, 
5)  Décision 2001/78/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 instituant le Comité politique et de 

sécurité, Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 27, du 30 janvier 2001, p.1.
6) Simon DUKE, „ CESDP : Nice’s Overtrumped Success ? “,  European Foreign Affairs Revi

ew, June 2001, vol. 6, n° 2, p. 160.
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овај орган треба да допринесе приближавању држава чланица и 
европских институција.

На први поглед, Комитет за политичка и безбедносна питања 
представља још један од комитета који учествује у комплексном 
процесу доношења одлука у оквиру другог стуба Уније. Процес до-
ношења одлука установљен у оквиру другог стуба ЕУ пре развоја 
безбедносне политике ЕУ (дакле, у области спољне политике) је 
био веома комплексан, посебно када се радило о односу између По-
литичког комитета и Комитета сталних представника. Према члану 
155 Уговора о ЕЗ, Комитет сталних представника има задатак да 
припрема седнице Савета министара и да извршава послове које 
му Савет додељује. Након ступања на снагу Уговора из Амстерда-
ма, улога Комитета сталних представника је ојачана, пошто је члан 
207 Уговора о ЕЗ предвиђао да Савет, на основу свог унутрашњег 
правилника, може овластити овај комитет да у одређеним случа-
јевима доноси одлуке процедуралне природе. Овај комитет има 
кључну улогу у комунитарном механизму одлучивања, пошто је 
тесно повезан са процесом одлучивања и представља орган који 
припрема али и прати активности Савета7). Исто тако, овај орган 
повезује комунитарне институције и државе чланице, јер обезбеђу-
је представљање ставова националних администрација при ЕЗ и 
обрнуто. Иако формално нема право одлучивања, Комитет сталних 
представника је de facto то право стекао у пракси, јер он руководи 
значајним бројем предмета који су му додељени, а и потврђује, без 
расправе, уговоре у оквиру радних група8).

Према члану 25 Уговора о ЕУ, Политички комитет је имао зада-
так да „прати међународна збивања из области заједничке спољне и 
безбедносне политике и доприноси утврђивању политика давањем 
мишљења Савету“, не угрожавајући притом одредбе члана 207 Уго-
вора о ЕЗ који се односи на Комитет сталних представника. Ипак, 
ове одредбе су довеле до тензије у раду два органа и до неопход-
ности појашњења њиховог односа и координације њиховог рада у 
оквиру другог стуба Уније. То је било могуће учинити увођењем 
две различите процедуре. Према тзв. „регуларној“ процедури, По-
литички комитет би одлучивао о предлогу неког текста или одлуке, 
7)  Denys SIMON, Le système juridique communautaire, Paris, Presses universitaires de Fran-

ce, 2001, p. 218.
8) Paolo PONZANO, „ Le COREPER et la Commission européenne “, in Denys SIMON, Vlad 

CONSTANTINESCO (dir.), COREPER dans tous ses états, Strasbourg, Presses universitai-
res de Strasbourg, 2000, p. 84.
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која би била усвојена од стране Савета министара након ревизије 
предлога од стране Комитета сталних представника. Међутим, бу-
дући да је област спољне политике динамична област у којој ме-
ђународна дешавања захтевају брзе одговоре који могу захтевати 
и измене текстова који су већ били одобрени од стране Комитета 
сталних представника, предвиђен је изузетак од постојеће проце-
дуре у таквој ситуацији. Наиме, у том случају Политички комитет 
разматра евентуалне измене текста и даје нови предлог директно 
Савету министара9).

Овлашћења Комитета за политичка и безбедносна питања ни-
су изменила постојеће стање ствари. Разлика у односу на Политич-
ки комитет је што се Комитет за политичка и безбедносна питања 
састаје редовно, док се Политички комитет састајао једном месеч-
но. Ипак, та редовност састајања Комитета за политичка и безбед-
носна питања ојачава његову улогу у припреми састанака Савета 
„општи послови“. Такође, значајна је и разлика у саставу Политич-
ког комитета и Комитета за политичка и безбедносна питања. По-
литички комитет је био састављен од политичких директора: такав 
избор је изражавао намеру држава чланица да спољну политику 
одрже на националном нивоу, а не да је „европеизују“. Насупрот 
томе, Комитет за политичка и безбедносна питања састављен је од 
амбасадора, што одражава жељу ка „европеизацији“ националних 
ставова, јер амбасадори често делују у интересу институција насу-
прот националном интересу10). Амбасадори су у могућности да се 
непрестано консултују између себе и са Високим представником за 
заједничку спољну и безбедносну политику, што појачава њихово 
„европско“ деловање, а да се истовремено задржи консензус као 
начин доношења одлука. Неки аутори указују на појаву тзв. „брисе-
лизације“ у области спољне политике и одбране, који значи да упр-
кос томе што су овлашћења у другом стубу Уније задржале државе 
чланице, формулисање и спровођење спољне политике Уније ће 
бити „европеизовано“ због континуираног деловања представни-
ка Комитета за политичка и безбедносна питања11). Одлука Савета 

9) Jörg MONAR, „ Le rôle du COREPER dans les piliers non-communautaires “, in Denys SI-
MON, Vlad CONSTANTINESCO (dir.), COREPER dans tous ses états, Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg, 2000, p. 85.

10) Gilles ANDREANI, „ Why Institutions Matter “, Survival, Summer 2000, vol. 42, n°2, p. 
85.

11) Gisela MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, „ The New CFSP and ESDP Decision Making 
System of the European Union, European Foreign Affairs Review, September 2002, vol.7, 
n°3, p.261.
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којом је установљен Комитет за политичка и безбедносна питања 
предвиђа да „Комитет сталних представника обавља своју улогу 
која му је поверена на основу члана 207 Уговора о ЕЗ, и члана 19 
унутрашњег правилника Савета“, те да ће у том циљу, овај комитет 
бити информисан од стране Комитета за политичка и безбедносна 
питања. У кризним ситуацијама, предвиђена је координација ова 
два комитета на тај начин што председник Комитета за политичка 
и безбедносна питања присуствује састанцима Комитета сталних 
представника уколико је то неопходно. Ипак, значајнија улога Ко-
митета за политичка и безбедносна питања у односу на Политички 
комитет указује на комплексније односе овог комитета са Комите-
том сталних представника него што је то био случај са Политич-
ким комитетом.

2. ПОМОЋНИ ОРГАНИ

Осим органа одлучивања, постоји читава лепеза помоћних ор-
гана задужених за припрему и извршење одлука из области безбед-
носне и одбрамбене политике. Улога Високог представника ЕУ за 
заједничку спољну и безбедносну политику ојачана је развојем без-
бедносне политике ЕУ. Наиме, његова улога у процесу управљања 
кризама је веома значајна, пошто доприноси утврђивању, праћењу, 
кохерентности и реализацији акције ЕУ. 

Упркос чињеници да не поседује право иницијативе у оквиру 
другог стуба ЕУ, у пракси је установљена тзв. квазииницијатива 
овог органа у оквиру спољне политике. То подразумева, у исто 
време, прихватање од стране националних представника ове нове 
улоге Високог представника. У области безбедносне и одбрамбене 
политике ЕУ, Високи представник може председавати Комитетом 
за политичка и безбедносна питања, после консултација председа-
вајућег, а нарочито када се ради о некој кризној ситуацији. Улога 
Високог представника у фази која претходи доношењу одлуке о 
предузимању војне акције у оквиру ЕУ је такође значајна. Наиме, 
у фази појављивања кризе у неком региону, он може да представи 
свој став о кризи Комитету за политичка и безбедносна питања. 
Он такође усмерава рад Сателитског центра ЕУ и стара се да овај 
центар подржава одлуке Савета министара и да подноси извештаје 
Комитету за политичка и безбедносна питања. Након доношења 
одлуке о предузимању војне акције од стране ЕУ, Високи представ-
ник је задужен за политичку контролу и стратегијско управљање, у 
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условима које одреди Савет. Ипак, ниједна прецизна одредба није 
донета да појасни ову функцију Високог представника.

Јачање улоге Високог представника имало је утицај и на јача-
ње улоге генералног секретаријата Савета ЕУ. Повећање задатака 
Високог представника у области управљања кризама захтевало 
је и успостављање нових структура за остваривање тих задатака. 
„Стари“ генерални секретаријат12) је вршио свој политички утицај 
„иза сцене“, на дискретан начин, преко активности председавају-
ћег Уније. Ради се о институцији састављеној од правних служби 
и генералних директората који помажу председништву у раду. На-
супрот томе, „нови“ генерални секретаријат почиње све више да 
обавља функције „на сцени“, на један видљивији начин. Његова 
структура је измењена, и сада се састоји од великог броја „једини-
ца“, тј. служби које су укључене у анализу и процену ситуације у 
процесу који претходи доношењу одлуке о војној операцији ЕУ. 
Тако постоје политичка служба, ситуациони центар, штаб ЕУ, као 
и специјални представници који се шаљу у конфликтна подручја, а 
који су такође смештени у оквиру генералног секретаријата ЕУ.

Улога политичке службе, предвиђене декларацијом број 6 
уговора из Амстердама, односи се на евалуацију интереса Уније 
у области спољне и безбедносне политике, брзог обавештавања у 
случају кризе и израду докумената који ће представљати опције за 
даље спровођење политике. Међутим, са стварањем тзв. ситуаци-
оног центра, улога политичке службе је сведена на формулисање 
препорука о могућем деловању Уније у неком конкретном случају. 
Циљ је да се омогући стратешка процена, као и пренос информа-
ција, будући да је раније била пракса да само националне службе 
дају информације о спољној политици Уније. Аналитичари су по-
дељени око улоге политичке службе ЕУ: док једни инсистирају на 
значају рада ове службе, други, пак, сматрају да она остаје зависна 
од воље држава чланица да размењују информације у оквиру ове 
службе13). 

Насупрот амбивалентној улози политичке службе, чини се да 
је улога ситуационог центра веома значајна за кохерентност спољ-
не и безбедносне политике ЕУ. Ради се о цивилно-војној инстанци 
12) Поделу на „стари“ и „нови“ генерални секретаријат налазимо код Thomas CHRISTIAN-

SEN, „ Intra-institutional politics and inter-institutional relations in the EU/ towards coherent 
governance? “, Journal of European Public Policy, October 2001, vol.8, n°5, pp. 755-757.

13) MÜLLER-WILLE Bjorn Wilhelm Müller, „ Thinking Security in Europe. Is There a Euro-
pean Security and Defence Identity? “, Thèse de doctorat, Université de Münster, p. 37. 



стр: 10211042.

- 1029 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

институционалног оквира ЕУ, која је некада била интегрисана у 
оквиру политичке службе. Значај овог органа огледа се, пре свега, 
у томе што се у њему мешају дипломатске и војна културе држава 
чланица14). Његова основна улога је да свакодневно прати ситуаци-
ју и да припрема анализе и опције за Политичко-безбедносни коми-
тет и Штаб ЕУ, а састоји се од 7 чланова из редова дипломатских 
представника и војних експерата (Француска, Велика Британија, 
Италија, Шпанија, Шведска, Холандија и Немачка). Овај орган рас-
полаже јавним и владиним изворима, укључујући и националне 
обавештајне службе, уколико тако државе одлуче. Упркос чињени-
ци да је замишљен као кључни орган који обједињује војне и цивил-
не информације, његове анализе нису довољно прецизне и детаљ-
не, будући да се овај орган често бави свакодневним извештајима 
и изјавама за штампу15). Такође, присуство војних официра доводи 
до мешања различитих метода рада, и условљава нижи степен тран-
спарентности у унутрашњој процедури у односу на ранију праксу. 
Будући да је ситуациони центар успоставио институционалне од-
носе са НАТО-ом, појавиле су се тешкоће у раду због недостатка 
безбедносних мера које се односе на осетљиве информације. Тако 
је Високи представник ЕУ за заједничку спољну и безбедносну по-
литику покренуо иницијативу о измени дотадашње одлуке секре-
таријата о мерама заштите класификованих информација које се 
примењују на генерални секретаријат Савета ЕУ16). То је условило 
и реакцију Европског парламента, док неки аутори сматрају да се 
ради о „културном шоку“ који је безбедносна и одбрамбена полити-
ка ЕУ изазвала у развоју ЕУ17).

Штаб ЕУ је такође у надлежности Високог представника за 
заједничку спољну и безбедносну политику ЕУ. Ради се о новоо-
снованом, техничком органу18), који има троструку улогу: рано уз-
14) GÜSSGEN Florian, „ Of Swiss Army and Diplomacy. A Review of the Union’s Diplomatic 

Capabilities “, Jean Monnet Working Papers in Comparative and International Politics, n° 
33, University of Catania, http://www.fscpo.it/EuroMed/jmwp33.htm.

15) MÜLLER-WILLE Bjorn Wilhelm, op. cit., p. 37.
16) Décision 2000/C/239/01 du Secrétaire général du Conseil/Haut représentant pour 

la politique étrangère et de sécurité commune du 27 juillet 2000, relative aux me-
sures de protection des informations classifiées applicables au secrétariat général 
du Conseil, Journal Officiel des Communautés européennes, n° C 239, du 23 août  
2000, p. 1.

17) MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET Gisela, op. cit., p. 273.
18)  Jean CHARPENTIER, „ L’Union européenne et le maintien de la paix en Europe “, in Fran-

çois HERVOUET (dir.), Démarche communautaire et construction européenne, Paris, La 
Documentation française, 2000, vol.1, p.43.



- 1030 -

Дејана Вукчевић БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА ЕУ...

буњивање, процену ситуације и стратешко планирање. У области 
раног узбуњивања, овај орган има задатак да планира, процењује 
и даје препоруке о концепту управљања кризама и општој војној 
стратегији, као и да спроводи одлуке и директиве Војног комитета. 
Штаб ЕУ има задатак да врши војну процену за потребе органа ЕУ, 
нарочито Високог представника ЕУ за спољну и безбедносну поли-
тику. Овај орган представља везу између Војног комитета и војних 
средстава која су на располагању ЕУ. Састоји се од пет дирекција: 
политика и планирање, обавештавање, операције и вежбе, логисти-
ка и средства, системи комуникације и информације. Штабом упра-
вља генерални директор. Служба за обавештавање у оквиру Штаба 
ЕУ има задатак да допринесе процени ситуације, брзом одговору 
и подршци европским операцијама, али њен задатак не укључује и 
прикупљање документације. Ова служба се састоји од најмање по 
једног стручњака из сваке државе чланице, који располажу везом 
са националном службом обавештавања, како би могли да приме 
информације из својих држава. Процене које ова служба врши про-
слеђују се генералном директору Штаба ЕУ, Војном комитету и на-
ционалним службама обавештавања.

Осим Штаба ЕУ, образован је и Војни комитет ЕУ, који је нај-
виши војни орган у оквиру Савета, и представља главни форум 
консултације и војне сарадње између држава чланица ЕУ у области 
превенције сукоба и управљања кризама. Овај орган надгледа све 
војне активности у оквиру ЕУ. Састављен је од шефова штабова др-
жава чланица или њихових опуномоћених представника. Његова 
основна улога је да даје војна мишљења и да формулише препору-
ке које доставља Комитету за политичка и безбедносна питања. Ми-
шљења и препоруке Војног комитета се нарочито односе на војне 
аспекте концепта управљања кризама, на процену ризика које могу 
да изазову одређене кризе, на војне аспекте политичке контроле 
операција и ситуација управљања кризама, на процену војних капа-
цитета, војних односа ЕУ са европским чланицама НАТО-а које ни-
су чланице ЕУ, као и на финансијску процену операција и вежби. 
Он такође може и да доставља војне директиве Штабу ЕУ. У кри-
зној ситуацији, Војни комитет шаље главну директиву Штабу ЕУ, 
који на основу тога треба да представи стратешке војне опције, и 
да их достави Војном комитету, који их даље прослеђује Комитету 
за политичка и безбедносна питања , уз његову процену и мишље-
ње о концепту и плану операције. На основу војне опције коју Са-
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вет министара одабере, Војни комитет одобрава израду директиве 
за планирање за команданта операције, и доставља Комитету за по-
литичка и безбедносна питања мишљење о завршетку операције. 
У току операције, овај орган је задужен за надгледање и праћење 
извршења војне операције. Председник Војног комитета, који је 
изабран од Савета министара на препоруку Војног комитета, на 
период од три године, присуствује раду Комитета за политичка и 
безбедносна питања, где има право да учествује у расправама, као 
и у раду Савета министара ЕУ, када се ради о питањима везаним 
за одбрану. Он такође делује као војни саветник Високом представ-
нику ЕУ за заједничку спољну и безбедносну политику ЕУ када се 
ради о војним питањима.

II УЛОГА КОМУНИТАРНИХ ОРГАНА 

Упоредо са јачањем органа међувладине сарадње, улога Европ-
ске комисије и Парламента је ослабљена са развојем европске без-
бедносне и одбрамбене политике ЕУ. Ова два органа су настојала 
да смање нарастајући јаз и да се активније укључе у развој ове 
политике.

1. Улога Европске комисије

Заједничка спољна политика ЕУ, и безбедносна и одбрамбе-
на политика као њен део, представљају основни али не и једини 
инструмент спољне акције ЕУ. Спољна акција ЕУ обухвата и ин-
струменте који припадају „првом стубу“ Уније, а којима управља 
Европска комисија (економске, хуманитарне мере итд). Спољна ак-
ција ЕУ треба, дакле, да буде резултат усклађености првог и другог 
стуба ЕУ, а развој европске безбедносне и одбрамбене политике 
ЕУ још више подвлачи неопходност повезаности два стуба Уније, 
али га истовремено и чини комплекснијим. У ствари, координација 
и кохерентност између институција у области спољне акције ЕУ, 
„мантра“ која је годинама понављана од стране европских званич-
ника, још теже се могу постићи образовањем нових органа који су 
задужени за развој безбедносне политике ЕУ. 

Европска комисија је од самог почетка развоја безбедносне по-
литике ЕУ настојала да што активније буде укључена у процес, 
посебно ако се има у виду да управљање кризама није подразуме-
вало само војне аспекте управљања кризама, већ такође и цивилне 
аспекте управљања кризама. Почетна иницијатива односила се на 
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заједнички приступ Савета и Комисије у процесу управљања кри-
зама. Наиме, Високи представник за заједничку спољну и безбед-
носну политику и Комисија су заједнички представиле документ 
под називом „Побољшање кохерентности и ефикасности Европске 
уније у области превенције сукоба“, на састанку Европског саве-
та у Ници 8. децембра 2000. године. У документу се истиче да је 
превенција сукоба један од приоритета спољне акције ЕУ, и да је 
неопходно да се превазиђу недостаци усклађености свих инструме-
ната спољне акције ЕУ, као и да се развију средњорочне и дугороч-
не превентивне мере, нарочито на пољу јачања дипломатије и по-
бољшања капацитета деловања ЕУ. Ипак, и поред тога што је овај 
извештај представљао заједнички допринос Високог представника 
и Европске комисије, спровођење мера предвиђених ових извешта-
јем довело је до несугласица између ове две институције. Тако је 
Савет министара ЕУ инсистирао да Комитет за политичка и безбед-
носна питања буде једина инстанца која ће имати приступ свим ин-
формацијама, предлозима и иницијативама у области превенције 
сукоба и управљања кризама. Комисија није делила то мишљење, 
и у Комуникацији о превенцији сукоба која је објављена 11. априла 
2001. године19), она је заступала становиште о „заједничком европ-
ском приступу“ у области превенције сукоба. Овај „интегрисани“20) 
приступ тежио је да обједини све аспекте управљања кризама: еко-
номски развој, развој демократије и владавине права, поштовање 
људских права, итд. У циљу спровођења овог приступа, неопходно 
је, према мишљењу Комисије, да ова институција мобилише сва 
расположива средства како би се решили узроци евентуалних суко-
ба и избегле тензије које би довеле до отворених сукоба. 

Приступи Савета и Комисије потврђују два различита станови-
шта, која ипак нису контрадикторна. Савет, са своје стране, истиче 
да је неопходно да Комитет за политичка и безбедносна питања 
има кључну улогу у процесу управљања кризама, док Комисија 
подвлачи неопходност побољшања инструмената које Унија већ 
поседује. Ова два приступа указују такође и на неопходност посто-
јања политичке воље за међуинституционалну сарадњу и кохерент-
ност у деловању.
19) Communication de la Commission sur la prévention des conflits, COM (2001) 211 final, 11 

avril 2001.
20) Chris PATTEN, „ Prévention des conflits, gestion des crises : une contribution européenne “, 

Politique étrangère, juillet-septembre 2001, n°3, p. 651.
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Иако Комисија није формално укључена у сам процес упра-
вљања кризама, тачније у развој безбедносне и одбрамбене поли-
тике ЕУ која потпада под други стуб Уније и израз је међувладине 
сарадње, не може се ни порећи њен значај у процесу управљања 
кризама. У једном општем смислу, улога Комисије је да омогући ко-
херентност операције управљања кризама на дужи рок. На пример, 
напори Комисије да стабилизује ситуацију у неком кризном регио-
ну разним дугорочним програмима економског опоравка значајан 
су  елемент процеса управљања кризама. Стога је улога Комисије 
значајна и за развој европске безбедносне и одбрамбене политике, 
јер не ради се само о слању трупа у кризно подручје, већ и о дуго-
рочном опоравку тог подручја. Отуда је и неопходно да Комитет 
за политичка и безбедносна питања и Комисија сарађују. Према 
постојећој процедури, један представник Комисије присуствује ра-
ду Комитета за политичка и безбедносна питања, а приликом поја-
ве кризе у неком подручју, Комисија даје Комитету информације о 
свим расположивим средствима Уније која могу бити употребљена 
у решавању дате кризе. Ипак, односи Комисије са органима који 
учествују у раду европске безбедносне и одбрамбене политике ЕУ 
су скромни, јер није успостављена сарадња ни са са Војним коми-
тетом ЕУ ни са Штабом ЕУ. 

Када Савет усвоји одлуку о некој операцији, он позива Комиси-
ју да изнесе своје предлоге о спровођењу те одлуке, имајући у ви-
ду комунитарне инструменте којима Комисија управља. Међутим, 
Комисија не поседује јединице за планирање и брзо реаговање. У 
области превенције сукоба, она располаже једним комитетом, саста-
вљеним од четири члана, који потпада под надлежност комесара за 
спољне послове, и који је одговоран за улогу Комисије у области 
ЗСБП-а и за координацију свих њених активности у области спољ-
них односа. У реализацији овог задатка, комитету помаже директо-
рат А који потпада под директорат RELEX. У оквиру директората А 
постоји једна јединица за превенцију сукоба и цивилно управљање 
кризама, која је одговорна за анализу превенције сукоба21). Са ова-
ко скромним особљем, Комисији је тешко да се активније укључи у 
процес цивилног управљања кризама. Треба поменути и да је Висо-
ки представник за спољну политику ЕУ изнео, у јулу 2003. године, 
предлоге за јачање капацитета за планирање у оквиру генералног 
21) Bjorn Wilhelm MÜLLER-WILLE, „ Thinking Security in Europe. Is There a European Se-

curity and Defence Identity? “, Thèse, Münster, Université de Münster, 2003, 243 p, pp. 
32-43.
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секретаријата. Комисија је на овај предлог одговорила својим пред-
логом представљеним у септембру исте године, када је изнела став 
да будући капацитети за планирање не треба да буду смештени са-
мо у оквиру Савета, и да, уосталом, такви капацитети већ постоје 
у оквиру Комисије, те да би то довело до њиховог дуплирања22). 
За разлику од Савета, Комисија фаворизује интегрисани приступ у 
развоју капацитета за планирање, и предлаже оснивање једне међу-
институционалне агенције, која би служила као заједничка основа 
за све цивилне мисије ЕУ.

Различити ставови Савета и Комисије око развоја капацитета 
за планирање у области цивилних операција потврђују тежњу обе 
институције да поседују овлашћења у овој области. Комисија је 
већ дуго укључена у процесе реконструкције након завршетка суко-
ба, и у процесу превенције сукоба. Ипак, она не поседује искуство 
у планирању и подршци при управљању кризама, што укључује и 
слање цивилног особља. Савет, са своје стране, заступа интегри-
сани приступ цивилног и војног управљања кризама, и сматра да 
обе области треба да се реализују у оквиру међувладине сарадње, 
дакле другог стуба Уније. Различите позиције Савета и Комисије 
такође су последица и различитих тумачења појма цивилног упра-
вљања кризама. Савет инсистира на ограничењу појма управљања 
кризама. Комисија, напротив, сматра да је цивилно управљање кри-
зама у оквиру безбедносне и одбрамбене политике ЕУ значајно по-
литичко средство, али да постоји читава лепеза средстава за цивил-
но управљање кризама у оквиру првог стуба Уније. 

2. Улога Европског парламента

Као и Европска комисија, и Европски парламент је разним ини-
цијативама настојао да буде више укључен у развој безбедносне 
политике ЕУ. Воља држава чланица ЕУ да омогуће Унији да посе-
дује одговарајуће органе и војне снаге подразумева и покретање 
питања о демократској контроли ове нове политике ЕУ. Међутим, 
ово питање као да је било заборављено у закључцима и извештаји-
22) „Comments by the Services of the European Commission on the Paper of 25 July 2003 pre-

sented by the Secretary General/High Representative on Planing and Mission Support capabi-
lity for EU Civilian Missions “, in Catriona GOURLAY, „ Feasibility Study on the European 
Civil Peace Corps “, 2004, ISIS Europe, p. 9.
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ма Европског савета у Келну и Хелсинкију, а и националне владе 
су ретко покретале ову проблематику у јавности23).

Улога Европског парламента у области безбедносне и одбрам-
бене политике ЕУ је скромнија него у домену спољне политике 
ЕУ24). Основни разлог лежи у томе што одредбе о безбедносној по-
литици нису унете у уговор из Нице. То значи да органи који су 
формирани у домену безбедносне и одбрамбене политике немају 
никакву обавезу парламентарног информисања и консултовања. 
Међутим, у пракси, Савет министара и председништво ЕУ су про-
ширили одредбе члана 21 Уговора о ЕУ и на ову област25), те тако 
министар одбране државе која председава ЕУ информише Европ-
ски парламент о војним аспектима безбедносне и одбрамбене поли-
тике ЕУ. Државе чланице немају обавезу да консултују Европски 
парламент пре него што донесу одлуку о слању трупа у оквиру 
једне војне операције ЕУ : то право припада националним парла-
ментима. Исто тако, безбедносна политика ЕУ уноси новину у од-
носу на дотадашњу спољну политику ЕУ, јер Европски парламент 
поседује ограничени приступ тзв. „осетљивим“ информацијама у 
области безбедности и одбране. Тачније, 26. јула 2000. године, пет-
наест држава чланица ЕУ је постигло договор да се донесе одлука 
која онемогућава јавни приступ неким информацијама из области 
безбедносне и одбрамбене политике ЕУ. Та одлука је донета 27. 
јула 2000. године, и односи се на мере заштите класификованих ин-
формација26). Према овој одлуци, информације које су класифико-
ване као TRES SECRET/TOP SECRET27), SECRET28) и CONFIDEN-
23) Frederic JENSEN, „ Filling the accountability gap in the CESDP : the parliamentary demin-

sion “, European Security Review, October 2000, n°2, http://www.cesd.org/esr.
24) Giovanna BONO, „ The European Convention and Common Foreign and Security Policy : 

More Defence, Less Security “, Peace Studies Papers, Working Paper 7, 2004, http://www.
brad.ac.uk/acad/pubs/pdf.

25) Wolfgang WAGNER, „ The Evolution of CFSP Institutions : Where Does Democratic Acco-
untability Stand ? “, International Spectator, April-June 2004, vol. XXXIX, n°2, p. 56.

26) Décision 2000/C/239/01 du Secrétaire général du Conseil/Haut représentant pour la politique 
étrangère et de sécurité commune du 27 juillet 2000, relative aux mesures de protection des 
informations classifiées applicables au secrétariat général du Conseil, Journal Officiel des 
Communautés européennes, n°C 239, du 23 août 2000, p.1.

27) Ради се о информацијама „чије би неовлашћено ширење могло да изазове веома озбиљ-
ну штету интересима Европске уније или једне или више њених држава чланица“ 
(чл.2.1 одлуке).

28) Реч је о информацијама „чије би неовлашћено ширење могло озбиљно да угорзи инте-
ресе ЕУ или једне или више њених држава чланица“ (чл.2.1).
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TEL29), а односе се на област безбедности и одбране, не могу бити 
јавно доступне. Ради се о 3% докумената из области безбедносне 
политике ЕУ. Разлог за доношење ове одлуке треба тражити у одно-
су између Европске уније и НАТО-а у области безбедности. Неки 
аутори наводе да је НАТО (САД) инсистирао на ограничењу при-
ступа информација због очувања војних тајни30). Након доношења 
ове одлуке, Холандија је 9. октобра 2001. године поднела тужбу 
Суду правде Европских заједница, сматрајући да ова одлука пред-
ставља кршење члана 225 Уговора из Амстердама, који предвиђа 
процедуру саодлучивања између Европског парламента и Савета о 
питању транспарентности.

Ипак, решење ове ситуације пронађено је у потписивању ме-
ђуинституционалног споразума између Европског парламента и 
Савета 20. новембра 2002. године, који се односио на приступ Пар-
ламента „осетљивим“ информацијама Савета у области безбедно-
сти и одбране31). Према одредбама овог уговора, председник Парла-
мента или председник Комисије за спољне послове, људска права, 
безбедносну и одбрамбену политику Парламента може затражити 
да председник Савета или генерални секретар/високи представник 
за заједничку спољну и безбедносну политику ЕУ доставе Парла-
менту информације о развоју у области безбедносне и одбрамбене 
политике ЕУ, укључујући и приступ осетљивим информацијама. 
Исто тако, председник Европског парламента, као и један специ-
јални комитет, којим председава председник Комисије за спољне 
послове, људска права, безбедносну и одбрамбену политику, и који 
је састављен од четири члана, биће информисани од стране предсе-
давајућег Савета или генералног секретара/високог представника 
за заједничку спољну и безбедносну политику о садржају осетљи-
вих информација када су ове информације неопходне Парламенту 
за извршење овлашћења која су му поверена Уговором о ЕУ. Специ-
јални комитет неће бити овлашћен да дели осетљиве информације 
које је добио од осталих чланова Парламента. Уговор не утврђује 
29) Реч је о информацијама „чије би неовлашћено ширење могло да штети интересима ЕУ 

или једне или више њених држава чланица“ (чл. 2.1).
30) Frederic JENSEN, „ Military Secrecy in the EU Council provokes legal challenges “, Euro-

pean Security Review, October 2000, n°2.
31) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil du 20  novembre 2002, 

concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le do-
maine de la politique de sécurité et de défense, Journal Officiel des Communautés européen
nes, n°C 298, du 30 novembre 2002, p.1.
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прецизно области у којима Савет треба да даје осетљиве информа-
ције Европском парламенту. Чини се да то укључује не само ин-
формације о војном већ и о цивилном управљању кризама. Такође, 
уговор предвиђа да информације пореклом из трећих држава или 
међународних организација могу бити прослеђене Парламенту са-
мо уз пристанак тих држава или организација. 

Према неким ауторима, овај уговор не даје Парламенту право 
приступа класификованим информацијама, већ даје овлашћење Са-
вету да одлучи када ове информације могу бити подељене са Парла-
ментом, а то је онда „када је то неопходно и могуће имајући у виду 
природу и садржај информација“32). Ревизија уговора је предвиђе-
на након две године на захтев Савета или Парламента. Међутим, 
и поред незадовољства посланика одредбама овог уговора, Парла-
мент није поднео захтев за његову ревизију, већ се више посветио 
саставу специјалног комитета, што је очигледан пример његовог 
мањка амбиције.

Парламентарна контрола европске безбедносне и одбрамбене 
политике ЕУ се врши путем индивидуалне контроле националних 
парламената. Ипак, ова контрола има неколико недостатака. Наи-
ме, за разлику од Европског парламента који има привилегован 
положај у области приступа информацијама који се односе на без-
бедносну политику ЕУ, али мало формалних овлашћења у погледу 
демократске контроле ове политике, национални парламенти, који 
су одговорни за контролу одлука које су донете у области међувла-
дине сарадње на нивоу ЕУ (а то је и безбедносна политика ЕУ), 
немају директан приступ информацијама о процесу доношења од-
лука на нивоу ЕУ у области безбедности и одбране. Сваки нацио-
нални парламент је информисан од стране своје владе о питањи-
ма везаним за безбедносну политику ЕУ. То значи да национални 
парламенти не примају директно информације о припреми одлука 
и мишљења других влада и њихових парламената, јер не постоји 
механизам који би  националним парламентима омогућио да колек-
тивно сарађују са европским институцијама и да директно примају 
информације о одлучивању у области безбедносне политике ЕУ. 
Дакле, национални парламенти не могу да имају целовити преглед 
политике вођене на европском нивоу, што их ставља у ситуацију да 
се изјашњавају о финансијским контрибуцијама своје земље у слу-
32) Wolfgang WAGNER, „ The Democratic Control of Military Power Europe “, Paper prepa-

red for the presentation at the University of Oslo, 12 avril 2005.
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чају једне војне мисије предузете у оквиру ЕУ, као и о слању трупа, 
а да притом немају директан приступ информацијама о европској 
безбедносној политици и њеном развоју. Стога је неопходно да на-
ционални парламенти буду информисани о развоју безбедносне по-
литике ЕУ, јер се ради о осетљивој области која доводи у опасност 
животе војника. Неки аутори наводе да је овај мањак информација 
посебно био очигледан у Великој Британији приликом одржавања 
прве конференције о европским капацитетима 2000. године, када 
су медији наглашавали да се радило о образовању „европске вој-
ске“33). 

Такође, модели учешћа националних парламената у процеду-
ри доношења одлука о слању војних снага су веома различити у 
државама чланицама ЕУ. Једни аутори разликују моделе „актив-
них“ и „слабих“ парламената34), док други наводе поделу на пар-
ламенте који имају тзв. контролу „ex-ante“ и „ex-post“35). Такође 
постоји разлика између оних држава чланица ЕУ у којима је неоп-
ходна сагласност парламента о слању војних трупа, и држава у ко-
јима та обавеза не постоји. Тако је у земљама као што су Немачка, 
Холандија, Данска, Аустрија, Шведска и Ирска, неопходна сагла-
сност парламента за одлуку о слању војних снага у међународним 
војним операцијама. У другим државама, као што су Француска и 
Велика Британија, парламенти само поседују право на информи-
сање о слању војних трупа. У Француској, члан 35 Устава захтева 
гласање парламента (простом већином) о објави рата, али Устав не 
садржи ниједну одредбу о обавези владе према парламенту када је 
реч о слању војних снага. Слична ситуација је у Великој Британији 
где не постоје уставне одредбе о обавези владе према парламен-
ту36). Ове разлике око улоге парламената у области безбедности и 
одбране онемогућавају развој заједничких минималних стандар-
да за парламентарно учешће у одлукама о слању војних снага на 
33) Jolyon HOWORTH, „ European Defence and Changing Politics of the European Union : 

Hanging Together or Hanging Separately? “, Journal of Common Market Studies, November 
2001, vol. 39, n° 4, p. 779.  

34) Suzana-Elena GAVRILESCU, „ Parliamentary Scrutiny of European Security and Defence 
Policy : Is There Anybody in Charge ? “, Perspectives: Central European Review of Interna-
tional Affairs, 2004, vol. 22, p. 79.

35)  Wolfgang WESSELS, „ The Parliamentary Dimension of CFSP/ESDP – Options for the 
European Convention “, p. 226.

36)  Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale, „ Le contrôle des parlements nationaux sur 
l’intervention à l’étranger des forces armées engagées dans les missions internationales : état 
de législation “, Document A/1762, 4 décembre 2001, par. 25.
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нивоу ЕУ у оквиру њене безбедносне политике. У пракси, односи 
Европског парламента и националних парламената су ограничени 
и своде се на позиве упућене председницима националних комите-
та за спољне послове држава чланица да присуствују седницама 
Европског парламента два-три пута годишње, како би се дискуто-
вало о питањима из области безбедности и одбране. Ови састанци 
су, међутим, лишени одговарајућег институционалног оквира за 
праћење развоја безбедносне политике ЕУ у периодима након тих 
састанака.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Специфичност безбедносне и одбрамбене политике ЕУ, њена 
цивилна и војна природа, условљава постојање једне мешовите 
структуре у институционалном систему ЕУ, која почива на неоп-
ходности усклађивања деловања појединачних актера (државе чла-
нице), органа међувладине сарадње (Савет министара, Европски 
савет) и комунитарних институција (Европска комисија, Европ-
ски парламент). Ова структура је комплексна, и често доводи до 
неусклађености деловања ЕУ на плану спољне и безбедносне по-
литике, што неке ауторе наводи на став да је развој безбедносне 
и одбрамбене политике ЕУ још више нагласио недовољно разви-
јену кохерентност у спољној акцији ЕУ37). Тзв. „хоризонтална“ ко-
херентност (национално/супранационално) чини се још комплек-
снијом са успостављањем нових органа безбедносне и одбрамбене 
политике ЕУ, јер ова комплексност доводи до конкуренције у раду 
органа и до преплитања функција, и намеће, као императив, јачање 
координације различитих актера укључених у ову политику.

Безбедносна и одбрамбена политика ЕУ појачава националну 
компоненту у институционалном систему ЕУ, јер је заснована на 
принципу међувладине сарадње и нема за циљ да образује једну 
једину, заједничку безбедносну и одбрамбену политику. Међутим, 
сама чињеница да је ова политика уведена у институционални си-
стем ЕУ указује на то да национална сувереност није више апсо-
лутна у овој области, чему доприноси и концепција комунитарне 
Европе у којој државе „делегирају“ своја овлашћења, и која ремети 
концепцију „класичне суверености“. Развој Европске уније, и њене 
37)  Simon DUKE, „CESDP: Nice’s Overtrumped Success?“, European Foreign Affairs Review, 

June 2001, vol. 6, n 2, p.170.
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спољне и безбедносне политике указује на кретање у правцу једног 
облика пост-модерне државе чија се влада ослања на управљање 
на више нивоа, и која је заснована на националним и супранацио-
налним институцијама. У области спољне политике, безбедности и 
одбране, суочавају се две концепције: традиционална дефиниција 
безбедносне и одбрамбене политике, која је искључиво национал-
на, и која се показује недовољном у новом окружењу захтевајући 
све већу повезаност држава, и нова дефиниција која би укључива-
ла управљање на више нивоа. Чини се да ће у овом новом правцу 
бити усмерен утицај европске спољне, безбедносне и одбрамбене 
политике на институционални систем ЕУ.
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Resume
Cet article tend à présenter l’influence des organes char
gés de développement et la mise en œuvre de la politique 
de sécurité et de défense de l’UE sur le système institu
tionnel actuel de l’UE, qui se reflète, avant tout, par un 
renforcement de coopération intergouvernementale dans 
le cadre du deuxième pilier de l’UE. La développement et 
la mise en œuvre de la politique européenne de sécurité 
et de défense est confié à un ensemble distinct d’organes, 
qui sont „ séparables mais non séparés “ du reste des in
stitutions de l’Union européenne. Ces organes renforcent 
le principe de l’intergouvernementalisme, puisque le déve
loppement de la politique de sécurité et de défense n’est 
concevable que comme l’expression d’une coopération in
tergouvernementale préservant la souveraineté nationale. 
Cela est surtout évident dans l’analyse de l’interaction des 
structures politicomilitaires de l’UE (I), mais aussi de l’af
faiblissement du rôle des organes communautaires dans 
ce domaine (II).
Mots clefs: politique européenne de sécurité et de défen
se, politique étrangère et de sécurité de l’UE, système in
stitutionnel.
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ЕВРОПСКА УНИЈА И РУСИЈА 
 – СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО  
ИЛИ СТРАТЕШКА ЗАБЛУДА?

Сажетак
Односи Европске уније и Русије заснивају се на неколи
ко докумената, Колективној стратегији Европске уни
је према Руској федерацији, Споразуму о партнерству 
и сарадњи,  али и на тзв. стратешком партнерству. 
Анализа економских и политичких чињеница показује 
да и поред значајне економске сарадње и „безгранич
них могућности“ у овој сфери, односе оптерећују нере
шени политички проблеми. Наиме, Европска унија не 
подржава територијални суверенитет Русије и жели 
да се ова велика држава разбије на више „независних“ 
држава. У том смислу залаже се и за уједињење Ју
жне и Северне Осетије изван Русије, „са перспекти
вом уласка у НАТО“.  
Односи између Европске уније и Русије не могу се, 
дакле, посматрати у оквиру „стратешког партнер
ства“, пошто не постоје заједничке вредности, па ни 
интереси не чине базу овог односа, а  такође не посто
је ни основни елементи искрености.
Кључне речи: Европска унија, Русија, политика, еконо
мија, партнерство, сукоб, сарадња

Kада се ради о Европској унији, тачније њеној политици много је 
тога митологизованог и идеализованог, у сфери недодирљивог, 

пошто је, бар у медијима, а добрим делом и у научним књигама и 
публицистици, ова велика наддржавна творевина стекла монопол 
на истину, па тако, између осталог, и на тумачења добра и зла, ко-
ристи и штете. У том смислу излазак из локалног амбијента (Срби-
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је) и разматрање односа два приближно једнако моћна субјекта и 
њиховог међусобног политичког односа може да пружи доказе о 
реалном у политици Европске уније. 

Своју политику Европска унија, када је у питању Русија гра-
ди на неколико докумената, односно одређеној политичкој прак-
си. Најважнији документ у том смислу је „Колективна стратегија 
Европске уније према Руској федерацији“ и „Споразуму о партнер-
ству и сарадњу“ (СПС), те политици „стратешког партнерства (од 
1990. године).

Први документ („Колективна стратегија“) према Русији се, 
очигледно је, поставља као „старији брат и брат који има монопол 
на истину“. Наиме, Европска унија жели:

1. да у Русији уведе и учврсти (нео)либерални концепт демо-
кратије, правне државе (што, наравно, подразумева да тога 
тамо нема);

2. да Русију интегрише у Унију (али не као целовити државу у 
садашњем обиму);

3. да сарађује са Русијом у циљу учвршћивања стабилности и 
безбедности у Европи, али иза њених граница, и

4. да заједно трагају за универзалним одговорима на заједнич-
ке проблеме.1)

Други документ на основу кога Европска унија гради своју по-
литику према Русији је Споразум о партнерству и сарадњи. СПС је 
закључен 1994., а ратификован је 1997. године. Споразум је „исте-
као“ (2007), условно речено, мада је и даље репер, због околности, 
у односима две стране. Наиме, СПС садржи механизам аутоматског 
продужетка за још једну годину, а после окончања деценије приме-
не, ако ни једна од страна потписница у року од шест месеци до 
окончања Споразума не обавести другу, у писменој форми, о својој 
намери да денонсира споразум.2) До сада се то није догодило, али 
ни преговори о новом Споразуму нису започети, због противљења 
Пољске и прибалтичких држава. Пољска поставља два услова: пр-
во, да Русија ратификује енергетски уговор са Пољском и да отво-
ри своје тржиште за пољопривредне производе из Пољске.3) СПС, 
1) Колективная стратегия ЕС по отношению к России, www. eur. ru
2) Генадий Друзенко, Евросоюз – Россия: стратегические партнеры, конкуренты или оп-

поненти?, Зеркало недели, No 45 (624) 25 ноября – 1 декабря 2006
3) За спровођење самита Европска унија – Русија не треба сагласност свих чланица Уни-

је, али за закључивање новог СПС-а – треба!
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такође, више не задовољава пошто је стварност далеко премашила 
зацртане договоре, односно не садржи адекватну правну базу за ра-
зноразне и интензивне међусобне односе две стране. 

СПС је, између осталог, институционализовао сусрете лидера 
две стране (два пута годишње). Тако обе стране имају повод за раз-
матрање текућих проблема и перспективе међусобних односа на 
највишем нивоу.

СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО  
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И РУСИЈЕ

Трећи елемент односа Европске уније и Русије је теза да се 
ради о „стратешком партнерству“ две стране. Теза је први пут лан-
сирана 1990. године, а обнављана је приликом сусрета лидера две 
стране. Овај политички став изазвао је мноштво различитих реак-
ција, а адекватно томе објављено је и низ научних радова на ову 
тему.4)

Статистички подаци говоре да су економски показатељи са-
радње Европске уније и Русије изузетни, тј да је робна размена 
у последњих пет година порасла за два пута, али када се погледа 
структура размене запажа се да овде и нема равноправности. Наи-
ме, трговина између две стране износи само 7,3 посто (од све трго-
вине Уније) и чак 53 посто трговине Русије (Индија и Јапан које 
имају два пута већи БНД од Русије у трговини са Унијом учествују 
само са 7 посто).

Када се, дакле, анализира руски извоз у Европску унију карта 
„стратешко партнерство“ губи на аутентичности, али и убедљиво-
сти. Наиме, 68,6 посто руског извоза у Европску унију су произ-
води од минерала (64,4 посто енергенти – нафта и гас), затим 9, 
1 посто су недрагоцени метали и производи од њих; 3,3 посто су 
производи хемијске индустрије; 2,3 посто драго и полудраго каме-
ње и племенити метали; 1,9 посто дрво и производи од дрвета, итд. 
4) „Такође, у САД, ЕУ и њиховим сателитима, јавно се говори о могућности и потреби 

распада Русије која, очигледно, није по њиховој вољи. Тако, на пример, Марк Штејн 
у чланку „Смрт мајке Русије“ („The Spectator“. 24. 10. 2005.) пише да Русија умире и 
да је само питање колико ће агонија трајати и колико ће муслиманских држава настати 
на тлу Русије“. Види: Зоран Милошевић, Руско питање данас, Институт за политичке 
студије, Београд, 2006, стр. 18. Упор.: Зоран Милошевич, “Веймарская метафора” и 
Россия. К вопросу об отношениях России и США // Традиции в контексте русской ку-
льтуры: Межвузовский сборник научных работ. Выпуск ХШ.- Череповец, ЧГУ, 2006.- 
С.122-141.
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Следствено реченом ¾  руског извоза у Европску унију сачињавају 
енергенти, метали и сировине.

За разлику од Русије, Европска унију извози механичка оруђа, 
машине, електро-постројења и производе из ове области (37,6 по-
сто); производе хемијске индустрије (12 посто); транспортна сред-
ства (10,2 посто); недрагоцене метале и производе од њих (5,3 по-
сто); материјале од полувинила, пластике и сл (5, 1 посто) итд.

Економске везе Европске уније и Русије, дакле, стварају рекор-
де по темпу развоја. Крајем 2006. године робна размена је достигла 
231 милијарду долара, а потенцијали сарадње су, практично, без-
гранични. Међутим, економска сарадња држава Европске уније и 
Русије често се одвија ван наведених докумената, па и СПС-а. Када 
се анализира економска сарадња запажа се да Русија сарађује са 
Немачком, Италијом, Француском, Холандијом, Финском и нешто 
мало Великом Британијом. Остале земље Уније имају скромну тр-
говину са Русијом.5) Ова сарадња је последица билатералних спора-
зума, односно „заобилажења“ органа и институција Уније, тј. њене 
политике према Русији.

Реални економски односи сведоче следеће:
1. да је опште тржиште Европске уније и даље за руску робу и 

капитал у одређеном степену затворено;
2. двоструки стандарди Европске уније се исказују и у делова-

њу према Русији (кад то могу); на пример, покушавају да 
униште производњу одређене робе у Русији тако што ком-
пензују своју, која је скупља, а да би била јефтинија и на 
свом и на страним тржиштима, али и да се створи монопол;

3. Европска унија активно ради на дестабилизацији руске еко-
номије, посебно у области трговине у државама источне 
Европе, да би олакшали своје ширење на Исток;

4. Практично сви споразуми у економској сфери које су пот-
писали са Русијом, Европска унија је условила политичким 
уступцима (развој грађанског друштва, смањење суверените-
та, финансирање невладиног сектора, итд).

Може ли се, дакле, говорити о стратешком партнерству?
Морамо одмах рећи да када се посматрају економски показа-

тељи, има основа говорити о „стратешком партнерству“, али када 
5) Г. П. Лесников, Стратегия экономических отношений России с Евросоюзом, http://eco-

nom.mslu.ru
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се њима додају политички, онда ова теза губи на снази.6) Списак 
политичких несугласица је дугачак, а ми издвајамо следеће: непот-
писивање новог СПС-а, збивања и различити ставови око агресије 
Грузије на Јужну Осетију, постављање против-ракетног штита од 
стране САД у Пољској и Чешкој који је усмерен против Русије (а 
што је Европска унија подржала); жеља Москве да у Уједињеним 
нацијама издејствује за себе право да спроводи миротворачке ак-
ције са организацијама као што су Заједница независних држава, 
Шангајска организација сарадње и слично; затим, постоје очиглед-
ни сукоби око сфере утицаја на Истоку Европе, тј. ширења Уније7) 
на Украјину, Грузију,  па и на Русију (у том смислу споре се око 
финансирања политичких партија, невладиних организација и поје-
динаца са задатком да развијају код Руса жељу да и они уђу у Уни-
ју)8); онда, Европска унија жели да истисне Русију из Украјине9), 
Придњестровља, Јерменије, Нагорно Карабаха, Казахстана, Узбе-
кистана, итд.; такође Европска унија жели да добије пуномоћје да 
она, а не Русија, решава конфликте на постсовјетском просто
ру! При томе, Европска унија позива Русију на сарадњу, али само 
као потчињену страну; Унија оптужује Русију  и за то што не кори-
сти уцене и политичка условљавања када даје техничку подршку 
другим земљама, како то она чини, што у принципу дискредитује 
европску политику „штапа и шаргарепе“. 

Институције Европске уније, Светске трговинске организаци-
је и САД (заједно и координирано) стварају максимум „преграда“, 
6) Види: Сабина Фишер, Евросоюз и Россия: как спасти партнерство, Россия в глобаль

ной политике, No 3, 2008
7) Приликом проширења Европске уније на прибалтичке државе, представници Уније уве-

равали су представнике Русије и руску јавност да ће чланство ових држава у Унији и 
у западно-европском клубу довести до побољшања опште климе и њихових односа са 
источним суседом, да ће помоћи у регулисању појава масовног недавања права грађан-
ства Русима који живе у овим државама, смањиће дискриминацију нетитуларног ста-
новнипштва, решиће се проблем транзита до Каљинграда, скинуће се са дневног реда 
историјске фобије Литванаца, Летонаца и Естонаца... Данас можемо констатовати да се 
практично ништа није догодило, односно ништа од обећаваног није испуњено. Види: 
Михаил Демурин, Россия – Евросоюз: друзья, попутчики, оппоненты, Ведомости, No 
77, 02. 05. 2006.

8) Јуна 1999. године, Европска унија је усвојила Стратегију развоја односа са Русијом, 
којом је предвидела подршку оном делу (грађанског) друштва у Русији који подражва 
улазак Русије у Унију. Види: Свен Хирдман, ЕС и Россия: по итогам председательства 
Швеции в ЕС, http: www.edc.spb.ru

9) Европска унија у Украјини подржава денацификацију Руса и њихову асимилацију у 
Украјинце. У науци, међутим, познато је да су Украјинци Малоруси, односно етнички 
Руси. Види: Зоран Милошевић, Од Малоруса до Украјинаца, прилог проучавању про-
мене културног и националног идентитета Малоруса, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Источно Сарајево, 2008.
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„задржавања“ и „баријера“ за руски бизнис;10) Европска унија по-
држава политику тзв. обојених револуција, тј. смене легитимних 
народних представника револуцинарним средствима и довођење 
прозападних; Другим речима, у сфери „меке безбедности (култу-
ра и образовање) постоји сарадња, а у сфери „тврде безбедности“ 
(многострана кооперација, контрола наоружања, проблеми енерге-
тике) се налазе у основи сукоба Уније и Русије.

Што се тиче последњих збивања око Јужне Осетије и Абхази-
је, Савет Европске уније је донео одређена решења које у Москви 
тумаче као покушај да регион Кавказа ставе под своју контролу. 
„Решење прихваћено од Савета Европске уније сведочи о тежњи 
те организације да стави под своју контролу још један стратешки 
важан регион – Кавказ“.11)11 Све се то ради по већ опробаном ре-
цепту из Југославије, прво посматрачи, па посматрачка полицијска 
мисија, па...

Такође, државе Европске уније су се на иницијативу Пољске, 
прибалтичких држава, затим Румуније, Бугарске и Шведске окупи-
ли (25. јуна 2008. године) у Варшави где су демонстрирали поли-
тичку подршку Грузији, а жртве Осетије нису ни споменуте. Да 
је Европска унија на страни Грузије сведочи и њена делатност у 
Абхазији где је већина невладиних организација финансирана из 
Брисела, а све се оне, хорски, залажу за идеје сасвим супротне од 
оних које има власт. Другим речима, траже враћање у састав Грузи-
је.12) Невладин сектор који, како пише Андреј Аејешев, финансира 
Унија, делује и у Јужној и Северној Осетији стварајући тзв. грађан-
ску иницијативу која заговара уједињење две Осетије изван Русије 
и „са перспективом њеног уласка у НАТО“.13)

Наравно, за настале политичке кризе Европска унија прозива 
као кривца Москву и њен „недемократски“, традиционални систем 
вредности заснован на ауторитарности и одсуству праве демокра-
тије, итд.

10) „Међународни“ аналитички центри које контролишу Унија и САД, по правилу, када се 
изјашњавају о конкурентности увек Русију оцењују најгорим оценама. Ово произилази 
из тога што Европска унија и САД Русију сматрају главним геополитичким противни-
ком.

11) Петр Искендеров, Евросоюз приступил к реализацији на Кавказе юсценария, http://
www.fondsk.ru/article.php?id=1560 Аутор упозорава и на чињеницу да се од 27 држава 
чланица Уније 21, налази и у НАТО-у, тако да њихови посматрачи нису само посматра-
чи Евроспке уније већ и овог агресивног војног пакта.

12) Андрей Арешев, Евросоюз: бросок на Кавказ, http://www.fondsk.ru/article.php?id=1450
13) Исто.
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Са своје стране Кремљ узвраћа да је Европска унија слаба и 
разједињена, да води политику дуплих стандарда..., да се одриче 
хришћанства у корист окултизма, да жели да успостави монопол 
на истину, те да као таква не може бити стратешки партнер. „Стра-
тешког партнерства не може бити“, пише Јевгениј Никонов, „јер 
Европа (после Митерана и Шредера) није више самостални по-
литички субјект. Партнерство делује само у трговини. Садашња 
Европска унија је послушно оруђе, марионета Америке“.14) 

Поред тога Русија има моћно средство одбране и напада, има 
монопол над транспортом гаса из Централне Азије у Западну Евро-
пу за који је ова животно заинтересована.

ЗАКЉУЧАК

Односи између Европске уније и Русије не могу се, дакле, 
посматрати у оквиру „стратешког партнерства“, пошто не посто-
је заједничке вредности, па ни интереси не чине здраву базу овог 
односа, а не постоји ни елементарна искреност Уније према Руси-
ји. Европска унија тежи да са САД разбију Русију на три дела и 
да дођу до њених природних богатстава, да денацификују Русе и 
претворе их у неку послушну безличну масу..., да Осетију уједине, 
али ван државних оквира Русије и „са перспективом чланства у 
НАТО“. Са друге стране прагматизам економске сарадње тера их 
на бесконачне сукоба (економски интереси рађају политичке несу-
гласице). Другим речима, економски егоизма Запада разара базу 
добрих односа са Русијом, а он је готово незасит када се прикажу 
користи који се могу извући од слабе или разбијене Русије.

Према томе, нема основних услова за формирање стратешког 
партнерства, утемељеног на искрености, заједничким вредности-
ма и интересима који би водили ка многостраној и свеобухватној 
сарадњи. Прича о стратешком партнерству само је још једна по-
литичка илузија. Ипак, ако се са оволико политичких проблема у 
односима Европске уније и Русије остварује рекордна економска 
сарадња и адекватно томе – добит, шта би било када би се политич-
ки проблеми решили? Због тога, иако синтагма о „стратешком парт-
нерству“ Европске уније и Русије није реална, ова илузија ипак 
ствара у јавном мњењу здраву слику и даје какву-такву наду да је 
будућност могућа.
14) Евгений Никонов, Прямо на глазах Европа всё больше становится колонней Америки, 

http: www.globalaffairs.ru
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EUROPEAN UNION AND RUSSIA – STRATEGIC PARTNER
SHIP OR STRATEGIC MISTAKE?

Summary
Relations between the European Union and Russia are ba
sed on several documents; the Collective strategy of the 
European Union toward tbe Russian Federation, the Agre
ement on Partnership and Cooperation and also on a so
called Strategic partnership. An analysis of economic and 
political facts proves that, despite significant economic co
operation and „limitless possibilities” in this field, these 
relations are burdened with unsolved political problems. 
Particularly, the European Union does not support teritor
rial sovereignty of Russia, and instead wishes to break this 
big state into several „independent” states. In that context 
it supports the union of Southern and Northern Osetia out
side of Russia, „with a prospect of enrolling into the NATO 
alliance”. Therefore relations between the EU and Russia 
cannot really be considered within the framework of a Stra
tegic partnership. This assumption is based upon the appa
rent lack of mutual interests strategically binding the two 
entities, the current relationship appears lacking in any 
form of sincere mutual co operation. 
Key Words: European Union, Russia, politics, economy, 
partnership, conflict, cooperation
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ОСНОВЕ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА  
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак
У овом раду изложићемо важније аспекте уставног 
права Европске Уније садржаног у Уговору о Уставу 
за Европу. Овај ће бити анализиран у светлу битних 
историјских измена у институционално-правном си-
стему Европске Уније. У политичко-правној анализи 
посебно место је дато односу органа Уније и односу 
унутрашњег права чланица Уније и права Уније (као 
целине-субјекта). Основна хипотеза коју постављамо 
је да у Уставу ЕУ постоји демократски “дефицит” 
укорењен у системским одредбама и нормама с те-
жњом да се фаворизују интереси мањег броја водећих 
држава. 
Кључне речи: Европска Унија, систем, политика, 
устав, право, установе, политички систем 

УВОД

Rазматрајући историјске аспекте развоја установа ЕУ, ми ћемо 
се у овом раду осврнути на битне процесе у поретка и устрој-

ства у Европској унији и посебно размотрити однос главних органа 
Уније и облик владавине који произилази . Затим, историјски ће 
бити размотрени и аспекти спољне политике од значаја за оцену 
карактеристика и развоја политичког система. Посебно ће овде би-
ти описан облик владавине и установе ЕЗ / ЕУ које су непосредно 
утицале на спољну и унутрашњу политику и основну динамику 
режима. Установе које су формиране биле су израз игре интереса 
између водећих “сила”. Овакви конфликтни и супротстављени ин-
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тереси и односи довели су до трансформације “наднационалне” 
(“супранационалне”) организације у поредак који има особине сло-
жене државне заједнице. Ово се одражава на демократичност нове 
творевине и особине контроле власти од стране грађана. У овом 
смислу, најпре ћемо размотрити односе главних политичких орга-
на нове Уније, да би смо утврдили аспекте везане за поделу и огра-
ничење власти и њену контролу..

1. РАЗВОЈ ПОЛИТИЧКИХ ОБЛИКА  
И УЛОГА ПАРЛАМЕНТА 

Уговором из Мастрихта који је ступио на снагу 1993. године 
повећава се моћ скупштине уније у  битним процесима, па и доно-
шењу одлука. Ове новине се односе на ефективно право “вета” за 
неке области, ојачава се положај овог органа у променама, креира-
њу и допунама закона. Затим, скупштина добија право иницијати-
ве, као и право да захтева да се Комисија ангажује у неком питању 
или области. Даље, Парламент поприма или развија неке контрол-
не функције. Скупштина има надлежност да формира Комитет за 
испитивање тврдњи о пропустима и незаконитостима у спровође-
њу аката Уније.

Оваква допуњавања и потврђивања надлежности или овлашће-
ња се даље шире и Амстердамским уговором 1999. године. Ту се 
правно увећава сфера функционалних овлашћења скупштине.1) 
Назиру се, у овом тексту, и антиципације имплицитне јединствене 
личности ЕУ, што такође утиче на својства основних тела.

Развој надлежности / овлашћења достиже максимум у реченом 
Нацрту уговора за Устав Европе 2004. Овде се, најпре, у члану I-20 
утврђује да Парламент са министарским саветом врши функцију 
“законодавног и буџетског” органа.2) Потом, каже се да “спроводи 
политичку контролу”, даје “мишљења”, и врши избор Председни-
ка.3) Обим ових овлашћења се у Нацрту и даље шири. Парламент 
добија њиме овлашћења која почињу да подсећају или јесу  класич-
на државна овлашћења.

Одредбе члана I-20 се допуњавају нормама и правилима из Де-
ла III истог Уговора. Ту се у члану III-330 одређује да Савет утвр-
ђује мере за непосредни избор чланова Парламента. Овај одлучује 
1) Уговор из Амстердама, 1999.
2) Видети: “Уговора о Уставу за Европу”, чл. I-20.
3) Исто.
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о Европском закону или оквирном закону у вези са овим мерама 
консензусно, а на иницијативу Парламента. Европским законом, ко-
ји се усваја од Парламента, одређује се статус и услови обављања 
функција чланова Парламента.

Надлежности и овлашћења су посебно предвиђени у чланови-
ма III-332 до III-340. Ови чланови садрже и крајњи исход тежњи да 
се Европском парламенту битније повећају овлашћења.

Парламент, као што је прописано, може тражити од Комисије 
подношење предлога о питањима која захтевају доношење законо-
давних аката на нивоу ЕУ, ради спровођења Устава.4) Парламент 
може да формира привремену комисију у циљу испитивања тврд-
њи о повреди или неадекватној примени права ЕУ, не задирући у 
права других органа5). У вези с овим, Европским законом који је 
предмет усвајања од Парламента, одређује се начин вршења истра-
жног поступка. Парламент о истрази доноси одлуку, уз сагласност 
Савета и Комисије. Надаље, овде следи одредба о контроли права 
на нивоу интереса и слобода грађана Уније. Сваки грађанин Уније 
има право подношења петиције Парламенту по питањима делокру-
га ЕУ која га се непосредно тичу.6) Као што видимо овлашћења ове 
природе нису небитна али нису у свему (и целовито) суштинска за 
политички систем.

Парламент, даље, има овлашћења да бира Европског омбудсма-
на. Европски омбудсман се бира после избора Парламента за тај 
период. Он је независан у вршењу своје функције. Европским зако-
ном, који је предмет усвајања од Парламента, одређују се услови и 
статус овог посебног органа.7)

Нешто значајније уставне норме садрже, затим, одредбе чла-
нова III-337 и III-340. Европски савет и Савет министара могу би-
ти саслушани од стране Европског парламента, сходно правилима 
њихових пословника. Комисија може бити саслушана на сопствен 
захтев и може присуствовати заседањима Парламента. Комисија 
одговара на питања која јој поставља Парламент и његови члано-
ви на јавним седницама.8) Овакве одредбе / правила подсећају на 
правила о саслушању која поседују класично уређени парламенти 
4) Исто, чл. III-332.
5) Исто, чл. III-333.
6)  Исто, чл. III-334.
7)  Исто, чл. III-335.
8)  Исто, чл. III-337.
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држава. Домет ових саслушања је, међутим, углавном само инфор-
мативан, изузев (донекле) у случају Комисије.

Видно битнија је одредба о неповерењу дата у члану III-340. 
Када се у вези са деловањем Комисије предложи изгласавање ње-
ног неповерења, Парламент је надлежан да одлучује о овом предло-
гу на јавном гласању. Ако је предлог о неповерењу изгласала квали-
фикована већина, чланови Комисије колективно подносе оставку, 
укључујући министра дипломатије на функције у Комисији.9) Ово 
је, као што уочавамо, најдаљи “досег” овлашћења скупштине. Та-
ква процедура изглашавања лимитира се, међутим,  само на Коми-
сију.

Поредећи ове одредбе о надлежностима и овлашћењима са 
сродним одредбама националних (државних) устава, видимо да 
Парламент Уније, ипак, нема класичне надлежности и битна основ-
на овлашћења. Овлашћења и надлежности Парламента Уније ква-
литативно су другачија и мања од истих или исотипних у унутра-
шње – уставним системима држава класичног вида.10)

Из наведених одредби закључује се да овлашћења Парламен-
та нису таква да ограничавају и ефективно контролишу извршну 
власт. Поједини узгредни случајеви (као нпр. у вези Сантерове ко-
мисије) не допуштају закључак да ова скупштина има ефикасну 
контролну функцију. Случај познате Сантерове комисије је био 
огроман скандал везан за очигледне злоупотребе и ова Комисија 
је, како се чини, и тако морала “пасти“ под притиском узнемире-
не јавности. Њен пад је само био убрзан деловањем ове скупшти-
не. Ефективна лимитирана контролна овлашћења су изложена, као 
што запажамо, једино у члану III-340 Уговора. Квалификована ве-
ћина, међутим, представља једну од “задршки” у поретку ограни-
чавања моћи кључног извршног тела ЕУ. С друге стране, Европски 
парламент, како закључујемо, нема скоро никакву моћ у контро-
ли и ограничавању власти главних егзекутивних органа односно 
Европског савета и Савета министара. Оба тела, наиме, имају су-
штински неограничену моћ у доношењу одлука. Ова димензија 
релативизује функције и власт Парламента. Комисија у кључним 
питањима једино извршава у суштини одлуке ових поменутих са-
вета. У том смислу, Европском парламенту недостају атрибути и 
9) Исто, чл. III-340.
10)  Не могу се наћи устави демократских држава са овако слабим надлежностима Парла-

мента.
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функције контроле свих извршних структура моћи. Надаље, Пар-
ламент изричито и реално дели законодавна права и власт са Са-
ветом министара. С овим у вези, може се закључити да извршни 
органи у превеликој мери контролишу процесе изван извршне сфе-
ре. Слабе дефиниције контролних функција Парламента и његова 
неодређена надлежност омогућавају шири уплив у законодавну 
област. Овакав закључак намеће општу констатацију да је у систе-
му власти правни механизам допустио недоследну поделу власти. 
У овом димензионирању, потврђујемо став о “мањку демократич-
ности” европског система владавине. Ова мањкавост корелирана 
је са високом неодређеношћу норми које уређују надлежност или 
овлашћења у Унији.

2. УЛОГА САВЕТА УНИЈЕ

У наставку, изложићемо битне надлежности и овлашћења оба 
савета. Овим ћемо покушати да, из релације више органа, дериви-
рамо потребне закључке о политичком уређењу Уније.

Као што је прописано у  члану I-21 Европски савет даје Унији 
неопходне подстицаје за њен развој и утврђује њену општу поли-
тичку орјентацију и приоритете.11) Министар спољних послова ЕУ 
учествује у раду. Овај савет нема законодавне функције.

Аналитички, овде је очигледно најбитнија одредба којом Са-
вет одлучује о “политичкој орјентацији” и “приоритетима”. Оваква 
формулација је непрецизно и прешироко утврђена, посебно што ни-
је најјасније значење појма “орјентације”, па и, у овом контексту, 
“приоритета”. Овде је, затим, правно омогућена власт  Европском 
савету као још једном извршном органу, поред Савета министара и 
Комисије (која има нејасно дефинисане атрибуте власти). Шта ви-
ше, овакав орган представља последњу инстанцу моћи у поретку 
власти, када одлуку не могу донети министри у Савету министа-
ра. У овом погледу Унија се понаша као међувладина организација 
или хибрид ове са федералним државним уређењем (скуп држава 
спојен инструментом везе). Са правног становишта, закључује се 
да је формулација  намерно преопшта.

Савет министара представља друго кључно тело Уније у кон-
тексту анализе природе установа. Он доноси конкретне одлуке по-
себног вида (за разлику од претходног описаног органа). Према 
11)  Исто, чл. I-21.
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члану I-23 Савет министара са Европским парламентом врши функ-
цију законодавног органа и с овим врши буџетске надлежности / 
овлашћења.12) Ова неуобичајена формулација је правно подударна 
са оном у члану I-20 уговора. Савет министара, затим конкретно, 
може простом већином, тражити од Комисије израду студије из 
области за коју сматра да је корисна за остварење заједничких ци-
љева, као и деловати на подношењу предлога. Ако Комисија не под-
несе предлоге, дужна је да обавести Савет о разлозима. По члану 
III-346 Савет може да усваја европске одлуке за утврђивање текста 
статута његових комитета односно оних предвиђених Уставом, при 
чему овде он одлучује простом већином, после консултација са Ко-
мисијом.13) Сагласно члану III-297, када међународна ситуација 
тражи оперативну акцију, Савет доноси потребну европску одлуку. 
Европска одлука обавезује чланице у погледу заузимања њихових 
ставова и вођења њихових акција.14) Према члану III-298, Савет 
усваја европску одлуку која изражава став Уније по посебном пита-
њу географског или тематског карактера, а чланице се брину да са 
овим ускладе своје политике.15) Савет може именовати, на предлог 
Министра иностраних послова Уније, специјалног представника 
којем поверава мандат у вези са неким политичким питањем.16) Са-
вет доноси европске одлуке о мисијама војног и безбедносног ка-
рактера / подручја, где се дефинише циљ (односно циљеви), обим 
мисије и начин њеног спровођења.17) Савет усваја европску одлуку 
о утврђивању посебних процедура којима се гарантује експедитив-
но доношење решења за финансирање хитних потреба из буџета за 
остваривање заједничке спољне и безбедносне политике.18) 

Савет, на предлог Комисије, доноси и европске уредбе и одлуке 
о начину на који чланице у сарадњи са Комисијом, врше објектив-
ну и непристрасну оцену о спровођењу политике Уније у области-
ма слободе, правде и безбедности.19) Савет доноси европске уредбе 
којима се регулише управна сарадња међу надлежним службама у 
оквиру ових области.20) 

12) Исто, чл. I-23.
13) Исто, чл. III-346.
14) Исто, чл. III-297.
15) Исто, чл. III-298.
16) Исто, чл. III-302.
17) Исто, чл. III-309(2).
18) Исто, чл. III-313(3)
19) Исто, чл. III-260.
20) Исто, чл. III-263.
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Савет, европским законом или оквирним законом, одређује на-
чине на основу којих грађанин ЕУ има право да бира и да буде 
биран на општинским изборима за Европски парламент.21) Савет 
овакве одлуке доноси после консултовања са Парламентом.

Даље, Савет, на предлог Комисије, доноси европске уредбе и 
европске одлуке којима се одређују правци и неопходни услови 
омогућавања уравнотеженог развоја у секторима унутрашњег тр-
жишта.22) Унутрашње тржиште подразумева простор без граница 
на којем је обезбеђено слободно кретање роба, лица, услуга и капи-
тала (чл. III-130(2)).

Савет, на предлог Комисије, доноси европске уредбе за реали-
зацију основних принципа који се односе на правила конкуренције 
предузећа.23) Савет доноси овакву одлуку после консултовања са 
Парламентом.

Затим, Савет може европским оквирним законом утврдити ме-
ре за приближавање законских одредби, уредби и управних мера 
чланица које директно утичу на успостављање и функционисање 
унутрашњег тржишта.24) Савет, овде, одлучује консензусно, после 
консултација са Европским парламентом и Комитетом за економ-
ска и социјална питања. 

Сагласно члану III-208, Савет, по консултовању Парламента, 
простом већином доноси европску одлуку о формирању Комите-
та за запошљавање, са циљем подстицања координације чланица у 
области запошљавања и тржишта рада.25) Комитет прати стање за-
послености и политику запошљавања у Унији и чланицама, затим, 
даје мишљење, било на захтев Савета, Комисије или самоиниција-
тивно, и тиме доприноси раду Савета. 

Даље, Савет, простом већином, доноси европску одлуку о осни-
вању Комитета за социјалну заштиту, ради унапређења сарадње у 
области социјалне заштите међу чланицама и са Комисијом. Савет 
о томе одлучује по консултовању са Парламентом.26) 

Напослетку, Савет, у области очувања животне средине, једно-
гласно усваја европски закон или оквирни закон којим се одређују 
21) Исто, чл. III-126.
22) Исто, чл. III-130(3).
23) Исто, чл. III-163(1).
24)  Исто, чл. III-172.
25) Исто, чл. III-208.
26)  Исто, чл. III-217.
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мере фискалне природе, мере уређења простора, управљања вод-
ним ресурсима односно мере у вези са овима, мере коришћења зе-
мљишта, мере које битно погађају чланицу при избору извора енер-
гије и општу структуру њеног снабдевања, итд.27) Заштитне мере 
које су усвојене не спречавају задржавање или увођење од чланица 
строжих мера.

Остала овлашћења и надлежности Савета односе се на економ-
ску, тржишну и, монетарну, пореску, индустријску, пољопривред-
ну и друге сродне и блиске привредне и непривредне политике. 
Ова овлашћења и надлежности омогућавају доношење европских 
закона и европских оквирних инструмената, као и (одговарајућих) 
уредби и одлука. 

У процесу доношења законодавних аката, као што смо уочи-
ли, у великом броју утврђених случајева неопходно је “консулто-
вати” Парламент. У случају да овај орган има негативан став ово 
не значи да акт неће бити усвојен у Савету. У овом погледу треба 
поновити и резимирати да улога Парламента није ни близу изједна-
чена са класичним својствима и улогом националних парламената 
држава.

Имајући у виду консултативну функцију Европског парламен-
та, може се још једном закључити да је, добрим делом, законодавна 
моћ концентрисана у Савету министара. Поред ове функције и вла-
сти, овај орган има и, као што смо уочили, и битне основне класич-
не извршне надлежности и овлашћења. Оне се односе на креацију 
оперативне политике и извршних одлука, којима се надилази зако-
нодавна функција. У овом погледу долази до преклапања извршне 
власти у конкретним областима са законодавном влашћу. Одсуство 
поделе власти и ограничења поново потврђује став да у систему 
Уније постоји неодређен и антифункционалан “демократски дефи-
цит” установа. Овај демократски мањак је последица међувладине 
структуре Уније, која је, и даље, до неке мере чини специфичном 
правно недовољно дефинисаном међувладином организацијом.

3. УЛОГА КОМИСИЈЕ 

Природу наведених односа, надаље, разумевамо из ингеренци-
ја и функције Европске комисије. Тек релацијом њених особина 
са карактеристикама описаних кључних савета и Парламента (на 
27) Исто, чл. III-324(2).
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шта треба прикључити и функције и улогу Европског суда), могу 
се дати целовитије оцене о систему. Особености целине система, 
зависе од релација међу гранама власти у систему. Особине сваке 
гране власти одређене су њеном релацијом према другим гранама 
власти.

Према члану I-26, Европска комисија ради на унапређењу оп-
штег интереса Уније и у том циљу предузима иницијативе. Она се 
стара о примени Устава и мера Уније и надгледа примену права, 
под контролом Суда ЕУ. Она извршава буџет и управља програми-
ма и врши извршне и управне функције са изузетком заједничке 
спољне и безбедносне политике.28) Сходно одредби става 8. члана 
I-26, Комисија је колективно одговорна Европском парламенту. 
Овај може да прихвати захтев за изгласавање неповерења Комиси-
ји, а када се овај захтев конкретно усвоји, чланови Комисије (као 
што је указано) колективно подносе оставке на своје функције, 
док је Министар иностраних послова подноси само на своје функ-
ције у Комисији.29) Сама Комисија има веома ограничене области 
извршног дејства и нема законодавне надлежности и овлашћења. 
Предузимање иницијатива и вођење програма Уније, наликује, де-
лимично, управно – извршним карактеристикама секретаријата 
универзалних међународних организација. Комисија не контроли-
ше Савет министара, као ни друге главне органе. Њене функције у 
представљању ЕУ и вођењу политике Уније, међутим, уочљиво, у 
многоме превазилазе овлашћења и надлежности класичних управ-
них органа глобалних међународних установа. 

Државе – чланице морају да поштују независност чланова 
Комисије и не могу да утичу на вршење њихових задатака.30) Ово 
указује на наднационални статус Комисије и директно је у вези са 
субјективитетом јединствене личности ЕУ.

Европски савет предлаже Европском парламенту кандидата за 
Председника Комисије. Парламент може изабрати Председника ве-
ћином од укупног броја својих чланова. Савет министара са изабра-
ним Председником Комисије, утврђује листу лица које намерава 
да именује за чланове Комисије. Чланови Комисије, Председник и 
Министар спољних послова Уније подлежу изгласавању поверења 
у Парламенту. Сагласно чл. III-349, члана Комисије који више не 

28) Исто, чл. I-26. 
29)  Исто.
30) Исто, чл. III-347.
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испуњава услове функције или је учинио озбиљне пропусте, може 
разрешити Суд правде, на захтев Савета односно Комисије.31) 

Као што смо претходно навели у члану III-260, државе-члани-
це, преко својих надлежних органа, у сарадњи са Комисијом, врше 
објективну и непристрасну оцену остваривања политика Уније у 
области слободе, правде и безбедности. У значајном броју случаје-
ва, како из текста Устава можемо да видимо, Савет доноси уредбе 
или одлуке на предлог Комисије. Ово је нпр. случај у члану III-
266(3). Овде се утврђује да Савет, на предлог Комисије, може усво-
јити европску уредбу или одлуку о привременим мерама.32) Комиси-
ја, наиме, поред координације чланица и руковођења оперативним 
политикама, може и предлагати односно иницирати законодавне 
акте и политичке одлуке. Комисија у овим процесима, ипак, има 
само неесенцијалну улогу и углавном конкретизује политику (прет-
ходно) донесену од Савета. Надаље, Комисија обезбеђује функцио-
нисање извршне власти. Као што је нормирано у члану III-296(3), 
у вршењу задатака министар иностраних послова ЕУ ослања се на 
Европску службу за спољне послове, која је састављена од службе-
ника надлежних служби Генералног секретаријата Савета и Коми-
сије.33)  Овде Комисија добија значајну улогу, која се може повезати 
за хибридну природу организације, о којој је овде било речи.

Основна делатност Комисије везана је за развој програма 
Европске Уније и, с овим у вези, извршавање послова око буџета 
ЕУ. Комисија, као што је речено, води и извршава програме који су 
одобрени од Савета. У овом извршавању функција она има (ком-
паративно) слична основна својства као нпр. техничке агенције 
Уједињених нација. Сагласно члану III-407, Европска комисија из-
вршава ове програме у сарадњи са чланицама на сопствену одго-
ворност и у границама одобрених средстава буџета ЕУ. У оквиру 
утврђених средстава, Комисија може вршити прерасподелу за про-
грамске намене.34) Како је регулисано у члану III-412(2) Савет доно-
си, на предлог Комисије, европску уредбу којом предвиђа начине и 
поступке којим се буџетски приходи из режима сопствених извора 
Уније стављају на располагање Комисији.35)

31)  Исто, чл. III-349.
32) Исто, чл. III-266.
33) Исто, чл. III-296.
34) Исто, чл. III-407, чл. III-408.
35) Исто, чл. III-412.
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Све основне одлуке о приоритетима рада Комисије, у сушти-
ни, напослетку ипак доноси Савет министара. У овом смислу, мо-
же се закључити да је Комисија само оперативно тело оба савета и 
да врши извршну власт само у лимитираним техничким областима 
дејства и функција Уније. Стављајући област дипломатије и безбед-
ности у основи ван надлежности Комисије у руке Министра спољ-
них послова, дедукује се општи закључак о слабим овлашћењима 
Комисије. Комисија је, међутим, једини извршни “наднационални” 
орган власти и једини фундаментални ослонац заједничког функ-
ционисања федерације. Слабост њезиних овлашћења сугерише да 
је у Унији присутна хибридна намерно недефинисана структура 
устројства. Хибридност овде укључује систем (устројености) ме-
ђународне (међувладине) установе који је неодређено комбинован 
са неким елементима и основним релацијама федерације. Оваква 
(оба) устројства, консеквентно, показују да у Унији, заиста, посто-
ји демократски наменски “дефицит”, који је, као што закључује-
мо, видљив и из релације основних грана власти и истовремено 
нужан.

4. Улога Европског Суда
Напослетку, важну релацију можемо дедуковати и из основних 

елемената судске власти. Овим се односима даје коначна реч о осо-
бинама расподеле власти у систему. Како је одређено у члану I-29, 
Суд правде ЕУ обухвата Европски суд правде, Првостепени суд и 
специјализоване судове. Његова функција / циљ је гарантовање по-
штовања права у тумачењу и примени Устава.36) 

У складу са овим чланом (став 3) Суд одлучује о тужбама ко-
је подносе чланице, установе, правна и физичка лица, затим, о ту-
мачењу права Уније и валидности акта Уније, у току претходног 
поступка, и на захтев националних судова. Овим случајевима се 
додају и други случајеви предвиђени (овим) Уставом.37) 

Уколико Суд правде тако затражи, Савет може, једногласним 
одлучивањем, донети европску одлуку о повећању броја општих 
правобранилаца (“генералних адвоката”).38) Општи правобраниоци 
помажу Суду у поступку јавног представљања завршних предлога 
о предметима, за које је тражена њихова интервенција.
36) Исто, чл. I-29.
37) Исто.
38) Исто, чл. III-354.
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Сходно члану III-360, ако Комисија процени да држава-члани-
ца није испунила неку обавезу која произилази из Устава, она даје 
мишљење, пошто је чланици претходно пружила прилику да изне-
се примедбе. Уколико ова не поступи по мишљењу у датом року, 
Комисија може изнети предмет пред Суд правде ЕУ.39)

Свака чланица може покренути спор пред Судом правде ЕУ 
када / ако оцени да друга чланица није испунила обавезу која про-
изилази из Устава. Пре него што чланица поднесе тужбу против 
друге чланице због повреде обавезе, она мора изнети предмет пред 
Комисију.40) Комисија даје мишљење пошто свакој држави омогући 
изјашњавање о захтевима или наводима супротне стране, а ако Ко-
мисија, у року од три месеца, не да мишљење, изостанак овог не 
представља сметњу да се предмет изнесе пред Суд. 

Као што је прописано у члану III-362(1), ако суд Уније потврди 
да чланица није испунила неку обавезу, та је чланица обавезна да 
изврши мере (одлуке) суда.41) 

Европским законом или европском уредбом, Савет може дати 
одговарајуће овлашћење суду да врши предвиђено санкциониса-
ње.42) Овде Савет министара делује као основни законодавни ор-
ган.

Надлежност Европског суда посебно се илуструје у члану III-
365. Овде су надлежности дате на концизан начин. Суд врши кон-
тролу законитости европских и оквирних закона и аката Савета, 
Комисије и Европске централне банке (ECB), затим аката Парла-
мента и Европског савета и других органа Уније, која производе 
правно дејство у односу на трећа лица (став 1). Суд је надлежан 
да се изјашњава о представкама / предметима везаним за ненадле-
жност, повреду поступака, повреду Устава или аката којима се овај 
примењује, или аката злоупотребе овлашћења, које могу поднети 
чланице, Парламент, Савет и Комисија (став 2). Суд је надлежан, 
под истим условима (става 1 и 2) да се изјасни о предметима које 
подносе Финансијски суд, Европска централна банка и Регионал-
ни комитет, а у вези са заштитом њихових надлежности (став 3). 
Физичко или правно лице може, под истим условима (из става 1), 
покренути поступак против одлука које су против њега донете или 
39)  Исто, чл. III-360.
40) Исто, чл. III-361.
41) Исто, чл. III-362(1).
42) Исто, чл. III-363.



стр: 1053-1066.

- 1065 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

га погађају непосредно и индивидуално, као и против аката који 
имају карактер уредбе и које га погађају непосредно (став 4).43) На 
овај начин, у овом члану се, успоставља вид правосудне контроле. 
Ова контрола је у нпр. УН-у и његовим агенцијама видно слабија. 
О овоме ће још бити речи у овој монографији.

Као што закључујемо, суд има, у многоме, класичну правосуд-
ну контролу над одлукама извршних органа Уније. Ова формална 
контрола, ипак, није довољно јак ослонац проблематичној демо-
кратској структури Уније, имајући у виду функционално изражену 
концентрацију особина власти у наведеним саветима. Суд, наиме, 
у бити не контролише извршне савете. Ово се првенствено односи 
на Европски савет.

Чињеницом да је неопходна власт Парламента умањена до ни-
воа помоћног органа, улога Европског суда у ограничавању власти 
извршних тела, такође, је знатно смањена. Када Савет доноси акт 
који сам извршава или посредством Комисије, тада овакав акт увек 
бива подесно креиран за његово извршавање од (самог) Савета. 
Овде суд не може контролисати извршавање аката, као ни креацију 
ових, јер основе генезе аката и критеријуме процене од суда даје 
у суштини законотворни орган. Суд може само деловати у окви-
ру принципа и правила Устава. Ови су, међутим, довољно широко 
постављени да омогућују најширу законодавну слободу извршног 
органа. Општи правни принципи и норме овде не утичу битније на 
општу делотворност суда.

ЗАКЉУЧАК

Уређење ЕУ овде је описано као такво у којем се испољава 
недовољно разграничење моћи између основних грана власти. Го-
ре објашњење релације основних главних органа, потврђују став о 
одсуству релевантне базичне демократичности уставног и политич-
ког устројства нове организације ЕУ.

Овде се манифестује “демократски дефицит” установа. Као 
што може да се уочи, продор нових чланица и кандидата актуелизу-
је проблеме демократичности одлучивања у Унији.

Правни режим, као што смо овде могли да дедукујемо, не реша-
ва на одговарајући начин захтеве динамике реалног поретка. Ове 
захтеве, изгледа да ниједна конкретизована формулација у Унији и 
43)  Исто, чл. III-365.
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не може трајно решити у условима сталних динамичких алтерова-
ња основних интереса деловања чланства.
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Basics of Political System of the European Union
Summary

In the present article we analyze the version of the Euro-
pean Union constitution enshrined in the Draft Treaty Esta-
blishing a Constitution for Europe. This discussion is ba-
sed on the considerations of historical systemic changes. 
In the political and juridical analysis basic priority was 
given to the explanations of the relation of main Union 
organs, and the relation of the national law(s) and the EU 
law. Basic hypothesis was that in the EU exists “Democ-
ratic Deficit“ rooted in the systemic legal norms which 
provides dominant influence of the strong minority of mem-
bers.
Key Words: European Union, system, politics, Constitu-
tion, law, institutions, political system
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ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ  
И ЕВРОПСКИ ИЗБОРИ

Резиме
Циљ овог рада је да анализира основне теоријске прав
це и реформе, као и однос транснационалних поли
тичких групација према европским изборима.  Развој 
изборног законодавства ЕУ није текао упоредо са ин
ституционалним и политичким променама. Питање 
европских избора, путем којих се врши избор чланова 
јединог демократски легитимног органа Уније, у ди
ректној је вези са губитком јавног поверења у Европ
ски Парламент. Демократски дефицит ЕУ последица 
је недовољно дефинисаних међуинституционалних од
носа и немогућности ЕП да самостално креира законо
давство.  Преносом већег броја надлежности на ЕП и 
унификованим изборним системом дошло би до смањи
вања јаза између политичке елите Уније и њених грађа
на, уз јачање европске свести и идентитета.  
Кључне речи: европски избори, изборни систем ЕУ, 
Европски парламент, демократски дефицит, тран
снационалне политичке групације.  

Увод

Iзбори представљају средисте демократије. У плуралистичким 
политичким системима, грађани, који бирају између разли-

читих политичких опција, остварују право на суверено вршење 
власти, преко изабраних представника. Овакав облик власти у ли-
тератури се означава као представничка демократија. У научно-те-
оријској расправи, постоје различита тумачења и дефиниције  из-
бора и изборних процеса. Још је Монтескје у чувеном раду „ О 
духу закона“ установио да „грађани и у републици и у демократији 
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доносе одлуку о томе да ли ће управљати државом, односно бити 
субјекти, а не објекти владавине.“1) Еволуција избора и изборне 
теорије, створили су услове за проучавање целокупних изборних 
система, као и њихову компаративну и емпиријску анализу. Што је 
још значајније, данас се поред правне и системске регулативе, све 
више истражују и ефекти изборних процеса, изборно понашање, 
финансирање изборних кампања, транспарентност рада изборних 
органа, методи примене савремених информатичких технологија у 
управљању бирачким списковима итд. 

Циљ овог рада је да анализира изборне теорије и законодав-
ство ЕУ, његове одлике, са посебним нагласком на улогу трансна-
ционалних политичких групација у развоју изборних институција 
Уније. Овај задатак изгледа знатно сложенији, с обзиром да је по-
литички систем ЕУ јединствен „организациони хибрид“, и да у ве-
ћини случајева не постоји јасно дефинисана подела надлежности 
између појединих институција. Специфичност европских избора и 
односа бирачког тела према њима, најадекватније описују Сајмон 
Хикс и Мајкл Марш, тврдњом да на њима грађани изражавају или 
протест према националним егзекутивама или неслагање са поли-
тиком европских интеграција.2) 

Европску Унију можемо окарактерисати као  међународну ор-
ганизацију са увећаним преносом овлашћења од националних др-
жава, или као „регулаторни“ систем са елементима државности, на-
рочито у домену економије, а не као међународни режим, нити као 
ембриофедерални систем. Са својим веома лимитираним буџетом 
који износи само 1% збирног бруто друштвеног производа држава 
чланица,  ЕУ у многим сегментима не може поседовати атрибуте 
суверености и државности. Самим тим, позиција Европског Парла-
мента, јединог органа Уније чији се чланови бирају на директним, 
непосредним изборима, неупоредиво је слабија у односу на нацио-
нална законодавна тела. Пре свега, сам законодавни поступак није 
у чистој надлежности Парламента, већ он своје легислативне функ-
ције остварује кроз процедуре сарадње и саодлучивања са  Саве-
том ( министара ). Поменути разлог, определио је поједине ауторе 
да изведу закључак да је кроз историјски развој ЕУ, Европски Са-
вет са Саветом министара одлучивао, Комисија извршавала, док су 
1) Монтескје, Шарл, „О духу закона”, Филип Вишњић, Београд, 1989.
2) Hix, Simon, Marsh, Michael, „Punishment or Protest? Understanding European Parliament 

Elections“, The Journal of Politics, Vol. 69, No. 2, str. 495-510, Blackwell Publishing Ltd. 
2007.
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надлежности Парламента биле суштински саветодавног карактера. 
Међутим, већ са усвајањем Јединственог европског акта 1986., а 
нарочито од ступања на снагу серије Уговора током деведесетих 
година и текуће декаде, поље надлежности ЕП се у великој мери 
проширује. Група истраживача тврди да се у протеклих 25 година,  
ЕП са својим политичким моћима, готово у потпуности изједна-
чио са владама у неким областима од виталног значаја за ЕУ ( бу-
џет Уније, могућност вета на избор председника Комисије, избор 
европског омбудсмана, изгласавање неповерења Комисији итд. ).3) 
Паралелно, и положај европских политичких групација померио 
се, иако не у потпуности ка позицијама  странака у политичким 
системима држава чланица. 

Једну од битних претпоставки рада ЕП представља чињеница  
да чланови  Парламента своје политичке корене и идеолошка опре-
дељења носе из националних политичких партија, и  приликом кан-
дидовања на изборима за ЕП они се из њих и делегирају. Овакав 
положај еуропарламентараца донекле је ублажен правилом да се 
они приликом доношења одлука у већини случајева опредељују по 
идеолошком, а не националном кључу, што им омогућава већи сте-
пен независности у односу на матичне странке.  

У савременој политичкој теорији, постоје различита одређења 
и дефиниције политичких партија и њихове улоге. Традиционално, 
политичке партије се посматрају као тела којима се остварује веза 
грађана и државе, односно преко којих се артикулише народна во-
ља унутар политичких институција. У овом смислу, поставља се 
питање у коликој мери су транснационалне политичке партије ко-
је делују на европском нивоу у могућности да утичу на креирање 
високе политике ЕУ, односно како сугеришу Хикс и Лорд, „неуо-
бичајено је да се политички процеси у ЕУ анализирају кроз дело-
вање политичких партија“.4)  Ван Хултен и Клег тврде да је упркос 
институционалном јачању ЕП-а и „ постепеном увећавању моћи у 
законодавним и међуинституционалним аранжманима, он и даље 
недовољно јасан у очима европских бирача.“5) Самим тим,  рад по-
литичких партија које делују на европском нивоу, већини грађана 
3) Hix, Simon, Noury, Abdoul, Roland, Gerard, “Dimensions of Politics in the European Par-

liament”, American Journal of  Political Sciences, Vol. 50, No. 2, str.494-520, Blackwell 
Publishing Ltd. 2006.

4) Hix, Simon, Lord, Christopher, „Political Parties in the European Union“, Palgreave Macmi-
lan, 1997.  

5) Van Hulten, Clegg, “European Parliament Leaves Voters ”Bemused and Confused”, Foreign 
Policy Centre, Press Release, http://fpc.org.uk/fsblob/129.pdf
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делује недовољно транспарентан, а без јаснијег увида у њихово де-
ловање,  заинтересованост грађана ЕУ за изборе је у константном 
опадању.

Приметна је тенденција, пре свега у земљама западне Европе, 
да долази до јачања политичких партија и покрета, које своја иде-
олошка опредељења заснивају на евроскептицизму. Десно крило 
британских конзервативаца, различите популистичке партије и по-
крети мањег значаја, попут белгијског фламанског блока, Босије-
ве Лиге за Север, данског народног покрета против ЕУ, немачке 
слободне грађанске алијансе, само су неки од примера странака 
које својим политичким ангажаманом удаљавају бирачко тело од 
европских избора. Поједине странке, којима се могу приписати 
атрибути евроскептичности,  по својој политичкој позицији припа-
дају екстремној или радикалној десници. Фенема и Мејндерт такав 
профил политичких партија називају и „антиимиграторним“, чији 
ставови подстичу страхове код бирача од масовног прилива мигра-
ната и смањења броја радних места.6)  Пример аустријске Партије 
Слободе Јерга Хајдера, која је под притиском ЕУ одстрањена из 
процеса формирања националне владе, говори да су друштва опте-
рећена великим приливом радне снаге из других земаља, склонија 
евроскептицизму, што се последично може одразити и на затвара-
ње граница и неповољнији однос према интеграцијама.

Посматрано у односу на јачање међузависности и компреси-
је временско-просторних токова, ЕУ може бити посматрана као 
регионални облик глобализације, или као регионални одговор на 
глобализацију. Као и у државама које су прошле или су  и даље у  
транзицији, и унутар развијених чланица ЕУ, постоје тзв. „губит-
ници“, односно „добитници“  текућих глобализацијских и модер-
низацијских процеса. Антиимиграторни и евроскептички погледи 
у много већој мери су присутнији код првих, и они прижељкују 
затварање националних економија према међународној конкурен-
цији и рестриктивнију имиграциону политику.7) Истраживање које 
је спровео „Еуробарометар“ за потребе Европске Комисије, а тиче  
се односа грађана ЕУ према глобализацији, показало је да у економ-
ски напреднијим и чланицама које су имале израженије бенефите 
6) Van der Brug, Wouter, Fennema, Meindert, „Euroscepticism and Support for Radical Right 

Parties“, Paper prepared for presentation on April the 1st 2008 in the conference on “Repre-
sentation, Immigration , and the 2009 election to the European Parliament”, at the Indiana 
University. str. 2

7) Ibid. str 2.
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од европских интеграција, постоје далеко позитивнији ставови о 
уједињавању Европе. Ако се узме у обзир да је анкетирање грађана 
обављено током 2003. год., дакле непосредно пред пријем 10 нових 
чланица, може се закључити, да је након ширења ЕУ на просто-
ре Централне и Источне Европе однос према евроинтеграцијама 
и еуроизборима код тзв. „губитника“ глобализације још неповољ-
нији.8) 

Примена „позитивне“ дискриминације, односно неједнаког 
транспоновања освојених гласова у мандате, ствара додатни оди-
јум према „једином месту“ на коме грађани Европе изражавају сво-
ју политичку вољу, нарочито у бројнијим и економски снажнијим 
чланицама ЕУ. Величина изборних јединица у чланицама са бројни-
јом популацијом одражава се негативно  на демократске процесе, 
јер што су јединице мање и хомогеније, политичка репрезентација 
је ближа базичним демократским начелима.

ИЗБОРИ И ПРОБЛЕМ „ДЕМОКРАТСКОГ ДЕФИЦИТА“

Иако не постоји нека прецизна дефиниција појма „демократ-
ски дефицит“, међу многобројним ауторима чије је поље истражи-
вања ЕУ, постоји сагласност да је ово питање једно од оних која ће 
умногоме оптеретити даљи процес  европских интеграција. Пипа 
Норис и Марк Френклин посматрају „демократски дефицит“ кроз 
призму друштвеног представљања. Кључна тачка за превладавање 
овог проблема, како они виде, је равномернија заступљеност поје-
диних друштвених група у ЕП, као и различит приступ поменутих 
према ЕП и евроизборима. У смислу друштвене репрезентације, 
демократски дефицит је „начин на који се друштво рефлектује у за-
конодавству кроз политичка сукобљавања друштвених група ( пол-
них, религијских, класних итд ).9) Проблем демократског дефицита 
у односу на политичко представљање образлажу Томасен и Шмит, 
тврдњом да политичке борбе за места у ЕП треба да се воде око 
европских, а не националних питања, као што је то чест случај.10) 

За потребе овог рада, ми ћемо демократски дефицит покушати  
да дефинишемо нешто шире,  као  феномен који настаје у друштви-
8) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/FL151bGlobalisationREPORT.pdf
9) Norris, Pippa, Franklin, Mark, “Social Representation”, European Journal of Political Rese-

arch, br.32, str.185-210, Kluwer Academic Publishers, 1997.
10) Thomassen, Jacques, Schmmit, Herman, „Politicy Representation“, European Journal of Po-

litical Research, br.32,, , str. 165-184, Kluwer Academic Publishers, 1997. 
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ма које оптерећују јаз између политичке елите и грађана, непри-
ступачност институција и недефинисани односи у политичком си-
стему, а чије су последице повећана апстиненција и апатија бирач-
ког тела праћена кризом легитимитета политичких институција. 
У европском случају сви побројани разлози су директно узрокују 
демократски дефицит.  

Уколико посматрамо излазност грађана ЕУ на европске избо-
ре, први закључак је да је она ниска, и да је у протекле три деценије 
заинтересованост бирача у константном паду. Дебата око наведе-
ног проблема, бива нарочито интензивирана након пријема  12 но-
вих држава у чланство ЕУ 2004. и 2008. год . У теорији постоје низ 
фактора, који се наводе као узрочници овако ниског одзива бирача 
на европске изборе. 

Први критеријум подразумева да су по свом карактеру избори 
за ЕП од „другоразредног“ значаја, у односу на националне избо-
ре. Теоријски, овај модел избора назива се и „референдумским“, 
где бирачи изражавају став према дотадашњем перформансу наци-
оналних влада, а с обзиром да се они у већини држава чланица 
одржавају између изборних циклуса, најизразитији критичари их 
називају и „средњорочним такмичењем у лепоти“. Иако не посто-
ји директна веза између националних и европских избора, са си-
гурношћу можемо закључити да исход једних може бити блиско 
повезан са резултатима оних који ће уследити у блиској будућно-
сти. Емпиријска истраживања, која су упоредно разматрана и при-
ликом националних и избора за Европски Парламент, показала су 
да се приликом гласања на европском нивоу гласачи у повећаном 
броју опредељују за опозиционе и мање политичке партије. Посто-
ји несумњива сагласност међу аналитичарима, да овакво гласање 
представља протест усмерен ка националним владама.  Каруба и 
Тимпоне говоре о значају избора за спровођење будуће политике. 
Према њиховом мишљењу, ЕП представља мање значајан орган, 
који не може битније утицати на креирање политичких стратегија 
и њихово спровођење. Заинтересованост грађана за европске избо-
ре, из тог разлога, у потпуности одсликава стварни  институционал-
ни положај ЕП-а.11) 

Друга теза, коју заступају поједини  теоретичари, је да су наци-
онални избори са становишта бирачког тела неупоредиво битнији, 
11) Carruba, Cliff, , Timpone J., Richard,  „Explaining Vote Switching Across First - and Second 

– Order Elections: Evidence From Europe“ , Comparative Political Studies; 38; 260-281; 
str.263, Sage Publications.
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јер ће за последицу имати стварање парламентарне већине која ће 
оформити владу. Питање трансфера народног суверенитета, одно-
сно преноса воље бирача, овде се показује веома битним. Бирачи 
покушавају да ЕП посматрају рационално. Основно питање које 
они себи могу поставити је зашто би својим гласом дали легитими-
тет органу чије одлуке неће у већој мери утицати на њихов живот. 
Из наведеног разлога, истраживачи који покушавају да одгонетну 
модалитете за ефикасније и доследније решавање проблема демо-
кратског дефицита, говоре о могућности увођења система непо-
средних избора и за носиоце извршних органа власти. 

Трећи аргумент је да гласачи, као појединци, могу имати друга-
чија мишљења приликом избора представника у различите органе. 
Наведени закључак добија потпору у већ поменутој чињеници да 
се термини националних и европских избора не подударају, што 
може довести до промене у ставу многих грађана према понуђе-
ним политичким опцијама. Овај случај није карактеристичан само 
за парламентарне изборе ЕУ, већ се јавља и у многим другим по-
литичким системима. Кохабитација власти чест је случај  у САД, 
где се избори за носиоце законодавних и извршних функција не 
одржавају у истом термину. Иако ово може имати негативне консе-
квенце, пре свега на успоравање у доношењу политичких одлука, 
у системима са напредном политичком културом, може довести до 
правилније употребе „check and balances“ механизама. Последич-
но, то може довести до повећања информисаности грађана о од-
лукама од општег значаја,  и дати подстицај већем учешћу јавне 
сфере у односу на политичко деловање.   

Фјоринина теорија баланса представља  нешто другачије виђе-
ње бирачких преференци.12) Она се ослања на тврдњу да приликом 
гласања за различите нивое власти, бирачко опредељивање зависи 
првенствено од политичких резултата које они прижељкују, а у ма-
њој мери од самог избора кандидата. Уколико упоредимо већински 
и пропорционални изборни модел, који је преовлађујући у члан-
ству ЕУ, можемо закључити да ова теорија не може бити у потпуно-
сти употребљена у  случају европских избора. Једна од основних 
претпоставки већинског система је да бирачи, избор праве у одно-
су на поједине личности, а не према партијским листама. Изузетак 
од овог правила могу бити различити облици традиционалног гла-
12)  Fiorina, Morris, „ The Personal Vote: Constituency Service and Electoral Independence“, 

Cambridge, Harvard University Press, 1987.
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сања који постоје у развијеним демократским друштвима, са ма-
њим бројем релевантних политичких партија. Пошто је  једна од 
чланица  ( Велика Британија са већинским  изборним системом ) у 
дужем временском периоду одбацивала могућност унификације из-
борног законодавства ЕУ, овај  аналитички оквир није могуће при-
менити на њен целокупни систем. Чак и у већини држава, у којима 
се гласа по пропорционалном систему, изборне  процедуре  нису 
у потпуности усаглашене. Избори за ЕП, по речима већ поменуте 
групе аутора,  Хикса, Ролана и Нурија представљају плодно тле за 
истраживаче који компаративно проучавају изборне процесе.13) 

Од ништа мањег значаја је и несагласје око питања брзине и сте-
пена европских интеграција. Приметно је да у европским друштви-
ма која одликује виши ниво националне свести, постоји и већа доза 
евроскептицизма, што се последично одражава и на апстинентски 
став према ЕУ изборима. Симптоматичан је пример Белгије, где су 
јасне разлике по питању излазности између две федералне једини-
це. Тако, Валона у којој се гаји дух мултикултурализма и  чији глав-
ни град је политички центар ЕУ, поседује знатно боље параметре 
када је реч о бирачкој излазности у односу на Фландрију, са јаким 
националним идентитетом. Ирско „не“ ратификацији Лисабонског 
уговора, покушају уставног уређивања ЕУ, показује  да чак и у др-
жавама које су оствариле највећи економски просперитет  захваљу-
јући ресурсима Уније, постоји снажан евроскептицизам и несагла-
сност о будућности интегративних процеса. 

Економија, односно степен економске развијености сагледан 
кроз параметре бруто друштвеног производа per capita, трговин-
ског суфицита и дефицита још је један у низу фактора који утичу 
на неуједначеност у излазности на европске изборе. У чланицама 
чији је бруто национални доходак нижи, и у друштвима која су се 
доскора налазила у процесу транзиције, приметна су тенденције 
увећане излазности на изборе и већих очекивања од ЕУ. Изузетак 
од наведеног, представљају примери Бугарске и Румуније. Резулта-
ти истраживања које је Еуробарометар спровео поводом предсто-
јећих избора за ЕП, у одељку који компаративно анализира пројек-
товану излазност у државама-чланицама, јасно говоре да упркос 
13)  Hiks, Simon, Roland, Gerard, Noury, Abdoul, „A Normal Parliament? Party Cohesion and 

Competition in the European Parliament, 1979-2001., Истраживање финансирано од стра-
не од стране Савета за економска и друштвена истраживања Уједињеног Краљевства, 
реф. бр. Л213 25 2019.
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најлошијим економским показатељима, грађани ове две државе по-
казују најмању  заинтересованост за европске изборе.14) 

Нешто другачије виђење мање групе истраживача је да питање 
„демократског дефицита“ није директно повезано са немогућношћу 
ЕП-а да узме веће учешће у доношењу најбитнијих политичких од-
лука. Кључно за превазилажење тешкоћа у институционалном раз-
воју ЕУ,  према њиховој тврдњи,  је шири и непосреднији увид гра-
ђана у деловање њених највиших органа. Главни узроци недовољне 
транспарентности су пре свега прегломазна европска бирократија 
и нетипична подела власти у политичком систему ЕУ. Покушај да 
се ниво одлучивања у што већој мери приближи грађанима, путем 
којих би се учврстила веза бирачког  тела и главних политичких ак-
тера, првенствено кроз примену начела субсидијарности, још увек 
није довео до жељених резултата. Вејлер помиње и недостатак кон-
сензуса, односно он тврди да је систем ЕУ заснован на „тиранији 
мањине, која нарушава вољу већине“.15) На овај начин, он уводи 
проблем  европске елите и њене  одвојености од остатка друштва . 

Додатни проблем представља  процес доношења одлука који 
је регулисан системом квалификоване већине. Уколико се ово пи-
тање не сведе на „просту већину“ у многим сегментима политике 
ЕУ, оправдано се може отворити простор за нове дебате о будућ-
ности европских интеграција. Као што је познато, Уговор из Нице 
је донео битне промене у том погледу, али само приликом избора 
Комисије. Уместо принципа једногласности у Европском Савету, 
од 2004. год. примењује се систем квалификоване већине. Кључни 
недостатак оваквог система гласања лежи у могућности прегласа-
вања, што код појединих држава чланица и њиховог бирачког тела 
може створити незадовољство појединим одлукама и подстаћи ма-
совни протест према европским изборима.

Једна од кључних улога Европског Парламента и транснацио-
налних политичких групација је подизање јавне свести о потреби 
наставка и продубљивања европских интеграција. Али како један 
орган са тако малом подршком у бирачком телу може утицати на 
формирање грађанске свести? Мер и Томасен са правом поставља-
14) Истраживање показује да је заинтерсованост гласача за европске изборе у Румунији и 

Бугарској далеко најслабија. Процена је да ће одзив на предстојећим европским избори-
ма у овим државама бити испод трећине бирачког тела (30% ).  

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#299
15) Craig, P. P, “Democracy and Rule Making Within the EC: An Empirical and Normative As-

sesment”, European Law Journal, Vol.3, Issue 2, Blackwell Publishing Ltd, стр.105-130, 
1997.
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ју питање начина на  тако амбициозан подухват стварања евродр-
жаве може бити реализован.16) Без пуне партијске афирмације, 
њихове денационализације и демократског представљања у свим 
институцијама ЕУ, тешко може доћи до потпуније ревитализације 
и реализације европског пројекта.  Одељак 10, члан 3 предложеног 
уставног конституисања Уније предвидео је повећану улогу поли-
тичких партија пре свега кроз продубљивање транспарентности, 
свођењем нивоа политичких одлука ка грађанима. Сви остали чла-
нови не би битније променили положај ЕП, посебно када је реч 
о међуинституционалним односима. Овај показатељ је доказ да 
су промене ка стварању европског система са повећаном улогом  
Парламента још увек недовољне, у смислу потпунијег политичког 
представљања.  

Када се сагледају и подробније анализирају сви поменути еле-
менти, уочљиво је да је „демократски дефицит“ и смањења изла-
зност бирача, директна последица нејасних и недефинисаних од-
носа у политичком систему ЕУ.  Питање излазности у чврстој је 
релацији са кризом демократских институција и смањивањем  јав-
ног поверења у њих.  Давање већег броја надлежности ЕП, његово 
отварање према грађанима Уније и  ефикаснији приступ  институ-
цијама, могли би довести до повратка поверења и позитивнијег од-
носа бирача према европским изборима.

1. ОДНОС ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА  
ПРЕМА ЕВРОПСКИМ ИЗБОРИМА

Упркос тврдњама веће групе истраживача да су партијске поде-
ле у ЕУ базиране на традиционалним европским сукобима левице 
и деснице, бројност чланова Европског Парламента  који су бли-
ски идејама центра говори управо супротно. Чак 85% посланичких 
места попуњавају припадници партија које по својим политичким 
претпоставкама припадају демократском центру, или идеолошки 
сродним и блиским странкама.  Други аргумент који је споран када 
су у питању  транснационалне политичке групације које репрезен-
тују бирачко тело у ЕП, је да ли у њему постоје политичке борбе 
између 7 до 10 фракција, или је он у суштини двопартијски. Глав-
нина политичких сукобљавања одвија се између европских соци-
16) Mair, Peter, Thommasen, Jacques, “Electoral Democracy and Political Representation in the 

European Union”, Paper prepared for the Conference on Representation, Immigration and 
the 2009. Election to the European Parliament, Indiana University, Bloomington, April 1, 
2008
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јалдемократа и народњака, који су у претходних 7 сазива Парла-
мента, чинили окосницу или власти или опозиције. Тас на ваги у 
одмеравању снага поменутих политичких супарника у појединим 
сазивима Парламента, представљала је група европских либерала, 
једина партија изразитог центра, са највећим коалиционим потен-
цијалом. Језгро политичке борбе, питање око којег се  унутар само-
га ЕП навише „ломе копља“, чине европски интегративни процеси, 
пре свега брзина и модалитети њиховог остваривања. Гери Маркс 
и Марко Стенбергер са Универзитета Северна Каролина праве раз-
ликовање четири модела којима се изучавају политички сукоби у 
вези са европским интеграцијама.17) 

Прва од њих искључује улогу политичког груписања у Европ-
ском Парламенту, док преостале три у фокус стављају идеолошка 
сучељавања међу политичким актерима. 

Међународни приступ, директно се ослања на реалистичку тео-
рију међународних односа и истраживачи који са овог становишта 
посматрају ЕУ, сматрају да се у централном пољу сукоба налазе 
партикуларни национални интереси држава, па су самим тим поли-
тичке борбе у ЕП небитне за доношење одлука од виталног значаја. 
Такав став се потврђује међуинституционалним односима у Унији, 
у коме по реалном значају и последицама одлука које доносе пре-
овлађују међувладина тела ( Европски Савет и Савет министара), 
у чијем  саставу се налазе највиши представници држава чланица. 
Из тог разлога, националне политичке партије, како тврди ова гру-
па истраживача, које директно утичу на формирање свих органа 
власти у политичким системима чланица,  далеко су битније за раз-
вој ЕУ од транснационалних политичких групација. Паралелно са 
наведеним и значај националних избора, на којима се доноси одлу-
ка о поменутим политичким функцијама, далеко превазилази оне 
који постоје на нивоу уједињене Европе. 

Хикс - Лорд-ов  модел базиран је на претпоставци да су суче-
љавања политичких актера у Европској Унији дводимензионална 
и да се воде на линијама традиционалних подела између левице 
и деснице, али да је заједнички циљ политичких супарника у ЕП 
пренос ширих овлашћења на ово тело. Циљ сваке политике је бор-
ба за моћ, па је логична последица сваког даљег напретка ЕП у 
легислативним и изборним функцијама, од суштинског значаја и 
17) Marks, Gary,. Steenberger, Marco, „Understanding Political Contestation in the European 

Parliament“, Comparative Political Studies, Vol 35, No. 8, October 2002, Sage Publicati-
ons.
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за интерес транснационалних политичких групација да буду што 
самосталније у односу на матичне националне странке у процесу 
доношења одлука. Последица оваквог, удруженог деловања је по-
степено увећање моћи ЕП.   У претходном делу текста, покушали 
смо да укажемо на проблем димензије политичког ривалства леви-
це и деснице, тврдњом да се главнина политичких борби одвија 
око демократског центра. Заступљеност ових партија у ЕП, може-
мо оправдати претпоставком да су грађани којима су блиске идео-
логије око централног дела политичког спектра, склонији евроин-
теграцијама и да је њихова изборна излазност  увећана у односу 
на друге. 

Регулативни модел, креиран од стране Цебелиса и Герета, слич-
но Хикс-Лордовом, у први план ставља класичне односе левице и 
деснице. У својим анализама, они покушавају да докажу да се су-
коби левичарских и десно оријентисаних партија унутар ЕП, своде 
на принципе за које се ове струје залажу. Као и левичарске партије 
у националним политичким системима, представници ове оријен-
тације, захтевају јачање европских регулаторних механизама на 
системском нивоу. Тиме би се улога Уније и њеног законодавства 
померила ка моделу државних регулатива, што би последично до-
вело до смањивања улоге националних структура у европским по-
словима. Насупрот њима, на националном нивоу заинтересована 
за очување унутрашње кохезије и идентитета, десница је, слично 
либералима, опредељена за слабљење „регулаторног система“ ЕУ. 
Процес увећања броја регулатива и њихово јачање довело би, пре-
ма њиховом мишљењу, до ерозије националних држава и идентите-
та. Видљиво је да левица и када се говори и о  ЕУ и о националним 
политичким системима жели јачање инструмената државне контро-
ле. Десница има дијаметрално супротне позиције по наведеним пи-
тањима када је реч о односу националних законодавстава и ЕУ. С 
једне стране, залажу се за очување и снажење постојећих атрибута 
државности, већ ослабљених ефектима глобализације, док с друге 
ЕУ види као систем чији би развој ка неким облицима федерали-
зма негирао тековине модерне европске националне државе.   

Хјуг и Маркс, такође у први план стављају односе левице и 
деснице. Њихова хипотеза је, да се политички опоненти на поме-
нутим позицијама, када се ради о одлукама које су далекосежнијег 
карактера, све више удаљавају од центра и померају ка радикални-
јим ставовима.  У случају демократске левице, односно социјалде-
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мократа, када су у питању одлуке везане за заједничко тржиште, 
преовладава тежња за успостављање чвршћих управних механиза-
ма. Десница, оличена пре свега у народњачком блоку, залаже се 
тржиште засновано на саморегулативним елементима. Како тврде 
Хјуг и Маркс, главнина политичког сучељавања у ЕП и у европској 
политичкој јавности, своди се на питање превласти модела крутог 
капитализма, са јасним законским ограничењима и тржишног либе-
рализма, са смањеним контролним функцијама.

Поменути ставови показују да у односу на евроинтеграције не 
постоји консензус међу различитим политичким опцијама. Када се 
ради о изборима за Европски Парламент, уочљиво је да све теори-
је, осим Хикс-Лордове у извесној мери, указују на проблем нераз-
вијеног законодавства и несагласја у вези с њим. Понуђене теориј-
ске опције значајне су и због схватања партијске идентификације. 
Општи закључак је да бирачи који пружају подршку централним 
или умерено левичарски настројеним политичким опцијама, имају 
знатно виши степен очекивања од интеграција. С друге стране, уда-
љавање од центра ка десничарским позицијама, говори о отпору 
европеизацији и очувању постојећих међудржавних односа у свим 
областима изузев економије. Однос левице и деснице у погледу 
интеграција, не може се генерализовати. Он првенствено зависи од 
тога колико су националне партије са обе стране идеолошког спек-
тра удаљене од централних политичких опција. Умерена десница, 
у неким од чланица гаји више проевропске ставове, док је код дру-
гих левица евроскептичнија.18)

Насупрот првобитним очекивањима да ће непосредни избори 
довести до формирања независних транснационалних политич-
ких партија у пракси се то није догодило.19) Транснационалне по-
литичке групације, својим досадашњим ангажманом нису успеле 
да мобилишу грађане ка европским изборима. Заправо, због немо-
гућности да стекну снажније полуге власти, удаљиле су бирачко 
тело од избора за ЕП. У том смислу, питање које се намеће је да 
ли европске транснационалне политичке групације представљају 
18) Сајмон Хикс говори о разликама у приступу европским интеграцијама између левице 

и деснице у међу државама чланицама, Хикс Сајмон, „Политички систем Европске 
Уније“, Службени Гласник, Београд, 2007, стр. 171-173.

19) Нпр, некадашњи председник Европске Комисије Валтер Халштајн је изјавио да ће 
слободни европски избори довести до ситуације у којој ће представници у ЕП имати 
истински европски мандат од бирача. Слично очекивање изразио је и Дејвид Марканд. 
Годину пре одржавања првих непосредних избора за ЕП, твдио је да ће Европа нацио-
налних држава бити замењена Европом транснационалних политичких партија.
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само скупине националних партија које координирано делују на 
европском нивоу?

4. РЕФОРМЕ  ИЗБОРНОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЕУ  
 ПРИМЕР ИРСКЕ И ЕУ 

Процес креирања европског законодавног оквира у области 
избора није текао паралелно са развојем ЕП. Чак се пре може го-
ворити да колико год да је Парламент напредовао, толико се европ-
ски изборни систем није мењао  претежно уговорно регулисан 
нормама најопштијег карактера и путем законских аката држава 
чланица. Поједина национална законодавства, питање европских 
избора одређују засебним актима, док је код других оно уграђено 
у право амандманима и ревизијом постојећих националних закона. 
Уговорно регулисање највише се односило на питања  активног и 
пасивног бирачког права, а мање одредбама које  дефинишу сушти-
ну самог изборног процеса. Законодавство које се тиче избора за 
Европски Парламент је, у највећој мери.  у надлежности држава 
чланица.  

Већ први уговори којима су формиране три Европске Заједни-
це, предвидели су могућност непосредног избора чланова ЕП.20) 
1960. године Европска Парламентарна Скупштина поднела је 
предлог о непосредном избору парламентараца, који је прослеђен 
Савету европских заједница на разматрање. Међутим, под прити-
ском националних законодавстава, која нису желела да пренесу 
надлежности у домен ЕП, Савет је одбацио предложени пројекат. 
Са тихим убрзавањем евроинтеграција средином седамдесетих го-
дина прошлога века, и могућношћу већих економских користи за 
државе чланице, питање непосредних европских избора поново до-
бија на актуелности. Поред наведеног, тај период је обележило и 
формирање првих транснационалних политичких групација, пре 
свега оних које и данас заузимају кључне позиције у саставу ЕП. 
На основу договора постигнутог на париском самиту шефова др-
жава и влада о новом предлогу Скупштине, Савет је 1976. године 
постигао сагласност о прихватању акта о непосредном избору чла-
нова претходника данашњег ЕП. Спорно питање односило се на 
унификацију изборног система, што је одбацила Велика Британи-
ја. Посебну пажњу обратићемо на законе који су усвајани у једној 

20) Члан 21 о формирању ЕЗУЧ, члан 138 уговора о ЕЕЗ и члан 108 уговора о  
EURATOM-u  
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од  држава чланица, Ирској, као и на уговоре који су регулисали 
односе у Унији. Специфичност изборног система Ирске, у односу 
на друге чланице ЕУ,  је у томе што је приликом избора за ЕП при-
мењен углавном прихваћени пропорционални модел ( изузев Вели-
ке Британије до 1999. год. ), док је у случају националних избора 
задржан традиционални, већински изборни систем.

Први закон који се односио на ирске изборе за ЕП, усвојен је 
1977. године. Њиме је пре свега, свим грађанима  Ирске  дато бирач-
ко право под условима који су важећи и за националне изборе.21) 
Изборни систем је базиран на принципу пропорционалне репрезен-
тације . Такође, уведен је и регистар бирача, одн. бирачки списак, 
којим се приликом избора за сваки сазив Парламента обезбеђује 
гласање само оним бирачима чији се подаци налазе у њему.22) При-
ступ гласачком месту, одређен је чланом 5, у коме се наводи да 
свака особа која има право гласа, може гласати само у изборној је-
диници којој припада, или на бирачком месту које се налази у ауто-
ризацији. Свим грађанима је омогућено кандидовање на изборима, 
без обзира да ли они припадају некој политичкој партији. Политич-
ке партије које учествују на изборима уписане су на бирачки лист. 
Значајне одреднице тичу се контроле гласачких листића, и могућ-
ности жалбе на изборни процес, путем поднеска Врховном суду. 
Датум одржавања избора не може бити краћи од 35 дана, након 
објављивања од званичног органа или лица које је за то задужено.

Акт о изборима за европску за европску Скупштину из 1984. 
донео је неке измене у односу на претходни. Он је увео амандмане 
у односу на закон из 1977. којим се спречава сукоб интереса, тако 
што се носиоци неких других функција не могу кандидовати за уче-
шће на европским парламентарним изборима. У случају ступања 
на неку другу функцију, мандат чланова ЕП престаје да важи и они 
се замењују. Из тог разлога, политичке партије и независни канди-
дати су дужни да доставе листе, најкасније 48 сати пре објављива-
ња званичног списка кандидата. 

Ирски Закон о изборима за Европски Парламент из 1993. је 
први у низу аката који су донети након преласка у нову фазу ин-
теграција, са Европских Заједница, на Европску Унију. Њиме су у 
изборно законодавство уведене одреднице које су одобрене Угово-

21) Члан 3, тачка 1, Акт о изборима за европску Скупштину, бр. 30/1977,  навршених 18 
година живота, да је држављанин неке од чланица.

22) Члан 3, тачке 2, 3, 4
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ром из Мастрихта и преименовањем Европске Скупштине у Европ-
ски Парламент. 

Наредни у низу ирских закона који су регулисали изборе за ЕП 
је Закон о европским изборима из 1997. године. Њиме је потврђен 
пропорционални метод гласања. Уводи се и могућност преносивог 
гласа, по којој глас добија она листа или кандидат који су према 
бирачевој префенци, најближи првом избору. Ово се користи у слу-
чају када бирач да глас листи која није прешла изборни праг или 
у ситуацији када су партијска листа или кандидат искључени са 
изборне листе. Овим законом регулисано је и бирачко право, којим 
држављани Ирске имају могућност да гласају изван Ирске или Ве-
лике Британије. Они то право могу остварити уверењем које им 
издаје надлежно министарство, уколико не постоје  законске пре-
преке. 

Уговори који представљају окосницу правног и политичког си-
стема ЕУ, не разматрају детаљније изборе за ЕП. Кроз регулисање 
грађанских права и слобода, а на основу заједничких демократских 
вредности и начела, усвојене су одредбе које су већ уграђене у  прав-
ни оквир националних држава. Изузетак представљају одреднице 
којима се омогућује слободан проток радне снаге. 

Уговор из Мастрихта није унео неке значајније новине када је 
реч о природи изборног система. Његов допринос састоји се у одре-
ђењу политичких фракција као фактора интеграција и репрезената 
изборне воље грађана.23) По питању грађанских права у изборном 
процесу, Мастришки Уговор је давањем активног и пасивног би-
рачког права свим грађанима Уније, без обзира где су настањени, 
представљао искорак ка покушају стварања јединственог изборног 
система. Пружено је право свим грађанима да гласају и да се кан-
дидују на локалним изборима у државама где имају домицил, без 
обзира на националност.24) Мастришки уговор је у оквиру истог 
члана регулисао и бирачко право грађана који живе на територији 
ЕУ изван матичних држава и приликом европских парламентарних 
избора.25) .  Овим чланом, од Савета се тражи да на основу предло-
га Комисије, након консултација са ЕП, створи услове за његову 

23) Члан 138 а, Уговор из Мастрихта,  „Политичке парије на европском нивоу су значајне 
као фактор интеграције Уније. Оне доприносе ширењу европске свести и и изражавају 
политичку вољу грађана.“

24) Члан 8б, тач¬ка 1
25) Члан 8б, тач¬ка 2
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примену на локалним изборима најкасније до истека 1994, а у слу-
чају европских закључно са 31 децембром 1993.  

Ревизија Уговора из Мастрихта, доношењем новог, амстер-
дамског, довела је до проширења и јачања многих сегмената ЕУ, а 
посебно другог и трећег стуба, Заједничке спољне и безбедносне 
политике и сарадње у области правосуђа и унутрашњих послова. 
Даљи искорак у правцу стварања кодификованог и јединственог из-
борног система ЕУ, приликом његовог усвајања није учињен. Иако 
текст Уговора није прецизно дефинисао изборни процес, њиме се 
путем амандмана на првобитни текст, од Европског Парламента 
тражи да креира општи изборни образац, који би био усаглашен са 
законодавствима држава чланица.26) 

Уговор из Нице донео је промене у погледу дистрибуције по-
сланичких места у ЕП. Њихов број се померио од претходних 700 
на лимитираних 732. Број посланика који долазе из старих чланица 
смањен је за 91 место. Само су Немачка, као највећа и Луксембург 
као најмања чланица задржале постојећи број мандата. Ово смањи-
вање посланичких места се није односило на изборе 2004. год. већ 
ће почети да се примењује након наредних 2009. Овим уговором 
метод избора европских посланика није унификован и остао је на 
постојећем нивоу. 

Покушај уставног уређења Европе 2004. године, касније одба-
чен од Француске у највећој мери је потврдио изборна права дефи-
нисана у претходним уговорима. У одељку II о основним правима 
и држављанству ЕУ, пренета је већ постојећа тачка о могућности 
свих грађана да узму активно или пасивно учешће на парламентар-
ним и локалним изборима у чланицама у којима су настањени, без 
обзира на националност.27) У део којим су регулисане надлежности 
органа, унета је одредба, којом се број места у Парламенту огра-
ничава на 732, а метод њиховог избора је путем пропорционалне 
репрезентације. Избор посланика детаљније се обрађује у оквиру 
дела о демократском животу у ЕУ, где се такође потврђује принцип 
пропорционалне репрезентације, право свих грађана да узму уче-
шће у демократском животу и непосредно представљање у ЕП.

Коначно, и непотврђени Лисабонски уговор није донео нове 
смернице у погледу изборних правила. Уз промењени назив, он је 

26) Члан 3, зам. Тачка 1
27)  Одељак 2, члан I-8, тачка б
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детаљније обрадио чланове предвиђене у неприхваћеном европ-
ском Уставу.  

Многобројни институционални аранжмани, у форми уговора, 
чији је исход требао да доведе до ојачавања интеграција, у многим 
областима су пружили значајне резултате. За разлику од, рецимо, 
Заједничке спољне и безбедносне политике или норми о економ-
ским интеграцијама, питање демократског представљања грађана 
кроз јединствен и систематизован изборни процес још увек није 
решено. Иако би ово питање требало решити одговарајућим закон-
ским актом ( не уговором, који може бити и конститутивног карак-
тера и регулисати друштвене процесе најопштијим нормама ), заса-
да нису учињени адекватни кораци у том смеру. Два су разлога који 
су узрочници оваквог стања. 

Прво, ЕП нема могућност да самостално креира законодавство. 
Претпоставка је да би у ситуацији, у којој би имао одрешеније ру-
ке, Парламент много више учинио на  плану изборних правила. 
Из разлога стицања потпунијег демократског легитимитета и пове-
ћања институционалне моћи, као и стварања унутрашње кохезије, 
вероватно је да би доношење акта о јединственом изборном систем 
било међу првима на листи приоритета. 

Политичке несугаласице између држава чланица, други су фак-
тор који ограничава  брже и потпуније интеграције. Национални 
политички актери, за сада успешно задржавају изборне процедуре 
унутар сопствених законодавстава.    
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POLITICAL PARTIES AND EUROPEAN ELECTIONS
Summary

Aim of this work is to analyse basic theoretical directions 
and reforms, alongside with relations of transnational 
political groupations toward Eurepean elections. Deve
lopment of electoral legislation has not brought about in
stitutional and political changes. The issue of European 
elections, through which the members of the only one de
mocratic legitimate body in the Union have been selected, 
is directly connected with the loss of public trust in the 
European parliament. Democratic shortfall of the EU is 
a consequence of insufficiently defined interinstitutional 
relations and incapability of the European parliament to 
form its legislation independently. By transfer of a greater 
number of authorities to the European parliament and uni
fied electoral system there could be achieved a shortening 
of the gap between political elites of the Union and its citi
zens, in parallel with strengthening of European counscio
usness and identity.
Key Words: European elections, electoral system of EU, 
European parliament, democratic deficiency, transnatio
nal political groupations
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РЕГИОНАЛИЗАМ  
- БУДУЋНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ?

Сажетак
Процеси европске интеграције и регионализације у ве
ликој мери мењају традиционални концепт национал
не државе. Може се уочити двоструко померање вла
сти са нивоа националне државе: на супранационални 
ниво ( ниво европских институција) и субнационални 
ниво (ниво региона). Иако се највећа моћ у процесу до
ношења одлука на европском нивоу још увек налази у 
рукама националних држава, приметно је ојачана уло
га коју у њему имају европске институције и региони. 
Након усвајања Уговора о Европској унији на основу 
кога је формиран Комитет региона (1992.) као инсти
туционализовани облик представљања регионалних 
структура, неки аутори су изнели тезу да ће „ Европа 
региона” заменити  Европу држава  у будућности. 
Циљ овог рада јесте да се одговори  на  следећа пи
тања:  каква је природа региона у оквиру Европске 
уније, узимајући у обзир њихову нехомогеност у погле
ду величине, уставних овлашћења, економске развије
ности;  на који начин се региони  повезују;  колики је 
утицај региона на процес доношења одлука;  колико 
је остварена идеја „Европе региона” и какве су јој пер
спективе. 
Кључне речи: региони, регионализам, Комитет регио
на, субрегионализам, супрарегионализам. 

- 1087 -



- 1088 -

Јелена Тодоровић РЕГИОНАЛИЗАМ БУДУЋНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1.РЕГИОНИ И РЕГИОНАЛИЗАМ

U Повељи о регионализацији Европске заједнице која је усвојена 
у Европском парламенту  18.11.1988. године покушало се одре-

дити шта је то регион и које елементе један регион садржи:
1. Под регионом се у овој Повељи подразумева област која 

представља сасвим одређено јединство у географском сми-
слу или истоврсна група области које чине заокружену цели-
ну, чије се становништво одликује одређеним заједничким 
елементима које оно жели да сачува и развија како би обезбе-
дило културни, социјални и привредни напредак. 

2. Под „заједничким елементима“ одређеног становништва 
подразумевају се заједничка обележја у погледу језика, кул-
туре, историјске традиције и интереса у области привреде и 
саобраћаја. Није безусловно потребно заједничко присуство 
свих ових елемената.

3. Различита правно-политичка обележја која ове јединице 
имају у различитим државама (аутономне заједнице, покра-
јине) не искључују их из разматрања изложених у овој По-
вељи.“1) 

Из ове дефиниције се може закључити да се регион посматра са 
више аспеката. Регион може бити цела држава (Луксембург), регио-
ни унутар једне државе (Каталонија) или региони који се простиру 
кроз територије више држава а који су настали сарадњом суседних 
региона (Алпе-Адриа). С обзиром да региони имају различити сте-
пен надлежности и различите форме (аутономне заједнице, покра-
јине, административни региони), обим овлашћења које поједини 
региони имају зависи од тога колико им овлашћења централна вла-
да пренесе. Европско тло је богато искуствима регионализма. И 
регионализам се може посматрати из више углова: регионализам у 
оквиру једне државе у контексту децентрализације као и региона-
лизам под којим се подразумева повезивање суседних држава ради 
интензивирања узајамне сарадње као и повезивање региона ради 
лакшег и бржег приближавања Европској унији (регион Западног 

Балкана).
1) P. Haeberle, „ Der Regionalismus als werdendes Strukturprinzip des Verfassungsstaatesund 

das europarechtspolitische Maxime”, према С. Самарџић, Европска унија као модел над-
националне заједнице, Институт за европске студије, Београд, 1998, стр. 76
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2. РЕГИОНАЛИЗАМ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Уколико се за неки процес може рећи да је настао и развијао 
се независно од процеса европске интеграције са једне стране, а 
са друге да је у великој мери директно повезан са њеним циљеви-
ма (функционална расподела надлежности, децентрализација, ефи-
касније управљање), онда је то процес регионализације Европске 
уније. Он је започео доста раније него што су Европске заједнице 
формиране. Под њим се подразумева „процес територијалне ауто-
номизације која се одвија на више нивоа: унутардржавном (суб-на-
ционалном), међурегионалном (интер-националном) и европском 
(супра-националном).”2) Једно од опредељења ЕУ је да се подрже 
развијена искуства регионализма тамо где она већ постоје а да се 
стимулишу тамо где су рудиментарна с обзиром да су региони да-
нас значајан актер европске интеграције.

Међу државама чланицама ЕУ не постоје униформна решења 
у погледу територијалне организације власти. На основу појмов-
ног одређења региона датог у Повељи Европског парламента може 
се закључити да они  могу имати различите облике: од федералних 
јединица у савезним државама, преко аутономних региона у окви-
ру регионалних држава па све до административних области. Код 
неких држава региони су природно формирани и уставно су утеме-
љене њихове законодавне, извршне и судске надлежности (Немач-
ка, Белгија, Шпанија, Италија); код других је подела на регионе 
стриктно административне природе (Француска, Пољска, Швед-
ска). Имајући у виду ово разликовање међу регионима, очекивано 
је да не показују сви подједнаку жељу за промовисање унутрашње 
аутономије и сарадњу са другим регионима. То раде они региони 
који имају пре свега, уставних могућности а затим и наглашен ин-
терес да промовишу свој посебан историјско-културни идентитет. 
Региони у Европској унији се не разликују само по степену устав-
них овлашћења и присуству једног од заједничких обележја која 
се помињу у Повељи Европског парламента већ и по величини, 
броју становника и економској снази (од многобројних развијених 
немачких држава до изузетно сиромашних држава попут Бугарске 
и Румуније). 

У следећој табели је приказан број региона3) по државама.
2) С. Самарџић, Европска унија као модел наднационалне заједнице, оп.цит.,стр. 75
3) Користим збирни назив региони за територијалне јединице иако назив  ових специфич-

них области варира  од државе до државе као што показује  табела.
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Табела 1: Региони у Европској унији
Држава Назив региона Број региона

Аустрија савезне покрајине 9
Белгија региони 3
Данска обласне општине 15
Француска региони 22
Финска региони 14
Грчка региони 13
Велика Британија грофовије 88
Холандија провинције 12
Ирска грофовије 31

Италија региони 20
аутономне провинције 2

Луксембург дистрикти 3
Немачка савезне покрајине 16
Португалија области 18
Шпанија аутономне заједнице 17
Шведска покрајине 24
Кипар региони 1
Малта региони 1
Естонија региони 1
Мађарска региони 7
Летонија региони 1
Литванија региони 1
Словачка региони 4
Чешка региони 8
Пољска војводства 16
Словенија региони 1
Бугарска региони 6
Румунија региони 8

Извор: http://www.cor.europa.eu/

Из претходне табеле се може потврдити да у Европској унији, 
посматрајући територијални принцип, постоји мноштво регионал-
них структура које у неким државама имају јасан институционал-
ни израз а у другим су само резултат  администра-тивне поделе, 
чврсто су повезани са централном владом и код њих је могућност 
самосталног деловања сведена на минимум.

2.1. СУБРЕГИОНАЛИЗАМ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Неки региони сарађују више у погледу трговинске размене и 
прекограничне сарадње нечекајући одлуке својих централних вла-
сти, уколико имају уставних могућности за аутономно деловање. 
„Субрегионализам представља међусобно повезивање, најчешће 
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суседних региона, различитих држава.“4) Европа обилује иску-
ством у овој области али је оно доста старије од процеса европ-
ске интеграције. Историјски почеци субрегионализма се могу наћи 
у формирању међудржавних комисија које су основане да би се 
решили поједини заједнички проблеми суседних региона (францу-
ско-шпанска комисија за Пиринеје настала 1875. године). Данас по-
стоји читав низ регионалних пројеката који су настали у оним обла-
стима у којима постоје видљиви интереси за регионалну сарадњу: 
привреда, саобраћај, енергетика, образовање, туризам, екологија. 
Региони се групишу на основу неколико критеријума: економски 
потенцијал, географски положај, уставна овлашћења.  Најпозна-
тији региони који надилазе државне границе су: АЛПЕ-АДРИА у 
области источних Алпа, КОТРАО у области западних Алпа, ЕУРЕ-
ГИО у пограничним областима Данске и Немачке, АРГЕ-АЛП који 
обухвата Салцбург, Баварску, Тирол, Форалберг, Граубинден, Сен 
Гален, Ломбардију, Јужни Тирол и Тренто.“5) У састав АРГЕ-АЛП 
региона улазе и неке швајцарске федералне јединице што показу-
је да субрегионализам надилази границе Европске уније и да се 
оваквим прагматичним решењима отклањају административне пре-
преке за решавање питања од заједничког интереса. 

Поред оваквог субрегионалног повезивања које има “функцио-
нални“6) карактер, Европска унија је почетком 90-тих година усво-
јила програм Еврорегиона који се састојао у посебној сарадњи  ре-
гиона из ЕУ-15 са регионима суседних источно-европских земаља 
које нису биле чланице ЕУ у том тренутку али су биле у процесу 
придруживања. Циљ овог програма било је приближавање поједи-
наца, група и влада, економска и културна сарадња као и ширење 
разумевања. Сарадња са Пољском, Мађарском, Словачком, Румуни-
јом манифестовала се кроз следеће регионалне пројекте:  Карпат-
ски еврорегион, Про Европа Виандрина, Транс-Буг еврорегион.7)

2.2. СУПРАРЕГИОНАЛИЗАМ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Супрарегионално повезивање региона, за разлику од субреги-
оналног, има јасне политичке циљеве: ојачати утицај региона на 
институције Европске уније а самим тим и на процес доношења од-
лука. Постоји више међународних регионалних организација ство-
4) С.Самарџић, Европска унија као модел наднационалне заједнице, оп.цит., стр.79
5) Ibid., стр.80
6) Ibid., стр.81
7) М.Прокопијевић, Европска унијаувод, ЈП Службени гласник, Београд, 2005, стр.85
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рених на европском тлу. Прва је Европска конференција локалних 
заједница (1957.) чије су чланице локалне заједнице из 29 земаља 
Европе. Она је основана у оквиру Савета Европе; 1975. године  је 
постала њено саветодавно тело и прерасла у Сталну конференци-
ју локалних и регионалних управа Европе. Скупштина европских 
региона (1987.) чије је седиште у Стразбуру је друга таква органи-
зација која има у свом чланству 300 региона из 25 земаља. Циљ 
ове организације је да се промовише међурегионална сарадња и 
ојачају економски, културни и социјални односи међу регионима 
Европе. Она је 1981. године донела Европску повељу о локалној са-
моуправи.8) Њен задатак се сводио на обавештавање регионалних 
власти о токовима европске интеграције као и на подстицање са-
радње међу њима, све до формирања Комитета региона (1992.) као 
органа Европских заједница који је тај посао преузео. Вишестру-
ки разлози су довели до настанка Комитета региона: потреба да 
се реформише регионална политика услед пријема неразвијених 
држава попут Шпаније и Португала и паралелно са тим жеља да 
се повећа способност локалних актера у спровођењу одлука које 
се тичу структурних фондова. Комитету региона је претходило 
формирање Консултативног већа регионалних и локалних власти 
које је 1988. године основала Комисија са циљем да се побољша 
имплементација регионалне политике. Комисија је 1990. године 
предложила да се о увођењу овог тела под окриље Европских зајед-
ница расправља на Међувладиној конференцији која је претходи-
ла усвајању Уговора о Европској унији (Мастрихт 1992.). Додатни 
стимуланс дале су немачке  савезне покрајине својим предлогом о 
формирању тела које би представљало регионе  и које би успело да 
угради специфичне регионалне интересе  у законодавни процес на 
европском нивоу.

Комитет региона је састављен од представника региона и ло-
калних институција по државним квотама. Првобитно је било 222 
представника а Уговором из Нице (2001.) њихов број је повећан до 
350 с обзиром на извесност и близину будућих проширења. Има 
консултативни карактер као и Економски и социјални комитет а 
Мастрихтски уговор предвиђа његово консултовање од стране Са-
вета и Комисије у следећим областима: образовање, култура, здрав-
ство, трансевропске мреже, привредна и социјална кохезија. Угово-
ром из Амстердама (1997.) право на консултовање је проширено 

8)  С.Самарџић, Европска унија као модел наднационалне заједнице, оп.цит., стр.83 
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на још неке области: запошљавање, професионално образовање, 
саобраћај, социјална политика и екологија.   

Табела 2: Структура Комитета региона
Држава Број представника у Комитету региона

Аустрија 12
Белгија 12
Данска 9
Француска 24
Финска 9
Грчка 12
Велика Британија 24
Холандија 12
Ирска 9

Италија 24
Луксембург 6
Немачка 24
Португалија 12
Шпанија 21
Шведска 12
Кипар 6
Малта 6
Естонија 7
Мађарска 12
Летонија 7
Литванија 9
Словачка 9
Чешка 12
Пољска 21
Словенија 7
Бугарска 12
Румунија 15

 Извор: J. Peterson/M. Shacleton, The Institutions of the European Union,  
 Oxford University Press, 2002, p. 332

Комитет ради кроз седам комисија: 1. Регионална политика, 
структурни фондови, социјална кохезија, прекогранична и међуре-
гионална сарадња, 2. Пољопривреда, рибарство,  3. Трансевропске 
мреже, саобраћај, информатичко друштво, 4. Енергетика, животна 
средина,  5. Социјална политика, здравство, заштита потрошача, 6. 
Економска политика, запошљавање, 7. Образовање, култура, омла-
дина, спорт.9) За разлику од Економског и социјалног комитета у 
чије чланство улазе стручна лица, чланови Комитета региона су 
политички представници високог ранга (поред покрајинских мини-
9) http://www.cor.europa.eu/
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стара, поједини представници немачких савезних држава су пред-
седници регионалних влада) које Савет бира на мандат од 4 године, 
на предлог државе чланице.

Региони не утичу на европске институције само преко Коми-
тета региона. То је само формални канал утицаја. Региони комуни-
цирају са Бриселом  и преко својих централних влада, али и оно 
што је битно, преко сопствених канцеларија отворених у средишту 
Европске уније. Оно што се најпре поставља као питање значајно 
за интеракцију између региона и европских институција јесте фор-
мулација регионалног интереса за који се треба потрудити да се 
оствари кроз законодавни процес. И ту су поново у предности они 
региони са “јаким“ регионалним владама (савезне државе Немачке, 
Аустрије, Белгије). Француски региони су институционално слаби 
и имају озбиљне ривале како у департманима  тако и у централној 
влади.10) Бројни региони имају капацитета да мобилишу различите 
приватне и јавне актере упркос недостатку институција. Пример за 
то је Шкотска која је за промовисање својих регионалних интереса 
успела да покрене огроман број актера  из приватног сектора, син-
дикате, локалне власти, религијске и друштвене лидере.11) Постоје 
и неки интереси који су заједнички свим регионима као што су ин-
ституционална питања, међурегионална сарадња и прекогранична 
питања. 

Један од значајних канала утицаја је преко националних влада. 
На основу члана 203. Уговора о Европској унији дата је могућност 
државама чланицама да их у Савету министара заступа представ-
ник субрегионалне власти у својству министра. Овај члан је уве-
ден због федералних држава. Претходно, они морају да постигну 
споразум са националном владом о томе шта је њихов интерес.12) 
Региони могу учествовати и у ревизији оснивачких уговора. У не-
ким државама је обавезно да се региони сложе са променом осни-
вачких уговора (Белгија, Немачка), док у другим они имају само 
консултативну улогу.

Региони комуницирају и директно са Бриселом али не преко 
Комитета региона већ преко својих канцеларија отворених у седи-
шту Европске уније. Неки региони су још од 1970. године  предста-
вљени у Бриселу али њихов број се повећао крајем осамдесетих. 
10) M. Keating and L. Hooghe,“Bypassing the nation-state?“ in J.Richardson, eds., Europen 

Union – Power and Policy-making, Routledge, London and New York, 2001.  p.243
11)  Ibid, p.243
12)  Ibid,p.244
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Данас их има око 150 и заједнички им је циљ лобирање за сопстве-
не регионалне интересе. 

Табела 3:Регионалне и локалне канцеларије у Бриселу, 2004

Држава
Број поддржавних 

канцеларија у 
Бриселу

Аустрија 12
Белгија 5
Данска 9
Француска 23
Финска 9
Грчка 3
Велика Британија 25
Холандија 15
Ирска 2
Италија 19
Немачка 21
Шпанија 20
Шведска 10
Естонија 1
Мађарска 1
Словачка 3
Чешка 1
Пољска 12

Извор: S. Hix, The Political System of the European Union, Macmillan Press LTD, 
London, 2005, p. 221

Оно што се може извести као закључак из табеле 3 јесте да 
су више представљене две најцентрализованије државе попут  Ве-
лике Британије и Француске него Немачка, Шпанија или Италија. 
Оно што се намеће као логично објашњење је то да су региони 
централизованих држава отварањем канцеларија добили  прилику 
да се за њихове регионалне интересе у Бриселу „чује“ без обзира 
на то што немају уставних могућности за аутономно деловање. По-
једине регионе представљају јаке економске корпорације  (Катало-
нија)  које желе да лобирају за регионалне економске интересе док 
друге представљају изасланици регионалне владе који лобирају за 
политичке интересе (Баскија). Кад се ради о Шкотској, циљ њених 
канцеларија је подједнака усмереност на  испуњење и политичких 
и економских интереса.  Италија се дуго опирала отварању зајед-
ничке  канцеларије њеног региона Алто-Адиђе и  суседног аустриј-
ског Тирола због посебне осетљивости по питању мањина.13) Регио-
13) M. Keating and L. Hooghe,“Bypassing the nation-state?“ in J. Richardson, eds.,Europen 

Union – Power and Policy-making, op.cit.,p.245
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ни немaју пуно утицаја уколико наступају сами, без подршке било 
централне владе, било великих корпорација у одређеном сектору 
(у Немачкој су најчешће секторски интереси значајних корпораци-
ја повезани са регионалним владама). Улога оваквих канцеларија 
је поред лобирања и представљања својих ставова Комисији, “по-
кушај да  представе регионе као важне учеснике у политичком про-
цесу“.14) 

Однос између ЕУ институција и региона није једносмеран ка-
ко на први поглед може изгледати. Он почива на принципу парт-
нерства. Комисија има значајну улогу у мобилизацији регионалних 
интереса и као главни стимуланс користи регионалну политику. 
Познато је да постоје велики диспаритети у погледу развијености 
региона у оквиру Европске уније. 2/3 буџета ЕУ иде у кохезионе 
и структурне фондове намењене смањењу регионалних разлика. 
Регионалне владе аплицирају за структурне фондове Комисији и  
она новац упућује директно у регионе, наравно уколико су испу-
нили услове за  његово добијање. Ова могућност дата регионима 
у имплементацији регионалне политике утиче на то да  поједини 
аутори (S. Hix) посматрају  Европску унију  као заједницу у којој 
је присутно управљање на више нивоа (multy level governance). 
„Поред тога  Комисија је у  извештају 1999. године систем у коме 
националне власти, региони и Комисија заједно учествују у доно-
шењу одлука које су повезане са расподелом структурних фондова, 
назвала управљањем на више нивоа.“15) Веће је заједничко учешће  
регионалних и локалних актера у фази имплементације одлука не-
го у фази креирања. Уколико би се оно повећало и у фази креирања 
одлука, то би, хипотетички гледано, могло повећати подршку грађа-
на даљем напретку европских интеграција.

Формирање Комитета региона праћено је великим очекивањи-
ма али су она само делимично испуњена. Његова улога је још увек 
саветодавна али  оно у чему се огледа релативно позитиван утицај 
јесте то што представљају значајну интересну групу која има нека-
кве  могућности да утиче на процес доношења одлука у Европској 
унији.
14) Ibid,p.245
15) S.Hix, The Political System of the European Union, op. cit., p.22
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3. ПЕРСПЕКТИВЕ РЕГИОНАЛИЗМА  
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Идеја „Европе региона“ није испунила замисли својих прота-
гониста (Anderson, Petschen). Настанак Комитета региона праћен 
је великим ентузијазмом у погледу тога да он представља одлучу-
јући корак ка успостављању „Европе региона“. Концепт „Европе 
региона“ подразумева трансформисање Европске уније у правцу 
заједнице која се налази на пола пута између унитарне и федералне 
државе.16) Региони а не државе би били основне административно-
територијалне и политичке јединице. Не подразумева се нестанак 
националне државе и њена дезинтеграција већ се надлежности де-
лом спуштају на регионе а делом се подижу на ниво Европске уни-
је. Тако би се са једне стране Европска унија приближила грађани-
ма услед захтева да се отклони недостатак демократског дефицита, 
а са друге, концентрација значајних овлашћења у рукама Брисела 
води већој централизацији. „ Власт је на тај начин узглобљена из-
међу европског и регионалног нивоа управе“ 17) Државе у којима 
постоје региони са изразитим културно-историјским специфично-
стима (Корзика у Француској, Баскија у Шпанији) страхују да би 
давање већих надлежности овим регионима носило опасност од 
дезинтеграције тих држава.18) 

Дискусија око будућности Европске уније је и тренутно актуел-
на, нарочито ако се узме у обзир чињеница да је предлог Уговора 
о Европском Уставу пропао а да Лисабонски уговор још увек ни-
је ступио на снагу. Са тим у вези, на конференцији о будућности 
Европске уније у Лакену  требало је да буде разматрана и улога 
региона у новој заједници. Региони Баварије, Каталоније, Северне 
Рајне-Вестфалије, Салцбурга, Шкотске, Фландрије и Валоније 28. 
маја 2001. године потписали су  политичку декларацију о региони-
ма  која је имала за циљ да утиче на дебату о будућности Европске 
уније. У њој су истакли следеће захтеве: јачање улоге Комитета 
региона и његово веће учешће у законодавном процесу, добијање 
могућности тужбе пред Европским судом правде, разграничење 
надлежности.  Њихов главни аргумент је да су региони темељ де-
мократије и да су, имајући у виду њихову близину грађанима, у 
најбољој позицији да разумеју потребе и проблеме грађана. Оно 

16) М.Прокопијевић, Европска унија-увод, оп.цит.,стр. 84
17) Ibid, стр. 84
18)  С.Самарџић, Европска унија као модел наднационалне заједнице,оп.цит., стр. 87
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што  је био резултат дебате о будућности  Европске уније јесте да 
питању региона није придавана велика важност нити у  Лакену, 
нити у Лисабону, осим што је једна радна група којој је тема била 
субсидијарност, посматрала регионе у контексту „доношења одлу-
ка на нивоу што ближе грађанима”. Тако и идеја „Европе региона“ 
остаје да чека неки повољнији тренутак за своје остварење.

ЗАКЉУЧАК

Расправе о изгледу Европске уније присутне су од самог њеног 
настанка: хоће ли се више кретати у правцу стварања федералне 
структуре или у правцу мање-више централизовано уређене зајед-
нице. У том контексту треба посматрати и идеју „Европе региона“ 
као једног од корака ка стварању федерације. Извесно је да ова иде-
ја није остварена у пракси онако како су то замислили њени идејни 
творци. Иако државе имају подељену улогу у процесу одлучивања 
са регионалним структурама и европским институцијама, држава 
остаје главни актер обеју процеса: европеизације и регионализаци-
је. Смањење улоге државе није остварено, унија остаје „унија др-
жава“, пре свега. 

И поред значаја који процес регионализације има на јачање плу-
рализма унутар уније, мало је вероватно да ће ускоро идеја „Европе 
региона“ заживети у пракси. Један од разлога за то  јесте и неједна-
ка политичка снага региона услед недостатака уставних овлашће-
ња за спољно деловање. Али, они и даље настављају да траже већи 
утицај на европске институције. Оно што у овом тренутку могу да 
добију јесте већи утицај оних региона који су добро институцио-
нално опремљени, имају финансијску аутономију и способност за 
самостално деловање. Колико ће они бити успешни у томе зависи 
од националне државе, односно од количине овлашћења која им 
она пренесе. Идеја „Европе региона“ остаје да чека неки другачији 
сплет унутрашњих и међународних околности и јачу политичку во-
љу да би била остварена на простору Европске уније.
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REGIONALISM - THE FUTURE OF THE EUROPEAN 
UNION?

Summary
The European integration and regionalisation processes 
are transforming the traditional concept of national state. 
There is a tendency of transition of power from the nati
onal state to: supranational level (level of the European 
institutions) and subnational level (level of the regions). 
Although the decision making power still mainly remains 
in the hands of national states, the role of the European in
stitutions and regions is permanently growing. After adop
tion of Treaty on European Union (1992), which introdu
ces Committee of the regions, some authors predict that 
in the near future “Europe of the regions” could replace 
Europe of national states.
The main goal of this study is to explore topics such as: 
 constitutional position of regions in the EU system, con
sidering the diversity in their size, constitutional empower
ment, economic development etc;  modalities of regional 
cohesion:  influence of the regions on the decision making 
process;  degree of implementation of “Europe of the regi
ons” model and its perspectives.
Key words: regions, regionalism, Committee of the Regi
ons, subregionalism, supraregionalism.
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БЕЗИЗГЛЕДНОСТ ЕВРОПСКОГ  
АПСОЛУТИЗМА

ИМАНЕНТНО ЕВРОПСКО СВОЈСТВО СРБИЈЕ

Сажетак
У овом тексту аутор говори о гео-политичкој 
позицији Србије у контексту апсолутизма Европске 
уније, и историјским односима Србије са Западном и 
Источном Европом.
Кључне речи: Европа, Европска унија, Евро-Запад, 
Евро-Исток, еврофундаментализам, аутоколонизова-
ње, европски идентитет

УВОД

Sвака видљива појава има лик. И скривено, додуше, има свој не-
видљиви лик до кога се допире откривањем. Ликови односа и 

догађаја, бића или ствари почесто одређује њихову суштину. Пред-
ставе владају људима и народима у облицима раширених стерео-
типа. Стереотипи, пак, скраћују путеве расуђивања. Уместо успо-
рења, које изазива промишљање појаве, с појавом се располаже на 
бржи начин, манипулацијама представама које се имају о њој. При-
готовљене представе олакшавају формирање ставова, чак и ако су 
непотпуне, нетачне и лажне. Али, стереотипи и аутостереотипи, у 
политици као и у обичном животу, имају своју сврху јер учествују 
у политичком мњењу на које се рачуна при одлучивању.

Изглед бића, ствари и односа, а не њихова суштина, постаје 
пресудан. Чак иако је политичко опажање изгледа, нечега или не-
кога, ослоњено на предрасуде, став се формира као предрасуда. 
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Политички живот је саткан од истинитих увида и предрасуда са 
лажним значењима. Промишљање и напуштање предрасуда је уоп-
ште тешко, а поготову у политици, јер су предрасуде укорењене у 
предању и навикама политичког мњења.

Имиџ је у политици постао важан, често важнији и од онога 
шта покрива Привлачан или непривлачан, није свеједно. Политич-
ки актери настоје на добром имиџу који их чини прихватљивим и 
оперативним. Уколико позитиван имиџ недостаје маневарски про-
стор политичких актера је сужен. Тада се тежи поправљању имиџа. 
Уколико је имиџ непоправљиво лош, тежња је усмерена на проме-
ну имиџа. Не мења се суштина, тј. најважнија својства политичког 
актера, већ његов изглед и лик - имиџ. Радикална промена имиџа 
мења и суштину политичког понашања индивидуалних и колектив-
них актера.

1. САВЕЗНИЧКИ ПРОТИВНИЦИ

Оно што још увек изненађује је политички третман који Срби, 
упркос свим историјским променама, имају у очима Европљана 
Уније и Евроамериканаца.1) Срби се још нису изборили за поимање 
властите колективне егзистенције изван предрасуда нагомиланих и 
појачаних у токовима савремене историје. Срби су током југосло-
венских сецесионих ратова на Западу стекли рђав политички имиџ 
кога се, и поред свих напора које улажу, са великим тешкоћама ра-
тосиљају.

Срби дефинисани као анахрон народ, појављују се, наиме, као 
двоструки представници закаснелог Оријента - турског и руског. 
Двоструки незападњаци, тј. Источњаци Срби, по потреби, симбо-
лизују час кривотворну турску Азију на Балкану, час продор руске 
Евроазије у југоисточни кутак Старог континента.

Западњацима Срби по хаотичном менталитету и јавашлуку ли-
че на Турке, иако су са њима били у вишевековном непријатељству. 
Ипак, тако уочена менталитетна сродност Срба са Турцима није 
спречила западне Европљане да стану на страну босанских мусли-
мана Бошњака током сецесионих сукоба 1992-1995. године.2)

1) Србија мора умрети. Истина и лаж о грађанском рату у Југославији, зборник, „Филип 
Вишњић“, Београд, 1995.

2) О томе: Холбрук Ричард, Завршити рат, део „Босна у рату“, стр. 21-83, „Шахинпа-
шић“, Сарајево, 1998.



стр: 1101-1118.

- 1103 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

С друге стране, на сличној имаголошкој матрици, Срби се, 
применом низа стереотипних премиса, у геополитичком и демо-
политичком закључку поистовећују са Русима, као мали Руси, бал-
кански Руси, можда највернији савезници Руса у Европи. Гради се 
став да су Срби, као најбројнији јужнословенски православци, ве-
чити експоненти руских јужноевропских и медитеранских интере-
са. Уз то, Србија се поваздан везује за Русију, а Срби ослањају на 
Русе, док с друге стране Руси кад год могу помажу локалне српске 
аспирације и интересе.

Таква слика српско/руских веза је, изгледа, Западноевропљани-
ма сасвим довољна да у Србима препознају сумњиве и непоуздане 
сараднике у остварењу властитих интегристичких циљева на југо-
истоку Старог континента. Тачније, да у деликатним историјским 
тренуцима у Србима виде западне пријатеље, само под условом 
да су осведочени непријатељи руског Истока. По том, тобоже саве-
зничком, у ствари, древном хостилистичком обрасцу „ко је са ким“ 
и „ко је против кога“, српско пријатељство према Западу доказује 
се и учвршћује непријатељством према Истоку. Једноставно: што 
је већа количина манифестоване русофобије – то је више омиљено-
сти међу бриселским и помесним еврократама?! Манифестована 
русофобија постаје лиценца и акредитив Уније у транзиционим но-
воевропским земљама.

Уза све, у српском случају се рачуна на „легендарну“ заборав-
ност и опростивост. Упркос томе књижевник Милован Данојлић 
ипак није пропустио да подсети: „Не заборавимо да је наше инте-
грисање у Европу почело дивљачким бомбардовањем Србије, че-
му је претходила вишегодишња пропагандна кампања, уз блаћење 
наше прошлости, фалсификовање историје, уз порицање наших за-
слуга и жртава датих у одбрани европске цивилизације. Оних 18 
држава, које су у марту 1999. сручиле товаре бомби на Србију не 
можемо сматрати за добронамерне пријатеље, ако смо сачували зр-
но разума у глави.“3)

Упркос цитираним речима писца Данојлића, латентни или ак-
туални противник (још отвореније и жешће речено: бомбардерски 
и ракетни непријатељ), временом се преобликовао у савезника и 
пријатеља, што обавезује на измену спољнополитичких станови-
шта и нову врсту понашања у геополитичком окружењу. Тако је 
3) Данолјић Милован, „У загрљају са непријатељем“, недељник Печат, стр. 50, бр. 29, 12. 

септембар 2008, интервју, разговарао Горан Козић.
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промовисана загонетна и апсурдна формула савезничких противни-
ка, или противничких савезника, свеједно.

2. КОНФЛИКТНИ ЕВРОФУНДАМЕНТАЛИЗАМ

Европа Уније у процесу територијалног ширења стиче нове 
пријатеље и савезнике. ЕУ наликује друштву пријатељских народа 
који су некоћ и негда били у споровима и свађи. Судећи по амбици-
јама Уније, њен крајњи циљ је превладавање традиционалних уну-
тарконтиненталних противништава и непријатељстава. То је „нова 
традиција“ ЕУ која се суочава са начелним тешкоћама. 

Тежа Европске уније да се прошири до крајњих граница европ-
ског континента је фундаментална. План проширења ЕУ је инте-
гристички. У подлози континенталног интегризма у извођењу ЕУ 
је стратегија хомогенизовања и асимилације свега што је различи-
то и противно.

Као у свим замислима сличне врсте, планери се суочавају са 
тешкоћама и препрекама. Највеће препреке су на најзначајнијим 
правцима и просторима планиране интеграције. Неке од тих пре-
прека су принципијелно несавладиве, чиме интеграциона и инте-
гристичка источна политика Европске уније добијају утопијски 
карактер.

Русија, међутим, није утопијски него реалан феномен. Утопиј-
ски, тачније речено утопичан је однос дела Европе који је обли-
кован у Унију, према Русији. У Русији нема обрнутог „европског 
сна“, ниједан Рус у сибирским тајгама или у Владивостоку, на при-
мер, не сања да постане члан ЕУ. За њега је ЕУ веома удаљени 
феномен, иза хоризонта могућег сагледавања. Отуда је садашња 
Русија је мера савременог евроунионистичког утопизма.

У Бриселу, по свему судећи, не мисле тако. Еврократе користе 
другу геополитичку оптику, њихов видокруг је краћи, а сагледава-
ња ужа. При свему, руска источност квалификована је као евроа-
зијска а да префикс евро тек овлашно дотиче европски карактер 
руског народа и државе.

Прокламована идеолошка и геополитичка дихотомија је ису-
више јасна: Русија је у континенталном смислу претежно азијска 
земља, док је једини веродостојни представник европске једнине и 
јединства проширена Западна Европа, артикулисана као Европска 
унија.
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3. МАЛА УНИЈА У ВЕЛИКОЈ ЕВРОПИ

Велика Европа није само географска стварност него и план и 
концепт – тлоцрт  јединствене организације континента. Унија у 
овом часу обухвата двадесет седам земаља, али би хтела да их има 
још више, ако не и све у свом саставу. Тренутно је проглашен пре-
дах, можда и дужи застој у пријему, што не значи да се у неком 
догледнијем времену у ЕУ неће укључити још по нека, пре свих 
западнобалканска земља.

Тек када у Унију Европе уђу све земље изван простора прокла-
моване руске зоне утицаја моћи ће да се каже како се Европска уни-
ја комплетирала на оном европском простору на коме је то могла 
да учини на добровољан, што значи бесконфликтан начин. Да ли 
ће ширењу ЕУ тиме доћи крај, да би се Унија у наредном времену 
посветила унутрашњим питањима, а на плану спољне политике од-
носима према другим глобалним чиниоцима?

Чак иако се догоди да се Европска унија употпуни до свог из-
ванруског максимума њена тадашња силуета још увек неће озна-
чити Велику Европу. За Велику Европу Европи Уније недостајаће 
руски део европског тла.

Са вољног и пожељног становишта Европска унија, дакле, обу-
хвата фундаментално и интегративно Европу у целини, без обзира 
на то што су, као што је речено, већи део Европе на Истоку: Русија, 
Белорусија, Украјина, Молдавија. Дискриминацијом више од пола 
простора Европе изван Уније, као не-Европе, тежња за европским 
јединством се изопачава у европски интегризам и фундаментали-
зам.

У подлози фундаменталистичке и интегристичке идеологије 
Велике Европе је физичка реалност Старог континента, и постим-
перијална тежња да се на једном континенту направи само једна 
наддржава, а да она не буде класична Империја него нешто консен-
зуално и асоцијативно, у постмодерном руху другачије, можда до 
сада невиђено.4)

4)  О томе Хард и Негри пишу: „Империја се није родила по сопственој вољи, она је 
настала зазивањем и конституисана је на основу њене способности да решава конфлик-
те. Империја је формирана и њена интервенција постаје правно легитимна само када 
је она већ укључена у ланац међународних консензуса који имају за циљ решавање 
постојећих конфликта. (...). експанзија Империје је укорењена у унутрашњој путањи 
конфликта које она треба да реши. Први задатак Империје је, дакле, да увећа област 
консензуса који подржавају њену власт.“  Хард Мајкл, Негри Антонио, Империја, глава 
„Модел империјалног ауторитета“, стр. 29-30, Игам, Београд, 2005.
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Да би се такав наум остварио потребно је отклонити и превла-
дати ривалске идеје, концепте, реалне политичке творевине и гео-
политичка стања. Отуда се евроунионистички фундаментализам и 
интегризам испољавају кроз тоталне просторне претензије. А такве 
тоталне и тотализујуће претензије велике и што веће европске те-
риторије, при постојању очигледних унутрашњих и спољашњих 
разлика и супротности, не садрже само латентни него и манифест-
ни конфликтни потенцијал. Тотализовање Европе на само једном 
делу њеног простора узрокује суштинске мањкавости које се могу 
заклонити само усиљеним механизмима тзв. ширења.

4. ПОСТИМПЕРИЈА ЕВРОПСКИХ ПОЛИСА?

У Европи има много нација-држава, држава-нација, полиса 
и метрополиса. У Европи се гради Унија као наддржава, али још 
увек и националне државе. 

Френсис Фукујама се пита да ли Европљани знају више о ква-
дратури државног круга од Американаца? „У сваком случају, умет-
ност грађења државе биће кључна компонента националне моћи, 
битна колико и способност да се разврста и примени традиционал-
на војна сила у циљу одржавања светског поретка.“ 5) Иако настоји 
да сумира националне државе Европска унија још увек није успела 
да их поништи.

Један град је битан у Европи Уније. То је Брисел. У Бриселу 
се кува и зачињава европска каша. Оно што се смишља и говори у 
Бриселу постаје директива државама чланицама. Иако бриселски 
чиновници - еврократи и еврократори – не изучавају грчку фило-
зофију и римско право, политичко искуство грчких полиса и импе-
ријално искуство старог Рима, несвесно утичу на формирање њи-
хових ставова. Док наслеђе грчког демократског партикуларизма 
подстиче савремени еврорегионализам и локализам, дотле се рим-
ски империјум – Imperium Romanum -тиче идеје Европске уније 
као наддржавне целине.

Европска унија, хтела не хтела, не само да има незаборавне 
узоре из прошлости, него је и наследница извесних регулативних 
начела властитог устројства. 

Грчка Европа је на почетку свога ширења насељавала под-
ручја других народа, чак и изван континента. Иако је недостајала 
5) Фукујама Френсис, Грађење државе. Управљање и светски поредак у двадесетпрвом 

веку, глава „Мање али јаче“, стр. 134-135, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.   
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пуна свест о величини континента, Грчка је, заправо, политички 
осмислила колонизацију. Прва колонизација Европе је било њено 
поступно географско откривање. Потом је Европа постајала коло-
нијална сила, радознала откриватељка света, да би у прошлом веку 
изгубила све колоније и постала постколонија Америке.

Француски етнолог Жан Кизније разликује три типа модерне 
европске колонизације: 1) романску (неуспелу); 2) германску (полу-
успешну и успешну), и; 3) словенску (продужену). За ову послед-
њу Кизније заправо мисли да је једина успела да преживи, јер су 
Европљани Запада у двадесетом веку, процесом деколонизације, 
престали да буду колонизатори. „У тим земљама православног хри-
шћанства и византијске традиције“, вели Кизније, „где је форми-
рана култура ових Словена, није се променио лик колонизатора, 
нити њему супротан лик колонизираног, сем у револуционарном 
периоду.“6)

У овом часу постимеперијална Европа Уније, у новом такту 
историје, поново има посла са колонизацијом, колонијама и коло-
низованима.

Ширење Европске уније на Исток не одвија се без муке и отпо-
ра, како оних земаља које би добровољним проширењем требало 
да уђу у њен геополитички састав, тако и оне земље која предста-
вља последњу препреку или крајњи домет евроунионистичког про-
ширења. Не „мешкоље“ се само земље предкандидати и кандидати 
за чланство у ЕУ, него се „мргоди“ и „рогуши“ и она земља која раз-
граничава европски Запад од Истока Европе – Русија.7) 

5. АУТОКОЛОНИЗОВАЊЕ ЕВРОПЕ

Нелогична претпоставка да се Европа нетактично шири изну-
тра - у Европи и на Европу - као да не изазива неопходну пажњу. 
А, заправо се ради о својеврсном аутоколонизовању на балтичком, 
средњеевропском и балканском простору. Европа, која је у про-
шлом веку изгубила све своје империје и империјалне колоније, 
у новом миленијуму и постмодерном раздобљу окренула се себи. 
Постимперијална надградња европске супердржаве и стварање пр-
6)  Кизније Жан, Етнологија Европе, глава „Европљани као колонизатори: обрасци стари, 

царства нова,“ стр. 100, XX век, Београд, 1996.
7) Разматрајући ширење ЕУ на „земље у руском суседству“ Ерхард Бусек ипак признаје 

да је и Русија с ове стране Урала Европа, али свакако друкчија од аутентичне Европе 
Уније.  Видети: Бусек Ерхард, Отворена капија ка истоку. Велика шанса за Европу, гла-
ва „Русија је велика, а Европска унија је далеко“, стр. 111-121, Клио, Београд, 2007. 
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вих подручја у Европи под непосредном управом Брисела, предста-
вљају еволутивну надокнаду изгубљених изваневропских колони-
јалних територија.

Аутоколонизовање Европе се врши на два начина:
1) процедурама кандидатуре и учлањивања земаља са пост-

хладноратовског ексисточног међупростора у Европску уни-
ју, и;  

2) успостављањем првих унутаревропских колонија, тј. про-
тектората на тзв. постконфликтним подручјима некадашње 
федералне Југославије (Босна и Херцеговина и Србија у по-
крајини Косово и Метохија).8)

Одатле се са лакоћом може приметити, да Европска унија није 
само у досадашњој историји „највећи мировни концепт“, него и 
конфликтна машинерија. У прилог томе сведоче многи примери: 
ратнохушкачко уплитање земаља Европске уније у југословенску 
кризу 1991-1995; агресија на Југославију 1999; ампутација Косова 
од Србије 1999/2008; слање европских трупа на КиМ на основу 
плана Еулекс који није одобрен од Савета безбедности УН; учешће 
трупа европских земаља у америчким азијским ратовима; својевре-
мено евроунионистичко мешање (интервенционизам) у раздобљу 
разлагања СССР-а, итд.

6. ЈЕДНА ИЛИ ВИШЕ УНИЈА У ЕВРОПИ

Европа Уније требало би да се помири са тим да више не може 
да важи правило: „Једна Европа - или ниједна Европа!“ Мирење 
са стварношћу европског плурала може се извести само кроз тач-
но сазнање властитог положаја и величине. Интеграциона жеља 
Уније требало би да се димензионира у складу са реалним геополи-
тичким могућностима. Требало би, јакако, али да ли ће, просудиће 
историја будућности.

Насупрот геополитичком апсолутизму европског јединства, 
који Европу селективно и искључиво саморазумева као језгро За-
пада, једини Запад, или Европску унију у „природном ширењу“ на 
ничије земље које су у сфери њених интереса (и тиме, ваљда „ње-
не“?), стоји сасвим супротно становиште.
8) О томе: Гентилини Фернандо, Недокучиви Балкан. Сентиментално путовање од При-

штине до Брисела, глава „Балкан виђен из угла Брисела“, поглавље „Европска унија у 
дилеми: проширење или протекторати“, стр. , Хиспериаеду, Београд, 2008.
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Са друкчијег европског становишта се указује да, осим тако 
схваћене Европе, у најмању руку постоји још једна битно различи-
та, такође европска могућност. Европа у целини, наиме, може да 
буде схваћена и као двоприпадна или амбивалентна:

1) Европа оптимално али тек делимично проширеног Запада 
или Европска унија и;

2) евроруска Источна Европа, можда Евроруска Унија.
Отуда је, следећи другу интерпретативну могућност, Европа у 

целини у најмању руку двосмислена и двострука. Геополитичке те-
жње и стања која су произведена у два европска дела стварно нису 
истоветна. Док евроруски део Европе, оличен у Руској Федераци-
ји, не исказује амбиције ексклузивног европског представљања, до-
тле евроунионистички део показује тоталне претензије обухватања 
Европе у њеној географској и геополитичкој целини.

7. УНИЈА ЕВРОПЕИЗУЈЕ РУСИЈУ  
КОЈА ЕВРОПЕИЗУЈЕ АЗИЈУ

Једноставније речено, док евроазијска Русија не жели нити мо-
же да буде Европа у целини, дотле Европска унија, иако жели а не 
може, ипак не одустаје од апсолутистичког пројекта континентал-
не интеграције. ЕУ помало наликује владару просвећеном апсолу-
тисти који натура своје замисли другом делу континента који је, 
очигледно, нерад да те замисли усвоји и спроведе. 

Углавном се превиђа да је трансконтинентална Русија, запра-
во, евроинтегратор и европиезатор великог дела Азије, али на соп-
ствени начин који искључује презентни евроунионизам. Русија, на-
име, интегрише своју, ма колико била голема, већ усвојену Азију, 
у евроазијску Русију која се тиче свега оног што је битно у савре-
меном свету: Европу изван Русије, Кину, Индију, Јапан и Америку. 
Европа Запада је изван планетарног искуства предоченог типа, јер 
су њене границе запљуснуте морима, а копнене источне амбиције 
препречене европском Русијом.

Како Европа Уније уопште може да европеизује Русију која 
истовремено европеизује највећи део Азије? Остаје, међутим, не-
јасно како се у Европи Европске уније схвата европска једнина, 
јединственост и целина? Да ли је то доруска Европа која подразу-
мева одсецање и потискивање Русије иза Урала у Азију? Или је то 
Европа Уније која обухвата само европски део Русије до Урала, 
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али не и њене азијске просторе? Или је то Европа Уније која се 
свесно зауставља на западним граница редефинисане руске интере-
сне сфере? Или је то Европа Уније која у „процесу незаустављивог 
ширења“ још увек не зна шта хоће, а зна да нешто хоће, и да нешто 
суштински важно мора да уради?

8. УНИЈА КАО ЕВРОПА АТИНЕ ИЛИ СПАРТЕ 

Апсолутизам је с оне стране демократије која је дубоко релати-
визујућа и релативна појава. Релативизујућа реалност демократије 
успостављена је на самом почетку у Старој Грчкој.

Образац начина политичког живота је одавно заснован, раз-
делница такође: демократска Атина против ауторитарне Спарте. 
И свака са својим „гроздом моћи“, савезом малих и великих поли-
теа, а када наступи спољашња опасност можда и у великом грчком 
(европском) савезу. Ипак, само на јави безнадежног партикулари-
зма и сновиђењу потпуног грчког јединства. Атински и спартански 
правац европске кретње преплитали су се и сукобљавали у двоми-
ленијумској историји Старог континента. 

Савремена Европа Уније, и да хоће, не може без призивања грч-
ког културног и политичког искуства. Европа у античком поимању 
културе и цивилизације и грчка демократија, утемељујућа су наче-
ла савремене Европе.9) Грчки призив је, дакле, неизоставан у две 
битне појаве и појма: Европе и демократије, идеалтипски изречено 
– Европе као демократије.

Европа Уније се, наиме, тумачи као први у потпуности демо-
кратизовани континент, заправо демократски неисточни део конти-
нента. Демократија је тотализујући и регулативни политички прин-
цип Европске уније. Чак је и ширење Уније схваћено као ширење 
демократије. 

Велика Европска унија - постмодерни идеал Паневропе – успо-
ставља се на троструком демократском основу:

1) примарних демократија у свакој држави чланици понаособ;
2) демократског устројства средишних институција Уније Евро-

пе, као демократског збира или сабора држава чланица; 
9) О мукотрпности развоја демократије у Европи од античких времена старе 

Грчке до савременог постхладноратовског раздобља, у целини сведочи књи-
га Лучана Канфоре, Демократија. Историја једне идеологије, нарочито глава 
„Чин рађања: демократија у старој Грчкој“, стр. 35-54, Цлио, Београд, 2008.
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3) демократског наступа Европске уније према државама из-
ван Уније и државама са других континента.

У европској идеологији, Паневропи је заобразна пандемокра-
тија. У европској реалности је, донекле другачије. 

9. КО ЈЕ ДЕМОКРАТИЧНИЈИ:  
ЗАПАД ИЛИ ИСТОК ЕВРОПЕ?

Отуда у европолошком дискурсу није згорег, у сваком поједи-
начно испитиваном случају, имати у виду несавладану и несавлади-
ву двојност европске идеје. Она се не дотиче само њене „телесне 
протежности“ у физичкој географији, него и мислене и социјалне 
супстанце: разлика између ауторитаризма и тоталитаризма с једне 
стране, и демократије с друге стране. 

Ако је Европа у организационој својини Европске уније демо-
кратски пројекат, може ли се рећи да Европа Руске Федерације ни-
је? Трансформацијом Русије је почетна дистинкција демократског 
Запада и ауторитарног и тоталитарног Истока Европе увелико пре-
вазиђена, али, по свему судећи, није заустављено кретање по инер-
цији хладноратовског и антисовјетског, тј. антируског жаргона.

Иако је заступљен, такав хостилистички дискурс све се више 
одваја од политичке и геополитичке стварности, циљајући мете 
имагинарног тоталитаризма на Истоку. Европа Уније, подстицана 
својим прекоокеанским партнером, као да није спремна да се суочи 
са снажењем економије и демократије на Истоку Европе, у Руси-
ји.

Неспремност Европске уније да развије ново источно парт-
нерство исходи из таквих геополитичких схватања у којима се вла-
стити територијални и ресурсни интереси надређују вредностима 
партнерства у демократији. Штавише, са такве геополитичке тачке 
гледишта Русија се дефинише као ауторитарна земља начелно не-
способна за демократију. Уколико се, при таквим становиштима, 
мерило демократије укорењује у појам аутентичне Европе, наводно 
недемократска Русија није и не може бити европска земља. Ипак, 
и поред идеолошке и доктринарне магме, Русија јесте европска зе-
мља и то, на ужас еврофоричара, европска земља на већем делу 
европског копна.
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10. ЕВРОПЕИЗАЦИЈА, АМЕРИКАНИЗАЦИЈА,  
РУСИФИКАЦИЈА

Европа је некадашњим колонијалним освајањима цивилизова-
ла и европеизовала свет, да би се данас задовољила далеко мањим 
задатком, унутрашњим европеизовањем Старог континента.

Новија историја је дала предности Америци која је читав свет 
подвргла американизацији. Европа се угледа на Америку која је у 
проблемима око властитог идентитета. Америка се, наиме, суочава 
са тешкоћама американизовања властитих грађана. Европа Уније 
нема проблем идентитета те врсте, јер се њен интеграциони циљ 
испољава на друкчији начин. Европеизовање још увек не значи на-
ционално и културно хомогенизовање које карактерише америка-
низацију

Да у том погледу ствари у Америци не стоје најбоље указао је 
Семјуел Хантигтон који је уочио три битне алтернативе америка-
низацији:

1) сегментарну - која не значи асмилацију у главну него у не-
ко од субнационалних и маргиналних сегмената америчког 
друштва;

2) неасимилациону – која означава перпетуирање културних мо-
дела који су имигранти донели у Америку;

3) двојну – која значи одржавање двојног подаништва, двојне 
националности и двојних држављанстава/грађанства у тран-
снационалним културним заједницама.10)

Као што Европска унија, у условима американизације и евро-
глобализације, никада неће попримити словенски, руски или евро-
азијски карактер, тако исто је тешко замисливо да ће Русија, Руска 
Федерација или Заједница Независних Држава постати део Европ-
ске уније и „европеизовати“ се по изванруским, заправо вестерни-
стичким мерилима дерусификовања.11)

10) Хантингтон Семјуел, Амерички идентитет. Проблем дезинтеграције Америке, глава 
„Алтернативе американизацији“, стр. 238, ЦИД, Подгорица, 2008.

11)  Кнежевић Милош, Моћ Запада, Нова стара Европа, прва књига, глава „Слобода од 
Русије“, поглавље „Десовјетизација и дерусификација“, стр. 220-221, Мали Немо, Пан-
чево, 2005. 
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Оно што највероватније може да се деси у догледној будућно-
сти јесте постепено уобличење другог (изванзападног) дела Европе 
у неку врсту другачије Уније источне Европе. Током процеса који 
је неосетно већ отпочео, и до времена његове веће разговетности, 
потребно је имати у виду поменуту разлику између географског и 
геополитичког поимања Европе.

Та разлика је, у историјском смислу, аксиоматска јер упућује 
на конститутивну, заправо онтогенетску двојност Европе као јед-
ног континента у две геополитичке артикулације: Руске Уније на 
Истоку и Европске уније на Западу.

Ако је предочени аксиом утемељен на непорецивој разлици 
између географски равнодушне индикативности континенталне 
Европе и емотивне, тотализујуће прескриптивности Европске уни-
је, шта следи из предоченог геополитичког аксиома? Да ли неизбе-
жно следи идеолошка аподиктичност европске једнине и јединства 
у искључивом облику Европске уније? Или, предочено подсећање 
на генеричку и конститутивну европску двојност рађа озбиљне ди-
леме о консеквенцама натурања политичког и војног јединства раз-
личитим деловима Европе?

Дати поуздан одговор који би садржао тачну прогнозу сред-
њорочне и дугорочне европске будућности, свакако, није лако. На 
овом месту упутно је цитирати Слободана Деспота који сматра да 
би српски приступ Европи морао да почива на три незаобилазне 
чињенице: „1) да ова генерација у Европу неће ући; 2) да док таква 
генерација не стаса, та и таква Европа вероватно неће постојати; 
3) да Европа није државна заједница, већ историја и цивилизација 
којој ми пуноправно припадамо, па допадало се то Холанђанима 
или не.“12)

Ипак, са сигурношћу може да се претпостави да се Европска 
унија неће, бар не у догледно време, поцепати и распасти.13) У да-
нима који долазе ЕУ ће остати једини репрезент идеја проширеног 
европског Запада. Али, такође може да се претпостави да ће Русија 
12) Деспот Слободан, „Страх од Запада“, интервју, месечник Геополитика, стр. 14, бр. 28, 

25. септембар 2008.
13)  Велики српски и југословенски глумац Стево Жигон је у једном медијском наврату 

изрекао антологијску мисао: „Србија ће једног дана можда и ући у Европску унију, али 
тада Европске уније више неће бити!“ Наведена предсказујућа формула заслужује да 
буде названа Жигоновим поучком. 



- 1114 -

Милош Кнежевић БЕЗИЗГЛЕДНОСТ ЕВРОПСКОГ АПСОЛУТИЗМА

да остане на чврстим позицијама представника и заштитника иде-
је Источне Европе, како у њеном европском делу, тако и на „пред-
њим“ просторима своје интересне сфере.

12. ПОЛИТИЧКА СУМЊА У ГЕОГРАФИЈУ

Да ли су географске датости Европе изван сваке сумње? На 
основу предоченог, могло би се рећи да аксиом који упућује на 
неподударање географског и геополитичког ствара плодно тло за 
разматрање алтернатива ономе што се прононсира као безалтерна-
тивно. Да ли је, уосталом, Европска унија једина и беспоговорна 
„алтернатива без алтернативе“? Разложна европолошка силогисти-
ка указује да није.

Географску несумњивост нагриза политичка сумња. Политика 
сумња у географију. Оно што је миленијумима белодано у просто-
ру, оповргава се хировима месеци и година. Јер, где је ко у Европи, 
уопште није свеједно, нарочито када се европско припадање усло-
вљава положајем, а положај повратно зависи од „придружености“ 
и чланства у ЕУ.

Неисторична политика редефинише историјску географију. 
Новом политиком се одређује место и положај сваке земље на Ста-
ром континенту. Државе није лако померити из својих лежишта. 
Државе нису „покретна добра“ која се могу произвољно премешта-
ти. Није добро државе лишавати својих територијалних тежишта. 
Државе теже територијалном устаљењу у памтљивим обрисима 
својих граница.

И када се помисли да је положај неке државе устаљен, тј. не-
променљив, у ковитлацима историје уследи ново одређење њеног 
места. Земља се измешта изван појма и појаве Европе, на неки пе-
риферни и аутистични положај. Изопштавање је (дез)интеграцио-
на пракса Европске уније преузета из ранијих времена. Бити аутсај-
дер у савременој Европи не само да је непријатно, него је у много 
чему и опасно.

У међувремену, Европска унија се понаша као власник конти-
нента чак и на предкандидатској периферији. Као „велики вратар“ 
она одређује ко, како, када и колико може да уђе у њено унутрашње 
двориште.
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13. СРБИЈА У ЕВРОПИ ИЗВАН ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Ако се зна где је место Балкана у Европи, зар се онда не зна где 
је Србија? Као да се не зна да је на европском југоистоку, на Балкан-
ском полуострву, на Балкану, на „Западном Балкану“.14) Или, као да 
се зна, мада недовољно и не баш сасвим тачно.

Шта је са Србијом у овој дилеми? Препознају ли Срби уопште 
дилему две Европе, или мисле да се све што је повезано са европ-
ским стварима тиче само Европске уније, јер изван ње, у ствари, 
нема никакве друге Европе? Па, ко није приступио и скрасио се у 
Унији Европе, уопште није у Европи, и ако Србија није у Унији, 
није, дакле ни у Европи.

Да ли је овај низ, на изглед логичних, проевропских премиса 
дискриминаторног силогизма припадности Европи искључиво у 
облику њене Уније, тачан и истинит? Или, пак пружа озбиљне раз-
логе за сумњу и европесимизам!

Промислимо, на час, приказану дилему нешто другачије. По-
ђимо од предоченог аксиома: Србија је у Европи на сваки начин 
и у свако виду. Србија није Европи утопија или ухронија, нити је 
Европа непостојеће место Србије. Србија је на Старом континенту, 
у Европи, али није у Европској унији. Прецизније изречно: Србија 
(још?) није у оном делу Европе који се историјски и геополитички 
обликовао као Европа Европске уније.

Тиме што је на европском југоистоку Србија је стара припадни-
ца континенталне Европе, на простору који још увек није припао 
младој Европској унији. Балканско полуострво није затурени про-
стор Европе него, како је са сетом речено, њено родно место. Уколи-
ко је Балкан не-Европа или против-Европа, онда Европа нема своје 
место рођења; онда је израсла Европа изгубила своју крштеницу. 
Србија је, дакле, у Европи - Европа је у Србији, што значи да је Ср-
бија еминентно европска земља.15)

14)  Петровић Зоран Пироћанац, Мали појмовник геополитике, одредница „Србија и ‘За-
падни Балкан’“, стр. 414-418, Институт за политичке студије – Центар за геополитичке 
студије „Југоисток“, Београд, 2004.

15)  Иако огромна већина домаћих европолога сматра да је Србија неспорно европска зе-
мља, ипак има и ретких изузетака. Филозоф Мирослав Ивановић, на пример, сматра 
да Србија не припада Европи. Полазећи од поставки филозофије историје руског ми-
слиоца Данилевског и његовог сагледавања културно-историјских типова, Ивановић 
је уверен да је идентитет Европе пре свега и изнад свега оличен у романо-германском 
културном типу, док је Србија изван таквог европског поимања, јер припада византиј-



- 1116 -

Милош Кнежевић БЕЗИЗГЛЕДНОСТ ЕВРОПСКОГ АПСОЛУТИЗМА

14. ИМАНЕНТНО ЕВРОПСКО СВОЈСТВО СРБИЈЕ

Србија је у Европи! Мора се поћи од тога да је Србија већ у 
Европи! И, како један од изборних слогана упућује, да је Европа 
већ у Србији! Али то двоструко „већ“ не значи да је Србија „тек“ 
стигла у Европу, где иначе није била, или да је Европа „тек“ сада 
стигла у Србију где је, такође, поодавно. То заправо значи нешто 
сасвим друго и много битније: да је Србија у Европи и Европа у 
Србији, одавно и прадавно.

Може ли се тако шта уопште превидети, или је у питању еле-
ментарна забуна око субјекта и објекта европског придруживања и 
припадања. Зашто се, онда, тако често и упорно настоји на „уласку 
Србије у Европу“, на „путу Србије у Европу“ и њеном „придружи-
вању Европи“?

Европско одређење Србије упућује на двоструки однос према 
Европи, који нипошто не би смео да се занемари:

1) као стара европска земља Србија садржи и испољава несум-
њиво европска својства;16)

2) као европска земља изван Европске уније Србија очигледно, 
формално и институционално поготову, не садржи и не испољава 
својства чланице те организације. Ништа једноставније и тачније!

Уз то, Србија себе никада није доживљавала изваневропски, 
као азијску или афричку, него као непорециво европску земљу. Осе-
ћај Европе у Србији је дубоко прожети унутрашњи осећај припа-
дања. Интрисична својства европског осећаја код Срба имају кон-
ститутивни значај. Интрисичност и конститутивност европског у 
Срба, обликовани су у националном и државном индентитету Ср-
бије.17) 

ско-словенском типу. Ивановић Мирослав, „Ми нисмо Европа, стр. 212, Србија и Евро-
па, зборник, приредио Милош Кнежевић, ДКСГ, Београд, 1996.

16) Слободан Деспот вели: „Ми јесмо Европљани, нисмо Азија, нисмо ни неки прирепак 
Русије. Уколико је та Унија судбина континента, имамо жељу да је поделимо са свима. 
Са друге стране, нисам чуо никакву ваљану алтернативу код оних који том путу кажу 
‘не’. Онај који се данас томе одупире, мора да има ‘план Б’.“Деспот Слободан, „Страх 
од Запада“, интервју, месечник Геополитика, стр. 14, бр. 28, 25. септембар 2008.

17) О примордијалним схватањима националног идентитета у Срба, на основу: лозе, осе-
ћаја, вере, рођења на одређеној територији, језика и писма, пише Јасна Милошевић 
Ђорђевић у књизи: Човек о нацији. Схватање националног идентитета у Србији, глава 
„Схватање нације“, стр. 93-100, Институт за политичке студије, Београд, 2008. Видети, 
такође: Цветковић Н. Владимир, „Самопоимање и политичко пројектовање. Европски 
и национални идентитети - српска перспектива“, стр. 67-81, зборник Србија и Европа, 
ДКСГ, 1996; на истом месту, Тркуља Јовица, „Антиномије европског и југословенског 
идентитета“, стр. 101-113.
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Потискивање Србије у не-Европу и против-Европу, због ње-
них спорова са органима и функционерима Европе Европске уни-
је, је Сизифов посао гурања претешког камена на погрешно инте-
грационо брдо. Европа није толико далеко да би јој се тек крајњим 
напорима у дугом путешествију приближили; она је већ овде, ту 
где смо и у чему смо.

Тиме што нека земља није у Унији Европе не значи да је пото-
нула у европску осаму. Тиме што је нека земља у Европи, а није у 
Унији која носи то име, не значи да је та земља изолована и аути-
стична. Једна земља и један  народ може бити неизоловано и неа-
утистично изван Уније, а у Европи на основу европске слободе и 
права избора.18)

Јер, као што се полажу права на кандидатуру за чланство; као 
што постоје права која проистичу из чланства у Европској унији; 
као што постоји право да се напусти чланство ЕУ; тако исто посто-
ји право да се у одређеном стицају околности, не буде члан Европ-
ске уније. Па није, ваљда, чланство у Европској унији принудна 
обавеза европских земаља, под осветничком претњом аутизовања 
и изолације?!

Milos Knezevic
Institute for Political Studies, Belgrade

UNPROMISING FUTURE OF EUROPEAN ABSOLUTISM
- An imanent European trait of Serbia – 

Summary
In this text author wrote on geo-political position of  Ser-
bia in the context of absolutism of European unity, taking 
into account relations of Serbia with Western and Eastern 
European states throughout history.
Key Words: Europe, European Union, Euro-West, Euro-
East, Euro-fundamentalism, self-colonization, European 
identity

18)  Кнежевић Милош, Моћ Запада, Нова стара Европа, прва књига, поглавље „Конти-
нент слободе“, стр. 249-251, Мали Немо, Панчево, 2005.
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Миле Ракић
Институт за политичке студије Београд

НЕКИ ОД ПРЕДУСЛОВА БЕЗБЕДНОСНОГ 
ИНТЕГРИСАЊА У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Сажетак
Међузависност у глобалним међународним односима 
се испољава у свим областима на више нивоа и у раз
личитим областима односа, као њиховим подсистеми
ма и елементима. Ова међузависност и утицање на 
међународне односе је остварива из више разлога, а 
један од њих представља објективна потреба и сам 
развој демократије у државама и у међудржавним од
носима. Развој демократије и уопште демократске 
промене које настају, између осталога, имају знатан 
утицај и на унутрашњу и на спољњу безбедност држа
ва. Уз чињеницу да је развој демократије и европска ин
теграција код нас неспорна потреба и жеља (опреде
љење) лако се да уочити да када је реч о безбедности, 
посматране у најширем значењу тог појма, последице 
тог утицаја најчешће се манифестују са различитим 
интензитетом, обимом обухваћености и потребом ре
дизајнирања егзистирајућег система безбедности др
жаве. Због тога изградња, односно опредељеност за 
развој демократије захтева претходно сагледавање 
постојеће, а потом и будуће пројекције безбедности 
и изналажење компромиса те сагледавање могућих по
следица насталих тим утицајима на већ достигнути 
ниво и изграђеност система безбедности државе. 
Кључне речи: демократија, безбедност, интеграција, 
Европска унија

- 1119 -
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Развој безбедности сваке државе, па тако и наше, има традици-
оналан карактер јер се пре свега, бар до сада, ослањао на сопстве-
ним искуствима развоја државе и остваривања њене унутрашње 
и спољне безбедности. Међутим, чињеница је да демократија код 
нас није никада, објективно говорећи, била толико развијена да би 
могла постати парадигма за садашња настојања изградње демократ-
ских односа и институција. Ово се нарочито може закључити када 
се говори са аспекта развоја односа безбедност државе – грађани, 
или нпр. цивилно-војних односа. Због тога се намеће питање - који 
концепт и методологију изградње безбедности у новим демократ-
ским условима развоја земље треба применити. Ово у извесном 
смислу представља суштински проблем изградње безбедности и 
њеног интегрисања у Европу. Дакле, који теоријски и прагматич-
ни ослонац треба применити у даљем развоју безбедности наше 
земље, а који уједно уважава тј. има ослонац у досадашњој исто-
рији и традицији изградње нашег система безбедности.. Избор је у 
том смислу несумњиво потребно пажљиво одредити. Објективно, 
за сада је најреалније ослонити се на искуства држава са високо 
развијеним демократским односима и институцијама и у којима се 
безбедност остварује и развија у најчистијем облику, али и у који-
ма је наука остварила и остварује свој највећи утицај. У том сми-
слу могуће је ослонити се и на модел организовања интегрисаног 
система безбедности Европске Уније као и националне системе без-
бедности земаља чланица Европске уније. У суштини усмеравање 
српске политике и привреде од стране актуелне власти представља 
остварење већ трасираног пута, односно континуитет промишља-
ња и тежњи за будући развој Србије.  Међутим, ово опредељење 
и ослањање на изградњу и функционисање система безбедности 
у другим земљама никако се не сме претворити у пуко копирање 
истих јер сасвим сигурно би, у први мах се то да закључити, би-
ло далеко више штетних него позитивних последица. Уосталом и 
након оснивања Европске уније све земље су задржале сопствени 
концепт изградње система националне безбедности уз мање моди-
фиковање и редизајнирање. Дакле ниједна земља се није у потпуно-
сти одрекла сопствених специфичности изградње система безбед-
ности у новим интегрисаним условима.   



стр: 11191138.

- 1121 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

ИНТЕГРАЦИЈА У ЕУ И НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ

Многе чињенице у новије време указују да је модел органи-
зовања и функционисања „западне безбедности“ доминирајући и 
објективно лако прихватљив (примењив) на сопственом тлу не са-
мо у нашој земљи већ у многим земљама широм света, што пракса 
несумњиво и потврђује. Ово из више разлога међу којима је свака-
ко најважнији да је ток њиховог историјског развоја био сличан раз-
воју наше земље. Међутим, чини се и поред очигледне решености 
нашег актуелног и демократски изабраног државног руководства 
да наша земља постане чланица Европске уније, са аспекта безбед-
ности Србија се не би смела једноставно „утопити“ у Европску 
унију. Сасвим је сигурно да зато постоје објективни разлози међу 
којима су најзначајнији што и поред опредељености за развојем де-
мократије и угледа на развијеност демократских односа у земљама 
чланицама Европске уније немамо јасно одређене сопствене (пола-
зне) националне интересе, циљеве итд. па отуда ни јасну будућу 
пројекцију нашег система безбедности у евентуалним новим усло-
вима, односно као будућој чланици Европске уније. Нема сумње да 
(не)постојање ових стратешких докумената у периоду транзиције у 
извесној мери може допринети и губљењу сопственог идентитета. 
Осим тога чини се императивном потребом изнаћи решење и дати 
одговор по питању настанка дисконтинуитета, односно полариза-
ције становништва у Србији које је опредељено ка  интеграцији у 
Европску унију, Партнерство за мир, али не и у НАТО на пример, 
а што такође представља политичко опредељење и континуитет ак-
туелне политичке власти у држави. Нарочито је индикативна жеља 
да се по питању уласка Србије у НАТО становништво изјасни рефе-
рендумом, под условом да му се омогући простор за информисање 
о томе шта је НАТО, шта значи улазак у тај војни пакт, колико то ко-
шта, чему служи, до чега доводи.1) Јасно се да уочити да су готово 
све чланице Европске уније и поред оствареног  чланства, односно 
европске интегрисаности ослонац свога развоја и те интеграције 
континуирано налазиле у сопственој традицији па и када је реч о 
безбедносним интеграцијама. Дакле, остале су верне својој тради-
цији, а учлањење су доживеле као континуитет свога даљег развоја 
1) Чини се да „супротстављена“ гледишта између актуелне власти и међународне зајед-

нице данас најчешће произилазе из суштинског неслагања о томе шта је Космет. За за-
падне силе и још тридесетак чланица УН оно је „нова независна држава“, али за више 
од четири петине од укупно 192 чланице, оно је покрајина Србије под међународном 
управом, с мандатом Савета безбедности.
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уз релативно минимално модификовање или редизајнирање и ре-
дефинисање националног система безбедности. Отуда се примар-
ним значајем може одредити и истаћи чињеница да без претходног 
јасног дефинисања сопствених циљева, приоритета итд. постоји 
реална могућност да Србија дође у ситуацију простог копирања 
иностраних решења што би у крајњем случају имало несагледиве 
последице по нашу земљу.

У том смислу неопходно би било да Европска унија и Србији, 
као и другим земљама понуди (омогући) европску интеграцију под 
истим, рекло би се, демократским условима без посебног (новог) 
и објективно несхватљивог условљавања, у извесном смислу и уце-
њивања Србије на том путу. 

Неспорно је да би реална перспектива учлањења у Европску 
унију мотивисала на већи ангажман како нашег друштва тако и 
саму Европску унију па и ширу међународну заједницу чиме би 
многи проблеми, а нарочито из области безбедности требало брже 
решавати. 

Међутим, сасвим је сигурно да поједностављено приступање 
(пристанак на испуњавање апсолутно свих постављених услова), 
односно  утапање у Европску унију не би прикрило, а нарочито не 
и отклонило све супротности и контроверзе које данас објективно 
егзистирају у Србији и које се у овом случају и пре свега односе на 
питање политике унутрашње и спољне безбедности. Чињеница је 
да би то „утапање“, под тренутним условима у нашој земљи, пред-
стављало велику, а по много чему и веома опасну илузију. У том 
смислу примарни задатак српске елите управо би био да становни-
штву јасно предочи куда нас води и шта нас тамо чека? У осталом 
њен задатак је да каже тачну цену коју Србија мора да плати како 
би остварила свој сан о бољем животу који се према њиховим пред-
виђањима мора догодити у Европској унији.

Питање безбедности, и не само безбедности Србије предста-
вља централно питање стабилности Балкана и једно од главних 
питања стабилности Европе. Ова чињеница захтева да се кључни 
проблеми и темељне дилеме Србије не прикривају, већ реше пре 
њеног учлањења у Европску унију, како би унутар ЕУ, била спо-
собна дефинисати и остварити своје интересе и преузети обавезе и 
одговорности и како својим унутрашњим, пре свега, безбедносним 
проблемима (нпр. питање Косова и Метохије) не би додатно опте-
рећивала, већ видно бремениту унутрашњим проблемима Европ-
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ску унију, која за своју сигурну будућност мора и сама решити све 
дужи списак насталих и акутних проблема. 

Осим тога, чињеница је да Србија већ и сада (истина посред-
но) дели судбину Европске уније. Несумњиво је да Србија пред-
ставља део Европе и процес европске интеграције се напросто не 
може зауставити на њеним границама. Дакле, Србија се у доброј 
мери сматра демократском државом спремном за придруживање 
Европској унији, односно реално посматрано има све позитивне 
предиспозиције за то чланство. Према томе, Србија се сматра држа-
вом која развојем демократских односа, избором демократске вла-
сти итд. испуњава услове за чланство међу демократски свет. Ме-
ђутим, чињеница је да се тој истој демократској Србији од стране 
демократских земаља чланица Европске уније настоји прекројити 
граница признавањем независности насилног отцепљеног  Косова 
и Метохије, па чак се и спречава настојање наше Владе да о томе 
добије мишљење Међународног суда итд.. Због тога се недвосми-
слено може закључити да се ради о директном мешању у унутра-
шње ствари наше суверене земље. Још чуднијим се чини истицање 
отворености (условљавања) времена и темпа укључивања Србије 
у Европску унију уз суштинско пренебрегавање проблема насил-
ног отцепљења Космета, као и истицање да је Србија, објективно 
посматрано, драгоцено искуство - пример брзог развоја демократи-
је, постојања мултикултурности и интеркултурности, али и да је 
Србија на провери начела којима је привржена Европској унији и 
њене способности управљања конфликтима који су у највећој мери 
управо иницирани и подстрекивани активностима неких земаља 
међу којима су и водеће чланице Европске уније.

У том контексту посебно је индикативан пример упућивања 
и охрабривања вођења наше спољне политике и уопште политике 
наших званичних државних представника, а нарочито она која до-
приносе имплементацији мира којима се наглашава да је Србија 
способна да преузме пуну одговорност за себе као и оних о скором 
ангажовању Србије у Европску унију. При томе се јасно да уочити 
да се и даље настоји остварити јак утицај „споља“ кроз директно 
утицање и ангажовање фактора који ће стварати позитивно окруже-
ње за пријем Србије у Европску Унију отклањајући све евентуалне 
препреке по специфичној методологији. Дакле ради се о захтевима 
ОУН, Већа Европе, Светске банке, НАТО-а, Међународног моне-
тарног фонда, Партнерства за мир, Хашког трибунала итд.
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У суштини ради се о настојању да се брзо реши проблем Косо-
ва и Метохије пребацивањем тежишта са овог проблема (сматрају-
ћи га ваљда завршеним) ка „убрзаној“ евроатлантској интеграцији. 
Ипак демократској и сувереној Србији и поред те интеграционе 
ужурбаности се и даље намеће остваривање још низ претходних 
услова.  Свакако један од најважнијих услова  полази од чињенице 
да Србија мора да се помири са настанком независног Косова и 
Метохије, чиме би се брзо избегао проблем небезбедних граница 
Србије. То је очигледно веома важно због стабилности остатка Ср-
бије и потребе јачања интеграцијског начина мишљења, као и због 
уставноправних, организацијских, политичких, економских и дру-
гих механизама изградње и развоја модерне Србије.

Ови захтеви стављени пред Србију имају за циљ смиривање 
ситуације на Балкану, а нарочито се настоји избећи могуће “пре-
ливање” криза на друге земље као нпр. у БиХ где одавно тиња на-
мера демократског изласка Срба из БиХ па и Хрвата који то исто 
отцепљење желе кроз претходне покушаје успостављања трећег 
ентитета.  

Због тога смиривање ситуације око насилно отцепљеног Косо-
ва, односно признање независности Косова од саме Србије може 
дати гаранцију за сопствену безбедност и исправност политичких 
и др. одлука које су пре свега апсолутно у супротности са демократ-
ским односима међу државама. Чињеница је да је до сада незави-
сно Косово и Метохију признало 21 земља чланица ЕУ. Такође је 
чињеница да су све чланице УН подржале иницијативу  Републике 
Србије да Међународни суд правде да оцену о чину отцепљења Ко-
сова и Метохије.

У ствари, објективно се намеће питање може ли уопште Европ-
ска унија која се сматра творевином и оличењем демократије и рав-
ноправности држава прихватити улогу да се брине (да ли јој то 
препустити и у којој мери) о безбедности Србије на начин који је 
то до сада радила. Посебно је иритирајуће питање о потреби да ли 
уопште једна суверена и демократска земља треба дозволити да 
неко споља одлучује о њеној националној безбедности. Уз ово тре-
ба истаћи да је и сама Европска унија у великој мери потпала под 
утицај (постала је зависна) од САД које се директно мешају и одлу-
чују о разним питањима односа у Европској унији у моменту када 
је на међународној сцени дефинитивно нестао униполаран свет и 
када објективно долази до све већег заоштравања односа између 
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САД и Русије у условима када је безбедност, посматрано са еко-
номског аспекта у највећој мери зависна од природних богатстава 
и енергената чије се ресерве налазе у Азији. Свакако је индикатив-
но питање које се намеће пред око шест милиона грађана Србије 
да исти остваре утицај на парламент “супердржаве” од 300 мили-
она становника, колико броји ЕУ. При чему се не сме заборавити 
да постоји велики број грађана који се ионако жале на отуђеност 
политичара. . Овоме треба додати да се уласком у Европску унију 
ради о преносу суверености са националних држава на ЕУ и то у 
тако важним областима као што су економска политика, судство, 
полиција, образовање и још четрдесетак поља друштвеног живота. 
У тим областима, у ЕУ би се одлучивало квалификованом већином 
гласова, без права вета националних држава. Вето би био задржан 
само у главним сегментима спољне и одбрамбене политике, као 
и делимично на пољу социјалне сигурности, пореског система и 
културе. 

Осим тога и поред развоја демократских односа у међународ-
ним односима још увек делују и уобичајене, историјски добро по-
знате могућности угрожавања безбедности једне земље. Међутим, 
оне очигледно губе на тежини и озбиљности, док управо на сцену 
ступају и јачају «глобализоване» претње и ризици. Њима се државе 
морају супротставити колективно, а као главни инструмент супрот-
стављања све већу улогу играју степен економског развоја, социјал-
на и политичка стабилност, а не само војна моћ и могућност насил-
ног сузбијања претње коју испољава једна од војно најмоћнијих 
држава, а којој се очигледно покорава и сама ЕУ.

(НЕ)ДЕМОКРАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 

Полазећи од начела Хелсиншке повеље, која важи за све европ-
ске земље, може се лако уочити чињеница да је, када се ради о 
Србији и њеној безбедности, Европа напустила та иста начела, а 
нарочито она која се односе на непроменљивост граница силом 
као и оних која се односе на високу заштиту индивидуалних и ко-
лективних људских права, посебно мањинских. Недвосмислено 
се да уочити да је демократска Европа такође на примеру Србије, 
пристала да удовољи захтевима припадника једног народа, који су 
другачији по језику, писму, религији, култури…и који због тога не 
желе да живе заједно са припадницима других народа. При свему 
томе Европска унија има обавезу, али и подршку од стране САД да 
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спречи евентуални повратак на старо стање, а нарочито када је реч 
о границама Србије. Због ових недвосмислених чињеница могуће 
је поставити питање шта се у ствари дешава са европском демокра-
тијом и европским демократским принципима и стандардима.

У том смислу може се навести чињеница да нпр. у либералним 
и неолибералним теоријама које се усредсређују на међународно 
право, организацију и демократизацију безбедносна нестабилност 
извире из преовлађујућих и дубоко укорењених институционал-
них недостатака. За поборнике либерализма, велики проблем у 
светским интеграцијама па тако и када је реч о европским инте-
грацијама, су проблеми који погађају многе државе. Обзиром на 
врсту ових проблема као нпр. глобалне избегличке кризе, контрола 
ХИВ-а, глобално загревање, грађански ратови, елементарне непо-
годе већих размера итд.  могу се решавати на мултилатералном ко-
оперативном приступу под условима међузависне глобализације. 
У том смислу је Марти Ахтисари још 1999. год. приметио  да се 
“свет од пуке коегзистенције окренуо сарадњи и прешао границе 
државне суверености”. Отуда се може и запитати дали ће мултила-
тералне међувладине организације као што су УН и демократски 
оријентисана Европска Унија ускладити своје колективно супрот-
стављање угрожавању међународне безбедности, националне без-
бедности и тако на пример дозволити насилну сецесију Косова и 
Метохије. Ово само потврђује преку потребу да се у европске ин-
теграције мора полазити пре свега са недвосмисленим и огромним 
ослонцем на сопствену традицију и историју. Ако бисмо желели 
да најкраће изразимо суштину нових тенденција развоја безбедно-
сти, то бисмо најпре могли учинити формулом «промена карактера 
претње». Данас су, наиме, знатно измењени основни елементи и 
извори могуће претње националној и међународној безбедности. 
Дакле, елиминисани су неки од фундаменталних узрока претње 
миру и безбедности који су деловали током прошлог века или је 
постигнута сагласност по питању елиминисања и стављања под 
контролу неких од опасности. Поред традиционално постојећих 
претњи безбедности који се најчешће огледају у тероризму, органи-
зованом криминалитету, оружаном угрожавању итд. данас се може 
условно говорити и о потенцијалном “угрожавању” безбедности, 
а чији извор лежи у основи посебно израженог често непринципи-
јелног, недемократског и често селективног утицаја према другим 
земљама који данас у свету имају САД и ЕУ. У Србији се може тако 
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говорити о могућем “угрожавању” унутрашње безбедности кроз 
уплитање и својеврсни притисак на привреду, што се више него 
јасно може уочити нпр. кроз одуговлачење потписивања уговора о 
продаји НИС-а фирмама Руске Федерације и споразума о изградњи 
гасовода кроз Србију. Очигледно је да се актуелна власт у Србији 
плаши да ће се знатно погоршати односи са Европском унијом уко-
лико се овај споразум потпише што би за последицу имало свакако 
негативну рефлексију и на друге области сарадње Србије са ЕУ и 
САД. 

У том смислу чини се упутним изнети став чешког председ-
ника Вацлава Клауса који је рекао да је ирско „не” „победа слобо-
де и разума над вештачким елитистичким пројектима и европском 
бирократијом”. Али, та победа може бити стварна тек ако јавност 
свих европских земаља буде од сопствене елите захтевала више 
демократске одговорности. Но, да је наша Влада недвосмислено 
опредељена ка укључивању у Европску унију види се ии з кључ-
них елемената програма о којима постоји пуна сагласност свих чла-
нова Коалиције:

•	 опредељење за европску будућност Србије, 
•	 неприхватање независности Косова и Метохије, 
•	 неопходност јачања економије, 
•	 јачање социјалне одговорности Владе,
•	 пооштравање борбе против криминала и корупције,
•	 поштовање међународног права. 
Ово је могуће, између осталог јер су се данас знатно изменили 

основни елементи и извори могуће претње националној и међуна-
родној безбедности тзв. спољни извори угрожавања безбедности.. 
Очигледно је да то више није нуклеарни сукоб суперсила, чија је 
вероватноћа сведена на минимум. Такође није ни  директна супрот-
стављеност двају војно-политичких блокова. Један од њих више не 
постоји, а други постепено мења свој карактер и циљеве у односу 
на оне првобитне. Не постоје више ни ранији идеолошко-политич-
ки антагонизми. Један економски и политички систем по сваку це-
ну је настојао да буде успешнији, виталнији и перспективнији од 
других, и данас огромна већина земаља прихвата његове основне 
вредности: тржишну економију, приватну својину, људска права, 
политички плурализам и парламентарну демократију. Но, чињени-
ца је да том истом систему управо прети рецесија па се мора бити 
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опрезан у једносмерном оријентисању  ка том систему због могућ-
ност да носиоци тог, данас сасвим евидентно посусталог (истроше-
ног) система, поново своју доминантну улогу у свету покушају да 
очувају војном силом.

НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ  
И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Интеграције националних система безбедности у заједничку 
безбедност Европске уније огледа се између осталог у тежњи држа-
ва чланица да превазиђу искључиво националне оквире сарадње 
у овој области. Међутим, ова интеграција представља у извесном 
смислу и умањивање значаја националне безбедности државе

Систем безбедности као један од најважнијих подсистема дру-
штва представља динамичан, комплексан, специфичан, транспа-
рентан и адаптибилан систем. Његова улога није ништа мање ре-
левантна од одређивања позиције између државе и међународне 
заједнице. Систем безбедности представља стабилан јединствен 
систем са низом хијерархијски успостављених подсистема и са 
јасно одређеним функцијама кроз који легитимни органи државе 
спроводе своје активности у складу са демократским вредностима 
друштва, дакле, уз доследно поштовање и спровођење закона. Ти-
ме се обезбеђује слободан демократски развој, потребне политичке 
и друге активности што између осталога одражава фундаментални 
принцип правне државе и цивилног друштва.

Функционисање и организација система безбедности у савре-
меним друштвеним приликама, несумњиво захтева нови модел 
који ће у сложенијим и отворенијим друштвеним односима омогу-
ћити да свеукупно деловање буде засновано на научно-стручним 
и искуственим премисама. Уосталом „током следећих деценија гло-
бални изазови ће се наставити и можда увећати... Све је више пре-
плитања између националних интереса и глобалних одговорности. 
Задатак мултилатералне дипломатије је да се носи са новим пита-
њима, захтевима и ситуацијама (кроз) „заједничке одговорности“ и 
„оснажено партнерство“.2) 

Међутим, чињеница је да већ уговор о Уставу за Европу није за-
живео. Исти је одбачен на референдуму у Француској, Холандији и 
Ирској, тако да се процес европске интеграције од 2005. год. нашао 
2)  Kinnas J.N.: „Globall Challenges and Multilateral Diplomacy“, pp. 23-48 in Ludwik Dem-

binski, International Geneva Yearbook, Berne Switzerland Peter Lang.
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у озбиљној и неочекиваној кризи. Осим тога, сам израз „устав“ је 
морао бити напуштен све до 2007 год. када је усвојен Лисабонски 
уговор.3)

Суштина ступања на снагу Лисабонског уговора се, поред оста-
лога, огледа у  онемогућавању даљег рада на организовању Европ-
ске уније у правцу федерализма те је на известан начин омогућен 
утицај на политику Уније – споља. 

Лисабонски споразум је само другачијим речима изразио оно 
што је стајало у Уставу ЕУ, а што су француски и холандски бира-
чи, дакле, одбацили већ 2005. године. Реч је о преносу суверености 
са националних држава на ЕУ и то у тако важним областима као 
што  су економска политика, судство, полиција, образовање и још 
четрдесетак поља друштвеног живота. У тим областима, у ЕУ би 
се одлучивало квалификованом већином гласова, без права вета на-
ционалних држава. Вето би био задржан само у главним сегмен-
тима спољне и одбрамбене политике, као и делимично на пољу 
социјалне сигурности, пореског система и културе.

Ово са аспекта безбедности може изазвати и одређене пробле-
ме у координацији свих тих  политика, односно утицања. При томе 
је потребно да ни једна политика актера споља не превагне при 
коначном одлучивању. У том смислу су већ већ неке чланице УН 
поставиле захтев да се престане са пријемом нових држава у ЕУ.

Далеко је значајнија чињеница да и нови уговор даје могућност 
и тежи (тако је конципиран) да омогући сукцесивну интеграцију на-
ционалних безбедносних политика у оквиру Европске уније, као и 
да обезбеди да Унија задржи оперативну способност цивилног и 
војног управљања кризама изван своје територије. Лисабонским 
уговором није измењена суштина реформи, али је измењен пут ко-
јим Европска унија треба да настави у процесу европске интегра-
ције. Дакле, недвосмислено је речено да земље чланице Европске 
уније и оне које су у фази придруживања могу се на том путу осла-
њати на сопствену традицију и сопствена искуства па и када је реч 
о самој безбедности државе.

Међутим, када је реч о интеграцији Републике Србије у ЕУ 
мора се истаћи чињеница да је модел Стратегије националне без-
бедности Србије, која треба да представља полазну основу за без-
3) Лисабонски уговор садржи два уговора: један Уговор о изменама уговора о ЕУ и Уго-

вор о изменама Уговора о Европској Заједници. Израз Устав је напуштен у коначној 
верзији. Овај Уговор је одобрен од Европског савета у Лисабону 19. 10. 2007 год., а 
потписан је 13. 12. 2007.год.од стране 27 шефова држава или влада чланица ЕУ.



- 1130 -

Милe Ракић НЕКИ ОД ПРЕДУСЛОВА БЕЗБЕДНОСНОГ ИНТЕГРИСАЊА...

бедносно организовање и функционисање али и за интегрисање 
и сарадњу  са ЕУ, настао у периоду мај-јуни 2006. год. као нацрт 
који је предложио Кабинет председника Републике Србије. Значај-
но је истаћи и чињеницу да су организовање и функционисање без-
бедности непосредно детерминисани државном политиком. Ово 
узајамно прожимање је у новије време истакнуто више него икада 
раније.

ЗНАЧАЈНИ ИНТЕГРАЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ  
СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ

Република Србија као модерна демократска држава мора да 
гради своју спољну политику чврсто везану за њену унутрашњу 
политику. Дефинисање спољне политике је данас у великој вези 
са пројектовањем, тежњама и могућности остварења националних 
интереса и права њених грађана.

Унутрашња политика, па према томе и безбедносна политика 
Србије су кључни елементи њеног политичког и друштвеног живо-
та. Међу кључне елементе политичког и друштвеног живота Срби-
је могу се, поред осталих, сврстати:

•	 економска и социјална политика, демократизација и људска 
права, политика технолошког развоја и заштите животне сре-
дине, спољна политика, политика безбедности и одбране и 
др.

Сваки од ових елемената је уређен и организован, а ресорна 
министарства су у саставу Владе Републике Србије носиоци њихо-
вих функција.

Тако су основни економски циљеви Владе у наредне четири 
године, а који свакако представљају једне од најважнијих циљева и 
за аспект безбедности:

•	 динамичан раст привредне активности, 
•	 раст запослености, 
•	 повећање стандарда грађана Србије и 
•	 равномернији регионални развој. 
Предуслови за остварење ових циљева су учвршћење макро-

економске стабилности, убрзање економских реформи, наставак 
европских интеграција, као и значајно повећање инвестиција. 
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Политика и концепт безбедности Републике Србије треба да 
је дефинисана у Стратегији националне безбедности која још увек 
код нас није усвојена.

Стратегија националне безбедности је  веома важан и неопхо-
дан документ који представља полазни механизам у процесу  оства-
рења демократске цивилне контроле безбедности и за међународне 
безбедносне интеграције Србије.

Без овог документа Србија не може ефикасно и безбедно при-
хватати обавезе о активној сарадњи у међународним односима. То 
значи да се у извесном смислу Србија може од стране међународне 
заједнице посматрати и као специфичан партнер у изградњи дуго-
трајног мира у спољашњем окружењу.

Да би Стратегија националне безбедности била адекватан од-
раз организовања и функционисања наше безбедности неопходно 
је јасно одредити  националне интересе и циљеве Републике Срби-
је у области безбедности. Тако се у основне националне интересе 
Републике Србије у области безбедности могу уврстити:

•	 очување независности, суверенитета и територијалног, кул-
турног, историјског  интегритета,

•	 очување демократије и развој демократских институција,
•	 даљи развој на очувању мира и стабилности у ужем и ши-

рем окружењу
Као полазни елементи Стратегије националне безбедности Ре-

публике Србије неопходно је одредити националне безбедносне ци-
љеве. Ове циљеве чине:

•	 учешће и развој колективне безбедности на регионалном и 
међународном нивоу,

•	 очување регионалне стабилности,
•	 развој постојећих и свих потребних институција безбедно-

сти итд.
Посебан задатак и циљ Републике Србије је прихватање основ-

них међународних инструмената  који регулишу заштиту људских 
права и слобода што спада у основе безбедности. То значи да Ср-
бија примењује релевантне мере којима подиже, а то ће чинити и у 
будуће, стандарде у заштити људских права и слобода.

Осим тога, за успешно функционисање и савремено организо-
вање безбедности неопходно је познавање како њене детерминан-
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те, тако и њених реалних и потенцијалних последица. Игнорисање 
везе између друштвене  и државне структуре, с једне стране и ор-
ганизације и функционисања безбедности, с друге стране одваја 
теорију и праксу безбедности од њене природне (традиционалне и 
историјске) основице. Осим тога, нови извори и облици угрожава-
ња, демократски развој земаља и међудржавних односа су довели 
до измена у филозофији, али и досадашњој пракси, функциониса-
њу и организовању система безбедности као и субјеката безбедно-
сти на свим нивоима.

Данас већ модерно организован систем националне безбед-
ности захтева перманентно усавршавање и у извесном смислу ре-
дизајнирање, с једне стране због све присутнијег угрожавања без-
бедности на свим нивоима у држави, али и на нивоу међународне 
заједнице. С друге стране, одавно је сазрело схватање да се угрожа-
вању безбедности може супротстављати кроз тзв. безбедносно ин-
тегрисање у коме земље на путу безбедносног, али не само безбед-
носног, интегрисања ослонац имају у својој историји и традицији.

Тако у смислу демократског развоја друштва у многим сегмен-
тима безбедности државе присутне су бројне организације и инсти-
туције које добијају све значајнију улогу уопште у политичким од-
носима и процесима па тако и када је реч о безбедности државе.

Безбедност, схваћена у најширем смислу значења тог појма, 
по питању оружја и расположиве силе у држави у одређеним си-
туацијама може мењати карактер политичких односа и процеса у 
држави, као и у међународним односима.

Због тога је неопходна стална изградња демократске контроле 
безбедности и њених субјеката. Контрола војске од стране циви-
ла позната је тако нпр. још од периода европске монархије 17. и 
18. века у којима је аристократија чинила и цивилну и војну ели-
ту. Огледала се у одсуству цивилно војних разлика. Међутим, на 
конкретно демократско утицање на безбедност у савременим  без-
бедносним условима нарочито су утицале безбедносне претње и 
изазови.. Тако су нпр. теоријске концепције које су се односиле на 
положај и улогу субјеката безбедности, а нарочито војске и поли-
ције у демократском друштву веома брзо напуштале у измењеним 
безбедносним условима.  Нарочито се у периоду тзв „хладног ра-
та“ радикално одступало од либералног концепта цивилне супре-
мације и контроле, који имплицира негативан стереотип о војсци и 
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наглашава њихов значај у одбрани земље насупрот опасности које 
они могу представљати за демократске односе и вредности.

Други светски рат и међународни процеси означавају и крај 
либералистичког концепта положаја и улоге неких институција без-
бедности у држави и у међудржавним односима.

Тако се данас чак наглашава потреба за сарадњом између поли-
тике (политичара) и функционисања и организовања безбедности 
државе како по питању унутрашње, тако и када је реч о међународ-
ној безбедности..

Међутим, постоје и размишљања да би у дужем периоду угро-
жавања безбедносне стабилности, а нарочито уз присуство директ-
не оружане претње, политичари кроз помоћ безбедносних инсти-
туција могли преузети и саму политичку моћ што је непримерено 
савременом демократском друштву. 

Управо због тога демократско утицање на безбедносне инсти-
туције  и њихова контрола (нарочито парламентарна) доприноси 
да целокупна безбедност државе буде компатибилна с традицио-
налним циљевима демократске политичке контроле.4)  

Ова цивилна контрола, пре свега, мора бити уређена правним 
актима, а полазна основа у томе мора бити утемељена у Уставу. 
Дакле уз остварену цивилну контролу безбедности реално се може 
закључити да ће безбедност бити веома слична, а што је посебно 
значајно и компатибилна са системима безбедности других земаља 
, ЕУ итд. 

Поред тога, стварање модерне безбедности и демократског 
оквира у савременим условима незамисливо је без модерног кон-
цепта локалне самоуправе. Њен настанак обележен је изворношћу 
на оргинерни начин одоздо, а не одозго – од центра државне вла-
сти. Свој рационални смисао налази у чињеници што омогућава 
уравнотежену расподелу власти на одређеном простору.. Историј-
ски гледано локална самоуправа је настала као институционални 
оквир за две изразите потребе: 

•	 политичке, да се створи противтежа централној државној  
власти

•	 да се на локалном нивоу створи потребна организација која 
ће служити задовољењу специфичних локалних потреба ста-
новништва, па тако и оних из области безбедности.

4) О том процесу видети: M. Jankowitz, Ch C. Maskos, Five Years of the all Volunteer Force: 
1973 – 1978, Armed Forces and Society, vol 5 No. 2 February 1979. pp 171 – 179.
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Модернизација локалне самоуправе чини важну компоненту 
реформског програма и развоја Републике Србије, а корак напред 
ка Европским интеграцијама.

Да би се остварила модерна и ефикасна локална самоуправа 
потребно је становништву осигурати право:

•	 да учествују у одлучивању у свим важним питањима за једи-
ницу локалне самоуправе,

•	 да одлучују о организовању локалне самоуправе и саставу 
политичких органа,

•	 да учествују у делокругу локалне самоуправе,
•	 да учествују у одлучивању о финансирању локалне самоу-

праве,
•	 да учествују у одлучивању о административном особљу и 

др.
Дакле, иако локална самоуправа има дугу традицију на овим 

просторима чини се да она још увек није компатибилна са локал-
ном самоуправом у демократским Европским земљама, што у су-
штини и не мора бити у свим димензијама и областима, а нарочито 
када је реч о безбедности. Дакле, децентрализација и регионализа-
ција надограђују глобализацију. У европском поднебљу она доноси 
потпуно нови развојни и стабилизациони предзнак, па тако и када 
је реч о деликатној и од изузетног значаја области  безбедности.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Интеграције националних безбедности држава у Европску 
унију огледа се и у тежњи држава чланица, али и оних које ће тек 
постати чланице ЕУ, да превазиђу искључиво националне оквире 
сарадње у овој веома специфичној и значајној области. Ова насто-
јања треба да буду покретач стварања европске безбедности као 
посебне области у међународним односима којима би се у најве-
ћој мери пренебрегнули национални интереси из области безбед-
ности. Међутим, многе чињенице указују на то да „европеизација“ 
безбедности ће се и даље ослањати на националној/им безбедно-
сти/ма државе/а чланица Европске уније.

За процес интегрисања нционалног система безбедности у ЕУ 
и сарадњу са другим земљама у области безбедности ма колики 
био утицај и ма колико се дешавале значајне промене у свету и 
Европи, у нашој спољној политици и концепцији нашег прилагођа-
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вања новом систему међународних односа, основни фактор наше 
безбедности јесте наша унутрашња политичка и економска стабил-
ност и развој. Безбедност земље није само војна (оружана), она 
је у све већој мери и економска, информатичка, енергетска, пре-
храмбена. Међународном тероризму, организованом криминалу и 
другим глобалним, али и могућим локалним изазовима, може се 
успешно супротставити само земља са стабилним институцијама, 
предвидљивим политичким развојем, економским напретком, ре-
формисаном и модерном изграђеним системом безбедности и без-
бедносних институција које су пре свега у функцији националне 
безбедности. Само таква држава неће бити третирана као проблем, 
већ као партнер и савезник који има и своје специфичне интересе 
који се не морају увек поклапати са интересима ширег окружења, 
али који ће таква питања решавати као део ширег интегрисаног без-
бедносног и политичког простора. Стога ће правац и стабилност 
нашег унутрашњег развоја, односно одговорност актера на нашој 
политичкој сцени ће бити главни фактор од кога ће зависити и на-
ше место у савременој структури европске безбедности. Сви други 
важни аспекти безбедности – војни, геополитички, технолошко-ин-
форматички, енергетски и остали – ослањаће се пре свега на ниво 
унутрашње стабилности и доследности у променама политичког и 
економског система у Републици Србији.

Такође се да уочити да могућност “преношења” безбедности на 
Европску унију за сада само фрагментарно указује да ни национал-
на сувереност (безбедност) није апсолутна. Такође, за још известан 
период Република Србија, али и др. земље које теже интеграција-
ма, налазе се између две концепције безбедности: а) традиционал-
не (националне) дефиниције безбедности и б) нове дефиниције 
тзв. “имплементне” (прелазне) безбедносне политике. У овим усло-
вима демократизација друштва је функционално веома важна за 
процес интеграције у ЕУ јер даје легитимност укупном процесу 
реформи. Кроз политичку конкуренцију, демократија, демократи-
зација, консолидација демократије треба да подстиче рекомпози-
цију  и стабилизацију политичко-безбедносног простора. Дакле, 
за улазак у ЕУ потребно је више демократије при чему се мора 
јасно дефинисати српска држава са јасно дефинисаним политичко-
безбедносним интересима и циљевима. Тек након тога неопходно 
би било одржати референдум о уласку у ЕУ што би у условима 
подељености грађана Србије био веома демократски чин од изу-
зетног утицаја на безбедност Србије, ал ии ширег региона. Према 
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томе, ма колико биле значајне промене у свету и Европи, у нашој 
спољној политици и концепцији нашег прилагођавања па и поли-
тичко-безбедносног прилагођавања новом систему међународних 
односа, основни фактор наше безбедности јесте наша унутрашња 
политичка и економска стабилност и развој. Безбедност земље ни-
је само војна, она је у све већој мери и економска, информатичка, 
енергетска, прехрамбена. Међународном тероризму, организова-
ном криминалу и другим глобалним, али и могућим локалним иза-
зовима, може се успешно супротставити само земља са стабилним 
институцијама, предвидљивим политичким развојем, економским 
напретком, модерно изграђеним системом безбедности и безбедно-
сним институцијама.
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SOME PRECONDITIONS FOR SECURITY INTEGRATION 
INTO THE EUROPEAN UNION

Summary
Interdependence within global international relations is 
manifested in all areas on many levels and in different fi
elds and its subsystems and elements. This interdependen
ce and influence upon international relations is realizable 
for many reasons, and one of them is an objective need 
for development of democracy in the states and interstate 
relations. Development of democracy and general democ
ratic changes, in addition to its other traits, have a signi
ficant influence on both domestic and external security of 
the states. Alonside with the fact that the development of 
democracy and European integrations is an unquestiona
ble need and orientation, it is easy to notice in the broadest 
range of the term security that the the consequences of its 
influences have been most often manifested with different 
intensity, range, comprehension and need for redesigning 
of existing security system in the state. Therefore establis
hment, or the orientation, for development of democracy 
demands firstly an analysis of the existing security, and 
then an elevation view of future security and reaching a 
compromise, and then an estimation view of possible con
sequences, caused by these influences, for one already esat
blished level and formation of the security system in the 
state.
Key Words: democracy, security, integration, European 
Union
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Драган Јовашевић
Правни факултет Уиверзитет у Нишу

НАДЛЕЖНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  
У СПРЕЧАВАЊУ И СУЗБИЈАЊУ  

КОРУПЦИЈЕ
Сажетак

У протеклом периоду, Европска унија, као регионал
на економска, политичка и безбедносна организација 
је прошла кроз више фаза свога развоја које су пред
стављале квалитативни помак у њеној организацији, 
надлежностима и деловању стварајући тако најмоћ
нију међудржавну организацију у свету. Као једно од 
важних поља деловања – тзв. „трећи стуб“ Европске 
уније се огледа у њеној активности на изградњи и уна
пређењу „простора слободе, безбедности и правде“. 
У оквиру ове области, посебно је значајна активност 
Европске уније, њених појединих органа или специјали
зованих агенција, „група“ и самих држава чланица у 
предузимању превентивних мера у циљу спречавања и 
сузбијања посебно опасних противправних понашања 
појединаца и група која су одређена као тешка међу
народна кривична дела, међу којима се посебно исти
че корупција и организовани криминалитет. Управо у 
овом раду се разматра место и улога Европске уније 
у спречавању и сузбијању корупције као изузетно опа
сног облика угрожавања и повреде економских, финан
сијских и привредних интереса Европске уније у цели
ни, односно њених држава чланица.
Кључне речи: Европска унија, безбедност, уговори, 
препоруке, кривично дело, корупција, примање мита, 
давање мита, кривична одговорност, казна
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КОРУПЦИЈА КАО ОБЛИК  
УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ

Различити су облици и видови угрожавања безбедности у цели-
ни или појединих њених сегмената (међународне, регионалне или 
националне безбедности). Свакако да један од посебно опасних 
облика угрожавања безбедности данас представља криминалитет 
уопште, а у оквиру њега организовани, транснационални кримина-
литет који не познаје границе између држава, па ни између поједи-
них континената. Циљ је организованог вршења кривичних дела, 
између осталог, и прибављање противправне имовинске користи 
за појединце, групе, па и читаве организације (односно понекад и 
целе државе). 

То указује да ову врсту савременог криминалитета карактери-
шу два елемента1): 1) проузроковање имовинске штете другим фи-
зичким или правним лицима (а најчешће целој држави или њеном 
привредном - фискалном систему) и 2) користољубива побуда одно-
сно лукративна намера, намера прибављања имовинске користи на 
страни учиниоца. Све то указује да није примарни циљ учинилаца 
оваквих противправних, активности пуко прибављање имовинске 
користи, ако се она мора држати прикривено, већ напротив пла-
сман оваквих средстава у легалне токове редовних финансијских 
трансакција, односно подривање поверења грађана у институције 
и функционисање правне државе. 

То указује на потребу да се постави солидна правна и инсти-
туционална основа већег броја савремених држава2) које су се ује-
диниле у настојању да се спрече и сузбију најопаснији видови и 
облици организованог транснационалног криминалитета имовин-
ског карактера као великог безбедносног проблема који не познаје 
границе између држава, па и између континената. Криминалитет 
посебно онај организованог карактера данас широко премашује 
границе појединих држава и постаје интернационални безбедно-
сни проблем широких размера са тенденцијом даљег продирања у 
све поре друштва3). 
1) Д. Јовашевић, Прање новца у теорији и пракси кривичног права, Зборник радова, Кри-

миналитет у транзицији – феноменологија, превенција и држана репресија, Београд, 
2007. године, стр. 157-180.

2) Г. Хершак, Борба против организираног криминалитета и прања новца, Правник, За-
греб, број 1/1995. године, стр. 1-16.

3) Љ. Стајић, Д. Јовашевић, Безбедносни и правни аспекти прања новца, Наука, безбед-
ност, полиција, Београд, број 1/2003. године, стр. 93-117.
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Тако, савремено друштво, како у националним, тако и у међу-
народним размерама карактерише још једна појавна форма испо-
љавања транснационалног организованог криминалитета. То је 
корупција (кроз непосредно или посредно примање и давање ми-
та у виду поклона, предмета или друге имовинске користи). Иако 
појава давнашњег порекла4), иманентна свим државним организа-
цијама током своје дуге историје, корупција (corruption – енгл. или 
corruzione – итал. - поквареност, мито, подмитљивост, поткупити, 
потплатити5)) као негативна, социјално-патолошка и криминогена 
појава и данас побуђује пажњу, не само стручне и политичке, већ и 
шире, опште јавности6). 

Тако корупција представља предмет проучавања правне, поли-
тиколошке, међународне, безбедносне и друштвене теорије, али 
и правне праксе и криминалне политике. Све то треба да води је-
динственој и целовитој активности свих друштвених субјеката на 
свим нивоима, укључујући и међународну заједницу, а не само по-
једине државе7), како би се корупција смањила, искоренила, спречи-
ла односно сузбила или ако то није могуће онда бар минимизирала 
у свом појавном испољавању и проузроковању штетних последица 
на данашњем нивоу развоја.

Корупција се испољава у различитим облицима и видовима8). 
Сви се ти различити облици, форме њеног испољавања могу подве-
сти, супсумирати под одређена у кривичним законима предвиђена 
корупцијска или корупционашка кривична дела. Но, при свему то-
ме се ипак не сме запоставити чињеница да сви облици корупци-
је не морају да садрже обележја одређених кривичних дела која 
су прописана у националном кривичном законодавству за које су 
прописане кривичне санкције. То наиме, значи да се под појмом ко-
4) Некада је корупција била друштвено прихватљиво понашање. Тако је у Великој Брита-

нији све до 18. века био познат систем „патронаже“ као легитиман начин добијања ви-
соких управних, административних положаја у земљи. Према систему „spoils“ који је 
у САД широко примењиван све до 1883. године, након завршених политичких избора, 
политичким присталицама су дељене политичке и управне функције Види: D. Trang, 
Corruption & Democracy, ICLP, Budapest, 1994. godine.

5) М. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд, 1980. године, стр. 472.
6)  Многе међународне организације данас прате и широко публикују податке о стању и 

раширености корупције као што су:Transparency International, Volkwirtschaftliches Semi-
nar Goettingen Universitat, Political and Economic Risk Consultancy Hong Kong, Institute 
for Management Development.

7) P. Bejaković, Corruption in Croatia, Politička misao, Zagreb, broj 5/2002. godine, str. 128-
155.

8) М. Бошковић, Актуелни проблеми сузбијања корупције, Београд, 2000. године, стр. 3-
12.
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рупције не сматрају само криминална акта, већ овај појам по свом 
садржају, карактеру и природи далеко превазилази границе кривич-
ноправне регулативе једне или више држава и добија међународну 
димензију.

ПРАВНИ ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СПРЕЧАВАЊУ 
И СУЗБИЈАЊУ КОРУПЦИЈЕ 

Још је Споразум између влада држава Економске уније Бене-
лукс, Савезне Републике Немачке и Француске Републике о посте-
пеном укидању контрола на заједничким границама ( познат као 
споразум из Шенгена) закључен 14. јуна 1985. године (а потом и 
одговарајућа Конвенција о примени споразума из Шенгена од 19. 
јуна 1990. године у делу трећем под називом:“Полиција и безбед-
ност“ у чл. 39-91) у поглављу првом, међу „Краткорочним мерама“ 
у члану 9. одредио обавезу за стране уговорнице да интензивирају 
и појачају сарадњу између својих царинских и полицијских орга-
на, посебно у борби против криминала, а нарочито ... против поре-
ских и царинских утаја и проневера9).

Потом следи Уговор о Европској унији10) из Мастрихта закљу-
чен 7. фебруара 1992. године. Овај Уговор у члану К. 1. тачка 7. 
одређује да су ради остварења циљева Европске уније, посебно сло-
бодног кретања лица, утврђена питања од заједничког интереса у 
које спада и „правосудна сарадња у кривичним стварима“. На тај 
начин су формирана три стуба Европске уније11). Овај трећи стуб 
– сарадња држава чланица у области правосуђа и унутрашњих по-
слова је институционализован у тачки 9. („Наслов VI) који разра-
ђује „полицијску сарадњу у циљу превентивног деловања и борбе 
против тероризма, недозвољене трговине опојним дрогама и дру-
гих тешких облика међународног криминала“12). 

За реализацију постављених циљева у оквиру „трећег стуба“ 
предвиђени су специфични инструменти као што су: а) утврђива-
ње заједничких ставова, б) усвајање „заједничке акције“ и в) закљу-
чење конвенција у областима од заједничког интереса. Овај Уговор 
9) Д. Лопандић, М. Јањевић, Споразум из Шенгена – за Европу без граница, Београд, 

1996. године, стр. 9-17.
10) Више: Д. Митровић, О. Рачић, Право Европске уније, Београд, 1996. године; Б. Бабић, 

Г. Илић, Југославија и Европска унија, Београд, 1996. године.
11) Н. Бодирога Вукобрат, Посебности правне природе Еуропске уније, Зборник радова 

Правног факултета у Сплиту, Сплит, број 38/2001. године, стр. 351-369.
12) Д. Лопандић, М. Јањевић, Уговор о Европској унији – од Рима до Мастрихта, Београд, 

1995. године, стр. 114-118.
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садржи и еволутивну клаузулу (члан К. 9) која омогућава развој и 
разраду појединих одредби као и две декларације, од којих посеб-
но, за тему нашег рада истичемо, Декларацију (број 32.) о сарадњи 
између полиција. Ова Декларација предвиђа: а) усвајање конкрет-
них мера код усклађивања истражних радњи, б) формирање банке 
података, в) усклађивање разлика у вођењу истражног поступка и 
г) мере за стручно оспособљавање службених лица.

Даљи допринос Европске уније у супротстављању организо-
ваном транснационалном криминалитету представља Деклараци-
ја о борби против организованог криминала13) која је усвојена 18. 
септембра 1992. године у којој су министри правде и унутрашњих 
послова држава чланица Европске уније нагласили одговорност др-
жава за вођење борбе против криминала на њиховим територијама, 
али су указали и на међународни прекогранични карактер опасно-
сти које представљају Мафија и остале организације међународног 
криминала. У том смислу су потврдили потребу јачања ефикасне 
сарадње између надлежних органа држава чланица. 

У циљу остварења овако постављених задатака, министри су 
се сагласили о потреби: а) развоја сарадње у циљу конфискације 
производа који су добијени као резултат кривичних дела, б) пре-
венције и кажњавања трговине опојним дрогама и прања новца14), 
в) организовања оштрих акција против компанија које учествују 
у организованом криминалу и г) настављања активности у циљу 
побољшања поступака екстрадиције између држава чланица15). Ти-
ме је учињен значајан напредак у трансформацији међудржавних 
односа држава чланица Европске економске заједнице у Европску 
унију16) који је својевремено инаугурисан Јединственим европским 
актом од 16. јануара 1986. године17).
13)  Д. Лопандић, М. Јањевић, Споразум из Шенгена – за Европу без граница, op. cit. стр. 

187-188.
14) У борбу против прања новца укључени су разни органи и групе у оквиру Европске 

уније као што су: Група 15, Базелски комитет, Одсек за усклађивање борбе против кри-
јумчарења

15) У протеклом периоду Европска унија је уложила велике напоре у доношењу низа прав-
них аката управљених на спречавање и сузбијање прања новца као што су: Препорука у 
вези борбе против прања новца од 29. новембра 1993. године, Одлука о прослеђивању 
Европском парламенту докумената о организованом међународном криминалу од 13. 
јула 1994. године, Закључци о организованом међународном криминалу од 29. новем-
бра 1993. године, Извештај о прању новца од 20. јуна 1994. године, Извештај о органи-
зованом криминалу у Европској унији од 10. марта 1995. године.

16) Б. Кривокапић, Лексикон међународног права, Београд, 1998. године, стр. 119-122.
17) Р. Вукадиновић, Европска економска заједница, Београд, 1991. године, стр. 54-67. Ина-

че, Јединствени европски акт не спомиње изричито сарадњу у области правосуђа и 
унутрашњих послова, већ се она на посредан начин спомиње само у две декларације 
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Уговором из Амстердама који је усвојен 2. октобра 1997. годи-
не успостављен је простор слободе, безбедности и правде у окви-
ру Европске уније18). Тиме је заправо извршена трећа значајнија 
институционална реформа ове европске регионалне економске, 
политичке и безбедносне организације. У члану Б, наведени су из-
међу осталог и следећи циљеви Уније: 1) да потврди свој иденти-
тет на међународној сцени, посебно вођењем заједничке спољне и 
безбедносне политике што подразумева и постепено утврђивање 
заједничке одбрамбене политике која би у догледно време могла 
довести до заједничке одбране и 2) да одржи и ојача Унију као про-
стор слободе, безбедности и правде у оквиру кога је слободно кре-
тање лица обезбеђено уз паралелно усвајање одговарајућих мера 
из области контроле спољних граница, азила, имиграције и превен-
ције криминала19).

Остваривање ових циљева, је у Уговору затим разрађено у од-
говарајућим поглављима. Тако је у поглављу о полицијској и право-
судној сарадњи у кривичним стварима истакнуто у члану 29. (рани-
је члан К.1) да се наведени циљеви Европске уније постижу20): 1) 
спречавањем и борбом против организованог и другог криминала, 
а посебно... корупције21)... и 2) ближом сарадњом правосудних и 
других надлежних органа: полицијских, царинских и др. у држава-
ма чланицама директно или посредством преко Европске полициј-
ске службе (Еуропола)22).

Заједничка делатност у оквиру полицијске сарадње према од-
редби члана 30. (раније К. 2) Уговора из Амстердама обухвата: а) 
оперативну сарадњу надлежних државних органа (полицијских и 

које се односе чл. 13-19. Акта и у одредбама које се односе на Суд правде, док члан 100. 
А Акта управо истиче националну јурисдикцију у овим областима..

18) У иностраној правној литератури у последње време све чешће се говори о ‘‘европском 
казненом праву“ или „европском правосудном казненом простору“ чију основу чине 
међународни извори донети у оквиру и под окриљем Савета Европе и Европске уније 
(Б. Павишић, Казнено право Вијећа Европе, Загреб, 2006. године, стр. 14-15). 

19)  Д. Лопандић, Уговор о Европској унији – Рим, Мастрихт, Амстердам, Београд, 1999. 
године, стр. 37-46..

20) М. Јањевић, Трећи стуб Европске уније, Београд, 2003. године, стр. 219-223.
21) Значајну улогу у борби против корупције, посебно државних функционера имају за-

кључци увојени на 19. европској конференцији министара правосуђа која је одржана 
на Малти јуна 1994. године када је усвојен предлог Мултидисциплинарне радне групе 
за утврђивање система мера у оквиру Програма међународне борбе против корупције. 
У мају исте године су државе чланице ОЕЦД на конференцији у Паризу усвојиле Пре-
поруке у вези са корупцијом у међународним трговинским трансакцијама (М. Јањевић, 
Трећи стуб Европске уније, оп. цит. стр. 103).

22)  Више: M. Santiago, Europol and Police Cooperation in Europe, Lampeter, 2000. godine.
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других специјализованих органа репресије) у области спречавања 
и откривања кривичних дела и истраживања у тој области, б) са-
купљање, чување, обраду и анализу релевантних информација, в) 
сарадњу и заједничке иницијативе у погледу обуке, размене офи-
цира за везу, деташмана, коришћење опреме и криминалистичких 
истраживања, г) заједничку процену специфичних истражних тех-
ника које се односе на откривање озбиљних облика организованог 
криминала23).

Нешто пре тога, детаљније одређење основа правосудне са-
радње држава чланица Европске уније у кривичним стварима је 
учињено усвајањем Конвенције о формирању Европске полиције 
(конвенција Еуропол) на основу члана К. 3. Уговора о Европској 
унији ( 95/Ц/316/01) од 26. јула 1995. године24). У члану 2. ове Кон-
венције је наведено да Еуропол има за циљ да побољша у оквиру 
сарадње између држава чланица, ефикасност надлежних служби 
држава чланица и њихову сарадњу на превенцији и борби против 
тероризма, илегалне трговине опојним дрогама и других облика 
организованог међународног криминала, у случајевима када посто-
је конкретне индиције о постојању неке криминалне организације 
или структуре на подручју две или више држава чланица25). 

При томе је истакнуто да у надлежност Еуропола спадају, из-
међу осталих, и следећа тешка кривична дела: 1) прање новца које 
потиче од разних криминалних радњи и 2) разна кривична дела у 
вези са тим (која су наведена у Анексу 1.) међу којима се посебно 
истиче корупција. У области наведених кривичних дела, Еуропол 
нарочито обавља следеће задатке26) (сходно члану 3. Конвенције): 
а) олакшава размену информација између држава чланица, б) при-
купља, сортира и анализира информације и податке, в) преко сво-
јих националних јединица обавештава надлежне службе држава 
чланица о информацијама које се на њих односе и обавештава их 
о утврђеним везама између кривичних дела, г) олакшава истраге у 
државама чланицама достављајући им све чињенице битне за од-
23) Т. C. Hartley, Темељи права Еуропске заједнице, Ријека, 2004. године, стр. 124-137.
24) Љ. Стајић, Основи безбедности, Београд, 2003. године, стр. 97-102. 
25)  В. Ђ. Деган, Б. Павишић, Међународно казнено право,  Ријека, 2005. године, стр. 373-

376.
26)  Д. Лопандић, М. Јањевић, Споразум из Шенгена – за Европу без граница, op. cit. 118-

122.



- 1146 -

Драган Јовашевић НАДЛЕЖНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СПРЕЧАВАЊУ...

ређени кривични случај и д) користи прикупљене и меморисане 
податке27).

Даљи корак у правцу интензивирања улоге Европске уније у 
спречавању и сузбијању тешких облика међународних кривичних 
дела представљају напори управљени на доношење јединственог 
кривичног кодекса под називом: „Corpus iuris“28). То је нацрт коди-
фикације материјалног, процесног и извршног кривичног права 
Европске уније који је урадила комисија угледних правних теоре-
тичара под водством М. Делмас Мартија29) 1996. године, а који је 
ревидиран у Фиренци 1999. године. 

Ради се, заправо, о правном пројекту који чини 35 чланова ко-
ји су распоређени у два дела: а) први део (чл. 1-17.) који уређује 
основна, суштинска материјалноправна питања и б) други део (чл. 
18-35) који уређује кривични поступак, организацију правосуђа и 
извршење кривичних санкција. Овај је акт примарно усмерен на 
заштиту финансијских интереса Европске уније, али је његова 
важност знатно шира јер поставља обрисе будућег европског кри-
вичног права или систем наднационалних кривичноправних нор-
ми. Полазна основа „Corpus iurisа“ је пројекат Европског правног 
простора који се изражава кроз: а) асимилацију, б) сарадњу и в) 
хармонизацију европских система кривичноправне заштите, а који 
има за циљ уређење праведније, једноставније и делотворније кри-
вичноправне репресије у области заштите финансијских средстава 
Европске уније30). 

И коначно, специфичан допринос развоју кривичног права 
Европске уније представљају: 1) Уговор о Европском Уставу31) тзв. 
Римски Устав из 2004. године (чланак III – 275-277) и 2) Хашки про-
грам32) из 2005. године који садржи Десет приоритета за следећих 
пет година у смислу „Партнерства за европску обнову у подручју 
слободе, безбедности и правде“ који посебну пажњу и активности 
27)  М. Јањевић, Трећи стуб Европске уније, op. cit. стр. 312-313.
28)  Б. Павишић, Казнено право Вијећа Еуропе, op. cit. стр. 24-26.
29)  M. Delmas Marty, Procedure penali d Europa, Padova, 2001. pp. 134-147; M. Delmas 

Marty, The Contribution of Comparatice Law to a Pluralist Conception of International Cri-
minal Law, Journal of International Criminal Justice, No. 1/2003. pp. 13-25.

30) A. Cadoppi, Towards a European Criminal Code, European Journal of Crime, Criminal Law 
and Criminal Justice, 1996. pp. 2-17.

31) В. Ђ.  Деган, Б. Павишић, Међународно казнено право, оп. цит. стр. 373-376.
32) Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, The Ha-

gue Programme – Ten priorities for the next five years, Security and Justice, COM (2005) 
184 Final – Non published in the Official Journal (Више: Б. Павишић, Казнено право Вије-
ћа Еуропе, ibid, стр. 25-27.
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органа Европске уније препоручују у подручју откривања, спреча-
вања и сузбијања следећих кривичних дела: 1) фалсификовање за-
једничке валуте Евра, 2) преваре у вези са кредитним картицама и 
чековима, 3) прање новца, 4) трговина људима, 5) рачунарске сабо-
таже и напади рачунарским вирусима, 6) корупција у приватном 
сектору и 7) загађење мора33).

Појам и карактеристике корупције

Иако појава давнашњег порекла, иманентна свим државним 
организацијама током своје дуге историје, корупција као негатив-
на, социјално-патолошка и криминогена појава и данас побуђује 
пажњу не само стручне и политичке, већ и шире, опште јавности34). 
Тако корупција35) представља предмет проучавања правне, поли-
тиколошке, међународне, безбедносне и друштвене теорије, али 
и правне праксе и криминалне политике. Све то треба да води је-
динственој и целовитој активности свих друштвених субјеката на 
свим друштвеним нивоима, укључујући и међународну заједницу, 
а не само националне државе36), како би се корупција смањила, ис-
коренила, спречила односно сузбила или ако то није могуће онда 
бар минимизирала у свом појавном испољавању и проузроковању 
штетних последица на данашњем нивоу развоја.

Корупција37) се испољава у различитим облицима и видовима 
који се могу подвести, супсумирати под одређена у кривичним 
законима предвиђена корупцијска или корупционашка кривична 
дела. Но, при свему томе се ипак не сме запоставити чињеница 
да сви облици корупције не морају да садрже обележја одређених 
кривичних дела која су прописана у националном кривичном зако-
нодавству за које су прописане кривичне санкције. То наиме, значи 
да се под појмом корупције не сматрају само криминална акта, већ 

33) Više: V. C. Wingaert, Criminal Procedure Systems in the European Comunity, London, 1993. 
godine; V.C. Wingaert, G. C. Stessens, International criminal law: a collection of interna-
tional and european instruments, Hague, 1996. godine; J. Pradel, G. Corstens, Droit penal 
europeen, Paris, 2002. godine.

34)  Многе међународне организације данас прате и широко публикују податке о стању и 
раширености корупције као што су:Transparency International, Volkwirtschaftliches Semi-
nar Goettingen Universitat, Political and Economic Risk Consultancy Hong Kong, Institute 
for Management Development.

35) Д. Јовашевић, М. Гајић Гламочлија, Проблем корупције у светлу заштите људских пра
ва, Београд, 2008. године, стр. 231-254.

36)  P. Bejaković, Corruption in Croatia, Politička misao, Zagreb, broj 5/2002. godine, str. 128-
155.

37) Д. Јовашевић, Лексикон кривичног права, Београд, 2006. године, стр. 329-331.
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овај појам по свом садржају, карактеру и природи далеко превазила-
зи границе кривичноправне регулативе38) .

Низ је међународноправних (универзалног и регионалног ка-
рактера) аката који забрањују корупцију односно предвиђају ме-
ре, средства, поступке и органе за њено сузбијање и спречавање. 
Многи од тих аката резултат су рада владиних и међувладиних ор-
ганизација, а које су све имале за циљ да одреде основе широке 
међународне борбе против овог опасног друштвеног зла и тешке 
социјално-патолошке појаве која полагано, али сигурно, подрива 
економске, политичке, правне и безбедносне основе свих држава, 
па и целе међународне заједнице. 

Тако је Генерална скупштина ОУН 15. децембра 1975. усвоји-
ла Резолуцију број 3514 под називом: „Мере против корупције из-
вршене од стране транснационалних и других друштава, њихових 
посредника и других делатности у вези с овим проблемом“. Потом, 
ОУН доноси „Резолуцију против корупције и мита“39) као и „Декла-
рацију о забрани мита у међународним пословним трансакцијама“ 
које имају за циљ да пронађу начине, средства и механизме да се 
криминализује мито и корупција у међународном привредном по-
словању, те се позивају поједине државе да предузму одређене ме-
ре у правцу процесуирања оваквих недозвољених понашања. 

Међународна трговинска комора је још 29. новембра 1977. го-
дине, у публикацији број 315, под називом: „Rules of Conduct to 
Combat Extortion and Bribery“ објавила правила понашања преду-
зећа и других привредних субјеката у пословању на међународном 
нивоу. Сва ова правила понашања имала су за циљ да утврде нор-
ме привредног пословања, чиме би се у потпуности искључила мо-
гућност корупције или би се она смањила на прихватљиву меру. 
На бази ових упутстава многе су интернационалне компаније (као 
што су: Coca Cola, Shell, Matsushita, Unilever, Imperial Chemistry 
Industry, Bank of Ireland, Gulf и др.) донеле прецизне и строге пра-
вилнике (или упутства) о етичком понашању запослених везано за 
пословање: нпр. о плаћању спољних сарадника, запошљавању рад-
ника, спонзорству, вођењу књиговодства, помагању политичких 
партија и сл).
38) Ј.  Крегар, Појава корупције, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Загреб, број 

1/1997. године, стр. 23-27; Д. Јовашевић, Кривична дела корупције, Економика, Бео-
град, број 3/2001. године, стр. 75-77; В. Водинелић, Методика откривања, доказивања 
и разјашњења кривичних дела корупције, Безбедност, Београд, број 2/1992. године.

39) United Nations Resolution Against Corruption and Briberun No. 51/191. 
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На 21. конференцији европских министара правде која је одр-
жана 1997. године у Прагу40) констатовано је да је „корупција један 
од саставних пратећих феномена организованог криминала. Орга-
низовани криминал путем корупције настоји да добије потребне 
информације, да минимизира ризик откривања од стране полиције 
и да оствари одлучујући утицај у друштву. Организовани крими-
нал има на располагању знатна финансијска средства што корупци-
ји даје неконтролисану димензију“.

У оквиру Европске економске заједнице (данас Европске уни-
је) још 17. септембра 1984. године усвојен је низ правила под на-
зивом: „Council Regulation“ која су такође имала за циљ организо-
вање борбе против различитих облика корупције у међународним 
привредним односима и пословању у оквиру држава у саставу ове 
економске и политичке интеграције. 

Европски савет је на конференцији у Ла Валети 1994. године 
организовао Мултидисциплинарну групу (Council of Europe a Fight 
against Corruption and Organised Crime ), са задатком да утврди пра-
вила и поступање у борби против корупције и организованог кри-
минала на европском тлу. ОЕЦД је 27. маја 1994. године усвојио 
и акт под називом: „О спречавању мита41) у оквиру међународних 
трговинских трансакција“. Овим су се актом, у ствари, хтеле под-
стаћи државе чланице ове међународне организације да предузму 
свеобухватне и ефикасне мере у борби с нараслим облицима коруп-
ције. Такође је препоручено међународним финансијским институ-
цијама да не улажу или да избегавају у пословним активностима 
улагање у земље у којима је висок степен корупције. На бази ових 
препорука Енглеска банка за обнову и развој недуго затим уводи 
строга правила поступка и строгу контролу улагања средстава пу-
тем зајмова и инвестиција у земље за које постоји сумња да су ко-
румпиране42).

Мултидисциплинарна група за корупцију је на Седмој ме-
ђународној конференцији о борби против корупције, одржаној у 
Пекингу 6–10. октобра 1995. године одредила корупцију као „чин 
подмићивања или други поступак који се повезује с извршењем 

40) В. Гилмор, Прљави новац, op. cit. стр. 18.
41) В.Ђурђић, Д. Јовашевић, Кривично право, Посебни део, Београд, 2006. године, стр. 

312-314.
42) М. Павловић, Корупција у земљама у окружењу и Европска унија, Зборник радова, Ка-

знено законодавство – прогресивна или регресивна решења, Београд, 2005. године, стр. 
223-234
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дужности од стране лица запослених у друштвеном и приватном 
сектору када такав поступак представља кршење њихових дужно-
сти, што проистиче из положаја државног службеника запосленог 
у приватном сектору или независног службеника с циљем стицања 
незаконите користи за себе или друго лице“.

Коначно је ОЕЦД усвојио и „Међународну конвенцију о бор-
би против мита страним државним службеницима и међународним 
пословним трансакцијама“ 21. новембра 1997. године43).

Конвенција УН против транснационалног организованог кри-
минала44) из децембра 2000. године, у члану 8. одређује појам и 
елементе корупције45). При томе је корупција дефинисана као фор-
ма испољавања или облик кривичног дела у оквиру организованог 
транснационалног криминала46). 

Према овој дефиницији корупција је кривично дело47) које је 
учињено са намером (са умишљајем) 48) у виду предузимања следе-
ћих делатности: а) обећање, понуда или давање државном службе-
нику, посредно или непосредно, непримерене користи која је наме-
њена њему лично или неком другом лицу или ентитету, како би тај 
службеник деловао или се уздржао од деловања у обављању својих 
службених дужности (давање мита) и б) тражење или прихватање 
од стране државног службеника посредно или непосредно, непри-
мерене користи која је дата њему лично или другом лицу или енти-
тету, како би тај службеник деловао или се уздржао од деловања у 
обављању својих службених дужности (примање мита)49).

На сличан начин појам, елементе и карактеристике корупције 
као међународног кривичног дела одређује и Конвенција Европске 
уније у вези аката корупције који имплицирају службенике европ-
ских заједница или држава чланица Уније из 1997. године50). 
43) М. Вујин, Значај међународне сарадње у борби против корупције, Зборник радова, При-

вредни криминал и корупција, Београд, 2001. године, стр. 217-224.
44) Службени лист СРЈ – Међународни уговори број 6/2001. 
45) Б. Павишић, Казнено право Вијећа Европе, op. cit.. стр. 259-261.
46) Више: Д. Деренчиновић, Коментар Конвенције УН против корупције, Загреб, 2005. 

године.
47) Љ. Јовановић, Д. Јовашевић, Кривично право 2, Посебни део, Београд, 2002. године, 

стр. 289-291.  
48) В. Ђ. Деган, Б. Павишић, Међународно казнено право, Ријека, 2005. године, стр. 202-

208
49) група аутора, Кривично законодавство Републике Србије, Београд, 2006. године, стр. 

1014-1019 
50)  H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet, Droit international penal, Paris, 2000. pp. 603-609
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Други значајан међународни правни акт, додуше регионалног 
карактера јесте Кривичноправна конвенција о корупцији коју је 
усвојио Савет Европе 1999. године51). И ова конвенција предвиђа 
обавезу за државе потписнице да у свом националном кривичном 
законодавству предвиде одређена кривична дела корупције52), про-
писујући систем кривичне одговорности за њихове учиниоце од-
носно врсте и мере казни53). То су следећа кривична дела корупци-
је54):

а) члан 2. - активно подмићивање домаћих државних службени-
ка - дело које је учињено намерно у виду обећања, нуђења 
или давања од стране било ког лица, директно или индирект-
но, незаслужене користи било ком државном службенику за 
њега или друго лице како би извршило или би се уздржало 
од вршења својих функција,

б) члан 3. - пасивно подмићивање домаћих државних службе-
ника – дело које је учињено намерно у виду захтевања или 
прихватања од стране било ког државног службеника, ди-
ректно или индиректно незаслужене користи за њега или 
неко друго лице или прихватање понуде или обећања такве 
користи како би извршило или би се уздржало од вршења 
својих функција,

в) члан 4. - подмићивање чланова домаћих јавних скупштина 
(које врше законодавну или административну власт),

г) члан 5. - подмићивање страних државних службеника,
д) члан 6. - подмићивање чланова страних јавних скупштина,
ђ) члан 7. - активно подмићивање у приватном сектору – дело 

које је учињено намерно током обављања пословне активно-
сти у виду обећања, нуђења или давања, директно или инди-
ректно, сваке незаслужене користи сваком лицу које руково-
ди или које у било ком својству ради за ентитете приватног 
сектора, намењене њему лично или неком другом лицу како 
би деловало или се уздржало од деловања, а при томе крши-
ло своје дужности,

51) Службени лист СРЈ – Међународни уговори број 2/2002 и 18/2005.
52) В. Ђ. Деган, Б. Павишић, Међународно казнено право, op. cit. стр. 304-306.
53) Д. Деренчиновић, Казненоправни садржаји у супротстављању корупцији, Загреб, 

2000. године, стр. 56-73.
54) Б. Павишић, Казнено право Вијећа Европе, op. cit. стр. 370-375.
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е) члан 8. - пасивно подмићивање у приватном сектору - дело 
које је учињено намерно током обављања пословне активно-
сти у виду тражења или примања, директно или индирект-
но од стране било ког лица које руководи или које у било 
ком својству ради за ентитете приватног сектора, било какве 
незаслужене користи или обећања које је намењено њему 
лично или неком другом лицу или прихватање понуде или 
обећање такве користи како би деловало или се уздржало од 
деловања, а при томе кршило своје дужности,

ж) члан 9. - подмићивање службеника међународних организа-
ција (службеника или другог лица које је запослено по осно-
ву уговора у било којој јавној међународној или наднацио-
налној организацији или органу),

з) члан 10. - подмићивање чланова међународних парламентар-
них скупштина међународних и наднационалних организа-
ција,

и) члан 11. - подмићивање судија и службеника међународних 
судова,

ј) док је у члану 12. предвиђена посебна инкриминација под 
називом: „Трговина утицајем“ на следећи начин - дело које 
је учињено намерно у виду обећања, давања или нуђења, 
директно или индиректно, сваке незаслужене користи било 
коме ко тврди или потврди да може да изврши нерегуларан 
утицај на доношење одлуке над било којим лицем као што 
су: домаћи или страни државни службеници, чланови дома-
ћих или страних јавних скупштина, у приватном сектору, 
службеници међународних организација, чланови међуна-
родних парламентарних скупштина и судије и службеници 
међународних судова без обзира да ли је незаслужена корист 
намењена том лицу или неком другом лицу, само ако је тра-
жење, примање или прихватање понуде или обећања такве 
користи у вези са тим утицајем без обзира да ли је такав ути-
цај извршен или не, и без обзира да ли се претпостављеним 
утицајем постиже намеравани резултат55).

Године 2003. Савет Европе је усвојио и Додатни протокол уз 
Кривичноправну конвенцију о корупцији којим је прецизирао од-
55) група аутора, Кривично законодавство Републике Србије, Београд, 2006. године, стр. 

1106-1110.
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редбе о мерама, средствима и поступцима у случају кривичног про-
гона, спречавања и сузбијања кривичних дела корупције56). 

Свакако да даљи квалитативни помак у међународноправном 
регулисању57) основа за јединствену, организовану, систематску и 
координирану активност држава и њихових надлежних органа у 
спречавању, сузбијању и супротстављању корупцији уопште и поје-
диним њеним облицима и видовима испољавања представља при-
хватање у националним законодавствима одредаба Грађанскоправ-
не конвенције против корупције коју је Савет Европе усвојио још 
4. новембра 1999. године (а која је ступила на снагу новембра 2003. 
године). Ова конвенција захтева од држава потписница да установе 
ефективна правна средства и механизме за лица која су претрпела 
штету насталу делима корупције, те да им омогуће заштиту и оства-
рење права и интереса, па чак укључујући и могућност накнаде 
штете и компензације.

У погледу одређивања корупције, иако се сви аутори слажу да 
је то негативна, штетна и опасна социјално-патолошка и кримино-
гена појава, али и безбедносни изазов, још увек у правној, социоло-
шкој, политиколошкој, безбедносној теорији, па ни у позитивном 
законодавству нема њеног јединственог појмовног дефинисања. 
Тако неки аутори58) дефинишу корупцију као злоупотребу службе-
ног положаја или овлашћења на личну корист. Криминологија59) 
одређује корупцију као скуп свих кажњивих радњи којима носилац 
одређене државне или друге јавне функције, злоупотребљавајући 
свој положај и институцију у којој ради, шкоди јавном интересу у 
толикој мери и на такав начин да поткопава поверење грађана и јав-
ности у само друштво, односно државу. 

Корупција је, у ширем смислу, заправо најопаснији вид при-
вредног криминалитета који карактеришу прикривеност, промен-
љивост, висок степен друштвене опасности, мноштво појавних 
облика, широка распрострањеност, интернационализација, тешко 

56) Више: Д. Деренчиновић, Коментар Конвенције УН против корупције, Загреб, 2005. 
године.

57) Д. Цотић, Међународне препоруке и национална искуства за борбу против корупције, 
Зборник радова, Привредни криминал и корупција, Београд, 2001. године, стр. 315-
317.  

58)  Kaufman- Siegebann, Privatization and Corruption in Transition economies, Journal of In-
ternational affairs, 1997. godine.

59)  M. Jелачић, Друштвено правни аспекти корупције и методе супротстављања, Бео-
град, 1996. године, стр. 10.
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доказивање у кривичнопроцесном смислу, користољубивост, пер-
фидност учиниоца и специфичан објект – законито функциониса-
ње државних и привредних институција и служби. 

Корупција је негативна друштвена појава која је присутна не-
где више, а негде мање, у свим друштвеним системима60) и као та-
ква она је шира од кривичних дела примања и давања мита. Реч 
корупција означава поквареност, разврат из чега се може извести 
закључак о личности која учествује у пословима корупције, па и у 
извршењу кривичних дела примања и давања мита. Појмовно одре-
ђена корупција обухвата скуп свих кажњивих радњи којима носи-
лац одређене државне и друге јавне функције злоупотребљавајући 
свој положај и институцију у којој ради, шкоди јавном интересу 
(којем би морао служити) у толикој мери и на такав начин, да пот-
копава поверење грађана и јавности у друштво и државу61).

Под корупцијом се подразумева62) давање новца или других ма-
теријалних добара, привилегија или слично с намером да прималац 
нешто учини или пак делује у жељи онога који такву корист даје, 
подмићивање државних службеника и других лица на утицајним 
положајима као и коришћење властитог друштвеног утицаја (по-
ложаја или функције) да би се присвојиле или некоме омогућиле 
неке противправне привилегије или материјална добит. Корупција 
се често идентификује са појмом подмићивања, али подразумева 
и заштиту (патронат над неким), сукоб интереса, задовољење при-
ватних пословних интереса преко јавне службе и стицање прихода 
путем вршења функције у јавној служби, стицање користи на одго-
варајућој функцији у државном предузећу путем задовољења при-
ватних пословних интереса и путем крађе63).

При томе су у литератури честе различите типологије корупци-
је64). Тако се истиче криминолошко-криминалистичка типологија 
корупције која разликује: уличну, уговарачку, политичку, судску и 
привредну корупцију65). Позната је такође и класификација коруп-
ције на: а) државну корупцију (активност појединаца, скупина и 

60) М. Секуловић, Транзиција и корупција, Ниш, 2000. године, стр. 1.
61) М. Бошковић, Криминалистика методика, Београд, 1998. године, стр. 413-414.
62) В. Анић, И. Голдштајн, Рјечник страних ријечи, Загреб, 1999. године, стр. 729.
63) Б. Петровић, Г. Мешко, Криминологија, Сарајево, 2004. године, стр. 183-184.
64) Више: Б. Беговић, Б. Мијатовић, Корупција у Србији, Београд, 2001. године.
65) Ж. Сачић, Корупција и њено сузбијање у свијету и у Хрватској – криминолошко-крими-

налистички аспекти, Полиција и сигурност, Загреб, број 1-2/1998. године, стр. 3-4.
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фирми у приватном и јавном сектору који остварује утицај на ства-
рање закона, прописа, уредби и других владиних политика у сво-
ју корист, као резултат незаконитог и нетранспарентног пружања 
приватних услуга владиним службеницима) и б) административну 
корупцију (намерно наметање искривљавања постојећих закона, 
правила и прописа да би се пружила предност владиним или невла-
диним актерима као резултат незаконитог или нетранспарентног 
пружања приватне користи јавним службеницима)66).

У безбедносној литератури67), где се разматрају питања ко-
рупције као фактора угрожавања безбедности, разликује се више 
типологија корупција. Тако се корупција може поделити на: а) ко-
рупцију у друштвеном сектору (корупција у чистом облику), б) ко-
рупцију у приватном сектору и в) мешовиту корупцију или се пак 
корупција дели на: а) активну корупцију и б) пасивну корупцију. 
Такође се корупција може поделити на: а) спољну или међудржав-
ну корупцију, б) унутрашњу или националну корупцију и в) комби-
новану корупцију.

Неретко се у литератури корупција означава и као системска 
девијација. Она се дефинише као поступак подмићивања службе-
ног лица од кога се захтева да уз одређену надокнаду (провизију), 
а у корист даваоца мита, учини оно што не сме или не учини оно 
што по службеној дужности мора да учини, да пружи некоме про-
тивправну услугу, омогући привилегију, смањи или опрости порез 
или одређену казну68). Она настаје привилегованим коришћењем 
позиције у систему од стране неке интересне групе која делује се-
би у корист, а на штету система као целине69). При томе се разли-
кују три општа типа корупције. То су: а) корупција за остваривање 
права (подмићивање да би се лакше и брже дошло до легалног), б) 
корупција за кршење права (подмићивање да би се избегла казна 
за прекршај закона) и в) корупција за мењање права (подмићивање 
оних који доносе законе за прилагођавање права интересима круп-
них корупционаша). 

Код кривичних дела корупције70) кроз законе се искоришћава 
власт (било у државном органу, предузећу, установи или другом 
66) Б. Петровић, Г. Мешко, Криминологија, op. cit. стр. 187.
67) Љ. Стајић, Основи безбедности, op. cit. стр. 127-128.
68)  Ј. Крегар, Појава корупције, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Загреб, број 

1/1997. године, стр. 23-42.
69)  М. Митровић, Увод у социологију и социологију права, Београд, 2007. године, стр. 299-

301.
70) М. Ђорђевић, Ђ. Ђорђевић, Кривично право, Београд, 2005. године, стр. 223.
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правном лицу) злоупотребом службеног положаја или овлашће-
ња. Стога се овде увек и ради о повреди интегритета службе, у 
нападу на законитост оних који су овлашћени и дужни да закони-
то поступају. Заправо, корупција обухвата не само подмићивање у 
ужем смислу (примање мита и давање мита), већ и један шири круг 
криминалних делатности у служби које углавном представљају раз-
личите облике злоупотреба71). Корупција у служби – захтевање и 
примање поклона или какве друге користи у вези са службом (са 
вршењем или невршењем службене дужности) стара је друштвена 
појава која представља озбиљан друштвени проблем јер угрожава, 
с једне стране, законито и правилно вршење службе, а с друге стра-
не, омогућује неосновано и незаконито стицање имовинске кори-
сти72).

Корупција је, заправо, кварење институција система на начин 
да се јавно овлашћење које има неки субјект (носилац јавног овла-
шћења) злоупотреби односно да тај субјект приватизује своју јавну 
функцију у нелегитимне и нелегалне профитабилне сврхе. Дакле, 
суштина и извориште коруптивног понашања се налази у јавном 
овлашћењу или некој надлежности у најширем смислу која се кри-
минализује путем злоупотребе. То значи да се корупција везује за 
друштвене, јавне, државне институције правом уређене као нешто 
што је по себи већ јавно. Због тога је корупција „криминалитет у 
институцијама и путем институција“73).

Корупција обухвата посебне видове богаћења појединаца или 
група74) односно стицање материјалне или било какве друге кори-
сти на начин који нема правног основа и који је у супротности с мо-
ралним схватањем одређеног друштва, што се директно одржава 
на наступање одређених друштвених штетних последица. У нају-
жем правном смислу, многи аутори75) под појам корупција подводе 
примање и давање мита, као и посредовање у овим забрањеним ак-
тивностима. Такође се корупција одређује као фактор угрожавања 
безбедности друштва у целини и појединих његових сегмената те 
71) М. Ђорђевић, Ђ. Ђорђевић, Кривично право, Београд, 2005. године, стр. 223.
72) Љ. Лазаревић, Кривично право, Посебни део, Београд, 2003. године, стр. 320.
73) С. Пихлер,  Слобода медија као фактор  борбе против корупције, Зборник радова, При-

вредни криминал и корупција, Београд, 2001. године, стр. 196-197.
74)  М. Бошковић, Актуелни проблеми сузбијања корупције, Београд, 2000. године, стр. 

11.
75)  Д. Јовашевић, Лекискон кривичног права, Београд, 2006. године, стр. 185.
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представља прикривени и подмукли облик привредног криминали-
тета76).

И у иностраној правној литератури могу се наћи различита 
појамна одређења корупције. Тако једни аутори77) корупцију сма-
трају тржишним феноменом, односно специфичном илегалном 
трансакцијом . Према другима78) корупција је повезана са чином 
подмићивања чиме се прикрива злоупотреба власти која је пону-
кана проценама личне користи који не мора бити нужно новчано 
исказана . Дакле, корупција се схвата као понашање које одступа 
од формалних обавеза јавне улоге ради приватних или статусних 
или новчаних добити повезано са кршењем норми (правних, дру-
штвених или моралних) ради вршења личних утицаја што у себе 
укључује: подмићивање, непотизам или злоупотребу службеног по-
ложаја79). 

Завршна разматрања

За протеклих пет деценија, Европска унија, као регионална 
економска, политичка и безбедносна организација је прошла кроз 
више фаза свога развоја почев од Шенгенског споразума (1985.) 
и Шенгенске конвенције (1990.) те Уговора из Мастрихта (1992.) 
и коначно Конвенције Еуропол(1995.) и Уговора из Амстердама 
(1997.) који су представљали квалитативни помак у њеној органи-
зацији, надлежностима и деловању у борби против различитих 
облика криминалитета, а посебно против корупције као најизрази-
тијег облика савремених форми транснационалног организованог 
криминалитета. Као једно од важних поља деловања – тзв. „трећи 
стуб“ Европске уније се огледа у њеној активности на изградњи и 
унапређењу „простора слободе, безбедности и правде“. У оквиру 
ове области, посебно је значајна активност Европске уније, њених 
појединих органа, „група“ и самих држава чланица у предузима-
њу превентивних мера у циљу спречавања и сузбијања посебно 
опасних противправних понашања појединаца и група која су од-
76) Љ. Стајић, Основи безбедности, op. cit. стр. 126-127.
77) D. H. Bayley, The Effects of Corruption in a Development Nation, Western Political Quar-

terly, broj 4/1966. godine, str. 719-723.
78)  S. Nye, Corruption and Political Development, A Cost Benefit Analyses, American Politican 

Science Review, broj 2/1997. godine, str. 419.
79)  Д. Полшек, Социолошка објашњења корупције, Друштвена истраживања, Загреб, број 

2-3/1999. године, стр. 443-455.
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ређена као тешка међународна кривична дела као што је, између 
осталих, и корупција. 

Различити су облици и видови угрожавања безбедности у цели-
ни или појединих њених сегмената (међународне, регионалне или 
националне безбедности). Свакако да један од посебно опасних 
облика угрожавања безбедности данас представља криминалитет 
уопште, а у оквиру њега организовани, транснационални кримина-
литет који не познаје границе између држава, па ни између поједи-
них континената. Циљ је организованог вршења кривичних дела, 
између осталог, и прибављање противправне имовинске користи 
за појединце, групе, па и читаве организације (односно понекад и 
целе државе

На тај начин је постављена солидна правна и институционална 
основа већег броја савремених држава које су се ујединиле у насто-
јању да се спрече и сузбију најопаснији видови и облици организо-
ваног транснационалног криминалитета имовинског карактера као 
великог безбедносног проблема који не познаје границе између др-
жава, па и између континената. Криминалитет посебно онај орга-
низованог карактера данас широко премашује границе појединих 
држава и постаје интернационални безбедносни проблем широких 
размера са тенденцијом даљег продирања у све поре друштва. 

Тако, савремено друштво, како у националним, тако и у међу-
народним размерама карактерише једна изузетно опасна појавна 
форма испољавања транснационалног организованог криминали-
тета. То је корупција (кроз непосредно или посредно примање и 
давање мита у виду поклона, предмета или друге имовинске кори-
сти). Тако корупција представља предмет проучавања правне, по-
литиколошке, међународне, безбедносне и друштвене теорије, али 
и правне праксе и криминалне политике. Све то треба да води је-
динственој и целовитој активности свих друштвених субјеката на 
свим нивоима, укључујући и међународну заједницу, а не само по-
једине државе, како би се корупција смањила, искоренила, спречи-
ла односно сузбила или ако то није могуће онда бар минимизирала 
у свом појавном испољавању и проузроковању штетних последица 
на данашњем нивоу развоја.
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JURISDICTION OF THE EUROPEAN UNION IN PREVEN-
TION AND SUPPRESSION OF THE CORRUPTION

Summary
In recent period the European Union, as a regional eco
nomic, political and security organization, has gone 
through several developmental phases, making a positive 
step forward in its organization, jurisdiction and activity, 
and therefore creating a most powerful international or
ganization in the world. A so called „third pillar“ of the 
European Union, as one of important fields of its activ
ity, is building and developing „a space of freedom, safety 
and justice“. Within this field, among activities of the Eu
ropean Union, its certain bodies or specialized agencies, 
„groups“ and the memberstates, there is one important 
activity in particular. It is taking preventive measures with 
aim of prevention and suppression of particularly danger
ous antilegal behavior of individuals and groups, that is 
defined as harsh international criminal acts, in particular 
the corruption and organized crime. In this text author an
alyzed the position and role of the European Union in pre
vention and suppression of the corruption as a highly dan
gerous way of imperiling and harming economic, financial 
and trade interests of the European Union in general, as 
well as the interests of its memberstates separately. 
Key Words: European Union, security, contracts, sugges
tions, criminal act, corruption, receiving bribe, offering 
bribe, criminal rensponsibility, punishment
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Сажетак
Став матураната и студената добојске регије пре
ма приватним факултетима је подјељен и разликује 
се од случаја до случаја. Највећи дио ученика је слабо 
информисан о приватним факултетима, има индифе
рентан према њима и оријентисан је ка државним фа
култетима. То је израженије код гимназијалаца него 
код техничара. За већину матураната, при избору фа
култета је најбитније да студирају оно што их инте
ресује, а затим да могу пронаћи посао са тим занима
њем. Постоји извјестан страх код младих да дипломе 
приватних факултета неће бити признате или једна
ко цијењене при запошљавању. Ипак, један дио младих 
је спреман да студира на приватним факултетима и 
они имају своје разлоге за такву одлуку. Они препозна
ју квалитет и нови, модернији приступ студирању и 
студентима који се покушава успоставити на неким 
приватним факултетима. Надамо се да ће се из масе 
факултета издвојити они који ће помјерати стандар
де у високом образовању и израсти у значајне образов
не и научне установе на нашим просторима. 
Кључне ријечи: приватни факултети, високо обра
зовање, Слобомир П Универзитет, јавно мњење, Репу
блика Српска
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УВОД

U првом дијелу се износе запажања о стању у високом образова-
њу у БиХ у последњих неколико година, наглашавајући спо-

рост реформи, неуређеност образовног система и погубан утицај 
дневне политике на карактер и брзину реформи. 

У другом дијелу се анализира бројност студената у РС у пери-
оду 2001-06. године. Према званичној статистици, у том периоду 
је забиљежен растући тренд уписивања бруцоша на факултете. На 
узорку матураната из добојске регије провјерићемо да ли се и на-
редне школске године може очекивати велико интересовање за сту-
дирање или је запажени тренд био пролазног карактера. 

У трећем делу се износе резултати анкете. На почетку се изно-
се основне информације о узорку, даје се оцјена рада приватних 
факултета у очима јавности, затим се упоређује популарност др-
жавних и приватних факултета, те СПУ пореди са другим приват-
ним факултетима. Следеће поглавље нам објашњава због чега су се 
студенти опредјелили да упишу одређени факултет и да ли учени-
ци, тј. будући студенти, одлуку о уписивању одређеног факултета 
доносе сами или уз сугестију родитеља. У последњем поглављу 
се показује да су за већину матураната који намеравају студирати 
далеко прихватљивији државни од приватних факултета, али ови 
други временом успјевају да привуку значајан дио средњошколаца 
и постају све прихватљивији. 

СТАЊЕ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БИХ И РС  
У ПОСЛЕДЊИХ НЕКОЛИКО ГОДИНА

БиХ је 2003. потписала Болоњски споразум, чиме се формално 
обавезала да ће спроводити реформе високог образовања и усагла-
шавати их са европским стандардима. Иако се у старту каснило 
четири године, ни након потписивања споразума није се довољном 
брзином напредовало, тако да се БиХ у 2005. налази још увијек 
на самом европском зачељу по оствареним реформама, дијелећи 
последњу позицију са Андором и Србијом1). Страначке поделе у 
земљи су успоравале реформу високог образовања која је била под 
јаким политичким утицајем. Бошњачки политичари су намјерава-
1) У току писања ове студије, у мају 2008. је изашла обимна студија „Анализа положаја 

младих и омладинског сектора у БиХ’’ агенције Prism Research из Сарајева, где се наво-
ди да је БиХ на 38. месту од 40 европских држава, према степену спроведених реформи 
у високом образовању.
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ли да искористе тај проблем да би извршили пренос надлежности 
високог образовања на државни ниво и контролисали реформу из 
Сарајева, док су политички представници из РС грчевито бранили 
ентитетску надлежност над високим образовањем. Очигледно је да 
је високо образовање, као један од најважнијих развојних ресурса, 
остало заробљено у рукама политике. За то вријеме су испаштали 
студенти у БиХ јер су реформе непотребно касниле, а услед спо-
рости у доношењу нових закона, створена је хаотична ситуација. 
Пошто није било довољно снаге да се контролише отварање нових 
факултета и усмјерава реформа високог образовања, нити на енти-
тететском нити на државном нивоу, свако је радио по своме. 

У РС је последњих година дошло до отварања на десетине но-
вих, углавном приватних факултета. Први приватни факултет је Ко-
муниколошки из Бање Луке, основан 2000. године, а први приватни 
универзитет је Слобомир П Универзитет из Слобомира (у близини 
Бијељине), основан 2003. године. Протеклих година је став јавно-
сти према приватним факултетима био углавном негативан, мада је 
било и оних који су позитивно оцењивали рад (неких) приватних 
факултета. Дио академске и стручне јавности замјера приватним 
факултетима на лошем кадру, слабој организованости, недостатку 
простора и опреме, високим цијенама школовања, премда су слич-
ни проблеми постојали и на државним факултетима: пренатрпане 
учионице, преобиман упис самофинансирајућих студената, непо-
стојање одговарајуће опреме за наставу, корупција. Ипак, о томе се 
мало причало у јавности. 

Главни креатори јавног мњења по питању високог образовања 
су универзитетски професори и ресорно министарство. На жалост, 
оцене професора су се разликовале према томе гдје су били запо-
слени. Професори државних факултета су годинама прећуткивали 
недостатке и неправилности у раду државних факултета, а оштро 
су се успротивили против најмање грешке на приватним факулте-
тима. С друге стране, професори приватних факултета и њихови 
оснивачи су се позивали на своје легитимно право да образују сту-
денте јер су створене законске могућности за то. Они су свакако 
били у подређеној позицији јер су морали да се бране од оштрих 
медијских напада конкуренције са државних установа. У многим 
областима су заостајали јер су то били факултети који су тек наста-
јали и то без помоћи државе. Поред тога, став државних органа и 
медија о приватним факултетима је био некоректан, неријетко пот-
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цјењивачки. Уствари, држава је својим немаром и инертношћу на-
нела штету факултетима који су држали до квалитета образовања, 
били они државни или приватни. Најпре је створено хаотично ста-
ње, услед одсуства законске регулације и веома меканих прописа 
за оснивање нових факултета, што је било плодно тле за злоупотре-
бе, о чему је јавност упозната. Не треба заборавити да је РС изда-
вала дозволе за рад таквим високошколским установама, неријетко 
под сумњивим околностима и без испуњавања минималних услова 
у погледу квалитета. Кад је хаос већ створен онда се кренуло у 
медијску акцију против приватних факултета, не правећи готово 
никакву разлику међу њима. У медијима је створена једнострана и 
стереотипна слика, која не прави разлику између добрих и лоших 
приватних факултета. На једној страни су државни факултети, који 
су „добри’’, а на другој приватни који су „лоши’’. У таквој ситуаци-
ји, онима који сматрају да су потцјењени, не преостаје ништа дру-
го него да покушају сами да поправе своју пољуљану репутацију, 
наравно са властитим новцем. 

Тек у 2007. години долази до нешто бољег односа државе пре-
ма приватним факултетима. Стидљиво се признаје да су неки при-
ватни факултети задовољавајућег стандарда у погледу квалитета 
и добијају лиценцу за рад: пет приватних универзитета и четири 
високе приватне школе у РС. У РС је Закон о високом образовању 
донесен 2006. док је након вишегодишње расправе у Парламетну 
БиХ донесен Оквирни закон о високом образовању у БиХ, јуна 
2007. Проблем са овим Оквирним законом је тај што држава нема 
нити надлежности, нити механизама за његово спровођење, што ре-
зултира у некоординисаном спровођењу на државном нивоу и спо-
рости реформи. Ипак, главни проблем је у ФБиХ где постоје разли-
чити прописи и пракса по кантонима. На помолу је успостављање 
Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета и 
Центра за информисање и признавање докумената чиме би фор-
мално дипломе у БиХ биле равноправне са европским. Очигледно 
је да се полако почиње уводити ред у област високог образовања, 
мада превише споро и уз почетно кашњење од неколико година за 
европским земљама. Још увек је читав процес под јаким политич-
ким притиском. Чини се да су странке и политичари преузели од 
академске заједнице „бригу’’ за високо образовање. Забрињавајуће 
је и то што је интелектуална заједница ентитетски подијељена, без 
значајније научне сарадње, што је довело до провинцијализације и 



стр: 11631180.

- 1167 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

заостајања науке у БиХ. Тако је земља доведена у ситуацију да има 
све више факултета и научних установа, а све мање праве науке и 
истраживачког рада. Очигледно је да нема јасно изграђене свести 
и визије у ком правцу треба да се креће реформа високог школства 
и шта она треба да донесе. 

Што се тиче СПУ он је у очима власти РС, а вјероватно и јавно-
сти, позитивно оцијењен2). Ипак, академска јавност и државни фа-
култети су још увек индиферентни према СПУ. Да ли је у питање 
неинформисаност или нешто друго, отворено је питање. 

ГЛАВНЕ ХИПОТЕЗЕ

Након изношења основних запажања о стању у високом школ-
ству РС и БиХ, изнећемо неке полазне хипотезе које се односе на 
емпиријски дио истраживања:

Х1: Ученици су више окренути ка државним факултетима и ви-
ше их вреднују од приватних. Став према било којем појединачном 
приватном факултету, па и СПУ, се формира у сенци генералног 
става према приватним факултетима који је у суштини негативан, 
понекад оптерећен предрасудама или заблудама. Негативан став 
најчешће имају гимназијалци. Ипак, мислимо да има један број 
матураната који имају позитиван или барем неутралан став према 
приватним факултетима. 

Х2: Због начина рада и постигнутих успјеха студената СПУ, 
сматрамо да ће испитаници позитивније оценити СПУ од осталих 
приватних факултета у РС. Мислимо да ће се то показати јасније 
код оних испитаника који су више упознати са СПУ, било да су сту-
денти СПУ или су на неки други начин информисани о њему.

Х3: У школској 2008/09. години се очекује наставак тренда ве-
ликог интересовања матураната у добојској регији за студирање. 
2) Антон Касиповић, министар просвјете и културе у Влади Републике Српске, поводом 

промоције прве генерације дипломираних студената, изјавио је: “Упосленици Слобо-
мир П Универзитета су Уредбу Владе о оснивању високошколских установа, коју је 
донијело Министарство просвјете и културе, даље краеативно разрадили, формирали 
студијске програме које заиста могу препоручити, имају одговарајући наставни кадар, 
изванредне услове за рад, тако да мислим да је ријеч о високошколској институцији ко-
ја у сваком случају јесте референтна и рекао бих да је привилегија студирати на овом 
универзитету.” (www.spu.ba/vijesti.php?id=499)



- 1168 -

Александар Јанковић СТАВОВИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ДОБОЈСКЕ ...

УЗОРАК 

Узорак покрива ученике из свих градова из околине Добоја 
укључујући и ФБиХ, сем Брода и Вукосавља. Састоји се од 668 
испитаника, од тога 602 ученика-матураната и 66 студената треће 
и четврте године СПУ. Узорком смо обухватили скоро 1/5 гимнази-
јалаца и скоро 1/3 техничара из добојске регије. Узорак је репрезен-
тативан у територијалном смислу јер покрива једанаест градова. 
Међутим, није репрезентативан по заступљености ученика гимна-
зија и осталих школа јер у узорку имамо 32,7% гимназијалаца и 
64,6% техничара (у добојској регији има 45,5% гимназијалаца и 
54,5% техничара). Узорак није случајан у стриктном смислу, јер је 
анкетирање вршено у склопу промоције СПУ и било је од другора-
зредног значаја у односу на промоцију. Ипак, надамо се да то неће 
значајније утицати на ваљаност резултата јер узорак обухвата око 
1/4 популације. Анкетирање је обављено у марту и априлу 2008. 
године.

Ако би хтјели да сумирамо најважније грешке узорка онда мо-
рамо истаћи да су оне учињене у највећој мјери у узорку ученика. 
Код студената смо постигли веома квалитетан узорак јер су нам 
студенти били лако доступни. Од грешака узорка треба истаћи: (1) 
Ситуацију у којој је вршено анкетирање јер је промоција засјенила 
важност анкете; у случајевима кад се промоција обављала у згради 
СПУ анкету су попуњавали ученици који су били заинтересовани 
за промоцију, (2) Могућност утицаја директора школа на то које 
одјељење ће бити анкетирано, кад се промоција обављала по шко-
лама, (3) Презаступљеност гимназијалаца кад се промоција оба-
вљала по школама (52,2%), а премалу кад се промоција обављала 
у згради СПУ (14,2%). Супротно важи за матуранте средњих струч-
них школа. (4) Могућност појаве „хало ефекта’’, тј. попуњавања 
упитника у пару.

СОЦИОДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЗОРКА 

Пол. У узорку имамо само 38% испитаника мушког пола, 
61,7% испитаница, а подаци за једног испитаника нису познати. 

Старост. Доња старосна граница је 1979. годиште, а горња 
1990. Модалне вредности за ученике су 1989. и 1990. годиште 
(85,3% укупног узорка), а за студенте 1985. и 1986. годиште (6,9% 
од укупног узорка).
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Мјесто становања и територијални распоред. Око 40% испита-
ника станује у сеоским, а 19% у приградским насељима. Остали 
испитаници станују у градским срединама, али будући да се ради 
о мањим градовима, дупло више је оних из центра него из ширег 
подручја града. Код испитаника који живе у ФБиХ имамо већу за-
ступљеност сеоског становништва у односу на испитанике из РС. 
Доста ученика путују у школу, а једанаесторо њих иде у други енти-
тет у школу, од тога деветоро у ФБиХ. Што се тиче студената, око 
70% су Добојлије, што потврђује да је СПУ локални универзитет, 
док 7,5% долазе из ФБиХ и 1,5% из Брчког. Послије Добоја, најви-
ше студената живи у Модричи и Теслићу. Међу ученицима имамо 
18,6% из Добоја, док је 32,8% оних који станују у ФБиХ. Иако је 
добојска регија насељена етнички мјешовитим становништвом, ве-
ћина испитаника су из РС, 67% ученика и 88% студената. 

АНАЛИЗА БРОЈНОСТИ СТУДЕНАТА У РС  
У ПЕРИОДУ 20012006. И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 

2008/09. ГОДИНУ 

У наведеном периоду у РС је дошло до конвергенције броја 
ученика који заврше четворогодишњу средњу школу и броја ново-
уписаних студената. Тај број се на крају периода стабилизовао око 
9.000 у обе групе. 

Број оних који се први пут уписују на прву годину студија је на-
растао у периоду 2001-06. код гимназијалаца за 32,4% а код техни-
чара за 46,1%. Укупан број бруцоша у РС у посматраном периоду 
се повећао са 17 на 27,5 хиљада. Број високошколских установа се 
скоро удвостручио, највише због који се први пут убрзаног оснива-
ња приватних факултета3). На основу броја студената и факултета, 
могли бисмо закључити да је високо образовање, доживјело про-
цват. Ипак, квантитативни раст не значи и раст квалитета. Напро-
тив, постоје оправдане сумње у квалитет неких новооснованих фа-
култета. 

Ако бисмо у наведеном периоду посматрали колико ученика 
заврши средње школе, а колико се упише на факултете дошли 
би да сазнања да се разлика из године у годину смањује, да би се 
2005/06. број бруцоша скоро изједначио са бројем свршених сре-
3) Статистички билтен бр. 3 - Високе школе, Завод за статистику Републике Српске, 

Бања Лука, 2007. , стр. 7-11; Статистички билтен бр. 6 – Средње школе, Завод за ста-
тистику Републике Српске, Бања Лука, 2007. , стр. 9-13.
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дњошколаца четворогодишњих школа. Разлика се смањује и због 
повећаног интересовања нешто старијих особа за студирање. Они 
обично студирају и раде, тако да су то углавном ванредни студе-
нти. Око једне трећине свих ванредних студената су они изнад тр-
идесет година старости. Неки од њих су силом прилика одлучили 
да студирају да би задржали своја радна места, како под притиском 
отпуштања услед приватизације, тако и под притиском реформи 
државних установа.
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Svršeni srednjoškolci gimnazija i tehničkih škola u RS

Brucoši po prvi put u RS

График 1: Свршени средњошколци и бруцоши по први пут  
у РС (извор: Статистички билтени, бр. 3 и бр. 6, Завод за  

статистику РС)
Табела 1: Намјере ученика добојске регије да студирају (март-април 2008.) 

Занимање ученика
Да ли ће студирати након средње школе

УкупноДа
Није још 
одлучио/

ла
Волио бих, 
нема услова Не

Гимназијалци 
(197) 95,9% 3,0% 1,0% / 100,0%

Техничари (389) 63,2% 25,7% 6,7% 4,4% 100,0%
Непознато (16) 75,0% 18,8% 6,3% / 100,0%

Укупно 74,3%
(447)

18,1%
(109)

4,8%
(29)

2,8%
(17)

100,0%
(602)

Сада ћемо извршити пројекцију уписа на факултете матурана-
та из добојске регије у новој школској години. Према подацима из 
анкете, око 3/4 матураната се изјаснило да ће студирати4). Ако би се 
то остварило било би око 1700 новоуписаних студената из добојске 

4) Према студији „Анализа положаја младих и омладинског сектора у БиХ’’ из 2008. го-
дине, нето стопа уписа младих на нивоу високог образовања износи само 24% што се 
драстично разликује од наших података (прим. А. Ј.)



стр: 11631180.

- 1171 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

регије5). Веома је мало оних који „желе студирати, али немају усло-
ва’’ или „неће студирати’’, али вјероватно ће се ова категорија про-
ширити пошто ће неки пронаћи посао, неки ће одустати јер немају 
потребна знања или радне навике, други немају новац и тсл. Нас 
највише интересују ученици који „нису још одлучили’’ да ли ће сту-
дирати, а таквих је више од стотину ученика. Они тек треба да се 
одлуче да ли ће студирати, у којем граду и на којем факултету. 

Ученици се према школама које похађају доста разликују по 
питању намјере да студирају. Скоро сви гимназијалци желе да сту-
дирају, што је очекивано. Међу њима нисмо имали испитаника ко-
ји су се изјаснили да ’’неће студирати’’, а само 4% још увек нису 
донели одлуку или немају услова да студирају. Гимназијалци су вје-
роватно одлуку о томе да ли ће студирати донијели пре завршетка 
школе. Све остале групе ученика су прилично уједначене по пита-
њу намере да студирају, а по појединим струкама се њихова засту-
љеност се креће од 51,5% до 67%. Једино су ученици из технич-
ких струка (машински, грађевински, електро и дрвни техничари) 
одступали од просека јер је међу њима било испод просјека оних 
који желе студирати (51,5%), а изнад просјека оних који ’’још нису 
одлучили’’ (32,4%), у односу на остале средњошколце. Они су ве-
роватно притиснути бригом око доношења одлуке јер су техничке 
студије релативно тешке, а њихова предзнања скромна. 

Наши подаци су потврдили хипотезу да ће се тренд популарно-
сти студирања на студијама првог циклуса наставити и ове школ-
ске године. Изгледа да се не ради о неком пролазном тренду, него 
напротив, последњих година у РС је изражен тренд све већег упи-
сивања матураната на факултете. Вероватно ће се и увећати број 
студената како европске интеграције буду напредовале.

Што се тиче студија другог циклуса, скоро 1/3 студената треће 
и четврте године СПУ су заинтересовани за такав студиј, а више од 
половине анкетираних студената су само потенцијални кандидати, 
тј. нису још одлучили да ли ће студирати на мастер студијама. Иако 
су још у току реформе високог школства, све више постају попу-
ларне мастер студије, јер се 30% студената треће и четврте године 
изјаснило да ће уписати постдипломске студије.

5)  У школској 2005/06. било је 3305 студената свих година чије је пребивалиште било уну-
тар неке општине добојске регије, не укључујући Брод, Вукосавље и ФБиХ (Билтен 
Високог образовања, бр. 6, Завод за статистику РС, Бања Лука). 
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Табела 2: Намјере студената СПУ да упишу постдипломске студије (април 
2008), у %

Одговори Година студија УкупноТрећа Четврта
Да 26,3 35,7 30,3 (20)
Нисам још одлучио/ла 55,3 50,0 53,0 (35)
Волио бих, немам 
услова 5,3 7,1 6,1 (4)
Не 13,2 7,1 10,6 (7)
Укупно 100,0 (38) 100,0 (28) 100,0 (66)

ОПШТИ СТАВ О ПРИВАТНИМ И ДРЖАВНИМ 
ФАКУЛТЕТИМА У РС (С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СПУ) 

И ЊИХОВА ПОЗИЦИОНИРАНОСТ

Хтјели смо добити општу оцјену испитаника према приватним 
факултетима и њихов став којим факултетима дају предност, држав-
ним или приватним, без обзира да ли своје оцјене формирају на 
основу чињеница или предрасуда6). Стиче се утисак да је јавност 
слабо упозната са радом приватних факултета. Око 39% испитани-
ка „не знају ништа’’ или „знају веома мало’’, док само 6% испита-
ника „знају скоро све’’, а 49% „знају само понешто’’ о приватним 
факултетима у РС. Ученици су мање упознати са радом приватних 
факултета од студената, што се да објаснити њиховом мањом оку-
пираношћу том проблематиком и мањим интересовањем за приват-
не у односу на државне факултете. Стога, не чуди да 44,4% уче-
ника нису били у стању да оцјене рад приватних факултета. Од 
афирмативних одговора, најбројнији су умјерени. Да су „добри 
само неки’’ приватни факултети оцењује 37,1% анкетираних и та 
оцена је доста израженија код студената. Екстремне оцене „добри 
су сви’’ или „лоши су сви’’је дало 12,4% испитаних и занимљиво је 
да је било више позитивних него негативних оцена. Екстремнијим 
оценама су били склонији ученици што се може довести у везу са 
њиховом слабијом информисаношћу, али и стереотипима који че-
сто попуњавају недостатак тачних информација7). 

Даља анализа нас је водила на поређење СПУ са другим при-
ватним факултетима. Опет смо имали проблем да скоро половина 
6)  На жалост, у ту сврху смо само имали на располагању да анкетирамо ученике и студен-

те СПУ, али не и студенте државних и других приватних факултета. То може да утиче 
на пристрасност добијених одговора (прим. аут.)

7)  Из социјалне психологије је познато да екстремније ставове дају они који су слабије 
информисани о презентованом материјалу или гаје предрасуде. 
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ученика нису дали одговор на ово питање8). Око трећине анкети-
раних ученика су сматрали да је ’’СПУ бољи од других приватних 
факултета’’, а упола мање је оних који мисле да је ’’исти као дру-
ги’’. Занемарљив је удио ученика који сматрају да је „СПУ гори 
од других“. Иако су гимназијалци прилично ненаклоњени према 
приватним факултетима, они су у 26,4% случајева сматрали су да 
је СПУ ’’бољи од других приватних факултета’’, док је исту оцјену 
дало 35,5% осталих ученика. Оних који сматрају да је ’’СПУ гори 
од других’’ има занемарљиво мало – 1,5% гимназијалаца и 0,8% 
осталих ученика. Неутралан став да је ’’СПУ исти као други при-
ватни факултети’’ је нешто заступљенији код гимназијалаца и за 
њега се определио сваки четврти гимназијалац и сваки седми уче-
ник техничких школа. Студенти су доста боље оцјенили СПУ, што 
је очекивано с обзиром да студирају на том универзитету.

Табела 3: Шта мислите о приватним факултетима у РС
Одговори Ученици Студенти Укупно

Добри су сви 8,5 3,0 7,9
Добри су само неки 32,9 75,8 37,1
Углавном нису добри 8,6 6,1 8,4
Лоши су сви 4,7 3,0 4,5
Не знам 44,4 12,1 41,2
Без одговора 1,0 / 0,9
Укупно 100,0 (602) 100,0 (66) 100,0 (668)

Ако посматрамо одговоре испитаника према месту становања 
и полу, благо позитивније оцене о СПУ дају они који су настањени 
у ФБиХ и младићи у односу на дјевојке.

Табела 4: Шта мислите о СПУ у односу на друге приватне факултете у Р. 
Српској

Одговори Ученици Студенти Укупно
Бољи је од других 32,4 75,8 36,7
Гори је од других 1,3 / 1,2
Исти као други 16,8 9,1 16,0
Не знам 47,8 7,6 43,9
Без одговора 1,7 7,6 2,2
Укупно 100,0 (602) 100,0 (66) 100,0 (668)

Они испитаници који сматрају да је СПУ „бољи од других при-
ватних факултета у Републици Српској’’ (укупно 245) су навели 
следеће разлоге зашто тако сматрају: добри услови за студирање 
(59 испитаника), познати и угледни професори (24), под утицајем 
презентације Универзитета (13), признате дипломе/угледан универ-
8)  Ипак се ради о комплексној процени који захтева одређени ниво упућености у рад фа-

култета. 
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зитет (10), чуо/ла од других позитивно о СПУ (8), боља могућност 
запослења (6), СПУ пружа више од других (6), порцијално пола-
гање испита путем колоквијума (5), постоји широк избор факул-
тета (4), нема корупције (3), близина мјесту становања (3), цијена 
приступачна (2), размјена студената/могућност одласка у иностран-
ство (2), сарадња са другим универзитетима (2), добар наставни 
план и програм (2), добра сарадња и фер однос професор-студент 
(1), досадашњи резултати у раду СПУ (1), због тога што студира на 
СПУ (1), без одговора или не зна (94).

Они који сматрају да је „СПУ гори од других приватних факул-
тета у РС’’ (укупно 8) су навели следеће разлоге: не жели студира-
ти на приватном факултету (1), свако може завршити приватни фа-
култет (1), корупција на приватним факултетима (1), без одговора 
или не зна (5).

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ФАКУЛТЕТА  
И ЊЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ

Ова одлука је тешка јер се односи на избор будуће професије. 
Сваки млад човјек зна да од ње зависи будућност. Чини се да је све 
битније препознати пулс тржишта и изабрати праву струку, јер се 
млади у БиХ тешко запошљавају9). Пошто држава већ дуже врије-
ме не прати потребе тржишта, образовна структура је прилично 
неусклађена са реалним потребама тржишта. 

Будући да у време анкетирања више од 100 ученика није зна-
ло да ли ће студирати, а још више ученика није знало шта и где ће 
студирати, то нам даје за право да претпоставимо да одлука није 
коначна бар за један дио ученика.

Због тога смо сматрали да је објективније тражити мишљење 
студената да се ретроспективно врате у вријеме кад су се они упи-
сивали на факултет и да нам одговоре ко је донио одлуку о избо-
ру факултета. Подаци су очекивани, а говоре да се одлука доноси 
потпуно аутономно у 78,8% случајева, а код 21,2% студената уз 
малу „асистенцију’’ родитеља. Родитељи су нешто више утицали 
на одлуку код дјеце женског пола (27,5%), него код мушке дјеце 
(12,5%). То би могло да значи да су још увијек родне поделе у дру-
штву изражене по питању професионалне оријентације. Није било 
9)  Према подацима из 2008. стопа незапослености младих у БиХ је 58,5% и скоро четво-

роструко је већа него у ЕУ. Наведено према: Анализа положаја младих и омладинског 
сектора у БиХ, стр. 11. 
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случајева да су родитељи сами одлучивали шта ће њихово дијете 
да студира.

Да бисмо дошли до података чиме се ученици руководе при из-
бору факултета понудили смо им десетак типичних одговора које 
смо унапред формулисали. Они су бирали по три најважнија. 

Табела 5: Шта им је најважније при избору факултета, у % (ученици, н=602)
На 

првом 
мјесту

На 
другом 
мјесту

На 
трећем 
мјесту

Збирно

1. Да су добри услови за студирање 12,6 15,3 20,1 48,0
2. Да је то државни факултет 8,6 4,5 4,8 17,9
3. Да је прихватљива цена  
    школарине 9,1 15,3 13,6 38,0

4. Да студирам оно што ме  
    интересује 42,4 19,4 7,3 69,1

5. Да могу лакше да се запослим с  
    тим факултетом 13,6 24,4 20,6 58,6

6. Да постоји споразум о сарадњи са 
    страним фак. 0,5 1,3 3,2 5,0

7. Да је то угледан и цењен фак. 2,3 5,0 8,8 16,1
8. Да могу брзо и лако да завршим  
    фак. 1,0 2,8 6,6 10,4

9. Да је у мом граду или непосредној  
    близини 0 1,3 2,5 3,8

10. Нешто друго 0,2 0,3 0,7 1,2
11. Без одговора 9,6 10,3 11,8 31,7
Укупно 100,0 100,0 100,0

 За ученике је при избору факултета најбитније да „студирају 
оно што их интересује’’ а 69,1% ученика су то навели као један од 
разлога због чега су уписали садашњи факултет, да „могу лакше 
да се запосле са својим факултетом’’ навели су 58,6% ученика и 
да имају „добре услове за студирање’’ 48% ученика10). Изгледа да 
већина ученика прво бира области које их интересују, а онда се 
избор сужава на оне факултете с којима се могу лакше запослити. 
Избор факултета је комбинација љубави према одређеној струци и 
рационалног приступа кроз избор занимања које се тражи на тржи-
шту. „Цијена школовања’’ је тек на четвртом месту, а то наводи као 
један од примарних разлога 38% ученика. Изгледа да они који се 
10)  Слично истраживање, које је спроведено у Србији током марта и априла 2008. на узор-

ку од 40 хиљада матураната из 285 средњих четворогодишњих школа је дало веома 
сличне резултате. На питање „шта ти је најважније при избору факултета’’ највећи про-
ценат испитаника је, као и у нашем истраживању, дао одговор „оно што ме интересује 
и што волим’’ – 86%, „могућност запослења са том дипломом’’ је најважнија за 82% 
ученика, док 64% истиче „стицање знања’’, а 48% високо вреднује „стручне професо-
ре’’ (видети: „Сви би у менаџере’’, Политика, 22.5.2008. стр. 10)
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опредијеле за студирање на приватним факултетима немају финан-
сијских проблема. Већина ученика је опредељена ка државним фа-
култетима из више разлога. Између осталог, постоји могућност да 
студирају на терет буџета. Оних којима је „најбитније да студирају 
на државном факултету’’ има 17,9% и то би могло да значи да је до-
шао крај илузијама да су државни факултети увијек најбољи избор, 
што су често истицало код нас. „Углед факултета’’ је релативно не-
битан при опредјељивању, вјероватно због тога што се факултети 
на нашим просторима не дијеле по том принципу, тј. прилично су 
уједначени. „Споразум о сарадњи са страним факултетом’’ се вео-
ма ријетко спомиње, вјероватно због тога што студенти са наших 
простора мало путују у иностранство, тешко долазе до виза, нема-
ју новаца за путовања и тсл. Погодност да студирају „код куће’’ је 
није популарна међу младим људима у Добоју. Изгледа као да они 
желе да оду из ове средине и студирају у већем граду. 

Тешко је рећи да ли постоје неки посебни „модели’’ или типич-
ни обрасци по којима ученици доносе одлуке. Иако смо покушали 
да прикажемо колико поједини чиниоци утичу на избор факултета, 
ми не знамо колико су њихове одлуке чврсте, да ли имају алтерна-
тивна решења уколико не упишу жељени факултет, колико траје 
процес доношења одлуке и кад се коначно завршава, итд. Једно је 
јасно - да је сваки ученик „прича за себе’’ и да у тренутку анкетира-
ња 18% ученика није донело одлуку да ли ће да студира, док 20% 
њих не зна уопште да ли ће студирати, ни који факултет ће одабра-
ти. На основу овога можемо закључити да су ове одлуке понекад 
непотребно дуге, непријатне и замарајуће, барем код једног дела 
ученика. То значи да би младима требало пружити помоћ при ода-
биру будуће професије. 

ДРЖАВНИ ВС. СПУ И ОСТАЛИ ПРИВАТНИ ФАКУЛТЕТИ

Опредјелење већине ученика који намеравају студирати је да 
се упишу на државне факултете. Ипак, из године у годину се по-
већава број оних који студирају на приватним факултетима и они 
постају све прихватљивији. Међу анкетираним ученицима 12% се 
определило да студира на неком приватном факултету, док 69% 
ученика жели да студира на неком државном факултету. Неопре-
дељен је био сваки пети ученик, у просјеку то је сваки десети гим-
назијалац и сваки четврти техничар. То не значи да се одлука неће 
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промјенити и да неће зависити од слободних мјеста на државним 
факултетима. 

Табела 6: Уколико ћете студирати који факултет ћете уписати?

Одговори Ученици према занимању УкупноГимназијалци Техничари Непознато
Државни 86,3 60,2 75,0 69,1 (416)
Приватни 3,6 16,5 12,5 12,1 (73)
Без одг. 10,2 23,4 12,5 18,8 (113)
Укупно 100,0 (197) 100,0 (389) 100,0 (16) 100,0 (602)

Размотримо сада остале који би се, под одређеним условима, 
уписали на неки приватни факултет. Питање које смо поставили у 
анкети било је хипотетичко: „Уколико бисте студирали на приват-
ном факултету, који би то факултет био?’’ Дакле, ради се о некој вр-
сти „резервне опције’’ барем за један део ученика, те се очекује да 
ће се у овој ситуацији проширити круг потенцијалних студената на 
приватним факултетима. Заиста, тај круг се проширио са 12% на 
38% ученика који би изабрали неки од приватних факултета, уколи-
ко би сами одлучивали. Ипак, још увек не знамо који су то услови 
него можемо само претпоставити да је то најчешће у случају да се 
не упишу жељени државни факултет. 

Ако би студирали на приватном факултету, пет пута више уче-
ника би се опредјелило за студирање на СПУ него на свим осталим 
приватним факултетима. То је потврдило претпоставку да је СПУ 
доста популарнији међу ученицима од осталих приватних факул-
тета. Али треба имати у виду да смо анкетирали ученике добојске 
регије и да је већина приватних факултета смештена у већим градо-
вима тако да и нису права конкуренција СПУ. Њихова удаљеност 
је вјероватно у комбинацији са другим чиниоцима била један од 
узрока што је СПУ надмоћан у поређењу са другим приватним фа-
култетима. 

Табела 7: Уколико бисте студирали на приватном факултету, који би то 
факултет био?

Одговори
Ученици према врсти школе

УкупноГимнази-
јалци Техничари Непознато

СПУ 27,9 34,7 12,5 31,9 (192)
Други приватни 
фак. 6,1 5,9 6,3 6,0 (36)
У иностранству 1,0 / / 0,3 (2)
Без одговора 65,0 59,4 81,3 61,8 (372)
Укупно 100,0 (197) 100,0 (389) 100,0 (16) 100,0 (602)
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Најпопуларнији градови за студирање су: Бања Лука (156), До-
бој (84), Тузла (65), Сарајево (56), Н. Сад (30), Бијељина (15), Зени-
ца (12), Београд (12), Фоча (5), Дервента (5), Брчко (1), Приједор 
(1), Мостар (1), Пале (1), иностранство (3), било где (5), док није 
одговорило 150 ученика. 

Према популарности су научне области овако распоређене: 
друштвене науке (38,9% ученика), техничке и био-техничке науке 
(17,4%), хуманистичке науке (12,3%), медицинске науке (6,8%), 
природне науке (1%), умјетност (0,7%), а 22,9% ученика нису дали 
одговор. 

ЗАКЉУЧАК

Интересовање младих у РС за студирање последњих година 
је у порасту. То треба посматрати у контексту транзицијских деша-
вања и високе стопе незапослености међу младима, која је у БиХ 
скоро четире пута већа него у ЕУ. У тренутку анкетирања још уви-
јек скоро петина ученика нису одлучили ни да ли ће студирати, 
ни да ли ће уписати државни или приватни факултет. Они који су 
донијели одлуку, већином су одлучили да студирају на државним 
факултетима, међу којима су најпопуларније друштвене науке. Уко-
лико би могли да се упишу на факултете које желе, на државним 
факултетима би се нашло скоро шест пута више ученика него на 
приватним. Гимназијалци у више од 95% случајева намјеравају да 
студирају и преферирају државне факултете. Изгледа да је њихов 
животни пут од ране младости чврсто везан за напредовање кроз 
учење и професионални рад. Охрабрујуће је да су се техничари у 
свим групама занимања натполовично изјаснили да желе студира-
ти. Иако се из буџета РС за образовање процентуално троши на ни-
воу европског просјека, то је недовољно с обзиром на овако високе 
образовне аспирације младих. 

Чини се да приликом доношења одлуке који факултет да упи-
шу, матуранти прво бирају између државних и приватних факулте-
та, а онда доносе одлуку који факултет конкретно и коју студијску 
групу ће изабрати. Уколико би се нашли у непријатној ситуацији 
да не могу уписати жељени факултет, проценат ученика који су 
спремни студирати на приватним факултетима расте са 12% на 
38%. Међу њима је најпопуларнији СПУ и њему би 32% ученика 
поклонило повјерење. То је очекивано с обзиром да је СПУ локал-
ни универзитет. Проценат оних који желе студирати једино на др-
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жавним факултетима, ни у случају да се не упишу на факултет који 
желе, не пада испод 61,8%. Очигледно је да су државни факултети 
још увијек доста прихватљивији у РС, али је значајан дио младих 
прихватио приватне факултете, неки из убјеђења а неки из нужде. 
Ови други су три пута бројнији. 

Генерално посматрано, испитаници су слабо обавјештени о 
приватним факултетима и влада велика равнодушност према њима 
што се доводи у везу са њиховим слабим интересовањем за сту-
дирање на приватним факултетима. Они који имају информације 
на основу којих могу процјенити рад приватних факултета, праве 
разлику између појединих приватних факултета и најчешће конста-
тују да су „добри само неки’’. СПУ је „бољи од других’’ приватних 
факултета према процјени 36,7% испитаника, док 1,2% сматра да 
је „гори од других’’. Иако гимназијалци углавном не желе студира-
ти на приватним факултетима, ипак су бројнији они који сматрају 
да је СПУ „бољи од других’’, него да је „гори’’ или „исти као дру-
ги’’ приватни факултети. 
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STANCE OF PUPILS AND STUDENTS IN DOBOJ REGION 
TOWARD SLOBOMIR P UNIVERSITY AND OTHER PRIVATE 

FACULTIES IN REPUBLIC OF SRPSKA
Summary

Stance of high school graduates and students in Doboj 
region toward private faculties is not unified and differs 
from case to case. Majority of the pupils and students are 
not wellinformed on the private faculties, they are indifer
rent toward them and oriented toward enrollment into the 
state faculties. Such tendency is more obvious in the case 
of high school pupils than the pupils in technical schools. 
The majority of high school graduates find studying voca
tional subjects of their interest to be the most important 
factor regarding the choice of the faculty, and then also 
having possibility to find relevant job in the field of study. 
There is acknowledged certain fear of the young people 
that the private faculties’ certificates would not be recog
nized or equally valued in terms of employment. However, 
a certain percentage of the young people feels ready to 
study at the private faculties, having their own reasons for 
such decision. They recognize quality and new and mod
ern approach both to the students and the studying that 
is being established at certain private faculties. In future, 
hopefully, some among these many faculties will stand out 
by raising up the standards of high education and grow
ing into significant educational and scientific institutions 
in our region. 
Key Words: private faculties, high education, Slobomir P. 
University, public opinion, Republic of Srpska
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ТЕОРИЈСКИ И ИСТРАЖИВАЧКИ  
ПРОБЛЕМИ МЕЂУНАРОДНИХ СТУДИЈА: 
СЛУЧАЈЕВИ ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ  

И ДИПЛОМАТИЈЕ
Сажетак

Аутор пише о дипломатској личности Европске уније 
у светлу европских интеграција. Сматра да је у међу-
народним односима значајан фактор европске дипло-
матије у решавању међународних спорова у Европи и 
шире.
Кључне речи: Европа, европска дипломатија, интегра-
ције...

Dипломатија Европске уније – дипломатија „без државе“, без 
спољне политике, без шефа државе, без посебног министар-

ства иностраних послова, без надлежног министра, и без дипломата 
(онаквих какве државе подижу за себе и таквих какви представља-
јући, општећи и учествујући у прављењу и чувању међународног 
поретка чине своје државе признатим и легитимним) – није се про-
била до средишта емпиријских истраживања у области међународ-
них студија. Удаљенија је још више од жиже њиховог теоријског 
рада.

Знатнију истраживачку пажњу заокупила им је европска инте-
грација по договореном успостављању Заједничке спољне поли-
тике и безбедности (Common Foreign and Security Policy – CFSP). 
Њом постављени други стуб подизања Европске уније (European 
Union –EU) привукао је, истраживачки и теоријски, и појединце у 
матици проучавања међународних односа. Потом је 1999. године 
усаглашено установљење Европске политике безбедности и одбра-
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не (European Security and Defence Policy – ESDP) дало подстицај 
новом таласу делимичног повратка испитивању процеса европске 
интеграције у међународним студијама. Опет се процесом европ-
ског интегрисања нешто више бавило у овом првобитном теориј-
ском „дому“ проучавања регионалне интеграције (Pollack, 2001; 
Jachtenfuchs, 2004; Collard-Wexler, 2006; Warleigh, 2006; Rosamond, 
2007).

Сазнајни домети и обновљено покренутог рада међународних 
студија на ЕЗ/ЕУ били су скромни. Покорично су захваћени непо-
стојани процеси и недовршене праксе уобличавања другог стуба 
грађевине Европске уније. Углавном се задржало на праћењу струк-
туре његове организације. Изостало је потанко бављење процеси-
ма прављења обе политике. Остали су неурађени послови издваја-
ња образаца доношења и спровођења одлука. Познавање образаца 
процеса одлучивања, посебно образаца доследног спровођења од-
лука, битним су учиниле државе чланице ЕУ. Све су задржале сво-
је спољне политике. Свака држава Уније, сујетно штитећи своју 
спољну политику, као искључиви забран исказивања државности и 
особеног националног идентитета, направила је току утврђивања, 
а нарочито току спровођења бране од заједничке спољне политике 
и удруженог међународног деловања.

Теоријска и истраживачка матица у међународним студија-
ма избегла је, и у пређашњем, и у новом пословању на европској 
интеграцији, одговарање на кључно питање како је својим дипло-
матским деловањем ЕЗ/ЕУ себе изградила. Разлози се могу прет-
поставити. Дипломатски поступно, мирно и споразумно стварање, 
одржавање и мењање међународног поретка је теоријски, а след-
ствено, и истраживачки несавладив проблем у главнини међународ-
них студија. Нарочито представља проблем за њену област теорије 
међународних односа. Праволинијско напредовање и изненадни 
сломови нису редослед по коме се одвијају међународни послови. 
Нису, такође, ни редослед збивања у процесу европског интегриса-
ња. Његове крајности могу бити означаване као „еврооптимизам“ 
и „евросклероза“. Међутим, стварни ритам међународног поретка 
су повремени помаци и понекад узмаци. Стварни редослед интегра-
ционом процеса у Европи дају и помаци и узмаци у поступном уоб-
личавању политика заједнице и заједничких политика од изворних 
области до нових, уз пораст спољних одговорности, и повећану 
изложеност европског интеграционог процеса притиску држава из-
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ван њега (Hill, Wallace, 1979: 49). Такав редослед поставља дневни 
ред мишљењу.

Помаци и узмаци у поступном уобличавању политика заједни-
це и заједничких политика од изворних области до нових, уз пораст 
спољних одговорности, и повећану изложеност европског интегра-
ционог процеса притиску држава изван њега захтевају да се сазнај-
но води рачуна не о крајностима процеса европске интеграције већ 
о поступностима начина на које такве политике утичу на бројне 
интересе (Hill, Wallace, 1979: 49). Узима се да су ти тежишни прав-
ци развитка скупно условили потребу држава чланица европске ин-
теграције да творевину процеса свог удруживања, прво Европску 
заједницу за угаљ и челик, потом Европску економску заједницу и 
Европску заједницу за атомску енергију (Evroatom), а онда Европ-
ску унију, развију у „дипломатског делатника“ (diplomatic actor) и 
направе од ње „дипломатску личност“ (diplomatic persona) поред 
својих засебних националних дипломатских деловања.

Теоријска и истраживачка матица у међународним студијама 
заобилази претходне налазе. Додатно прескаче да се посвети траже-
њу одговора на обрнуто, а за објашњење исхода и учинака процеса 
европске интеграције неизоставно, питање. Питање гласи: како је 
развијајући своје дипломатско присуство и градећи своју „дипло-
матску персону“ европска интеграција – и ко је то у њој, зашто и ка-
ко чинио – достигла дипломатске способности какве има и нашла 
се у међународном поретку и светским пословима на положају ко-
ји заузима? Говорење о европској интеграцији као пројекту мира, 
и Европској унији као његовом отелотвореном предузетнику, коме 
је један од основних циљева „унапређење мира“ код себе и у свету, 
постаје празнословље без откривања како је својим дипломатским 
деловањем ЕЗ/ЕУ градила и изводила те пројектне и вредносне за-
датке у дело.

Међународним студијама је овако постављени сазнајни посао, 
до сада, био несавладив. Проблематика дипломатије европске ин-
теграције, дипломатске видљивости, присуства, представљености 
и „личности“ дипломатског делатника ЕЗ/ЕУ је прворазредно те-
оријски, а, последично, и истраживачки проблем за матицу међу-
народних студија због њихове гносеолошке структуре. Многе те 
саставнице стварност дипломатије европске интеграције носећим 
појмовима и градивним замислима о међународном свету у мати-
ци међународних студија су искључене као стварне и могуће. Зато 
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је она сазнајно „непропусна“ за главнину стварности дипломатије 
европске интеграције. Односно, за теоријске снаге матице међуна-
родних студија дипломатија европске интеграције је, као и европ-
ска интеграција „непробојна“ и „несавладива“.

Због наведених разлога предузето је испитивање могућности 
да се враћањем истраживању европске интеграције матица међу-
народних студија ослободи теоријски оптерећујућих проблема. 
Претпостављено је да дипломатија ЕЗ/ЕУ, као „дипломатија без 
државе“ њој може бити привлачан предмет за повратак бављењу 
европском интеграцијом. Први део рада пружа пресек дипломати-
је ЕУ/ЕЗ који би могао бити подстицајан да међународне студије 
поново ставе под своју теоријску и истраживачку лупу европску 
интеграцију. Међународне студије од проучавања дипломатије 
европске интеграције, упркос привлачности самог истраживачког 
предмета, могу одвратити исти они теоријски и истраживачки про-
блеми који су их својевремено одбили од бављења европском инте-
грацијом. Други и трећи део излагања садржи анализиране кључне 
теоријске, и последично, истраживачке проблеме које због укупног 
теоријског постава међународне студије држе препрекама за проу-
чавање европске интеграције. Могућност да оно што се види као 
проблем садржи кључ решења предочена је у четвртом делу рада. 
Овде је представљено да у међународним студијама постоји пој-
мовни заједнички именитељ и са студијама ЕУ и са дипломатским 
студијама, а то је мисаони оквир владавине. Изнете су потврде да 
из оквира појма владавине међународне студије могу, неоптереће-
не постојећим теоријским проблемима са европском интеграцијом, 
ући у њено истраживање, укључујући и тему дипломатије ЕУ. За-
кључак је да узнапредовалим променама међународног света мати-
ца у међународним студијама може сазнајно изаћи у сусрет тек ако 
и када се реши оптерећења теоријски и истраживачки носећих пој-
мова, градивних замисли, и водећих опредељења направљених у 
старом међународном свету и за стари међународни свет. Прилика 
да ужива помоћ и ослонац, уколико предузме теоријску и истражи-
вачку обнову за мишљење промењеног света, лежи у проучавању 
европске интеграције, укључујући и дипломатију ЕЗ/ЕУ.
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ДИПЛОМАТСКА ЛИЧНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ КАО  
ПОДСТИЦАЈ ПРОУЧАВАЊУ ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Педесет година постојања Европске заједница није ни отупе-
ло, а још мање отклонило оштру подељеност мишљења о намера-
ма „очева оснивача“ да интеграција постане „дипломатски делат-
ник“.

Једну страну у овом двојењу заузимају тврдње да је Жан Моне 
(Jean Monnet) замишљао пословну заједницу, повезану трговином 
и предузетничким стремљењима преко граница, као кључног но-
сиоца европског интегрисања. Приписано му је зато настојање да 
из изградње нове европске заједнице искључи министарства ино-
страних послова. Наводно их је из тог подухвата дисквалификова-
ла привржености националним интересима, преданост очувању др-
жавних граница и ревност у заштити суверености државе (Cooper, 
2003: 142). Оправдање ова гледишта налазе и у покушајима више 
држава чланица да пренесу своје дипломатске функције на органе 
европске интеграције, док се друге упињу да то омету (Jönsson, 
Hall, 2005: 151). Својевремена спорења првог председника Комиси-
је Валтера Халштајна (Walter Hallstein) и председника Француске 
Шарла де Гола (Charles de Gaulle) око дипломатског положаја и 
надлежности Комисије ЕЗ и данас су упрегнута у доказивање да је, 
пре свега француским опирањем, у раном развоју процеса интегра-
ције наметнуто оштро ограничење способности Европских заједни-
ца да „међународно делују као ентитет“ (Hill, Wallace, 1979: 48).

Другу страну у постојећој подели мишљења праве опречна пре-
цењивања Монеовог замишљања европске интеграције као новог 
„дипломатског делатника“ у Европи и свету. Растућа дипломатска 
улога ЕЗ/ЕУ приписана је „његовом визионарсту“ и почетно угра-
ђеној измењивости организације у темељ постављеног интеграци-
оног процеса. Циљ уграђене измењивости организације био је са-
владавање отпора држава чланица неумитном унапређењу својих 
удружених деловања и улога. Зато се ЕЗ/ЕУ описно представља 
као „европска експериментална унија“ (Laffan, O’Donnell, Smith, 
2000).

Када се особености дипломатске деловања ЕЗ/ЕУ сведу закључ-
ци су следећи. Комисија је имајући своја спољна представништва у 
свету, заправо, створила „дипломатију без државе“ (Брутер, 1999). 
Њена дипломатија је јединствена пошто је вођена „без спољне по-
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литике“. Осим тога што је најдуже у својој историји ЕЗ/ЕУ имала 
дипломатију коју је водила једна њена организација, Комисија, а 
њене представнике за дипломатско представљање није овлашћи-
вао шеф државе, дипломатски представници нису били професио-
налне дипломате већ чиновници Комисије (Bruter, 1999: 185). 

Иако је председник Комисије овлашћивао шефове сталних 
представништва Комисије у свету његова извршна меродавност ни-
је упоредива са уобичајеним положајем, функцијама и надлежно-
стима шефова држава. Слично непримереном поређењу извршног 
положаја председника Комисије и председника државе, неприме-
рено се пореде положаји шефова дипломатских мисија и шефова 
спољних представништава Комисије. Некада се значај положаја 
шефова сталних представништава Комисије у свету оцењује нео-
држиво ниско. Обарање важности овог положаја, често подстакну-
то поривом побијања дипломатског деловања, улога и функција 
сталних представништава Комисије ЕЗ/ЕУ је неосновано. Шефови 
сталних представништава Комисије положајем су изједначени са 
свим шефовима дипломатских мисија држава који су у највишем, 
или првом разреду, а најчешће се називају амбасадорима. Прецење-
ност овог назива долази због превида да су у истом највишем раз-
реду шефова дипломатских мисија и дипломатски представници 
другачији назива. Нунцији су шефови првог разреда дипломатских 
мисија Свете столице, односно апостолских нунцијатура. Високи 
комесари су шефови дипломатских мисија првог разреда држава 
чланица Комонвелта у другим његовим државама чланицама. Неке 
државе шефовима својих мисија првог разреда дају и друге називе, 
како допушта Бечка конвенција о дипломатским односима из 1961. 
године.

Односе шефова мисија држава чланица и шефова сталних 
представништва Комисије ЕЗ/ЕУ на терену оптерећивала је, поред 
несравњивих политичких ставова, управо суревњивост национал-
них дипломатских представника на изједначеност у положају са 
чиновницима. Особље сталних представништва Комисије не чине 
дипломате него чиновници. Били су то на почетку интеграционог 
процеса чиновници Европске заједнице за угаљ и челик, потом ЕЗ, 
а данас ЕУ. Упућивани су из Брисела да на одређено време раде у 
иностранству, представљајући званично оно што су задужени да 
представљају. Суштински су представљали и оно што правно нису 
били овлашћени, а то је била ЕЗ/ЕУ. Обављани послови изједначи-
ли су их са националним дипломатама. Потврда томе је и призна-
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ти почасан назив амбасадора шефовима сталних представништава 
Комисије. Особље сталних представништава Комисија саставља 
од својих чиновника, функционера, особља по уговору и локалних 
упошљеника, уз повремено укључивање и националних стручња-
ка. 

„Дипломате“ Комисије су њени чиновници, а не дипломате об-
учене према мерилима техничке дипломатије држава. Иако се ди-
пломатско представљање Комисије остваривало без дипломата то 
није узроковало проблеме, упркос наводним тешкоћама. Изврсно 
познавање стварност европских установа, појединих њихових ор-
ганизација и политика опремило је представнике Комисије знањем 
да знају „оно што представљају“. Знање „онога што представља“ 
услов је врсности дипломате. Иде уз то и спремности да ревно пред-
ставља то што је задужен да представља све док својим постојањем 
то допушта да буде представљано. Званично су стална представни-
штва Комисија представљала њу. Суштински су представља ЕЗ/ЕУ. 
Отуда тврдња да „делегације... представљају не само Комисију, за 
шта имају легитимно право представљања, него ЕУ у целости, за 
чије представљање немају посебно право представљања. Званич-
но делегације су одговорне искључиво Комисији, али су пракси 
повезане су и са Саветом и Европским парламентом, што значи 
да представничку функцију врше и у име Заједнице као целине“ 
(Duke, 2002: 859). Ратификацијом Лисабонског уговора делегације 
Комисије постаће делегације Европске уније добивши и посебно 
право да представљају Унију.

Подижући дипломатско представљање политика, установа и 
организација европске интеграције Комисија се током педесет го-
дина развитка овог процеса потврдила као успешан предузетник 
дипломатије „без државе“. Доказала је способност да управља 
спољним односима ЕЗ/ЕУ утврђујући унутар себе и удружено са 
осталим организацијама циљеве, правце, садржину и средства ди-
пломатског деловања „без спољне политике“. Уредила је своје ди-
пломатско присуство у свету и постављење својих представника у 
успостављеним сталним иностраним представништвима и „без ше-
фа државе“. Извршавање дипломатског представљања остваривала 
је и „без надлежног министра иностраних послова“ и његовог „ре-
сорног министарства“. Подигла је и своје чиновнике-дипломате. 
Дипломатска видљивост ЕУ и њена дипломатска личност разлог 
су више да се матица међународних студија врати усредсређеном 
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проучавању европске интеграције како би била у стању да објасни 
стање данашњих међународних односа и предочи његове изгледе 
у будућности.

Прву теоријску препреку коју на том путу повратка истражива-
њу европске интеграције матица у међународним студијама има је 
неразумевање њене суштине. Неразумевање суштине европске ин-
теграције испољава се као проблем њеног сврставања у неку од вр-
ста међународних делатника (актера) или субјекта међународних 
односа које матица међународних студија признаје.

ПРОБЛЕМИ МЕЂУНАРОДНИХ СТУДИЈА  
СА СВРСТАВАЊЕМ ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

Европска унија (European Union – EU) данас, раније њен пр-
ви стуб Европска заједница (European Community – EC) а претход-
но Европска економска заједница (European Economic Community 
– EEC) и Европска заједница за атомску енергију (European Atomic 
Energy Community –Euratom), те на почетку Европска заједница за 
угаљ и челик (European Coal and Steel Community – ECSC) нису 
лако одредива врста у матици међународних студија. Дотичу из ње 
тврдње како је процес европске интеграције дао институционалне 
и организационе облике који су „чудне зверке“. Таква постављања 
у међународним студијама према ЕЗ/ЕУ сажимају последице сти-
цаја три групе структурирајућих теоријских околности.

Прву групу праве недовољно уредна поштовања успоставље-
ног разликовања установа и организација. Често је обраћање па-
жње само на једне. Друге се занемарују. Постоји мањак вођења 
рачуна да посматрање европске интеграције и Европске уније као 
установе не сме подразумевањем и њених „идеационих“ величина 
и организационих израза поистоветити установу са њеним органи-
зацијама. Другим речима, одређивање ЕУ као установе не сме пре-
небрећи разликовање и установе и организација у њој, нити може 
пропустити да њено изучавање као установе не усредсреди на испи-
тивање обе саставнице – и установе и организације.

Упркос неслагањима усталило се најшире схватање, уобличе-
но и радовима Јанга (Young) и Марча (March) и Олсена (Olsen), да 
су установе „углавном постојани збир друштвених пракси, сачиње-
не од јасно признатих улога спарених са нормама у залеђу, и скупа 
правила или конвенција одређујућих за подобно понашање и одно-
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се, према којима се управљају носиоци улога“ (Jönsson, Elgström, 
2005: 4). Следећи Кохејна прихвата се и да су сврхе познатих одред-
би (норми) и правила да „прописују улоге у понашањима, уобру-
чују делатништво, и уобличавају очекивања“ (Jönsson, Elgström, 
2005: 4). 

Установе могу имати и организације. Није нужно да оне имају 
групе или појединце који стреме постизању низа скупних циљева 
(Jönsson, Elgström, 2005: 4). Према овако постављеним мерилима 
разликовања установе и организације, могуће је организацију бли-
же одредити и као саставну јединичну целину (ентитет) установе 
(Jönsson, Elgström, 2005: 4). Уврежено је подвлачење да организа-
ција има физичко седиште, уређене службе, особље, опрему и одре-
ђена материјална средства (Jönsson, Elgström, 2005: 4). Примерима 
се повучена разлика установе и организације поткрепљује како би 
била разумљивија. Тржишта су, тако, установе, а фирма је органи-
зација; брак је установа, док је њен организациони израз породица 
(Jönsson, Elgström, 2005: 4). Једнако се acquis communautaire може 
схватити као институционално наслеђе Европске уније, а Савет 
министара и Комисија као организације Европске уније (Jönsson, 
Elgström, 2005: 4). Неуспех истраживача да се држе направљеног 
разликовања води их у наизменично коришћење израза и установа 
и организација (Jönsson, Elgström, 2005: 4). Неуредно мишљење и 
говор, због недисциплине у разликовања установа и организација, 
увели су превише нејасноћа у проучавање ЕУ.

Европска унија као саставнице поседује и установе и органи-
зације. Стога је неопходно да установа и организација буду појмов-
но јасно разграничавајуће одређене. Сређена значења морају бити 
одржана да би се односи између установе и организације подробно 
испитивали и објашњавали. Посустајање у доследној примени пој-
мовних значења јединица предмета проучавања у међународним 
студијама, међу којима су и установе и организације, особито је 
осујетило њихов напредак у теоретизацији Европске уније. Опада-
ње истраживачке продорност следило је изостанак теоријског на-
претка. Емпиријска испитивања ретко су предузиман. Када би и 
била изведена резултати су обеспокојавали. Другачије није могло 
бити јер су, и из предоченог разлога, истраживања вођена питањи-
ма неизводљиво одређеним за операционализацију.

Друга група околности због којих Европска унија, раније 
Европска заједница (заједнице пре тога) измиче, и институционал-
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но и организационо, подударању са садржајима стављеним иза 
назива „проверено познатих“ врста у међународним студијама је 
вишеструка повезаност, слојевитост и измењивост европског инте-
грационог процеса.

Постоји и трећа група околности која доводи до институци-
оналног и организационог одударања ЕУ/ЕЗ од „уобичајених“ из-
двојених облика у међународним студијама, некада узиманих за 
једино „нормалне“. Прави их организациона измењивост, од почет-
ка уграђена у процес европске интеграције. Полазно је организаци-
она измењивост постављена у подлогу интеграционог процеса. Та-
ко је учињено да би био савладаван отпора држава које су у процес 
ушле. Организациона измењивост уграђена је ради превазилажења 
опирања држава чланица неумитном унапређивању удружено обје-
дињавајућег деловања и његових улога. Због те градивне поставке 
повремено се процес европског интегрисања описно представља 
најкраће као „европска експериментална унија“ (Laffan, O’Donnell, 
Smith, 2000).

Сврставање европских заједница и унија међу облике установа 
и организација са којима теоријски и истраживачки и даље првен-
ствено ради матица међународних студија зато је тешко. Проблем 
је што државу, територијално суверену и унутар себе једнообразну, 
мисли као једину меродавну да општи, одлучује и повезује се са 
другим истим таквим државама. Овако схватање главног, а некада 
и јединог власног, носиоца предузетништва и делатништва у ме-
ђународним односима водило је сврставање европског интеграцио-
ног процеса у матици међународних студија на два краја. Иако су 
те крајности разумевања где спада ЕЗ/ЕУ узајамно опречне једнако 
се огрешују о веродостојност стварности европског интеграционог 
процеса. Отуда потичу проблеми матице међународних студија да 
га истражује, објашњава и предвиђа његове исходе.

Један крај мишљења заузело је одбијање да се сва досадашња 
установљења европског интеграционог процеса од Европске зајед-
ница за угаљ и челик – која је започела пословање јуна 1952. годи-
не –  онда Европске економске заједнице и Evroatoma – успоставље-
них 1. јануара 1958. године ступањем на снагу такозваних Римских 
уговора – преко Европске заједнице (ЕЗ) – најпре као једног назива 
од 1967. године званично извршеног обједињавања организација 
три претходне створене установе, а од ступања на снагу 1. новем-
бра 1993. године Уговора о Европској унији (Treaty on European 
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Union – TEU) првог стуба ЕУ – до данашње Европске уније мо-
гу сврстати било где друго до у вишестране организације држава 
чланица. Односно, ЕЗ/ЕУ завршава у врсти међувладине или међу-
народне организације. Пркосећи небројеним показатељима нетач-
ности истрајавају оваква груписања Европске заједнице/Европске 
уније. Упорним држањем у уверењу о исправности додељеног вр-
сног место одбија се увиђање размера изазваног огрешења о веро-
достојност сазнајног захватања стварности самог процеса европ-
ског интегрисања, учинака и исхода које има.

Непрестано избијање „на видело“ суштине ЕЗ/ЕУ противне 
њеном стављању међу међународне организације сузбија се при-
друживањем бројних особености. Како је величина међународне 
организације тесна „телу“ европске интеграције, онда се „тело“ 
преправља. Опирање подведене стварности, да се повинује мера-
ма врсте којој не припада, принудило је извршиоце тог дела подво-
ђења у међународним студијама на сузбијање довијањем. Пошто 
ЕЗ/ЕУ стално показује неправилности и одступања од употребља-
ваног замишљеног облика међународне организације у који је сме-
штена, класификатори је „доводе у ред“ придруживањем својста-
ва јединствености и изузетности. Тако се испоставља да је ЕЗ/ЕУ 
међународна, односно међувладина организација, многих „sui ge-
neris“ својстава. Коначно се од мноштва пронађених „sui generis“ 
својстава стиже до поистовећивања ЕЗ/ЕУ са „sui generis“ међу-
народном организацијом. Логичка неодрживост укључивања изу-
зетне организације ЕЗ/ЕУ у општи тип међународне организације 
потпуно је пренебрегнута. Сврставањем у ту познату врсту решен 
је проблем те „ретке зверке“, за онај део матице у међународним 
студијама који се њоме овако „теоријски“ позабавио. Једино му је 
то и било битно.

„Нађено“ решење је привид. Проглашавањем ЕУ/ЕЗ за sui gene-
ris међународну организацију проблем објашњења процеса европ-
ске интеграције наизглед је скинут са пописа процеса и структура 
са којима матица у међународним студијама има нерешиве пробле-
ме. Решавање постојећих проблема објашњавања, а, последично, 
и сазнајно неплодотворних емпиријских истраживања европске 
интеграције у матици међународних студија тражи далекосежније 
потезе. Нужан потез је да преиспита употребљаване градивне пој-
мове и носеће замисли. Прво у реду за преиспитивање је антропо-
морфно и неразуђено поимање државе. Долази потом увиђање да 
је замишљу државе умишљено како је она једини меродавни тво-
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рац односа и унутрашње и спољне политике. Уколико би се матица 
у међународним студијама решила још неких проблематичних пој-
мова, замисли, полазишта и претпоставки са којима ради, решила 
би и кључни део проблема које има са ЕУ/ЕЗ. Последично више не 
би морала избегавати да их емпиријски истражује, нити би и њена 
ретко предузимана истраживања редовно завршавала у слепој ули-
ци нетачних описа, очекивања и предвиђања.

Друга крајност у решавању загонетке сврставања „чудне звер-
ке“ ЕЗ/ЕУ једнако је као и прва, претерана у односу на стварност. 
Истина иде у супротном правцу од ње. Решење прикључивања 
европске интеграције некој познатој врсти овде је прављено у оче-
кивању извесне будућности. Европска заједница (Европске зајед-
нице), данас Европска унија зато су сврстане у врсту „федералне 
државе у изградњи“.

Међународне студије притисак тешкоћа сврставања ЕЗ/ЕУ 
покушавају и да избегну. Неумесним налазе решавање загонетке 
сврставања процеса европске интеграције у познате готове облике. 
Препорука је да све остварено у овом процесу пре његовог окон-
чања, све то што се постигне пре него што се десио интеграцио-
ни finalité –сасвим неподударно одређиван – не треба сматрати ни 
„крутом“ установом, нити „тврдим“ организацијама.

Теоријске и истраживачке ободе у међународним студијама све 
чешће и више заузима опредељење за преузимање неког од сврста-
вања ЕЗ/ЕУ произведеног у европским студијама, данас претежно 
називаних студијама ЕУ. Напори да се савладају проблеми матице 
међународних студија са свим што је problematique европске инте-
грације окренуло је поједине теоретичаре и истраживаче позајми-
цама сазнања из студија којима је она предмет.

Тако је на појединим рубовима међународних студија постало 
прихватљиво одређење Европске уније као „конституционалног по-
ретка који се још увек није слегао ни у погледу географског опсега, 
ни институционалне уравнотежености, нити функционалног доме-
та“ (March, Olsen, 1998: 967). Места је на њиховим ободима нашло 
и разумевање Европске уније као „призматичног политичког си-
стема“ (Laffan, O’Donnell, Smith, 2000: 199). Налаз да издвојеност 
области и функција интеграције повлачи „разбијено“ утврђивање 
политике, учинио је употребљивим опис Европске уније као „при-
зматичног политичког система“ и подигао га до равни одреднице. 
Унија је смештена у врсту политичког система, коме је својствено 
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„преламање“ пошто се унутар њега зависно од области политике 
снопови деловања и надлежности различито преламају, или расуто 
или усредсређено, у одлуке и учинке. Последично, избор одређе-
не области у Европској унији, као темена из ког се посматра, пру-
жа различити изглед целог „њеног пејсажа“, те из сваке „одабране 
области ЕУ изгледа другачије“ (Jönsson, Hall, 2005: 151).

ПРОБЛЕМ МЕЂУНАРОДНИХ СТУДИЈА  
СА КОНТИНУИТЕТОМ И ПРОМЕНОМ

Досадашња постигнућа међународних студија у теоријским и 
истраживачким осветљавањима дипломатије европске интеграције 
од обликовања дипломатског присуства и представљености ЕЗ/ЕУ 
у свету, дипломатске „персоне“ коју је изградила и њене стварне 
дипломатске улоге у дипломатском систему, свели су се, због пре-
доченог постава и његових разлога, на склањање свих посебности 
на страну. Истесани су као битни искључиво чиниоци и процеси 
који потврђују два надмећућа темељна опредељења у матици међу-
народних студија.

Рачвање матице у два противничка табора изазивано је искљу-
чивошћу разумевања истоветног сазнајног полазишта о историји 
међународног. Међународне студије већински се држе тврдњи, из-
рицаних различито али у сржи истих, да се после Вестфалског ми-
ра – закљученог 24. октобра 1648. године на упоредо одржаваним 
конгресима у Минстеру и Оснабрику – „клатно“ у Европи конач-
но и неопозиво померило ка „партикуларизму“, те је континент од 
тада издељен у суверене државе (Jönsson, Hall, 2005: 150). После 
слоге око овог наводног „великог праска“ суверене државности у 
Вестфалији долази разилажење мишљења о потоњој прошлости 
међународних односа. Размимоилажење око прошлости у два табо-
ра последица је несравњивих опредељења према будућности суве-
рене државе.

Први табор подигао је своје тумачење прошлости на опреде-
љењу за „вечност“ система суверених држава и „партикуларизам“. 
Заштитио је то предвиђање као тачну будућност наводно исправ-
ним тумачењем прошлости. Оно саопштава да се од „Вестфалског 
тренутка“ не само европски континент дели до суверених држава, 
већ процес образовања суверених држава постаје планетаран. Суве-
рена држава, пронађена је као једини, најбољи и незамењив облик 
политичког организовања друштвених заједница зато што најбоље 
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штити од намера успостављања било ког вида „универзализма“, 
милом или силом. 

Сарадња суверених држава може се временом побољшавати, 
унапређивати и подешавати. Међудржавна сарадња неће искоре-
нити суверену државност пошто „партикуларизам“ није никакво 
„природно“ стање из ког се треба ослободити. „Партикуларизам“ 
је у оваквом гледању савршено „друштвено“ стање. Стога видови 
обухватније, продубљеније сарадње настали на уговорима сувере-
них држава потврђују напредовање њиховог „одруштвљења“. За-
кључак је да развојно достизање уговорене друштвености сувере-
них држава неће заменити државу ниједним другачијим обликом 
организовања изван ње. Европску интеграцију, по правилу, ови по-
борници међудржавне и међувладине сарадње, различитих теориј-
ских боја од реалистичких до либералних, повлаче као доказ да је 
слободна и корисна сарадња држава и влада обједињујуће обележје 
достигнуте друштвености, а не стварања „пост-модерне политије“, 
„пост-територијалне“ или ма како другачије званог организовања 
изван суверене државе. Резултат све шире и тешње сарадње члани-
ца европске интеграције је трајност мира међу њима. Стварност 
ЕЗ/ЕУ ставља се у службу побијања и одвијања, и изводљивости 
ма каквих системских измена постојећег међународног поретка. 
Прилажу се као примеран доказ овом закључку тврдње да је међу-
владина и међудржавна сарадња на начин ЕЗ/ЕУ чинилац процеса 
подешавања „вечитог“ система суверених држава за побољшано 
деловање, а не за његово превазилажење.

Други табор у матици међународних студија опредељен је 
да свим што обрађује докаже запоседнуто темељно становиште о 
одигравању преломних промена у систему међународних односа. 
Системска измена пронађена је у отпочетом стварању облика ор-
ганизовања изван суверено територијализоване државе. Европска 
унија издвојена је као битан облик нове нетериторијалне политије, 
и грађења политичке заједнице изван националне државе.

Заступници ове аргументације полазе од истоветно предста-
вљеног „родног часа“ система суверених држава као што чини 
поборници напред приказаног опредељења. После сагласности 
да је временски и по начину систем суверених држава, такозвани 
Вестфалски систем, настао 1648. године, разилазе се у мишљењу 
са њима. Потоњу историју Европе они тумаче као низ неуспешних 
покушаја њеног обједињена силом. Насупрот упињањима да се при-
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силом оствари европско јединство издвојило се снажење замисли 
о слободном и мирно постигнутом удруживању држава и народа 
Европе. Најсмелија мишљења бавила су испитивањем могућности 
успостављања јединства европских народа и држава стварањем из-
весног вида Сједињених Држава Европе. Ослоњени на „научене 
лекције“ свих подухвата насилног обједињавања суверених европ-
ских држава, ови планови и деловања подвлачили су циљ њиховог 
слободног повезивања. Налазили су као потврђену подуку да се 
јединство Европе може постићи искључиво мирним средствима, 
сарадњом и споразумевањем. Поборници системске међународне 
промене зато као полазне тачке споразумно оствариваног европ-
ског удруживања – у циљу испуњавања тежњи и расположења да 
буде створена једна Европа „цела и слободна“ – обележавају потпи-
сивање Бриселских уговора 1948. године и успостављање Савета 
Европе 1949.

Закључивање 1951. године Париског уговора о образовању 
Европске заједнице за угаљ и челик, као весника потоње Европске 
економске заједнице и Евроатома, омеђили су као почетак процеса 
европске интеграције. Његово исходиште виде у образовање нове 
„европске политије“. Посебно доказују да је од 1992. године, потпи-
сивањем Уговора о Европској унији, или такозваног Мастришког 
уговора, кретање ка том циљу постало неповратно. Текући процес 
слободног и мирног удруживања држава Европе у миру – шире-
њем географског обухвата европске интеграције, од „шест“ држава 
оснивача до данашњих 27 држава чланица, и продубљењем функ-
ционалног обухвата и унапређењем институционалне способности 
њихове уније (Laursen, 1995: 7-9) – објашњава се као враћање „раз-
војног клатна“ из положаја „парикуларизма“, у који је тобож поме-
рено 1648. године, у положај „универзализма“, наводно постојећег 
пре тога (Jönsson, Hall, 2005: 150).

Заговарање исте системске међународне промене није помо-
гло очувању сагласности у овом табору. Разлике су међу њима ство-
рене неподударним оценама разлога и издвајањем неистоветних 
носилаца и начина одвијања системске међународне промене. По-
тискујући у страну све препознатљиве сличности уочених процеса 
измена, нагласили су ове различитости.
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ПРОБЛЕМ ОДРЕЂИВАЊА СИСТЕМСКЕ ПРОМЕНЕ:  
НАДНАЦИОНАЛНА ИЛИ ВИШЕСЛОЈНА ВЛАДАВИНА?

Пренаглашене посебности виђеног системског преобликовања 
суштински се распоређују према истицаним чиниоцима испод два 
заглавља (Jönsson, Hall, 2005: 151). Испод једног заглавља, у рубри-
ку процесни чиниоци, уведена је такозвана „над-државност“ или 
„наднационалност“ (supranationality). Испод другог заглавља, у ру-
брику политички процес, увучена је такозвана „вишеслојна влада-
вина“ (multilevel governance).

Наднационалност се тумачи као сажетак својствен степену 
самосталности коју организације Европске уније (ЕУ), посебно 
Комисија (Commission), Европски суд правде (European Court of 
Justice – ECJ) и, у мањој мери, Европски парламент (European Parli-
ament – EP) уживају у односу на владе држава чланица. Закључује 
се да им овакав независан положај даје способност одређивања по-
литички битног дневног реда и „рада“ према њему (Jönsson, Hall, 
2005:151). Наднационалност се препознаје и у способности ових 
организација да ограниче деловања држава чланица у одређеним 
посебним областима политике (Jönsson, Hall, 2005: 151). Следстве-
но, тврди се да су организације ЕУ наднационалне. Организације 
ЕУ су над-државне пошто нису „пасивне структуре“ које „одража-
вају“ интересе својих држава чланица (Стоне Сwеет, Сандхолтз, 
1998: 8-11). 

Комисија се у разумевања дипломатске улоге ЕУ често издваја 
као најбитнија организација (Jönsson, Hall, 2005: 151). Налази се 
да јој широка овлашћења за покретање процеса утврђивања поли-
тике и надлежност за надзор спровођења одлука ЕЗ/ЕУ омогућава-
ју „власан говор“ у име Уније (Jönsson, Hall, 2005: 151). Комисији 
се приписује и предузетништво у оствареном напретку ЕУ у раз-
вијању и унапређењу особене дипломатске „личности“. Европску 
унију од већине међународних организација „подигнутих“ на међу-
владиној сарадњи (Jönsson, Hall, 2005: 151) препознатљиво издваја 
управо њено дипломатско деловање и „лик“.

Наднационалност се претежно везује за „први стуб“ (first pil-
lar) Европске уније као обухватање економских питања и тргови-
не. Узима се да темељ „другог стуба“ (second pillar) Заједничке 
спољне политике и безбедности, а од 1999. године и Европске по-
литике безбедности и одбране, није наднационалност. Пошто је Са-
вет министара држава чланица овлашћен за доношење одлука о њи-
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ма онда темељ овог стуба није наднационалност већ међувладина 
сарадња (Jönsson, Hall, 2005: 152). Државе чланице наизменично 
обављају функцију председавајућег Савета. Држава која врши ову 
функцију, уз Високог представника са заједничку спољну полити-
ку и безбедност (High Representative for the Common Foreign and 
Security Policy – HR CFSP), који је и генерални секретар Секрета-
ријата Савета, представља Европску унију у свету у спољним по-
словима, односно, како се најчешће говори у „високој политици“ 
(Jönsson, Hall, 2005: 152). 

Будући да се напетост између наднационалности и међувла-
дине сарадње истиче као кључна одредница стања и могућности 
развоја Европске уније то се њена „дипломатија“ сматра не само 
изложеном, подложном, него подведеном под њихово противреч-
но узајамно деловање. Најчешће се различита испољавања трвења, 
или напетости наднационалног и међувладине сарадње у европској 
интеграцији узимају као „термометар“ за утврђивање да ли је про-
цес обједињавања ушао у фазу напретка или опадања.

Друго заглавље мишљења системског преобликовања међу-
народног у рубрици политичког процеса садржи такозвану више-
слојну владавину. Вишеслојна владавина у студијама ЕУ корист 
се као појмовни свод. Наткриљује се над испод њега смештеним 
особеностима политичких процеса у Европској унији. Матици ме-
ђународних студија овај би појмовни алат за проучавање европске 
интеграције могао бити близак јер је се и у њој стигло до мишље-
ња владавине. Појам је ушао у живи оптицај од чувеног зборника 
објављеног 1992. године под пријемчивим насловом Владавина без 
владе (Rosenau, Czempiel, 1992) пријемчивим због свог значењског 
језгра. 

Различито одређивана у матици међународних студија владави-
на је поступно стекла оквир значења. Углавном се унутар његовог 
рама могу срести чиниоци наведени и Јанговој одредници да се 
владавина као „владавина без владе“ користи се означавање влада-
винских система као друштвених установа у смислу прихваћених 
важећих правила, улога и пракси, за разлику од влада које се могу 
одредити као организације или посебне материјалне целине (енти-
тети) успостављене ради вођења послова (администрирања) неких 
владавинских система, али никако увек и свих владавинских систе-
ма (Young, 1994: иx-x; Young, 1997: 4-5). Корисност владавине као 
теоријског моста матици међународних студија за прилазак истра-
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живању европске интеграције показује истакнуто замишљање у са-
мом значењу појма да је владавина међународно усађена. Како и у 
студијама ЕУ постоји разумевање да је и вишеслојна владавина ЕУ 
међународно усађена (Кнодт, 2004) то су неопходни градивни бло-
кови прављења мисаоног моста преко кога матица међународних 
студија може растерећена досадашњих проблема доћи до проучава-
ња европске интеграције спремни.

Један покушај сажимања садржине вишеслојне владавине ЕУ 
обухватио је као суштинска три чиниоца (Hooghe, Marks, 2001: 
3-4). Надлежности за доношење одлука деле учесници у различи-
тим равнима, а одлучивање није више монопол влада националних 
држава. Ово се сматра првим чиниоцем вишеслојности владавине 
у Европској унији. Затим, државе чланице скупно доносе одлуке. 
Скупно одлучивање које сваку националну владу значајно лишава 
контроле над прављењем политике представља други чинилац ви-
шеслојности владавине у ЕУ. Коначно, политички простор Европ-
ске уније чини више међусобно повезаних „политичких арена“. 
Оне нису ни усађене, нити „угнеждене“ једне у друге што омогу-
ћава, на пример, учесницима друштва (поднационални или субна-
ционални актери) да делују како у државној (националној) тако 
и у наддржавној (наднационалној или супранационалној) арени. 
Међусобна повезаност, али не и усађеност „политичких арена“ у 
политичком простору Европске уније производи трећи чинилац ви-
шеслојности владавине у ЕУ.

Вишеслојност владавине подвлачи не само множину равни 
одлучивања, већ и мноштвеност приступних тачака процесима 
и различитост утицаја одређених организација у појединим обла-
стима политике. Зависно од општег теоријског опредељења како 
објашњавати интеграцију – да ли као међувладину сарадњу, или 
мултифункционалну организацију, или особен политички систем – 
уочаваће се као најзначајније различите приступне тачке на разним 
равнима процеса одлучивања и различити значај одређених орга-
низације европске интеграције. Заговорници међувладине сарадње 
предводећу улогу приписују Савету. Истичу га као најзначајнију 
организацију у процесима вишеслојне владавине и означавају као 
најзначајнију приступну тачку одлучивања. Заступници неофунк-
ционализма предводећу улогу додељиваће Комисији и Европском 
суду правде и одређивати их као најважније приступне тачке проце-
сима одлучивања. Поборници разумевања ЕЗ/ЕУ као политичког 
система издвајаће као најбитнију организацију у процесима одлу-
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чивања Европски парламент. Ставиће у исту лигу важности са њим 
и грађане окупљене у различите организационе јединице.

Истраживања европске интеграције вршена из оквира исто-
ријског институционализма пронашла су „историјски алгоритам“ 
утицаја различитих учесника на разним приступним тачкама у 
процесу одлучивања у ЕЗ/ЕУ. „Скромно почевши од првог покре-
тања предлога у једној области политике, којој је претходила фаза 
постављања дневног реда, интересне групе успостављају захтеве 
да се са њима саветује. Националне владе и чиновници морали су 
ревносним радом и после мноштва састанака доћи до сагласности 
о првом законодавном тексту. Поступно је изграђен режим владави-
не. Потом је дошао на ред процес учења како да националне власти 
спроводе законе у складу са њиховим намерама. Потом је Европ-
ски суд правде својом праксом развио правне норме. Нови закони 
могли су онда бити предлагани као резиме притисака погођених 
интереса и утеловљење користи институционалног учења. Тако се 
политика развијала на начин структурисан општом институционал-
ном припремљеношћу ЕУ, као и посебним режимом владавине“ 
(Armstrong, Bulmer, 1998: 56).

Последично вишеслојна владавина врши вишеструке упливе 
на дипломатију. Џефри Вајзман (Geoffry Wiseman) пронашао је но-
ви назив „полилатерализам“ (полyлатералисм) да покрије растуће 
учешће разнородних послодаваца, предузетника и извршилаца у 
дипломатији. Збирно нови учесници, нови садржаји, нови начини 
и нова средства у средини другачијих вредности и норми ствара-
ју поред постојећег билатерализма и постојећег мултилатерализма 
нови вид дипломатског општења (Wiseman, 1999). Вајзман је поли-
латерализам одредио као „одржавање односа званичних ентитета 
(попут држава, више држава које делују удружено, или међународ-
них организација које су успоставиле државе) са барем једним не-
званичним, недржавним ентитетом у којима је разложно очекивати 
систематичне односе, укључујући неки облик извештавања, опште-
ња, преговарања и представљања, али не и узајамно признавање 
као суверених, равноправних ентитета“ (Wiseman, 1999: 10-11). 
Налази се да је полилатерализам, уз билатерализам и мултилате-
рализам, кључна последица вишеслојне владавине у ЕУ. Процена 
њеног повратног дејства је да „полилатерални односи“ повлаче „но-
ве улоге министарстава иностраних послова и професионалних ди-
пломата“ (Jönsson, Hall, 2005: 152).
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Вршена истраживања начина на које европска интеграција „по-
гађа“ државе чланице саопштавају да је чланство у свим њеним 
фазама „погађало“ и њихова министарства иностраних послова. 
Чланство је, прво, од покретања интеграционог процеса најпре 
„погађало“ министарства иностраних послова држава које су га 
покренуле. Друго, будуће чланство морало је погодити министар-
ства иностраних послова држава кандидата додатним пословима 
припремања свог приступања. Министарства иностраних послова 
у неким државама водила су целокупан процес, а у некима су сара-
ђивала са посебним министарствима која су предводила у обавља-
њу припремних послова за чланство. Треће, чланство у европској 
интеграцији погодило је министарства иностраних послова свих 
држава чланица „омекшавањем“ граница међу њима на више начи-
на. Интеграција је учинила да односе преко граница држава унутар 
ње министарства иностраних послова више нити воде, нити надзи-
ру. Већина успостављених веза и главнина општење у ЕУ одвија 
се преко других министарства и владиних служби (агенција), а не 
преко министарстава иностраних послова. 

Међународне студије су већ 1973. године имале у поседу овај 
појам. „Трансвладиним односима“ Нај (Nye) и Кохејн (Keohane) су 
у те године објављеном зборнику назвали скуп „узајамних делова-
ња различитих подјединица у владама држава преко њихових гра-
ница“ (Nye, Keohane, 1973: 383). Годину дана касније понудили су 
развијеније одређење односа међу деловима влада или појединци-
ма унутар њих преко државних граница и типологију трансвлади-
них односа (Keohane, Nye, 1974). 

Баждарење званичне политике влада интересима кључних по-
литичких предводника истакли су у том одређењу трансвладиних 
односа. Тада дата одредница трансвладиних односа као „скупа не-
посредних узајамних деловања преко државних граница различи-
тих појединаца у владама тих држава без надзора, и ван строгог 
слеђења политика како кабинета, тако и главних носилаца извршне 
власти у њима“ (Keohane, Nye, 1974: 43). данас се сматра класич-
ном. Врста односа коју одређује више се и не посматра као изу-
зетак већ као правило у Европској унији. „Европеизацијом“ уну-
трашњих послова држава чланица ЕУ или „демократизацијом“ 
дипломатских послова, односно „дипломатизацијом“ унутрашње 
политике или „одомаћењем“ дипломатије напрема интернациона-
лизацији домаћих послова могу се означавати смерови одвијајућих 
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трансвладиних односа. Унутар њихових координата трансвладини 
односи мењају и демократију и дипломатију у Европској унији.

Министарства иностраних послова, под теретом разрастања 
„европски послова“, изгубила су трку са линијским министарстви-
ма своје земље. Више нису у стању да предводе. Нису у стању ни 
да усклађују деловање традиционалних „унутрашњих“ министар-
ства у „европској арени“. Раније, у почетним раздобљима проце-
са интеграције, министарствима иностраних послова још је било 
могуће да усклађују општења унутрашњих министарства преко 
државних граница. Истраживања показују да у државама чланица-
ма Уније све више улогу усклађивања унутрашњих министарства 
у европским пословима преузимају кабинети председника влада 
(Spence, 2002: 24-25).

Европска арена за министарства иностраних послова држава 
чланица место је суочавања не само са губљењем некадашњег мо-
нопола на званично општење остваривано преко државних грани-
ца. Европска арена за њих је простор општења са све већим бројем 
бирократа све шароликијих владиних министарства која делују у 
„политичком миљеу“ (Hocking, 2002а: 3). Државне границе поста-
ле су и порозне, а између бројних области и надлежности постале 
сасвим пропусне, иако свакако нису нестале. Преплетање области 
и питања, померање надлежности и меродавности тражи све више 
специјализације и све више „позајмица“ обучених кадрова из раз-
личитих министарстава: Министарства иностраних послова свих 
држава чланица ЕУ морају се све чешће ослањати на „позајмице“ 
кадрова из других министарстава, а не само на међусобну размену 
особља. Међусобно особље све учесталије размењују не више са-
мо министарства иностраних послова Француске и Савезне Репу-
блике Немачке, већ и министарства других чланица Уније (Duke, 
2002: 853).

Стална представништва држава чланица при ЕЗ/ЕУ у Брисе-
лу постала су места највеће уочљивости степена промена произве-
дених „мешањем“ дипломатије и демократије у оквиру европске 
интеграције. „Дипломатизација демократије“ и „демократизација 
дипломатије“ у европској арени могу бити најкраћи описи одвија-
јућег прожимања некада границама раздвојене демократије унутар 
државе и дипломатије око држава. Спајање дипломатије и демокра-
тије створило је суштинску особеност политичког простора европ-
ске арене и произвело промене и унутар дипломатије и унутар де-
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мократије.  Неспорно је да су шефови сталних представништва 
држава чланица при Комисији у Бриселу и даље, по правилу, дипло-
мате високог ранга. Међутим, временом су владе државе чланице 
Уније почеле да користе представништва при Комисији као своју 
„продужену руку“. Дипломате више не чине већину особља тих 
представништава. Већину данас чине службеници „унутрашњих“ 
министарства (Spence, 2002: 22-23). Такозвани „унутаревропски 
вид дипломатије“ служи „олакшавању секторске и функционалне 
сарадње националних администрација“ (Bátora, 2003: 104).

Новине, произведене установљењем и организацијом европ-
ске интеграције, образовале су постојећу „хибридну дипломатску 
арену“ Европске уније (Hocking, 2002: 285). Одређујуће је обележа-
ва не само усађени дипломатски билатерализам и мултилатерали-
зам, већ и угнеждени дипломатски „полилатерализам“. Двострани 
и вишестрани дипломатски односи у ЕУ окорачили су границе ис-
кључивог усклађивања државних са наднационалним делатници-
ма. Превазишли су и усклађивања између влада држава чланица 
и трансвладиних и транснационалних делатника. Прешли су пре-
ко ранијих граница издељености унутрашњег и спољног укључи-
вањем усклађивања свих ових учесника са мноштвом делатника 
друштва у „европској арени“. Вишеслојна владавина проширила је 
просторе за учешће у политичким процесима Уније разнородним 
делатницима. Брисел је место представљања и деловања бројних 
посебних интереса и разнородних група. Бројчана изједначеност 
чиновника у ЕУ и представника друштва у Бриселу готово је по-
стигнута. 

Невладини или друштвени делатници „нападају“ сва места 
одлучивања у Европској унији. Интереси пословних кругова пред-
стављени су у Бриселу. Поред представљања и деловања индустри-
јалаца, од посебних привредних грана до појединачних фирми, 
присуство су ту обезбедили поборници и интереса синдиката, гру-
па потрошача, организација и група за заштиту животне средине. 
Много је представника друштвених скупина образованих око не-
ког особеног питања. Територијални интереси како власти, тако и 
становника регија, области, градова и места такође су представље-
ни у Бриселу. 

Представници разнородног мноштва делатника у европским 
пословима не усмеравају своје радње и остваривање утицаја само 
на установе Уније, на дипломатске представнике у сталним пред-
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ставништвима својих држава у Бриселу, или на незваничне мреже 
владиних представника и чланова Комисије. Они се разнолико по-
везују (умрежавају). Образују и своје различите мреже. Разнолике 
повезаности свих тих невладиних делатника доводе до „гнежде-
ња“ полилатералне дипломатије у „хибирдној дипломатској арени“ 
Уније. Непорецива последица овог процеса „гнеждења“ је да ди-
пломате које се баве европским питањима морају остваривати „по-
лилатерално“ дипломатско општење. Њима следују све обимнији 
послови допирања и преговарања са фирмама, невладиним органи-
зацијама, и територијалним недржавним делатницима системски 
укљученим у одлучивање на „више равни“.

ЗАКЉУЧАК

Грађење дипломатије ЕЗ/ЕУ и учинци изграђене дипломатије 
европске интеграције остварени су без свега што се сматра нужним 
за државну или владину дипломатију. Постигнута је дипломатска 
видљивост ЕЗ/ЕУ. Поступно је остварено и признато њено дипло-
матско предузетништво у представљању, општењу и управљању 
међународним поретком. Европска унија је данас изграђена „ди-
пломатска личност“. 

Биланс дипломатије ЕЗ/ЕУ ставља пред међународне студије 
примамљиве разлоге да савладају теоријске и истраживачке про-
блеме који спречавају њихову матицу да проучава и објашњавају 
европску интеграцију. Непредрасудно истраживање поставки и 
стварности европске интеграције и дипломатског деловања Европ-
ске уније може међународним студијама у томе помоћи. Првенстве-
но им може бити од помоћи да се реше спутавајућих ограничења 
носећих појмовних замисли које су запоселе њихову матицу. При-
лажење истраживању европске интеграције из угла дипломатије 
ЕЗ/ЕУ као дипломатије „без државе“ и „без шефа државе“, „без 
спољне политике“, „без ресорног министарства иностраних посло-
ва“, „без надлежног министра“ и „без дипломата“ омогућило би ма-
тици међународних студија да употребљава свој алатни појам „вла-
давине без владе“. Његовим коришћењем би се везале за блиско 
разумевање ЕУ као вишеслојне владавине развијено у студијама 
ЕУ и сродно разумевање полилатералне дипломатије направљено 
у дипломатским студијама.

Бављење европском интеграцијом и дипломатијом на овај на-
чин пружило би међународним студијама поуздан ослонац за понов-
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ну успоставу достојанства успешног „гносеолошког делатника“ и 
за потврду своје слободне „теоријске личности“ која не робује за-
старелом начину мишљења мењајуће светске и међународне и уну-
трашње политике. Свет живота у више равни тражи и мишљење у 
више „величина“ од раније две старог света поларности. Промену 
броја равни глобалног живота и ружу праваца њиховог мрежења 
зато више не могу објашњавати равнајуће замисли подигнуте за 
живота старог света поларности. Пошто је променом међународни 
свет сравнио рачуне са прошлошћу потребно је да се са таквим ње-
говим стањем поравнају и међународне студије. 

ЛИТЕРАТУРА
Armstrong, K., Bulmer, S. (1998). The Governance of the Single Euro-
pean Market, Manchester: Manchester University Press, 1998.
Bátora, J., (2003). «Does the European Union Transform the Institution 
of Diplomacy?», Discussion Papers in Diplomacy 87, The Hague: Nether-
lands Institute of International Relations ‘Clingendael’.

Bruter, M. (1999). «Diplomacy without a State: The External Delegations 
of the European Commission», Journal of European Public Policy 6, 2: 
183–205.

Collard-Wexler, S. (2006). «Integration Under Anarchy: Neorealism and 
the European Union», European Journal of International Relations 12, 
3: 397–432

Cooper, R. (2003). The Breaking of Nations: Order and Chaos in the 
Twenty-first Century, London: Atlantic Books, 2003.
Duke, S. (2002). «Preparing for European Diplomacy?», Journal of Com-
mon Market Studies 40, 5: 849–870.
Hill, C., Wallace, W. (1979). «Diplomatic Trends in the European Commu-
nity», International Affairs 55: 47–66.
Hocking, B. (2002). «Introduction: Gatekeepers and Boundary-Spanners 
– Thinking about Foreign Ministries in the European Union», Foreign Mi-
nistries in the European Union: Integrating Diplomats (eds. B. Hocking, 
D. Spence) Houndmills: Palgrave.

Hocking, B. (2002a). «Conclusion», Foreign Ministries in the European 
Union: Integrating Diplomats (eds. B. Hocking, D. Spence) Houndmills: 
Palgrave.

Hooghe L., Marks, G. (2001).  Multi-Level Governance and European 
Integration, Oxford: Rowman & Littlefield.
Jachtenfuchs, M. (2002). «Deepening and widening integration theory», 
Journal of European Public Policy 9, 4: 650–657.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



стр: 1183-1208.

- 1207 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

Jönsson, C., Elgström, O. (2005) «Introduction», European Union Negoti-
ations: Processes, Networks, and Institutions (eds. Christer Jönsson, Ole 
Elgström) London: Routledge, 2005: 1-10.
Jönsson, C., Hall, M. (2005). The Essence of Diplomacy, London: Palgra-
ve.
Keohane, R. O., Nye, J. S. Jr. (1974). «Transgovernmental relations and 
international organizations», World Politics 27: 39–62.
Knodt, M. (2004). «International embeddedness of European multi-level 
governanace», Journal of European Public Policy, 11, 4: 701–719.
Laffan, B., O’Donnell, R, Smith, M. (2000). Europe’s Experimental 
Union: Rethinking Integration, London: Routledge.
Laursen, F. (1995). «On Studying European Integration: Integration The-
ory and Political Economy», The Political Economy of European Integra-
tion, The Hague: Kluwer Law International.
March, J. G., Olsen, J. P. (1998). «The Institutional Dynamics of Internati-
onal Political Orders», International Organization 52, 4: 943–969.
Nye, J. S. Jr., Keohane, R. O. (1973). «Transnational Relations and World 
Politics: A Conclusion», Transnational Relations and World Politics 
(eds. R. O. Keohane, J.S . Nye, Jr.): Cambridge, MA: Harvard University 
Press.

Pollack, M. A. (2001). «International Relations Theory and European Inte-
gration», Journal of Common Market Studies 39, 2: 221–244.
Rosamond, B. (2007). «The political sciences of European integration: di-
sciplinary history and EU studies», Handbook of European Union Politics 
(eds. K. E. Jørgensen, M. A. Pollack, B. Rosamond) London: Sage: 7–30
Rosenau, J. N., Czempiel E. O. (eds.) (1992) Governance Without Go-
vernment: Order and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge 
University Press.
Spence, D. (2002). «The Evolving Role of Foreign Ministries in the Con-
duct of European Union Affairs», Foreign Ministries in the European 
Union: Integrating Diplomats (eds. B. Hocking, D. Spence) Houndmills: 
Palgrave.

Stone Sweet, A., Sandholtz, W. (1998). «Integration, Supranational Go-
vernance, and the Institutionalization of the European Polity», European 
Integration and Supranational Governance (eds. W. Sandholtz, A. Stone 
Sweet) Oxford: Oxford University Press.

Warleigh, A. (2006). «Learning from Europe? EU Studies and the Re-
thinking of ‘International Relations’», European Journal of International 
Relations 12, 1: 31–51.
Wiseman, G. (1999). «‘Polylateralism’ and New Modes of Global Dialo-
gue», Discussion Paper 59, Leicester: Leicester Diplomatic Studies Pro-
gramme.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



- 1208 -

Јелица Стефановић-Штамбук ТЕОРИЈСКИ И ИСТРАЖИВАЧКИ  ...

Young, O. R. (1994). International Governance: Protecting the Envi-
ronment in a Stateless Society, Ithaca, NY: Cornell University 
Press.

Young, O. R. (1997). «Rights, Rules, and Resources in World Affairs», 
Global Governance: Drawing Insights from the Environmental 
Experience (ed. O. R. Young) Cambridge, MA: MIT Press.

Jelica Stefanovic-Stambuk 
Faculty of Political Sciences, Belgrade University

THEORETICAL AND RESEARCH PROBLEMS IN INTERNA-
TIONAL STUDIES: SOME CASES OF EUROPEAN INTEGRA-

TIONS AND DIPLOMACY
Summary

In this text author wrote on diplomatic character of the 
European Union in the light of European integrations. In 
the field of international relations it is considered to be an 
important factor of European diplomacy in solving inter-
national disputes in Europe and in the world.
Key Words: Europe, European diplomacy, integrations



УДК: 
316.323.72+321.74
Примљено:
20. новембра 2008.
Прихваћено:
27. децембра 2008.
Оригинални 
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XX) VII, vol=18
Бр. 4 / 2008.

стр. 1209-1228.

- 1209 -

  

Aleksandar Novaković, 
Institute for Political Studies, Belgrade
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RETURN TO TRIBALISM

Сажетак
Задатак овог рада јесте да представи нешто попут 
кратке историјске рекапитулације и подсетника про
јекта социјализма као и кључних идеја које стоје у 
позадини ове, за велики број људи, веома атрактивне 
идеологије. По узору на Мареја Родбарда, али у друга
чијем контексту и уз помоћ теоријског апарата који 
је изградио Имануел Кант, у раду се излаже теза да 
не постоје добре идеје које не функционишу у пракси 
јер по дефиницији онога што представља валидно од
ређење добре идеје тако нешто није могуће. На крају 
рада ће се, надам се, видети зашто не постоје добре 
идеје које не функционишу и то захвајујући управо ис
куству пројекта социјализма као и то зашто је соција
лизам у битном смислу једна предмодерна политичка 
теорија и идеологија. 
Кључне речи: социјализам, марксизам, либерализам, 
социјална правда, једнакост, позитивна и негативна 
слобода, трибализам

There is a very popular belief that there are number of good or true 
ideas that have bad luck when it comes to realization. Many ordinary 

people as well as social scientists are thinking that this is the case with 
the idea of socialism. In fact, a great number of socialist themselves are 
also thinking the same and we should not be surprised about this, becau-
se socialism is nothing more than a sort of philosophy of complaining. 
However, we have to enter in the realm of this idea in order to check the 
thesis from the beginning. It is necessary to explain why so many peo-
ple are thinking that socialism is something that is inherently good, that 
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involves some very valuable characteristics. This is curious especially 
if we have in mind a whole specter of historical evidences, disasters, 
killings and number of other events and facts that are showing us the 
enormous damage that this ideology has caused.

In order to understand what socialism is and what is so dangerous 
about it, it is of utmost importance to emphasize against whom socia-
lism has always been fighting and also, which ideas are in its founda-
tion, and what are the values that it is defending. 

My task here is to present something as a brief historical recapitula-
tion and reminder of the project of socialism as well as the main ideas 
that are standing in background of this, for a great number of people, 
very attractive ideology. I hope that at the end we will really see why 
there are no good ideas that are not working – thanks to socialism, and 
why socialism is in an essential way pre-modern theory.

It is a sad historical fact, for socialism, that everything what socia-
lism was and still is, it paradoxically, owns to its main enemy, classical 
liberalism. And when I say classical liberalism I am assuming whole 
specter of ideas that are presenting the core of this theory of which 
ideas of individual freedom, rule of law and free market are most impor-
tant. At the time of emerging of socialism its opponent, classical libera-
lism, was well known and established both through its economic part 
(through the capitalism) and as political theory and doctrine (in theory 
and practice). In theory through the works of many theoreticians such 
are Adam Smith, John Locke, Adam Ferguson, David Ricardo etc. In 
practice through the social and economic system of capitalism that was 
present in Western Europe and United States during the eighteenth and 
nineteenth century. Certainly, socialist ideas are not so “new”. There 
were some traces of similar theories from ancient times, but the theoreti-
cal and practical victory of classical liberalism marked the beginning of 
systematic attempts to create a socialist doctrine and why not to use its 
own term, that was intended for someone else, ideology. 

Socialism started as reaction to the capitalism of eighteenth and 
ninetieth century and as Friedrich von Hayek noticed,1) with a very aut-
horitarian teaching of French revolutionary Saint Simon. He was advo-
cating very strongly idea of equality of all people through the strategy 
of abolishment of the institution of private ownership. And we will later 
see that this has always been the main preoccupation of socialism.  This 
authoritarian beginning of socialism is like bad ghost that is always 
1) See F.A. Hayek, The Road to Serfdom, Routledge, 2001, pp. 25-26.
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appearing when contemporary socialist theoreticians want to show the 
morality and validity of its doctrine; because there is something inhe-
rently authoritarian in this ideology. But the bad fortune of socialism 
always reveal itself when it comes to the realization and it certainly has 
something to do with the very ideas that are in the center of socialist 
doctrine. Even at the time of the most prominent socialist Karl Marx it 
was obvious that socialism is not operational idea, since many econo-
mists showed that it is practically impossible2). But Marx and his fellow 
Friedrich Engels did not gave up; they continued to fight for a “new” 
and “better” world through political work and with the establishment of 
First and Second International.

ETHIC APPEAL WITHOUT ETHICS

I would not here explain the teaching of Marxism as it would de-
mand much more time and place to be explained. One thing that has to 
be mentioned is that it is one very authoritarian and revolutionary orien-
ted doctrine that was aiming to constitute new political order that would 
be in sharp contrast and opposition to the emerging concept of Western 
liberal democracies. This radical teaching assumed abolishment of the 
all institutions of “evil” capitalism, especially private ownership and 
free market economy and aiming at building new institutions of central 
planning in economy and one party system in political sphere. That 
all assumed a new methodology, “revolutionary practice of proletariat” 
through the dialectics of classes, which would do the job, with the view 
that all this can and should be done regardless the human casualties. In 
the name of human lives Marxism as socialist ideology justified devasta
tion of human lives.3) 

Although doctrinarian Marxism did not have any developed ethical 
theory - in fact, it rejects every kind of bourgeois ethics as ethic of alie-
nated individual – in the perception of its followers it has strong ethical 
appeal. Even today people see Marxism as humanistic ideology. And 
not just that, word “humanism”, apart from the meaning of that term 
2) Ludwig von Mises, Socialism An Economic and Sociological Analysis. New Haven: Yale 

University Press, 1962.
3)  It was pure utopianism that was intended for Western industrial societies but its implementa-

tion was realized in the regions of the world for which it was not designed for (Southeastern 
Europe, Russia). In one letter Engels explicitly stated that eastern Europeans societies are 
not so developed to accept the new revolutionary ideology and practice. Originally, it was 
intended for very developed countries of Western Europe as a “necessary” step in historical 
“movement of proletariat”. Surely, this “necessary” historical step never happened due to the 
impossibility of the Hegelian logic from which Marx build his historical determinism.
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as historical period, is being identified and associated with left oriented 
theory and movements. So people see Marxism as ethical doctrine that 
takes care of ordinary people that are being “exploited” by ruthless ca-
pitalist system. It is very interesting and very important to have in mind 
this ethical appeal of Marxism because it is precisely why it was so 
popular even nowadays when we can hear that there are some “good” 
things in Marxism or socialism, that even if it had some disastrous histo-
rical consequences the “intentions” were good and “humanistic ideal” 
on which it stands still remains the goal for our time to achieve. As men-
tioned, doctrinarian Marxism did not have any developed moral doctri-
ne, but it had strong moral appeal. How this can be explained? This is 
even more curious since Marxism is built on a methodology that says 
“never mind the lives, the final end is important”.4) This ambivalence in 
Marxism, its factual authoritarian traits with its virtual and imaginary 
ethical appeal is not so often been analyzed. For people see Marxism 
and its completion in form of communism and its transitional phase 
socialism as par excellence ethical theory. Historical practice of com-
munism as seen in Soviet Union and other eastern European countries, 
with millions of lives lost, tells us on a very basic and simple level, that 
there are no ethics in Marxism, and that single human life, except the 
life of communist dictator or lives of the party members, worth nothing. 
If Marxism has any ethics at all that it is simple and bluntly the ethics 
that can be summed in these words “ends justify means”.5)

MASKED EVIL

It did not have to come to Stalin and his communist tyranny that 
many of socialists would admitted that this systematic theory of socia-
lism with its methodology is not working. Very soon many socialist ori-
ented intellectuals made shift from Marxism in order to defend the rest 
of socialism. And it was very important move for them (unfortunately 
not for all the rest of us) that saved the socialist idea from complete disa-
ster. This new, allegedly anti-authoritarian move of socialists assumed 
4) This is very well documented in literature but the famous dispute between Karl Kautsky  and 

Leon Trotsky shows this in a most clear way. See Karl Kautsky, Terrorism and Communism:  
A Contribution to the Natural History of Revolution, Hyperion Press, 1973 (reprinted edition 
from 1922) and Leon Trotsky, Terrorism and Communism:  A Reply to Karl Kautsky, Univer-
sity of Michigan, 1961.

5) This posture is discarded by Kautsky in abovementioned polemics. But, when this is abando-
ned what is really left of Marxism and its softer versions? If “ends” does not justify “means” 
are we not immediately in realm of deontological ethics (ethics of Kant’s categorical impera-
tive and the realms of “purpose by itself”) that is so distant from every Marxist or socialist 
methodology?
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strategy of masking and disguising with the aim to create new, prettier 
image. At the end of ninetieth century socialism made success in this 
regard with some necessary modifications. It wanted to represent itself 
as a progressive social and political movement that should and must re-
place the old and corrupt bourgeois system. 

And how that was possible? Only by taking something that is re-
ally progressive and changing it in a way that suits the purposes. And 
that were the ideas of classical liberalism. Socialist were well aware of 
the strength of these ideas.  At the end of nineteenth century classical 
liberal movement was not so strong and old liberals were in some kind 
of resignation due to historical developments.6) Socialist, on the other 
side, played well on the weakness of human memory. It was the time of 
increasing tide of collectivism all over the Europe, and once progressi-
ve, now almost forgotten, classical liberalism unwillingly stepped aside 
and socialism occupied its place, taking all the credits for progressive-
ness. It managed to steal all the main ideas of classical liberalism, even 
its name! (Liberalism, liberals)  And let us remind that classical libera-
lism developed as the intellectual movement and political philosophy 
that emerged as progressive force that introduced new political values 
without which the modern civilization as we know it would be inconce-
ivable. However, the content of these old/new ideas was very different 
from that of classical liberalism. For “freedom” does not mean the “fre-
edom” or “liberty” in a liberal sense, or “justice” or even “equality”. 

GUILT OF CIRCUMSTANCES

Thus, we have seen that a part of socialist ideologists and agitators 
soften their version of socialism (in comparison to Marxism), in order 
to accept progressive ideas but with changed meanings. Socialism had 
to make itself something that is different from doctrinarian Marxism. 
That was one of the first masking of the socialism. Another one happe-
ned when hard core leftist from Frankfurt school of social philosophy 
(Theodor Adorno, Max Horkheimer) criticized school of dialectic ma-
terialism (DIAMAT) that was present in Soviet Union at the time of 
Stalin’s rule.7) In that way, not just softer version of socialist, that later 
became social democrats but also hard core leftist and Marxist very 
6) See already mentioned Hayek’s The Road to Serfdom and Mises’s Socialism An Economic 

and Sociological Analysis and also from the same author Liberalism – In the Classic Tradi
ton, The Foundation for Economic Education, Inc, Irvington-on-Hudson, New York, 1985.

7) See for example Theodor W. Adorno,  Philosophische terminologie, Suhrkamp Verlag Frank-
furt am Main, band I, 1973.   
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early tired to justify and defend the idea of the Marxism or socialism 
from its totalitarian realization (such was Lenin revolutionary attempt 
to make Marxist “social science” real or Stalin’s totalitarianism). They 
all defended socialism by blaming poor realization and circumstances 
for its practical disaster.  But it is always too easy to blame circum
stances for the bad realizations, and that is a poor strategy both for 
governing our lives and the ideas that we are holding. Socialists are 
constantly doing just that, and ideas of socialism were never to blame 
for anything. They were exempt from critique as such. From one to anot-
her social experiment, socialism was changing and reforming, making 
its ideology acceptable in any following situation. That is a secret of its 
strength and success but this also shows us the scale of voidness of the 
very idea of socialism. 

MODERN COLLECTIVISM

Beside this “philosophy of complaining” or “blaming” that is inhe-
rently related to socialism there is also one thing, for certain, that repre-
sents the main substance of socialism. It is its collectivism. Socialism 
is collectivistic ideology and that is something crucial that is differen-
cing it from liberalism and something that is connecting it with other 
ideologies, such are fascism, Nazism, and nationalism. And that is not 
accidental; it is the soul of socialism. We always have to have this in 
mind. As collectivistic ideology it puts collective above the individual, 
well good of the community above the well being of individual. Ex-
treme nationalism produced Hitler, extreme socialism produced Stalin. 
Something like that would never be possible in the system where the 
rights of individual are protected. I do not have here to mention that 
Hitler was not just a product of nationalism. He is also a product of soci-
alism. “National Socialistic Party” “successfully” combined ideologies 
of nationalism and socialism. And economy of Nazi Germany was built 
on similar economic reasoning as socialist  – planned economy, and his 
social demagogy, beside its nationalistic part, was the demagogy of equ-
ality and social justice (for the German people). 

Those are the ideas and political practices that would all be defen-
ded by any socialist, past, present or future. So, are there any substantial 
differences? I am not sure. But great many Marxist and socialist are 
defending their doctrines by pointing out at the communist critique of 
Hitlerism during the Second World War, but they are not too open to 
admit that in many cases that was critique from the standpoint of one 
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collectivism to another. And when Stalinism showed all its potentials it 
was clear, for those who wanted it to become clear, that there is somet-
hing very similar between historical events of Hitlerism and Stalinism, 
something that connected them in their “deeds”. Both were in its origins 
collectivist ideology and both of them were fighting against all institu-
tion of modern societies. 

Still, there are many socialist today who will admit that real socia-
lism was not good and that Stalin was very dangerous autocrat. But they 
would still hold that ideas of socialism are good and that they should 
not be abandoned. They think that without them there is no “humanity” 
and that defense of socialism is a defense of justice, equality and free-
dom. And how they understand these ideas?

FREEDOM, JUSTICE AND EQUALITY 
 – IN SOCIALIST’S WAY

Neither of these tree notions has any real meaning, just imaginary. 
This statement may seem too hasty and extreme but if we define what 
meaning of some idea should represent then we will not be too harsh in 
evaluating this thesis. For an idea to be meaningful it is necessary, very 
broadly speaking, that it has some connection with reality. If I now say 
that “all man on earth should and must have at least one billion dollars 
each” everybody will agree that that is good idea, at first glance. But if 
we think what is necessary for realization of this idea we will come to 
the conclusion that this idea is, in fact, stupid idea and that it cannot be 
good even in the segment of our fantasizes, because it is too extreme 
and has nothing to do with reality. Meanings of socialist ideas are very 
close to this. They are so imaginary that are reminding us of a bad dre-
am in which we are imagining many beautiful things but when dream 
ends, we see that nothing of that is true and only thing that remains after 
is feeling of being depressed.  

POSITIVE FREEDOM AS NEGATION  
OF FREEDOM AS SUCH

What about socialist idea of freedom? There are many views of 
how socialist understands this notion, but I will specify just some impor-
tant features. We know that classical liberalism understands freedom as 
individual freedom, negative liberty that should be protected in every 
just society. But socialists understand something different than that. For 
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them freedom is freedom of opportunities and freedom of choice. And 
that may be appropriate at first glance, but what does it presuppose? It 
assumes ideal social and life circumstances around us. For example, if 
I want to achieve something in my life, to have good career and god 
post, everything should be arranged for me without any of my efforts. 
Someone else, society, government, or even my parents should know 
what I need and should acquire that. It is a story of our potentials and 
talents that are constrained by unjust societal system such is capitalism, 
for example. In order to change the situation it is necessary to change 
that humiliating system and replace it with the system in which freedom 
of every one of us would flourish. It is an idea of positive freedom, very 
popular notion of freedom that can be found in the works of many con-
temporary socialist intellectuals. 8)

Thus, at first glance, this idea of freedom looks attractive and allu-
ring. But as we can assume it is completely unrealistic since it cannot 
answer two simple questions: Who will make this freedom possible, 
subject of this freedom or someone else? And the other question: “Who 
will have to pay for the realization of that kind of freedom?” Here the 
whole idea breaks apart, and we feel like in that dream, depressed. And 
that is not all for the subject of idea of socialist freedom is a subordi-
nated human being, insecure and immature creature. In short, a human 
being for whom some other has to work and make opportunities, and 
for certain, pay. I am not telling that in normal societies there should be 
no good opportunities for work and life. That is not what I am having 
in mind. But these opportunities, conditions and the possibilities of cho-
ices are depending of factual situation, real situation and the quality of 
markets in specific country. If a market is free enough and if business is 
flourishing, than we will have more possibilities and better conditions9). 
8)  But not just there, since prominent “liberal” Isaiah Berlin carry the quilt - for the most part 

– for establishing idea of positive freedom (in above explained way) as legitimate and unavo-
idable theoretical concept. See Isaiah Berlin, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty 
. Oxford: Oxford Univeristy Press, 2002 and also my article “The Philosophies of Freedom” 
in Serbian Political Thought, Institute for Political Studies, 2008.

9) Only capitalist society enables broad spectrum of possibilities and opportunities for indivi-
duals. (Milton Friedman, Capitalism and Freedom: Fortieth Anniversary Edition. Chicago: 
Universtity of Chicago Press, 2002, chap. I) In fact, this very idea of freedom is only possible 
in capitalist society and under its conditions. Positive freedom is consequences of free and 
developed markets and not something that is preceding it. That means first, that there is no 
positive freedom beyond such system, and second, that this kind of freedom is only possible 
on the level of individual preferences, that is, I may be “positively” free only and only If I am 
working for making possible something that I want and in society where exist such opportuni-
ties (capitalist society). But surely, envisioned in this way, positive freedom is not something 
that is usually been understood by this notion.
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Still, it is also on us to build ourselves, to work for our lives and to cre-
ate opportunities and favorable conditions.

EQUALITY AGAINST HUMAN NATURE

The next very important idea that is socialism fighting for is idea of 
equality. From the time of French Revolution it became main political 
idea for socialist oriented intellectuals. It should be said that this idea 
originally assumed equality before the legitimate and just laws but also 
an idea of equality of people in sense of their belongings, wealth, and 
even personal capabilities and talents. And this second meaning is one 
that socialist are favoring and that is in opposition to classical liberal un-
derstanding of the idea of equality. For liberals equality means just equa-
lity before law and equality of citizens, and it has nothing to do with the 
substantial idea of equality. For liberals are thinking that although we 
are born unequal in sense of our physical and mental capabilities, belon-
gings and in many other aspects, we should and must be equal before 
the law, we should and must be equal as citizens. And that is just the 
opposite that socialist are defending. They think that we should be equ-
al in a more ambitious way; a system has to be invited that will make 
of us equal in everything that is possible. The socialist idea of equality 
assumes demand that we all should be made and created equal and only 
after that we will become equal before law. And in that interregnum the 
arbitrary will of party dictator or the party itself will decide on its own 
who is to be made more equal than other, and who is too equal. 

If we look the historical practice of ex communistic countries we 
will see this pattern in which very capable and talented individuals we-
re systematically humiliated on behalf of mediocrity majority. I am not 
saying that capitalist countries do not have mediocrity majority – mass 
production and free trade are making such individuals, and let me be 
very clear about this, I do not see anything bad in that. But in capitalist 
society every talented individual can find its place under the sky and 
make his dreams come true. Almost every majority is by default medi-
ocre majority (we should probably exempt from this Ancient Greeks in 
specific time of history), and that is fact of nature, not of our desires. 
When Milton Friedman was distinguishing capitalist from socialist so-
cieties he was showing that in capitalist societies, as free societies, it is 
possible for people that are different from us, that are advocating poli-
tical ideas that are completely different from ours, to live and prosper 
regardless these differences. And it is precisely due to the fact that in 
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capitalist society every person that wants to work on its talents can find 
palace for self, irrespectively what ideas, political attitudes and stand-
point he is supporting. If we strictly follow the collectivistic matrix of 
socialist thought that is just that is not possible. No matter how the so-
cialism is disguising, at one point it will be necessary for him to cross 
the line and to show real face. This should not be of surprise since we 
are talking about ideas and the logic in them, and in reality due to all its 
complexity, various kinds of scenarios are possible (but this is not our 
subject of conversation). Someone would point to example of Sweden 
or some other northern European country. These are countries of mix 
systems and we cannot classify them as undemocratic or authoritarian. 
But it can be said, with a good reason, that all that is acceptable in these 
and similar countries, has to be ascribed to the existing of some instituti-
ons (or part of these institutions), for example right of law or protection 
of private property.10) And these institutions are product of classical libe-
ralism. If these would not have been present we will have the same pic-
ture as we had in Soviet Union, oppression, coercion, totalitarianism. 

Hence, distorted idea of equality that is defended by socialist is 
showing all its emptiness and vagueness but as in case of the idea of 
freedom this is secret of its strength. It is aiming at human emotions 
and not to human common sense and reason, in order to achieve its end, 
and that is society of ants not of free minded and self dependent human 
beings.

SOCIAL JUSTICE AND THE ETHICS OF PATRONIZING

The Idea of equality brings us to the very important socialist’s ideal 
of justice, “social justice”, as they want to say it. Many studies were 
written to show the economical impossibility of this kind of justice (just 
to remind you of Hayek’s attacks on the idea of social justice) but I will 
talk here about moral dimension of this idea. It is easy to explain socia-
list concept of justice with the help of metaphor of Robin Hood and his 
strategy of taking from the riches in order to give it to the poor ones. 
Socialist sees justice in this way. For him procedural, liberal, concept of 
justice is not so important – as it is not in the case of ideal of equality, 
that we have already seen, and only that is important are manners of 
redistribution and the subject of redistribution. Because socialist ideo-
logy sees the institution of private property as its greatest enemy, it is 
10)  And some natural resources that are in abundances in these countries and the way this wealth 

is redistributed.
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obvious that socialist vision of justice attacks just this institution. In 
order to give someone something it has to be taken from someone else. 
Robin Hood strategy is showing its face. In case of just property of that 
“someone” it is clear that socialist strategy at the final reveal itself as 
strategy of a thief. And this ideal of justice has nothing in common with 
the liberal or libertarian conception of justice that has its two main fea-
tures. First one is concerned with procedural justice that is presupposed 
by legitimate laws (the laws that can be universalized) and second one 
is related to a moral concern for the guaranteed sphere of individual fre-
edom in which nobody without consent of the subject of that freedom 
can or should interfere. As strategy of a thief it presupposes a society 
from which can be taken or stolen, for you cannot stole from empty ho-
use. And historical evidence of socialist countries is showing just this. 
Proletarian party robbed everything that was to be robbed and society at 
the end collapsed like the house of cards.

And in this example of socialist vision of justice we can see, as in 
previous examples, that for final end socialist had devastation of human 
individuality and peculiarity.11) This phenomenon can be seen from the 
very idea of social justice. This ideal is assuming some collective body, 
organ or something similar that will decide whom to give and from 
whom to take on the basis of its perception of who is deserving and 
who is not. Since that “objective” standard for such decisions could not 
be given in advance, Robin Hood strategy is doomed to fail. It is by its 
own logic impossible and it will necessary create many injustices. But 
this strategy is justified by ethical appeal of socialism. They just want to 
help people to get out from injustices of the ruling order, as they want 
to say. They want to make more humane society in which everybody 
would have at least the same as any other. In order to accomplish that, 
socialist are claiming to possess almost divine knowledge of human na-
ture, its needs and the mechanisms for resolving this issue. And surely, 
if there is some moral dimension of socialist demand for social justice 
it is a bed one. Ti is ethics of patronizing that says “I know what is ne-
eded for you, since I know you better than you know yourself”. Since 
the equality in socialist version is impossible on practical grounds what 
remains is patronizing strategy of socialist that are trying to convince 
us that they know what it really means and that they would make it pos-
sible for us and without us. 

11)  Its collectivism plus its central planning in economy and destruction of the individuality and 
creativity as its consequences had that sterility in architecture, design, style and not to men-
tion human lives...



- 1220 -

Александар Новаковић HISTORY AND DANGER OF SOCIALISM  ...

ANTHROPOLOGY OF ROBOTS

All these key ideas of socialism are presupposing a kind of anthro-
pology, or view on human nature that can explain us many things abo-
ut socialism. For if the realization of these ideas would be possible it 
will make us to see human nature and the universe that surround it 
in completely different way that we usually understand them. And we 
usually see human nature as something that is on the very basis limited 
both in its physical sense and its capabilities and that is operating with 
scarce resources.  That is why economy is often been metaphorically 
called science of scarce resources.  On the other side, human nature has 
that astonishing ability to understand world around us and to imagine 
things. Great philosopher Immanuel Kant saw the significance of this 
human feature and elaborated it at length in his crucial study of human 
reason (Critique of Pure Reason).12) He saw clearly that reason and our 
experience is in deep relation with power of imagination. But very of-
ten two elements of human creativity, reason and imagination are not 
harmonized and as a consequence they are producing strange ideas (that 
Kant called metaphysical) that are responsible for many following con-
ceptual and practical misunderstandings. 

That is the case with socialist ideas. They are product of that natural 
human characteristic called imagination. But with one crucial exempti-
on, called reason. For how we could explain the social utopianism of 
doctrinal Marxism with its messianic approach?  There is no reason in 
that, or if there is, it is a product of the game of socialist’s fantasies. But 
this game of imagination produced specific anthropology that stands as 
groundwork for all other ideas of socialism. It has several features. 

First, it sees man as primarily social being for which the societal 
demands are to be of utmost importance. A men’s nature is reduced just 
to one of his features, and that is social aspect of his nature. There are 
many leftist intellectuals such are Sartre, Gramschi, Marcuse and others 
that were speaking that “man is always in relation to another man”, and 
that were lamented about bad fortune of human beings that had become 
“alienated atoms”. But this is just a part of a story, not a whole story. 
Classical Liberals were holding a position that only an individual as 
individual can be a societal being, so we can see that individuality, in 
contrast to socialists, is a precondition for societal relations not the op-
posite.
12)  See Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernuft, Druct und Verlag von Philipp Reclam jun, 

Leipzig, 1878.



стр: 12091228.

- 1221 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

Second, it understands human nature as a nature of Supreme Being 
in a way that “a man is stronger than nature”. This attitude is particularly 
present in Marxist anthropology and its vivid and scary presentations 
in Lenin’s and Stalin’s Russia with the picture of “strong” and godlike 
proletarians holding the hammers that had to show that a man can crush 
and defeat nature by his own will and strength (Does not this pictures 
resembling us of very similar posters from the time of Nazi Germany, 
with a representations of “Übermensch”?).  This idea presents the core 
for socialist utopianism that had to construct “brave, new world” (Hux-
ley) of some dictatorship or totalitarianism. It says that men not just ex-
ist in nature but also that he can change it and even create it. The myth 
of almighty scientist and science had helped this socialist vision. Bad 
science accompanied bad ideology. Therefore it is not of surprise how 
much trust was placed in scientists by the socialist regimes. Social engi-
neering went along with the myth of positive science. If something wo-
uld go wrong socialist constructivist would not blame principal human 
limitations, lack of knowledge and ignorance, but the unwillingness of 
the unsuccessful scientist to help the “higher cause”. 

Third, socialist anthropology presents human beings not just as so-
cietal beings but also as collectivistic beings. It means that individual 
should by its nature be subordinated to the collective. And it does not 
matter what this collective is, it could be anything. The thing that is 
important is that individual is not important and as long there is prime 
directive that says that “the needs of the many outweigh the needs of 
the few or the one” (Spock, sincere socialist13)). And, as I have said, so-
cialism is collectivistic ideology like some forms of conservatism and 
nationalism, but that connection is not so important here.

We can see that this anthropology is very obscure and pessimistic 
and every normal person would certainly not agree to accept such a ver-
sion of human nature. Today, many social-democrats do not accept the 
anthropology that has been presented here. They will tell us that that is a 
something from the past that has nothing to do with contemporary socia-
lism. But as I have mentioned before this attitude is just an illusion and 
justification of the fall of the socialism. It is a really hard for a modest 
socialist to admit that everything that can be characterized as good and 
progressive in his own ideology comes from the theory of its mortal 
enemy, classical liberalism. For a classical liberalism advocated and 
defended the rights of individual against the church, kingdom and even 
13)  A character from famous sci-fi novel “Star Trek”.
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democracy; and it is philosophy of the individuality not of collectivity. 
When some socialist today accept individualistic approach and metho-
dology they are taking something from classical liberalism, thanks god, 
let them take all!

  However, the basic insight that unites all these anthropological 
features is unrealistic perception of human nature and the nature in ge-
neral. When these erroneous perceptions are unified in one system of 
ideas we got socialist ideology as we know it, with its economics, poli-
tics, “justice” and etc. And we have disaster. Having in mind all of this I 
would just remind that there are still many people that are thinking that 
socialism is “good” idea, but as we have seen good idea means much 
more than that good idea of socialism. But lets us tell something more 
about socialism. 

IRRATIONALISM OF SOCIALISM

As it is already said, it is in human nature to go beyond the present 
condition and limitations of reason. This trait of human character can 
have both good and bed consequences. It is showing its negative side 
when is trying to go beyond the “limits of possible experience” (and 
real), to say it with Kantian words. And this happened in the history of 
political ideas as well in ordinary life and politics. For it is a constant 
feature of human nature to demonstrate from time to time a dose or 
portion of irrationalism and in its extreme forms. In a case of critique 
of the system that is based on the laws of economics that had been ex-
plained since the classical works of Adam Smith and David Ricardo14) 
- that is, in case of capitalist system, it is more than obvious when we 
look at the socialist attacks. For a capitalist system showed and is still 
showing its strength, vitality and productivity not because some ruling 
class of bourgeoisie won the battle over the class of oppressed people, 
namely, proletariat, but because its inner connection with the basic laws 
of economics and reality.15) That is why irrationality of socialism has 
one almost tragicomic dimension that can be showed by this kind of re-
asoning: Nature (or God) created man as imperfect being in imperfect 
14)  See Adam Smith’s, Wealth of Nations, Random House, New York, 1994, and David Ricar-

do’s The Principles of Political Economy and Taxation, Dover Publications, 2004.
15)  This is well documented in natural rights and law tradition since Hobbes, Locke and others 

(Thomas Hobbes, Leviathan: Or the Matter, Forme, and Power of a Commonwealth Ecclesi
asticall and Civil. New York: Thouchstone, 2008; John Locke, Two Treatises of Government, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2008). See also Leo Strauss’s work Natural Right 
and History. (Chicago: University Of Chicago Press, 1999.) and Pierre Manent’s book Intel
lectual History of Liberalism. New Jersey: Princeton University Press, 1996.
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world. Since a man is imperfect his political system cannot be perfect 
(although it can be operational and making people happy and prospe-
rous as it is possible in such a world). Consequently, the socialist are 
blaming capitalism for the imperfection of nature! Socialism is really 
revolt against human reason and nature.

That is why economic science and policy in order to be successful 
has to follow these natural laws and restrictions and not hazardous crea-
tivity of central planned oriented group of intellectuals who are calling 
themselves “socialist economists”. 

Disastrous consequences of socialist experiments throughout the 
world showed once more, for unbelievers as well for believers, that 
there are no alternatives to this system. For the capitalism managed to 
win the battle not just in its immediate sphere (economics) that was at-
tacked from socialism; it won the battle on more important ground. As 
Ayn Rand effectively showed16) capitalism is deeply moral theory and 
economic practice, which should and must stand in foundation of every 
just political order. This result ruined the image of socialist ideology as 
“justly” and “moral”, at least for those that are equipped with enough 
sense for accepting the forces of valid arguments. 

But this victory of capitalism, both in practical and conceptual sphe-
re, provoked the irrational reactions of leftist intellectuals who were 
and sill are not prepare to accept these facts. Its ideology does not make 
it possible for them as well the peculiarity of human nature to accept 
that there can be no magical wand that will create utopian world of so-
cialism. 

For a capitalism and the institutions of free societies are result of 
many centuries of progress of humankind and it is not some social con-
struct and invention that can be easily changed and replaced with somet-
hing different and better. In one sentence, because there is capitalism 
there are critics of capitalism. And it is not so important what kinds of 
critiques are being offered, because there would be always critique as 
such, since it is our habit to criticize, even those things that are not to 
be criticized (that are only possible). And for us who are advocating the 
“order of liberty” should be accustomed and always prepared to that. 

16)  Ayn Rand, Capitalism: The Unknown Ideal, Signet, New York, 1986. See especially introduc-
tory chapter.
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FAKE MODERNITY AND FAKE PROGRESSIVENESS

When Hayek wrote Road to Serfdom it was the time of socialist 
expansion and dominance. That time is ended but the ideas are still 
present, and the dangerous of some kind of socialist experiment is still 
possible. We should not be so confident in the strength of our instituti-
ons for an irrationalism is a very strong force of human nature and that 
fact should be kept constantly in mind. There is no reason for relaxati-
on because historical evidence is showing us on many examples how 
something that is impossible in some contexts and situations still may 
happen. If there would not be like that, the history of mankind would 
be no more than history of stones; there would be no history at all. But 
in spite of this necessity of emergence of evil, in any of its forms (and 
socialism certainly represents one) the good institutions that are being 
in accordance with some very general traits of human nature and the na-
ture of universe should be protected and all dreadful experiences of the 
past times has to be constantly evoked in our memory. 

Especially when that bad experience and practice are wanting to 
present itself as “modern” and “progressive” form of social organiza-
tion. From the time of diminishing of values and authority of classical 
liberalism socialism represent itself just in this way. Everybody was 
seeing socialism as “progressive”; and even some classical liberals ac-
cepted that. But the historical evidence was telling opposite. Today it 
is very difficult to defend socialism, especially its stronger forms. Still, 
for great many of people it is seen as good and progressive idea that 
has bad luck. We have seen, I hope, that socialism can be anything el-
se, but not “good” and “progressive”. Because in order to be “good” or 
“true” even in most abstract and general sense ( the realm of ideas and 
concepts) it has to be in harmony with the reason and nature (as we ha-
ve seen neither of this is the case with  socialism). And in order to be 
“progressive” or “modern” it has to be in relation with those ideas and 
values that are in sharp contrast to the ideas, values and practices of the 
past times that we can call “pre-modern” or “retrograde”. 

So, is the socialism really “modern” or “progressive”?  We have 
seen that it is certainly not “good” in any sensible meaning of the term 
“good”. But still, is it “modern” and “progressive”? It can be said with 
good reasons that there are no good reasons for socialism to be seen as 
such. This ideology is lacking of all essential components of the mea-
ning and connotation of these words in respect to political history and 
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theory. For a modern political theory was built on new and epochal con-
cepts of individual freedom, rule of law and free market. 

Individual freedom assumed something that is material in one sen-
se, and the great contribution for theoretical conceptualization and advo-
cacy of the institution of property as such – the material component of 
individual freedom, belongs to John Locke, famous British Philosop-
her. Individual freedom along with the respect of private property, or 
property as such, means that individual and not collective is the politi-
cal subject or subject of politics. And that was really a great discovery 
in political theory and organization of societies. 

The second main institution of modern political theory means not 
just that we are all equal before the laws of our countries - that is known 
from the time of Roman Empire, but equal before just and universal 
laws, laws that can be universalized (and that means that they can be 
implemented wherever man is living and that they are just). 

And the third idea, the idea of free market represents the necessary 
consequence of the political order that protects individual freedom and 
right to property: right of individuals to handle their just property as 
they wish with no constraints that are not product of consent of the in-
volved owners. This assumes free exchanges between individuals that 
are entering in consensual arrangements.

It can be seen now that If all these ideas are present in some politi-
cal system, if they are in its foundations, this system will be marked as 
“free” and “just”, but also “modern” and “progressive”. 

If we now look at the ideology of socialism to find something of 
these ideas we can see that there is nothing in it from them at all. In 
the ideology of socialism individual is not so important and it does not 
represent the center, or subject of politics as it is the case in liberalism. 
For even when they are talking of individual, when they are worrying 
about the “exploited” people, socialist are always assuming collectivi-
stic and patronizing discourse that in individual never sees a end by 
itself but only occasion for its political purposes, such is overthrowing 
of corrupt and evil capitalist system. They are never defending the right 
of individual to be free in only way that it is possible but instead, they 
are advocating the thesis that they know better than individuals what 
is good for them. The attitude of patronizing has nothing in common 
with modern idea of freedom and free society and is inherently tribal or 
tribalistic in its origins. Because only in primitive societies individual 
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is not important, and opinion of collective, tribe or council of elders is 
something that has priority. 

In a case of second modern political institution, the idea of rule of 
law in sense that it has already been explained, it can be said that altho-
ugh socialism accepts the idea of legal system (in some moderate versi-
ons of this ideology) it does not assume the idea of universal and just 
law. So it does involve the idea of legality but it does not involve the 
idea of legitimacy. And this is something that is connecting the ideology 
of socialism with other authoritarian ideologies; for example, fascism, 
Nazism and a like.  Not all laws are just, and laws that are not legitimate 
are still laws but not the laws of the free society. But even in cases when 
socialist society accept some kind of laws or legality with the minimum 
legitimacy it is not so devoted to the idea of “blind justice”. For in this 
kind of political systems the opinion of party leader or the party itself 
is much more important than court of law. Arbitrary whim of socialist 
leader is the law and he can interpret it as he like.

Although socialist ideology (as well its proponents) is strongly op-
posing  ideas of individual freedom and rule of law there is nothing mo-
re that is object of its animosity and aversion than is idea of free market, 
or even the idea of trade, trading. For a socialist concept presuppose 
tribal version of economy in which everything belongs to community, 
state or tribe. Major question of this kind of economic reasoning is not 
the question of free and undisturbed flow and exchange of goods bet-
ween private owners, but the question of distribution or redistribution. 
And again here we have the same problem as in previous cases. Some-
one has to decide how, when and where to be distributed; there is no 
autonomous will of entrepreneurs or private owners that are to decide 
on how to use their property but the arbitrary whim, or mercy of some 
mighty individual (usually presented through the “collective will” or 
“general will”).

*
We started our investigation of socialism with the thesis that there 

are some good and true ideas that are not functioning.  Than we have 
seen that this thesis is not true in general, because in order for idea to 
be good there are some necessary conditions that have to be taken in 
account. On an example of socialism it is shown that it is not good idea, 
in any sensible meaning of that word. That mean that it cannot function 
well either. If it were good idea it could function. In addiction we have 
seen that socialism is not just “bad” idea on conceptual level, but also 
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that it is not even “progressive” or “modern” as it is often been presen-
ted. As pre-modern, collectivistic theory, implementation of socialism 
would necessary involve some kind of return to tribalism. And that is 
why socialism is so dangerous. 
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HISTORY AND DANGER OF SOCIALISM:  
RETURN TO TRIBALISM

Summary
My task here is to present something as a brief historical 
recapitulation and reminder of the project of socialism as 
well as the main ideas that are standing in background 
of this, for a great number of people, very attractive ide
ology. On an example from the work of Murray Rothbard 
but within another context and with the help of theoretical 
apparatus built in philosophy of Immanuel Kant, this ar
ticle is rendering thesis that there are no good ideas that 
are not functioning in practice due to the valid definition 
of “good idea” which says that something like that is not 
possible. At the end of the article, I will hopely show why 
there are no good ideas that are not working – thanks to 
socialism, and why socialism is in an essential way pre
modern theory.
Keywords: Socialism, Marxism, liberalism, social justice, 
equality, collectivism, positive and negative freedom, tri
balism
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ПРАВНИ ОСНОВИ САРАДЊЕ  
ДРЖАВА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ  

СА МЕЂУНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ  
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Сажетак
Аутор текста је исцрпно анализирао тзв. “Правила 
пута” са додатном рестрикцијом националног кри
вичноправног законодавства чији је циљ да се после 
Дејтонског споразума избегну “међусобна” масовна 
хапшења, што би “успорило” реализацију Дејтонског 
споразума, а исто тако спречило злоупотребу и неар
гументована (лажна) оптуживања и хапшења у БиХ.
У тексту је посебно обрађена делатност националних 
(домаћих) судова у смислу примене одређених активно
сти као што су евентуална хапшења, притварање или 
судски поступак који је немогуће покренути без прет
ходног стручног прегледа и оцене експерата Трибуна
ла. Превасходно је обрађен однос Владе БиХ и Трибу
нала. Такође је у тексту истакнуто да Трибунал има 
примат (првенство) у односу над националним (дома
ћим судовима). Посебно је назначено и присуство при
тиска на суверене државе Хрватску и СР Југославију 
због њихове улоге у дешавањима у БиХ. 
У сваком случају из презентираног се могу сагледати 
укупна овлаштења Трибунала у односу на сваку држа
ву потписницу Уговора и дијапазон расположивих про
цесних радњи као и обавеза и дужности држава. Ако 
томе придодамо и мандат стабилизационих међуна
родних снага, које уско сарађују са Трибуналом у циљу 
хапшења оптужених лица, онда грађани и институци
је БиХ, као и део Међународне заједнице могу бити за
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довољни успостављеном легислативном, уз наду да ће 
истина и правда бити задовољена, без обзира на при
сутне проблеме и условну спорост у довољењу пред 
Међународни суд правде, најодговорнијих лица због кр
шења и повреда међународног хуманитарног права на 
просторима бивше Југославије.
Кључне речи Статут, Међународни суд, ратни зло
чини, Меморандум сагласности, хуманитарно право, 
Дејтонски споразум, домаћи судови, тужилац, истра
га, сарадња, субпоени, међународна заједница, Босна 
и Херцеговина, бивша Југославија, Повеља УН, истра
житељ...

Kао што је познато дана 25.05.1993. године Резолуцијом 827 Ви-
јећа сигурности УН-а, а у складу с повељом 7. Повеље УН-а 

основан је Међународни суд за ратне злочине у Хагу због озбиљ-
них повреда међународног хуманитарног права на просторима 
бивше Југославије, а све у циљу да својим дјеловањем придонесе 
успостави и одржању међународног мира и сигурности.  Истом 
Резолуцијом прихваћен је и Статут Међународног суда за ратне зло-
чине и на основу тог Статута овај Суд је надлежан да судски гони 
особе одговорне за тешка кршења међународног хуманитарног пра-
ва на територији бивше Југославије од 01. 01. 1991. године. Ова кр-
шења укључују тешка кршења дјела против Женевских конвенција 
из 1949. године, кршење закона и обичаја рата, геноцид и злочин 
против човјечности. Такође наведеним Статутом и то чланом 29 
регулисано је да су државе чланове УН-а обавезне сурађивати са 
Судом. Између осталог ова обавеза укључује да државе чланице 
УН-а врше идентификацију, проналажење места боравка и хапше-
ња особа, узимање изјава сведока и прибављање другог доказног 
материјала и друго.

На основу овог члана Статута Међународног суда за ратне зло-
чине из Хага, наша држава је још 03. 12. 1994. године и званично 
потписала Меморандум сагласности о сарадњи између Владе Р 
БиХ и Тужиоца међународног Трибунала. 

Овим Меморандумом сагласности о сарадњи између Владе Р 
БиХ и Тужиоца међународног Трибунала за судско гоњење особа 
одговорних за озбиљне повреде међународног хуманитарног права 
почињене на територији бивше Југославије (у даљем тексту: Три-
бунал) од 1991. године, који је потписан у децембру 1994. године 
у Хагу од стране ф. Ричарда Голдстона и рахметли Ирфана Љуби-
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јанкића, у име Владе Р БиХ, је званично и формално успостављен 
и дефиниран правни основ сарадње државе БиХ и Трибунала. На 
основу потписаног Меморандума (у даљем тексту Уговора), за др-
жаву БиХ су проистекле одређене обавезе и дужности, а поменути 
Меморандум је и данас на снази и употреби иако су наступиле про-
мене у политчко-правном устројству БиХ, посебно након потписи-
вања Дејтонског уговора.

Идентичне или сличне уговоре са Трибуналом су потписале и 
земље покровитељи Вашингтонског и Дејтонског споразума, Сје-
дињене Америчке Државе, Немачка, Француска, као и Холандија, 
Шведска, Хрватска и друге, док СРЈ још увек избегава потписива-
ње Уговора игноришући захтеве Међународне заједнице дајући 
искључив примат и јурисдикцију националном кривично-правном 
законодавству.

Циљ Међународне заједнице је био да потписивањем Уговора 
са заинтересованим државама, истовремено под одређеним окол-
ностима омогући тзв. конкурентну јурисдицкију Трибунала и на-
ционалних (домаћих) судова за судско  гоњење особа за озбиљне 
повреде међународног хуманитарног права, с тим да би Трибунал 
имао примат (првенство) у односу над националним (домаћим) 
судовима, те истовремено задржао неовисност и самосталност у 
свом раду. Овакав циљ Међународне заједнице је прецизно дефини-
ран тачкама Уговора, посебно члановима 16. Статута Трибунала, 
где се експлиците наводи улога Тужиоца Трибунала: “Тужилац је 
одговоран за истрагу и судско гоњење особа одговорних за озбиљ-
не повреде међународног хуманитарног права почињене на терито-
рији бивше Југославије од 1991. године и неће тражити и примати 
упутства од било које владе и боло ког другог извора”, и чланом 9. 
Статута Трибунала “... међународни Трибунал ће имати примат над 
домаћим судовима”.

Циљ Међународне заједнице се такође очитава и у условном 
притиску према сувереним државама, бившим југословенским ре-
публикама, да потпишу и имплементирају уговор са Трибуналом. 
Овакав притисак се превасходно односи на Републику Хрватску и 
СРЈ, због познатих чињеница њиховог државног присуства и улоге 
у дешавањима спрам БиХ, као и њихових међусобних односа у пе-
риоду од 1991-1995. године.
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Кључне одреднице уговора, а  које на известан начин лимити-
рају и ограничавају суверене државе у кривично правном процесу-
ирању и одређују стриктне обавезе и дужности у сарадњи са Трибу-
налом садржане су у следећим ставовима;

- “Државе потписнице ће сарађивати са Трибуналом у истра-
зи и судском гоњењу и без неоправданог одлагања ће се по-
виновати сваком захтеву или налогу којег изда Судско веће 
Трибунала, укључујући, али се не ограничавајући на:
а) идентификацију и пребивалиште или боравиште особа;
б) узимање сведочења, прибављање и обезбеђење доказа;
в) стављање на коришћење документације;
г) лишавање слободе или притварања особа;
д) изручење или пребацивање окривљених пред Трибунал”.

Презентирани оквирни спектар мера и радњи Трибунала, које 
уједно представљају и својеврсне обавезе држава се у сваком по-
јединачном ставу детаљно дефинише и инкорпорира у генерални 
Уговор. Тако у вођењу истрага Трибунала на територији државе, 
потписнице Уговора су дужне пружити потребну помоћ истражи-
тељима и то:

- у организовању сигурног смештаја (базе) за ефикасан рад 
истражитеља,

- претходној идентификацији, проналаску и довођењу сведо-
ка почињеног злочина како би се утврдило да ли су сведоци 
сагласни да буду саслушани,

- свим врстама асистенција у припреми аранжмана којег су 
доставили истражитељи; одређивање званичника и других 
лица из државних структура за пружање потребне помоћи, 
обавештења у погледу мера и сигурности и предузимања ме-
ра заштите истражитеља, пружање медицинске заштите и 
друго,

- у пружању адекватне заштите сведоцима или жртви, преду-
зимању мера на заштити доказа од могућег уништавања,

- омогућавању приступа истражитељима свим документима, 
оптужбама и другим изворним материјалима, укључујући 
материјалне доказе који су у поседу или прикупљени од 
овлашћених органа државе, а држава је обавезна да матери-
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јал одмах без одлагања учини доступним (члан 22. Статута 
Трибунала).

- помоћи у утврђивању и истраживању места почињених зло-
чина и помоћи у ексхумацији тела жртава,

- гарантирању и поштовању поверљивости посла којег обавља-
ју истражитељи и осигурање да информације и материјали 
које поседују истражитељи, док су под њиховом контролом, 
не буду предмет претраживања, инспекције или одузимања 
од стране других лица, укључујући званичне органе власти 
дотичне државе.

У свом раду и сарадњи са државама потписницама уговора, 
Трибунал углавном примењује одредбе англосаксонског правног 
система, који је у многим сегментима другачији и различит од прав-
ног система који се примењивао на просторима бивше Југославије. 
Један од битних карактеристика примене англосаксонског права од 
стране Трибунала је та да нема “заштићених” појединаца, група, др-
жавних институција, па чак и суверених држава, ако постоје инди-
ције Трибунала да су извршиоци и наредбодавци присутни на под-
ручју одређене државе или да суверене државе поседују сазнања и 
документа о извршеним повредама међународно правних норми. 
С тим у вези, најчешће коришћени правни институт Трибунала је 
Субпоена – налог за извршење под претњом казне, правна финеса 
условно непозната нашем босанско-херцеговачком правном систе-
му, а огледа се у могућности да се тражени сведок под принудом, 
а по налогу Суда, доведе на главну расправу, уколико је претходно 
пружио сазнања истражитељима или су истражитељи дошли до 
података о корисности његовог сведочења, а у контактима са пред-
ставницима Трибунала је одбио непосредно појављивање и сведоче-
ње пред Судом. За ову категорију сведока је чак и предвиђена казна 
затвора од шест месеци или новчана казна у износу од 10.000 аме-
ричких долара. Важно је напоменути да је Трибунал крајем 1997. 
године ревидирао институт субпоене, тј. да се судски налози не мо-
гу издавати сувереним државама, нити државним дужносницима 
без сагласности председника или премијера дотичне државе, али је 
Трибунал као институција Уједињених нација задржао могућност 
и право извештавања Савета безбедности УН-а о државама које не 
сарађују са Трибуналом и истовремено предлагати адекватне санк-
ције према “некооперативним” државама.
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У контексту ограничавања суверенитета држава у односу на 
Трибунал, када је у питању процесуирање кривичних дела из над-
лежности Трибунала осврнут ћемо се и на тзв. “Правила пута” Рим-
ског споразума. Средином фебруара 1996. године у Риму потписан 
је оквирни споразум представника БиХ и  Трибунала под називом 
“Процедура и упутство странама за подношење предмета Трибуна-
лу у складу са договореним мерама” (Правила пута). Основна од-
редница овог уговора, је да ни једно осумњичено лице због тешких 
кршења међународног хуманитарног права у БиХ, осим оних које 
је Трибунал већ оптужио, не може бити ухапшено ни задржано у 
притвору без претходног одобрења Трибунала. Усвајањем помену-
те процедуре, “заинтересиране стране” у БиХ су се обавезале да 
ће Уреду Тужиоца Трибунала доставити све појединачне предмете 
које сматрају да потпадају под надлежност Трибунала. Трибунал се 
обавезао и пристао да ће размотрити све предложене предмете (до-
сијее) и обавести “стране” о томе, да ли по мишљењу Тужиоца Три-
бунал постоји довољно доказа како би се оправдало хапшење или 
подизање оптужнице против осумњичених особа. У одељку под 
насловом “Сарадња на подручју ратних злочина и поштовања људ-
ских права” дефинишу се поменуте обавезе: “Особе, осим оних 
које је Трибунал оптужио могу због тешких крђења међународног 
хуманитарног права бити ухапшене и задржане у притвору само 
на основу претходно издате наредбе, налога или оптужнице коју је 
предлагао Трибунал и за коју је утврдио да је у складу са међуна-
родним правним нормама”. 

Фактички, делатност националног (домаћег) суда и других 
институција у смислу примене одређених активности као што су 
евентуална хапшења, притварање, или пак судски поступак су 
онемогућени без претходног стручног прегледа и оцене експерата 
Трибунала. То значи да Тужилац Трибунала реализира ревизију 
свих докумената у одређеном предмету (досијеу), који је достави-
ла “заинтересирана страна” (изјаве сведока злочина, копија ориги-
налне документације и процесних докумената насталих у оквиру 
институција и др.) и након тога доставља своје мишљење. Тако, до-
стављањем цертификата Трибунала да је одређено лице основано 
сумњиво за озбиљно кршење међународног хуманитарног права 
се формално даје сагласност “заинтересираној страни” за примену 
расположивих компетенција и овлашћења (налог за хапшење, по-
тернице и др.) достављених у досијеу предмета, а истовремено се 



стр: 12291238.

- 1235 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

на известан начин оверава и даје међународна валидност и аутенти-
фикација свих докумената у предмету (досијеу). И у овом случају 
Трибунал задржава право приоритета, тј. може у сваком конкрет-
ном случају преузети предмет (досије) у своју надлежност.

Према “Правилима пута”, Тужилац Трибунала има тзв. саве-
тодавну улогу и не доноси решења и сваки позитиван одговор на 
достављени предмет (досије) садржава мишљење да “постоји до-
вољно доказа који представљају разумну основу за сумњу да је 
окривљени починио злочин који је у надлежности Трибунала”. 
Исто тако, након добијања позитивног мишљења – цертификата 
Трибунала, национални суд је обавезан у случајевима отпочињања 
судског процеса против осумњичених – окривљених, сукцесивно 
обавештавати Трибунал о одређеним процесним радњама као што 
су:

- обавештавање Трибунала две недеље унапред о било ком по-
јављивању на Суду и истог момента када је датум суђења 
утврђен обавестити Трибунал и то обавештење мора стићи 
најмање четири недеље пре суђења;

- обезбедити да комплетан досије о случају буде прослеђен 
најмање четири недеље пре датума суђења;

- дозволити Трибуналу, ИПТФ-у и ИЦРЦ-у и др. неограничен 
приступ заточеном лицу, укључујући и могућност да се оба-
вљају поверљиви разговори са заточеним лицем;

- дозволити Трибуналу и осталим међународним проматрачи-
ма приступ суђењу у потпуности као и свим осталим суд-
ским процедурама.

Очигледно, Међународна заједница је и у овом случају тзв. 
“Правила пута”  посегнула за додатном рестрикцијом националног 
кривично-правног законодавства желећи на известан начин после 
Дејтонског споразума избећи “међусобна” масовна хапшења, што 
би “успорило” проведбу Дејтонског споразума, а исто тако спречи-
ти злоупотребу и неаргументована (лажна) оптуживања и хапшења 
у БиХ.

У сваком случају из презентираног се могу сагледати укупна 
овлаштења Трибунала у односу на сваку државу потписницу Уго-
вора и дијапазон расположивих процесних радњи као и обавеза 
и дужности држава. Ако томе придодамо и мандат стабилизацио-
них међународних снага, које уско сарађују са Трибуналом у циљу 
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хапшења оптужених лица, онда грађани и институције БиХ, као и 
део Међународне заједнице могу бити задовољни успостављеном 
легислативном, уз наду да ће истина и правда бити задовољена, 
без обзира на присутне проблеме и условну спорост у довољењу 
пред Међународни суд правде, најодговорнијих лица због кршења 
и повреда међународног хуманитарног права на просторима бивше 
Југославије.

Nadezda Gudelj
Belgrade

LEGAL FOUNDATION FOR COOPERATION  
OF FORMER YUGOSLAV STATES WITH  

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR WAR CRIMES
Summary

Author of the text analyzed in detail socalled “The Rules 
of the Procedure” with additional restriction to national 
criminallegal legislation whose aim is to avoid “mutual” 
massive arrests after the Dayton Agreement. This could 
“slow down” fulfillment of the Dayton Agreement but also 
prevent the misuse and nonargumentative (false) accusati
ons and arrests in Bosnia and Herzegovina. 
In this text there is a detailed analysis of activity of natio
nal (domestic) courts of law in terms of implementation of 
certain activities such as probable arrests, imprisonments 
or the proceedings that are impossible to initiate without 
previous vocational examination and estimation by the Tri
bunal’s experts. Main focus of the text is the analysis of the 
relations between the government of Bosnia and Herzego
vina and the Tribunal. In addition, in the text it is pointed 
out that the Tribunal has the primacy (priority) over natio
nal (domestic) courts of law. There is also underlined the 
fact that there is pressure on sovereign states Croatia and 
Federal Republic of Yugoslavia due to their roles in the 
events in Bosnia and Herzegovina.
Generally the text presents overall authority of the Tribu
nal regarding each state that is the signatory of the Agre
ement, and the list of available activities, obligations and 
duties of the states in the process. Considering also a man
date of stabilizing international forces, that are tightly co
operating with the Tribunal with the aim of arresting the 
indictees, the citizens and institutions of Bosnia and Herze
govina as well as international community can feel sense 
of achievement regarding the established legislation, with 
hope that the truth and justice will prevail in the end, regar



стр: 12291238.

- 1237 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

dless of current problems and temporary (provisory) proc
rastination in bringing the most responsible persons for 
infringing and violating international humanitarian rights 
in the regions of former Yugoslavia to the International 
Court of Justice..
Key Words: Statute, International tribunal, war crimes, Me
morandum of Understanding, humanitarian right, Dayton 
Agreement, domestic courts of law, plaintiff, investigation, 
cooperation, subpoints, international community, Bosnia 
and Herzegovina, former Yugoslavia, United Nations 
Charter, investigator 
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Бојан Шево
Институт за политичке студије, Београд

ИЗБОРИ И ИЗБОРНИ СИСТЕМ
Сажетак

Политика, политички процес и политичке активно
сти су општи и посебни реалитети и модели, на осно
ву којих се изводе и посебни и појединачни модели из
бора и изборног система у зависности од политичког 
уређења државе, заједнице, у одређеном времену и на 
одређеном простору. Модели и реалитети политике и 
политичких процеса, као и избора и изборних система, 
обухватају статичке и динамичке чиниоце тих појава 
и процеса и они се истражују по моделу типског пред
мета процеса научног истраживања и по типском 
моделу предмета истраживања у политичким наука
ма.1)

Кључне речи: политички процеси, изборни системи, 
типски предмети, типски модели

УВОД

Iзбори и изборни системи су политичке појаве, понашања и ак-
тивности, које се могу опазити и издвојити у односу на друге 

политичке појаве. Субјекти избора и изборних система су људи, 
различитих улога, положаја и активности. Изборне активности и 
понашања су регулисани уставним нормама, законским и подзакон-
ским актима, и другим нормама, у зависности од државе, заједнице, 
временског и просторног фактора. Активности везане за изборе, 
изборни процес, изборни систем, нужно се одвијају у одређеним 
1)  Славомир Милосављевић- Иван Радосављевић, Основи методологије политичких нау-

ка, Службени гласник, Београд, 2000.
 Драган Танчић, Концептуализација истраживања у политичким наукама, мр теза, Фа-

култет политичких наука, Београд, 2006. 
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условима, у којима су основни актери људи са својим циљевима, 
који остварују одређене активности, при чему користе разноврсне 
методе и средства а ради постизања одређених резултата, ефеката 
и последица.

ИЗБОРИ И ИЗБОРНИ ПРОЦЕС

Избори и изборни систем су саставни део политике2) и поли-
тичког процеса. Они су најшири облик непосредног политичког 
деловања и  најмасовнијег учествовања становника - грађана једне 
државе, заједнице, који имају бирачко право.  У оквиру политичког 
процеса, избори се могу научно идентификовати као посебна поли-
тичка целина, али и као део укупног политичког процеса. Избори 
и изборни процес се одвијају у склопу општег модела политичког 
процеса одређене државе, заједнице, постојећих и важећих пропи-
са и политичких ставова политички најутицајнијих политичких 
субјекта. Избори су један од метода и облика политичког проце-
са и политичког деловања којим се осваја или задржава постојећа 
политичка власт. Битнa својства избора и изборног процеса су по-
стојање више фаза, где се разликују предизборна, изборна и пости-
зборна фаза.

Избори као појава и процес, увек се јављају и остварују у од-
ређеним друштвеним и политичким условима. Под условима схва-
тамо скуп чинилаца чије је постојање основ за остваривање појава 
и манифестовање карактеристика одређене појаве – појава, у овом 
случају избора,  тако да се може констатовати мноштво услова и 
њихових битних чинилаца – разноврсност, многобројност и проти-
вуречност. Тако, с једне стране, постоје нужни и довољни услови, и 
с друге стране – остали услови. То нам указује да до избора нужно 
долази у одређеним условима: друштвеним, политичким, правним, 
економским, информативним, комуникацијским, културним, тери-
торијално- политичким, временским и др. Избори и изборни про-
цес се остварују понашањем одређених друштвених и политичких 
субјеката, разних политичких улога. У том контексту можемо из-
двојити субјекте који исказују захтев да се спроведу избори (свеж 
пример су избори за Скупштину Београда током јула 2008. г.) или 
субјекте који расписују изборе, субјекте који кандидују кандида-
те, субјекте који гласају, субјекте који обављају административно 
– техничке послове, субјекте који проглашавају изборне резултате, 
2) 
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и сл.  Класификација субјеката избора, може се извршити по мно-
гим критеријумима, као што су критеријуми легалности, легитим-
ности, организованости, колективности, по политичком утицају у 
изборном процесу, по домицилу, и по другим критеријумима.

Субјекти – учесници избора и изборног процеса имају одре-
ђене политичке изборне циљеве, које можемо одредити као непо-
средне и посредне изборне циљеве. Непосредне изборне циљеве 
можемо дефинисати као циљеве политичких странака, појединаца 
или других колективитета, да се на тим или следећим изборима 
освоји власт, да се кандидатима који су изабрани верификује ман-
дат, и др. Наиме, неспоран је политички циљ изборних субјеката да 
освоје или задрже власт не само ради владања, управљања општим 
пословима, већ и ради ширих циљева, као што су: задржавање или 
мењање постојећег политичког поретка, усмеравање и пројекција 
друштвеног развоја и других односа. Посредни циљеви изборних 
субјеката могу бити омасовљење гласача и јачање политичког ути-
цаја, и др. Циљеви изборних субјеката могу бити и на други начин 
дефинисани, као што су: циљеви да се самостално освоји власт, да 
се кроз коалиционе споразуме задржи или освоји власт без обзира 
на програмске и идеолошке дијаметрално супротстављене ставо-
ве (пример коалиција ДС и СПС на изборима за Скупштину Срби-
је у 2008. г.), циљеви којима се друштвени развој усмерава према 
Европској унији, европским интеграцијама, формирање јаке парла-
ментарне опозиције и сл.

Избори и изборни процес се остварују мноштвом изборних ак-
тивности, где се нужно разликују разноврсне предизборне, изборне 
и постизборне активности. За предизборне активности изборних 
субјеката, као карактеристичне, можемо издвојити: политичка про-
цена изборних односно политичких субјеката да се у одређеном пе-
риоду одрже избори, критику изборног система и критику политич-
ких понашања владајуће - опозиционе структуре према изборима 
и изборном систему, процена и планирање изборних активности, 
финансијских средстава, расписивање избора и сл. Предизборна 
фаза може трајати до расписивања избора или, све до „изборне ти-
шине“, о чему постоје несагласности, како у политичкој теорији, 
тако и у политичкој пракси. 

Изборне активности обухватају активности субјеката избора 
које се остварују после „изборне тишине“, и оне се односе на рад 
бирачких одбора ( отварање бирачких места, рад бирачких одбора), 
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излазак грађана на бирачка места и гласање, евиденција о изласку 
гласача, надзор над радом, пребројавање листића, приговори и жал-
бе, утврђивање и проглашавање резултата избора, верификовање 
мандата, конституисање органа и др.

Постизборне активности су активности које се обављају од 
стране субјеката избора по oкончању изборних активности, и то, 
после конституисања органа од стране изабраних посланика. Ове 
активности можемо идентификовати као активности које се односе 
на неколико сегмената изборних активности: на активности којима 
се врши укупна анализа и оцена протеклих избора и изборног про-
цеса од стране различитих субјеката, анализа и оцена сопствених 
изборних активности3), планирање постизборних активности, као 
што су односи са другим политичким субјектима у постојећој по-
литичкој ситуацији, на унутрашњем и спољњем плану, и др. Наве-
дене активности су у основи типичне активности субјеката избора 
и изборног процеса, које је могуће операционализовати и на други 
начин. 

Изборне активности, у наведеним фазама изборног процеса, 
остварују се применом и одређених метода и средстава изборних 
активности, али и методама и средствима политичког деловања, и 
то методама којима се делује на свест, политичку свест и на пона-
шања и политичка понашања. Под методама и средствима избор-
них активности подразумевамо свеукупност метода и средстава ко-
је изборни субјекти примењују и практикују у изборном процесу. 
То могу бити методе и средства: легална и легитимна, нелегална- 
нелегитимна, позитивне- негативне, манипулативне, тоталне- пар-
цијалне, успешне- неуспешне и др.

Једна од битних изборних метода и метода политичког дело-
вања је изборна геометрија. Изборна геометрија као изборна ме-
тода и метода политичког деловања, користи се у току изборног 
процеса, како би се манипулативно деловало на сам изборни про-
цес. То су разни начини и средства, којима се изборни принципи 
и технике избегавају а ради обезбеђивања повољнијих изборних 
резултата у корист одређених политичких структура и партија. У 
основи, изборна геометрија се састоји у прекрајању изборних једи-
3)  „Под битним одредбама политике претежно се обухватају активности државе, однос 

државе и друштва, управљање државом, општим интересима. Без обзира на мноштво 
дефиниција политике... ...политика је друштвена појава  и њено значење је условљено 
одређењем појма друштва, друштвених односа и активности.“ Драган Танчић, Концеп-
туализација истраживања у политичким наукама, мр теза, Факултет политичких наука, 
Београд, 2006. стр. 8.
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ница у складу са захтевима „политичке целисходности“, тако да 
оне одговарају интересима заинтересованих политичких групација 
и странака (претежно онима који су на власти, чиме се изиграва-
ју принципи општег и једнаког изборног права, на шта је указао 
и Слободан Јовановић, још пре сто година.4) Изборна геометрија 
је метод и средство која често служи, како у ближој политичкој 
прошлости, тако и у савременим политичким условима, за конзер-
вирање постојећих политичких односа, за обезбеђење одређених 
гласова бирача, за умањивање политичког утицаја опозиционих 
партија, радничких и напредних политичких партија, а што се ви-
ди и у напред наведеној фусноти. 

Изборни резултати, ефекти и последице су веома важни чинио-
ци избора и изборног процеса и политичког процеса у укупности, 
и њих можемо идентификовати на неколико нивоа: на нивоу држа-
ве,  региона, локалних заједница, политичких странака5) и других 
субјеката избора и изборног процеса, унутрашњем и спољнополи-
тичком плану, и др.6)  
4) 
5)  „Савремене странке не избацују на површину велике државнике, него велике партиј-

ске организаторе, велике демагоге и агитаторе, велике парламентарне говорнике. Са-
временим странкама главна је брига да победе у изборним и парламентарним борбама; 
оне се купе око људи који су у стању да се у тим борбама одликују; да ли ће они уз 
то умети и државне послове да воде, ствар је од споредног значаја за њихове странке. 
Затим, главна снага савремених странака лежи у њиховој организацији. Једна добро 
организована странка може успевати и с људима осредње способности.“ Слободан Јо-
вановић, „О држави, oснови једне правне теорије“, Геца Кон, “,Београд, 1922, стр. 369

6)  „Ограничавање изборних округа од великог је практичног значаја. Има држава где је 
оно извршено с очевидном партијском тенденцијом. На пр. у једном крају, странка а  
има 60 000, а странка б 40 000 бирача. Законодавац, који иде на руку странци б, подели 
тај крај на десет изборних округа, и то тако како ће 30.000 бирача странке а бити групи-
сани у само три округа. Осталих седам округа ограничени су опет тако како ће 40 000 
бирача странке б бити свугде у већини према осталих 30 000 бирача странке а. На тај 
начин, странка б, добиће седам посланика, а странка а само три и ако странка а обухва-
та три петине бирачког тела, а странка б, само две. Где год се виде изборни окрузи врло 
не једнаке величине, и где год се види да мали окрузи бирају исти, ако не и већи, број 
посланика као и велики, - може се сумњати да је ограничавање изборних округа извр-
шено тенденциозно. Вештина тенденциозног ограничавања изборних округа назива се 
у немачким земљама «gerrymandering». Посредством те вештине мањина се претвара 
у већину, и већина у мањину, - и добија један скроз лажан изборни систем, који је гори 
од ограниченог права гласа, јер ово је бар основано на једном начелу, а не на превари. 
У неким земљама, гласање по малим изборним окрузима нападано је, и место њега зах-
тевано гласање по листама, поглавито с тога што су мали окрузи били тенденциозно 
ограничени. За изборно-окружну геометрију мали су окрузи подеснији него велики.“ 
Слободан Јовановић: „О држави, oснови једне правне теорије“, Геца Кон, “Београд, 
1922, стр. 330- 331.
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ИЗБОРНИ СИСТЕМ

Појам изборног система се на различите начине дефинише, а 
што је детерминисано припадношћу одређеним парадигмама и те-
оријско- методолошким оријентацијама. Под појмом изборни си-
стем се „претежно схвата скуп начела, права, гаранција и технич-
ких радњи на основу којих се утврђује и остварује учешће грађана 
или бирача у избору представника.  Према врсти организације у 
којој се избори врше постоје и различити изборни системи. Избор-
ни систем има веома велики значај у омогућавању бирачима да 
остваре своје право политичког учествовања и управљања у посло-
вима одређене друштвене и политичке заједнице. То право бирача 
директно зависи од типа изборног система, те се слободно може ис-
таћи као општи став, да тип и карактер изборног система одређују 
и могућности управљања одређеном заједницом. Питања изборног 
система су једна од основних питања политике, политичких проце-
са, демократије- недемократије. Ближа или даља политичка истори-
ја држава, заједница, даје нам многе примере деформације права и 
слобода избора путем недемократских изборних система.7) Милан 
Јовановић сматра да појам изборног система има уже и шире значе-

ње. Према ужем схватању, „изборни систем је начин на који грађа-
ни изражавају своје опредељење за поједине странке и кандидате 
и поступак којим се ти гласови претварају у места у парламенту. 
Према ширем, распрострањеном у земљама се кратком изборном 
традицијом, изборни систем обухвата све што се тиче изборног 
процеса – од изборног права до организације избора. Ужи појам је 
оперативнији за проучавање политичких последица које изборни 
системи производе, за процене око одабира типа изборног система 
и његову реформу. Шири појам је кориснији за упознавање свих 
фактора који политичким инжењерима када праве изборни систем. 
Како се уређује активно и пасивно бирачко право и евиденција би-
рача, изборни органи, кандидати, изборне јединице, изборне кам-
пање, гласачки листићи и поступак гласања, методе претварања 

7)  „Победилац има право на пљачку», тј. - странка која победи на изборима, има права 
да сва државна звања подели између својих присталица, као што победилачка војска 
дели ратни плен. Ове злоупотребе страначке владе изнеле су модерне странке на тако 
рђав глас, да је врло мало писаца који не говоре о странкама у једном скоро сатиричном 
тону. Међутим, савремене су странке извршиле један велики историјски задатак који се 
састојао у организовању општег права гласа, - и где год је било не зависног јавног мње-
ња да из држи под надзором, оне су се показале више корисне него штетне.“ Слободан 
Јовановић, „О држави, oснови једне правне теорије“, Геца Кон, “, Београд, 1922, стр. 
370
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гласова у мандате, финансирање, заштита бирачког права – све су 
то елементи сваког изборног система. У различитим комбинација-
ма они могу потврдити, пригушити, па и елиминисати, основне 
карактеристике које се приписују појединим типовима изборних 
система.8) 

КЛАСИФИКАЦИЈА ИЗБОРА И ИЗБОРНИХ СИСТЕМА

Избори као саставни део политичког процеса се примењују у 
разним друштвима, државама, што је условило и мноштво класи-
фикација, које се  заснивају на различитим критеријумима. У том 
контексту се разликују непосредни и посредни избори, јавни и 
тајни, општи, локални, парламентарни, представнички, већински, 
пропорционални и др. Наведене класификације се  темеље се на не-
ком од аспеката изборног система, и то по основу начина гласања, 
принципа расподеле мандата, итд. Класификације на демократске 
и недемократске, цивилизоване и нецивилизоване, слободне и ди-
риговане – а приори вреднују изборне системе. Једна од новијих по-
дела такве врсте јесте и класификација на «јаке» (strong) и «слабе»  
(febele) изборне системе, заснована на степеновању манипулатив-
ног утицаја изборног система на бираче. Изборне системе можемо 
класификовати према различитим критеријумима: према правили-
ма одлучивања о томе ко је победник на изборима, класификују се 
на већинске, који се базирају на одлучивању апсолутном и релатив-
ном већином, и пропорционалне, који се базирају на пропорционал-
ном правилу одлучивања, применом метода изборног и највећег 
броја. Друга класификација почива на начелу представништва и 
она такође дели изборне системе на већинске, утемељене на функ-
ционалном принципу формирања стабилне и ефикасне парламен-
тарне већине и једностраначке владе, и пропорционалне, који се 
базирају на праведном политичком представљању свих сегмената 
бирачког тела. Трећа класификација почива на мерилу политичких 
последица. На основу њих не могу се унапред одредити типови 
изборног система, него се реални изборни системи разврставају 
на основу политичких последица које остављају на структуру пар-
ламента, страначки систем и бираче. С обзиром на постојање раз-
личитих критеријума за класификације, постоји и  одређен број 
класификација, у којима се иста врста изборног система вреднује 
8) Видети:Славомир Милосављевић- Џевад Термиз, Практикум из методологије полити-

кологије, Сарајево, 2000. стр. 54-56.
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на различите начине. Већина класификација се своди на стандард-
ну дихотомну поделу, на већинске и пропорционалне, а све чешће 
у  литератури о изборима, изборним системима, говори се и о ме-
шовитим изборним системима.

У оквиру принципа већинског представљања, разликујемо 
пет типова изборног система. Први је изборни систем релативне 
већине у једномандатним изборним јединицама. То је класични 
већински систем, широко регионално распрострањен и данас још 
најзаступљенији начин избора представника у централна представ-
ничка тела. Овај тип изборног система производи изразиту диспро-
порцију између гласова и мандата у корист странке са највећим 
бројем гласова. Други тип је систем апсолутне већине у једноман-
датним изборним јединицама. Он такође производи диспропорцију 
гласова и мандата на исти начин као претходни већински изборни 
систем, с тим што пружа веће шансе мањим странкама да у коали-
цији са неком од великих странака освоје места у парламенту. Тре-
ћи тип већинског изборног система произилази из представљања 
мањина у вишемандатним изборним јединицама. Пример таквог 
система је систем ограниченог вишеструког гласања, којим бирачи 
у вишемандатним изборним јединицама располажу мањим бројем 
гласова него што у изборној јединици има кандидата за посланике. 
Он ублажава диспропорцију гласова и мандата и омогућава боље 
представљање малих странака и странака националних мањина у 
парламенту. Четврти тип већинског изборног система јесте избор-
ни систем са малом вишемандатном изборном јединицом и пропор-
ционалном формулом за расподелу мандата. Теоретичари избора 
овакав тип изборног система, у коме се формирају изборне једини-
це до пет мандата, због ефекта дисторзије приликом претварања 
гласова у мандате, сврставају у већинске изборне системе. Пети 
тип већинског изборног система јесте изборни систем у коме се 
претежни део мандата дели у једномандатним изборним јединица-
ма, најчешће релативном већином, а други, мањи, део мандата, рас-
поређује се према пропорционалној формули. Функције оваквог 
типа изборног система су различите – омогућавање представљања 
мањина, боља заступљеност опозиционих странака, ограничавање 
независности кандидата карактеристично за једномандатне избор-
не јединице, итд. Управо зато што ствара већине и нарушава про-
порцију између броја гласова и мандата, овај тип изборног система 
сврстава се у већинске, мада се у неким класификацијама које не 
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инсистирају на теоријској прецизности, сврстава у комбиноване 
или мешовите изборне системе (Nohlen, 1997: 17-18).

У оквиру принципа пропорционалног представљања, такође 
разликујемо пет типова изборног система. Први тип је пропорци-
онални изборни систем у вишемандатним изборним јединицама 
различите величине. У зависности од величине изборне јединице, 
односно од комбиновања броја малих, средњих и великих избор-
них јединица, овај тип изборног система може да доведе до значај-
не диспропорције и дисторзије приликом транспоновања гласова у 
мандате. Други тип је тзв. компензаторски пропорционални избор-
ни систем, уз могућност одређивања изборног прага. Посебност 
овог типа пропорционалног изборног система јесте већи број нивоа 
за расподелу мандата. На првом је, по правилу, расподела мандата 
у једномандатним изборним јединицама, по већинском изборном 
систему. На другом, и/или трећем нивоу, деле се мандати неком од 
прикладних пропорционалних метода. Циљ овог изборног модела 
је да умањи ефекат диспропорције у једномандатним изборним  је-
диницама, тако што се врши компензација странака које су у првој 
расподели мандата имале лошији резултат. Зато се у овом типу из-
борног система странке које су оствариле добар резултат у првом 
кругу према већинском принципу у једномандатним изборним једи-
ницама потискују или искључују из расподеле мандата на другим 
нивоима. Понекад се уводи и изборни праг, што мале странке може 
потпуно да искључи из расподеле мандата. Трећи тип је персонали-
зовани пропорционални изборни систем са изборним прагом. Овај 
тип изборног система комбинује расподелу одређеног броја манда-
та у једномандатним изборним јединицама са принципом пропор-
ционалног изборног система. Број мандата које странке освоје у 
једномандатним изборним јединицама, одузима се од броја манда-
та које би освојиле према пропорционалном  изборном  систему. 
У овом изборном систему пропорција између гласова и мандата је 
веома висока, иако се и у овом изборном моделу из расподеле ман-
дата искључују странке које нису прешле изборни праг. Четврти 
тип пропорционалног изборног система је систем преносивог, по-
јединачног гласа, карактеристичан за неке англосаксонске земље. 
Примењује се врло ретко због своје сложености у малим изборним 
јединицама и производи неуобичајено висок степен диспропорци-
је за пропорционалне изборне системе, тако да се може рећи да он, 
у ствари, има потпуно супротно дејство. Пети тип је чист пропор-
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ционални изборни систем. Он подразумева одсуство било каквих 
– природних или вештачких – препрека, што значи једну изборну 
јединицу и одсуство изборног прага. У таквом изборном систему 
пропорционалност гласова и мандата је готово апсолутна (Nohlen, 
1997: 18-20).

Комбиновани, мешовити изборни системи, како се називају из-
борни модели који настају комбиновањем правила одлучивања и 
начела представништва већинских и пропорционалних избора, на-
стају као последица компромиса главних изборних и политичких 
субјеката, који оптирају било за већински било за пропорционални 
изборни систем. Комбиновани изборни системи у ствари треба да 
помире циљеве, нагласе предности и умање мане темељних типова 
изборног система, а најчешће да обезбеде представљање главних 
политичких странака у парламенту и истовремено формирање пар-
ламентарне већине способне да формира стабилну владу. Да би се 
то постигло, комбинује се једномандатна и вишемандатна изборна 
јединица и појединачно гласање и гласање по листама, што значи 
да бирач у комбинованом, мешовитом изборном систему, има два 
гласа.

У почетку теоретичари избора нису благонаклоно гледали на 
овакве изборне моделе. Мишљења о њиховим ефектима била су 
подељена. Противници оваквог изборног модела сматрали су да је 
такав еклектизам недопустив; да покушава помирити непомирљи-
ве, темељно различите ствари које имају различите циљеве пред-
ставништва, функције парламента и у суштини су супротстављене 
једна другој (Kasapović, 2003: 194). Истраживачи који имају благо-
наклон став према мешовитим изборним системима истицали су 
да су овакви компромиси могући и пожељни; да се начела већин-
ских и пропорционалних избора не смеју посматрати антитетично, 
те да се њима успоставља изборни дизајн који обједињује оно што 
је «најбоље у оба света» (Shugart/Wattemberg/Martin, 2001).

Данас преко тридесет држава користи овакве изборне моделе 
– Русија, Украјина, Јерменија, Грузија, Мађарска, Албанија – а Бу-
гарска, Хрватска и Македонија су напустиле овај изборни модел по-
сле два изборна циклуса. (Reyndols/Reilly, 1997; Massicotte/Blais, 
1999). Исходиште оваквих изборних модела налази се у изборном 
систему Немачке. Тај изборни модел – назива се персонализовани 
пропорционални изборни систем и почива на комбинацији једно-
мандатне изборне јединице и пропорционалне формуле. Према ме-
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ханичком приступу и он би се могао убројати у мешовите изборне 
моделе. Међутим, према аналитичком приступу, јасно је да је реч о 
посебном облику пропорционалног изборног система, који је, и по-
ред комбиновања различитих структуралних елемената, заснован 
искључиво на пропорционалном начелу одлучивања и представни-
штава.

Видели смо да се елементи изборног система могу комбинова-
ти на различите начине,  а по политичким последицама који они 
производе, и у мешовитим изборним системима постоје несугла-
сице, па и различите класификације. У основи постоје три начина 
повезивања једномандатних изборних јединица карактеристичних 
за већински изборни систем, са елементима својственим пропорци-
оналним изборним системима. Први је сегментирани или рововски 
изборни систем, у коме се једномандатна изборна јединица комби-
нује са пропорционалном изборном листом. Други тип је компен-
заторски изборни систем, у коме се једномандатна изборна једини-
ца комбинује са пропорционалним системом представништва. И 
трећи је персонализовани пропорционални изборни систем. Сва 
три изборна модела подразумевају постојање изборног прага; сва 
три појачавају везу бирача и посланика, али производе различит 
степен дис/пропорционалности приликом  претварања гласова у 
мандате. Највећи степен пропорционалности постоји у персонали-
зованом пропорционалном изборном систему. У случају компен-
заторског изборног модела ефекат диспропорције коју производе 
једномандатне изборне јединице у великој мери се ублажава, па у 
овом изборном систему степен пропорционалности гласова и ман-
дата може да буде чак и већи него код пропорционалног изборног 
система са средњим и великим изборним јединицама. У рововском 
изборном  систему производи се истовремено диспропорционални 
и пропорционални резултат. У овом изборном моделу реч је о меха-
ничком, еклектичком, спајању два технички различита изборна си-
стема у коме коначан ефекат дис/пропорције зависи од нумеричког 
односа између броја мандата, који се расподељују по већинском, 
односно пропорционалном изборном систему. Што је већи број 
мандата који се дели пропорционалном изборном систему. Што је 
већи број мандата који се дели пропорционалном формулом, већа 
је и пропорционалност, и обратно. Рововски изборни систем свака-
ко има бољу пропорционалност од већинског изборног система. 
Међутим, како се најчешће у овом моделу изборног система већи 



- 1250 -

Бојан Шево ИЗБОРИ И ИЗБОРНИ СИСТЕМ

број, или најчешће половина, мандата расподељује по већинској из-
борној формули, ефекти које производи овај изборни систем наво-
де теоретичаре да их сврставају у категорију већинских изборних 
система (Nohlen, 1997: 20).

Осим ове, постоје и друге типологије мешовитих изборних 
система. На пример, једна дихотомна, која разликује две врсте ме-
шовитих изборних модела: већинске мешовите системе, у којима 
два нивоа дистрибуције мандата нису повезана, и пропорционалне 
мешовите системе, у којима су два нивоа дистрибуције мандата 
међусобно повезана (Shugart/Wattenberg/Martin, 2001). Мешовите 
изборне системе разврставају и на пет типова: коегзистенцијалне 
изборне системе, који подразумевају паралелну примену већин-
ског и пропорционалног изборног обрасца у једном и другом делу 
државе; суперпозицијске изборне системе, у којима се већински 
и пропорционални образац примењују истовремено на територији 
државе; фузијске изборне системе, у коме се већински и пропорци-
онални обрасци мењају у свакој изборној јединици; корекцијске 
изборне системе, у којима се примењују оба изборна система, али 
примена пропорционалног зависи од учинка већинског обрасца, и 
кондиционалне изборне системе, у коме се већински образац избо-
ра примењује константно, а примена пропорционалног зависи од 
учинка већинског изборног система (Massicotte/Blais, 1999).9)

БИРАЧКО ПРАВО

Један од битних елемената изборног система је бирачко право. 
Бирачко право је једно од основних људских и политичких права 
која се утврђује и гарантује највишим актом једне државе - устави-
ма. То право значи право држављана да бирају своје представнике 
– активно бирачко право – и право да буду бирани у представничка 
тела и на друге јавне функције – пасивно бирачко право. Бирачко 
право је резултат дуготрајних историјских политичких  процеса и 
жестоких политичких сукоба.10) Данас, само три устава на свету не 
утврђују бирачко право што говори о значају дефинисања бирачког 
прав. Бирачко право је опште, једнако, непосредно и тајно. Опште 
бирачко право значи да сви држављани, без обзира на пол, расу, је-
зик, приход, имовину,  класу, образовање, веру или политичко опре-
дељење, имају право да бирају и буду бирани. Оно се најчешће у 

9) 
10) 
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ограничава држављанством, пребивалиштем, старосном границом 
и пословном способношћу. У савременим условима, активно би-
рачко право, у преко 90 држава, данас се стиче са  18 година. Неке 
државе гарантују активно бирачко право држављанима са нижом 
старосном границом: Иран – са 15, Бразил и Никарагва – са 16, 
Индонезија и Северна Кореја – са 17 година. Неке државе утврђу-
ју вишу старосну границу за коришћење активног бирачког права: 
Јапан, Камерун, Мароко, Тајван и Тунис – 20 година; Азербејџан, 
Малезија, Сингапур, Чешка, Словачка – 21 годину. Старосна гра-
ница није у свим изборним системима утврђена на исти начин, ка-
да је реч о изборима за органе локалне самоуправе или централна 
представничка тела. Карактеристичан пример је Аустрија, у којој 
се активно бирачко право стиче са 18 година, када су у питању пар-
ламентарни, а са 16 година када се ради о локалним изборима. Би-
рачко право, посебно активно, није обавезно. Већина држава право 
да се бира не утврђује као обавезу. Међутим, постоји читав низ др-
жава, посебно историјски посматрано, које су полазиле од тумаче-
ња да бирачко право није само лично право, него и јавна дужност 
појединаца. У таквом схватању активно бирачко право третира се 
као обавеза појединца која се обавља у интересу заједнице, па се 
испуњавање тако схваћеног бирачког права утврђује уставом и за-
коном. Противници овог приступа сматрају да је оно неспојиво са 
демократским слободама и правима.

ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Изборне јединице су такође битан чинилац изборног система. 
По многим ауторима овај чинилац изборног система је  један од 
најманипулативнијих елемената изборног система са великим ути-
цајем на резултате избора. Оне  представљају територијални оквир 
у коме бирачи гласају за кандидате или листе кандидата и у коме 
се расподељују мандати. Фактички,  постоје две врсте изборних 
јединица: једномандатне или униноминалне, и вишемандатне или 
плуриноминалне изборне јединице. У једномандатним изборним 
јединицама бира се само један представник. Број једномандатних 
изборних јединица једнак је броју места у представничком телу за 
које се спроводе избори. У вишемандатним изборним јединицама 
бира се више представника, а најмање два. Први тип изборних је-
диница карактеристичан је за већинске изборне системе, а други 
тип за пропорционалне изборне системе. Величина је најважније 
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обележје вишемандатне изборне јединице. Она се не одређује по-
вршином територије, бројем становника или бирача, него бројем 
представника који се у вишемандатној изборној јединици бира, од-
носно бројем мандата који се у њој расподељују. Постоје различите 
класификације величине изборних јединица. Нолен и Сартори ви-
шемандатне изборне јединице класификују на мале (2-5 мандата), 
средње (6-10 мандата) и велике (10 и више мандата), а Даглас Ре 
вишемандатне изборне јединице класификује у четири типа: 2-6, 
610, 1020 и 100-150 мандата. Величина вишемандатних изборних 
јединица директно утиче на степен пропорционалности и репре-
зентативности избора (Sartori, 1994; Rae, 1971). Величина изборне 
јединице, односно пропорционалност гласова и мандата, која се 
преко тога не/успоставља, директно утиче на број странака у пар-
ламенту, односно на елективни и парламентарни тип страначког 
система. Истраживачи који су се бавили утицајем изборне једини-
це на страначки систем утврдили су правилност да једномандатне 
изборне јединице показују тенденцију ка двостраначким системи-
ма са 2,3 ефективне странке у парламенту, а вишемандатни окрузи 
показују тенденцију ка вишестраначким изборним системима у ко-
јима је број ефективних странака од две и по до четири (Taagepe-
ra/Shugart, 1989: 17-23).

Формирање изборних јединица најчешће се одвија на два на-
чина. Први је да изборне јединице следе границе постојећих адми-
нистративно-управних целина у држави – општина, градова, град-
ских четврти, округа, региона, провинција, војводстава, итд. Други 
модел не уважава ове поделе или оне не представљају примарни 
критеријум. У другом моделу главни критеријум формирања из-
борне јединице јесте број бирача или број становника. Овај модел 
инсистира да изборна јединица обезбеди једнаку вредност гласова 
свих бирача, а то значи да један представник мора да се бира на 
приближно једнак број бирача. То се постиже применом тзв. Би-
рачке квоте која се израчунава тако што се укупан број бирача или 
становника дели бројем мандата. Формирање изборне јединице, 
ма како изгледало као технички посао, у суштини представља вр-
ло компликовану операцију која мора да уважава географске, исто-
ријске, етничке, културолошке и многе друге елементе. Број тих 
елемената се повећава што је државна структура сложенија. Број 
елемената који се мора узимати у обзир приликом конституисања 
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изборних јединица истовремено је и број могућности за манипула-
цију.11)

ИЗБОРНА КАМПАЊА

Изузетно значајан чинилац избора и изборног процеса су из-
борне кампање, посебно ако се има у виду развој и утицај  медија 
на политичко јавно мнење. Постоји општа сагласност, да изборне 
кампање имају доминантан утицај на резултате изборног одлучива-
ња, при чему не постоји сагласност у оцени и процени степена тог 
утицаја и ефектности организовања изборних кампања кроз одго-
варајуће изборне стратегије. Из тих разлога изборне кампање све 
више постају саставни део изборног права. Изборна законодавства 
директно или индиректно, кроз законе о медијима, нормирају одре-
ђене битне аспекте изборне кампање, као што су трајање, финансиј-
ска средства која се за то могу потрошити, обавезе медија према 
изборним актерима, итд.

У основи, постоје два приступа у изборном законодавству када 
су у питању изборне кампање. Први приступ заснива се на отво-
реном приступу свим медијима, без икаквог ограничења. Овакав 
модел карактеристичан је за изборне системе пре значајног разво-
ја електронских медија и данас се веома ретко практикује. Други 
модел подразумева једнак приступ медијима свим подносиоцима 
изборних листа.

И са становишта финансирања, постоје два модела. Први се 
огледа у решењима по којима се свим подносиоцима изборних ли-
ста обезбеђују бесплатни термини у јавним медијима, додељују 
државне субвенције на различите начине – у једнаким износима, 
пропорционално броју кандидата или поднетих изборних листа и 
слично. Овај модел обавезно подразумева и лимитирање средстава 
која подносиоци изборних листа и кандидатура могу потрошити у 
изборној кампањи. Други модел почива на одсуству било каквих 
лимита финансијске природе када су у питању изборне кампање. 
Он се све више потискује и у развијеним демократским друштвима 
веома су ретки изборни системи који га практикују.

11)  Наведено дело
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МЕДИЈИ У ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ У СРБИЈИ

Законом о оглашавању, Законом о избору народних посланика, 
Законом о радиодифузији, Статутом Радио-телевизије Србије и по-
себно Општим обавезујућим упутством за понашање у предизбор-
ној кампањи Савета Републичке радиодифузне агенције уређено 
је понашање медија у Србији. На понашање електронских медија, 
нпр. уочи парламентарних избора јануара 2007. г. посебно је утица-
ло веома рестриктивно Опште обавезујуће упутство за понашање 
у предизборној кампањи Савета Републичке радиодифузне аген-
ције које је од електронских медија захтевало «да обезбеде равно-
правност у обавештавању о свим подносиоцима изборних листа и 
кандидатима са тих листа». С једне стране, од медија се очекива-
ло да равномерно извештавају о активностима свих 20 изборних 
листа, а странке су захтевале да њихове предизборне активности 
буду што веродостојније представљене. Ниједна телевизија, па ни 
Радио-телевизија Србије, због броја расположивих теренских еки-
па није била у прилици да прати све догађаје у кампањи, нарочито 
оне у унутрашњости Србије, већ су ситуацију разрешиле преузи-
мањем видео материјала које су им достављале саме странке. За-
ступљеност странака у телевизијским вестима зависила је, дакле, 
не само од распореда активности у кампањи већ и од ажурности 
изборних штабова – странке су имале пресудан утицај на то који 
тон и која слика доспевају до грађана. Једино је тако било могу-
ће испоштовати захтев за равномерним појављивањем странака у 
централним информативним емисијама телевизија с националним 
покривањем. У финишу кампање заступљеност странка у предиз-
борним блоковима, нарочито у Дневнику 2 РТС-а, била је готово 
математички прецизно распоређена и практично доведена до апсур-
да због сажетости извештавања.

 Електронски медији су током посматране предизборне кампа-
ње дословно одиграли улогу посредника између странака и бирача, 
релативно непристрасно, али и некритички емитујући материјал 
којима су их странке снабдевале. Од 1. до 18. јануара 2007, три 
телевизије с националним покривањем у својим централним ин-
формативним емисијама предизборним активностима странака по-
светиле су више од пет сати програма, тачније нешто више од 318 
минута.12)

12)  „Отаџбина општег права гласа, то је Француска. Она је тек постепено дошла до тог 
изборног система. У Револуцији, уставотворна скупштина од 1789 није установила оп-
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Табела 2 Заступљеност странака у предизборним блоковима инфо-
рамтивних емисија13)

                                                            Заступљеност странака (минутажа) / предизборни блок                          
Листа   РТС1    Б 92    Пинк   Укупно

ДС/СДП (Расим Љајић) 13 мин. 20 s. 17 мин. 16 s. 7 мин. 32 s. 38 мин. 8 s.

СРС 10 мин. 52 s. 12 мин. 37 s. 14 мин. 16 s. 37 мин. 45 s.

ДСС, НС, ЈС, СДПО 14 мин. 4 s. 19 мин. 19 s. 6 мин. 25 s. 39 mi. 48 s.

Г 17 ПЛУС 11 мин. 47 s. 12 мин. 23 s. 4 мин. 13 s. 28 мин. 23 s.

ЛДП, ГСС, СДУ, ЛСВ, ДХСС 10 мин. 07 s. 11 мин. 46 s. 9 мин. 42 s. 31 мин. 35 s.

СПС 10 мин. 27 s. 6 мин. 49 s. 4 мин. 41 s. 21 мин. 57 s.

СПО 14 мин. 17 s. 12 мин. 25 s. 3 мин. 32 s. 30 мин. 14 s.

ПСС 8 мин. 54 s. 5 мин. 26 s. 6 мин.49 s. 21 мин. 9 s.

СВМ / Јожеф Каса 2 мин. 35 s. 0 0 2 мин. 35 s.

ДЗВМ Коалиција «Мађарска слога» 30 s. 30 s. 0 1 мин.

СДА / Листа за Санџак – Сулејман Угљанин 6 мин. 27 s. 0 0 6 мин. 27 s.

ште право гласа. По уставу од 1791, који је био њено дело, има две врсте грађана: пасив-
ни, који уживају бирачко право, и активни, који га уживају. Активни грађани не бирају 
народне посланике непосредно, него преко повереника. Ценз је прописан и за активне 
грађане и за поверенике: за прве је тако низак да само просјаци и слуге остају изван 
круга активних грађана; за друге је тако висок, да само имућнији људи могу бити пове-
реници. Први предлог за опште право гласа учинио је 1790 Робеспјер (Robespierre).On 
je тврдио да ће, без општег права гласа, француска влада постати аристократска влада, 
и то најгора од свих аристократија, новчана аристократија. Конвентовски устав од 1793 
прогласио је начело општег права гласа, с непосредним изборима, без повереника. Али 
устав тај остао је непромењен. Под Наполеоном, изборио је право постојало само при-
видно; зато се на његовом изборном систему не вреди задржавати. С рестаурацијом 
бурбонском од 1814 и 1815 долази висок ценз. По тадашњем гледишту, које је изложио 
један,  иначе либералан публицист, Бенжамен Констан (Benjamin Constant, 1767-1830), 
само онај који је толико имућан да не мора код другога да ради, може бити бирач. Јер, 
ако се да бирачко право простим радницима, они неће хтети више да раде, и тражиће 
законе противу богаташа. По уставу од 1814, бирач је само онај који плаћа 300 динара 
на име непосредног пореза. У појединим департманима, бирача није било више од 600; 
укупан број бирача није износио ни 100.00. Пошто је, са тако малим бројем бирача, 
гласање преко повереника постало непотребно, под Рестаурацијом су уведени непо-
средни избори место посредних. Под Рестаурацијом, племство и буржоазија били су 
сагласни да изборни систем треба основати на имућности, јер само имућни људи имају 
времена да се баве политиком, и налазе у државном благостању и свог личног интере-
са. Али, док је племство хтело обезбедити при изборима претежан утицај непокретном 
богатству, буржоазија га је хтела обезбедити покретном богатству: отуда за све време 
Рестаурације трвење између те две класе. Године 1820, на наваљивање племства, они 
грађани који су били највећма порезани, издвојени су у засебно бирачко тело, које је 
само за себе бирало скоро трећину доњег дома. како су ти највећма порезани грађани 
гласали у исто време и у општем бирачком телу, они су, у ствари, имали два гласа. По-
сле Јулијске Револуције (1830), под чисто буржоаским режимом Луја Филипа, закон од 
1820 је укинут, ценз смањен на 200 динара, и услед тога број је бирача одмах нарастао 
на 200.00. Тада је учињен покушај да се поред имућности узме још и образованост за 
основу изборног система; али покушај је тај био сасвим безначајан.“ Видети: Слободан 
Јовановић, „О држави, oснови једне правне теорије“, Геца Кон, “, Београд, 1922, стр. 
309- 310

13)  Срећко Михаиловић, Парламентарни избори 2007, Београд, 2007. стр. 61-65.
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ПУПС / СДП 10 мин. 47 s. 3 мин. 45 s. 3 мин. 18 s. 17 мин. 50s.

Бранко Павловић ,,Зато што мора боље “ 1 мин. 44 s. 0 7 мин. 32 s. 9 мин. 16 s.
Коалиција «Војвођанске партије» - мр И. 
Курјачки

1 мин. 27 s. 0 0 1 мин. 27 s.

Унија Рома Србије – др Рајко Ђурић 6 мин. 24 s. 1 мин. 0 7 мин. 24 s.
Реформистичка странка – др Александар 
Вишњић

3 мин. 29 s. 0 0 3 мин. 29 s.
Демократска заједница Србије – др О. 
Јоксимовић

6 мин. 31 s. 1 мин. 57 s. 6 мин. 36 s. 15 мин. 4 s.

Коалиција Албанаца Прешевске долине 6 мин. 28 s. 1 мин. 3 s. 10 s. 8 мин. 8 s.

Социјалдемократија – Ненад Вукасовић 2 мин. 39 s. 1 мин. 0 3 мин. 39 s.

Ромска партија – Срђан Шајн 5 мин. 9 s. 1 мин. 58 s. 7 мин. 7 s.

У централним информативним емисијама радио-станица (пре-
ма резултатима истраживања) било је мање извештаја са предиз-
борних скупова него што је то случај са телевизијама (табела 11). 
Као што је напоменуто у анализи извештавања телевизијских ста-
ница, покривање догађаја у кампањи у знатној мери зависило је 
и од ажурности изборних штабова. Мање странке су, очигледно, 
биле присиљене да бирају ка ком медију да се усмере и одабрале 
су телевизију.

Табела 11 Заступљеност странака у радијским информативним 
емисијама

Изборна листа Појављивање представника странака у вестима

 Радио БГД 1 Б92          Фокус          Укупно

ДСС, НС, ЈС, СДПО 5 19 9 33

ДС / СДП (Расим Љајић) 6 12 6 24

СРС 4 5 12 21

ЛДП, ГСС, СДУ, ЛСВ, ДХСС 4 9 1 14

Г17 ПЛУС 4 7 2 13

СПС 3 6 1 10

СПО 3 9 2 14

ПСС  - 3 4 7

ПУПС / СДП 5 1                - 6

Свм / Јожеф Каса 2  - 1 3

Бранко Павловић «Зато што мора боље» 2  - 1 3

Унија Рома Србије – др Рајко Ђурић 1  -               - 1

Коалиција Албанаца Прешевске долине - 1               - 1

Према резултатима истраживања мр Танчић Драгана и аутора 
овог текста, из 2007.г. у дневној штампи (узорак су биле најтира-
жније дневне новине) није била ни приближно подједнака засту-
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пљеност политичких странака нити њихових лидера а што показу-
ју следеће табеле.
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DSS
DS
SRS
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Politika Novosti Kurir Blic Ukupno

DSS 4562 4188 562 383 9695

DS 1808 3968 2316 4486 12578

SRS 1229 870 3475 30 5604

Ukupno 7599 9026 6353 4899 27877
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DSS
DS
SRS
Ukupno

 DSS DS SRS Ukupno

Politika 23546 1285 0 24831
Novosti 14335 5244 0 19579

Blic 28662 9182 0 37844
Kurir 24169 0 9559 33728

Ukupno 90712 15711 9559 115982

Ових неколико примера нам на недвосмислен начин показу-
ју да медији у изборима, изборном процесу, генерално, али и на 
примеру Србије, имају велики значај и утицај на јавно мнење, те 
су вероватне и велике злоупотребе и манипулације, без обзира на 
законску и подзаконску регулативу. То се може видети и на ових 
неколико илустративних примера. 

ЗАКЉУЧАК

Већина аутора у политиколошкој и правној теорији сматра да 
су избори и изборни системи један од кључних чинилаца политич-
ког процеса, који је по распрострањености и масовности најшири 
облик непосредног политичког делања и деловања и  најмасовни-
јег учествовања  грађана једне државе, заједнице, који имају бирач-
ко право.  
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ELECTIONS AND ELECTORAL SYSTEM
Summary

Politics, political process and political activities are gene
ral and specific realities and models determining unique 
and specific models of the elections and electoral systems, 
depending on a political system of the state and commu
nity in certain period and certain space. The models and 
realities of the politics and political processes, as well as 
the elections and electoral systems encompass both static 
and dynamic factors of these phenomenons and processes. 
They are analyzed by the model of type theme of the pro
cess of scientific research and by the type model of the 
theme of research in political sciences.
Key Words: political processes, electoral systems, type the
mes, type models
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ИЗБОРНИСИСТЕМ
Сажетак

Изборнисистемјерелативноконзистентанисисте
матизованскупправила,принципаиинституцијако
јимасерегулишуизбори.Изборнисистемјеначинна
којијеобликованиуређенизборнипроцесунекомпо
литичкомсистему.Главниелементиизборногсисте
масу:бирачкоправо,бирачкисписак,изборниоргани,
изборне јединице, кандидовање и изборна кампања,
гласање, расподела мандата, престанак мандата,
финансирањеизбораизаштитаправаутокуизбора.
Кључнуфазуизборногпоступкапредстављарасподе
ламандатапремарезултатимаизбора.Постоједва
начинарасподелемандата:већинскиипропорционал
нисистем.Унекимземљамасепримењујеимешови
тисистем,којијекомбинацијанаведенадвасистема.
Већински систем је погоднији за образовање парла
ментарневећине,апропорционалнисистемвишеод
говараидеалуправде.
Кључне речи: изборни систем, избори, елементи из
борног система, расподела мандата, већински си
стем,пропорционалнисистем,мешовитисистем.

Iз бор ни про цес об у хва та број не ме ђу соб но по ве за не и усло-
вље не рад ње и по ступ ке ко ји ма се би ра ју љу ди за јав не функ-

ци је. Све те ак тив но сти се од ви ја ју пре ма по себ ним на че ли ма и 
про пи си ма, уз по што ва ње од ре ђе них про це ду ра. “Ре ла тив но кон-
зи стен тан и си сте ма ти зо ван скуп пра ви ла, прин ци па и ин сти ту ци-
ја” (Va so vić i Go a ti, 1993, 15), ко ји ма се ре гу ли шу из бо ри, у те о ри ји 
се де фи ни ше као из бор ни си стем.  

Из бор ни си стем је на чин на ко ји је об ли ко ван и уре ђен из бор-
ни про цес у не ком по ли тич ком си сте му. Си сте мат ско уре ђи ва ње 
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из бор не сфе ре се ре гу ли ше уста вом, из бор ним за ко ни ма и ра зним 
под за кон ским ак ти ма. У ре ђим слу ча је ви ма по је ди ни еле мен ти из-
бор ног си сте ма су уре ђе ни оби чај ним нор ма ма или спо ра зу ми ма 
глав них уче сни ка из бо ра, као што су по ли тич ке пар ти је. 

Из бор ни си стем се мо же од ре ди ти и као ”је дин ство из бор них 
прин ци па и ме ха ни зма њи хо вог оства ри ва ња“ (Đor đe vić, 1964, 
657). Њи ме се прак тич но од ре ђу је по ло жај свих су бје ка та у из-
бор ном про це су, утвр ђу ју њи хо ва пра ва и оба ве зе, де фи ни шу ин-
сти ту ци је њи хо вог оку пља ња и де ло ва ња и ре гу ли шу ме ђу соб ни 
од но си. Из бор ни си стем пре ци зи ра прав но-по ли тич ке и ор га ни за-
ци о но-тех нич ке ме ре, рад ње и по ступ ке, нео п ход не за ефи ка сно 
од ви ја ње из бо ра пре ма при хва ће ним на че ли ма и нор ма ма.

Глав ни еле мен ти из бор ног си сте ма су: би рач ко пра во, би рач ки 
спи сак, из бор ни ор га ни, из бор не је ди ни це, кан ди до ва ње и из бор на 
кам па ња, гла са ње, рас по де ла ман да та, пре ста нак ман да та, фи нан-
си ра ње из бо ра и за шти та пра ва у то ку из бо ра.

1.БИРАЧКОПРАВО

Би рач ко пра во је основ ни еле ме нат из бор ног си сте ма и оно 
мо же би ти ак тив но и па сив но. Ак тив но би рач ко пра во пред ста вља 
пра во гра ђа ни на да би ра но си о це по ли тич ке вла сти, а па сив но би-
рач ко пра во је пра во гра ђа ни на да бу де би ран.

У по гле ду при ро де и ка рак те ра би рач ког пра ва, по сто је три те-
о ри је (Mar ko vić, 2006, 271). Пре ма пр вој те о ри ји, би рач ко пра во је 
лич но по ли тич ко пра во гра ђа ни на. У осно ви те те о ри је је Ру со о во 
схва та ње на род не су ве ре но сти, по ко јем је сва ки гра ђа нин но си-
лац де ла су ве ре но сти, ко ји мо же по ве ри ти сво ме пред став ни ку на 
при вре ме но вр ше ње. Би рач ко пра во при па да сва ком по је дин цу и 
др жа ва га не мо же ни од у зе ти ни огра ни чи ти. Гра ђа нин ко ри сти 
би рач ко пра во пре ма свом на хо ђе њу, што зна чи да оно ни је оба ве-
зно. По дру гој те о ри ји, би рач ко пра во је јав на функ ци ја, ус по ста-
вље на уста вом, ра ди из ра жа ва ња на ци о нал не во ље. У осно ви те 
те о ри је је схва та ње на ци је као но си о ца су ве ре но сти. За раз ли ку од 
на ро да, на ци ја је не де љив ен ти тет, та ко да по је дин ци не по се ду ју 
де ло ве су ве ре но сти и не ма ју пра во да би ра ју пред став ни ке на ци је 
као сво је лич но пра во. То пра во би ра ња пред став ни ка на ци је је, у 
су шти ни, јав на функ ци ја ко ја се до де љу је прав ним про пи си ма од-
ре ђе ном кру гу гра ђа на ко ји ће из ра жа ва ти во љу на ци је. По овом 
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схва та њу, би рач ко пра во је од раз пра ва на ци је на пред ста вља ње и 
оно се сма тра ду жно шћу. Тре ћа те о ри ја је ком про мис из ме ђу на-
ве де них те о ри ја и по њој је би рач ко пра во исто вре ме но и лич но 
пра во и јав на функ ци ја.

Пре ма бро ју гра ђа на ко ји има ју би рач ко пра во, раз ли ку је се 
оп ште и огра ни че но би рач ко пра во.

Оп ште би рач ко пра во је јед но од нај зна чај ни јих обе леж ја де-
мо крат ских из бо ра. Оп ште пра во гла са под ра зу ме ва да сви гра-
ђа ни, без об зи ра на пол, ра су, је зик, при ход, имо ви ну, про фе си ју, 
ста леж, кла су, обра зо ва ње, ве ру или по ли тич ко опре де ље ње, има ју 
пра во да би ра ју и да бу ду би ра ни. Став о оп штем пра ву гла са не 
зна чи бу квал но да сви љу ди у јед ној др жа ви има ју пра во гла са. За 
ужи ва ње оп штег би рач ког пра ва уоби ча је не су сле де ће ква ли фи ка-
ци је: др жа вљан ство, пу но лет ство, по слов на спо соб ност, пре би ва-
ли ште и ре ги стра ци ја у би рач ком спи ску.

Го то во све са вре ме не др жа ве про пи су ју да пра во гла са има ју 
њи хо ви др жа вља ни. Ова кво ре ше ње је ре зул тат уве ре ња да је за 
оба вља ње би рач ке функ ци је по тре бан од ре ђен сте пен ло јал но сти, 
ко ји мо гу има ти са мо др жа вља ни кон крет не зе мље.

Пу но лет ство озна ча ва од ре ђе ну ста ро сну гра ни цу за до би ја ње 
пра ва гла са. Раз лог за уво ђе ње ста ро сне гра ни це је у чи ње ни ци 
да ма ло лет ни ци ни су спо соб ни и зре ли за раз у ме ва ње и оба вља ње 
од ре ђе них гра ђан ских и по ли тич ких функ ци ја. У нај ве ћем бро ју 
зе ма ља ста ро сна гра ни ца за ак тив но би рач ко пра во је из ме ђу 18. 
и 21. го ди не жи во та, а за па сив но би рач ко пра во из ме ђу 18. и 25. 
го ди не жи во та.

По слов на спо соб ност зна чи спо соб ност да се соп стве ним де-
ло ва њем за сни ва ју пра ва и оба ве зе, тј. спо соб ност за са мо стал но 
оба вља ње рад њи. Би рач ко пра во има ју сва ли ца ко ја ни су ли ше на 
по слов не спо соб но сти пра во сна жном пре су дом.

Уоби ча јен услов за ужи ва ње пра ва гла са је и пре би ва ли ште, тј. 
чи ње ни ца да гра ђа нин у вре ме ка да су про пи са ни из бо ри има пре-
би ва ли ште у од ре ђе ној др жа ви и из бор ној је ди ни ци. Упи са ност у 
би рач ки спи сак је, та ко ђе, ва жан пред у слов за оства ре ње би рач ког 
пра ва.

Огра ни че но би рач ко пра во под ра зу ме ва да су од ре ђе не ка те-
го ри је гра ђа на ли ше не пра ва гла са. У пе ри о ду на ста ја ња из бо ра и 
по ли тич ке ре пре зен та ци је, вр ло ма ли број љу ди је имао би рач ко 
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пра во, јер су по сто ја ла број на огра ни че ња (цен зу си). Исто риј ски 
раз вој из бо ра је до вео по сте пе но до уки да ња тих огра ни че ња и са-
мим тим ши ре ња би рач ког пра ва, док ни је ко нач но ус по ста вље но 
оп ште би рач ко пра во. Огра ни че ња би рач ког пра ва мо гу би ти раз-
ли чи та. Она под ра зу ме ва ју да пра во гла са има ју ли ца ко ја по се ду-
ју до дат не ква ли фи ка ци је, као што су: пла ћа ње од ре ђе ног из но са 
по ре за или по се до ва ње од ре ђе не имо ви не (имо вин ски цен зус), од-
ре ђе но по ре кло, од но сно бо ја ко же (цен зус по по ре клу), од ре ђе на 
ду жи на бо рав ка у др жа ви, од но сно из бор ној је ди ни ци (цен зус на-
ста ње но сти, ре зи ден ци јал ни цен зус), од ре ђе ни пол (цен зус по по-
лу), од ре ђе ни сте пен шко ло ва ња (обра зов ни цен зус) итд. На ро чи то 
ду го су се одр жа ли имо вин ски цен зус и цен зус по по лу.

Услов де мо крат ских из бо ра је да би рач ко пра во бу де не са мо 
оп ште не го и јед на ко. Јед на ко би рач ко пра во зна чи да се оно оства-
ру је пре ма на че лу “је дан чо век, је дан глас” и да глас сва ког би ра ча 
има јед на ку вред ност.

Не јед на ко би рач ко пра во под ра зу ме ва да од ре ђе не ка те го ри је 
гра ђа на рас по ла жу ве ћим бро јем гла со ва од оста лих гра ђа на. Об-
ли ци не јед на ког пра ва гла са би ли су плу рал ни во тум и ви ше стру ки 
во тум. Плу рал ни во тум је зна чио да су од ре ђе не ка те го ри је ли ца, 
фор ми ра не на осно ву имо ви не или сте пе на обра зо ва ња, има ле два 
или ви ше гла со ва, за раз ли ку од оста лих би ра ча ко ји су има ли је-
дан глас. При ме њи вао се у Бел ги ји од 1893. до 1919. го ди не. Ви ше-
стру ки во тум се са сто јао у то ме да су по је ди не ка те го ри је гра ђа на 
мо гле на истим из бо ри ма да гла са ју у ви ше из бор них је ди ни ца. 
При ме њи вао се у Ве ли кој Бри та ни ји све до 1948. го ди не (гра ђа ни 
су мо гли да гла са ју у ви ше из бор них је ди ни ца на осно ву по се до ва-
ња не крет ни на).

По ред ова кве отво ре не и очи глед не не јед на ко сти би рач ког 
пра ва, ко ја је вре ме ном пот пу но на пу ште на, по сто ји и при кри ве на 
не јед на кост би рач ког пра ва ко ја се за др жа ла у јед ном бро ју зе ма-
ља. На и ме, она по сто ји кад сви би ра чи има ју је дан глас, али су 
из бор не је ди ни це та ко фор ми ра не да се је дан пред став ник би ра 
на раз ли чит број би ра ча, па те раз ли ке пре ва зи ла зе не ке нор мал не 
гра ни це.

2.БИРАЧКИСПИСАК

Јед на од пр вих ета па из бор ног по ступ ка је до ка зи ва ње би рач-
ког пра ва ко је се вр ши упи си ва њем у би рач ки спи сак. Би рач ки спи-
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сак је јав на ис пра ва ко ја слу жи за еви ден ци ју би ра ча. Ре ги стра ци ја 
у би рач ком спи ску ни је не ка но ва, до дат на ква ли фи ка ци ја би ра ча, 
не го фор ма по твр ђи ва ња да упи са на ли ца има ју би рач ко пра во, а 
не у пи са на не ма ју. Ти ме се олак ша ва и убр за ва из бор ни по сту пак, 
јер би ра чи не мо ра ју да до ка зу ју сво је пра во при ли ком гла са ња. 
Во ђе ње би рач ког спи ска има за циљ да оне мо гу ћи по но вље но гла-
са ње или гла са ње оних ко ји не ма ју пра во гла са, од но сно да се сма-
ње мо гућ но сти из бор них пре ва ра .

“Си сте ми ре ги стра ци је би ра ча или  упи са у би рач ки спи сак 
мо гу би ти раз ли чи ти: стал ни или по вре ме ни; оба ве зни или нео ба-
ве зни; по лич ној ини ци ја ти ви или по слу жбе ној ду жно сти.” (Va so-
vić i Go a ti, 1993, 150) Стал на ре ги стра ци ја би ра ча под ра зу ме ва не-
пре кид но во ђе ње и ажу ри ра ње би рач ког спи ска, при че му јед ном 
упи са но име гра ђа ни на оста је у спи ску до ње го ве смр ти или про-
ме не окол но сти од ко јих за ви си би рач ко пра во (про ме на пре би ва-
ли шта, гу би так по слов не спо соб но сти). По вре ме на ре ги стра ци ја 
би ра ча зна чи да се сва ке го ди не или по по тре би (због пред сто је ћих 
из бо ра) устро ја ва пот пу но нов би рач ки спи сак.

Оба ве зна ре ги стра ци ја би ра ча је си стем ко ји зах те ва да гра ђа-
ни бу ду упи са ни у би рач ки спи сак од ре ђе но вре ме пре чи на гла-
са ња. Нео ба ве зна ре ги стра ци ја би ра ча омо гу ћа ва да гр ђа ни бу ду 
упи са ни у би рач ки спи сак на са мом би рач ком ме сту не по сред но 
пре гла са ња. 

Ре ги стра ци ја би ра ча по слу жбе ној ду жно сти зна чи да од ре ђе-
ни др жав ни ор ган стал но и си сте мат ски во ди и ажу ри ра би рач ки 
спи сак на осно ву ма тич них књи га, слу жбе не еви ден ци је и дру гих 
јав них ис пра ва. Ре ги стра ци ја би ра ча по лич ној ини ци ја ти ву и под-
ра зу ме ва да је за упис у би рач ки спи сак по треб на при ја ва – зах тев 
по тен ци јал них би ра ча.

3.ИЗБОРНИОРГАНИ

Из бор ни ор га ни су стал на или при вре ме на те ла ко ја се фор-
ми ра ју ра ди ор га ни зо ва ња, спро во ђе ња и кон тро ле из бо ра. Њи хов 
за да так је да оси гу ра ју по што ва ње и при ме ну устав них, за кон ских 
и дру гих нор ми за ре а ли за ци ју из бо ра и на тај на чин оне мо гу ће 
пре ва ре, зло у по тре бе и ма ни пу ла ци је. Из бор ни ор га ни су од го вор-
ни да се у скла ду са про пи си ма оба вља ју из бор не рад ње као што 
су: еви ден ци ја би ра ча, про це ду ра кан ди до ва ња, ор га ни зо ва ње гла-
са ња, уре ђе ње би рач ких ме ста, пре бро ја ва ње гла со ва, утвр ђи ва ње 
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и об ја ва ре зул та та из бо ра, кон тро ла из бор ног про це са, ин фор ми-
са ње јав но сти итд.

На чел но, по сто је три мо де ла фор ми ра ња из бор них ор га на (Ka-
sa po vić, 2003, 132). Пр ви мо дел под ра зу ме ва да из вр шна власт оба-
вља по сло ве из бор не ад ми ни стра ци је, при че му нај ва жни ју уло гу 
има ју ор га ни ло кал не са мо у пра ве и др жав на упра ва. У дру гом мо-
де лу фор ми ра ју се стал на из бор на те ла ко ја су не за ви сна од из вр-
шне вла сти и под ло жна пра во суд ном над зо ру. Ова кав мо дел ства ра 
по вољ не усло ве да из бор ни ор га ни бу ду по ли тич ки не при стра сни 
и да се огра ни чи ути цај из вр шне вла сти на из бор ни про цес. Тре ћи 
мо дел под ра зу ме ва фор ми ра ње при вре ме них те ла ко ја су над ле жна 
за спро во ђе ње јед них из бо ра. Пр ва два мо де ла су ти пич на за ста-
бил не де мо кра ти је, а тре ћи је ка рак те ри сти чан за по рет ке са не ста-
бил ним по ли тич ким при ли ка ма.

У де мо крат ским си сте ми ма из бор ни ор га ни мо ра ју би ти ефи-
ка сни, по ли тич ки не у трал ни и јав но од го вор ни. Фер и по ште ни 
из бо ри под ра зу ме ва ју да су ови ор га ни не за ви сна и не при стра сна 
те ла и да ужи ва ју ре ла тив ну са мо стал ност у свом ра ду.

4.ИЗБОРНЕЈЕДИНИЦЕ

Обра зо ва ње из бор них је ди ни ца је јед но од нај ва жни јих и нај-
спор ни јих пи та ња из бор ног си сте ма, јер број, ве ли чи на и гра ни це 
из бор них је ди ни ца мо гу ди рект но ути ца ти на ре зул та те из бо ра.

Из бор не је ди ни це су те ри то ри јал не це ли не у чи јим се окви-
ри ма ре зул та ти гла са ња пре во де у рас по де лу по сла нич ких ме ста. 
По жељ но је да из бор не је ди ни це пред ста вља ју склад ну це ли ну у 
ет нич ком, ко му ни ка циј ском, при вред ном, при род ном и дру гом по-
гле ду. Че сто се из бор не је ди ни це по кла па ју са је ди ни ца ма ад ми-
ни стра тив но-те ри то ри јал не по де ле др жа ве, али то не мо ра би ти 
пра ви ло.

Од ре ђи ва ње из бор них је ди ни ца је у над ле жно сти пред став-
нич ких те ла, су до ва или по себ них ко ми си ја. Основ ни зах тев је да 
фор ми ра њем из бор них је ди ни ца не бу де угро же на јед на кост би-
рач ког пра ва, од но сно он је ис пу њен ако се у сва кој из бор ној је-
ди ни ци по сла ник би ра на при бли жно исти број би ра ча. Ти ме се 
обез бе ђу је да сва ки глас би ра ча има јед на ку вред ност.

Пре ма бро ју по сла ни ка ко ји се у њи ма би ра, из бор не је ди ни це 
мо гу би ти јед но ман дат не (уни но ми нал не) и ви ше ман дат не (плу-
ри но ми нал не). Вр ло је ва жна ве ли чи на из бор не је ди ни це, а она се 
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це ни на осно ву бро ја по сла ни ка ко ји се би ра у из бор ној је ди ни ци, 
а не на осно ву ге о граф ске рас про стра ње но сти. Јед но ман дат не из-
бор не је ди ни це се сма тра ју ма лим, док се ви ше ман дат не мо гу по-
де ли ти на  ма ле (би ра ју се два до пет по сла ни ка), сред ње (шест до 
де сет по сла ни ка) и ве ли ке (пре ко де сте по сла ни ка). 

Број и ве ли чи на из бор них је ди ни ца су у ди рект ној ве зи са 
усво је ним си сте мом рас по де ле ман да та. Ве ћин ски си стем под ра-
зу ме ва ве ћи број ма њих из бор них је ди ни ца. Нај че шће су то јед-
но ман дат не из бор не је ди ни це, а ре ђе су то ма ле ви ше ман дат не из-
бор не је ди ни це. Про пор ци о нал ни си стем под ра зу ме ва ма њи број 
ве ћих из бор них је ди ни ца, из у зет но и це ла др жа ва мо же би ти јед на 
из бор на је ди ни ца (нпр. Хо лан ди ја, Изра ел и Па ра гвај).

Ве ће из бор не је ди ни це до при но се ве ћој про пор ци о нал но сти 
из ме ђу до би је них гла со ва и ман да та, олак ша ва ју ула зак ма лих пар-
ти ја у пар ла мент и да ју ве ћу власт стра нач ким ру ко вод стви ма, на-
ро чи то у про це су кан ди до ва ња. Ма ње из бор не је ди ни це, пак омо-
гу ћа ва ју ве ћу дис про пор ци о нал ност осво је них гла со ва и ман да та, 
сма њу ју мо гућ но сти ма лим пар ти ја ма за ула зак у пар ла мент и ста-
вља ју би ра че у по вољ ни ји по ло жај у по гле ду кан ди до ва ња. Бри-
тан ски ис тра жи вач Да глас Ре сма тра да се оп ти ма лан сте пен про-
пор ци о нал но сти гла со ва и ман да та по сти же у из бор ној је ди ни ци 
ко ја има 10 до 20 ман да та. Ви ше од 20 ман да та до во ди до по ра ста 
про пор ци о нал но сти, ко ји је за не мар љив, док у из бор ној је ди ни ци 
са ма ње од 10 ман да та сте пен про пор ци о нал но сти по чи ње ра пид но 
да се сма њу је. У из бор ној је ди ни ци са ма ње од 5 ман да та про пор-
ци о нал ност се го то во гу би и про пор ци о нал ни си стем се пре тва ра у 
ве ћин ски (Rae, 1971, 115).

Ве ли чи на из бор не је ди ни це има ве ли ки ути цај и на пар тиј ски 
си стем и пар тиј ску ком пе ти ци ју. “У це ли ни, мо гло би се ре ћи да 
ре жим са ве ли ким из бор ним је ди ни ца ма је у по зи тив ној ко ре ла-
ци ји са ви ше фраг мен ти са ним или фрак ци о на ли зо ва ним пар тиј-
ским си сте мом, са ве ћом ве ро ват но ћом ми ни мал не ве ћи не, ве ћим 
бро јем из бор них по ли тич ких пар ти ја, ве ћим бро јем ле ги сла тив них 
пар ти ја, сла би јим глав ним или ве ли ким пар ти ја ма и сла би јим пр-
вим дво пар тиј ским па ром.” (Va so vić i Go a ti, 1993, 139)

5.КАНДИДОВАЊЕИИЗБОРНАКАМПАЊА

Кан ди до ва ње је бит на фа за из бор ног од лу чи ва ња, у ко јој се 
од ре ђу ју кан ди да ти из ме ђу ко јих ће би ра чи на из бо ри ма иза бра-
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ти по сла ни ке. Де мо крат ски из бо ри под ра зу ме ва ју да оба ве зно по-
сто ји ве ћи број кан ди да та од бро ја по сла ни ка ко ји се би ра и да 
су они из раз ли чи тих пар ти ја. У са вре ме ним из бор ним си сте ми ма 
по ли тич ке пар ти је по се ду ју сво је вр сни мо но пол у име но ва њу кан-
ди да та. По што гра ђа ни-би ра чи има ју ма ли ути цај на утвр ђи ва ње 
кан ди да та, из бо ри има ју огра ни чен ефе кат и сво де се на чин по твр-
ђи ва ња прет ход но већ ода бра них љу ди.

Кан ди да те за по сла ни ке мо гу пред ла га ти ре ги стро ва не по ли-
тич ке пар ти је (по себ но или за јед но), као и гру пе гра ђа на. Из бор ни 
про пи си пре ци зи ра ју ко ли ки број би ра ча тре ба сво јим пот пи сом да 
по др жи кан ди да ту ру да би она би ла при хва ће на и по твр ђе на. 

С об зи ром на то да по ли тич ке пар ти је има ју до ми нант ну уло гу 
у пред ла га њу кан ди да та, ва жан мо ме нат пред ста вља на чин утвр-
ђи ва ња кан ди да та у окви ру по је ди них пар ти ја. Нај че шћи слу чај 
је да ши ре или уже пар тиј ско ру ко вод ство не по сред но од лу чу је о 
кан ди да ти ма, уз евен ту ал но фор мал но кон сул то ва ње ши рег кру-
га чла но ва пар ти је. Не где се кан ди да ти од ре ђу ју пу тем пар тиј ских 
кон вен ци ја или кон фе рен ци ја, а не где пу тем спе ци фич них по сред-
них уну тар пар тиј ских из бо ра. У не ким пар ти ја ма (нпр. у САД) 
прак ти ку ју се тзв. при мар ни  или пре ли ми нар ни из бо ри, на ко ји ма 
уче ству је нај ши ри круг пар тиј ског члан ства, па чак и за ин те ре со-
ва ни гра ђа ни ко ји ни су чла но ви пар ти је. На та квим из бо ри ма се 
вр ши из бор кан ди да та из ме ђу ви ше прет кан ди да та ко је пред ло жи 
пар тиј ско вођ ство. 

По сто је две вр сте кан ди да ту ре: по је ди нач на кан ди да ту ра и 
кан ди да ту ра ли ста ма.

По је ди нач на кан ди да ту ра је ве за на за ве ћин ски си стем рас по-
де ле ман да та и ма ле из бор не је ди ни це у ко ји ма се би ра је дан по-
сла ник. Иако су кан ди да те пред ло жи ли пар ти ја или гру па гра ђа на, 
они уче ству ју у из бор ној тр ци као по је дин ци и, евен ту ал но, осво је-
ни ман дат при па да њи ма лич но, а не пар ти ји. Ова чи ње ни ца је вр ло 
бит на у слу ча ју да по сла ник про ме ни пар тиј ску при пад ност или да 
му пре ста не ман дат. На гла сач ким ли сти ћи ма су име на кан ди да та и 
би ра чи се опре де љу ју пр вен стве но за њих као лич но сти, а у дру гом 
пла ну је њи хо ва пар тиј ска при пад ност. По је ди нач на кан ди да ту ра 
је јед но став на и олак ша ва гра ђа ни ма пред ла га ње кан ди да та, па ти-
ме и ши ри мо гућ но сти из бо ра и бо љег упо зна ва ња кан ди да та.

Кан ди да ту ра ли ста ма је ве за на за про пор ци о нал ни си стем рас-
по де ле ман да та и ве ће из бор не је ди ни це у ко ји ма се би ра ви ше 
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по сла ни ка. Пар ти је и гру пе гра ђа на пред ла жу ли сте кан ди да та у 
сва кој из бор ној је ди ни ци. Кан ди да ти не уче ству ју у из бор ној тр ци 
као по је дин ци већ као чла но ви пар тиј ске еки пе и осво је ни ман да ти 
при па да ју пар ти ји. На гла сач ким ли сти ћи ма су нај че шће са мо име-
на пар ти ја, а ком плет не ли сте кан ди да та су ис так ну те на би рач ком 
ме сту. Би ра чи се опре де љу ју пр вен стве но за пар тиј ске ли сте као 
це ли не, а рет ко мо гу у окви ру пар тиј ске ли сте да ис ка жу и свој из-
бор по је ди на ца. Кан ди да ту ра ли ста ма омо гу ћа ва про пор ци о нал но 
пред ста вља ње раз ли чи тих пар ти ја, али гра ђа ни ма оте жа ва ис ти ца-
ње кан ди да та и су жа ва мо гућ но сти из бо ра. 

Пре ма на чи ну гла са ња, раз ли ку ју се за тво ре не и отво ре не ли-
сте кан ди да та. На за тво ре ној ли сти ре до след кан ди да та се не мо же 
ме ња ти и гла са ње се вр ши са мо за ли сту у це ли ни. Пар тиј ско вођ-
ство од ре ђу је ре до след кан ди да та и би ра чи на ње га не мо гу ути-
ца ти. Код отво ре не ли сте би ра чи се опре де љу ју не са мо за ли сту у 
це ли ни не го и сво јим гла сом мо гу ути ца ти на ре до след и ко на чан 
из бор по је ди них кан ди да та.

Из бор на кам па ња је ва жан еле ме нат из бор ног си сте ма јер мо-
же ди рект но ути ца ти на опре де љи ва ње би ра ча, а са мим тим и на 
ис ход из бо ра. Раз вој елек трон ских ме ди ја је по себ но до при нео да 
по ра сте зна чај из бор не кам па ње.

Из бор на кам па ња је пла ни ра на и ор га ни зо ва на по ли тич ка ак-
тив ност у ко јој уче сни ци из бо ра на сто је да до би ју што ве ћу по-
др шку би ра ча и та ко осво је власт или обез бе де уче шће у вла сти. 
Глав не фа зе из бор не кам па ње су при пре ма и спро во ђе ње. У при-
пре ми се вр ши пла ни ра ње кам па ње, ан га жу ју се раз ли чи ти струч-
ња ци, ис тра жу је се по ли тич ко тр жи ште и осми шља ва ју по ру ке 
би ра чи ма. У фа зи спро во ђе ња из бор не кам па ње, из бор ни ак те ри 
на сто је да оства ре про јек то ва не ци ље ве. То су нај че шће: мо би ли-
са ње би ра ча да у што ве ћем бро ју иза ђу на из бо ре, про мо ви са ње 
кан ди да та, пар ти ја и њи хо вих по ли тич ких про гра ма, при ку пља ње 
сред ста ва и ре гру то ва ње ак ти ви ста за кам па њу. 

Раз вој са вре ме них ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја је зна чај но 
до при нео по ра сту уло ге и про ме ни ор га ни за ци је из бор не кам па ње. 
Не ка да су из бор не кам па ње би ле крат ко трај не, де цен тра ли зо ва не 
и ма хом пре пу ште не ло кал ним пар тиј ским ру ко вод стви ма, а во ди-
ле су се усме ном про па ган дом, при ват ним кон так ти ма, на јав ним 
ску по ви ма и пре ко ра ди ја. Да нас су кам па ње ду го трај ни је, цен тра-
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ли зо ва не, про фе си о нал но во ђе не и осло ње не на сред ства ма сов них 
ко му ни ка ци ја уз ан га жо ва ње број них екс пе ра та.

Из бор ни про пи си ди рект но или ин ди рект но нор ми ра ју не ке 
ва жне аспек те из бор не кам па ње, као што су: тра ја ње кам па ње, пра-
ви ла из бор не про па ган де, фи нан сиј ска сред ства ко ја се за ту свр ху 
мо гу по тро ши ти, оба ве зе ме ди ја пре ма уче сни ци ма из бо ра итд.

6.ГЛАСАЊЕ

Не по сред но спро во ђе ње из бо ра се са сто ји у гла са њу би ра ча. 
Гла са ње је, фор мал но гле да но, глав ни чин из бор ног по ступ ка; он 
озна ча ва ин ди ви ду ал но опре де љи ва ње би ра ча из ме ђу пред ло же-
них кан ди да та или ли ста на по себ но уре ђе ном би рач ком ме сту. 
“Гла са ње је ма те ри јал на рад ња ко ја се са сто ји у да ва њу гла са би-
ра ча” (Mar ko vić, 2006, 284) од ре ђе ном кан ди да ту или ли сти кан-
ди да та. 

Гла са ње се оба вља на би рач ком ме сту ко је је по себ но ор га ни-
зо ва но и при пре мље но за ту свр ху. Би рач гла са на оном би рач ком 
ме сту где упи сан у би рач ки спи сак. Из у зет но, би рач мо же гла са-
ти пу тем пи сма  и ван би рач ког ме ста, под усло ви ма утвр ђе ним 
из бор ним про пи си ма (нпр. не моћ на ли ца, вој ни ци, за тво ре ни ци и 
сл.). По пра ви лу, би рач гла са лич но. Са мо у од ре ђе ним слу ча је ви-
ма би рач мо же по ве сти са со бом ли це ко је ће гла са ти уме сто ње га, 
на на чин ко ји му он од ре ди (ако је би рач сле по, ин ва лид но или не-
пи сме но ли це). 

Гла са ње мо же би ти јав но или тај но. У ра ни јим исто риј ским 
пе ри о ди ма до ми ни ра ло је јав но гла са ње. У Аустра ли ји, 1858. го ди-
не, пр ви пут је уве де но тај но гла са ње (аустра лиј ско гла са ње) и оно 
је за тим по сте пе но при хва та но у дру гим зе мља ма. Да нас је тај но 
гла са ње оп ште при хва ће но у це лом све ту. За го вор ни ци јав ног гла-
са ња ис ти чу да оно до при но си раз во ју гра ђан ске хра бро сти и ја ча 
мо рал ну од го вор ност би ра ча за свој глас. При ста ли це тај ног гла са-
ња ис ти чу да јав но гла са ње су жа ва сло бо ду би ра ча, јер га из ла же 
при ти ску вла сти и ра зним ути ца ји ма са стра не. У при лог тај ном 
гла са њу обич но се на во ди да он обез бе ђу је искре ност би ра ча, да 
по ве ћа ва уче шће гра ђа на на из бо ри ма и да оне мо гу ћу је ку по ви ну 
гла со ва. Ар гу мен ти у при лог тај ном гла са њу су пот пу но пре те гли 
и оно се да нас сма тра бит ним обе леж јем де мо крат ских из бо ра.



стр:12611282.

- 1271 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2008год.(XX)VIIvol=18

Па жњу за слу жу је и пи та ње оба ве зно сти гла са ња. Оба ве за гла-
са ња по ве ћа ва из ла зак би ра ча на из бо ре, али се че сто сма тра об-
ли ком по ли тич ког при ну ђи ва ња на из ја шња ва ње. Да нас у ве ћи ни 
зе ма ља не по сто ји оба ве зност гла са ња. У јед ном ма њем бро ју др-
жа ва по сто ји оба ве зност гла са ња и она је пра ће на од ре ђе ним санк-
ци ма ја. ( нпр. Бел ги ја, Хо лан ди ја, Дан ска, Аустра ли ја и Ар ген ти на 
). 

7.РАСПОДЕЛАМАНДАТА

Кључ ну фа зу из бор ног по ступ ка пред ста вља ју збра ја ње гла-
со ва и рас по де ла по сла нич ких ме ста (ман да та) из ме ђу стра нач ких 
кан ди да та пре ма ре зул та ти ма из бо ра. То је ва жно пи та ње, јер се 
ње го вим ре ша ва њем мо же бит но ути ца ти не са мо на при ро ду пар-
тиј ског си сте ма не го и на ком пле тан по ли тич ки си стем јед не зе-
мље.

По сто је два на чи на рас по де ле ман да та: ве ћин ски и про пор ци-
о нал ни си стем (ме тод). У не ким зе мља ма се при ме њу је и ме шо-
ви ти си стем, ко ји је ком би на ци ја на ве де на два си сте ма (Jo va no vić, 
1997, 17-103; Va so vić i Go a ti, 1993, 90-130). С об зи ром на зна чај на-
чи на рас по де ле ман да та, че сто се пре ма ње му це ло куп ни из бор ни 
си сте ми и из бо ри озна ча ва ју као ве ћин ски или про пор ци о нал ни.

Ве ћин ски си стем се ре а ли зу је у ма лим из бор ним је ди ни ца ма 
у ко ји ма се нај че шће би ра је дан по сла ник, рет ко ви ше. При ме њу је 
се го то во ис кљу чи во по је ди нач на кан ди да ту ра, а ман да те до би ја ју 
они кан ди да ти ко ји осво је ре ла тив ну или ап со лут ну ве ћи ну гла со-
ва.

Про пор ци о нал ни си стем се ре а ли зу је у ве ћим из бор ним је ди-
ни ца ма у ко ји ма се би ра ве ћи број по сла ни ка. При ме њу је се кан ди-
да ту ра ли ста ма, а пар ти је до би ја ју ман да те  сра змер но бро ју гла со-
ва ко је пар тиј ска ли ста осво ји.

По што се си сте ми рас по де ле ман да та у по је ди ним ва ри јан та-
ма са свим при бли жа ва ју и пре пли ћу, Ди тер  Но лен (Di e ter No hlen) 
ис ти че да нај ре ле вант ни ји кри те ри јум за раз ли ко ва ње пред ста вља 
циљ ко ји се же ли по сти ћи (No hlen, 1992, 86). Циљ ве ћин ског си-
сте ма је ман дат на ве ћи на не ке стран ке у пар ла мен ту чак и он да кад 
не по сто ји би рач ка ве ћи на. Те жи се, да кле, јед но стра нач кој вла ди 
иза ко је сто ји пар ла мен тар на ве ћи на. Циљ про пор ци о нал ног си-
сте ма је да се ман да ти иде ал но рас по де ле на стран ке, сра змер но 
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бро ју до би је них гла со ва. Те жи се да пред став нич ко те ло што вер-
ни је од сли ка ва по ли тич ке гру па ци је у би рач ком те лу. 

7.1.Већинскисистем

Ве ћин ски си стем је нај ста ри ји и нај ра спро стра ње ни ји на чин 
рас по де ле ман да та ко ји се да нас прак ти ку је у ви ше од 60 ре ле вант-
них по ли тич ких си сте ма (Jo va no vić, 1997, 37; Jo va no vić, 2004, 91-
96; Ka sa po vić, 2003, 357-359). Као кључ ни ре гу ла тив ни прин цип 
из бо ра ве ћин ски си стем је при ме њен нај пре у Ве ли кој Бри та ни ји и 
САД. Ме ђу тим, не ки ауто ри ис ти чу да се ве ћин ски си стем ко ри сти 
у са мо се дам зе ма ља од 23 раз ви је не зе мље све та (Va so vić i Go a ti, 
1993, 91). Ве ћин ски си стем се нај че шће при ме њу је у јед но ман дат-
ним из бор ним је ди ни ца ма. У том слу ча ју чи та ва зе мља се де ли на 
оно ли ко из бор них је ди ни ца ко ли ко пред став нич ко те ло има чла но-
ва. Ман дат се у сва кој из бор ној је ди ни ци до де љу је кан ди да ту ко ји 
осво ји ве ћи ну гла со ва. По сто је две ва ри јан те – си стем ре ла тив не 
ве ћи не и си стем ап со лут не ве ћи не. 

Си стем ре ла тив не ве ћи не зна чи да је за пред став ни ка иза бран 
онај кан ди дат ко ји до би је нај ви ше гла со ва, од но сно онај ко ји до би-
је ви ше гла со ва од дру гих кан ди да та. Ова ва ри јан та се прак ти ку је 
у Ве ли кој Бри та ни ји, САД, Ка на ди, Ин ди ји, Па ки ста ну, Ма ле зи ји, 
Га ни, Ке ни ји, Зам би ји итд. 

Си стем ре ла тив не ве ћи не под сти че на сма њи ва ње бро ја по ли-
тич ких пар ти ја и по сте пе но во ди дво пар тиј ском си сте му. Раз ли чи-
те пар ти је ко је има ју бли ске по ли тич ке иде је се по ве зу ју и ис ти чу 
за јед нич ког кан ди да та у из бор ној је ди ни ци, јер та ко има ју ви ше 
мо гућ но сти за успех. На тај на чин си стем ре ла тив не ве ћи не до во-
ди до ели ми ни са ња екс трем них и ра ди кал них по ли тич ких пар ти ја 
и до при но си ста бил но сти по ли тич ког си стем. Пар ти ја ко ја до би је 
ре ла тив ну ве ћи ну гла со ва на из бо ри ма, обич но, осва ја знат но ви ше 
ман да та у од но су на број до би је них гла со ва, док пар ти је ко је до би-
ју ма ње гла со ва, обич но, осва ја ју мно го ма ње ман да та у од но су на 
број до би је них гла со ва. Због то га си стем ре ла тив не ве ћи не до при-
но си лак шем фор ми ра њу пар ла мен тар не ве ћи не и ста бил не вла де.

У си сте му ап со лут не ве ћи не ман дат се до де љу је кан ди да ту ко-
ји до би је ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја гла со ва. Ме ђу тим, мо же 
се де си ти да ни ко од кан ди да та не до би је ап со лут ну ве ћи ну. С об-
зи ром на на чин ре ша ва ња та кве си ту а ци је, по сто је три под ва ри јан-
те си сте ма ап со лут не ве ћи не. 
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У пр вој под ва ри јан ти се ор га ни зу је дру ги круг гла са ња у ко ме 
уче ству ју са мо два кан ди да та с нај ви ше осво је них гла со ва у пр-
вом кру гу. На тај на чин по бед ник дру гог кру га ауто мат ски осва ја 
ап со лут ну ве ћи ну и до би ја ман дат. Овај си стем чи сте ба ло та же се 
при ме њу је у Бе ло ру си ји, Ка зах ста ну, Уз бе ки ста ну, Су да ну, То гоу, 
Га бо ну итд. 

У дру гој под ва ри јан ти се, та ко ђе, ор га ни зу је дру ги круг гла са-
ња, али у ње му уче ству ју по но во сви кан ди да ти или са мо они ко ји 
пре ђу од ре ђе ни праг. Ман дат до би ја онај кан ди дат ко ји у дру гом 
кру гу до би је нај ви ше гла со ва (ре ла тив ну ве ћи ну). Ова кав на чин 
по сто ји у Фран цу ској, где у дру ги круг иду они кан ди да ти ко ји у 
пр вом кру гу до би ју бар 12,5 про це на та гла со ва ре ги стро ва них би-
ра ча. 

Тре ћа под ва ри јан та се при ме њу је у Аустра ли ји, где по сто-
ји пре фе рен ци јал но гла са ње, ко јим се ран ги ра ју кан ди да ти. Ако 
ви ше од по ло ви не би ра ча (ап со лут на ве ћи на) ста ви не ког кан ди-
да та на пр во ме сто (пр ва пре фе рен ци ја), он да је он и иза бран за 
пред став ни ка.  Уко ли ко то ни је слу чај, кан ди дат с нај ма њим бро јем 
пр вих ме ста се ели ми ни ше, а ње го ви гла со ви се ре ди стри бу и ра ју 
оста лим кан ди да ти ма, већ пре ма то ме ко је ста вљен на дру го ме-
сто. На тај на чин се по сту пак по на вља док не ко не по стиг не ап со-
лут ну ве ћи ну. Пре фе рен ци јал но гла са ње, у су шти ни, спа ја ефек те 
два из бор на кру га. 

Си стем ап со лут не ве ћи не не спу та ва обра зо ва ње ви ше по ли-
тич ких пар ти ја, као што то чи ни си стем ре ла тив не ве ћи не, али за то 
до при но си њи хо вом по ве зи ва њу. У дру гом кру гу гла са ња пар ти је 
се не ми нов но удру жу ју, би ло пре ма бли ско сти по ли тич ких иде ја, 
би ло ра ди по бе де над про тив нич ким кан ди да том. На ду жи рок гле-
да но, си стем ап со лут не ве ћи не убла жу је по ли тич ке су прот но сти, 
мар ги на ли зу је ра ди кал не по ли тич ке пар ти је и до при но си ста бил-
но сти по ли тич ког по рет ка.

У из бор ним је ди ни ца ма са ви ше кан ди да та ве ћин ски си стем 
се при ме њу је у две вер зи је.  У пр вој вер зи ји кан ди да ти су гру пи-
са ни по пар тиј ским ли ста ма и гла са се за ли сту у це ли ни. Ли ста 
ко ја осво ји ве ћи ну гла со ва (ап со лут ну или ре ла тив ну) до би ја све 
ман да те у из бор ној је ди ни ци. Овај на чин је при ме њен у Ла о су, Ма-
ли ју, Џи бу ти ју итд. Дру га вер зи ја се за сни ва на по је ди нач ним кан-
ди да ту ра ма и по је ди нач ном гла са њу. Кан ди да ти ко ји до би ју нај ве-
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ћи број гла со ва (ап со лут ни или ре ла тив ни) осва ја ју ман дат. Ова кав 
на чин из бо ра се сре ће у Егип ту, Јор да ну итд.

7.2.Пропорционалнисистем

Про пор ци о нал ни си стем рас по де ле ман да та (си стем сра змер-
ног пред став ни штва) ка сни је се по ја вио и кон ци пи ран је на кри ти-
ци сла бо сти ве ћин ског си сте ма. Те о риј ски је раз ра ђен и прак тич но 
при ме њен тек кра јем XIX ве ка. Да нас се про пор ци о нал ни си стем 
ко ри сти у ви ше од 50 ре ле вант них по ли тич ких си сте ма (Jo va no-
vić, 1997, 57; Jo va no vić, 2004, 97-105; Ka sa po vić, 2003, 322-325). 
“Оно што се са свим по у зда но за сад мо же ре ћи је сле де ће: на кар ти 
из бор них си сте ма са вре ме них раз ви је них зе ма ља и де мо крат ских 
по ре да ка мно го је че шће у упо тре би про пор ци о нал ни не го ве ћин-
ски из бор ни ме тод.” (Va so vić i Go a ti, 1993, 107) Пре ци зни је ре че-
но, про пор ци о нал ни си стем је до ми нан тан у раз ви је ним зе мља ма 
из ван ен гле ског го вор ног под руч ја.

Про пор ци о нал ни си сте ми има ју број не ва ри јан те. Че ста је 
по де ла про пор ци о нал них си сте ма на екс трем не и уме ре не. Екс-
трем ни про пор ци о нал ни си сте ми има ју за циљ да у пу ној ме ри 
обез бе де по ли тич ко пред ста вља ње од ре ђе них гру па пре ма бро ју 
до би је них гла со ва, од но сно да оства ре мак си мал ну про пор ци ју 
осво је них гла со ва и ман да та. Ови си сте ми се ба зи ра ју на јед ној из-
бор ној је ди ни ци и ни ској про хи би тив ној кла у зу ли. Про хи би тив на 
кла у зу ла или из бор ни праг је про це нат гла со ва ко ји јед на пар ти ја 
(ли ста) мо ра осво ји ти да би уче ство ва ла у рас по де ли ман да та (нај-
че шће из но си 3-5% гла со ва у из бор ној је ди ни ци или на ни воу це ле 
зе мље).  Екс трем ни про пор ци о нал ни си сте ми по сто је у ма лом бро-
ју др жа ва (Хо лан ди ја, Ср би ја, Изра ел, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, 
Уру гвај итд.). Уме ре ни про пор ци о нал ни си сте ми има ју за циљ да 
огра ни че ути цај ма њих пар ти ја и они се за сни ва ју на ве ћем бро ју 
из бор них је ди ни ца и ве ћој про хи би тив ној кла у зу ли.

Иако се у ли те ра ту ри на во де мно го број ни мо да ли те ти про пор-
ци о нал них си сте ма, они се сво де на две основ не ва ри јан те: си стем 
из бор ног ко лич ни ка (из бор не кво те) и си стем нај ве ћег ко лич ни ка 
(нај ве ћег бро ја).

Си стем из бор ног ко лич ни ка под ра зу ме ва да се утвр ди број 
гла со ва – кво та ко ју пар тиј ске ли сте мо ра ју до сти ћи да би осво ји ле 
је дан ман дат. По сто ји ви ше вр ста из бор ног ко лич ни ка, а нај че шће 
се при ме њу ју Хе ро ва кво та (Tho mas Ha re, ен гле ски адво кат) и Ха-
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ген бах-Би шо фо ва (Ha gen bach-Bischoff, швај цар ски ма те ма ти чар), 
од но сно Дру по ва кво та. 

Хе ро ва кво та се до би ја кад се укуп ни број гла со ва у из бор ној 
је ди ни ци по де ли бро јем по сла ни ка ко ји се би ра у њој. Тај број (из-
бор ни ко лич ник) по ка зу је ко ли ко гла со ва вре ди јед но по сла нич ко 
ме сто. Сва кој пар тиј ској ли сти при па да оно ли ко ман да та ко ли ко 
пу та се кво та са др жи у бро ју гла со ва ко ји је ли ста до би ла. Хе ро ва 
кво та се ко ри сти у Бел ги ји, Аустри ји, Сло ве ни ји, Ру му ни ји, Ал жи-
ру, Ин до не зи ји, Бра зи лу, Ко лум би ји итд. Че сто се де ша ва да на тај 
на чин оста не је дан број не рас по ре ђе них ман да та. За ре ше ње та кве 
си ту а ци је има ви ше на чи на, а нај ви ше се ко ри сти ме тод нај ве ћег 
остат ка. Он под ра зу ме ва да не рас по ре ђе ни ман да ти при па да ју ре-
дом оним ли ста ма ко је, на кон по де ле ман да та пре ма кво ти, има ју 
нај ве ћи оста так не ис ко ри шће них гла со ва. 

Ха ген бах-Би шо фо ва (Дру по ва) кво та се из ра чу на ва та ко што 
се уку пан број гла со ва у из бор ној је ди ни ци по де ли бро јем по сла-
нич ких ме ста уве ћа ним за 1. На тај на чин се сни жа ва број гла со ва 
по тре бан за осва ја ње јед ног ман да та и сма њу је про блем не рас по-
ре ђе них ман да та. Ха ген бах-Би шо фо ва кво та се при ме њу је у Швај-
цар ској, Ир ској, Че шкој, Сло вач кој, Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци итд. 

Си стем нај ве ћег ко лич ни ка от кла ња не до ста так си сте ма из-
бор не кво те и омо гу ћу је да се ди рект но по де ле сви ман да ти. Овај 
си стем се на зи ва и Д'Он тов си стем (D'Hondt) пре ма бел гиј ском ма-
те ма ти ча ру ко ји га је из гра дио кра јем XIX ве ка. По Д'Он то вом си-
сте му, број гла со ва ко ји је до би ла сва ка ли ста у из бор ној је ди ни ци 
де ли се бро је ви ма 1,2,3,4 итд. све до бро ја по сла ни ка ко ји се би ра 
у тој из бор ној је ди ни ци. Та ко до би је ни ко лич ни ци се сре ђу ју по 
ве ли чи ни, при че му се у об зир узи ма оно ли ко нај ве ћих ко лич ни ка 
ко ли ко се по сла ни ка би ра у из бор ној је ди ни ци. Сва ка ли ста до би ја 
оно ли ко ман да та ко ли ко тих ко лич ни ка на њу от па да.

При мер: У из бор ној је ди ни ци ко ја би ра 5 по сла ни ка, ли ста А 
је до би ла 70.000 гла со ва, ли ста Б – 60.000 гла со ва, ли ста В – 42.000 
гла со ва и ли ста Г - 28.000 гла со ва. Де ље њем бро ја гла со ва са 
1,2,3,4 и 5 до би ја ју се сле де ћи ко лич ни ци: ли ста А – 70.000; 35.000; 
23.333; 17.500 и 14.000;  ли ста Б – 60.000; 30.000; 20.000; 15.000 
и 12.000; ли ста В – 42.000; 21.000; 14.000; 10.500 и 8.400; ли ста 
Г – 28.000; 14.000; 9.333; 7.000 и 5.600. Пет нај ве ћих ко лич ни ка су 
70.000 (ли ста А), 60.000 (ли ста Б), 42.0000 (ли ста В), 35.000 (ли-
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ста А) и 30.000 (ли ста Б). Да кле ли ста А до би ја два ман да та, ли ста 
Б-два ман да та и ли ста В-је дан ман дат.

Д’Он тов си стем да нас ко ри сти ве ли ки број зе ма ља (Пољ ска, 
Фин ска, Хо лан ди ја, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, Ср би ја, Хр ват ска, Ма-
ке до ни ја, Бу гар ска, Тур ска, Ар ген ти на, Уру гвај, Изра ел, Мо зам бик 
итд.).

Да би се сма њио ути цај нај ве ће пар ти је, а фа во ри зо ва ле сред-
ње и ма ње пар ти је, из гра ђе ни су си сте ми ко ји су, у осно ви, исти 
као Д’Он тов си стем, са мо што се ме ња ју де ли те љи. Та ко, Сен-Ле-
жи јев си стем (Sa in te–La gue), уме сто бро је ва 1,2,3,4..., као де ли-
те ље ко ри сти ре дом не пар не бро је ве 1,3,5,7..., док мо ди фи ко ва ни 
Сен-Ле жи јев си стем за де ли те ље узи ма ре дом бро је ве 1,4;3;5;7..., 
Ова кви си сте ми из бо ра по сла ни ка се при ме њу ју у Дан ској, Нор ве-
шкој, Швед ској, Ла тви ји итд. 

Про пор ци о нал ни си стем омо гу ћу је аде кват но пред ста вља ње 
ма њи не и за то под сти че фор ми ра ње ве ћег бро ја по ли тич ких пар-
ти ја. Пар ти је ни су упу ће не на оба ве зно обра зо ва ње ко а ли ци ја јер 
и без њих мо гу из бо ри ти од го ва ра ју ћу за сту пље ност у пред став-
нич ком те лу. Због то га ова кав си стем омо гу ћу је по сто ја ње и ја ча-
ње екс трем них и ра ди кал них пар ти ја. Про пор ци о нал ни си стем не 
до при но си фор ми ра њу ста бил них ко а ли ци ја, ни ти ста бил них вла-
да, што све мо же во ди ти кри зи вла де и рас пу шта њу пар ла мен та, а 
ти ме и кри зи це ло куп ног си сте ма вла сти. 

7.3.Предностиинедостацивећинскогипропорционалногси
стема

У по ли тич кој те о ри ји ду го тра је оштра по ле ми ка о пред но сти-
ма и не до ста ци ма ве ћин ског и про пор ци о нал ног си сте ма рас по де-
ле ман да та. За го вор ни ци и јед ног и дру гог си сте ма из но се број не 
ар гу мен те. Мо же се ре ћи да још увек ни је за вр ше на рас пра ва око 
то га ко ји је си стем ви ше де мо крат ски.

Ве ћин ски си стем, као што је већ ис так ну то, под ра зу ме ва ма ле 
из бор не је ди ни це, у ко ји ма би ра чи гла са ју за по је ди нач не кан ди-
да те и ве ћи ном гла со ва би ра ју по сла ни ке. Он је јед но ста ван и лак 
за раз у ме ва ње. Обез бе ђу је не по сред ни ју ве зу кан ди да та и би ра ча, 
од но сно ка сни је - по сла ни ка и би ра ча. Омо гу ћу је да се иза бе ру нај-
спо соб ни ји и нај у глед ни ји љу ди. Код из бо ра је пре су дан ква ли тет 
кан ди да та, а не про грам или лич ност ли де ра по ли тич ке пар ти је. 
Ве ћин ски си стем “ви ше ис ти че сло бо ду би ра ча то ком из бо ра и не-
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за ви сност по сла ни ка то ком ра да у пар ла мен ту. Ве ћин ски си стем 
чи ни по сла ни ка за ви сни јим од би ра ча не го од стран ке.” (Mar ko vić, 
2006, 294).

Као кључ на пред ност ве ћин ског си сте ма се ис ти че да он олак-
ша ва обра зо ва ње ста бил не пар ла мен тар не ве ћи не и ја ке вла де. Ла-
зар Мар ко вић, је дан од за го вор ни ка ве ћин ског си сте ма ка же: ”Зе-
мљи ни је по треб но ша ре ни ло по гле да и иде ја у пар ла мен ту, не го 
јед на ве ћи на ко ја има свој про грам, ко ја зна шта хо ће, и ко ја је за 
тај про грам до би ла на род но по ве ре ње”. Ве ћин ски си стем фа во ри-
зу је ве ли ке по ли тич ке пар ти је, а по ти ску је сред ње и ма ле. Он ели-
ми ни ше из по ли тич ког жи во та екс трем не по ли тич ке пар ти је.

Основ ни не до ста так ве ћин ског си сте ма је што омо гу ћу је ве ли-
ку дис про пор ци ју из ме ђу бро ја ман да та и бро ја гла со ва ко је до би ју 
по је ди не по ли тич ке пар ти је. Овај си стем оне мо гу ћа ва пред ста вља-
ње чи та вих ка те го ри ја би ра ча, као што су ет нич ке, вер ске и дру ге 
ма њи не, па га због то га сма тра ју не де мо крат ским и не пра вич ним.

Про пор ци о нал ни си стем, као што је ре че но, под ра зу ме ва ве ће 
из бор не је ди ни це у ко ји ма се би ра ве ћи број по сла ни ка. Би ра чи 
гла са ју за пар тиј ске ли сте, а ман да ти се де ле пар тиј ским ли ста ма 
сра змер но до би је ним гла со ви ма. Пред но сти про пор ци о нал ног си-
сте ма су: ”под јед на ко се вред ну је сва ки глас би ра ча, он вер но од-
ра жа ва рас по ло же ње би рач ког те ла и под јед на ко пру жа мо гућ ност 
свим стран ка ма да има ју сво је пред став ни ке у пар ла мен ту” (Mar-
ko vić, 2006, 296). Он олак ша ва пред ста вља ње раз ли чи тих ма њи на 
и оне мо гу ћу је да ве ли ке пар ти је  по ти ску ју ма ле. Мно ги ауто ри 
ис ти чу де мо кра тич ност овог си сте ма, јер омо гу ћа ва уче шће у др-
жав ној вла сти свим де ло ви ма би рач ког те ла, од но сно свим ка те го-
ри ја ма гра ђа на. 

При ме на про пор ци о нал ног си сте ма до во ди у пар ла мент пред-
став ни ке ве ли ког бро ја пар ти ја. Основ ни не до ста так је што се те-
шко обра зу је пар ла мен тар на ве ћи на, а ре зул тат то га су ла ба ве ко-
а ли ци о не вла де. У та квим усло ви ма ла ко мо же до ћи до бло ка де 
пар ла мен та и кри зе вла де. 

Про пор ци о нал ни си стем фа во ри зу је по ли тич ке пар ти је, а не 
гра ђа не. Пре ко пар тиј ске кан ди дат ске ли сте мо гу би ти иза бра ни 
и кан ди да ти ко ји не по се ду ју ауто ри тет и углед. У из бор ној кам-
па њи кључ ну уло гу има ју пар ти је и осво је ни ман да ти при па да ју 
пар ти ја ма, а не по је ди нач ним кан ди да ти ма. Све то по сла ни ке чи ни 
пот пу но за ви сним од пар ти ја ко јој при па да ју.
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У про пор ци о нал ном си сте му по сто је по вољ ни ји усло ви за де-
ло ва ње и ја ча ње екс трем них и ра ди кал них по ли тич ких пар ти ја. 
Тре ба ре ћи и то да је овај си стем увек ком пли ко ва ни ји и ма ње ра-
зу мљив за би ра че, не го што је то ве ћин ски си стем.

На кра ју овог упо ред ног раз ма тра ња мо же се из ве сти кра так 
за кљу чак: ве ћин ски си стем је по год ни ји за обра зо ва ње пар ла мен-
тар не ве ћи не, а про пор ци о нал ни ви ше од го ва ра иде а лу прав де.

У на сто ја њу да се ис ко ри сте пред но сти и ума ње не до ста ци 
опи са на два си сте ма рас по де ле ман да та, на ста ли су тзв. ме шо ви-
ти си сте ми. Ме шо ви ти си сте ми из бо ра пред став ни ка на раз ли чи те 
на чи не ком би ну ју еле мен те ве ћин ског и про пор ци о нал ног си сте-
ма. Ова кви си сте ми функ ци о ни шу у пре ко де сет ре ле вант них по-
ли тич ких си сте ма (Jo va no vić, 2004, 106-108; Ka sa po vić, 2003, 333), 
ме ђу ко ји ма су Ру си ја, Укра ји на, Ли тва ни ја, Ја пан, Ју жна Ко ре ја, 
Фи ли пи ни, Мек си ко итд. 

8.ПРЕСТАНАКМАНДАТА

Из бо ри као осно ва по ли тич ке ре пре зен та ци је ни су јед но кра-
тан чин, већ се пе ри о дич но одр жа ва ју у уна пред про пи са ним ин-
тер ва ли ма (обич но од 2 до 5 го ди на). Ис те ком пред ви ђе ног вре-
мен ског ро ка по ли тич ким пред став ни ци ма пре ста је ман дат, па се 
ор га ни зу ју но ви, ре дов ни из бо ри. Пе ри о дич но по на вља ње пре тва-
ра из бо ре од пу ког сред ства ода би ра у ва жан ме ха ни зам по ли тич ке 
кон тро ле на ро да над но си о ци ма вла сти.

По сла ни ци ма мо же пре ста ти ман дат и пре ис те ка вре ме на на 
ко је су иза бра ни. Та кве слу ча је ве из бор ни про пи си де таљ но на-
бра ја ју и обра зла жу. У слу ча ју рас пу шта ња пред став нич ког те ла, 
ман дат пре ста је свим по сла ни ци ма исто вре ме но, те се рас пи су ју 
пре вре ме ни из бо ри.

По сто је број не си ту а ци је у ко ји ма ман дат пре ста је са мо по-
је ди ним по сла ни ци ма, а нај че шће су то: гу бље ње др жа вљан ства, 
ли ша ва ње по слов не спо соб но сти, за твор ска ка зна, смрт, под но ше-
ње остав ке итд. У про пор ци о нал ном из бор ном си сте му по сла ни ку 
мо же пре ста ти ман дат уко ли ко му пре ста не члан ство у по ли тич кој 
пар ти ји на чи јој је из бор ној ли сти иза бран.

По пу ња ва ње упра жње них по сла нич ких ме ста се мо же вр ши ти 
до пун ским из бо ри ма (зо ву се до пун ски, јер се њи ма до пу ња ва пар-
ла мент) или та ко што се на ре дов ним из бо ри ма од ре ђу ју за ме ни ци 
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по сла ни ка ко ји до би ја ју ман дат у слу ча ју да иза бра ном по сла ни ку 
из би ло ког раз ло га пре ста не ман дат. На чин по пу ња ва ња за ви си 
од при ме ње ног си сте ма рас по де ле ман да та. У ве ћин ском си сте му 
ман дат при па да по је дин цу, па се, по пра ви лу, ор га ни зу ју до пун-
ски из бо ри. У про пор ци о нал ном си сте му ман дат при па да пар ти ји 
(под но си о цу из бор не ли сте), та ко да упра жње но по сла нич ко ме-
сто, на чел но, до би ја сле де ћи кан ди дат са пар тиј ске ли сте ко јој је 
при па дао прет ход ни ман дат.

9.ФИНАНСИРАЊЕИЗБОРА

Фи нан си ра ње из бо ра об у хва та два еле мен та. Пр ви је фи нан си-
ра ње из бор них ор га на, из бор не ад ми ни стра ци је, од но сно по кри ва-
ње тро шко ва свих ор га ни за ци ја, ин сти ту ци ја и по је ди на ца ко је је 
др жа ва овла сти ла да ор га ни зу ју, спро ве ду и над зи ру из бо ре. Дру ги 
еле ме нат је фи нан си ра ње из бор них кам па ња кан ди да та и по ли тич-
ких пар ти ја.

Пр ви еле ме нат – фи нан си ра ње ра да из бор них ор га на – је оба-
ве за др жа ве и он је у ве ћи ни др жа ва вр ло пре ци зно уре ђен из бор-
ним про пи си ма. По кри ва ње тих тро шко ва се вр ши из бу џет ских 
сред ста ва, ко ји ма, по пра ви лу, рас по ла жу цен трал ни из бор ни ор-
га ни.

Фи нан си ра ње из бор них кам па ња је област у ко јој и по ред ве-
ли ких на по ра ни су ус по ста вље на пре ци зна пра ви ла игре и где се 
мно го то га де ша ва иза сце не и да ле ко од очи ју јав но сти. Тро шко-
ви кам па ња се по кри ва ју де лом из јав них, бу џет ских сред ста ва, а 
де лом из при ват них из во ра, од но сно соп стве них из во ра стра на ка.

Др жа ва да је пот по ру стран ка ма за фи нан си ра ње из бор них 
кам па ња за то што су стран ке ва жни чи ни о ци де мо кра ти је и тре ба 
да са чу ва ју сво ју са мо стал ност. На тај на чин се сма њу је мо гућ ност 
да раз не ин те ре сне гру пе “ку пе“ услу ге стра на ка та ко што ће им 
пла ти ти из бор не кам па ње. Соп стве ни из во ри стра на ка за кам па ње 
по ти чу од нов ча них до на ци ја, ра зних да ро ва, бес плат них услу га 
(штам па ње пла ка та, усту па ње про сто ра и вре ме на у при ват ним ме-
ди ји ма, екс перт ске услу ге) и сл.

У мно гим зе мља ма је тренд да се фи нан си ра ње из бор них кам-
па ња ли ми ти ра на раз не на чи не. Та ко се за ко ном про пи су је стран-
ка ма да не мо гу пре ко ра чи ти од ре ђе ни из нос тро шко ва за кам па-
њу, да не сме ју при ма ти ано ним не до на ци је, да не мо гу при ма ти 
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до на ци је из над од ре ђе не ви си не, да не сме ју при ма ти до на ци је од 
стра на ца, да мо ра ју по сле из бо ра под не ти из ве штај о тро шко ви ма 
кам па ње итд. И по ред све га, фи нан си ра ње из бор них кам па ња је 
ве ли ким де лом без ефи ка сног над зо ра.

10.ЗАШТИТАПРАВАУТОКУИЗБОРА

Пра ва у то ку из бо ра (из бор на пра ва) об у хва та ју пр вен стве но 
би рач ко пра во гра ђа на, али и сва дру га пра ва су бје ка та у из бор ном 
про це су, као што су: пра во на кан ди до ва ње, пра во на пра во вре ме-
но, исти ни то и пот пу но ин фор ми са ње о уче сни ци ма из бо ра,  пра во 
кан ди да та на пред ста вља ње у ме ди ји ма, пра во на на кна ду тро шко-
ва из бор не кам па ње, пра ва ко ја про ис ти чу из про пи са них из бор них 
пра ви ла и про це ду ра итд. Из бор на пра ва се као зна чај на по ли тич ка 
пра ва, уре ђу ју и га ран ту ју уста вом и из бор ним за ко ни ма, али и ра-
зним под за кон ским ак ти ма и кон вен ци ја ма по ли тич ких су бје ка та. 
Да би про кла мо ва на из бор на пра ва има ла ре ал ни сми сао, по треб но 
је да по сто је од го ва ра ју ћи ме ха ни зми њи хо ве за шти те и да по сто је 
од ре ђе ни дру штве ни усло ви (сте пен укуп ног дру штве ног раз во ја, 
де мо крат ска по ли тич ка кул ту ра и сл.). 

Циљ за шти те из бор них пра ва је да се кроз кон тро лу из бор них 
рад њи и по сту па ка обез бе ди сло бод но опре де љи ва ње би ра ча, а то 
зна чи да би ра чи бу ду за шти ће ни од раз ли чи тих при ти са ка и ути ца-
ја са стра не, зло у по тре ба и ма ни пу ла ци ја, као и да сви су бјек ти из-
бор ног про це са мо гу во ди ти спо ро ве због, евен ту ал но, по вре ђе них 
пра ва. По вре де из бор них пра ва нај че шће чи не: по ли тич ке пар ти је, 
ко је не би ра ју сред ства у бор би за власт; ор га ни за спро во ђе ње из-
бо ра; ин те ре сне гру пе; ме ди ји итд. 

По сто ји ви ше мо де ла кон тро ле и за шти те из бор них пра ва (Đu-
kić-Ve ljo vić, 1995, 195). Је дан од мо де ла је онај у ко ме је пар ла мент 
вр хов на и ко нач на ин стан ца по твр ђи ва ња ва ља но сти из бо ра. То је 
нај ста ри ји на чин ко ји је при ме њи ван у Ен гле ској и Фран цу ској, али 
је ка сни је из гу био зна чај. Да нас је пар ла мен ту оста ла је ди но функ-
ци ја ко нач не ве ри фи ка ци је по ли тич ких ман да та. У дру гом мо де лу 
но си о ци за штит них функ ци ја су ор га ни за спро во ђе ње из бо ра (из-
бор не ко ми си је и сл.). Нај че шћи на чин за шти те из бор них пра ва је 
пред ре дов ним су до ви ма. Су до ви су струч на, не за ви сна и пар тиј-
ски не у трал на те ла, те им се, с пра вом, до де љу је уло га вр хов ног ар-
би тра у од ре ђи ва њу пу но ва жно сти из бо ра. У зе мља ма где по сто је 
устав ни су до ви, они пред ста вља ју спе ци фич не ”из бор не су до ве” и 
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они ре ша ва ју из бор не спо ро ве. Нај зад, по се бан мо дел за шти те из-
бор них пра ва по сто ји у да на шњој Фран цу ској. Та мо Устав ни са вет, 
као не за ви сан по ли тич ко-суд ски ор ган, оба вља функ ци ју кон тро ле 
и за шти те из бор не про це ду ре. 
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ELECTORALSYSTEM

Summary
Electoralsystemisarelativelyconsistentandsystemized
complex of the rules, principles and institutions regula
tingtheprocessofelections.Theelectoralsystemisasys
tembywhich electoral process in somepolitical system
isshapedandorganized.Mainelementsof theelectoral
systemare:votingright,voters’list,electoralbodies,elec
toral units, candidature and electoral campaign, voting,
mandatedistribution,theendofmandate,financingofthe
electionsandprotectionoftherightsduringtheelections.
Thekeyphaseoftheelectoralprocessisthephaseofman
datedistributioninaccordwiththeelectoralresults.The
rearetwowaysofthemandatedistribution:majoritarian
andproportionalsystem.Insomestatesthereisamixed
systemimplementedaswell,andthatisacombinationof
thesetwosystems.Themajoritysystemismoresuitablefor
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formingtheparliamentarymajority,whiletheproportio
nalsystemismoresuitablefortheidealofjustice.
Key Words:electoralsystem,elections,elementsofelec
toral system,mandate distribution,majoritarian system,
proportionalsystem,mixedsystem
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МиленаПешић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ЈАВНОСТ:ДИСТИНКТИВНАОБЕЛЕЖЈА
ПОЈМА
Сажетак

Циљовогчланкапредстављапокушајједногкодирања
појмајавности.Кодирањеовдеподразумевакритичко
пропитивањебазичних,увеликојмерисупротнихте
оријскихприступафеноменујавности(дискурзивнии
агрегативнимодел),каоинањемузаснованоустано
вљавањеосновних,дефинишућихсвојставафеномена,
односноонихелеменатаисвојставакојаонатребада
поседуједабибилапрепознатакаообјектнакојипо
јамреферира.Кодирањеовдеукључујеразграничава
њезначењаовогпојманадванивоа:уодносунасрод
некатегоријеколективитета:друштвенугрупу,масу
и(медијску)публику;крозуспостављањерелацијаиз
међузначењапојма„јавност“изначењасинонимних
појмова„јавномњење“и„јавнасфера“.Смисаоовог
кодирањасастојисеу утврђивањуимпликацијараз
ликауодговориманаконтроверзнопитањедалије
јавност ентитет на који семоже реферирати, или
јесамоконструкт,појамкојиимаденотацијуалине
иреферента;дали јетајреферентодредивкаосу
бјект, хипотетички колективитет,  или се о јавно
сти,осимкаоогласачкојпопулацијиможеговорити
самокаоо симболичкој референци ( имагинарној пу
блици)којафигурираујавнојсфери.
Кључне речи: јавност, јавна сфера, јавно мњење,
друштвенагрупа,маса,(медијска)публика,политич
кисубјект,симболичкареференца

Cиљ овог члан ка пред ста вља по ку шај јед ног ко ди ра ња пој ма 
јав но сти. Ко ди ра ње ов де под ра зу ме ва уста но вља ва ње основ-

них, де фи ни шу ћих свој ста ва јав но сти, од но сно оних еле ме на та 
и свој ста ва ко је она тре ба да по се ду је да би би ла пре по зна та као 



- 1286 -

МиленаПешић ЈАВНОСТ:ДИСТИНКТИВНАОБЕЛЕЖЈАПОЈМА

објект на ко ји по јам ре фе ри ра. Оно по ла зи од кри тич ког про пи-
ти ва ња ба зич них, у ве ли кој ме ри су прот них те о риј ских при сту па 
фе но ме ну јав но сти (дис кур зив ни и агре га тив ни мо дел), об у хва та-
ју ћи раз гра ни ча ва ње зна че ња овог пој ма на два раз ли чи та ни воа: у 
од но су на срод не ка те го ри је ко лек ти ви те та: дру штве ну гру пу, ма су 
и (ме диј ску) пу бли ку;  и кроз ус по ста вља ње ре ла ци ја из ме ђу зна-
че ња пој ма „јав ност“ и зна че ња си но ним них пој мо ва „јав но мње-
ње“ и „јав на сфе ра“.

Сми сао ова ко схва ће ног кодирањa са сто ји се у раз ви ја њу им-
пли ка ци ја утвр ђе них раз ли ка у од го во ри ма на  кон тро верз но пи та-
ње да ли је јав ност ен ти тет на ко ји се мо же ре фе ри ра ти, или је са мо 
кон структ, по јам ко ји има де но та ци ју али не и ре фе рен та;  од но сно 
да ли је тај ре фе рент од ре див као су бјект, хи по те тич ки ко лек ти ви-
тет, или се о јав но сти, осим као о по пу ла ци ји гла са ча, мо же го во ри-
ти са мо као о сим бо лич кој ре фе рен ци ( има ги нар ној пу бли ци) ко ја 
фи гу ри ра у јав ној сфе ри (јав ним сфе ра ма) као  аре ни уну тар ко је 
се ра зно ли ки дис кур си бо ре за пре стиж у де фи ни са њу дру штве не 
ствар но сти и ње них при о ри тет них про бле ма, 1)

У те о риј ској ли те ра ту ри по све ће ној про бле му јав но сти, 
издвајаjу се сле де ћа  основ на зна че ња овог тер ми на: јав ност као 
до мен ме ди ја ци је из ме ђу др жа ве и дру штва,  со ци јал ни/ ко му ни-
ка циј ски про стор од оп штег зна ча ја и до ступ но сти уну тар ко га се 
про ми шља ју пи та ња ко ја се ти чу свих гра ђа на2); сфе ра дру штве ног 
ор га ни зо ва ња, про ла зни ва нин сти ту ци о нал ни об лик дру штве ног 
гру пи са ња, као сво је вр сни ме ха ни зам адап та ци је/ре ак ци је на со-
1)  Ко ди ра ње је ов де схва ће но и при ме ње но као си стем упут ста ва за ту-

ма че ње пој ма јав но сти ко ја омо гу ћа ва ју ње го во исто вре ме но раз ма-
тра ње на раз ли чи тим рав ни ма и  у раз ли чи тим кон тек сти ма зна че ња, 
као и њи хо ва по ве зи ва ња, од но сно раз ви ја ње зна чењ ских им пли ка ци-
ја тих по ве зи ва ња спрам зах те ва основ не те ме ра да. 

2)  Ова кво схва та ње јав но сти Ј.Ха бер мас пре у зео је од Ха не Арент, али га је и бит но 
из ме нио. Ве зу ју ћи та ко схва ће ну јав ност не са мо за  де мо крат ски по лис,  већ и за ра-
но мо дер ни пе ри од, Ха бер мас  га са гле да ва у по зи тив ном осве тље њу упра во на осно ву 
то га што сма тра јав ност ка те го ри јом цен трал ном за ње гов од ре ђи ва ње. Као пу бли ка 
при ват них гра ђа на ко ји по ли тич ки ре зо ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја на сто је ћи да 
кроз  ра ци о нал ну рас пра ву ру ко во ђе ну пра вом ја чег ар гу мен та оства ре кон сен зус, јав-
ност за Ха бер ма са пред ста вља дру штве ни фе но мен кроз ко ји се пре ла ма ју мно го ши ри 
со ци јал ни, по ли тич ки, ко му ни ко ло шки и кул ту ро ло шки про це си.  Оп шир ни је  у Ха-
бер мас, Ј., „Ко му ни ка тив ни по јам мо ћи код Ха не Арент“,Заточеницизла:завештање
ХанеАрент,  Бе о град ски круг, Жен ске сту ди је, Бе о град, 2002, стр. 258-274;  Бен ха биб, 
Ш., „Од про бле ма про су ђи ва ња до јав не сфе ре: про ми шља ње по ли тич ке те о ри је Ха не 
Арент“, Заточеницизла:завештањеХанеАрент,  Бе о град ски круг, Жен ске сту ди је, 
Бе о град, 2002, стр. 321-363.
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ци јал не про бле ме/про ме не3); и јав ност као прин цип отво ре но сти, 
од но сно ме диј по сре до ва ња јав них де лат но сти ко јим се оства ру је 
тран спа рент ност по ли тич ког жи во та (на чи ни и про це ду ре оба вља-
ња јав них функ ци ја су утвр ђе ни а по сле ди це ви дљи ве, што омо гу-
ћа ва ка ко њи хо во ле ги ти ми са ње, та ко и по зи ва ње на од го вор ност). 
Као ре ле ван тан кри те ри јум од ре ђи ва ња јав но сти из два ја се и „де-
тек ци ја мње ња о не ком про бле му“, бу ду ћи да се јав ност ис по ља ва 
пре све га у од но су на не ки про блем од ши рег дру штве ног зна ча ја4). 

*

У са вре ме ним про у ча ва њи ма јав но сти мо гу се из дво ји ти два 
основ на при сту па ко ји ко ре спон ди ра ју са две раз ли чи те ми са о не 
ори јен та ци је: ли бе рал но-де мо крат ском и ути ли тар но-де мо крат-
ском тра ди ци јом. Пр ва ори јен та ци ја, за че та на иде ја ма и нор ма тив-
ним по ла зи шти ма  про све ти тељ ске со ци јал не ми сли и ли бе рал не 
те о ри је 18. ве ка, ак це нат ста вља на кри тич ки, ли бер тет ски и еман-
ци па тор ски по тен ци јал јав но сти. Њен нор ма тив ни ко млекс по стао 
је и, у из ве сној ме ри, остао осно ва из ко је се ге не ри шу кри те ри ју-
ми вред но ва ња  јав но сти и ње них ак ту ел них по тен ци ја ла. Ути ли-
тар но-де мо крат ска тра ди ци ја раз у ме ва ња фе но ме на јав но сти по-
тен ци ра ста би ли зу ју ћи, ле ги сла тив ни, кон фор ми стич ки ка рак тер 
јав но сти, по и сто ве ћу је је са це ло куп ном гла сач ком по пу ла ци јом, 
што омо гу ћа ва ње но лак ше иден ти фи ко ва ње и про у ча ва ње.5) 

Раз ли ке у те о риј ским по ла зи шти ма во ди ле су дру га чи јим ана-
ли тич ким окви ри ма, кон цеп ту а ли за ци ја ма и њи хо вим ре зул та ти ма 
– од ре ђе ним мо де ли ма. У окви ру ли бе рал но-де мо крат ске тра ди ци-
је, на стао је со ци о ло шки, та ко зва ни дис кур зив ни мо дел јав но сти, 
3)  All port, F.H., (1937), TowardaScienceofPublicOpinion, u Katz. D, пре ма,То мић, З.,Ко

муникацијаијавност , Чи го ја штам па, Бе о град, 2004,стр.105. Кон цеп ци ја јав но сти као 
про ла зног об ли ка гру пи са ња и јед ног од ме ха ни за ма со ци јал не адап та ци је на про ме не, 
раз ли чи тог у од но су на го ми лу, ма су или пу бли ку, по ти че из ра них ис тра жи ва ња Ро-
бер та Пар ка (Park, R., 1904/1972) и ка сни је до ра де Хет бер та Бу ме ра (Blu mer, H.,1946), 
пре ма Ми ли во је вић, С.,  „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“, Реч 64.10, Бе о град, 
2001, стр. 182. 

4)  Ми ли во је вић, С „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“,Реч64.10, 2001, стр. 181-182.) 
La swell. H., Ka plan, A., (1950), ”Publics,PublicOpinion,andGenerarest”, u Katz. D., пре-
ма То мић, З., Комуникацијаијавност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004, стр. 105.

5)   Ово схва та ње зна чај но је ути ца ло на  два де се то ве ков не  кон цеп ци је, а по себ но на 
раз вој  ем пи риј ских ис тра жи ва ња јав ног мње ња, од но сно ис тра жи вач ких тех ни ка. Ми-
ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“,Реч, 64.10, Бе о град, 2001,  стр. 
179-180.
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док се за ути ли тар но-де мо крат ски при ступ ве зу је ве ћин ски, та ко-
зва ни агре га тив ни мо дел.6)

Ка да су у пи та њу два основ на мо де ла јав но сти – дис кур зив ни 
и агре га тив ни мо дел, реч је о го то во пот пу ном раз ми мо и ла же њу 
око то га шта су  ње на ди стинк тив на обе леж ја. Дис кур зив ни мо дел 
као основ ну прет по став ку јав но сти из два ја ра ци о нал ну јав ну де-
ба ту, по тен ци ра нор ма тив ну функ ци ју јав но сти (ра ци о нал но-кри-
тич ку, ли бер тет ску, еман ци па тор ску) и по сту ли ра од ре ђе ни су бјект 
јав но сти, би ло да га схва та као збир ни на зив за мно штво дру штве-
них ен ти те та у ко лек тив ној ко му ни ка ци ји/ де мо крат ској рас пра ви 
или ак ци ји (дру штве на гру па, пу бли ка, ма са, ме диј ска пу бли ка), 
или као хи по те тич ки ко лек ти ви тет (ко лек тив ни су бјект ко ји под 
од ре ђе ним окол но сти ма мо же до би ти ја сни ју фи зи о но ми ју и од ре-
ђе ни је по ли тич ке и дру штве не уло ге), као но си лац јав ног мње ња. 
Он ста вља ак це нат на рас пра вља ње као де фи ни шу ће свој ство јав-
но сти, од ре ђу ју ћи је као “не фор мал ни и ла ба во ор га ни зо ва ни ко-
лек ти ви тет, ко ји на ста је и ме ња се у то ку рас пра ве о не ком ва жном 
или спор ном дру штве ном пи та њу.“ Про ме не има нент не јав но сти 
као дру штве ној гру пи, схва ће ној у ра спо ну од при мар не гру пе па 
све до раз ме ра ме ђу на род не ор га ни за ци је, од но се се ка ко на ве ли-
чи ну та ко и на њен са став, тј. на по ве ћа ње/сма ње ње бро ја уче сни ка 
у рас пра ви, као и ши ре ње рас пра ве од не ко ли ци не ак тив них по-
је ди на ца – ак те ра, на ма ње или ви ше за ин те ре со ва не по сма тра че 
(ко ји са мо сле де ток до га ђа ја и ми шље ње ве ћи не), од но сно на све 
ра зно вр сни је ка те го ри је ста нов ни штва или обр ну то. 7)

У окви ру ове те о риј ске ори јен та ци је по зна ча ју се из два ја  дис-
кур зив ни мо дел јав но сти ко ји је по сту ли рао Ј. Ха бер мас. Од ре ђу-
ју ћи јав ност као при ват не љу де (гра ђа не) ко ји оку пље ни у пу бли ку 
ра ци о нал но рас пра вља ју о пи та њи ма од оп штег зна ча ја, на сто је ћи 
да кроз ра ци о нал ну рас пра ву ру ко во ђе ну пра вом ја чег ар гу мен та 
оства ре кон сен зус, Ха бер мас је за пра во по сту ли рао ра ци о нал но-
кри тич ки дис курс и ње го ву дру штве ну/ко му ни ка ци о ну ин фра-
струк ту ру као ди стинк тив не еле мен те јав но сти. Уз под ра зу ме ва ње 
функ ци о ни са ња за кон ских ме ха ни за ма, он је по тен ци рао сле де ћа 

6) Ову ди стинк ци ју раз вио је Вин сент Прајс, за сни ва ју ћи је на  раз ли ка ма „у на чи ну на 
ко ји је иде ја ´јав ног мње ња´ути ца ла на фор му ли са ње де мо крат ских мо де ла дру штва 
то ком осам на е стог и де вет на е стог ве ка“. Оп шир ни је о то ме у: Pri ce, V., PublicOpinion, 
Lon don, Sa ge , 1992, пре ма Ми ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“, 
стр. 179. 

7) То мић, З., Комуникацијаијавност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004, стр. 105-106.
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нор ма тив на по ла зи шта: ра ци о нал ност/ кри тич ност; отво ре ност 
(тран спа рент ност у ра ду др жав них ин сти ту ци ја и оп шту до ступ-
ност) и су ве ре ност (од су ство би ло ка кве до ми на ци је и мо ћи осим 
сна ге бо љег ар гу мен та) јав но сти као ње на де фи ни шу ћа свој ства. 
Њи хо ве кри тич ке ин тер пре та ци је и оспо ра ва ња  про ду ко ва ли су 
ре ле вант не те о риј ске кон тро вер зе и на уч ну де ба ту ко ја тра је до да-
нас.8)

Пи та ње ко је се у овом кон тек сту на ме ће је сте ко ли ко су одр-
жи ви нор ма тив ни стан дар ди ра ци о нал но сти, кри тич но сти, отво-
ре но сти (ин клу зив но сти и тран спа рент но сти) и су ве ре но сти јав не 
сфе ре за ко је Ј. Ха бер мас и оста ли за го вор ни ци ли бе рал но-де мо-
крат ске ори јен та ци је пле ди ра ју, а ако је су ка ко их да нас ин тер пре-
ти ра мо. 

Прин цип оп ште до ступ но сти јав не сфе ре зна чи да се у њој 
мо гу из ра жа ва ти, у ме ђу соб ној кон ку рен ци ји, раз ли чи те иде је и 
дру штве на и по ли тич ка ис ку ства, уз под јед на ку при сту пач ност 
јав ног про сто ра/ ме ди ја свим су бјек ти ма јав но сти, а уз  мо гућ ност 
да „ак те ри“ и „по сма тра чи“ за ме не ме ста. Ту се пу та њом за ча ра ног 
кру га вра ћа мо ста ром пи та њу без ја сног од го во ра: ка ко оси гу ра ти 
ствар не прет по став ке за јед на ке мо гућ но сти оства ри ва ња фор мал-
но истих пра ва. 

Ка да је реч о ра ци о нал но сти јав не сфе ре, она се раз ли чи то ин-
тер пре ти ра и из во ри ште је кон тро вер зи. На и ме, сам кон цепт ра ци-
о нал ног дис кур са оспо ра ван је од стра не пост мо дер ни стич ке ми-
сли. За Фу коа сам дис курс ра ци о нал но сти пред ста вља сво је вр сно 
сред ство  до ми на ци је, а по ми шље њу чи та вог ни за ауто ра, по себ но 
Ф. Ли о та ра, иде ја да ко му ни ка ци ја прет по ста вља кон сен зус у по-
гле ду уни вер зал них нор ми не при хва тљи ва је у на че лу, јер го вор 
тре ба по сма тра ти пре као так ми че ње не го као ра ци о нал ну са рад-
њу.

Без об зи ра на то што је ја сно у ко јој је ме ри сва ки дис курс, 
па и ра ци о нал ни пред ста вља вид иде о ло шке ин тер вен ци је уну тар 
ко му ни ка тив ног по ља, ра ци о нал ност јав не сфе ре не мо же се од-
ба ци ти као нор ма тив на прет по став ка. Она  ов де пре све га зна чи 
нор ма тив ни зах тев ко ји ве зу је мо за ме ди је ко му ни ка ци је, и ко ји се 
од но си на то да по је дин цу, уче сни ку у ме диј ској ко му ни ка ци ји као 
при мар ном об ли ку ње го вог ин фор ми са ња о дру штве ној ствар но-
8) О де ба ти из ме ђу Ха бер ма са и ње го вих кри ти ча ра оп шир ни је у Cal-

houn C.  (ed.) HabermasandthePublicSphere, MIT Press, Cam brid ge, 
Mas sac hu setts& Lon don, 1992. 
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сти, бу ду омо гу ће не  ко му ни ка тив не/са знај не по зи ци је дру га чи је 
од оних ко је га тре ти ра ју као обје кат по ли тич ког де ло ва ња, про-
па ган де и ма ни пу ла ци је. Ра ци о нал ност јав не сфе ре од но си се на 
по ле мич ко-ар гу мен та тив ни ка рак тер ње не струк ту ре, од но сно јав-
не де ба те  као ње не те жи шни це. Иако сло бо да јав ног го во ра зна-
чи прин ци пи јел ну отво ре ност јав не сфе ре за раз ли чи те са др жа је, 
пра ви ла јав ног дис кур са ис кљу чу ју пра во на нео д го вор ност, не-
ком пе тент ност и про из вољ ност из ла га ња. У овом кон тек сту зна ча-
јан је Ха бер ма сов по јам ко му ни ка тив ног де ла ња, јер “ у сре ди ште 
ста вља ин те рес за је зич ко спо ра зу ме ва ње, као ме ха ни зам ко ор ди-
ни ра ња де ло ва ња”. 9)

Су ве ре ност јав не сфе ре од но си се на  усло ве за оства ри ва ње 
си сте мат ске кри тич ке кон тро ле вла сти. Функ ци о ни са ње јав но сти 
као ме ди ја по сре до ва ња јав них де лат но сти, за сни ва се на ре а ли зо-
ва њу прин ци па отво ре но сти/ пу бли ци те та, ко ји  под ра зу ме ва тран-
спа рент ност по ли тич ког жи во та, утвр ђе ност на чи на и про це ду ра 
оба вља ња јав них функ ци ја, не по сред ну ви дљи вост њи хо вих по-
сле ди ца. Упра во ове прет по став ке омо гу ћа ва ју њи хо во ле ги ти ми-
са ње или оспо ра ва ње ле ги тим но сти и по зи ва ње на од го вор ност. То 
би у кљу чу са вре ме них чи та ња овог на че ла зна чи ло осло бо ђе ност 
јав не сфе ре од би ло ког об ли ка до ми на ци је, отво ре ност за раз ли-
чи те те ме, про бле ме, ин тер пре та ци је, ар гу мен та ци је, ин те ре се, 
иден ти те те, украт ко за раз ли чи те  дру штве не гру па ци је и њи хо ве 
дис кур се. 

Дис кур зив ни мо дел јав но сти раз ра ђи ван је у скла ду са раз ли-
чи тим по ла зним осно ва ма/ци ље ви ма ис тра жи ва ња (об ја шња ва ње 
ге не зе, при ро де и дру штве ног зна ча ја јав но сти). Oсновнa ли ни ја 
кон цеп ту а ли зо ва ња јав но мње ње тре ти ра као аморф ну дру штве ну 
тво ре ви ну, али по сто је и ори јен та ци је ко је га по ве зу ју са по став-
ка ма со ци о ло ги је гру пе, па се оно схва та као ре зул тат ин тер ак ци је 
уну тар ши ро ко схва ће не дру штве не гру пе. Ли ни ја кон цеп ту а ли-
зов ња ко ја јав ност схва та као вр сту по лу ор га ни зо ва не дру штве не 
це ли не, „ру ди мен тар ног дру штве ног ор га ни зма ко ји чи не по је дин-
ци или гру пе ме ђу соб но по ве за ни ма сов ним ме ди ји ма“ по ка зу је се 
као по себ но зна чај на, јер омо гу ћа ва да се по ве зу ју са гле да ва ња ди-
на ми ке уну тар гру пе и из ме ђу гру па. С овим од ре ђе њем ко ре спон-
ди ра за ни мљи во и те о риј ски про дук тив но по ла зи ште у  раз ра ди 
дис кур зив ног мо де ла ко је је по ну дио В. Прајс сво јим  кон цеп ту ал-

9)  Па ви ће вић, Ђ., “По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност”, СПМ, 1996, 1-4, стр. 85.
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ним по ве зи ва њем  два ни воа ис тра жи ва ња, ис тра жи ва ња про це са 
ин ди ви ду ал не ког ни ци је и про це са дру штве не (ме диј ске) ко му-
ни ка ци је ко ји ма се по је дин ци не са мо ин фор ми шу о „стра на ма“ 
у јав ној де ба ти о пи та њи ма од оп штег зна ча ја, већ се и дру штве но 
по зи ци о ни ра ју, од ре ђу ју ћи се спрам њих, чи ме се вр ши дру штве-
но струк ту ри ра ње ме диј ске пу бли ке и јав ност ја сни је про фи ли ше. 
Та ко је аутор на зна чио смер про у ча ва ња про це са пу тем ко јих се 
ма сов на пу бли ка тран сфор ми ше у јав ност.10) 

Дис кур зив ни мо дел по ка зао  се нео д го ва ра ју ћим за пре ци зи ра-
ња у од ре ђи ва њу  со ци јал ног са ста ва јав но сти. С тим ци љем, агре-
га тив ни мо дел јав но сти по ме ра те жи ште ис тра жи ва ња са стрикт но 
со ци о ло шке на со ци јал но-пси хо ло шку про бле ма ти ку, упра во ра ди 
ства ра ња што пре ци зни јег про фи ла дру штве них гру па и/или по-
је ди на ца ко је ула зе у њен са став. На су прот дис кур зив ном мо де лу,  
овај мо дел усме рен је на ефе кат, из ра же но мње ње јав но сти по во дом 
не ког про бле ма (и у скла ду с тим ста би ли зу ју ћу функ ци ју). Реч је о 
кон цеп ту пот пу не ин клу зив но сти ко ји из ре фе рент ног окви ра пој-
ма ис кљу чу је нор ма тив на по ла зи шта, а ре ду ку је и ба вље ње про-
це сом фор ми ра ња јав ног мње ња. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње јав ног 
мње ња пре у сме ра ва раз ми шља ња на утвр ђи ва ње  ње го ве со ци јал-
не струк ту ре и спе ци фич но сти сва ког од утвр ђе них стра ту ма, ка ко 
би се ство ри ли па ра ме три за ка те го ри за ци ју до би је них по да та ка о 
из ра же ним ми шље њи ма  ис пи та ни ка по во дом кон крет них пи та ња. 
Ус по ста вљен по обра сцу „је дан чо век је дан глас“, овај мо дел до био 
је и на зив „ин ди ви ду а ли стич ки“,  јер  јав ност  од ре ђу је као „агре-
гат по је ди на ца, а јав но мње ње као збир по је ди нач них мње ња“, као 
сло же ни и про мен љи ви со ци ци јал но-пси хо ло шки фе но мен ко ји се 
ем пи риј ски ис тра жу је. Иако је пру жио осно ву за кон цеп ту а ли за ци-
ју и опе ра тив ну раз ра ду ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ни овај мо дел 
ни је пру жио ја сни је од ре ђе ње јав но сти, већ ју је из јед на чио са раз-
ли чи тим, сло бод но фор ми ра ним дру штве ним гру па ма или ко лек-
ти ви те ти ма, раз ли чи то схва ће ним за ви сно од по чет них пре ми са.11)

Као тра ди ци ја про ми шља ња јав но сти, ис тра жи вач ки је по др-
жа но уве ре ње Ф. Ол пор та да јав но мње ње је ди но има сми сла ис-
тра жи ва ти као ми шље ње укуп не по пу ла ци је. Јер, „мње ња су ре-

10)  Al big, W., (1956)ModernPublicOpinion, New York: McGraw-Hill Bo ok Com pany, Inc., 
пре ма То мић, З., Комуникацијаијавност., стр. 107.  Оп шир ни је у Pri ce, V., „On  the 
Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion Re se arch“; Com
municationResearch, 1988; 15;  стр. 659-678.

11)   То мић, З., Комуникацијаијавност., Чи го ја штам па, Бе о град, 2004, стр. 108.
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ак ци је по је ди на ца, њих је не мо гу ће при пи са ти јав но сти ма а да не 
по ста ну нео д ре ђе на и не у хва тљи ва за ис тра жи ва ње“. На су прот 
ова квом схва та њу, а на осно ву ис тра жи вач ких уви да у чи ње ни цу 
да се тек тре ћи на од укуп не јав но сти мо же сма тра ти гру пом ко ја 
ре зо ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја, В. Прајс на гла ша ва да су 
мње ња до би је на у окви ру  ис тра жи вач ког узо ра ка це ле по пу ла ци је 
по во дом не ке те ме не по у зда ни  и нео р га ни зо ва ни од го во ри не у пу-
ће них љу ди, те да као та ква не ма ју ни ка кве ве зе са јав ним мње њем 
ре зо ну ју ће јав но сти.“12)  

Као је дан од од го во ра на пи та ње за што је по јам јав но сти то ли-
ко не у хва тљив и за што  нас сва ки  ко рак на пу ту ње го вог од ре ђе ња 
су о ча ва са кон тро вер за ма, на ме ће нам се ба зич на ам би ва лент ност 
са мог фе но ме на јав но сти. Реч је о про тив реч но сти ње го вих основ-
них функ ци ја – кри тич ке/ ли бер тет ске и кон фор ми шу ће/ ста би ли-
зу ју ће/ле ги сла тив не функ ци је.13)

Кри тич ка функ ци ја угра ђе на је у осно ве раз у ме ва ња јав но сти 
још од са мих по че та ка, ли бе рал ног  по сту ли ра ња пој ма. Јав ност 
је схва та на као пу бли ка при ват них гра ђа на ко ја ре зо ну је о јав ним 
пи та њи ма. Оства ру ју ћи сво ју кри тич ку функ ци ју, она сиг на ли зи ра 
про бле ма тич не си ту а ци је, кон тро верз на пи та ња и ре ле вант не про-
бле ме, зах те ва од над ле жних ини ци ја ти ву за њи хо во раз ре ша ва-
ње, раз ма тра по ну ђе не и ал тер на тив не мо гућ но сти ре ше ња и вр ши 
при ти сак ка по сти за њу од го ва ра ју ће са гла сно сти раз ли чи тих гле-
ди шта. Као но си лац кри те ри ју ма јав ног, дру штве ног вред но ва ња  
јав ност се угра ђу је се у са мо функ ци о ни са ње си сте ма де мо крат ске 
вла сти и упра во кри тич ки пу бли ци тет  чи ни осно ву ње ног про из-
во ђе ња ле ги ти ми те та по ли тич ког по рет ка, као и осно ву ње ног зна-
ча ја за оства ри ва ње мо гућ но сти прак ти ко ва ња гра ђан ских пра ва/
сло бо да. 
12) All port, F ,Pu blic Opi nion Qu a terly,I 1937, str. 9 , нав. пре ма  Ми ли во је вић, С., Јав ност 

и иде о ло шки ефек ти ме ди ја, стр. 196. Док се као си но ним за тер мин „дис кур зив ни“, 
у име но ва њу овог мо де ла у ли те ра ту ри ко ри сти и тер мин со ци о ло шки, уз овај дру ги, 
агре га тив ни као ква ли фи ка тив се упо тре бља ва при дев „ин ди ви ду а ли стич ки“, јер јав но 
мње ње схва та као агре гат ин ди ви ду ал них мње ња. То, ну жно им пли ци ра про у ча ва ње 
фе но ме на на ни воу ин ди ви ду ал ноп си хо ло шких про це са. Још  је Ф. Ол порт по ну дио 
од ре ђе ње пре ма ко ме „по је дин ци из ра жа ва ју или су по зва ни да из ра зе на кло ност или 
по др шку, од но сно не на кло ност од ре ђе ном ста њу, осо би или пред ло гу од оп ште ва жно-
сти, у та квој за сту пље но сти, ин тен зи те ту и по сто ја но сти ко ји им пли ци ра ју ве ро ват-
ност де ла ња или ак ци је.“(То мић, З.,Комуникацијаијавност, стр. 109,144)

13) „(...) Ре во лу ци ја спа ја ове две одво је не функ ци је јав ног мне ња – кри ти ку и ле ги сла ти ву. 
Устав из 1791. укр шта прин цип на род ног су ве ре ни те та са прин ци пом пар ла мен тар не 
прав не др жа ве, ко ја прав но обез бе ђу је по ли тич ки де лат ну јав ност.“, Ха бер мас, Јавно
мнење стр. 129 ;  Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја” , стр. 179-181, 
200-204.



стр:12851308.

- 1293 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2008год.(XX)VIIvol=18

Оства ри ва ње кри тич ке функ ци је јав но сти, ка ко при ме ћу је Ј. 
Ха бер мас, струк тур но је омо гу ће но ње ном со ци јал ном по зи ци јом: 
она уче ству је у про це су од лу чи ва ња, а из ван је по ља вр ше ња вла-
сти и ње ног не по сред ног ути ца ја. Са деј ством кри ти ке јав но сти и 
вла да ви не пра ва, као прет по став ке за укла ња ње ар би трар ног упли-
ва др жа ве у јав ни до мен, уз од го ва ра ју ће ме диј ско по сре до ва ње 
јав не де ба те, власт се при мо ра ва да при хва ти јав ну оце ну/кри ти ку, 
уко ли ко же ли да за др жи свој кре ди би ли тет.14)

Ка да је реч о ста би ли зу ју ћој/кон фор ми зу ју ћој функ ци ји јав но-
сти, у на у ци се о њој го во ри  са по до зре њем или афир ма тив но, 
већ за ви сно од оп штег те о риј ског при сту па – „да ли је у пи та њу 
кри ти ка ма сов ног дру штва, или је ак це нат на ста би ли зу ју ћем по-
тен ци ја лу де мо крат ских ин сти ту ци ја“. Ка па ци тет јав ног мње ња 
за урав но те жа ва ње по ли тич ког жи во та за сно ван је на мо гућ но сти 
пре ва зи ла же ња кон фли ка та и њи хо ве па ци фи ка ци је у по љу кон-
сти ту ци о нал не са гла сно сти, од но сно ре гу лар них из бор них про це-
са и про це ду ра, ре фе рен ду ма, пе ти ци ја, и дру гих об ли ка гра ђан-
ских ини ци ја ти ва. Тај до мен од но си се на ба зич не, у нај ма њој ме ри 
про бле ма тич не  по став ке о за јед ни штву. Основ на прет по став ка ове 
функ ци је јав но сти ле жи у  дру штве ној/кон фор ми стич кој ди мен зи-
ји чо ве ко ве при ро де, ко ја чи ни да он сво је ми шље ње фор ми ра и 
по на ша се има ју ћи у ви ду  ми шље ње и нор ме сво је со ци јал не сре-
ди не, а че сто под при ти ском истог. Јав ном мње њу има нен тан кон-
фор ми зам са гле да ва се не рет ко као осно ва ге не ри са ња си стем ски 
ста би ли зу ју ће функ ци је, те се као та кав не сма тра са мо  ну жним 
већ и по треб ним.  Реч је то ме да упра во про це на „дру штве не кли-
ме мње ња“, ру ко во ди из ра жа ва њем ми шље ња по је ди на ца, по себ-
но он да ка да је то усло вља ва ње по др жа но  јед но гла сјем ме диј ских 
по ру ка. 15) 

Као ре зул тат кон фор ми стич ких ре а го ва ња, на ста је сво је вр сна 
“кли ма мње ња” ко ју при пад ни ци дру штва детeк тују сво јим “ква-
зи-ста ти стич ким  осе ћа јем.” Та ко се ак ти ви ра ме ха ни зам ”спи ра ле 
14) Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја” , стр. 201; О кри тич кој ре ви зи-

ји кон цеп ци је јав но сти Ј. Ха бер ма са и пре о кви ра ва њу зна че ња овог пој ма у кон тек сту 
по ли тич ке те о ри је јав не кре ди бил но сти,  у Ag nes S Ku, “Re vi si ting thr no tion of ‘pu blic’ 
in Ha ber mas’ s The ory – To ward a The ory of Po li tics of Pu blic Cre di bi lity”, Sociological
Theory, 18:2, July 2000.

15) Реч је о по себ ном пси хо со ци јал ном фе но ме ну из бе га ва ња од го вор но сти за раз ли чи-
тост вла сти тог су да, по вла че њем у си гур ност ве ћин ског ми шље ња, мо ти ви са ном стра-
хом од  дру штве не изо ла ци је. ко ји је Е. Н. Ној ман ис тра жи ла и на зва ла ”спи ра лом 
ти ши не.” No el le- Ne u mann, E., (1993), Thespiralofsilence, Pu blic Opi nion- Our So cial 
Skin (2 nd ed) Chi ka go: Uni ver sity of Chi ka go Press



- 1294 -

МиленаПешић ЈАВНОСТ:ДИСТИНКТИВНАОБЕЛЕЖЈАПОЈМА

ти ши не” на ко ме по Е. Н. Ној ман по чи ва про цес фор ми ра ња јав ног 
мње ња. ”Ње го ва уни фи ци ра ју ћа сна га де лу је ко хе зи о но, до но си 
нео п ход ну ин те гра ци ју и спре ча ва да се дру штво рас пад не пре ма‘ 
пер со нал ним пре фе рен ца ма ње го вих чла но ва‘ ”. Као та кво, јав но 
мње ње је све са мо не без вред но, јер ета бли ра кон сен зус и знат но 
до при но си дру штве ној ко хе зи ји, сма тра аутор ка. Ме ђу тим, у на-
уч ној ли те ра ту ри се, као на лич је овог ста би ли зу ју ћег ме ха ни зма, 
ис ти че дру штве но-по ли тич ки фе но мен “вла да ви не ве ћи не” уко ре-
њен упра во у кон фор ми стич кој ди мен зи ји дру штве но сти.16)

Те о риј ске по сле ди це раз ли чи тих кон цеп ту а ли за ци ја јав но сти, 
од но сно фо ку си ра ња на јед но ње них две ју основ них  ди мен зи ја/
функ ци ја има ју свој екви ва лент у про јек то ва њу са свим раз ли чи тих 
ви ђе ња сми сла, уло ге и ме ста јав но сти у дру штву, по ли тич ком си-
сте му и ши ре схва ће ном кон цеп ту по ли тич ке кул ту ре. По чет ке са-
вре ме них кон тро вер зи ве зу је мо за чу ве ну де ба ту ко ју су во ди ли В. 
Лип ман и Џ. Дјуи. Сва ки од дво ји це ауто ра фо ку си рао се, раз ви ја-
ју ћу сво је ви ђе ње де мо кра ти је, на јед ну од две ју основ них функ ци-
ја јав но сти, – Лип ман на ста би ли зу ју ћу, ле ги сла тив ну функ ци ју, а 
Дјуи на кри тич ку, еман ци па тор ну. Из ових раз ли ка у по ла зи шти ма 
про и за шло је и су че ља ва ње два ју схва та ња де мо кра ти је, де мо крат-
ског ели ти зма (Лип ман) и пар ти ци па тив не де мо кра ти је (Дјуи). 17)

16)  Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја”Реч,64.10,Бе о град, 2001. стр. 
202-203„Ова вр ста вла да ви не, као  спе ци фич не вр сте од лу чи ва ња, мо же да за вр ши у 
ти ра ни ји или у то та ли тар ном дру штву уко ли ко ни су кон сти ту ци о нал но де фи ни са не 
гра ни це од лу чи ва ња у окви ру јав не сфе ре“. Уко ли ко је кон сти ту ци о нал но за шти ће но 
по ље лич них сло бо да, де мо кра ти ја не мо же да пред ста вља прет њу сло бо ди. (Но ва ко-
вић, А., „Ути цај еко ном ских  и по ли тич ких сло бо да на из град њу де мо крат ског по рет-
ка“, СПМ, 1-2/2005, стр. 230-231) Со ци јал ноп си хо ло шким и по ли тич ким фе но ме ном 
„ти ра ни је ве ћи не“ ба ви ли су се по себ но Џ. С. Мил и А. Де То квил. То кви ло ви уви ди 
по губ ност овог фе но ме на по сло бо ду по је дин ца, уоп ште дру штво и ње гов де мо крат ски 
по ре дак, до ко јих је до шао кроз  ана ли зу дру штве ног и по ли тич ког жи во та у Сје ди-
ње ним Др жа ва ма ве о ма су ис црп ни и ком плек сни, а ње го ва схва та ња функ ци о ни са ња 
де мо крат ских про це ду ра че сто су кон тро верз на. Оно што је, ме ђу тим, не дво сми сле но 
од но си се на дру штве ну и по ли тич ку про тив те жу ти ра ни ји ве ћи не а то је  пра во (ма њи-
не) на по ли тич ко удру жи ва ње. Гра ђан ска удру же ња пред ста вља ју за пра во пра ви сми-
сао оно га што би смо у ин тер пре та ци ји То кви ло вог схва та ња по ве зи ва ли са јав но шћу. 
Оп шир ни је у: А. Де То квил,ДемократијауАмерици,  Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002, стр. 166-171; 215-233.

17)  Де ба ту је ини ци рао Лип ман сво јим књи гом „Pu blic Opi nion“ (1922), а  Дјуи је ре а го вао 
на Лип ма но во де ло  сво јим освр том у „ New Re pu blic“( 1922). Њи хо ва ка сни ја де ла, 
Лип ма но во „The Phan tom Pu blic” и  Дју и је во „Pu blic and Its Pro blems“ на ста ви ла су да 
раз ви ја ју ли ни ју основ не по ле ми ке ве за не за пи та ње да ли је про блем јав ног мње ња 
у ње го вој не ком пе тент но сти или у не а де кват но сти „ме то да јав не ко му ни ка ци је“Ка ко 
при ме ћу је С. Ми ли во је вић, „ове рас пра ве су већ то ком пр вих де це ни ја ве ка (1920-
1930) на го ве сти ле осно ву трај них су прот ста вља ња ста но ви шта о при ро ди мо дер ног 
јав ног жи во та“ (Ми ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“ , стр. 182)  
Оп шир ни је о овој де ба ти  и ње ним ши рим им пли ка ци ја ма ви де ти у :Whip ple, M., The
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Раз ли ке у ан тро по ло шким по ла зи шти ма В. Лип ма на и Џ. Дју-
и ја , као и њи хо ва дру га чи ја схва та ња при ро де де мо кра ти је и ње-
не дру штве не функ ци је  усло ви ла су ве ли ке раз ли ке у схва та њу 
са мог фе но ме на јав но сти. Док је Лип ман ви део људ ску при ро ду 
као па сив ну и ба зич но ира ци о нал ну, а ве ћи ну као ма су ко ја је и 
ин те лек ту ал но и струк тур но (ме диј ско  по сре до ва ње исти не) у не-
мо гућ но сти да про су ђу је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја (што тре-
ба пре пу сти ти екс перт ским те ли ма), Дјуи је, на про тив, на гла ша вао 
ак тив ну, прак тич ну и ра ци о нал ну при ро ду чо ве ко вог ми шље ња, 
као и ве ру у моћ кри тич ког ми шље ња да вре ме ном над ја ча инер-
ци ју на ви ке (не кри тич ко ми шље ње), уз од го ва ра ју ћи ко му ни ка тив-
ни си стем, од но сно „уса вр ша ва ње је дин стве ног си сте ма ме то да 
и усло ва де ба те, ди ску си је и убе ђи ва ња“, што по ње му за пра во и 
пред ста вља про блем јав но сти.18)

На при ме ру ових две ју крај но сти у при сту пу фе но ме ну јав-
но сти нај ја сни је се очи ту је чи ње ни ца да се за раз у ме ва ње  ње го ве 
сло же но сти мо ра ју има ти у ви ду обе ње го ве ме ђу соб но су прот-
не ди мен зи је. То би се та ко ђе мо гло ре ћи и ка да су у пи та њу два 
основ на при сту па/мо де ла у раз у ме ва њу јав но сти (дис кур зив ни и 
агре га тив ни мо дел).

*

Ако оста ви мо по стра ни про блем нор ма тив них зах те ва ко ји се 
за јав ност ве зу ју или не ве зу ју, оста је кон тро верз но пи та ње ве за-

DeweyLippmannDebateToday:CommunicationDistortion,ReflectiveAgency,AndPartici
patoryDemocracy, De part ment of So ci o logy, Uni ver sity of Te xas at Austin; Оп шир ни је о 
Лип ма но вим схва та њи ма ви де ти у  Lip pmann, W., Javnomnijenje, Za greb, 1995;

18) Лип ман ви ди де мо кра ти ју при мар но кроз је дан циљ, а то је ста би лан по ли тич ки и дру-
штве ни по ре дак ко јим се пред у пре ђу ју кон флик ти, док Дјуи уз оства ри ва ње да тог ци-
ља на гла ша ва и со ци јал не, пси хо ло шке и нор ма тив не им пли ка ци је де мо кра ти је. Ши ра 
пред ста ва де мо кра ти је од по ли тич ке је она ко ју Дјуи на зи ва „де мо кра ти јом као со ци-
јал ном иде јом“ и пред ста вља об лик вла да ви не у ко јој „љу ди има ју за јед нич ку од го вор-
ност сход но спо соб но сти ма да  осми сле и усме ра ва ју ак тив но сти не ко ли ко гру па ко је 
се пре кла па ју а ко ји ма сва ко од њих при па да.“ Пар ти ци па тив ни мо дел  де мо кра ти је, 
по Дју и ју, ства ра усло ве за ре а ли за ци ју ин ди ви ду ал них и ко лек тив них ка па ци те та. За 
раз ли ку од Лип ма на, Дјуи је ве ро вао у ак тив ну и ин те ли гент ну при ро ду чо ве ка, а опет, 
де лио је Лип ма но во по до зре ње спрам ма се. Реч је о ње го вом схва та њу на ви ке као су-
прот но сти ре флек си ји. На ви ке су со ци јал но усло вље не и про мен љи ве. Као со ци ја ли-
зо ва не и ин тер на ли зо ва не кон вен ци је, на ви ке об ли ку ју на чин на ко ји љу ди ис по ља ва ју 
сво ју при ро ду. Дру штве ни ко ре ни на ви ка усло ви ли су Дју и јев кри тич ки од нос пре ма 
ма са ма. Али, он је ипак ве ро вао у њи хо ве хи по те тич ке спо соб но сти, сма тра ју ћи да  уз-
ро ци не за до во ља ва ју ћег ста ња у ко јем су  не по ти чу од њих, већ од  ло ших кул тур них 
на ви ка и оби ча ја. Њи ма он при пи су је уз ро ке за по раст па сив них ре пре зен та тив них 
уме сто пар ти ци па тив них по ли тич ких про це са.  
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но за то да ли је јав ност ен ти тет на ко ји се мо же ре фе ри ра ти, или 
је са мо кон структ, по јам ко ји има де но та ци ју али не и ре фе рен та. 
Чи ни се да ова кон тро вер за не ма сво је ја сно раз ре ше ње. Ако је тај 
ре фе рент пој ма јав но сти од ре див као су бјект, хи по те тич ки ко лек-
ти ви тет, ка ко га де фи ни са ти? На уч ни ци су утвр ди ли да га је ве о ма 
те шко опе ра ци о на ли зо ва ти, по себ но схва ће ног као кри тич ки су-
бјект. По сто је ста ти стич ки на ла зи ко ји ука зу ју на то да де сет про-
це на та од  укуп не по пу ла ци је љу ди чи не они ко ји су оба ве ште ни и 
ре дов но пра те по ли тич ка зби ва ња. Али то нам за пра во не го во ри 
мно го о ка рак те ру ове кри тич ке јав но сти, ни ти о ње ним ствар ним 
мо гућ но сти ма, ути ца ји ма ко је она (мо же да) има на ши ру јав ност 
и дру штво уоп ште.

Ако од ба ци мо од ре ђе ње со ци јал ног ре фе рен та на ко ји по јам 
јав но сти упу ћу је, о јав но сти се он да, осим као гла сач кој, пре све-
га мо же го во ри ти као о сим бо лич кој ре фе рен ци ( има ги нар ној пу-
бли ци ) . Она фи гу ри ра у јав ној сфе ри  као не што што упу ћу је 
на  стан дар де јав не кре ди бил но сти. По зи ва ју ћи се на јав ност као 
има ги нар ну пу бли ку, по ли тич ки су бјек ти из ла жу сво је зах те ве и 
гле ди шта у јав ној сфе ри као аре ни уну тар ко је се ра зно ли ки дис-
кур си бо ре за пре стиж у де фи ни са њу дру штве не ствар но сти и ње-
них при о ри тет них про бле ма, као и у име но ва њу ва жних аспе ка та 
иден ти те та гра ђа на да тог дру штва. Обра ћа ју ћи се гра ђа ни ма као 
це ли ни јед не има ги нар не за јед ни це, ме ди ји са сво је стра не за пра во 
ини ци ра ју по је дин це у њој, ак ти ви ра ју ћи та ко јав ност као сим бо-
лич ку ре фе рен цу. Јав на сфе ра та ко по ста је со ци јал ни ме ди јум у 
ко ме по ли тич ка власт не са мо да се ле ги ти ми зу је с об зи ром на ту 
сим бо лич ку ре фе рен цу на ко ју се по зи ва ју они ко ји исту па ју у име 
јав но сти,  већ  се та ко ђе и фор ми ра, што се сма тра спе ци фич ном 
од ли ком мо дер ног све та тек од осам на е стог ве ка. Јер сва ка за јед-
ни ца ства ра кон кре тан кор пус ак ту ел них при о ри те та и вред но сти 
ко ји се про јек ту ју у  има ги нар ну јав ност.  Оства ри ва ње по ли тич-
ких им пли ка ци ја јав но сти, схва ће не као скуп ни на зив за гра ђан ске 
ак тив но сти уну тар ци вил ног дру штва, омо гу ће но је ње ном спе ци-
фич ном со ци јал ном по зи ци јом. Као део по ли тич ког си сте ма, јав-
ност уче ству је у про це су од лу чи ва ња, ње на прет по ста вље на кри-
ти ка угра ђе на је у са ме ме ха ни зме функционисањa вла сти, пре ко 
др жав но прав них ме ха ни за ма, а из ван је по ља ње ног вр ше ња и не-
по сред ног ути ца ја. 

Као сло же ни си стем про из во ђе ња и одр жа ња ле ги тим но сти 
по ли тич ког по рет ка, јав ност пред ста вља по себ ну кон сте ла ци ју 
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дру штве них од но са, у том сми слу што по сре ду је у ра ду свих ин-
сти ту ци ја (упра во та чи ње ни ца их чи ни јав ним) али се не мо же 
све сти на би ло ко ју од њих. Реч је за пра во о сво је вр сној струк ту-
ри ра но сти са ме дру штве не ко му ни ка ци је и ка рак те ру дру штве ног 
ор га ни зо ва ња,  ко ји омо гу ћа ва ју оства ри ва ње оп ште до ступ не јав-
не рас пра ве о пи та њи ма од оп штег зна ча ја. Та ква ин сти ту ци о нал-
на по зи ци ја омо гу ћа ва ње но по ве зи ва ње са до но ше њем од лу ка и 
њи хо вим вр ше њем. Дру штве на и ко му ни ка тив на ин фра струк ту ра, 
ка кву је Ј. Ха бер мас ма е страл но про јек то вао у свој мо дел, по ка за ла 
се као иде а ли стич ка, иако те о риј ски ко рект но по ста вље на струк ту-
ра. На и ме, по сма тра на са ста но ви шта по ве зи ва ња раз ли чи тих ни-
воа ис тра жи ва ња фе но ме на јав но сти, Ха бер ма со ва јав ност исто-
вре ме но функ ци о ни ше и као кри тич ки су бјект, ко рек тив вла сти 
угра ђен у са ме ње не ме ха ни зме, и  као ин стан ца ле ги ти ми за ци је 
јав них од лу ка, и као прин цип функ ци о ни са ња јав не ко му ни ка ци је 
и са мих ин сти ту ци ја (прин цип отво ре но сти), ко ји и омо гу ћа ва та-
кво ле ги ти ми зо ва ње. 19)

Јав но мње ње као др жав но- прав ни ме ха ни зам фи гу ри ра чак 
и он да ка да не по сто је усло ви за функ ци о ни са ње јав но сти у го-
ре на ве де ним тер ми ни ма. Та да је оно све де но на др жав но-прав ну 
фик ци ју ко ја омо гу ћа ва фор мал но функ ци о ни са ње си сте ма ле ги-
ти ми за ци је по те за вла сти и ње не ад ми ни стра ци је. Све што је на-
кон дез ин те гра ци је ли бе рал не јав не сфе ре оста ло од не ка да шњег 
кри тич ког јав ног мње ња, сма тра Ха бер мас,  је сте упра во са мо ње-
го ва др жав но прав на фик ци ја. Без об зи ра на то што се оно не мо же 
не по сред но иден ти фи ко ва ти, јер се ње го ва со ци јал на ба за де ком-
по но ва ла, оно ипак вр ши  не ку функ ци ју. Као „устав но прав но ин-
сти ту ци о на ли зо ва на нор ма“, оно од ре ђу је ва жан део про це ду ра за 
ко је су ве за ни по ли тич ко вр ше ње и урав но те жа ва ње вла сти. 20)

*

Ако при хва ти мо те о риј ско по ла зи ште ко је по сту ли ра од ре ђе-
ње со ци јал ног ре фе рен та на ко ји по јам јав но сти упу ћу је, он да по-

19) Whip ple, M., TheDeweyLippmannDebate Today:CommunicationDistortion, Reflective
Agency,And ParticipatoryDemocracy, De part ment of So ci o logy, Uni ver sity of Te xas at 
Austin, стр. 159.; Ка нин гам, Ф., Теориједемократије, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, 
стр. 238.

20) „ Раз у ме се, „јав но мне ње“ са мо по се би ни је по ста вље на нор ма и уто ли ко прав ни 
по јам; али си стем нор ми га им пли ци те прет по ста вља као со ци јал ну ве ли чи ну ко ја у 
скла ду са оче ки ва њем функ ци о ни ше у сми слу од ре ђе них га ран ти ја основ них пра ва и 
по је ди них пра ви ла пу бли ци те та.“ Ха бер мас, Ј., Јавномнење, стр. 299.
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ста је ну жно ње го во ди стин гви ра ње у од но су на срод не ка те го ри је 
ко лек ти ви те та као што су дру штве на гру па, ма са/го ми ла и  пре ци-
зи ра ње у од но су на (ме диј ску) пу бли ку. На и ме, схва та ње јав но сти 
као про ла зног об ли ка со ци јал ног гру пи са ња во ди или фо ку си ра њу 
ње ног кван ти та тив ног сми сла ко ји је сво ди на пре те жно и укуп но 
ста нов ни штво не ког под руч ја, или по ве зи ва њу ње ног зна че ња са 
со ци о ло шким и со ци јал но-пси хо ло шким оп сер ви ра њи ма ин тер ак-
ци ја уну тар дру штве них гру па и из ме ђу њих. 21)

Дру штве на гру па, као и јав ност, пред ста вља пре ла зни об лик 
из ме ђу по је дин ца и дру штва, „трај ни ји круг осо ба ко је де лу ју 
исто вре ме но и на сли чан на чин, на исти спо ља шњи под сти цај и на 
те ме љу за јед нич ког ста ња све сти“. Јав ност пред ста вља ко лек ти ви-
тет ко ји ни је ин сти ту ци о нал но ор га ни зо ван али је ипак пре по зна-
тљив, ко ји се струк ту ри ра ја сни је или ма ње ја сно, по ста вља ју ћи се 
спрам си ту а ци је/ про бле ма/про ме не ко ји ак ти ви ра ју ње го во уну-
тра шње со ци јал но пре гру пи са ње. Те про ме не у  струк ту ри јав но-
сти, као и  кон крет не ини ци ја ти ве ве за не за ак ту ел ни  дру штве ни 
про блем (јав на де ба та, гра ђан ске ини ци ја ти ве) пред ста вља ју ре ак-
ци ју јав но сти схва ће не као хи по те тич ки ко лек ти ви тет. Ме ђу тим, 
за раз ли ку од јав но сти ко ја не прет по ста вља усва ја ње од ре ђе ни јих 
дру штве них нор ми, дру штве ној гру пи је свој стве на из ве сна ор-
га ни за ци ја, ко ја по је дин цу на ме ће  од ре ђе на пра ви ла де ло ва ња и 
по на ша ња, ви сок сте пен уну тра шње по ве за но сти, упр кос чи ње ни-
ци да  она мо же са др жа ти ве о ма хе те ро ге не чи ни о це.  Дру штве ну 
гру пу од ли ку је ви сок сте пен уну тра шње по ве за но сти, па се она 
од ре ђу је као „мно штво ин ди ви дуа ко је су ме ђу соб но по ве за не та ко 
да се сва ка од њих осе ћа за јед нич ким де лом тог  за јед нич ког ´ми´, 
схва ће ног као ко лек тив на свест.“22) 

У окви ру со ци о ло шког при сту па фе но ме ну јав но сти, до ми-
нант но те о риј ско усме ре ње је по ве зи ва ње јав но сти  са по став ка-
ма со ци о ло ги је гру пе. Јав но мње ње са гле да ва се као ре зул тат ин-
тер ак ци је уну тар гру пе, од но сно ње не ди на ми ке; гру пе схва ће не 

21) All port, F. H., (1937), TowardaScienceofPublicOpinion, u Katz. D, пре ма, То мић, З. 
Комуникацијаијавност, стр. 105. Кон цеп ци ја јав но сти као про ла зног об ли ка гру пи-
са ња и јед ног од ме ха ни за ма со ци јал не адап та ци је на про ме не, раз ли чи тог у од но су 
на го ми лу, ма су или пу бли ку, по ти че из ра них ис тра жи ва ња Ро бер та Пар ка (Park, R., 
1904/1972) и ка сни је до ра де Хет бер та Бла ме ра (Blu mer, H., 1946) и има ла је зна чај ног 
ути ца ја на са вре ме не кон цеп ци је јав ног мње ња , пре ма Ми ли во је вић, С.,  „Јав ност и 
иде о ло шки ефек ти, ме ди ја“, стр. 160,182.

22) Gaj ger, T., Soziologie, Ko pen ha gen, 1938, Ф. Опен хај мер, SystemderSoziologie, I, Jена, 
1923 пре ма То мић, З., Комуникацијаијавност., стр. 92-93.
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у раз ме ра ма од при мар не гру пе, па све до раз ме ра ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја. Ова кав при ступ гру пи ко ји је схва та у ши ро кој ска-
ли раз ме ра и ни воа ди фе рен ци ра но сти ство рио је плод но тло за 
по ве зи ва ње ис тра жи ва ња про це са ин ди ви ду ал не ког ни ци је и про-
у ча ва ња дру штве ног ор га ни зо ва ња   и струк ту ри ра ња, груп ног 
ди фе рен ци ра ња (уну тар са мих гру па и из ме ђу њих) кроз про цес 
јав не ко му ни ка ци је, од но сно ин фор ми са ња о њој пу тем ме ди ја. Та-
ко на ста је  со ци јал ноп си хо ло шко ис тра жи ва ње по врат ног про цес 
ути ца ја из ме ђу ова два го ре на ве де на ни воа.23) 

С дру ге стра не, по сто је и ми шље ња, по пут  Ха бер ма со вог, по 
ко ји ма по јам гру пе „ап стра ху је од оби ља со ци јал них и исто риј ских 
прет по став ки и од ин сти ту ци о нал них сред ста ва та ко ђе, по го то во 
од спле та дру штве них функ ци ја јав но сти, ко је су јед ном би ле од ре-
ђу ју ће при спе ци фич ном оку пља њу при ват них љу ди у пу бли ку ко-
ја по ли тич ки ре зо ну је. За то што су струк ту ра и функ ци је јав но сти 
из вор но де тер ми ни са не по себ ном кон сте ла ци јом од но са уну тар 
кон фрон та ци је из ме ђу др жа ве и дру штва. Јав ност се, да кле, као 
спе ци фич ни, спон та но ауто ном ни об лик деј ству ју ће дру штве но сти 
не ус по ста вља не по сред но, већ ства ра њем по ли тич ких/дру штве-
них од но са ко ји омо гу ћа ва ју ње но кон сти ту и са ње, те се она мо же 
схва ти ти са мо по сма тра њем уну тар укуп ног  дру штве ног/по ли тич-
ког скло па. Иако се то у из ве сном сми слу мо же ре ћи и за дру штве-
ну гру пу, то ни је ње но од ре ђу ју ће свој ство, као у слу ча ју јав но сти, 
бу ду ћи да гру па има сво ју уну тра шњу со ци јал но-пси хо ло шку  и 
ког ни тив ну ди на ми ку ко ја је у ве ћој ме ри ауто ном на у од но су на 
оп шти је дру штве не про це се.24) 

По јам јав но сти бли зак је у из ве сној ме ри и пој му ма се, ко ји у  
фор мал ној со ци о ло ги ји под ра зу ме ва дру штве ни фе но мен по ве зан 
са ве ли ким ур ба ним струк ту ра ма. Овај фе но мен про тив ре чан је у 
том сми слу што има обе леж је ску па, не ре флек то ва ног за јед ни штва 
а са сто ји се од љу ди ко ји се ме ђу соб но не по зна ју. Пси хо ло шка 
ис тра жи ва ња ма се су том за јед ни штву при пи са ла ира ци о нал ност 
де ла ња и по на ша ња, по себ ну пси хо ло шку тран сфор ма ци ју ко ја се 
од но си на ак ти ви ра ње емо ци ја, иден ти фи ка ци ја, по кре та ње под-
све сти кроз ре а го ва ње на сим бо ле, ума ње но/бло ки ра но ра ци о нал-

23)  Оно по ла зи од фун да мен тал не слич но сти из ме ђу мо де ла ди на ми ке ма лих гру па и ди-
на ми ке дру штве них гру па у јав ној ине рак ци ји/ јав ној де ба ти: у њи хо вим фа за ма  про-
це са дру штве не иден ти фи ка ци је,  у по ла ри зо ва њу уче сни ка јав не рас пра ве на во ђе и 
след бе ни ке. Pri ce, V., „On  the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in 
Pu blic Opi nion Re se arch“; CommunicationResearch, 1988; 15;  стр. 659-678.

24)  Ха бер мас, Ј., Јавномнење, стр. 303; P. U Ho hen dahl, „Jir gen Ha ber mas: Pu blic Sphe re“, 



- 1300 -

МиленаПешић ЈАВНОСТ:ДИСТИНКТИВНАОБЕЛЕЖЈАПОЈМА

но раз ми шља ње. На и ме, без об зи ра на раз ли ке ме ђу по је дин ци ма у 
по гле ду со ци јал ног ста ту са, обра зо ва ња, ин те ре со ва ња или ка рак-
те ра, „са мом чи ње ни цом што су се пре о бра ти ле у го ми лу оне (је-
дин ке) има ју не ку вр сту за јед нич ке ду ше ко ја чи ни да оне осе ћа ју, 
ми сле и ра де на на чин са свим раз ли чит од оно га ка ко би сва ка од 
тих је дин ки осе ћа ла, ми сли ла, ра ди ла да је за се из дво је на.“ 25)

Ма са, да кле, са мом сво јом струк ту ром омо гу ћа ва по је дин цу 
да осло бо ди сво је по ти сну те, не све сне им пул се, па у њој, за ра-
чун осло ба ђа ња пр во бит них ин сти ка та и иден ти фи ка ци ја, опа да ју 
ин те лек ту ал не, кри тич ке спо соб но сти по је дин ца. За то се у окви-
ру ма се ла ко мо же оства ри ва ти ути цај на по је дин ца, ан га жо ва њем 
не све сних ме ха ни за ма и ста ња. Је дан од цен трал них ме ха ни за ма 
са сто ји се у то ме да се пу тем сли ка и сим бо ла по сре ду ју „ин ве сти-
ра ња ли би да“ и  под сти че ње го ва про јек ци ја са по је дин ца на во ђу; 
а то до во ди до иден ти фи ко ва ња по је дин ца са њим, ње го вим пре-
сти жом и ауто ри те том. Су прот но то ме, јед ном од кључ них од ли ка 
јав но сти сма тра се упра во спо соб ност ра су ђи ва ња и ра зум ског рас-
пра вља ња. Јед на гру па ауто ра го во ри о ује ди ње но сти во ља, би ло 
да је ве зу ју за кон цепт оп штег до бра до ко га се до ла зи за јед нич ким 
про ми шља њем, или  за по ла зну те жњу ка оства ри ва њу кон сен зу са 
у јав ној (ра ци о нал но кри тич кој) де ба ти. Дру га гру па ауто ра ту ује-
ди ње ност во ља кон цеп ту ал но од ба цу је, или је сво ди на тре нут ну 
кон вер ген ци ју ин те ре са, од но сно за ин те ре со ва ност за  раз ре ше ње 
про бле ма ко ји се ти че свих.  

Пој мо ви „јав ност“ и „го ми ла“ та ко ђе очи ту ју из ве сну срод-
ност. Као не фор мал ни и не стал ни дру штве ни об лик, го ми ла као и 
јав ност пред ста вља ме ха ни зам дру штве ног при ла го ђа ва ња и про-
ме не, пре ко ко јих се дру штве ни ко лек ти ви те ти тран сфор ми шу из 
јед них у дру ге со ци јал не ен ти те те. По не ким те о ре ти ча ри ма, ма са 
је основ ни „дру штве ни ма те ри јал“ ко ји се вре ме ном пре о бли ку је у 
дру штве ну гру пу или ак ти ви ра у го ми лу. За не ке, пак, не по сто ји 
раз ли ка из ме ђу го ми ле и ма се у пси хо ло шком сми слу. Ле Бон ни не 
пра ви ту раз ли ку, а ни Тард не ин си сти ра на њој, као ни С. Мо ско-
ви си ко ји та ко ђе го ми лом под ра зу ме ва ма су.26)

Из ме ђу јав но сти с јед не и ма се и го ми ле с дру ге стра не по сто ји 
и ја сна раз ли ка. Го ми ла и ма са де лу ју на пре вас ход но емо ци о нал-
ној осно ви, ода кле се и ге не ри ше њи хо во је дин ство, без ну жних 
ком пе тен ци ја и спо соб но сти за по ли тич ко ре зо но ва ње. Јав ност, 
25) Ле Бон Г., Психологијагомиле, Ал го ри там, Бе о град, 2005., стр. 30.
26) Мо ско ви си, С.,Добагомиле(1,2), Чи го ја штам па, Бе о град, 1997.
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као скуп по је ди на ца за ин те ре со ва них за од ре ђе но дру штве но пи-
та ње, ре а гу је на осно ву ра ци о нал ног, на ар гу мен ти ма за сно ва ног 
од но са пре ма не кој дру штве ној/по ли тич кој те ми. Тај од нос ни је 
је дин ствен, јер уну тар јав но сти вла да од нос ме ђу соб ног су прот-
ста вља ња и  рас пра вља ња. Кон сен зус се не прет по ста вља, ње му 
се са мо те жи. 

Ис тра жи ва ња пси хо ло ги је го ми ле 27) пред ста вља ју ва жна  по-
ла зи шта у про у ча ва њу јав но сти, ње не со ци јал ноп си хо ло шке ди-
мен зи је, бу ду ћи да по на ша ње свој стве но ма си / го ми ли, као об лик 
ко лек тив ног по на ша ња у из ве сном сми слу је сте укљу че но у фор-
ми ра ње јав ног мње ња. С дру ге стра не, ма са и го ми ла има ју сво ју 
осно ву у гру пи, јер се не по кре ћу са ме од се бе; увек по сто ји јед на 
или ви ше гру па ко је ак ти ви ра ју не за до вољ не по је дин це од ко јих се 
фор ми ра ма са или аги ту ју ћа го ми ла по во дом кон крет них исту па-
ња. У тим слу ча је ви ма гру па уну тар ма се има исту уло гу као во ђа 
уну тар гру пе.28)

За раз ли ку од ма се, чи ји су при пад ни ци не до вољ но ја сно по-
ве за ни из ван за јед нич ког по ли тич ког сен ти мен та, по ли тич ка јав-
ност се те ме љи на об ли ко ва ним со ци јал ним гру па ма, по ли тич ким 
пар ти ја ма, струч ним, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и ра зним дру-
гим ор га ни зо ва ним об ли ци ма  де ло ва ња ци вил ног дру штва. Као 
по ли тич ки ре пре зент ши ре јав но сти, но си лац ту ма че ња ње них ин-
те ре са, зах те ва и гле ди шта, по ли тич ка јав ност ис по ља ва се у фор-
ми су бјек та јав ног мње ња, као  спе ци фич ног ти па дру штве но сти/ 
об ли ка ко лек тив не све сти. То ни ка да ни је по је ди нац, већ гру па 
ин сти ту ци о нал но ор га ни зо ва них љу ди, оку пље них око од ре ђе них 
иде ја, по ли тич ких ста во ва, про гра ма,  за јед нич ких ин те ре са; то је 
си стем ин тер ак ци ја дру штве не и ин сти ту ци о нал не сфе ре, ак ци ја 
усме ре них на про ме ну или учвр шћи ва ње од ре ђе них со ци јал них, 
по ли тич ких, еко ном ских, ко му ни ка циј ских од но са у дру штву.  Оп-
шти ста во ви и вред но сти фор ми ра ју те жи ште су бјек та јав ног мне-
ња, ко је по врат но де лу је на по је ди нач на мње ња, сна гом јав ном 
мње њу има нент ног ме ха ни зма “спи ра ле ти ши не”.29) 

У од но су на го ре по ме ну те  ре ла ци је пој ма јав но сти и дру гих 
ти по ва ко лек ти ви те та, ре ла ци ја пој мо ва јав но сти и пу бли ке под ра-
27) Ов де син таг му ко ри сти мо за име но ва ње пси хо ло шке ди сци пли не и за озна ча ва ње фе-

но ме на  ко ји се ве зу је за пси хо ло шке од ли ке овог дру штве ног ко лек ти ви те та.
28) Влај ки Е., Игредруштвеногкомуницирања, Мла дост, Бе о град, 1984, стр. 129.
29) Јев то вић, З, Јавномнењеиполитика, Бе о град, 2003, стр 102,125;  Лип ман, В., Јавно

мнијење,„На при јед“, За греб, 1995.
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зу ме ва ве ћи сте пен по ду да ра ња. Пре ма ду гој тра ди ци ји схва та ња 
јав но сти као пу бли ке, ко ја се же све до Кан та, а ко ју је Ј. Ха бер мас  
раз ви јао као осно ву свог кон цеп та,  јав ност пред ста вља тип дис-
кур зив не пу бли ке, ко ја се са сто ји од гру па љу ди ко ји сло бод но уче-
ству ју у ди ску си ја ма по во дом јав них пи та ња, из ра жа ва ју ћи сво ја 
мње ња, ко ја то ком јав не рас пра ве кон сти ту и шу јав но мње ње.  30)

Пу бли ку ов де схва та мо као дру штве ну гру пу при ма о ца по ру ка, 
ко лек ти ви тет ко ји по сто ји не за ви сно и пре не го што је пре по знат 
и кон сти ту и сан као пу бли ка. За пу бли ку у овом сми слу ка рак те ри-
стич ни су: „ин тер ак ци ја и нор ма тив на ре гу ла ци ја“; ор га ни зо ва но 
по сма тра ње не ког ин фор ма тив ног са др жа ја/до га ђа ја/ про бле ма од 
оп штег зна ча ја, као сло бод ни и вољ ни чин из бо ра објек та па жње; 
спе ци ја ли зо ва не уло ге ауто ра, из во ђа ча, по сма тра ча“. Она се, као 
и јав ност, за сни ва на фор ми ра њу од ре ђе ног об ли ка дру штве но сти 
ван  не по сред не по ли тич ке прак се, али са мо гу ћим по ли тич ким 
им пли ка ци ја ма. За раз ли ку од јав но сти, има ја сно оме ђе не ко му-
ни ка циј ско-про стор не ве зе. Пу бли ка се струк ту ри ра за хва љу ју ћи 
исто вр сној ин тер ак ци ји мно гих по је ди на ца са цен три ма ди стри бу-
ци је од ре ђе них иде ја, ста во ва, об ли ка по на ша ња. Она се раз ли ку је 
од ма се, јер, до но се ћи са со бом лич не ка рак те ри сти ке и уве ре ња, 
по је дин ци уно се у пу бли ку  и обе леж ја гру па и сло је ва из ко јих 
по ти чу, па за то она ни је скуп де пер со на ли зо ва них по је ди на ца, ка-
ко се сма тра ло у вре ме вла да ви не те о ри је о ма сов ном дру штву  31)

Пу бли ка, као и јав ност, пред ста вља про дукт од ре ђе них со ци-
јал них кон тек ста, а мо же се по сма тра ти и као од го вор на са ме ме-
ди је, бу ду ћи да се као дру штве ни фе но мен пер ма нент но ме ња, по-
себ но с раз во јем ме ди ја. Та ко за по ја ву ма сов них ме ди ја ве зу је мо 
по ја ву ма сов не пу бли ке ко ја је раз ли чи то оп сер ви ра на за ви сно од 
по ла зних пре ми са, од но сно вред но ва ња са мог фе но ме на ма си фи-
ка ци је дру штва, од но сно јав но сти, по ја ве ма сов не ко му ни ка ци је. 
Кон цеп ту а ли за ци ја ма сов не пу бли ке на ста ла је  син те зом ис тра жи-
30) Не ки ауто ри, по пут По пе ра сма тра ју да ра ци о нал не де ба те мо гу по зи тив но ути ца ти 

на јав но мње ње, али се ни ка ко не мо гу иден ти фи ко ва ти у сми слу да је јав но мње ње 
про дукт ра ци о нал не јав не де ба те.  Ов де мње ња схва та мо у зна че њу пре ла зне фор ме 
из ме ђу ста ва и уве ре ња. Док став од ли ку је сло же ност (емо ци о нал на, ког ни тив на и ко-
на тив на ком по нен та), дис по зо цоп ни ка рак тер, сте че ност, де ло ва ње на по на ша ње, уве-
ре ње се ви ше ве зу је за ин те лек ту ал ну опе ра ци ју чи ње ни ца ма и ар гу мен ти ма, или бар 
оним што се ти ме сма тра.(  Рот, Н., Основисоцијалнепсихологије, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град, 1989, стр. 292-296) 

31) То мић. З., Комуникологија, Чи го ја штам па, Бе о град, 2003, стр 134; Јев то вић, З., Јавно
мнењеиполитика, стр 93.



стр:12851308.

- 1303 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2008год.(XX)VIIvol=18

вач ких уви да со ци о ло га Чи ка шке шко ле, пре све га Хер бер та Блу-
ме ра (Her bert Blu mer) и иде ја о ма сов ном дру штву. Ре зул тат ове 
син те зе би ло је ја сно из два ја ње пу бли ке и јав но сти као два об ли ка 
дру штве не ор га ни за ци је.32)

Кул тур не и ме диј ске окол но сти (раз вој ма сов них ме ди ја и по-
ја ва ма сов не кул ту ре) учи ни ле су да пу бли ка по ста не ма сов на. Та-
ко је до шло до по ве зи ва ња схва та ња пси хо ло ги је ма се са ви зи јом 
ма сов не пу бли ке. Као ре флекс ова кве ин те лек ту ал не ат мос фе ре 
на ста ју ис тра жи ва ње ма сов не пу бли ке и те о ри ја о мак си мал ним 
ме диј ским ефек ти ма. „Ме ђу рат ни ис тра жи ва чи ко му ни ка ци је има-
ли су нео д го ва ра ју ћу сли ку о со ци јал ној фор ми и о про це су ко му-
ни ка ци је“, раз ма тра ју ћи ме диј ску пу бли ку као ато ми зо ва ну ма су 
спрем ну да па сив но при ма ме диј ске по ру ке. Те о ри ја о дво сте пе-
ном то ку дру штве не ко му ни ка ци је ре ла ти ви зо ва ла је ово по чет но 
гле ди ште уво ђе њем у ис тра жи ва ње  раз ма тра ња ути ца ја  при мар-
них гру па,  њи хо вих „во ђа“ као „ини ци јал них при ма ла ца“ ме диј-
ских по ру ка, као и деј ства се лек тив них ме ха ни за ма на фор ми ра ње 
ин ди ви ду ал них ста во ва. У сци јен ти стич ком ко ду сво ђе ња кон цеп-
та ме диј ских ефе ка та на ем пи риј ска ис тра жи ва ња  мер љи вих учи-
на ка,  раз ви је но је ста но ви ште ко је ми ни ми зу је ме диј ски ути цај, 
сво де ћи га на по ја ча ва ње  по сто је ћих ори јен та ци ја као про из во да 
кон крет них дру штве них ис ку ста ва. Деј ством се лек тив них ме ха-
ни за ма по је дин ци уно се вла сти та ста но ви шта у ре цеп ци ју ме диј-
ских по ру ка, вр ше ћи из бор спрам сво јих  дру штве них (груп них) 
ис ку ста ва. А по што су та ис ку ства раз ли чи та и из бо ри ме диј ских 
са др жа ја се раз ли ку ју, што зна чи да је и сам акт ре цеп ци је ин ди-
ви ду а ли зи ран, иако је реч о ма сов ној ко му ни ка ци ји, док ме ди ји 
игра ју ва жну уло гу у од ре ђи ва њу зна чај них те ма и окви ра њи хо-
вог раз ма тра ња. “Ме диј ска пу бли ка се струк ту ри ра из раз ли чи то 
про фи ли ра них гру па ко је учи та ва ју раз ли чи те сми сло ве у оп ште 
до ступ не ме диј ске по ру ке. У мо за ич ном, фраг мен тар ном тки ву 
32) Реч је о сво је вр сном раз о ча ра њу у ме ди је ко ји су у вре ме ли бе рал них вр ху на ца омо гу-

ћа ва ли функ ци о ни са ње кри тич ке јав но сти као око сни це јав ног жи во та, док су ка сни је 
по ста ли не што што има са свим су прот не ефек те. ако је В. Лип ман го во рио о „фан том-
ској јав но сти“а Џ. Дјуи о „не ста ју ћој“ јав но сти Ка ко год да раз у ме мо фе но мен ма сов-
не пу бли ке, ње го ва кон цеп ту а ли за ци ја  не сум њи во је по ка за ла  зна чај ну про ме ну. Од 
иде је о па сив ним при ма о ци ма ме диј ских по ру ка и све моћ них ме ди ја ко ји рас по ла жу 
ра зно ли ким мо гућ но сти ма ма ни пу ла ци је ре цеп тив но шћу људ ских чу ла, до шло се до 
иде је о ме диј ском ре ци пи јен ту као су бјек ту про це са ме диј ске ре цеп ци је и фраг мен та-
ци ји ме диј ске пу бли ке. Т. (Ми ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“, стр. 
160)
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пост мо дер ног окру же ња пу бли ка функ ци о ни ше као ви ше зна чан и 
ком плек сан фе но мен ко ји на сце ни ко ег зи сти ра са мно гим по кре-
ти ма, ин те ре сним гру па ма, за ин те ре со ва ним јав но сти ма.”33)

Као од го вор на пи та ње шта је то што  пу бли ку као дру штве ну 
гру пу уче сни ка у јав ној (ме диј ској) де ба ти тран сфор ми ше у јав-
ност, В. Прајс је по ну дио свој те о риј ски кон цепт по ве зи ва ња про-
у ча ва ња ин ди ви ду ал ноп си хо ло шког аспек та ког ни ци је са про у ча-
ва њем си стем ског ни воа дру штве не ко му ни ка ци је, као  про це са 
со ци јал ног гру пи са ња пу тем ко га ког ни тив не ма три це дру штве них 
гру па као но си ла ца раз ли чи тих „стра на“ у јав ној рас пра ви би ва ју 
ак ти ви ра не,  де лу ју ћи по врат но на про цес ин ди ви ду ал ног са зна ња 
и фор ми ра ња мње ња.34)

*

За пој мов но од ре ђе ње јав но сти ва жно је и ус по ста вља ње ре-
ла ци ја пре ма  си но ним ним пој мо ви ма „јав но мње ње“ и „јав на сфе-
ра“. Зна чењ ски ра спон тер ми на „јав ност“, бу ду ћи да је раз ли чит у 
раз ли чи тим је зи ци ма, по стао је пред мет те о риј ских не сла га ња. У 
ан гло-аме рич кој и не мач кој тра ди ци ји до ми нант ни кон цепт ве зу је 
се за тер мин „јав на сфе ра“ у , док се код нас нај че шће ко ри сти тер-
мин „јав ност“. „Тер ми но ло шке раз ли ке има ју и зна чај ну кон цеп-
ту ал ну ди мен зи ју. Тер мин Offentlichkeitмо же би ти ду бо ко про бле-
ма ти чан ако о ње му ми сли мо као о ег зо тич ном или те шком но вом 
кон цеп ту из кри тич ке те о ри је. Он ком би ну је два нај ор ди нар ни ја и 
фун да мен тал на по ли тич ка тер ми на ан гло-аме рич ке тра ди ци је: (1) 
„пу бли ци тет “у сми слу отво ре но сти и при сту па и (2) „јав ност“ као 
су ве ре ни скуп гра ђа на.“35)

33)  Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја”, стр.  158, 184,185, 198.
34) Pri ce, V., „On  the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis 

in Pu blic Opi nion Re se arch“; CommunicationResearch, 1988; 15; 659
35)  Ка ко С. Ми ли во је вић при ме ћу је, „у по ли тич ком сми слу , јав но као су прот ност тај ном 

озна ча ва оп ште до ступ но, отво ре но, сви ма при сту пач но. Јав но као су прот ност при-
ват ном озна ча ва оп ште до бро, оп шту за ин те ре со ва ност, оп шту во љу. Оба ова зна че ња 
су се  про би ла и очу ва ла у са вре ме ној кон цеп ци ји јав не сфе ре за ко ју се у на шем је-
зи ку че шће ко ри сти тер мин „јав ност.“Ми ли во је вић, С, „Јав ност и иде о ло шки ефек ти 
ме ди ја“, стр.  181-182. Ова кво ми шље ње о кон цеп ту ал ном  зна ча ју тер ми но ло шких 
раз ли ка за сту па и Ха ролд Мах (Ha rold Mah), обра зла жу ћи не пре ци зним пре во дом  кон-
фу зи ју  у по и ма њу  тер ми на ffentlichkeit.ТакојеонистовременоозначаваоиPublic
(јавно,публика),IPublicity(јавност)IPublicnessPublicSphere(јавнусферу). Сво ђе ње 
свих ових зна че ња на зна че ње јав не сфе ре збу ни ло је исто ри ча ре у њи хо вој ре цеп ци ји 
Ха бер ма со вог кон цеп та. Ha rold Mah, „ Phan ta si es of the Pu blic Sphe re: Ret hin king the 
Ha ber mas of Hi sto ri ans“, The Journal ofModernHistory,Vol. 72, No.1 (Mar.,2000), pp 
153-182, стр. 156 ; Та дић, Љ., ., Огледојавности, стр. 19-22
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Ако по ђе мо од од ре ђе ња јав но сти као но си о ца јав ног мње ња, 
хи по те тич ког ко лек ти ви те та, од но сно дис кур зив не пу бли ке, он да 
јав но мње ње као со ци јал ноп си хо ло шки фе но мен пред ста вља њен 
ду хов ни и де лат ни по тен ци јал, об лик дру штве не све сти ко ји мо же, 
али не мо ра да им пли ци ра  дру штве но де ло ва ње, а сми сао функ-
ци је јав но сти објек ти ви зу је се у тер ми ну „јав но мне ње“. Ако се 
јав ност схва ти као по сре ду ју ћи ком плекс, по ље дру штве не ко му-
ни ка ци је у ко ме се пре пли ћу сфе ра дру штва и сфе ра др жа ве, она је 
та да из јед на че на са јав ном сфе ром, ко ја под ра зу ме ва нај ши ре схва-
ће не усло ве (ин сти ту ци о нал не, кон цеп ту ал не, ду хов не, фи зич ке) 
уну тар ко јих се јав ност  оства ру је.

Очи глед но је, ме ђу тим, да у сва ком од на ве де на три тер ми на 
пре те же јед на од ди мен зи ја овог пој ма: у тер ми ну јав ност као суп-
стан ти ву, то је су бјект, од но сно  дис кур зив на пу бли ка ко ја тво ри 
по ле мич ко-ар гу мен та тив ну струк ту ру јав но сти; у јав ном мње њу 
су то је, с јед не стра не ме ђу соб но усло вља ва ње ин ди ви ду ал ноп си-
хо ло шког и ко лек тив ног (јав на де ба та и ин тер пер со нал ни од но си), 
дру штве ног ни воа фор ми ра ња мње ња, а с дру ге стра не то су из ра-
же на ми шље ња ве ћи не гра ђа на ко ја, про це су и ра на кроз де мо крат-
ске про це ду ре (из бо ри, гра ђан ске ини ци ја ти ве раз ли чи тог спек тра 
) и та ко фор мал но ува же на, обез бе ђу ју ста бил ност дру штве ног и 
по ли тич ког по рет ка; с дру ге стра не, она под од ре ђе ним окол но-
сти ма мо гу има ти зна чај не дру штве не и по ли тич ке им пли ка ци је 
ве за не за про ме ну вла сти или по ли тич ког ре жи ма. Ко нач но, у тер-
ми ну јав на сфе ра пре те же зна че ње ко му ни ка циј ског ком плек са, 
схва ће ног исто вре ме но и као  јав на ар ти ку ла ци ја и као про сто ри/
ка на ли ко му ни ка ци је. При то ме, тај јав ни ко му ни ка циј ски про стор 
не схва та мо као је дин ствен, већ као дис кон ти ну и ран, хе те ро ген и 
мно го струк. Оно што га са мо при вре ме но или ап стракт но об је ди-
њу је је сте сво је вр сна стал ност од но ше ња уну тар ди на ми ке јав них 
од но са. 

Ди стин гви ра ње јав но сти и јав ног мње ња са др жи, ме ђу тим и 
јед ну вред но сну ди мен зи ју. На и ме, чак и ако од ба ци мо кон цепт 
ко лек тив ног су бјек та,  јав ност сво јим суп стан тив ним зна че њем у 
из ве сном сми слу им пли ци ра нор ма тив ни мо ме нат отво ре но сти у 
сми слу тран спа рент но сти, из ло же но сти јав ном уви ду и вред но ва-
њу. А за ви сно од то га ка ко то јав но вред но ва ње раз у ме ва мо, оно 
опет мо же, а не мо ра им пли ци ра кри тич ко ре зо но ва ње, ра ци о нал-
но про ми шља ње ствар но сти. Тер ми ну „јав но мње ње“  до да је се  
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ква ли фи ка тив „кри тич ко“ ако се се же ли ис та ћи ово  ње го во свој-
ство.

Сми сао пој ма јав но сти мо гу ће је схва ти ти као син те зу оно га 
што озна ча ва ју сва три си но ним на пој ма. По јам јав но сти ја вља се 
као прин цип отво ре но сти у два сми сла те ре чи, у сми слу ин клу зив-
но сти и у сми слу тран спа рент но сти, или се схва та као хи по те тич-
ки ко лек ти ви тет ко ји, као су бјект јав ног мње ња, про ду ку је од ре ђе-
на јав но ре ле вант на ми шље ња. Збир ових ем пи риј ски ис по ље них 
ми шље ња, појм љен и за кон ски тре ти ран као ми шље ње ве ћи не, а 
кроз де мок трат ске про це ду ре про це су и ран као основ ни са чи ни тељ 
др жав но-прав ног ме ха ни зма ле ги ти ми за ци је од лу ка вла сти /по-
рет ка, пред ста вља јав но мње ње. Јав ност схва ће на као јав на сфе ра 
им пли ци ра струк ту ру ко му ни ка циј ских ка на ла,  јав них аре на уну-
тар ко јих се раз ли чи ти дис кур си над ме ћу у рав но прав ној (да ли?) 
бор би за до ми нант не по зи ци је у од ре ђи ва њу ре фе рент них та ча ка 
ту ма че ња ствар но сти,  иден ти те та за јед ни це и по је дин ца ко ји је 
чи не, као и  ак ту ел них при о ри те та у оп сер ви ра њу днев но по ли тич-
ких пи та ња.

На кра ју тре ба ис та ћи да по сто ји ве ли ка раз ли ка из ме ђу кон-
цеп ту а ли за ци је пој ма као кон струк та, спе ци фич ног пре пли та ња 
дру штве но и сто риј ског на ра ти ва и фи ло зоф ских ре флек си ја  с јед-
не стра не, и раз ма тра ња срук тур них аспе ка та овог фе но ме на, од-
но сно са гле да ва ња ње го вих функ ци о нал них ди мен зи ја ( тех нич ког, 
ин сти ту ци о нал ног и ко му ни ка циј ског ни воа ње го вог функ ци о ни-
са ња у дру штву) с дру ге стра не. При ступ  ко ји у из ве сној ме ри пре-
ва зи ла зи огра ни че ња прет ход на два пред ста вља са гле да ва ње фе но-
ме на јав но сти у  со ци јал ноп си хо ло шком кљу чу . Реч је при сту пу 
ко ји по ве зу је раз ма тра ње ин ди ви ду ал не ког ни ци је у кон тек сту ди-
на ми ке дру штве не гру пе и про це са со ци јал ног струк ту ри ра ња/ор-
га ни зо ва ња кроз то ко ве дру штве не ко му ни ка ци је, уз по моћ те о ри-
је дру штве не иден ти фи ка ци је. Про цес со ци јал не иден ти фи ка ци је  
ве зан је за мо ме нат  при пад но сти по је дин ца од ре ђе ном ко лек ти-
ви те ту ко ја га у не ком сми слу од ре ђу је, ак ти ви ра не ке од ње го вих 
пре ћут них дру штве них иден ти те та, кроз усва ја ње ког ни тив них и 
мо ти ва ци о них и вред но сних ма три ца ак ти ви ра них у про це су од но-
ше ња пре ма про бле му о ко ме се во ди јав на рас пра ва. Јав но мње ње  
са гле да ва се као про дукт ме ђу соб ног про жи ма ња ових два ју ни воа 
про це са.

Ка да је реч о кључ ним раз ли ка ма у кон цеп ту а ли за ци ји пој ма 
јав но сти, ни је без зна ча ја ни то да ли се овај фе но мен пре вас ход но 
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сво ди на  из ра же но ве ћин ско ми шље ње и др жав но прав ни ме ха ни-
зам с ко јим је оно ин сти ту ци о нал но по ве за но као део по ли тич ког 
си сте ма, или се са гле да ва ди на мич ки као со ци јал ноп си хо ло шких  
про цес, дру штве ни са мо ко ри гу ју ћи ме ха ни зам не пред ви дљи вих 
ис хо да ко ји мо же али не мо ра да има по ли тич ке им пли ка ци је. 
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PUBLIC:DISTINCTIVEFEATURESOFTHENOTION

Summary
Maingoalofthisarticleisfocusedaroundtheoreticalef
fortincodingnotionofpublic.Thiscodingimpliescritical
observationsofbasic, ingreatmeasureopposite theore
ticalapproaches to thephenomenon(discursiveandag
gregative model), and identifying its distinctive charac
teristics, funded in that observations, respectively those
elementsandcharacteristicswhichpublicshouldposses
asobjecttowhomnotionrefers.Thiscodingimpliesdeli
mitationbetweenmeaningofnotion(public)intwolevels:
inrelationtotherelatedcategoriesofcollective,associal
group,mass,andmediaaudience,and inrelation to the
synonymnotions, public opinion and public sphere. Im
portofthiscodingisidentificationofimplicationsofdiffe
rencesinansweringtothecontroversyquestion:ispublic
entityinwhichwecanrefer,oritisonlyconstruct,notion
withdenotationandwithoutpropagandist;doesthatpro
pagandist canbe identifiedas social subject, hypothetic
collective,oritcanbedefinedonlyaspopulationofvoters
andassymbolicreference(imaginaryaudience)inpublic
sphere.
Keywords:public,publicopinion,publicsphere,socialgro
up,mass, (media)audience,politicalsubject,symbolicalrefe
rence
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1.ИНТЕЛЕКТУАЛНИКАПИТАЛ

Iн те лек ту ал ни ка пи тал у по ли ти ци као по јам има сло же на зна-
че ња и ко ри сти се као си но ним за ин те лек ту ал ну сво ји ну, ин-

те лек ту ал на зна ња и имо ви ну. Кон цепт ин те лек ту ал ног ка пи та ла 
у еко но ми ји, а по том и дру гим обла сти ма и зна ње (know led ge) 
по ја вио се по чет ком де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, ка да је 
тр жи шна вред ност ком па ни ја по че ла ви ше стру ко над ма ши ва ти 
књи го вод стве ну вред ност њи хо ве ма те ри јал не и фи нан сиј ске имо-
ви не. По след њих го ди на, у те о ри ји и прак си све ви ше пре о вла да ва 
ста но ви ште да вред ност ор га ни за ци је не чи не са мо фи зич ки и фи-
нан сиј ски ка пи тал, не го и ин те лек ту ал ни. У струч ној ли те ра ту ри, 
ин те лек ту ал ни ка пи тал се ко ри сти као си но ним за не ви дљи ву имо-
ви ну (in tan gi ble as sets). 

Ross сма тра да је ин те лек ту ал ни ка пи тал су ма људ ског ка пи та-
ла (вред ност спо соб но сти, мо ти ва ци је и ин те лек ту ал не агил но сти) 
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и струк тур ног ка пи та ла (вред ност ус по ста вље них од но са, ор га ни-
за ци је и ис тра жи ва ња и раз во ја).1)

Ste wart де фи ни ше ин те лек ту ал ни ка пи тал као зна ње, ве шти-
не и спо соб но сти за по сле них; од ис тра жи вач ког  ти ма па све до 
ма ну ел них рад ни ка ко ји су раз ви ли хи ља ду раз ли чи тих на чи на за 
по бољ ша ње ефи ка сно сти ком па ни је. Ин те лек ту ал ни ка пи тал је ко-
ла бо ра ци ја; за јед нич ко уче ње ком па ни је и ње них кли је на та, ко је 
ства ра чвр сту спо ну из ме ђу њих, и ко ја оси гу ра ва ду го роч но успе-
шну по слов ну са рад њу.2)

Пре ма Ми ла чи ћу, ин те лек ту ал ни ка пи тал је про дукт чо ве ка, 
та ко да је чо век ње гов при мар ни вла сник.3)Чо век на ба зи свог зна-
ња, уме ћа – ис ку ства и иде ја, ге не ри ше ин те лек ту ал ни ка пи тал ко-
ји ко ри сти за за до во ље ње сво јих по тре ба и же ља.

Ин те лек ту ал ни ка пи тал је ре зул тат про це са тран сфор ма ци-
је зна ња или са мог зна ња ко је се тран сфор ми ше у ин те лек ту ал ну 
сво ји ну или ин те лек ту ал ну имо ви ну не са мо пред у зе ћа, не го и по-
ли тич ких ин сти ту ци ја. Ин те лек ту ал на сво ји на се прав но де фи ни-
ше као вла снич ка пра ва на ства ри по пут па тен та, за штит ног зна ка 
и аутор ских пра ва. (На при мер, ова сред ства су је ди ни об лик ин те-
лек ту ал ног ка пи та ла ко ји се ре гу лар но при зна је у ра чу но вод ству).4)

Ин те лек ту ал ни ка пи тал пред ста вља по ку шај до де ле фи нан сиј-
ске вред но сти ор га ни за ци о ном зна њу. Ја вља се у два по јав на об-
ли ка:5) 1) ма те ри јал ни (па тен ти, ли цен це, ба зе по да та ка, пла но ви, 
на цр ти, по слов ни ци, при руч ни ци, ком пју тер ски про гра ми, итд.); 
1) Ку кри ка, Ми лан; Инић, Бра ни мир (2003): Ка ко би ти кон ку рен тан на гло бал ном тр жи-

шту: Ме наџ мент зна њем и ин те лек ту ал ним ка пи та лом, Бе о град: Фа кул тет за тр го ви ну 
и бан кар ство „Ја ни ћи је и Да ни ца Ка рић“, стр. 51.

2) Ibid. str. 51.
3) Ми ла чић, Вла ди мир Р. (1999): Ин те лек ту ал ни ка пи тал – Апо ло ги ја људ ског ду ха, 

Европ ски цен тар за мир и раз вој (ЕПЦД), Бе о град.
4) Ин те лек ту ал ни ка пи тал=Тр жи шна вред ност фир ме - Књи го вод стве на вред ност фир ме. 

На тај на чин се вред ност ор га ни за ци је пре ци зни је при ка зу је, што мо же би ти од ве ли-
ког зна ча ја за sta ke hol de re. Ово не зна чи да књи го вод стве не еви ден ци је не ма ју сми сла, 
већ са мо ука зу је да да на шњу књи го вод стве ну прак су тре ба до пу ни ти. У том сми слу, 
ин те лек ту ал ни ка пи тал је не фи нан сиј ски ка пи тал ко ји пред ста вља скри ве ни јаз из ме ђу 
тр жи шне и књи го вод стве не вред но сти и до пу ну по сто је ћим фи нан сиј ским ин фор ма-
ци ја ма. Уло га ин те лек ту ал ног ка пи та ла у но во ство ре ној вред но сти са вре ме них ком па-
ни ја је све ве ћа, али је и да ље при су тан про блем вред но ва ња ове нео пи пљи ве имо ви не 
у фи нан сиј ским из ве шта ји ма ор га ни за ци ја. За раз ли ку од про фи та ко ји, као раз ли ка 
из ме ђу оства ре них при хо да и тро шко ва, пред ста вља по ка за тељ успе шно сти по сло ва ња 
у про те клом пе ри о ду, нео пи пљи ва имо ви на пред ста вља ин ди ка тор спо соб но сти ком па-
ни је да оства ру је про фит у бу ду ћем пе ри о ду.

5) Ку кри ка, Ми лан; Инић, Бра ни мир (2003): Као би ти кон ку рен тан на гло бал ном тр жи-
шту: Ме наџ мент зна њем и ин те лек ту ал ним ка пи та лом, Бе о град: Фа кул тет за тр го ви ну 
и бан кар ство „Ја ни ћи је и Да ни ца Ка рић“, стр. 51.
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2) не ма те ри јал ни (на ла зи се у гла ва ма за по сле них – зна ње, ви зи ја, 
спо соб ност де ло ва ња и ре ша ва ња про бле ма, кул ту ра, вођ ство).

Људ ски или ху ма ни ка пи тал пред ста вља ин ди ви ду ал не спо-
соб но сти, зна ње, струч ност и ис ку ство ме на џе ра у по ли тич кој 
стран ци. Ње га чи не за по сле ни са це ло куп ним ра спо ном ин ди ви-
ду ал ног и ко лек тив ног зна ња, спо соб но сти, ста во ва, мо гућ но сти, 
по на ша ња, ис ку ства и емо ци ја. Ни су са ми по се би људ ски ка пи тал, 
не го то по ста ју тек ка да сво је зна ње и спо соб но сти тран сфор ми шу 
у де ла ко ја до при но се ства ра њу вред но сти за ор га ни за ци ју. Основ-
не ком по нен те људ ског ка пи та ла су:6)

1. Ком пе тен ци је – под ра зу ме ва ју струч ну спо соб ност људ ских 
ре сур са да у да тим окол но сти ма зна ју шта, ка ко и ка да тре ба 
да се ура ди, а мо гу би ти струч не, ор га ни за ци о не и со ци јал-
не;

2. Од но си – под ра зу ме ва ју се ефек тив ни од но си (va lue cre a ting 
re la ti on ships) са ко ле га ма, парт не ри ма ко ји да ју си нер гет ски 
ефе кат, с об зи ром да је ко лек тив но зна ње ви ше стру ко ве ће 
од про стог зби ра зна ња по је ди на ца. Ре ле вант ни су са мо они 
од но си ко ји за крај њи циљ има ју ства ра ње вред но сти;

3. Вред но сни си стем су пред ста ве за по сле них о то ме шта се у 
њи хо вом ко лек ти ву ствар но це ни и вред ну је, а шта пред ста-
вља не по жељ но по на ша ње.

Три ви тал на про це са на ко ји ма све успе шне ор га ни за ци је мо-
ра ју да се ан га жу ју ка ко би из гра ди ле и оја ча ле свој људ ски ка-
пи тал је су:7) 1) при вла че ње људ ског ка пи та ла; 2) очу ва ње људ ског 
ка пи та ла; 3) раз вој људ ског ка пи та ла.

Струк ту рал ни ка пи тал чи не хар двер, софт вер, ба зе по да та ка, 
ор га ни за ци о на струк ту ра, роб не мар ке и све оста ло, дру гим ре чи-
ма оно што оста је у кан це ла ри ја ма ка да за по сле ни оду сво јим ку-
ћа ма. 

Ауто ри Ho pe да ју слич ну по де лу ин те лек ту ал ног ка пи та ла. По 
њи ма, овај ка пи тал укљу чу је:8)

а) Људ ски ка пи тал или спо соб но сти, што под ра зу ме ва ис ку-
ство, ве шти не и спо соб но сти љу ди;

6) Дра шко вић, Ве се лин; Јо во вић, Вла ди сав: Мо де ли упра вља ња зна њи ма и тран сфор ма-
ци је зна ња, www.mnje.com/VI/147-157%/20MNJE%20No%206.pdf 

7) Dess, G.G.; Lump kin, G.T.; Eisner, A. B. (2007): Стра те гиј ски ме наџ мент, Да та ста тус, 
Бе о град, стр. 128.

8) Ho pe, Je remy; Ho pe, Tony (1997): Com pe ting in the Third Wa re: The Ten Key Ma na ge ment 
Is su es of the In for ma tion Age, Har vard Bu si ness School Press, str. 69.
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б) Струк тур ни или ин тер ни ка пи тал, ко ји укљу чу је па тен те, 
тр жи шне мар ке и за шти ће на пра ва, чу ва ње зна ња у ба за ма 
по да та ка и ли ста ма по тро ша ча, и ди зајн и спо соб но сти ин-
фор ма ци о них си сте ма.

Зна њу се при сту па са аспек та, на при мер, раз ма тра ња од но са 
зна ња и по ли тич ке ин сти ту ци је и ор га ни за ци је, са два раз ли чи та 
ста но ви шта: епи сте мо ло шког (по зи ци ја те о ри је са зна ња) и он то-
ло шког (по зи ци ја би ћа, тј. по сто ја ња, чу ва ња, из град ње и кре та ња 
зна ња у ра зним струк тур ним је ди ни ца ма ор га ни за ци је). С аспек та 
епи сте мо ло ги је зна ња по сто је да прав ца: ра ци о на ли зам, пре ма ко-
јем је ра зум као ми са о ни про цес из вор зна ња, а оства ру је се де-
дук тив но (од оп штег пре ма по је ди нач ном: кон цеп ци је, за ко ни и 
те о ри је ко је ва же за по је ди нач не слу ча је ве), и ем пи ри зам, пре ма 
ко јем је чул ни при јем из вор зна ња, а исти се оства ру је ин дук тив но 
(од по је ди нач ног пре ма оп штем, од чи ње ни ца пре ма хи по те за ма). 
С аспек та он то ло ги је зна ња, као про це сни ни вои кре и ра ња зна ња 
по ја вљу ју се ин ди ви ду ал но, груп но, оде љен ско, ор га ни зо ва но и 
ме ђу ор га ни зо ва но зна ње.9)

Зна ње се раз ли ку је од по да та ка и ин фор ма ци ја по то ме што 
мо же на ста ти из њих или мо же на ста ти из већ по сто је ћег зна ња 
ко ри сте ћи ло гич ке за кључ ке. Зна ње про из ла зи из ума при ли ком 
ра да. То је укуп ност све га што је би ло спо зна то, от кри ве но или 
из ве де но за кљу чи ва њем. Зна ње је об но вљив и не ис цр пан ин те лек-
ту ал ни ре сурс. Угра ђе но је у по је дин це ко ји га ства ра ју, раз ви ја ју, 
по бољ ша ва ју, при ме њу ју и пре но се. Зна ње под ра зу ме ва флу ид ну 
ком би на ци ју ис ку ства, ин фор ма ци ја и ин ту и ци ја струч ња ка, а мо-
же се при ка за ти као фи нал ни про из вод у лан цу у ко ме се по да ци 
тран сфор ми шу у ин фор ма ци је, ком би но ва ни са дру гим по да ци ма 
и са др жа јем, а ин фор ма ци је ства ра ју но во зна ње за јед но са ис ку-
ством и до та да већ по зна тим зна њи ма.

Ме на џер зна ња је за ин те ре со ван за про цес у обр ну том сме ру. 
Он тре ба да иден ти фи ку је но во зна ње, за тим ин фор ма ци је ко је га 
гра де, а тек на кра ју по дат ке ко ји тре ба да бу ду угра ђе ни у ре ле-
вант не ин фор ма ци је.

Da ven port и Pru sak да ју сле де ћу де фи ни ци ју зна ња: „То је микс 
ор га ни за ци о них ис ку ста ва, вред но сти, ин фор ма ци ја и схва та ња, 
ко ји да ју оквир ева лу а ци је но вих ис ку ста ва и ин фор ма ци ја. Зна-

9) Глу ши ца, Здрав ко (2004): Ме наџ мент зна ња и ме наџ мент ква ли те та, Збор ник  Know-
led ge Ma na ge ment, Бе о град: Уни вер зи тет „Бра ћа Ка рић“ – Фа кул тет за ме наџ мент, 87-
112.
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ње је ге не ри са но и при ме ње но на оно га ко га зна. У ор га ни за ци ји 
зна ње је че сто ве за но за до ку мен те, ру ти не, про це се и на чи не ра да, 
као и нор ме“.

Ин фор ма ци је и зна ње се зна чај но раз ли ку ју од тра ди ци о нал-
них про из вод них ре сур са пр вен стве но сво јом не ис црп но шћу и 
нео гра ни че но шћу пре ци зног ме ре ња тро шко ва ства ра ња тзв. „ин-
фор ма ци о ног про из во да“. Основ не раз ли ке из ме ђу ин фор ма ци ја и 
зна ња су:10)

а) Ка да се ин фор ма ци ја јед ном про из ве де, мо же по ста ти до-
ступ на ши ро ком кру гу ко ри сни ка, ко ји је усва ја њем (при је-
мом и пре да јом) не оту ђу ју од оста лих ко ри сни ка; дру га чи-
је је са зна њем, ко је не по сто ји у објек ти ви зи ра ном об ли ку, 
та ко да је у аутен тич ном об ли ку до ступ но ис кљу чи во свом 
кре а то ру и ни је оту ђи во, а ка да се пре да је, ме ња ју се ње го ва 
пр во бит на свој ства;

б) Ин фор ма ци ја се мо же умно жа ва ти, јер ства ра ње но вих зна-
ња зах те ва све ши ре ин фор ма ци је, ве ће на по ре и ве ће тро-
шко ве;

в) До би је не ин фор ма ци је су до ступ не и де мо кра тич не; зна ња 
су рет ка, а ре зул тат су ства ра ла штва ин ге ни о зних по је ди на-
ца ви со ког ин те лек ту ал ног ни воа;

г) Ин фор ма ци је мо гу би ти објект сво ји не (pro perty), док се 
зна ња по ја вљу ју као објект вла да ња (pos ses sion); и

д) Ин фор ма ци ја има ка рак те ри сти ке јав ног до бра, а зна ње пер-
со на ли зо ва ног до бра. 

Хи је рар хи ја ин те ли ген ци је у по ли ти ци се мо же при ка за ти на 
сле де ћи на чин:

Мудрост

Интелигенција

Знање

Информације

Подаци

Сли ка – Хи је рар хи ја по слов не ин те ли ген ци је
Из вор: Know led ge Ma na ge ment: An Over vi ew

http.//www.pro vi der sed ge.com/docs/km_ar tic les/km_an_over vi ew.pdf  str. 5
10) Ино зем цев, Вла ди сав (2000): Па ра док си по стин ду стри ал ног еко ном ски, Ми ро ва ја еко-

но ми ка и ме жду на род ни је от но ше ни ја Но. 3, 3-11.
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Ин те ли ген ци ја у по ли ти ци је ви ше од зна ња, при че му се не 
ми сли са мо на ин те ли ген ци ју ко ју ме ре по је дин ци (IQ) већ ка ко 
по је ди ни ауто ри ис ти чу, кре а тив ну ин те ли ген ци ја ко ју чи не ког ни-
тив на, емо ци о нал на и ин ту и тив на ком по нен та.

По ли тич ка му дрост је не што што је ду бо ко ин тер но и пред ста-
вља про дукт зна ња ко је је већ при ме ње но у не кој фор ми. Му дрост 
об је ди њу је вред но сти, мо рал и лич на ис ку ства, спо соб ност упра-
вља ња зна њем, ана ли зе и се лек ци је истог. Му дрост укљу чу је про-
цес ком би но ва ња зна ња са уче њем и спо соб но сти ма су бјек тив них 
и објек тив них про це на.

При сту пи упра вља ња зна њем мо гу се свр ста ти у три вр сте:11)

1. Тех но ло шки при ступ – по сма тра про блем са тех но ло шког 
ста ја ли шта и ин си сти ра на бо љем при сту пу ин фор ма ци ја-
ма, по себ но на на пред ним ме то да ма за до хват и ко ри шће ње 
до ку ме на та.

2. Кул ту ро ло шки при ступ – на гла ша ва се по тре ба за дра ма-
тич ном про ме ном кул ту ре и по на ша ња љу ди, ин си сти ра на 
шко ло ва њу, кре а тив но сти и ино ва ци ји („Ор га ни за ци ја ко ја 
учи“);

3. Ево лу циј ски при ступ – не не ги ра без у слов но по сто је ће 
вред но сти ни ти пре ју ди ци ра но ве кон цеп те.

Во де ћи ауто ри из ове обла сти (No na ka, Sve iby, Ste wart, Edin-
sson, Po lanyi) сма тра ју да по сто је раз ли чи ти ти по ви зна ња и то:12)

а) Зна ње ин те гри са но у ак ту ел не по ли тич ке про це се;
б) Зна ње уну тар ор га ни за ци је/из ван ор га ни за ци је;
в) Зна ње за ви сно/не за ви сно од кре а то ра зна ња.
Qu inn, An der son i Fin kel stein ис ти чу да успех кор по ра ци је да-

нас ле жи у ње ној ин те лек ту ал ној и си сте мат ској спо соб но сти, не го 
у фи зич кој имо ви ни. Ови ауто ри су схва та ња да про фе си о нал ни 
ин те лект не ке ор га ни за ци је ле жи на че ти ри ни воа зна ња:13)

a) Kогнитивно зна ње (know-what) је основ на спо соб ност или 
ди сци пли на ко ју про фе си о нал ци по сти жу екс тен зив ном 

11) Сто иљ ко вић, Не над: Know led ge ma na ge ment, www.skla di ste nje.com/dow nlo ad/KM.pdf 
12) Дми тро вић-Ша по ња, Љи ља на; Ши јан, Го ран (2003): Ин те лек ту ал ни ка пи тал – скри ве-

на вред ност пред у зе ћа, Ана ли еко ном ског фа кул те та у Су бо ти ци, Еко ном ски фа кул тет, 
Су бо ти ца, број 9, стр. 129-139.

13) Qu inn, J., B.; An der son, P.; Fin kel stein, S. (1998): Ma na ging Pro fes si o nal In tel lect, in: Har-
vard Bu si ness Re vi ew on Ko now led ge Ma na ge ment, Har vard Bu si ness School Press, str. 
183-185.
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обу ком и сер ти фи ка ци јом. Ово зна ње је нај ва жни је, али ни-
је до вољ но за по сти за ње успе ха;

б) На пред не ве шти не (know-how) је оно што је на у че но у те-
о ри ји, од но сно из књи га, а што се пре во ди у ефек тив ну по-
ли тич ку прак су. Спо соб ност при ме не пра ви ла јед не ди сци-
пли не на сло же не сва ко днев не про бле ме нај ра ши ре ни ја је 
про фе си о нал на спо соб ност ко ја ства ра но ву вред ност;

в) Раз у ме ва ње си сте ма (know-why) омо гу ћу је да се иде ко рак 
да ље од оба вља ња ру тин ских ак тив но сти ка ре ша ва њу ве-
ћих и сло же ни јих про бле ма. Раз у ме ва ње, на при мер по ли-
тич ког си сте ма, пред ста вља ви со ко из ве жба ну ин ту и ци ју.

г) Са мо мо ти ви шу ћа кре а тив ност (ca re-why) са сто ји се од же-
ље, мо ти ва ци је и адап ти бил но сти за по ли тич ки успех. Ви-
со ко мо ти ви шу ће и кре а тив не гру пе че сто су бо ље од гру па 
са ве ћим ор га ни за ци о ним, фи нан сиј ским, људ ским ре сур-
си ма.

Sve iby сма тра да зна ње има че ти ри ка рак те ри сти ке:14)

a) Зна ње је пре ћут но (та цит);
б) Зна ње је усме ре но ка по ли тич кој ак ци ји;
в) Зна ње је по др жа но пра ви ли ма (пра ви ла функ ци о ни са ња ин-

сти ту ци ја, пи са на и не пи са на);
г) Зна ње се стал но ме ња ино ви ра.
Пре ма No na ki, два основ на об ли ка зна ња су објек тив но, отво-

ре но, опи пљи во или екс пли цит но (ex-pli cit) и су бјек тив но, скри ве-
но, нео пи пљи во или им пли цит но (ta cit) зна ње.15)

а) Екс пли цит но зна ње је по сво јој при ро ди фор мал но и ја сно. 
У по ли ти ци је из ра же но си стем ским је зи ком и мо же се ко ри сти ти 
у фор ми по да та ка, на уч них фор му ла, спе ци фи ка ци ја, при руч ни ка. 
За ви сно је од кон тек ста у ко ме је кре и ра но и у ко ме се ко ри сти, 
због че га ла ко мо же би ти тран сфе ри са но, ме мо ри са но и тран сфор-
ми са но. Чи не га по ли тич ке ве шти не и чи ње ни це ко је се мо гу опи-
са ти и пре не ти на дру ге. То зна ње је до ку мен то ва но на па пи ру или 
елек трон ски са чу ва но у ба за ма по да та ка. Ор га ни за ци је и ме на џе ри 
тре ба да те же ства ра њу екс пли цит ног зна ња у што ве ћој ме ри, јер 
14) Sve iby, K., E. (1998): The New Or ga ni za ti o nal We alth: Ma na ging and Me a su ring Know led-

ge Ba sed As sets, Ber rett Ko e hler, San Fran ci sco.
15) No na ka, I., Toyama, R., Byosi e re, P. (2003): A The ory of Or ga ni za ti o nal Know-led ge Cre a-

tion u Hand bo ok of Or-ga ni za ti o nal Le ar-ning & Know led ge, Di er kes, M., Bert hoin An tal, 
A., Child, J., No na ka, I., (eds) Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, ss 491-518.



- 1316 -

ДраганСуботић УПРАВЉАЊЕЗНАЊЕМУПОЛИТИЦИ

је ово зна ње по при ро ди ко лек тив но и не мо же не ста ти ка да по је-
ди нац на пу сти ор га ни за ци ју. 

б) Ти хо-скри ве но или та цит зна ње је у по ли тич кој прак си не-
фор мал но, им пли цит но, не до ку мен то ва но зна ње, ко је је те шко 
пре ве сти на не ког дру гог. Оно са др жи ин ту и ци ју, на га ђа ње, иде је 
и зна ња ко ја се не мо гу из ра зи ти, али се уме ју при ми ти у по ли тич-
кој ак ци ји. Реч је о ду бо ко пер со на ли зо ва ном зна њу, због че га га је 
те шко ра ци о на ли зо ва ти фор ма ли зо ва ти. Укљу чу је ка ко тех нич ке, 
та ко и ког ни тив не еле мен те. Тех нич ки еле мен ти им пли цит ног зна-
ња укљу чу ју не фор мал не и не у хва тљи ве ве шти не по ли тич ког за-
на та и know-how. Кон ги тив ни еле мен ти им пли цит ног зна ња укљу-
чу ју мен тал не мо де ле ко ји су спе ци фич ни за по је дин ца и ко ји му 
обез бе ђу ју од ре ђе но раз у ме ва ње све та, из тих мо де ла про из и ла зи и 
ве шти на ко ја чи ни тех нич ки део им пли цит ног зна ња. Око 95% ин-
фор ма ци ја по сто ји као тзв. „та цит зна ње“. То је за пра во, по кре тач-
ка сна га за ино ва ци је – је ди на по ли тич ка кон ку рент ска пред ност 
ко ја по др жа ва по ли тич ку ор га ни за ци ју у не пред ви ди вом окру же-
њу, (на при мер, по је ди не стран ке има ју пред ност у пре по зна тљи-
вом иде о ло шком ими џу – „де сни“ и „ле ви“, „де сни цен тар“...).

По из ве сним ауто ри ма, по сто ји и тре ћи об лик зна ња, тзв. bac-
kgro und зна ње ко је при па да ор га ни за ци ји на ви шем ни воу.16) Оно 
је, у су шти ни кон тек сту ал но и по ја вљу је се у об ли ку ис ку ства, ви-
зи је и се та ми шље ња ста ри јих и ис ку сни јих ак ти ви ста и по ли ти-
ча ра.

Зна ње у по ли ти ци мо же би ти пред ста вље но у раз ли чи тим по-
јав ним об ли ци ма:

а) Оп ште и спе ци фич но по ли тич ко зна ње. Оп ште зна ње пред-
ста вља ге не рал но зна ње о не ком под руч ју од но сно по ли тич ком по-
љу. Оно је обич но ши ро ко до ступ но, а по је ди нач ни до га ђа ји не ма-
ју ути ца ја на ње га. Спе ци фич но зна ње се од но си на уски сег ме нат 
не ког под руч ја и вр ло је де таљ но. За ви си од окру же ња у ко ме је 
на ста ло и тре ба га увек по сма тра ти у том кон тек сту;

б) Фор мал но и не фор мал но по ли тич ко зна ње. Фор мал но зна-
ње је оно зна ње ко је је сте че но фор мал ним обра зо ва њем и кру-
ни са но од ре ђе ним зва њем, док не фор мал но зна ње пред ста вља сво 
дру го зна ње ко је по је ди нац сти че са мо стал но ван фор ме фор мал-
ног обра зо ва ња;
16) Кр сма но вић, Сте ви ца (2003): Ин фор ма ци о на су шти на ме наџ мен та зна ња, Збор ник ра-

до ва – На уч ни скуп „Know led ge ma na ge ment“, Уни вер зи тет „Бра ћа Ка рић“, Фа кул тет 
за ме наџ мент, Бе о град, стр. 32.
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в) Ин ди ви ду ал но и ко лек тив но по ли тич ко зна ње. Ин ди ви ду-
ал но зна ње је оно ко је по се ду је по је ди нац као је дин ка. Ин ди ви-
ду ал но зна ње че сто под ра зу ме ва ком би на ци ју та цит ног и екс пли-
цит ног зна ња. Мо же би ти ме ха нич ко, ког ни тив но и кон цеп ту ал но. 
Ко лек тив но зна ње пред ста вља оно зна ње ко је по се ду је це ло куп на 
ор га ни за ци ја – и под ра зу ме ва оства ри ва ње ин тер ак ци је из ме ђу по-
је ди на ца или у окви ру гру па, ти мо ва. Ко лек тив но зна ње је ве ћи ном 
та цит но зна ње по де ље но ме ђу чла но ви ма ти ма ко је се раз ви ја као 
ре зул тат за јед нич ког по ли тич ког ра да.

2.КNOWLEDGEMANAGEMENT
–НОВИКОНЦЕПТМЕНАЏМЕНТА

Све до ка сних 90-тих ни је би ло ин те ре со ва ња за ства ри из 
обла сти know led ge ma na ga ment-a или упра вља ња зна њем (КМ). У 
еко но ми ји, тра ди ци о нал на кон ку рент ска пред ност на ба зи еко но-
ми је оби ма усту пи ла је вре ме ном при мат ма њим, спрет ни јим и до-
ви тљи ви јим кон ку рен ти ма. на кон вр то гла вог успе ха број них start-
up ком па ни ја, ком па ни је ши ром све та по сум ња ле су да по тен ци јал 
успе ха мо жда ле жи у зна њу, екс пер ти зи и кре а тив но сти њи хо вих 
за по сле них. По тра жња за про из во ди ма и услу га ма из обла сти 
упра вља ња зна њем је по ра сла, а ско ро већ це лу де це ни ју, ши ром 
све та вла да ве ли ко ин те ре со ва ње за књи га ма, кон фе рен ци ја ма и 
кон сул тан ти ма из ове обла сти.

Спо соб ност кон ти ну и ра ног ге не ри са ња но вих иде ја и ства-
ра ње ка рак те ри сти ка је успе шних не са мо еко ном ских, већ и по-
ли тич ких ор га ни за ци ја. За њих ино ва ци ја пред ста вља део стра те-
ги је. Оне по се ду ју од го ва ра ју ћу „плит ку“ мо дер ну ор га ни за ци о ну 
струк ту ру и ме наџ мент ко ји под сти че ино ва тив ну по ли тич ку ак-
тив ност. Кре а тив ност и ино ва тив ност по сти ће се и ства ра њем ти-
мо ва (а не пар тиј ских „кли ка“, „гру па“ и „фрак ци ја“) ко ји се са-
сто је од љу ди раз ли чи тих струч них про фи ла, што је пред у слов за 
кре и ра ње раз ли чи тих пи та ња и ге не ри са ње но вих иде ја у по ли тич-
ком жи во ту.

Не по сто ји уни вер зал на де фи ни ци ја know led ge ma nag ment-a, 
као што не по сто ји са гла сност о то ме шта know led ge ma nag ment 
са др жи. То је раз лог због ко га је бо ље по сма тра ти га у ши рем кон-
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тек сту. Де фи ни ше се као про цес кроз ко ји ор га ни за ци ја ге не ри ше 
вред ност сво је ин те лек ту ал не имо ви не ба зи ра не на зна њу.17) 

Сва ка де фи ни ци ја know led ge ma nag ment-a са др жи не ко ли ко 
ин те грал них де ло ва:18)

а) Ко ри шће ње до ступ ног зна ња из спо ља шњих из во ра;
б) Уград ња и чу ва ње зна ња у по ли тич ким про це си ма, од но сно 

„про из во ди ма и услу га ма“ у окви ру по ли тич ког тр жи шта;
в) Пред ста вља ње зна ња у ба за ма по да та ка и до ку мен ти ма (по-

ли тич ка до ку мен та ци ја);
г) Про мо ци ја по ра ста зна ња кроз по ли тич ку, као и ор га ни за ци-

о ну кул ту ру и мо ти ва ци ју;
д) Пре нос и ко ри шће ње зна ња кроз це лу по ли тич ку ор га ни за-

ци ју;
ђ) Про це на по ли тич ких ко ри сти до би је них при ме ном зна ња и 

ње го вом уград њом у осно ву ор га ни за ци је.
The Gar ter Gro pu је де фи ни ше као „ди сци пли ну ко ја про мо ви-

ше ин те гри са ни при ступ иден ти фи ка ци ји, упра вља њу и де ље њу 
сред ста ва и мо гу об у хва та ти ба зе по да та ка, до ку мен те, по ли ти ку 
и про це ду ре, као и прет ход но ар ти ку ли са но ис ку ство и екс пер ти зу 
ин ди ви ду а ла ца у пред у зе ћу“.

Sve iby је де фи ни ше као „умет ност ства ра ња вред но сти из не-
ви дљи вих сред ста ва“.19) Као стра те гиј ски по глед на ме наџ мент 
зна ња ко ји са гле да ва је дин ство из ме ђу тех но ло шких и људ ских 
фак то ра као осно ву оп стан ка у про мен љи вом окру же њу „оте ло тво-
ре ње ор га ни за ци о них про це са ко ји те же са деј ству и ком би на ци ји 
по да та ка и ин фор ма ци ја, а ко ји по ве ћа ва ју ка па ци тет“. У пи та њу 
је кон цепт ко лек тив ног зна ња јед не ор га ни за ци је чи ји крај њи циљ 
пред ста вља ефи ка сна при ме на тог зна ња у си ту а ци ја ма до но ше ња 
од лу ка. При то ме зна ње тре ба да бу де рас по ло жи во уз ма ло на по ра 
и тру да, и мо же се при ме ни ти у по ли тич кој прак си.

У ства ри, за наш про блем ин те ре со ва ња, по слу жи ће мо се са-
зна њи ма из обла сти еко но ми је и ме наџ мен та. Та ко, Mo na ta na де-
фи ни ше ме наџ мент зна ња као иден ти фи ко ва ње, ор га ни зо ва ње, 
де ље ње и раз вој зна ња у ком па ни ји; упра вља ње ак тив но сти ма 

17) San to sus, M.; Sur macz. J.: ABC me nadž men ta zna nja, www.cio.con/re se arch/know led-
ge/edit/kmabcs.html 

18) Ма шић, Бра ни слав; Ђор ђе вић-Бо ља но вић, Је ле на (2005): Пер спек ти ве кон цеп та ме-
наџ мен та зна ња, Тре ће са ве то ва ње „На пу ту ка до бу зна ња“, 15-18. сеп тем бар, Но ви 
Сад, Фа кул тет за ме наџ мент, Це ком Бо окс, Но ви Сад, стр. 92.

19) Sve iby, K. E.(1998): The New Or ga ni za ti o nal We alth: Ma na ging and Me a su ring Know led ge 
Ba sed As sets, Ber rett Ko e hler, San Fran ci sco.
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зна ња у ком па ни ји; иден ти фи ко ва ње и уса гла ша ва ње ко лек тив ног 
зна ња ко је обез бе ђу је кон ку рент ност; на чин за по сти за ње ор га ни-
за ци о них ци ље ва пу тем ге не ри са ња, ства ра ња и син те ти зо ва ња и 
де ље ња ин фор ма ци ја, ути са ка, ми шље ња и ис ку ства; ди сци пли на 
усред сре ђе на на си стем ске и ино ва тив не ме то де, ис ку ства и ала те 
у про це су ге не ри са ња, раз ме не, за шти те и ди стри бу ци је зна ња, ин-
те лек ту ал ног ка пи та ла и нео пи пљи ве сво ји не.20)

Ци клус пла ни ра ња и кон тро ле зна ња из обла сти еко но ми је и 
ме наџ мен та, при ме њен у по ли ти ко ло ги ји укљу чу је сле де ће ко ра-
ке:21)

a) Вр ше ње ин вен та ра до ступ ног зна ња у окви ру ор га ни за ци је;
б) При сту па ње при мље ном зна њу;
в) Раз ви ја ње зна ња ко је не до ста је;
г) Ди стри бу и ра ње и упо тре ба зна ња;
д) Од ба ци ва ње зна ња.
Као од го вор на но ве ме наџ мент иза зо ве убр за ња про ме на и 

гло ба ли за ци је, на ста је низ но вих кон це па та ко ји об ли ку ју те о ри ју 
и прак су ме наџ мен та на по чет ку 21. ве ка. Ме ђу њи ма су нај по зна-
ти ји сле де ћи: ор га ни за ци ја ко ја учи, је згро ком пе тент но сти, TQM, 
ре ин жи ње ринг по слов них про це са, стра те ги ја као ре во лу ци ја, en-
ter pri se re so ur ce plan ning, ba lan ced sco re card, e-som mer ce и дру ги.

Као је дан од кон цеп та по сло ва ња ја вља се и know led ge ma na-
ga ment. Ра ди се о јед ном од кључ них кон це па та кре и ра ња кон ку-
рент ске пред но сти у но вој еко но ми ји и ме наџ мен ту. У пи та њу је 
но во на ста ли ин тер ди сци пли нар ни по слов ни кон цепт ко ји у свом 
фо ку су има ор га ни за ци о но зна ње. Уко ре њен је у мно гим ди сци-
пли на ма, укљу чу ју ћи би знис, еко но ми ју, пси хо ло ги ју, по ли ти ку и 
ме наџ мент ин фор ма ци о них си сте ма. Укљу чу је љу де, тех но ло ги ју 
и про це се као ме ђу соб но по ве за не и пре кла па ју ће де ло ве.22)

Упра вља ње зна њем је мул ти ди мен зи о на лан про цес ко ји зах-
те ва исто вре ме ни ефи ка сан ме наџ мент че ти ри обла сти: са др жа ја, 
кул ту ре, про це са и ин фра струк ту ре.

20)  Mon ta na, J., (2000): The Le gal System and Know led ge Ma na ge ment, The In for ma tion Ma-
na ge ment Jo ur nal, Vol. 34, No. 3, p. 54-57.

21)  Ti sen, Re ne; An de ri e sen; An dri e sen, Da niel; De pre, Frank-Le kan (2006): Di vi den da zna nja, 
Adi žes, No vi Sad, str. 242.

22)  Award, E. M.; Gha zi ri, H. M. (2004): Know led ge ma nag ment, Pe ar son Edu ca tion In ter na ti-
o nal, Pren ti ce Hall.
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Сли ка бр. 2 – Обла сти ме наџ мен та зна ња
Из вор: Mer tins, K.; He i sing, P.; Vor beck. J (2001):  
Know led ge Ma na ge ment, Spir nger, Ber lin, p. 129

Са др жај ме наџ мен та зна ња пред ста вља ју зна ња ко ја су нео п-
ход на за ре а ли за ци ју ци ље ва по је ди на ца, гру па и ор га ни за ци је у 
це ли ни. Под зна њем, при то ме, под ра зу ме ва мо по дат ке, од но сно, 
пре ци зни је ре че но, ин фор ма ци је ко је омо гу ћа ва ју оства ри ва ње ре-
зул та та.23)

Са др жај know led ge ma na ga ment-a пред ста вља ју Ex pli cit i Ta cit 
зна ња. При то ме су Ex pli cit зна ња она зна ња ко ја има ју ра зу мљив 
са др жај, ја сну струк ту ру и пре по зна тљи ву фор му, док под Ta cit 
зна њи ма под ра зу ме ва мо зна ња не фор мал ног ти па ко ја се не мо гу 
ја сно и у пот пу но сти об ја сни ти. Иако су Ta cit зна ња по себ но ва жна 
у ор га ни за ци ја ма, по себ на па жња се ипак при да је Ex pli cit зна њем, 
бу ду ћи да се ра ди о зна њи ма ко ја пред ста вља ју пре те жни, а ујед но 
и нај зна чај ни ји са др жај know led ge ma nag ment-a у ор га ни за ци ја ма 
за сно ва ним на ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма.

Ка да го во ри мо о Ex pli cit зна њи ма, је дан део ова ко ор га ни зо ва-
ног зна ња на ла зи се у ра зним до ку мен ти ма ко ји су ускла ди ште ни 
у ба за ма по да та ка ор га ни за ци је, од но сно си сте ми ма из ње ног бли-
жег и да љег окру же ња. У пи та њу је ор га ни зо ва но зна ње ко је се на-
ла зи у до ку мен ти ма ко ји са др же:24)

23) Druc ker, P. F. (1995): Пост ка пи та ли стич ко дру штво, (пре вод са ен гле ског), Гр меч, Бе о-
град, стр. 51.

24) Лон ча ре вић, Ран ко (2003): Обла сти ме наџ мен та зна ња, Збор ник ра до ва – На уч ни скуп 
„Кnow led ge ma nag ment“, Уни вер зи тет „Бра ћа Ка рић“, Фа кул тет за ме наџ мент, Бе о град, 
стр. 67.
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Мо дел ства ра ња зна ња се са сто ји из три еле мен та:25)

1. SE CI про це са ко ји ства ра зна ње кон вер зи јом та цит ног и екс-
пли цит ног зна ња пу тем со ци ја ли за ци је, екс тер на ли за ци је, 
ком би на ци је и ин тер на ли за ци је;

2. Дру ги еле мент је „bа“. Тер мин по ти че од ја пан ске ре чи ко ја 
озна ча ва ме сто, про стор или вре ме у ко ме се ства ра зна ње;

3. Тре ћи еле мент су сред ства зна ња тј. ре сур си по пут ин пу та и 
оут пу та ко ји омо гу ћа ва ју кре и ра ње зна ња.

Ор га ни за ци ја ства ра зна ње ин тер ак ци јом из ме ђу та цит ног и 
екс пли цит ног зна ња. Ова ин тер ак ци ја се де фи ни ше као кон вер зи-
ја. Про це сом кон вер зи је и та цит но и екс пли цит но зна ње се про ши-
ру је и раз ви ја ка ко ква ли та тив но, та ко и кван ти та тив но.

Тво рац SE CI мо де ла де фи ни ше че ти ри нео п ход на про це са у 
кон вер зи ји зна ња: из та цит ног у та цит но – со ци ја ли за ци ја, из та-
цит ног у екс пли цит но ин тер на ли за ци ја, из екс пли цит ног у екс пли-
цит но – ком би на ци ја и из екс пли цит ног у та цит но – екс тер на ли за-
ци ја.

Мудрост

Интелигенција

Знање

Информације

Подаци
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Инфраструктура Процес

Култура Садржај

KNOWLEDGE MANAGAMENT

Имплицитно
знање

Социјализација

Интернализација

Комбинација

Артикулација
(екстернализација)

Екслицитно
знање

Екслицитно
знање

Имплицитно
знање

Сли ка бр. 3 – Об ли ци кон вер зи је зна ња
Из вор: No na ka, I., Toyama, R. Byosi e re, P. (2003): A The ory of Or ga ni za ti o nal 

Know led ge Cre a tion u Hand bo ok of Or ga ni za ti o nal Le ar-ning &Know led ge, Di er-
kes, M., Bert hoin An tal, A., Child, J., No na ka, I., (eds) Ox ford: Ox ford Uni ver sity 

press, str. 491-518

Но во та цит но зна ње се кон вер ту је пу тем ис ку ства ко ја се пре-
но се из ме ђу оних ко ји ра де на истом по ли тич ком про јек ту. У пи-
та њу је пре нос „скри ве ног“ зна ња ме ђу по је дин ци ма пре не го што 
зна ње по ста не екс пли цит но. Ово се нај бо ље мо же илу стро ва ти мо-
де лом уче ња ко је се од ви ја пу тем вер бал ног уче ња, гле да њем и 

25) No na ka, I.; Toyama, R.; Kon no, N., (2000): SE CI, Ba and Le a der ship: a Uni fied Mo del of 
Dyna mic Know led ge Cre a tion, Long Ran ge Plan ning 33, p. 5-34.
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ими та ци јом. Со ци јал ни про це си има ју ве о ма ва жну уло гу у пре но-
ше њу зна ња по је дин ци ма или гру па ма. 

а) Екс тер на ли за ци ја је про цес пре во ђе ња им пли цит ног – та цит 
зна ња у екс пли цит но или ко ди фи ко ва но зна ње (по ли тич ке про це-
ду ре, стан дар ди, вред но сти, ко дек си...).

Но во екс пли цит но зна ње се ства ра са ку пља њем или аку му ла-
ци јом екс пли цит ног зна ња (у и ван ор га ни за ци је), ње го вим ком би-
но ва њем и об ра дом.

На ин ди ви ду ал ном ни воу, ге не ри са но та цит но зна ње мо же 
ини ци ра ти по кре та ње кре и ра ња но вог зна ња пу тем ње го вог пре-
но ше ња про це сом со ци ја ли за ци је. Про цес ин тер на ли за ци је је део 
об на вља ња ин ди ви ду ал ног зна ња (know-how) и пред ста вља по др-
шку об но ве це ле ор га ни за ци је. Овај про цес под ра зу ме ва тре нин ге 
и обу ке до ни воа док се не ке ства ри усво је да се оба вља ју ме ха-
нич ки.

Фак то ри ко ји од ре ђу ју вред ност кон вер зи је зна ња ор га ни за-
ци је су иден ти фи ко ва ни као:26) 1) ви зи ја зна ња; 2) ор га ни за ци о ни 
об лик; 3) под сти цај ни си сте ми; 4) обу ка, тре нинг обра зо ва ње и ор-
га ни за ци о не ру ти не; и 5) вођ ство.

1) Ви зи ја зна ња од ре ђу је за да так и под руч је де ло ва ња ор га-
ни за ци је, и де фи ни ше си стем вред но сти ко ји про це њу је, 
про су ђу је и од ре ђу је ти по ве и ква ли тет зна ња ко јем ор га-
ни за ци ја те жи, ко је ства ра и на ко ме се за др жа ва. Ова ви зи ја 
тре ба да пре ва зи ђе по сто је ће про из во де и тр жи шта, ор га ни-
за ци ју и ин ду стри ју.

2) Ор га ни за ци о ни об лик пред ста вља на чин на ко ји су ор га ни-
за ци ја и по слов ни си стем уоб ли че ни и из гра ђе ни, и као та-
кав се мо же уна пре ди ти или оме сти функ ци је SE CI про це са. 
Та ко, на при мер, ин тер на ли за ци ја и со ци ја ли за ци ја до при-
но се ви со ком до стиг ну ћу у функ ци о нал ној ор га ни за ци ји, а 
екс тер на ли за ци ја и ком би на ци ја у про јект ној ор га ни за ци ји.

3) Под сти цај ни си сте ми мо ра ју би ти до бро ус по ста вље ни ка ко 
би се мо ти ви са ли за по сле ни да по де ле сво је по ли тич ко зна-
ње, ве шти не и спо соб но сти. Сми сао при па да ња по ли тич-
ког, иде о ло шкој, вред но сног и сва ког дру гог, је ве о ма ва жан 
об лик под сти ца ја за осо бу да до при не се ор га ни за ци ји ко јој 
при па да.

26) Сто ја но вић, Ми лош: Стра те ги је у еко но ми ји зна ња, Фа кул тет за ин ду стриј ски ме наџ-
мент, Кру ше вац-Бе о град, 2007, стр. 259.
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4) Кор по ра тив но обра зо ва ње и ор га ни за ци о не ру ти не. На чин 
на ко ји чла но ви ор га ни за ци је ви де при ступ зна њу и про це су 
ства ра ња зна ња, и ка ко ме ђу соб но ути чу, има ве ли ки зна чај 
на вред ност кон вер зи је зна ња. Ме ђу тим, ка ко је ор га ни за ци-
ја исто вре ме но и пред мет инер ци је, за њу је по не кад те шко 
да рас ки не са пре ђа шњим ис ку стви ма, због че га са да шње 
мо гућ но сти тре ба да по кре ну ор га ни за ци ју на бу ду ће уче ње 
и ак ци је.

5) Вођ ство ор га ни за ци ји да је во љу и пра ва ко ји се не мо гу про-
на ћи у тр жи шним сна га ма. Ли де ри ути чу на вред ност кон-
вер зи је зна ња ства ра њем ви зи је зна ња, уоб ли ча ва њем ар хи-
тек ту ре зна ња и бо дре њем ор га ни за ци о ног обра зо ва ња.

Сле де ћи еле мент у ства ра њу зна ња је ba. Тер мин во ди по ре кло 
од ја пан ске ре чи и озна ча ва ло ка ци ју или кон текст ве зан за ства-
ра ње зна ња. Кон текст је од ре ђен уче сни ци ма и на чи ном њи хо вог 
ра да. Тер мин ba не мо ра да озна ча ва фи зич ко ме сто, већ се мо же 
ра ди ти о кул тур ном, со ци јал ном и исто риј ском кон тек сту ко ји је 
зна ча јан за сва ког рад ни ка и ко ји му омoгућава да на пра ви на-
чин раз у ме од ре ђе ну ин фор ма ци ју. Ba је ме сто где је ин фор ма ци ја 
схва ће на и где по ста је зна ње. Кључ ни кон цепт у раз у ме ва њу овог 
еле мен та је ин тер ак ци ја. Зна ње не ства ра по је ди нац кроз ин ди ви-
ду ал но де ло ва ње, већ оно на ста је кроз про цес ин тер ак ци је из ме ђу 
по је ди на ца, те из ме ђу по је ди на ца и окру же ња.

По след њи еле мент у мо де лу кре и ра ња зна ња су сред ства зна-
ња, од но сно спе ци фич ни еле мен ти ко ји се ко ри сте у ства ра њу 
вред но сти. Ту спа да ју по ли тич ко по ве ре ње, уло ге и ру ти не. По-
ве ре ње је основ ни услов да би зна ња де ли ли сте че но зна ње кроз 
про цес со ци ја ли за ци је. Ја сно де фи ни са не уло ге пред у слов су и за 
ја сни је де фи ни са на зна ња ко је је нео п ход но сте ћи за из вр ша ва ње 
не ког за дат ка. Ру ти не омо гу ћа ва ју рад ни ци ма упу ће ност у зах те-
ве и оче ки ва ња у оба вља њу раз ли чи тих по сло ва или пре у зи ма ње 
раз ли чи тих уло га и јед на ку мо гућ ност у ства ра њу зна ња. Сред ства 
зна ња се из гра ђу ју и ко ри сте ис кљу чи во уну тар јед не ор га ни за ци-
је. No na ka да је мо дел ка те го ри за ци је у ко ме сред ства зна ња де ли у 
че ти ри ка те го ри је:27)

1. Сред ства зна ња за сно ва на на ис ку ству са сто је се од та цит-
ног зна ња ко је се из гра ђу је и пре но си ди рект ним кон так том 

27) No na ka, I.; Toyama, R.; Kon no, N. (2000): SE CI, Ba and Le a der ship: a Uni fied Mo del of 
Dyna mic Know led ge Cre a tion, Long Ran ge Plan ning 33, p. 5-34.
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из ме ђу по ли тич ких су бје ка та. По ли тич ке ве шти не и know-
how ко је су по је дин ци сте кли пу тем ис ку ства у по ли тич кој 
ак ци ји на при мер, из.... ) ти пи чан при мер ове ка те го ри је;

2. Кон цеп ту ал на сред ства зна ња ко ја се са сто је од екс пли цит-
ног зна ња из ра же ног цр те жи ма, ше ма ма, сим бо ли ма;

3. Си сте ма тич на сред ства зна ња ко ја укљу чу ју си сте ма ти зо ва-
на зна ња (у по ли ти ци се ве зу ју за по ли тич ку те о ри ју, а пре 
све га по ли тич ку иде о ло ги ју по кре та, или стран ке, чак – др-
жа ве).
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Комбинација
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Екслицитно
знање

Екслицитно
знање

Имплицитно
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Системска стратегија
у политици

Системска мерења
знања

Системски развитак
знања 

(развојни менаџмент у политици)

Дистрибуција системског
знања 

Стицање системског
знања 

Чување системског
знања 

Системско филтрирање
знања и употреба и 

селективно “неучење”

Системска идентификација
политичких знања

Системски циљеви
знања

Сли ка бр. 4 – Кључ не ди мен зи је  
стра те гиј ског ме наџ мен та зна ња

Из вор: Усво је но од Probst (1998): Прак тич ни ме наџ мент зна ња:  
Мо дел ко ји ра ди, при зна, Ar tur D. Litl,  дру га че твр ти на 1999.

а) Ци ље ви зна ња да ју пра ва ме наџ мент ским ак тив но сти ма. 
Они од лу чу ју ко је зна ње пред ста вља стра те шки ре ле ван тан ре сурс 
и ко је спо соб но сти тре ба ју да се раз ви ју. Ови ци ље ви мо гу би ти 
нор ма тив не, стра те шке или опе ра тив не при ро де.

б) Иден ти фи ка ци ја зна ња под ра зу ме ва под у пи ра ње по сто је-
ћег зна ња. ор га ни за ци је се че сто су сре ћу са си ту а ци јом да не зна ју 
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тач но ко је је зна ње рас по ло жи во. Не по сто је тач не ин фор ма ци је 
ко је узи ма ју у об зир екс пер те ко ји су до ступ ни као ни то где су они, 
или ко је је ис ку ство већ при ку пље но и где. 

в) Сти ца ње зна ња се ко ри сти ка ко за из град њу бу ду ћих пред-
но сти, та ко и за ства ра ње уну тра шњег по тен ци ја ла и ра ста.

г) Раз ви так зна ња се за сни ва на про из вод њи но вих спо соб но-
сти, но вих, бо љих иде ја и про це са по бољ ша ња осо би на. Он под ра-
зу ме ва све на по ре у ко ји ма ме наџ мент ис ка зу је ин те рес за кре а ци ју 
уну тра шњих или спо ља шњих спо соб но сти по ли тич ке ор га ни за ци-
је.

д) Ди стри бу ци ја зна ња је основ ни пред у слов кре и ра ња изо-
ло ва ног, до ступ ног ис ку ства ко ри сног за ор га ни за ци ју као це ли ну. 
При то ме тре ба са гле да ти но си о це зна ња, вр сту њи хо вог зна ња и 
сте пен у ко ме са да тим зна њем рас по ла жу. У том по гле ду, нео п хо-
дан је зна чај ни опис и кон тро ла сте пе на ди стри бу ци је по ли тич ких 
зна ња.

ђ) Ко ри шће ње зна ња, од но сно про дук тив на екс пло а та ци ја зна-
ња. Ефи ка сна иден ти фи ка ци ја и ди стри бу ци ја зна ња не под ра зу-
ме ва увек и ефи ка сну упо тре бу то га зна ња. Упо тре ба не по зна тог 
зна ња је огра ни че на спек тром ба ри је ра. 

е) Чу ва ње зна ња из и ску је ве ли ке на по ре. Ор га ни за ци је не сме-
ју до пу сти ти да у про це су бу ђе ња ре ор га ни за ци је оне из гу бе де ло-
ве сво је ме мо ри је.

ж) Ме ре ње и ево лу ци ја не са мо по ли тич ког, већ и ор га ни за-
ци о ног зна ња. Ме на џе ри зна ња, за раз ли ку од ме на џе ра фи нан си-
ја, не мо гу се осло ни ти на ис про бан и си гу ран си стем ин ди ка то ра 
и про це ду ра ме ре ња, већ кон стант но мо ра ју про би ја ти по сто је ће 
окви ре.

Да би се сма њио стра те гиј ски раз мак, по ли тич ка ор га ни за ци ја 
мо ра зна ти ко ји су из во ри ње ног зна ња. Они мо гу би ти ин тер ни 
и екс тер ни, при че му ор га ни за ци ја тре ба да се осла ња на ко ри-
шће ње оба из во ра. Ко ри шће ње ис кљу чи во ин тер ног зна ња зна чи 
да ор га ни за ци ја има кон зер ва тив ну стра те ги ју зна ња, док ор га ни-
за ци ја ко ја при ба вља зна ње са мо соп стве ним ис тра жи ва њем во ди 
агре сив ну стра те ги ју зна ња, ко ја се огле да у ис тра жи ва њу јав ног 
мње ња, и на осно ву то га до брих и ва лид них по ли тич ких про це на 
за ак ци ју.
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По сто је ће зна ње је по треб но ка те го ри са ти по раз ли чи тим 
осно ва ма ка ко би се ство ри ла но ва ма па по ли тич ких зна ња. У том 
по гле ду, зна чај на је по де ла зна ња на су штин ско, на пред но и ино-
ва тив но. Су штин ско зна ње је ми ни мум ши ри не зна ња по треб но за 
„уче шће у игри“. На пред но зна ње омо гу ћа ва ви тал ност у од но си-
ма са по ли тич ким кон ку рен ти ма на по ли тич ком тр жи шту, по се ду је 
са зна ње о стра те гиј ском ри зи ку (swot ана ли за – пред но сти, не до-
ста ци, не га тив ни и по зи тив ни ути ца ји) као и стра те гиј ском раз ма-
ку зна ња по ли тич ког су бјек та (шта тре ба, а шта објек тив но „мо же 
да се ура ди на по ли тич кој сце ни“). Ино ва тив но зна ње омо гу ћа ва 
во де ћу уло гу у сво јој обла сти и да се зна чај но раз ли ку је од кон ку-
ре на та (реч је о тзв. „раз ма ку зна ња – да кле, оно га што по ли тич ки 
су бјект „мо ра да зна“ да би био кон ку рен тан на по ли тич кој сце ни 
и оно га што за и ста зна и мо же да ре а ли зу је.

Са гле да ва ње ал тер на тив них стра те ги ја упра вља ња зна њем 
зах те ва кон стру и са ње ма три це са две ди мен зи је: про це си зна ња 
(ко ји мо гу би ти тран сфер и кре и ра ње) и до мен зна ња (по сто је ће 
и но во).

По сто је че ти ри ге не рич ке стра те ги је зна ња: ја ча ње, ши ре ње, 
при ба вља ње и ини ци ја тив ност.

Мудрост

Интелигенција

Знање

Информације

Подаци

сл-1

Инфраструктура Процес Иницијативна
стратегија

Стратегија
прибављања

Стратегија
експанзије

Стратегија
ојачавања

Култура Садржај

KNOWLEDGE MANAGAMENT

Имплицитно
знање

Социјализација

Интернализација

Комбинација

Артикулација
(екстернализација)

Екслицитно
знање

Екслицитно
знање

Имплицитно
знање

Системска стратегија
у политици

Системска мерења
знања

Системски развитак
знања 

(развојни менаџмент у политици)

Дистрибуција системског
знања 

Стицање системског
знања 

Чување системског
знања 

Системско филтрирање
знања и употреба и 

селективно “неучење”

Системска идентификација
политичких знања

Системски циљеви
знања

Слика бр. 5 - Че ти ри стра те ги је зна ња

Из вор: Van Krogh, G. (2001): Ma na ging The Most of Your Com pany’s Know led ge: 
a Stra te gic Fra me work, Long Ran ge Plan ning 34, str. 427.

а) Стра те ги ја оја ча ва ња по чи ње од по сто је ћег зна ња и фо ку си-
ра се на тран сфер тог зна ња ши ром ор га ни за ци је. По ма же да се по-
ве ћа ефи ка сност по ли тич ких апли ка тив ни опе ра ци ја и да се сма њи 
мо гу ћи ри зик у опе ра ци ја ма. Тран сфер зна ња је би тан за кон со ли-
да ци ју као и за ста би ли за ци ју ак тив но сти. Де ље ње зна ња из ме ђу 
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до ме на и ни воа ру ко во ђе ња, упра вља ња и од лу чи ва ња по ма же по-
бољ ша њу ино ва тив них про це са.

б) Стра те ги ја екс пан зи је про из и ла зи из по сто је ћег до ме на зна-
ња ор га ни за ци је, и има за циљ кре и ра ње зна ња осла ња ју ћи се на 
по сто је ће по дат ке, ин фор ма ци је и зна ње. Ак це нат је на по ве ћа њу 
ши ри не и ду би не зна ња, по бољ ша њем оно га што се зна, и ства ра-
њем но вог ис ку ства ре ле вант ног за кре и ра ње зна ња у прак тич ној 
по ли ти ци. Ино ва ци ја се оства ру је кре и ра њем но вих ино ва ци ја - 
про це са и на осно ву по сто је ћег до ме на зна ња.

в) Стра те ги ја при ба вља ња је екс тер но ори јен ти са на стра те ги-
ја. Кључ ни раз лог је да се ство ри но ви до мен зна ња тран сфе ром 
зна ња из екс тер них из во ра. Тран сфе ром но вог зна ња од по сто је ћег 
по ли тич ког су бјек та ства ра ју се прет по став ке бу ду ће ино ва ци је.

г) Ини ци ја тив на стра те ги ја зах те ва ства ра ње ти мо ва чи ја је од-
го вор ност да ство ре но ве до ме не зна ња. Ова стра те ги ја мо же има-
ти дво јак ути цај на стра те гиј ске ци ље ве. Пр во, мо же да до при не се 
ства ра њу ино ва ци ја, а дру го, да се по слов ни про це си во де на но ви 
на чин ка ко би се по ве ћа ла њи хо ва ефи ка сност. Ства ра се но во зна-
ње за ра ди кал ну ино ва ци ју про це са и бо ље при ла го ђа ва ње.

3.ЛАНАЦЗНАЊАУПОЛИТИЧКОЈОРГАНИЗАЦИЈИ

Упра вља ња зна њем зах те ва ју по зна ва ње кон цеп та ни за ме ђу-
соб них ин тер ак ци ја бит них у кре и ра њу ци клу са ино ва ци је зна ња. 
Реч је о лан цу зна ња (know led ge shain), при че му овај ла нац чи не 
че ти ри еле мен та ко ја пред ста вља ју су шти ну ко ри сно сти упра вља-
ња зна њем. То су: уну тра шња све сност по ли тич ке ор га ни за ци је, 
уну тра шња ре ак тив ност, спо ља шња све сност и спо ља шња ре ак-
тив ност. 

Уну тра шња све сност по ли тич ке ор га ни за ци је пред ста вља спо-
соб ност бр зе про це не ње не ком пе тен ци је и укуп них вла сти тих ве-
шти на. 

Уну тра шња ре ак тив ност се огле да спо соб но сти ор га ни за ци је 
да ис ко ри сти сво ја зна ња и кључ не по ли тич ке ком пе тен ци је та ко 
што ће их што бр же и ефи ка сни је угра ди ти на по ли тич ком тр жи-
шту. 

Спо ља шња све сност пред ста вља спо соб ност ор га ни за ци је да 
што тач ни је про це ни свој по ло жај на „по ли тич ком тр жи шту“, да 
пра во вре ме но уоча ва трен до ве (на при мер, „по ну ду и по тра жњу“). 
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По ред то га, уз са гле да ва ње тре ну тих зах те ва „тр жи шта“, ор га ни-
за ци ја мо ра има ти спо соб ност пра во вре ме не про це не и бу ду ћих 
по ли тич ких кре та ња (стра те гиј ска, ду го роч на про це на).

Спо ља шња ре ак тив ност под ра зу ме ва спо соб ност по ли тич ке 
ор га ни за ци је да се при ла го ђа ва зах те ви ма бр же и успе шни је од ње-
них кон ку ре на та, што је, за пра во, су шти на по ли тич ке кон ку рент-
ске пред но сти.

Ор га ни за ци о ну кул ту ру чи не број не ка рак те ри сти ке, од ко јих 
су нај зна чај ни је сле де ће:28)

1. Ино ва тив ност и спрем ност на по ли тич ки ри зик и под ра зу-
ме ва сте пен охра бри ва ња по ли тич ких су бје кат да бу ду ино-
ва тив ни и да пре у зму ри зик;

2. Во ђе ње бри ге о де та љи ма. Сте пен из ло же но сти ре ле вант-
них по ли тич ких су бје ка та пре ци зно сти ма, ана ли за ма и бр зи 
о де та љи ма;

3. Ори јен та ци ја пре ма ре зул та ти ма. Сте пен фо ку си ра ња ме-
наџ мен та на ре зул та те и оutpute пре не го на тех ни ке и про-
це ду ре ко ји се ко ри сте за оства ри ва ње тих оutputa;

4. Ори јен та ци ја пре ма љу ди ма. Сте пен на ко јем ме наџ мент од-
лу ке узи ма ју у об зир њи хов ути цај на љу де у по ли тич кој и 
ши ре, у по ли тич ком жи во ту ор га ни за ци је;

5. Ори јен та ци ја пре ма ти мо ви ма. сте пен ко ји рад не ак тив но-
сти ор га ни зу је као тим ске пре не го као ин ди ви ду ал не;

6. Агре сив ност. Сте пен на ко ме је осо бље „агре сив но“ и ком-
пе ти тив но пре не го нон ша лант но;

7. Ста бил ност. Сте пен у ко јем ор га ни за ци о не ак тив но сти про-
мо ви шу одр жа ва ње ста ту са quo у од но су на раст.

Јед но од зна чај них обла сти know led ge ma nag ment-а пред-
ста вља про цес оба вља ња ак тив но сти ме наџ мен та зна ња у свр ху 
оства ре ња прет по став ки да се бла го вре ме но и ефи ка сно ре а ли зу ју 
ци ље ви по је ди на ца, гру па и ор га ни за ци је.

За по ли тич ку ор га ни за ци ју, а по го то во по ли тич ку ин сти ту ци-
ју, ва жне су сле де ће од ред ни це пој ма know led ge:

а) know led ge managаment пред ста вља иден ти фи ко ва ње зна ња, 
сти ца ње зна ња, раз ви ја ње зна ња, по де лу зна ња, ко ри шће ње 
зна ња, за др жа ва ње, од но сно чу ва ње зна ња;29)

б) know led ge ma na ga ment по кри ва три глав не ак тив но сти зна-
ња: ге не ри са ње, ко ди фи ка ци ју и тран сфер;30)

28) Rob bins, P. S. (1998): Or ga ni za ti o nal Be ha vi or, Pren ti ce-Hall, New Jer sey, str. 595-596.
29) Mer tins, K.; He i sing, P.; Vor beck, J. (2001): Know led ge ma nag ment, Sprin ger, Ber lin, str. 

234-235. 
30) Rug gles, R. L. (1997): Know led ge ma nag ment To ols, Bu ter worth-He i ne mann, Bo ston, str. 1.
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в) know led ge ma na ga ment је про цес ге не ри са ња, оце не, фил-
три ра ња, усва ја ња, син те зе, ка та ло ги зо ва ња, скла ди ште ња, 
се лек то ва ња и ко ри шће ња зна ња.31)

Про цес упра вља ња зна њем, пред ста вљен би ова ко из гле дао:

Мудрост

Интелигенција

Знање

Информације

Подаци

сл-1

Инфраструктура Процес

Иницијативна
стратегија

Стратегија
прибављања

Стратегија
експанзије

Стратегија
ојачавања

Култура Садржај

KNOWLEDGE MANAGAMENT

Имплицитно
знање

Социјализација

Интернализација

Комбинација

Артикулација
(екстернализација)

Екслицитно
знање

Екслицитно
знање

Имплицитно
знање

Системска стратегија
у политици

Системска мерења
знања

Системски развитак
знања 

(развојни менаџмент у политици)

Дистрибуција системског
знања 

Стицање системског
знања 

Чување системског
знања 

Системско филтрирање
знања и употреба и 

селективно “неучење”

Системска идентификација
политичких знања

Системски циљеви
знањаКодификација 

знање
Примена

знања
(примењена 

политика)

Знање у
политици

Дељење
знања

Трансфер
знања

Генерисање
знања

Складиштење 
знања

Мапирање 
знања

(политичке мапа)

Сли ка 6. - То чак про це са упра вља ња зна њем  
и под про це си упра вља ња зна њем

Из вор: Ста ро вић Д., Ma rr; B. (2003): Un der stan ding cor po ra te va lue:  
ma na ging and re por ting in tel lec tual ca pi tal, CI MA

Ге не ри са ње зна ња об у хва та сет про це са ко ји се из вр ша ва ју у 
ци љу по ве ћа ња сред ста ва зна ња. По сто је два на чи на ге не ри са ња 
зна ња: 1) акви зи ци ја (сти ца ње) зна ња; и 2) раз вој (ства ра ње) зна-
ња.

Акви зи ци ја зна ња је про цес осва ја ња и до но ше ња зна ња из 
екс тер ног окру же ња у по ли тич ку ор га ни за ци ју. Нај јед но став ни-
ји на чин сти ца ња зна ња је ку по ви на не до ста ју ћих сред ста ва зна-
ња (ку по ви на софт ве ра, за по шља ва ње екс пе ра та, итд.). Ме ђу тим, 
сред ства зна ња се мо гу и из нај ми ти (пла ћа њем кон сул та на та да ре-
ше спе ци фич не про бле ме или ус по ста ве од но се ме ђу по ли тич ким 
су бјек ти ма).

Ства ра ње зна ња је про цес раз во ја но вих сред ста ва зна ња у 
окви ру по ли тич ке ор га ни за ци је. С об зи ром да је овај про цес уско 
ве зан за про цес ин ди ви ду ал ног уче ња, сти ца ње зна ња мо же би ти 
31) Mer tins, K.; He i sing, P. (2001): Know led ge ma nag ment, Sprin ger, Ber lin, str. 132.
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ре зул тат или слу чај не ин ди ви ду ал не ак тив но сти или план ске по-
ли ти ке ор га ни за ци је.

Не ки ауто ри сма тра ју да у окви ру ге не ри са ња зна ња по сто ји 
још је дан пот про цес – осва ја ња зна ња. То под ра зу ме ва уче ство ва-
ње на раз ли чи тим тре нинг кур се ви ма, чи та ње раз ли чи тих књи га, 
ча со пи са, пре тра жи ва ње на Ин тер не ту, бен џмар кинг и дру ге слич-
не ак тив но сти. Зна ње се тра жи у окви ру исте по ли тич ке ор га ни за-
ци је, од дру гих ор га ни за ци ја, на уч но ис тра жи вач ких и кон сул тант-
ских ор га ни за ци ја и слич но. По треб но је да нео п ход но зна ње бу де 
про на ђе но бр зо и ла ко ка ко би оно би ло ис ко ри шће но у про це су 
од лу чи ва ња и спро во ђе њу од лу ка.

Ма пи ра ње зна ња је про цес иден ти фи ка ци је сред ста ва зна ња 
у окви ру ор га ни за ци је и де фи ни са ње при сту па овим сред стви ма. 
Омо гу ћа ва ње сва ко ме у ор га ни за ци ји да при сту пи по сто је ћем зна-
њу и олак ша ва ства ра ње но вих сред ста ва зна ња.

Де ље ње зна ња је про цес ко ји омо гу ћа ва да се зна ње ши ри кроз 
по ли тич ку ор га ни за ци ју. Глав на пре пре ка де ље њу зна ња је што је 
зна ње че сто из вор  мо ћи ко ји се љу бо мор но чу ва. Де ље ње зна ња 
се мо же спро ве сти кроз фор мал не или не фор мал не про це се. Фор-
мал ни про це си об у хва та ју са стан ке, се ми на ре, ра ди о ни це, ба зе по-
да та ка или ин тер на до ку мен та. Не фор мал ни про це си об у хва та ју 
опу ште не ди ску си је из ме ђу по је ди на ца. Де ље ње зна ња се мо же 
по др жа ти од го ва ра ју ћом ИТ ин фра струк ту ром, као што је on-li ne 
ба за по да та ка, скла ди ште зна ња, ин тер нет, итд. 

Тран сфер зна ња је про цес раз ме не зна ња из ме ђу ког ни тив них 
си сте ма. Че сто се раз ли ку је тран сфер зна ња уну тар ор га ни за ци је 
(ин тра-ор га ни за ци о ни тран сфер) или из ме ђу ор га ни за ци ја (ин тер-
ор га ни за ци о ни тран сфер). Ка да се тран сфер зна ња де ша ва уну тар 
ор га ни за ци је, из ме ђу раз ли чи тих ор га ни за ци о них де ло ва, гру па 
или по је ди на ца, он да се овај про цес у пот пу но сти по кла па са де-
ље њем зна ња. Ме ђу тим, ка да тран сфер зна ња об у хва та не ко ли ко 
ком па ни ја, он да овај тран сфер зна ња има ка рак те ри сти ке про це са 
сти ца ња зна ња.
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Високaструковнaшколaзапропагандуиодносесајавношћу
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ПРОБЛЕМАТИКАИМЕТОДЕЕВАЛУАЦИЈЕ
МЕДИЈСКОГИПРДЕЛОВАЊА1)

Сажетак
Рад анализира проблематику евалуације медијског и
ПРделовања,каоиметодекојесекористеупроцесу
исте.Евалуацијасепримењујенесамоуопсежнијем
медијскомделовањупопутмедијскихкампања,већи
оглашавању,односимасајавношћуисвимосталимвр
стамапромотивнопропаганднихактивности.Њена
сврхајевишеструка:поредосновнемерењаефеката
деловања,вршисеирадикорекцијаидокументовања
извршеног.Стога јењена примена потребна у свим
етапама медијског деловања. Међутим, велики део
практичносенеруководиовомидејомвећевалуацију
остављајузасамкрајактивностиувидусумирања
чимесе(понекадизначајно)губинаефективностииз
вршењапланираног.Проблемсигурностипроцесапо
везанјесадинамичношћуимултидисциплинарношћу
медијскихиПРактивности.Какосуонеусмеренена
друштво (уцелиниилињеговесегменте),које јепод
утицајемразнихделовања,оценајечестоподложна
великојтолеранцији.Случајевиукојима јепроценат
грешкемалиуглавномсуретки,такодасепредте
оретичаримаиистраживачимамедија,оглашавања,
односаса јавношћуисл. јављапроблемкојизахтева
озбиљноангажовањенагенералномнивоу.
Кључнеречи:евалуација/медијииПР/кампања/ме
рење/тест/рејтинг

1)  Рад је на стао ин те пре ти ра њем и даљ њом раз ра дом ода бра них са др жа ја ма ги стар ске 
те зе мр Не на да Пе ри ћа:  Медијапланирање–стањеиперспективеуСрбији, Фа кул тет 
драм ских умет но сти, 2006, Бе о град и док тор ске те зе истог ауто ра: Креирањеиевалу
ацијамедијскеполитике–напримеруВојскеСрбије, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, 
Уни вер зи те та Ме га тренд у Бе о гра ду.
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Mе ре ње-ева лу а ци ја је сте про цес ана ли зе ко ји се при ме њу је у 
ме диј ском, ПР де ло ва ња, као и свим про мо тив но-про па ганд-

ни мим ак тив но сти ма. Ако би смо се ру ко во ди ли ко тле ров ским при-
сту пом (Kot hler, 1978-1991) и ње го вом де фи ни ци јом 4П прет ход но 
на бра ја ње об у хва та све ATL и BTL (abo we/be low the li ne) ак тив но-
сти. Циљ ева лу а ци је је ге не рал на оп ти ми за ци ја у са да шњим или 
бу ду ћим ак тив но сти ма: по ве ћа ње успе шно сти уз скра ће ње рад них 
про це са и сма ње ње тро шко ва. Чи та оц би мо гао по ми сли ти да се 
ра ди о стрикт но по слов ној иде ји, но ка ко се ра ди о ме диј ском или 
ПР де ло ва њу ко је мо же има ти и свој еду ка тив ни, кул ту ро ло шки 
или ху ма ни зна чај, ма кар у ви ду естет ске ком по нен те, не тре ба ис-
кљу чи ва ти и на ве де не ком по нен те2). Ева лу а ци ја се од но си на:

– ме ре ње ефек тив но сти учи ње ног, 
– уви ђа ње гре ша ка и ис пра вља ње истих (по мо гућ ству у са мом 

то ку), 
– до би ја ње иде ја за по бољ ша ње у на ред ној ета пи или де ло ва-

њу и
– до ку мен то ва ње ефе ка та де ло ва ња-учи ње ног
Иако се ева лу а ци ја у ор га ни за ци о ном сми слу нај че шће ста вља 

на крај про це са ме диј ског, ПР или не ког про мо тив но-про па ганд ног 
де ло ва ња бит но је на гла си ти да се она вр ши и то ком це ло куп ног 
про це са, од са мог по чет ка. Услед то га се сва ка озбиљ но пла ни ра ње 
ак тив но сти из на ве де них обла сти се вр ши та ко да су оне под ло жне 
из ме на ма “у хо ду” или це ло куп ном про це су про дук ци је. Основ ни 
усло ва за при ме ну ева лу а ци је је сте де фи ни са ње тран спа рент них, 
мер љи вих ци ље ва и ета па у оства ре њу истих. Ја сно је да је пла-
ни ра ње и спро во ђе ње ме диј ске по ли ти ке, ме диј ских и ПР кам па-
ња сло жен си стем ко ји мо же би ти угро жен и јед ним по гре шно по-
ста вље ним еле мен том: не пре ци зним ис тра жи ва њи ма, по гре шном 
про це ном циљ ног ауди то ри ју ма, не а де кват но ис пла ни ра ним бу џе-
том, ло ше осми шље ним или кре и ра ним ко му ни ка циј ским апе ли ма 
итд. Услед то га је ева лу а ци ја бит на у свим ета па ма као ко рек тив ни 
фак тор чи та вог де ло ва ња. Ло гич но, сва ки рад и рад ни про цес тре-
ба да се ева лу и ра, а од нос ула га ња енер ги је и вре ме на ко ја ор га ни-
за ци ја да је за то је пи та ње си сте ма ти за ци је про це са или тре нут них 
окол но сти. У том сми слу, ева лу а ци ја у ме диј ском и ПР де ло ва њу 
мо ра да бу де пра во вре ме на и ефи ка сна-до вољ но бр за да ис пра ти 
ток не ког про це са и ко ри гу је га ако је по треб но. 
2)  Na ža lost, ove kom po nen te sve vi še ustu pa ju me sto oni ma ko je ima ju is klju či vo ko mer ci jal ni 

ka rak ter. Prim. aut.
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Де ша ва се да и ис ку сни пла нер ски ти мо ви за не ма ре ева лу а ци-
ју у не ким фа за ма услед бр зи не про дук ци је у ме ди ји ма ко ја мо же 
би ти из у зет но ви со ка или се не на да но по ве ћа ти, али од ре ђе но (па 
и ми ни мал но) одва ја ње вре ме на је нај че шће по треб но. Ге не рал но 
гле да но, оце њи ва ње тре ба да об је ди ни све де ло ве про це не у јед ну 
ко ја ће ис пу ни ти че ти ри на ве де на сег мен та ева лу а ци је. У том сми-
слу, је дан од за да та ка пла не ра је сте да фор ми ра ме тод ева лу а ци је 
и пре ве де га у до ку мент са де фи ни са ном ти пом те сто ва (ко ји ће 
на да ље би ти по ја шње ни) и оце њи ва ња и по ве же их са кон крет ним 
ета па ма у де ло ва њу, спро во ђе њу пла но ва. У за ви сно сти од ти па 
ак тив но сти и ње них основ них ци ље ва та ко фор ми ра ни си стем оце-
њи ва ња ће се раз ли ко ва ти од слу ча ја до слу ча ја, али иде ја и осно ва 
кон цеп та су го то во увек исти. Рад ће по ку ша ти да при ка же (и евен-
ту ал но про ши ри) све ре ле вант не ме то де и ти по ве те сто ва ко ји би 
се мо гли ко ри сти ти у про це су ева лу а ци је.

ПРОБЛЕМЕВАЛУАЦИЈЕМЕДИЈСКОГИПРДЕЛОВАЊА

Ме ре ња ефек тив но сти је дан су од ве чи тих про бле ма ме диј ског 
де ло ва ња, огла ша ва ња и од но са са јав но шћу, свих ATL и BTL ak-
tiv no sti. Ева лу а ци ја је јед на од оних флу ид них ства ри у на бро ја ним 
ко ја се че сто јед ним де лом осла ња на осе ћај ти ма ко ји је вр ши. 
Узрок ово ме је сте не по сто ја ње уни вер зал ног на уч ног апа ра та ко-
јим се мо же ово учи ни ти или је он рет ко ка да до сту пан. По сто ји 
то ли ко фак то ра ко ји ути чу на ефи ка сност, на при мер, јед не ме диј-
ске кам па ње да је нај че шће не мо гу ће из вр ши ти си нер ги ју, а по том 
ко ре ла ци ју ре зул та та тих по је ди нач них фак то ра. До ду ше, по не кад 
су мар ке тин шко-огла ши вач ки ци ље ви то ли ко пре ци зно де фи ни са-
ни и јед но став ни за им пле мен та ци ју, а тр жи ште та ко по ста вље но 
да је мо гу ће ја сно од ре ди ти шта је сте а шта ни је има ло ефек та у 
кам па њи. На жа лост пла не ра ме ди ја и прак ти ча ра, ова кви слу ча је-
ви су и ви ше не го рет ки.

Про блем ме ре ња про из и ла зи из чи ње ни це да:
– су ме диј ско или ПР де ло ва ње нај че шће јед на од ва ри ја бли у 

про мо ци о ном (ATL-BTL) мик су,
– на про мо тив но-про па ганд не на по ре/про да ју ути чу и број ни 

екс тер ни фак то ри (кон ку рен ти, 
– ме диј ска сли ка, пла те жне мо гућ но сти циљ не гру пе, со ци јал-

ни усло ви итд.) и
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– по сто ји вре мен ски ра спон у де ло ва њу (про блем од ло же ног 
ефек та)

За ре зул тат има мо по де лу ми шље ња те о ре ти ча ра и прак ти ча ра 
ка да је реч о иден ти фи ко ва њу ефе ка та ме диј ског и ПР де ло ва ња на 
оне ко ји ефек те ви де са мо у ње го вом ути ца ју на про да ју, и оне ко ји 
сма тра ју да се мо же го во ри ти са мо о по сред ним ефек ти ма, тзв. ко-
му ни ка ци о ним ефек ти ма (што је при мен љи ви је у слу ча ју кам па ња 
не ко мер ци јал ног ка рак те ра). Ева лу а ци ја ме диј ског и ПР де ло ва ња 
је, услед ком плек сно сти објек та, је дан од рет ких сег ме на та мар-
ке тин га ко ји у прет ход них пар де це ни ја ни је до жи вео су штин ски 
раз вој. Ква ли тет и ме то ди ка те сти ра ња су се по ве ћа ва ли, као и ин-
фор ма тич ки си сте ми за рад, али пред ло зи и ино ва ци је це ло куп ног 
про це са су се фор ми ра ли на осно ву већ по сто је ћих ме то да. 

Нај ло гич ни је је да у слу ча ју ко мер ци јал них кам па ња тре ба 
ком би но ва ти оба на ве де на при сту па. То, на рав но, усло жња ва ева-
лу а ци ју, али је и чи ни ква ли тет ни јом ако се про це на из вр ши до-
вољ но сту ди о зно. У сва ком слу ча ју, што су ци ље ви ме диј ског де-
ло ва ња ја сни је по ста вље ни, то је и њи хо во ме ре ње јед но став ни је. 
Крај њи ефе кат свих ак ци ја пред у зе ћа је сте ни во оства ре не про да је 
или по зи ти ван имиџ у јав но сти. Ме ђу тим, про бле ми пре ци зног ме-
ре ња до при но са огла ша ва њу до хот ку, до ве ли су до то га да те о ре-
ти ча ри ра ди је го во ре о ме ђу е фек ти ма. “Про дај ни циљ мо ра би ти 
оства рен за о би ла зним пу тем. Дуж тог пу та про па ган да има мно го 
по сред них ци ље ва: да иден ти фи ку је про из вод, да из ло жи ње го ве 
ка рак те ри сти ке, да га по ста ви у емо ци о нал не окви ре, да ин фор ми-
ше љу де о ње го вим ка рак те ри сти ка ма, да их под се ти да про из вод 
по сто ји, да их убе ди да га вре ди упо тре би ти.” (Вра чар, 1986: 120) 
При ме ћу је мо да овај кон цепт има уни вер за лан ка рак тер - мо же се 
при ме ни ти и на иде је уко ли ко про да ју схва ти мо као про сле ђи ва-
ње, а про из вод као иде ју3). У при пре ма њу ме диј ских и ПР кам па ња 
че сто по сто ји ве ли ка кон фу зи ја око то га ко ји од про кла мо ва них 
ци ље ва је при мар ни циљ што мо же бит но да ути че на ток кам па ње 
или си стем оце њи ва ња. 

Ме ре ње успе шно сти не про фит ног ме диј ског де ло ва ња та ко ђе 
је ком плек сно, али не ма прет ход но опи са ни (оте жа ва ју ћи) еле мент, 
већ не ке дру ге. У би ти про це не не ко мер ци јал них кам па ња је сте на-
чин на ко ји је де фи ни сан основ ни циљ кам па ње. Ако се, нпр. ра ди 

3) Што им пли ци ра на кам па ње не ко мер ци јал не при ро де и по ли тич ки мар ке тинг. Прим. 
аут.
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о кре и ра њу од ре ђе ног јав ног мње ња, оно се да из ме ри ти кроз те-
сто ве истог на ру че не код ис тра жи вач ких цен та ра или не за ви сних 
ку ћа. Ме ђу тим, циљ мо же има ти и вре мен ску од ред ни цу ко ја ни је 
тре нут не већ ду го роч не при ро де. У том слу ча ју је, већ, да ле ко те же, 
а у слу ча ју де ло ва ња ви ше кам па ња по не кад и не мо гу ће од ре ди ти 
успе шност јед не од ре ђе не или сег мен та не ке ме диј ске по ли ти ке.

При хва та ју ћи ко му ни ка ци о не ефек те као ета пе у оства ре њу 
глав ног ци ља, на ме ће се про блем њи хо вог иден ти фи ко ва ња и ме-
ре ња. 

Под прет по став ком да ме диј ско и ПР де ло ва ње, пре не го што 
из вр ши ути цај на ауди то ри јум (и про да ју) мо ра де ло ва ти као ко-
му ни ка ци ја, и да му је функ ци ја, да код љу ди ство ри дис по зи ци ју 
за од ре ђе но схва та ње/де ло ва ње/ку по ви ну, ство ре ни су раз ли чи-
ти те сто ви, ко ји ма се ме ри ко му ни ка ци о ни учи нак из ра жен као: 
скре та ње па жње, по бу ђи ва ње ин те ре са, пре но ше ње ин фор ма ци је, 
ства ра ње сли ке, раз у ме ва ње, ули ва ње по ве ре ња, све сти о про па-
ги ра ном про из во ду/услу зи/иде ји, ства ра ње по вољ ни јих ста во ва 
итд. Ко му ни ка ци о ни ци ље ви се у ли те ра ту ри ко ја се ба ви и овим 
сег мен том че сто по ре де или при хва та ју као мо ти ва ци о ни ци ље ви, 
што је ини ци ра но ин тен зив ном упо тре бом пси хо ло ги је у оце њи ва-
њу ме диј ског и ПР, свим вр ста ма про мо тив но-про па ганд ног де ло-
ва ња. 

Од ре ђе не крат ко роч не ефек те мо гу ће је сни ми ти са по при-
лич ним про цен том си гур но сти. Они се од но се на пер це пи ра ње, 
пре фе рен ци је и по др шку јав но сти од ре ђе ној оп ци ји (иде ји ко ја се 
спро во ди) и кре и ра ње ста во ва јав ног мње ња. Сред ње роч не и ду го-
роч не је да ле ко те же ис пра ти ти због кон стант не из ло же но сти по-
је дин ца, гру па и дру штва ме диј ском де ло ва њу и не пре ста ном, ди-
на мич ком ме ња њу пси хо ло шко-со ци о ло шких мо ме на та дру штва. 

Иако се ци ље ви од кам па ње до кам па ње раз ли ку ју, сле де ћа ли-
ста са др жи основ на пи та ња ко ја прак ти ча ри мо ра ју да има ју пред 
со бом ка да вр ше оце њи ва ње (Вил кокс и сар, 2006):

– Да ли су ак тив но сти или про грам ме диј ског и ПР, ATL-BTL 
де ло ва ња аде кват но ис пла ни ра ни?     

– Да ли су при ма о ци по ру ке схва ти ли исту?
– Ка ко је стра те ги ја про гра ма мо гла да бу де још успе шни ја?
– Да ли су ис тра же не све при мар не и се кун дар не пу бли ке?
– Да ли је оства рен же ље ни циљ ор га ни за ци је?
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– Ко је не пред ви ђе не окол но сти су ути ца ле на успе шност про-
гра ма или ак тив но сти?

– Да ли су про грам или ак тив ност пре ма ши ле за њих пред ви-
ђе ни бу џет?

– Ко је ко ра ке је по треб но пред у зе ти да би се по бољ ша ла успе-
шност слич них ак тив но сти у бу дућ но сти?

КЛАСИФИКАЦИЈАТЕСТОВАУПРОЦЕСУЕВАЛУАЦИЈЕ
МЕДИЈСКОГДЕЛОВАЊА

Ве ро ват но нај и зра жај ни ји мо ме нат ме ди ја, од но са са јав но шћу 
и про мо тив но-про па ганд них ак тив но сти је сте ши ри на и ком плек-
сност ефе ка та њи хо вог де ло ва ња. Услед то га, на ста ла су ра зна ис-
тра жи ва ња ко ја се ба ве по је ди нач ним сег мен ти ма ових де ло ва ња. 
За успе шно ме ре ње по треб но је ко ри сти ти ши ро ку мре жу те сто ва 
раз ли чи тих про фи ла. По сто ји не ко ли ко на чи на за кла си фи ка ци ју 
те сто ва (Вил кокс и сар, 2006):

• пре ма вре ме ну:
– пред те сто ви 
 (слу же оце ни огла са, де ло ва огла са или про па ганд не  кам па-

ње у це ли ни) и
– пост те сто ви 
(ко ри сте се за оце ну ефе ка та ко је је оглас или це ла кам па ња 

оства ри ла-ева лу а ци ју)
Њи хов за јед нич ки циљ је сте иден ти фи ко ва ње и кван ти фи ци-

ра ње од ре ђе ног пси хо ло шког ста ња по је дин ца, ко је на ста је као ре-
зул тат ме диј ског де ло ва ња.

• пре ма оно ме што се те сти ра:
– цопy те сто ви и
– те сто ви ме ди ја
• пре ма на чи ну спро во ђе ња:
– екс пе ри мен тал ни и
– ис тра жи вач ки
Успе шно лан си ра ње и во ђе ње кам па ње зах те ва дуг пе ри од 

прет ход не при пре ме, од но сно пла ни ра ња. Сма тра се да је реч о 
вре ме ну од нај ма ње два до три ме се ца, пре кре та ња у ре а ли за ци-
ју кам па ње. У том пе ри о ду по треб но је до не ти низ од лу ка ко је се 
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од но се на са др жај огла сних ак ци ја, до го во ри ти се са сред стви ма 
ма сов ног ко му ни ци ра ња око за ку па про сто ра и вре ме на; у истом 
пе ри о ду тре ба при сту пи ти и про ве ри пла ни ра них ак тив но сти. (Sis-
sors, Lin coln, 1992) Да би кам па ња би ла што успе шни ја, пла нер мо-
ра да из вр ши пред те сти ра ње тј. те сти ра ње успе шно сти по је ди них 
ме ди ја, сред ста ва и де ло ва ња огла сне по ру ке, пре но што је по кре-
ну та кам па ња или њен глав ни део.

Прет ход но ис тра жи ва ње (цопy те сти ра ње) оба вља се на проб-
ном тр жи шту/ауди то ри ју му. Пла нер ана ли зи ра ка кав је ути сак, за-
па же ност, ин те рес, ра зу мљи вост, се ћа ње, ми шље ње иза зва ла по ру-
ка код иза бра ног, циљ ног де ла ауди то ри ју ма/по тро ша ча, ко ри сте ћи 
се ме то да ма: по сма тра ња, по је ди нач ним или груп ним ин тер вју ом, 
до пи сном тех ни ком мо ти ва ци о них ис тра жи ва ња и сл. Ино ва тив-
ни је ме то де ко ри сте и ка ме ре ко је бе ле же кре та ње очи ју, за др жа ва-
ње по гле да и ши ре ње зе ни ца.4) На рав но, ова кви те сто ви су и ви ше 
не го зах тев ни у ор га ни за ци о ном и фи нан сиј ском сми слу. 

Пред те сти ра ње под ра зу ме ва и ана ли зу ис тра жи ва ња ме ди ја, 
спро ве де ног у соп стве ној ре жи ји или од стра не ис тра жи вач ких 
цен та ра или аген ци ја, и вр ши се на узор ку ко ји тре ба да је што 
слич ни ји при мар ној циљ ној гру пи. С об зи ром да је не мо гу ће ан-
ке ти ра ти ауди то ри јум у це ли ни, ан кет на ме ре ња се оба вља ју на 
огра ни че ним узор ци ма укуп не по пу ла ци је, те реј тинг пред ста вља 
про це ну, а не тач но ме ре ње. Од ре ђи ва не циљ не гру пе се, као и у 
прет ход ном при ме ру вр ши ста ти стич ким мо де лом екс тра пло а ци је 
узор ка ми шље ња. Обич но се вр ши на гру пи ис пи та ни ка од 1000 
по је ди на ца ко ји тре ба да по де мо граф ском, со ци о ло шком, кул ту ро-
ло шком и дру гим ре ле вант ним па ра ме три ма бу ду што бли жи ге не-
рал ном ауди то ри ју му. Ис тра жи ва чи ма да ље сто је на рас по ла га њу 
раз не ме то де ис тра жи ва ња (Су дар, 1984):

– тест жи ри ја ауди то ри ју ма/по тро ша ча,
– груп ни ин тер вју,
– пред те сти ра ње упит ном (ку пон ском) ме то дом,
– пред те сти ра ње пу тем ло кал не штам пе и
– тест по сла тих ку по на
Ти по ви те сти ра ња пре, за вре ме и по сле ме диј ског и ПР де ло-

ва ња мо гу се кла си фи ко ва ти у и сле де ће гру пе:

4)  Из вор: URL: http://www.ada ge.com/cre a ti vity/ra te the ad i URL:http://www.adver ti sing.
abo ut.com/news 
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– те сто ви за утвр ђи ва ње бро ја и ка рак те ри сти ка кон зу ме на та 
ме ди ја,

– те сто ви ана ли зе ме диј ског и ПР са др жа ја
– те сто ви за утвр ђи ва ње сте пе на се ћа ња у од но су на по ру ку,
– те сто ви за пра ће ње ин те ре со ва ња и
– те сто ви оства ре не про да је (ако се ра ди о ко мер ци јал ном де-

ло ва њу)

МЕТОДЕМЕРЕЊА
ИЕВАЛУАЦИЈЕМЕДИЈСКОГИПРДЕЛОВАЊА

Кроз рад смо већ из не ли да се ефек ти ме диј ско-про па ганд ног 
де ло ва ња у осно ви де ле на еко ном ске и ме диј ско-мо ти ва ци о не. Ло-
гич но, пр ви се ра чу на ју ис кљу чи во за кам па ње чи ји је пре вас ход ни 
за да так по ве ћа ње про да је, про ме та, до би ти и сл, док се дру ги ра чу-
на ју за оба ти па кам па ња и ме диј ских по ли ти ка. 

Су дар на во ди ли сту ефе ка та про па ган де (Су дар, 1984), од ко-
јих сле де нај зна чај ни ји струк ту ри са ни у од но су на пла ни ра ње ме-
ди ја у ко мер ци јал ним (“по тро шач ким“) кам па ња ма: 

1. Ути цај на по ве ћа ње про да је.
2. Про ши ре ње тр жи шта.
3. По ве ћа ње ин ве сти ци ја.
4. Ути цај на тро шко ве тр жи шног по сло ва ња.
5. Ути цај на це не.
6. Ути цај на раз вој ка на ла ди стри бу ци је.
7. Ути цај на сма ње ње ци клич них по ре ме ћа ја.
8. Ути че на по бољ ша ње ква ли те та про из во да.
9. Пот по ма же ма сов не ме ди је.
По што се је основ на те ма ра да де ло ва ње ме ди ја и од но са са 

јав но шћу у сми слу ути ца ја на ауди то ри јум пре вас ход но у со цио-
пси хо ло шком сми слу, раз ра да и ана ли за еко ном ских ефе ка та би 
нас од ве ла од исте ула же њем у де ло ве мар ке тин га ко ји се пре вас-
ход но ба ве прин ци пи ма еко но ми ке и по сло ва ња. Сто га ће мо пре ћи 
на ана ли зу не е ко ном ских аспе ка та де ло ва ња пу тем ме ди ја и од но-
са са јав но шћу, од но сно ме то да за њи хо во ме ре ње и оце њи ва ње, 
ко је се при ме њу је у оба ти па ме диј ских и ПР кам па ња.
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Пр ви тип те сто ва у кла си фи ка ци ји, те сто ви за утвр ђи ва ње 
бро ја и ка рак те ри сти ка кон зу ме на та ме ди ја тре ба да од го во ре ис-
тра жи ва чи ма и пла не ри ма да ју од го во ре кван ти та тив не при ро де. 
За де таљ ни ју раз ра ду овог ти па те сто ва, ме ре ња мо ра мо ана ли зи-
ра ти по јамрејтинга.

Под реј тин гом се под ра зу ме ва про це нат до ма ћин ста ва или по-
је ди на ца ко ји су из ло же ни од ре ђе ном ме ди ју или ме диј ском сред-
ству. (Лу кић, 2000) Ова де фи ни ци ја нас упу ћу је на то да се реј тинг 
мо же из ра чу на ва ти за све ме ди је: штам пу, те ле ви зи ју, ра дио, Ин-
тер нет, иако се по нај пре од но си на елек трон ске ме ди је. Прак тич но 
гле да но, је дан реј тинг по ен јед нак је јед ном про цен ту по пу ла ци је 
ко ја ко ри сти да ти ме диј у по сма тра ном тре нут ку. Ва жност ме ре-
ња реј тин га за рад оце њи ва ња ме диј ског и ПР де ло ва ња оли ча ва се 
у ње го вој уни вер зал но сти. Реј тинг се мо же из ра чу на ва ти у од но-
су на би ло ко ји сег мент по пу ла ци је - му шкар це, же не, раз ли чи те 
ста ро сне сег мен те по пу ла ци је, итд. Ова кви по да ци нео п ход ни су 
про па ган ди сти ма и ме ди ја пла не ри ма за до се за ње пре ци зни је де-
фи ни са них сег мен та ауди то ри ју ма. 

Ако се узо рак пра вил но по ста ви, за успе шно ме ре ње (реј тин-
га) до вољ но је 0,0008% це ли не (по пу ла ци је). (Co hran, 1972)Но,
ис тра жи ва чи се углав ном ру ко во де спо ме ну том број ком од 1000 
по је ди на ца или до ма ћин ста ва, јер у слу ча ју ве ли ких по пу ла ци ја и 
овај про цент пред ста вља ве ли ку број ку по тен ци јал них ис пи та ни-
ка. Ако би се ра чу нао број ис пи та ни ка за чи та ву зе мљу по пу ла ци је 
10 ми ли о на ста нов ни ка, узо рак би чи ни ло 8000 по је ди на ца, што је 
број ка ко ја ис тра жи ва ње чи ни ску пим и ду гим. 

По сто ји не ко ли ко вр ста реј тин га:

а)Просечнирејтинг

На ве де на де фи ни ци ја реј тин га се од но си на нај јед но став ни ји, 
про сеч ни реј тинг, ко ји не узи ма у об зир пре ба ци ва ња гле да о ца са 
јед ног на дру ги ка нал, у то ку тра ја ња са ме еми си је од но сно де ла у 
ко јем се еми ту је про мо тив но-про па ганд на по ру ка. Због овог, прак-
тич но не за о би ла зног фак то ра, пла не ри не упо тре бља ва ју ову већ 
на ред не ка те го ри је ме ре ња реј тин га.

б)Промотивнирејтинг

Про це нат љу ди ко ји је те о рет ски био из ло жен про мо тив ној/
про па ганд ној по ру ци на зи ва се про мо тив ни реј тинг. Иако се че сто 
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ко ри сти, и ова је ди ни ца мо же оста вља ти до ста про сто ра за сум ње 
и не си гур не оце не. Реј тинг по се би пред ста вља пу ки ин ди ка тор 
бро ја љу ди ко ји су има ли шан су да ви де од ре ђе ни (про мо тив ни/
про па ганд ни) про грам, од но сно би ли у мо гућ но сти да бу ду из ло-
же ни од ре ђе ној ме диј ској - огла сној по ру ци. Шан са да бу ду из ло-
же ни по ру ци не зна чи да су при пад ни ци од ре ђе ног ауди то ри ју ма и 
ствар но би ли из ло же ни ис тој.

Про мо тив ни реј тинг је под ути ца јем мно го број них фак то ра, 
као што су:

– број љу ди ко ји у да том тер ми ну гле да или слу ша од ре ђе ни 
про грам,

– по зи ци ја и ис так ну тост про мо тив не или про па ганд не по ру-
ке у од но су на оста ле ко је се еми ту ју у окви ру од ре ђе не еми-
си је/про па ганд ног бло ка (на по чет ку, у сре ди ни, на кра ју...),

– ду жи на по ру ке (и у од но су на оста ле у бло ку),
– број и са др жај (пре вас ход но слич ност) по ру ка ко је се еми-

ту ју у окви ру од ре ђе не еми си је или ре клам но-про мо тив них 
бло ко ва исте,

– кре а тив ност/упе ча тљи вост про мо тив не или про па ганд не 
по ру ке,

– ва жност по ру ке у од но су на тр жи шна кре та ња и по тре бе 
ауди то ри ју ма/по тро ша ча у тре нут ку еми то ва ња, и др.

ц)УкупанрејтингGrossraitingPoints(GRP)5)

GRP пред ста вља су му свих реј тинг по е на. То нас упу ћу је на 
за кљу чак да ГРП кван ти та тив но опи су је ауди то ри ју ма или скуп 
свих по тро ша ча ко ји су би ли из ло же ни про па ганд ном/про мо тив-
ном де ло ва њу пу тем да тог ме ди ја рас по ре да. Ова је ди ни ца, да кле, 
узи ма у об зир ду пли ци ра ни ауди то ри јум. При мер: ако је не ка по-
ру ка еми то ва на 4 пу та на од ре ђе ној ТВ ста ни ци чи ји је реј тинг 6 
и јед ном на дру гом про гра му чи ји је реј тинг 9, GRP = 4 x 6 + 2 x 9 
= 42. При ра чу на њу се, очи глед но, не до ти че пре кла па ње ова два 
про гра ма.

Прет по ста ви мо да огла ши вач-кли јент рас по ла же бу џе том до-
вољ ним да еми ту је сво ју по ру ку пу тем сле де ћих ста ни ца: РТС, 
Б92, Пинк, СТБ, у нај гле да ни јим тер ми ни ма, да кле ка да је реј тинг 
5)  Из вор: Реч ник мар ке тин га, Жар ко Ал буљ, Бе о град, 2001., стр. 144.
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нај ве ћи. ГРП ко ји би се оства рио ова квим ова квим огла ша ва њем 
био би као на та бе ли 1. ко ја сле ди. 

ТВ ста ни ца Гле да ност-реј тинг Број еми то ва ња GRP

РТС 35 2 70

Б92 20 4 80

Пинк 40 2 80

СТБ 18 4 32

Укуп но 12 262

Збир свих GRP по е на из но си 262. Ово, на рав но, не зна чи да 
је спро ве де на кам па ња об у хва ти ла 262% ауди то ри ју ма, јер то ни је 
мо гу ће, као ни да је до мет 100% ауди то ри ју ма. Број од 262 мо же 
зна чи ти да је тре ћи на ауди то ри ју ма - 33% ви де ло по ру ку осам пу та 
(33x8 ≈ 282), или да је 20% ауди то ри ју ма 13 пу та ви де ло по ру ку. 
Те о рет ски је мо гу ће прет по ста ви ти да је чи тав ауди то ри јум ви део 
по ру ку два пу та, а 62% још јед ном, и та ко би се по но во до шло до 
GRP 262. Ме ђу тим, ово је у прак си го то во не мо гу ће. 

д)ЦиљанирејтингTargetratingpoints(TRP)6)

TRP озна ча ва GRP про јек то ван на не ки од ре ђе ни ауди то ри јум 
(де мо граф ску гру пу). Ово је ве о ма ва жна је ди ни ца при по ре ђе њу, 
из бо ру и ком би но ва њу раз ли чи тих ме ди ја у ме ди ја или ПР план, 
због че га је пла не ри узи ма ју као нај ме ро дав ни ју од свих. По ен та 
тар гет ин дек са је да ме ди ји са истим из но сом GRP има ју раз ли чи те 
TRP. То зна чи да нпр. не ка еми си ја мо же има ти 20 GRP, али 50 TRP, 
што зна чи да је ана ли зи ра на гру па до ми нант на у ауди то ри ју му ко ји 
пра ти еми си ју.

е)Ливератингрејтингуживо

Тр ка ТВ и ра дио ста ни ца за што ве ћом гле да но шћу, од но сно 
слу ша но шћу, на ро чи то у кључ ним тер ми ни ма, до ве ла је до раз во ја 
ис тра жи ва ња ко ја се ко ри сте у ре ал ном вре ме ну (ре ал ти ме). Ин-
фор ма ци је о про сеч ном реј тин гу пре ко отво ре не ве зе се упо ре до 
са еми то ва ним про гра мом про сле ђу ју из ис тра жи вач ких-реј тинг 
сер ви са у сту дио, та ко да су ове у мо гућ но сти да тре нут но ко ри гу-
ју про грам ску ше му (кроз већ при пре мље не ва ри јан те) или усме-

6)  Исто, стр. 335.
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ра ва ју ток еми си ја ко је се ра де ужи во. За са да се ова кав по сту пак 
при ме њу је са мо на не ким ка на ли ма ка блов ске те ле ви зи је у САД. 
На рав но, из угла ра дио и ТВ ста ни ца, овај про цес фи нан сиј ски је 
ве о ма зах те ван, али у не ким си ту а ци ја ма са свим оправ дан. Ипак, 
у бли ској бу дућ но сти, мно ге за бав не и кон такт еми си је, кви зо ви и 
сл. фор ме ће при ме њи ва ти ова кву вр сту ме ре ња.

Са на глим уна пре ђе њем упо тре бе ди ги тал них уре ђа ја за сни-
ма ње ви део ма те ри ја ла и ње го во од ло же но гле да ње (ti mes hift vi e-
wing), по на ша ње гле да ла ца је сло же ни је и на ме ће ра чу на ње об је-
ди ње ног реј тин га и за ову вр сту кон зу ма ци је ме ди ја. (Cap po, 2004) 
Ко ре ла ци ја се, у осно ви, ра ди са реј тин гом по стиг ну тим за вре ме 
еми то ва ња и сни мље ним ако је ре про ду ко ван у ро ку од не де љу да-
на. Чи ни се да ће гле да ње сни ма ка у бли ској бу дућ но сти по че ти 
све ви ше да за о ку пља ис тра жи ва че реј тин га на ро чи то због трен да 
фор ма ти ра ња про гра ма без ре кла ма или са мо гућ но шћу пре ска ка-
ња истих.

РЕЈТИНГИНТЕРНЕТА

Ка ко се овај ме диј још увек на ла зи у фа зи фор ми ра ња, та ко 
се и ме ре ње ње го вог реј тин га и да ље раз ви ја. Ипак, осно ве су по-
ста вље не - ба зи ра ју се на јед но став ној пра ће но сти по се те сај то ва, 
бло го ва или стра ни ца. Ду бље, пра те се: за др жа ва ње на од ре ђе ној 
стра ни ци или пре тра жи ва ње сај та, по се та од ре ђе них де ло ва истог 
или пре у зи ма ње од ре ђе них ин фор ма ци ја, са др жа ја, лин ко ва итд. У 
нај ком плек сни јем ви ду пра ти се пре ла зак или даљ ње ло го ва ње са 
пр вог на не ке дру ге сај то ве ко ји су ор га ни за ци о но или са др жин ски 
по ве за ни са оним на ко ји је ко ри сник по чео ко ри шће ње Ин тер не та. 

ЈеднаодвечитихдилемапланирањамедијскогиПРделовања
јестепитање:

– Да ли су сви реј тинг по е ни јед на ки?
Од го вор на ово пи та ње нам, на жа лост, ни ко не мо же да ти. Реј-

тинг по ен на два раз ли чи та ТВ про гра ма не мо ра би ти исти. Пси-
хо ло ги ја се да упо тре би ти, али ка ко је она мла да на у ка, а мно ге 
ње не те о ри је још увек су не до вољ но уте ме ље не (или бо ље ре че но, 
до вољ но оспо ра ва не), не ку оквир ну вред ност реј тинг по е на мо гу 
да ти са мо вр хун ски струч ња ци у пла ни ра ња ме ди ја и од но са са 
јав но шћу ко ји су из у зет но упо зна ти са окру же њем, ауди то ри ју мом 
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и са мом кон цеп ци јом  ста ни ца ко је би се упо ре ђи ва ле. По је ди не 
еми си је има ју ви сок реј тинг-ауди то ри јум им по све ћу је ви ши ни-
во па жње, а то би тре ба ло да зна чи да је и па жња за про мо тив но-
про па ганд не по ру ке по ве ћа на. Али, пси хо ло шка ис тра жи ва ња су 
по ка за ла да ово не мо ра би ти у ка у зал но сти; шта ви ше, по сто је 
при ме ри го то во то тал ног ис кљу чи ва ња пер цеп ци је де ла ауди то ри-
ју ма при ли ком пре ки да ња еми си је про мо тив ним бло ко ва... (Cap po, 
2004)

Ло ги чан на став ка прет ход них те сто ва је су те сто ви ана ли зе ме-
диј ског и ПР са др жа ја. У осно ви, њи хо ва ор га ни за ци ја је ре ла тив-
но јед но став на, а ефек ти оце не уме ју да бу ду из у зет но зна чај ни. 
На и ме, план ме диј ских/ПР кам па ња под ра зу ме ва ис пу ње ње од ре-
ђе ног ци ља пла си ра њем не ког број по ру ка и са др жа ја. Тај са др жај 
се са да ка те го ри зу је за про це ну у од но су на циљ, иде ју кам па ње. 
На осно ву ре пре зен та тив них узо ра ка прет ход ног ме диј ског и ПР 
де ло ва ња (или са по чет ка кам па ње, ако се са мо о њи ма ра ди), у од-
но су на ка те го ри за ци ју, оце њи ва њем се до би ја  за кљу чак да ли је 
у не кој ка те го ри ји пла си ран ве ћи или ма њи број по ру ка не го што 
је по треб но, као и да ли су са др жа ји би ли аде кват ни, ква ли та тив-
но у од но су на кван ти тет. (Sis sors, Lin coln, 1992) На овај на чин се, 
за јед но са прет ход ним (copy) те сто ви ма пла си ра ни ме диј ски са др-
жај и по ру ке дво стру ко ева лу и ра ју пре пе ри о да нај ја чег ме диј ског 
де ло ва ња ко ји, на рав но, има нај ве ћу ва жност  рас по ре ду и тро ши 
нај ве ћи про це нат бу џе та. (Jef kins, 2000)

За раз ли ку од те сто ва ме диј ског и ПР ауди то ри ју ма, ко ји се 
на сла ња ју на ста ти сти ку де мо граф ске при ро де, те сто ви за утвр ђи-
ва ње сте пе на се ћа ња у од но су на по ру ку и пра ће ње ин те ре со ва ња 
има ју пси хо ло шку по тку. За па же ну при ме ну у овим те сти ра њи ма 
има ју мо ти ва ци о на ис тра жи ва ња, са сво јим ме то да ма: ана ли тич ки 
ин тер вју (че сто са ана ли зом Ро ша хо вих мр ља), па нел ди ску си ја, 
груп ни ин тер вју, тех ни ке про јек ци је, асо ци ја ци је ре чи ма, те мат ска 
апер цеп ци ја, те сто ви по на ша ња, со ци о дра ма итд. (Sis sors, Lin coln, 
1992)

На кра ју, те сто ви оства ре не про да је су нај јед но став ни ји, јер 
ба ра та ју по зна тим ин фор ма ци ја ма. У осно ви ле жи пра ће ње про-
да је пре и по сле ме диј ског де ло ва ња. На пр ви по глед чи ни се да је 
при лич но јед но став но оце ни ти успе шност ко мер ци јал не огла сне 
кам па ње, јер не ма не спо ра зу ма у то ме ко ји обим про да је или ко-
ји из нос до хот ка је ефе кат огла ша ва ње про из во да. “То је раз ли ка 
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у про да ји, од но сно до хот ку, ко ја пре о ста је ка да се укуп на про да-
ја, од но сно укуп ни до хо дак у пе ри о ду ка да је вр ше но огла ша ва ње, 
ума њи за из нос про да је, од но сно до хот ка из прет ход ног пе ри о да 
ка да ни смо про па ги ра ли.” (Вра чар, 1986: 110) Ме ђу тим, по те шко-
ће се ја вља ју ка да тре ба од ре ди ти и дру ге, не по сред не ефек те ме-
диј ског и ПР ко му ни ци ра ња. 

Код мо ти ва ци о них ефе ка та на нај о снов ни јем ни воу на ла зе се 
ме ре ња ди стри бу и ра ња по ру ке и ње ног пу бли ци те та у ме ди ји ма. 
Дру ги ни во, ко ји ис ка зу је са вре ме ни је тех ни ке, од но си се на ме-
ре ње све сти код пу бли ке, ње но раз у ме ва ње и за др жа ва ње по ру ке. 
Нај ви ши ни во је ме ре ње про ме на ста во ва, ми шље ња и по на ша ња. 
На да ље ће мо де таљ но ана ли зи ра ти ме то де ме ре ње по бро ја на три 
ни воа ева лу а ци је ме диј ског де ло ва ња и ме диј ске по ли ти ке. (Vil-
koks i sar, 2006)

МЕРЕЊАДИСТРИБУИРАЊАПОРУКЕ
ИЊЕНОГПУБЛИЦИТЕТАУМЕДИЈИМА

Мерењеиоцењивањепродукције

Је дан од еле мен тар них об ли ка ева лу а ци је ме диј ског и ПР  је-
сте број про ду ко ва них ме диј ских ути ца ја и из ла за ка у јав ност у 
од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, што се од но си на број еми то ва них 
ре кла ма и ме диј ских по ру ка, спо то ва, об ја вље них са оп ште ња за 
јав ност,  фо то гра фи ја итд. ПР сег мент се, да ље, раз ла же у ква ли-
та тив ном сми слу: ко ли ки број са оп ште ња за јав ност је об ја вљен и 
у ко јим гла си ли ма/пу бли ка ци ја ма. Ова вр ста оце њи ва ња по ма же 
пла не ри ма и кре а тив ном де лу у:

– оце њи ва њу ква ли те та и сна ге при ре ђе них са оп ште ња за 
јав ност и

– про це њи ва њу ко ја вр ста пу бли ци те та је нај е фек тив ни ја и 
уред ни ци ма и јав но сти нај ин те ре сант ни ја, чи ме се до би ја мо гућ-
ност за бо ље ак цен то ва ње, фо ку си ра ње и ко ри шће ње свих ре су ра-
са 

У осно ви ме ре ње про дук ци је ме ди ја (без ПР сег мен та) је кван-
ти та тив не при ро де, због че га је че сто из ло же на кри ти ци струч ња ка 
и ду бље не ар гу мен то ва на ако се не ра ди у ко ре ла ци ји са дру гим 
ви до ви ма оце њи ва ња успе шно сти. Ква ли та тив ни сег мент се да 
уба ци ти ако се ме ди ја план пре ци зно ба зи ра на бро ју по ја вљи ва-
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њу у од ре ђе ним ме ди ји ма или про гра ми ма. Нпр: вред ност пет об-
ја вље них чла на ка у По ли ти ци ко ја има днев ни ти раж од 200.000 
при ме ра ка ве ро ват но је да ле ко ве ћа не го два де сет у не ким но ви-
на ма ко је има ју знат но ма њи ти раж и/или реј тинг. Да ље, мо же се 
ева лу и ра ти и по ја вљи ва ње по ру бри ка ма или стра ни ца ма (пр ва и 
зад ња има ју нај ве ћу вред ност, па по чет не итд.). Ово исто се од но-
си и на еми то ва не ре кла ме, спо то ве  и дру го. Не ра чу на се са мо 
реј тинг ра ди ја или те ле ви зи је већ реј тинг по је ди нач ног тер ми на, 
еми си је итд.

Мерењеиоцењивањеспомињањапоруке

Овај ме тод пред ста вља рав но прав ну ме ша ви ну кван ти та тив-
ног и ква ли та тив ног ме то да и ло ги чан је на ста вак ме ре ња про-
дук ци је и ње не успе шно сти. Кван ти та тив ни део ме то де је ме ре ње 
бро ја спо ми ња ња и алу ди ра ња на по ру ку/по ру ке у ме ди ји ма и јав-
но сти. Пра ће ње вр ше ис тра жи вач ке или аген ци је спе ци ја ли зо ва не 
са мо за пра ће ње ме диј ског по ја вљи ва ња, а ква ли та тив ну ана ли зу 
мо гу вр ши ти они, на ру чи оц ме диј ског/ПР де ло ва ња или се ра ди у 
ко о пе ра ци ји. Чи ни се да је ва ри јан та са рад ње ве ро ват но нај за хвал-
ни ја јер је аген ци ја ме то до ло шки оспо со бље на за ова кво оце њи ва-
ње, а на ру чи оц по тен ци јал но све стан скри ве них де ло ва ко мен та ра 
и алу ди ра ња, на ро чи то ако до ла зе од стра не ин сти ту ци ја/ор га ни-
за ци ја/лич но сти ко је су на кло ње не на ру чи о цу, или са дру ге стра не 
има ју не га ти ван став. Ква ли та ти ван ути сак спо ми ња ња по ру ке ме-
ри се кроз два осно ва кри те ри ју ма:

– реј тин га ме ди ја, еми си је/лич но сти ко ја спо ми ње по ру ку и
– то на спо ми ња ња, ко мен та ра или алу ди ра ња (и даљ њим раз-

ла га њем у про цен ту ал ном сми слу ко ли ко је би ло по зи тив-
них, не у трал них и не га тив них)

Спа ја њем кван ти та тив ног и ква ли та тив ног сег мен та до би ја мо 
ре зул та те ко је се мо гу усме ри ти ка ана ли зи ко ја про це њу је да ли 
је ути цај по ру ке на ме ди је и од јек у јав но сти био ви ше ини ци ран:

– сна гом и кре а тив но шћу по ру ке/апе ла или 
– ње ним зна ча јем за ужу (ци ља ну), ме диј ску или ши ру јав-

ност или
– ква ли тет ном про дук ци јом ко ја је пра вил но по зи ци о ни ра на и 

до бро за сту пље на у ме ди ји ма (сна гом бу џе та),
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– од но сно не ким дру гим фак то ром или ко јом ком би на ци јом 
од на ве де них

Мерењезахтевамедијаијавностизаинформацијама,
медијскимиПРматеријалом

Оп се жно и пла ни ра но пла си ра ње не ких ме диј ских и ПР са др-
жа ја и про гра ма не ми нов но по кре ће не ке ре ак ци ју ме ди ја, но ви на-
ра, ци ља не и оп ште јав но сти. У том сми слу, по треб но је пра ти ти, 
бе ле жи ти и ева лу и ра ти број и тип кон та ка та и зах те ва ме ди ја и но-
ви на ра за до дат ним ма те ри јал/ин фор ма ци је ко ји би им по мо гли у 
пра вље њу на ред них при ло га или уже и ши ре јав но сти, ако се ра ди 
о ти пу ме диј ске/ПР по ли ти ке или кам па ње ко ји мо же ини ци ра ти 
ова кво по на ша ње. По ступ ком се до би ја осно ва за:

– оце ну ре ак ци је и за ин те ре со ва но сти на ве де них и
– ре ал ни ју ко рек ци ју по ру ка, са оп ште ња за јав ност и це ло-

куп ног про мо тив но-ин фор ма тив ног ма те ри ја ла.

Мерењепосећеностиорганизованихмедијских
иПРдогађајаиреакцијапублике

Ово је си гур но нај лак ши вид ева лу а ци је сте че ног пу бли ци те-
та. У слу ча ју до бре (оче ки ва не) по се ће но сти пла не ри има ју став-
ку ко ја по др жа ва усво је ни кон цепт. У су прот ном се обич но по ми-
шља на нео д го ва ра ју ћи пу бли ци тет и про мо ци ју или су штин ску 
нео сно ва ност ораг ни зо ва ња до га ђа ја, што се као и ње го ва ло ша 
ор га ни за ци је не оче ку је од не ис ку сних пла не ра и ти мо ва. Ду бља 
ана ли за оце њу је са став пу бли ке и но ви на ра и оце њу је у од но су на 
од ре ђе ну, прет ход но усво је ну ре фе рен цу.

Да ље, вред ну је се ре ак ци ја пу бли ке, кроз не фор мал но про це-
њи ва ње ова ци ја, спо на та них апла у за, це ло куп не ат мос фе ре, ко-
мен та ра са јед не стра не или од су ство ре ак ци је до не га тив них ста-
во ва. (Vil koks i sar, 2006)

Поређењесаконкуренцијом

На кра ју овог сег мен та ева лу а ци је ана ли зи ра ће мо јед ну од нај-
ста ри јих ме то да - си сте ма тич но и ана ли тич но по ре ђе ње ме диј ског 
и ПР де ло ва ња у од но су на кон ку рен ци ју, ње но ге не рал но де ло ва-
ње и ре ак ци ју у од но су на за сту па ну ме диј ску по ли ти ку. При то ме 
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се кон ку рен ци ја раз ли чи то по ста вља за про це ну у кам па ња ма и 
по ли ти ка ма ко мер ци јал ног ка рак те ра од оних ко је не ма ју тај ка-
рак тер, али се мо гу ће стра те ги је од го во ра ба зи ра ју на истим ме то-
да ма: “над гла ша ва ње”-што зах те ва по ја ча но де ло ва ње и до дат но 
фи нан сиј ско ула га ње, мо ди фи ка ци је брен да, про ме ну апе ла или 
кре а тив ног при сту па итд.

У пр вом слу ча ју во ди се ра чу на о на сту па њу и де ло ва њу ком-
па ни ја и про из во ђа ча ко ји пла си ра ју про из во де или услу ге у истом 
по тро шач ком сег мен ту и на да ље ка те го ри ји брен да. 

Но, ка да се ра ди о ме диј ским кам па ња ма или по ли ти ка ма не-
ко мер ци јал не при ро де, кон ку рен ци ја је ши рег спек тра: не ра ди се 
са мо о си сте ми ма, ин сти ту ци ја ма или пар ти ја ма слич не ори јен та-
ци је, већ и о они ма ко ји у слу ча ју ду го роч ног огла ша ва ња од вла че 
па жњу ауди то ри ју ма са те ма, иде ја и по ру ка ко ји се за сту па ју. 

Мерењасвестикодпублике,
њеногразумевањаизадржавањапоруке

На овом, ви шем ни воу ева лу а ци је, про це њу је се да су циљ не 
гру пе за и ста при ми ле по ру ке ко је су им по сла те, ко ли ка је па жња 
би ла из дво је на за њих, да ли су схва ће не и да ли су се те по ру ке за-
др жа ле у би ло ко јем об ли ку или фор ми. Ме ре се: скре та ње па жње, 
по бу ђи ва ње ин те ре са, пре но ше ње ин фор ма ци је, ства ра ње сли ке, 
раз у ме ва ње, ули ва ње по ве ре ња, све сти о про па ги ра ном про из во ду/
услу зи/иде ји, про цес ства ра ње ста во ва. (Vil koks i sar, 2006)

Да би се до шло до од го во ра, при ме њу је се раз ли чи ти ин стру-
мен ти ан кет ног ис тра жи ва ња:

– лич ни и груп ни ин тер вју,
– ку пон ан ке те,
– до пи сне ан ке те,
– те ле фон ске ан ке те, 
– елек трон ске (Ин тер нет ан ке те) и др.
Уко ли ко је бу џет за ис тра жи ва ња и ева лу а ци ју до вољ но ве лик 

пре по ру чу је се ком би но ва ње две или ви ше вр ста. Ти ме се до би ја 
ши ра ба за и ква ли тет ни ја про це на У том сми слу, пла не ри мо ра ју 
до бро да по зна ју ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња. По чет ни па ра ме тар 
је да ли се ис тра жи ва ње мо же са мо стал но из ве сти, де ли мич но у 
са рад њи са ис тра жи вач ким цен тром или се у пот пу но сти на ру чу је. 
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Он се ра чу на у од но су на фи нан сиј ско-ор га ни за ци о но-ка дров ски 
по тен ци јал. Да ље, пла нер мо ра да бу де све стан пред но сти и ма на 
ко је сва ко од по бро ја них ис тра жи ва ња има за себ но и у ко ре ла ци ји 
са не ким дру гим. На при мер: ку пон ан ке те има ју огра ни че ње у ви-
ду не при су ство ва ња ан ке та ра ко ји од ре ђен број од го во ра на осно ву 
ис ку ства и мо мен тал них окол но сти под ко ји ма се вр ши ис тра жи ва-
ње од ба цу је као не ре ле ван тан. Пред ност је ма ња це на ко шта ња у 
од но су на кла сич ну ан ке ту. Али, уко ли ко се ком би ну је са Ин тер нет 
ис тра жи ва њем ко је је ин тер ак тив ног ти па (нпр. бло го ви, фо ру ми 
ко ји омо гу ћа ва ју усме ра ва ње те ма и пи та ња), ква ли тет од го во ра се 
по сти же, иако се по но во не ко ри сти људ ски фак тор у ви ду осо бља 
ко је вр ши ан ке ту. Са дру ге стра не, са мо ан ке том ко ја је спро ве де-
на лич но се мо гу де таљ но ис тра жи ти ин те ре со ва ња ауди то ри ју ма. 
По ну ђе на, струк ту и са на ан ке та (са већ фор му ли са ним од го во ри-
ма) олак ша ва и убр за ва по сао ан ке та ри ма, али сма њу је ква ли тет, 
ду би ну ана ли зе.

По ред на ве де них ко ри сте се и бренд те сто ви, упо ред ни бренд 
те сто ви, ана ли тич ки ин тер вју (че сто са ана ли зом Ро шар хо вих мр-
ља), па нел ди ску си ја, груп ни ин тер вју, тех ни ке про јек ци је, асо ци-
ја ци је ре чи ма, те мат ска апер цеп ци ја и др. Је дан од нај при хва ће-
ни јих ме то да је сте пра ће ње при се ћа ња на ред ног да на. Пси хо ло зи 
на во де да је два де сет и че ти ри са та пе ри од ко ји је до во љан7) да 
се до би је аде ква тан ре зу ла тат да ли је по ру ка упам ће на и на ко-
ји на чин. Та ко ђе, вр ше се ан ке те о ин те ре со ва њи ма ауди то ри ју ма. 
Свр ха тих ан ке та је сте ду бља ана ли за са др жа ја, по ру ка, од но са ин-
фор ма ци ја и ре ду нан ци (већ по зна тих чи ње ни ца ко је ни су ви ше 
ин фор ма ци ја) и же ља ауди то ри ју ма за де та љи ма, но вим ин фор ма-
ци ја у са др жа ју/по ру ка ма ко ји ма су би ли из ло же ни. По пут цопy 
те сто ви и ана ли за ме диј ског и ПР са др жа ја и овај тип те ста оце њу-
је оно што ће се пла си ра ти пре не го што кам па ња уђе у зре лу фа зу. 
Ме ђу тим раз ли чит ка рак тер ових те сто ва омо гу ћа ва пла не ри ма да 
њи хо вом ко ре ла ци јом до би ју из у зет но ква ли тет не ин фор ма ци је и 
бо љу ева лу а ци ју.

Је дан од нај бит ни јих еле ме на та еле ме на та овог де ла ева лу а-
ци је је су ме ре ња сте пе на раз у ме ва ња и пам ће ња по ру ке, као и (по-
тен ци јал но) ини ци ра них асо ци ја ци ја. У том сми слу, ис тра жи ва чи 

7)  У то ку два де сет и че ти ри са та по је ди нац оба ве зно про ве де је дан пе ри од у сну у то ку 
ко јег се вр ши се лек ци ја, скла ди ште ње и фи на об ра да ускла ди ште них им пул са. Прим. 
аут.
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по ку ша ва ју да са зна ју ко ји део/де ло ви по ру ке су оста ли упам ће ни, 
ко ји део апе ла по кре ће ин те ре со ва ње, осе ћа ња итд. Кроз ову вр сту 
ана ли зе пла не ри у са рад њи са кре а ти вом до би ја ју ин фор ма ци је да 
ли је и у ко јем сме ру по треб но ме ња ти апе ле, њи хов об лик, са др-
жај, тон итд. 

Мерењеставоваињиховихпромена,
мишљењаипонашањааудиторијума/купаца

Крај ња ета па ева лу а ци је је сте ме ре ње ста во ва ко је ауди то ри-
јум има пре, за вре ме и по сле ме диј ског де ло ва ња, прав це про ме на 
и по на ша ња истих. У том сми слу нај ви ше се ко ри сте сту ди је про-
ме не по чет ног ста ња (тзв. benchmark сту ди је) ко је гра фич ки при ка-
зу ју про це нат раз ли ке у ста во ви ма и ми шље њи ма ко ји је ре зул тат 
по ве ћа не ин фор ми са но сти и пу бли ци те та де ла ауди то ри ју ма ко ји 
је уче ство вао у ис тра жи ва њу. (Вил кокс и сар, 2006) По што се узи-
ма ре пре зен та ти ван део ауди то ри ју ма ко ји у про цен ту ал ном сми-
слу пред ста вља ком пле тан, овај ре зул тат се под вр га ва ста ти стич кој 
ана ли зи ва ри јан се. Ти ме се на чел но утвр ђу је у ко јој ме ри се про-
ме на мо же при пи са ти ме диј ским ак тив но сти ма, од но сно из ло же-
но сти по ру ка ма, по што су став, за у зи ма ње истог и ње го ва про ме-
на под ло жни ра зним фак то ри ма ко ји су кроз рад из ви ше угло ва 
ана ли зи ра ни. Про цес до но ше ња од лу ке ко ји прет хо ди де ло ва њу-
по на ша њу је склоп кон гло ме ра та фак то ра, ути ца ја и огром не ком-
би на то ри ке истих ко ји се ре флек ту ју на по на ша ње ауди то ри ју ма/
ку па ца, па је ово нај ком плек сни ји вид ева лу а ци је ко ји оста вља нај-
ве ћи про стор за гре шку у оце ни. Сто га се до дат но упо тре бља ва ју 
те сто ви по на ша ња, со ци о дра ма итд.

Очи глед но је да се пла не ри су сре ћу са про бле мом из бо ра аде-
кват ног ме то да те сти ра ња у сва кој ета пи ева лу а ци је. Гру па ауто ра 
раз ви ла је ли сту од се дам ка рак те ри сти ка, ко је ако су ис пу ње не, 
чи не иде ал ну ме ру ефи ка сно сти и про мо ци је и про па ган де. Оне 
мо гу по мо ћи ти му ко ји вр ши ева лу а ци ју да про це ни оквир ње не 
раз ра де, на ро чи то у овој, нај кри тич ни јој фа зи ева лу а ци је. Тзв. IMP 
pro ce du ra (Ide a li zed Me a su re ment Pro ce du re) зах те ва од го во ре на 
сле де ћа пи та ња8):

1. Ко ји аспект про па ган де се ме ри?
2. Ко ју ре ак ци ју ауди то ри ју ма ис тра жу је мо?

8)  Из вор: Дра гу тин, Вра чар, “При вред на про па ган да”, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 
1986.
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3. Ко ли ко су ре ал ни усло ви у ко ји ма се вр ши те сти ра ње про па-
ган де?

4. Да ли је пре ци зност ме ре ња нео п ход на или се тра же оквир-
ни ре зул та ти?

5. Да ли је узо рак на ко јем се вр ши те сти ра ње ре пре зен та ти-
ван?

6. Ко ли ко су ал тер на ти ве упо ре ди ве и да ли по сто је стан дар ди 
за упо ре ђе ње?

7. Ко је по дат ке укљу чу је про це ду ра ко ја се во ди?

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

При ли ком оце њи ва ња ре зул та та, ева лу а ци је, по сто ји мно штво 
основ них и ко рек циј ских фак то ра ко ји се мо ра ју се тре ти ра ти. Са-
мим на бра ја њем ко рек циј ских по пут: про ме на тр жи шта и ме ди ја, 
јав ног мње ње, кон ку рен ци је, про бле ме у про дук ци ји, спе ци јал не 
ма ло про дај не ак ци је, це не, вре ме, про из вод не те шко ће, вре мен ске 
не по го де итд. сти че мо ути сак о ком пли ко ва но сти и не из ве но сти 
про це са ева лу а ци је у ве ли ком про цен ту слу ча је ва. Ово се пре вас-
ход но од но си на ко му ни ка ци о не ефек те ме диј ског и ПР де ло ва ња 
ко ји су глав ни пред мет ра да. На кван ти та тив ном ни воу по при лич-
ну (до вољ ну, а по не кад и крај њу) си гур ност мо гу ће је обез бе ди ти 
упо тре бом ста ти стич ких мо де ла, ако се они пра вил но по ста ве у 
од но су на за дат ке ева лу а ци је.

Ева лу а ци ја ме диј ског и ПР де ло ва ња на ква ли та тив ном ни воу 
у ве ћи ни слу ча је ва не мо же са си гур но шћу да ти ре зул та те. У за-
ви сно сти од по став ке си сте ма ева лу а ци је ква ли та тив ни сег мент 
ће би ти лак ше или те же оце њив. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма, ка да 
се ра ди о крај ње усме ре ном ме диј ском де ло ва њу кра ћег тра ја ња, 
ква ли та тив ни ни во је мо гу ће и ста ти стич ки, гра фич ки пред ста-
ви ти са из у зет но ма лом то ле ран ци јом гре шке. Ако се, пак ра ди о 
по ве за ним кам па ња ма или ме диј ској по ли ти ци ко ја се ба зи ра на 
ви ше па ра лел них апе ла и кам па ња раз лу чи ти ко ји део је до нео ви-
ше или ма ње ре зул та та по ста је да ле ко те же. Ка да се то ме до да-
ју и оста ли ме диј ски и ПР ути ца ји у дру штву, ње го ва кре та ња и 
про ме не, по сти за ње ви со ког про цен та ква ли та тив не ана ли зе мо же 
се пре пу сти ти са мо вр хун ски струч ња ци ма, ана ли ти ча ри ма ко ји 
за та кво оце њи ва ње мо ра ју упо тре би ти ве ли ки број ис тра жи ва ња. 
Из во ђе ње и на ру чи ва ње та квих ис тра жи ва ње пред ста вља зна чај но 
фи нан сиј ско ула га ње ко јем се рет ко при бе га ва. Обич но се ева лу а-
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ци ја за сни ва не стра те шки по зи ци о ни ра ним ис тра жи ва њи ма чи јом 
се ко ре ла ци јом по ве ћа ва ква ли тет и ва лид ност ева лу а ци је. 

По ред уста но вље них ме то да ева лу а ци је, по сто ји мно го сег-
ме на та ис тра жи ва ња ко ји је по треб но по ве за ти јер окре та ње са-
мо јед ном про фи лу или вр ше ње истих у од ре ђе ним ета па ма во ди 
не до вољ ној или не по вољ ни јој осно ви за оце њи ва ње, што на да ље 
угро жа ва чи тав си стем ева лу а ци је. Пред ис тра жи ва чи ма и прак ти-
ча ри ма ко ји се ба ве ме диј ским и ПР де ло ва њем сто ји за да так по-
бољ ша ва ња по сто је ћих си сте ма ева лу а ци је уз им пе ра тив вре мен-
ског про ши ри ва ња исте на што ду жи пе ри од на кон за вр шет ка де ла 
ме диј ског или ПР де ло ва ња, на ро чи то ако оно пред ста вља са мо је-
дан део, фа зу у спро во ђе њу не ког ду го трај ни јег ко му ни ка ци о ног 
де ло ва ња на ауди то ри јум.
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PROBLEMATIZATIONANDMETHODSOF

EVALUATIONOFTHEMEDIAANDPUBLIC
RELATIONACTIVITY

Summary
Thescopeoftheworkistoanalysetheevaluationproblem
of themediaandPRactivity, aand themethodsused in
theevaluationprocess.Evaluationisusednotonlyinany
spaciousmediaactivitysuchasthemediacampaigns,but
intheadvertising,publicrelationsandanyotherpromo
tionandpropagandaactivityaswell.It’sgoalismultiple
andbesidethemaingoalevaluationofactivitieseffects,
thecorrectionanddocumentationofthedoneworkisalso
procreated.Becauseofthatit’snecessarytoexertitinev
erystageofthemediaandPRactivity.Nevertheless,many
ofthosewhopracticeitarent’tguidedbythisidea; in
steadofthattheyputtheevaluationatthelaststageofthe
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activitiesbydoingsummingandwiththattheeffectiveness
oftheplanningworkcompletionismainlylost.Thepro
blemof theprocessveracity is linkedwiththedinamism
andthemultydisciplinaryofthemediaandPRactivities.
Asthisactivitiesaredirectedatthesociety(asawholeor
someofit’sparts),andthesocietyisinfluencedbytheva
rietyoftheeffects,inthesametimethevaluationisoften
susceptivetoalargetolerance.Thecasesinwhichthemi
stakepercentissmallaremainlyrare,soforthetheorists
andthemedia,advertisingorPRresearcherstheproblem
requiresseriousgeneralengagement.
Keywords:evaluation/mediaandPR/campaign/mea
surement/test/rating
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Дубравка Стајић
Институт за политичке студије, Београд

СОЦИЈАЛНО ПРАВИЧНА ЗАРАДА КАО 
ТЕМЕЉНИ УСЛОВ ИНТЕГРАЦИЈЕ СВЕТА 

РАДА У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
Сажетак

Право на социјално правичну зараду је један од 
резултата развоја Европске Уније. Модерни систем 
колективних уговора развија се заједно са Унијом. 
Финансијска криза и рецесија у САД и Европи доводи 
у питање радно законодавство и праксу. Зараде већ 
опадају у већини земаља-чланица Уније. Србија је 
потписник Социјалне повеље Европске Уније, која 
садржи одредбу о “социјално правичној заради, која 
обезбеђује достојанствен живот раднику и његовој 
породици”. После осам година од почетка транзиције 
у Србији, грађани губе поверење у политичке странке 
и синдикате као актере побољшања њиховог 
стандарда.
Кључне речи:

Увод

Pроцес приватизације у Србији траје дуже него што су 
претпостављали домаћи политичари и научници, страни 

инвеститори и други политички и коносни субјекти који су својим 
интересима везани за државу и привреду. Оцене овог процеса су 
различите, а критике су оправдане: доказана је ретроградност у 
облику деиндустријализације великих индустријских центара 
(Крагујевац, Ниш, па и Београд),1) нетранспарентност процеса 
приватизације многих великих предузећа, а проблематична 
1)  Видети опширније у: др Драган Петровић: Историја индустрије Београда, Развој и 

размештај индустрије Београда у 19. и 20. веку – Београд, Српско географско друштво, 
2006, књ.2.
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аукцијска продаја малих предузећа није евидентирана ни у погледу 
капитала, нити статуса запослених, па и шира стручна јавност, 
посебно медији, указују на процес повезивања интереса појединих 
политичких странака и новог капитала. Отварају се и бројна друга 
питања, међу којима је нерешено питање реституције имовине која 
је национализована по законима донетим после Другог светског 
рата. У бројним расправама приметно је да изостаје један фактор 
који учествује у претварању привреде у тржишну капиталистичку 
привреду, а то је људски рад – његова цена, статус запослених и 
њихова права у поређењу са земљама Европске Уније. Добар део 
западног Балкана, који чине бивше југословенске републике, већ је 
део Уније, и поређења српског радног законодавства и праксе могу 
се засновати на заједничким економским и људским претпоставкама 
које су постојале 1990. године, пре распада заједничке државе и, 
наравно, распада привреде која је била једна макроекономска и 
технолошка целина. Стручне расправе усмерене су у компанијском 
праву, берзи, осигуравајућим и банкарским пословима што је у 
времену брзог пословања очекивано и потребно. Тако су усмерени 
и цењени и широко цитирани стручни часописи као “Економист 
магазин”, “Привредник”. Проблеми везани за људе као ресурсе 
у јавности се појављују инцидентно – у случајевима штрајкова 
радника незадовољних оним видовима приватизације који су у 
тексту поменути, или као проблем “одлива сиве масе”, односно 
емиграције младих стручњака или талената. Рад као чинилац 
стварања капитала и богатства друштва као да се подразумева, али 
у пракси се појављују бројни проблеми које се тичу кршења права 
на рад и из рада, а које треба решавати систематски и дугорочно, 
мислећи на будуће генерације запослених.

1. ПРИВАТИЗАЦИЈА И ПРАВО НА ЗАРАДУ

Право на зараду први пут је санкционисано у међународним 
конвенцијама МОР (“О једнакости награђивања мушке и женске 
радне снаге за рад једнаке вредности”, 1951) и Статутом ове 
организације 1919. године. Ова фаза у развоју међународног радног 
права исказује опште схватање правичности, којим се исправљају 
тежи облици експлоатације, као што су драстични облици неједнаке 
зараде жена, миграната, младих радника, а посебно се штите деца 
(забрана рада, по правилу до 15 година старости) и малолетни 
радници, којима се забрањује ноћни рад, рад без надзора старијих 



стр: 1359-1370.

- 1361 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

радника, обавезна сагласност родитеља при заснивању радног 
односа пре пунолетства, а у складу са домицилним правом.

Настанак и развој Европске економске заједнице (најпре 
Заједнице за угаљ и челик, 1947) значио је повезивање и 
укрупњавање националних капитала тада најјачих европских 
индустријских држава. Неминовно, радно законодавство је морало 
да буде уједначавано, а систем правне и економске сигурности 
постепено се развијао од шездесетих година, захваљујући 
теорији државе благостања, с једне стране, и удруженом 
деловању синдиката и социјал-демократских и социјалистичких 
партија. Хармонизација (уједначавање) радног законодавства 
није се остваривала без отпора, како због разлика у домицилним 
земљама, тако и нарастајућих сукоба интереса домаћих радника 
са емигрантима, спремним да раде под тешким условима, тешке 
послове и спремним на нижу зараду којом су обарали легалну 
цену рада, утврђену колективним уговорима. Земље у транзицији 
нису могле да прате стопе развоја земаља оснивача Европске 
Уније. Проблем људских права у области света рада у земљама 
у транзицији, па и у Србији, проистиче из општег нижег степена 
економског развоја, стварања капитала, степена незапослености 
и страха запослених од отказа у случају да остваривање својих 
појединачних права траже од синдиката, инспекције рада или 
судским путем. 

Право на зараду је темељно право, које проистиче из саме 
природе уговора послодавца и запосленог. Ово право није 
оспоравала ниједна економска или правна теорија, промене су 
настале у свести запослених у земљама са дугом и утемељеном 
синдикалном традицијом, у односу на нове земље тржишне 
привреде. Србија је потписала Социјалну повељу Европске Уније, 
чиме су одредбе овог документа постале саставни део домаћег 
радног законодавства.

Реални односи снага, а пре свега стручност правних служби 
синдиката, у пракси показују која је мера остваривања права 
запослених на зараду, а посебно на социјално правичну накнаду 
за рад.

2. ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Пошто је претходни Општи колективни уговор престао да 
важи 23.9.2005. године, у периоду дужем од две године запослени 
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у Срибји нису били заштићени у погледу зараде, јер није била 
утврђена (индексирана) минимална зарада која обавезује све 
послодавце. Статистички, минимална зарада, као и просечна зарада 
била је обрачунавана на месечном и кварталном нивоу, али раст 
зарада и других права која непосредно проистичу из рада (накнада 
за превоз, топли оброк, регрес за годишњи одмор, чл. 257. Закона 
о раду) остваривале су оне гране и делатности чији су синдикални 
лидери најбоље применили стручно знање, технику преговарања и 
организованост свог чланства (синдикати образовања и здравства, 
док је Синдикат науке Савеза самосталних синдиката Србије 
потписао грански колективни уговор тек новембра 2006 године). 
Општи колективни уговор прецизира значајна питања, која су 
само начелно регулисана законо, као што су прековремени рад, 
заштита на раду од деловања штетних фактора, а за будуће време 
економских и финансијских нестабилности остаје могућност 
потписивања анекса – који могу бити анекси о индексирању зарада 
у складу са инфлацијом, замрзавање зарада и низ других решења 
која намеће економско окружење. Значајна питања примене 
општег и гранског колективног уговора, односно непримењивања, 
су у надлежности Социјално-економског савета владе Републике 
Србије, који се састојао веома ретко и није имао ни значај ни 
утицај институције контроле исплате зарада, доприноса и осталих 
обавеза послодаваца. 

Тек 29.4.2008. године потписан је Општи колективни уговор 
за Републику Србију, који је ступио на снагу 1.5.2008. године. 
Синдикати су се посебно налагали за примену клаузуле садржане 
у Глави 1. тач. 1.3. „Примена Општег колективног уговора“, а у 
складу са чл. 257. Закона о раду. Овом клаузулом омогућава се 
проширено дејство колективног уговора на све послодавце, без 
обзира да ли су чланови послодавачке организације или нису 
(Унија приватних послодаваца има 140.000 чланова).2) Проширено 
дејство колективних уговора значи да се проширује дејство 
уговора  на све предузетнике, који су дужни да изврше одређене 
обавезе према запосленима, а тиме јача и правна сигурност у 
сектору рада. Процењује се да има око 300.000 лица која раде 
непријављено, зарада се делимично исплаћује у готовини, чак 
у пракси још постоје примери исплате зарада у натури (у роби). 
Колективни уговор јача свест запослених и грађана о правној 
држави, о развијању механизама за корекцију деловања тржишта. 
2)  Извор: Синдикални Повереник, 3124/327-328, 30.9.2008, стр.11.
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Ниске зараде запослених диктира акумулација капитала, брзо 
богаћење предузетника, повољнији услови пласмана и стицања 
капитала но у земљама Еворпске Уније.3) 

Сукоб између одредби појединих закона отклониће се 
најављеном „сечом закона“ у Скупштини током 2009. године. Али 
проблеми како норме остварити у пракси су далеко сложеније. 

Законодавна делатност није довољна да уреди основни однос 
послодавца и запосленог – питање рада и зараде. Неисплаћивање 
зараде, делимично или у целости, оправдава се “неспособношћу 
радника”, запослени се преоптерећују другим пословима који 
не припадају његовом делокругу рада и слично. Овај проблем 
постоји у свим делатностима: индустрија, трговина, занатство, 
интелектуалне делатности. Привреда у транзицији је турбулентна, 
неуједначено се развија, динамичност је секторска или регионална, 
неки пут и локална, што доводи до економских последица које се не 
могу правно регулисати и контролисати, као што је оправдани раст 
прихода компанија и зарада њихових запослених (додатни бонус за 
посебне резултате у раду).  Висока незапосленост и дуго трајање 
транзиције у Србији ометају настанак и примену ефикасних 
механизама контроле рада послодаваца, од малих радњи до великих 
компанија. Држава има тежак терет уравнотежавања макро-
економских фактора, посебно с обзиром на светску финансијску 
кризу од половине 2008. године и рецесију која захвата привреде 
Европске Уније.

Запослени и грађани у Србији су у зони транзиционе 
несигурности проузрокованој самовољом послодаваца, док 
грађани света доживљавају рецесиони страх од губитка запослења 
као економски вишкови.

У пракси није могуће изједначити услове рада, мерење 
тежине рада припада уређеним привредама које пажљиво брину 
о својим људским ресурсима. Овде је држава арбитар, у оквиру 
дискреционог овлашћења министра за рад и социјалну политику, 
како би се послодавци обавезали на извршење минимума – исплате 
зарада и припадајућих додатака. 

3)  Пример трговачких маржи је довољан: оне су у Србији 40%, а у ЕУ 8%. Пример 
високог профита у услужној делатности: радња за хемијско чишћење у Београду 
месечно, по одбитку зарада запослених, пореза и свих трошкова, доноси власнику 
2.500 евра. Незадовољан том зарадом, он је радњу затворио (пример из личне архиве 
Д.С.). Он је остваривао профит од 60%, што у ЕУ није  могуће.
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3. ПОЈАМ СОЦИЈАЛНО ПРАВИЧНЕ ЗАРАДЕ

Овај појам није добио адекватну дефиницију у домаћој 
теорији и пракси, сем у периодима политичких обећања пред 
изборе. Операционализација овог појма, која се примењује у 
колективном преговарању је потрошачка корпа. Међутим, 
социјална правичност значи давање шансе свима који хоће да раде 
и који квалитетно раде, да могу да се школују и лече, а ти трошкови 
превазилазе далеко износе за које синдикати могу да се залажу у 
Србији, а послодавци, укључујући и државу као послодавца, су 
спремни да исплате запосленима. Теоријски радови домаћих аутора 
засновани на неолибералним поставкама, примењени у пракси, 
значе следеће: сваки појединац дужан је да обезбеди сопствени 
материјални статус, као и статус своје породице. Имајући у виду 
реално реално стање привреде и већине становништва, мали број 
предузетника концентрисао је велико богатство, док се значајан 
број грађана налази у сивој зони између легалног рада, додатне 
легалне или нелегалне зараде. Појам правичности историјски се 
мењао, на различите начине су га промишљали А. Смит (Smith), 
К. Мркс (Мrx) и Кејнз (J.M. Keynes), али социјална правичност 
захтева неколико услова: 1) стабилну привреду; 2) уредну наплату 
већине пореза; 3) ефикасне судове и инспекције. Ниједан од ових 
фактора није довољно развијен у Србији, нити независан у односу 
на интересне групе изнад и изван контроле државе.

Класична либерална теорија под појмом правичности 
подразумевала је једнаке шансе на тржишту за све појединце. 
Овај теоријски постулат ни у једној привреди није потпуно и до 
краја спроведен, јер није могуће да буде спроведен. Правичност и 
посебно социјална правичност, увек су као правни и философски 
аксиом, стављане на пробу у периодима економских криза, које 
органски и структурно мењају биће друштва. Богатство привреда 
створено после Другог светског рата било је довољно за једну 
високу цивилизацијску тековину, уз политички организоване 
притиске и идеологију тада владајућих социјалдемократских 
снага. Није једнострани економизам ако се истакне, да садашња 
светска криза подстиче, иако није увек примарни узрок, тенденције 
конзервативизма, укључујући смањење права и очекивања 
запослених.

Постојећи проблеми у Србији, настали као резултат 
транзиционих промена, непосредно и најоштрије се испољавају 
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у свету рада. Свакако да држава својим фискално-монетарним 
механизмима настоји да неутралише или минимизира деловање 
екстерних фактора, мада је у случају светске кризе то практично 
неизводљиво. Тешкоће се испољавају већ у тенденцији домаћих 
предузетника да, консолидујући своје пословање, смањују обим 
инвестиција, не запошљавају нове раднике или чак планирају 
смањивање броја запослених. То значи успоравање запошљавања 
нових запослених у току 2009. године, повећање притиска на већ 
запослене а учинак инфлације на инвестиције и зараде још се не  
може предвидети.

Замрзавање кредита великим компанијама од стране банака 
у њиховим матичним земљама, као што је већ учинила Велика 
Британија, одражава се на мале привреде, јер компаније – ћерке 
које су овде основане не добијају свеж капитал, или се смањује 
стопа раста већ у трећем кварталу 2008. године. Упркос политичкој 
стабилизацији у Србији, конституисању владе и редовном 
функционисању скупштине, кумулирају се негативни фактори 
који оптерећују зараде и, после неколико година раста стандарда 
становништва, поново угрожавају раст и развој привреде, па и 
бољи стандард становништва.

Унутрашњи фактори, који су зависни од политичких и 
друштвених фактора – носилаца моћи и транзиције у Србији, 
а који обликују и свет рада, и зараде, а могу допринети убрзању 
завршетка овог процеса јесу:

- претприступни фондови за мала и средња предузећа, Нацрт 
закона припремила је група економиста, али су средства де-
лимично обезбеђена из донација, из политичких разлога 
2005. године усмерена ка пољопривреди;

- већа концентрација деловања синдиката и њихово 
укрупњавање (удруживање тзв. „кућних синдиката“);

- јачање улоге свих инспекција, посебно инспекције рада, 
грађевинске;

- едукација грађана о њиховим правима на раду, пензијском 
осигурању и јачање фондова;

- редовни рад социјално-економског савета владе Републике 
Србије, као највишег органа трипартитне сарадње на нивоу 
републике.

Као аргумент у корист нужности јачања слабе стране у процесу 
транзиције, а то су радници и синдикати, а у циљу социјално 
правичнијих зарада и статуса запослених, може да послужи писмо 
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које су ресорном министру за рад и социјалну политику упутили 
запослени у комунално-стамбеној делатности Србије. Синдикат 
ове делатности тражи „Да се одмах приступи конституисању 
Социјално-економског савета Србије, како би се започело са 
социјалним дијалогом релевантних субјеката на државном нивоу;

- да се одреди цена радног часа за другу половину 2008. године, 
јер се обрачун јулске зараде „онда врши по претходном 
обрачуну, па ће наши послодавци након што се утврди нова 
цена радног часа створити проблеме да накнадно исплате 
раднику зараде;

- да министар Расим Љајић својим дискреционим правом 
(подвукла Д.С.) да проширено дејство општег колективног 
уговора, и име одржи обећање дато на конвенцији одржаној 
29.4.2008. године, када је потписан Општи колективни 
уговор;

У Србији су се стекли сви законски услови да Министарство 
рада и социјалне политике може да учини оно што је у његовом 
делокругу рада и одлучивања – Влада је легитимна и конституисана 
као таква, а министар рада у континуитету по овом изабран. Тако 
да више нема сметњи да дато обећање о доношењу проширеног 
дејства општег колективног уговора учини.

Такође, не стоје више ни дате констатације Законодавног 
одбора скупштине Србије „да док је техничка влада – министар 
нема ингерацију проглашавања проширеног дејства општег 
колективног уговора“, јер те сметње више непостоје.

Упозоравамо да постоји велик распон у исплатама зарада 
запослених у нашим делатностима, са изузетно ниским примањима 
– уверени смо да би се проширењем дејства Општег колективног 
уговора економски и социјални амбијент у Србији уравнотежио.

Тиме би се обезбедили једнаки услови рада који представљају 
минимум права запослених из рада и по основу рада, и ублажиле 
разлике у зарадама у нашим делатностима, јер оне битно утичу 
на економски и социјални положај наших запослених и њихових 
вишечланих породица.

Време је да радник у Србији зна колико вреди његов рад, и 
да зна да ће цена тог рада бити поштована кроз колективни уговор. 

Молимо Вас да нас о вашим ставовима обавестите, и да нам 
као репрезентативном синдикату и релевантном социјалном 
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партнеру  омогућите преговоре са вишим Министарством, како 
о наведеним питањима, тако и о могућностима доношења општег 
колективног уговора за јавне службе и јавна предузећа у 
Србији, јер свима нам је познат оснивач: држава Србија и њена 
локална самоуправа и имовина свију нас је у власништву државе 
Србије.

У очекивању Вашег одговора, најсрдачније Вас поздрављамо.
Београд, 27. августа 2008. године“4)

Снага комуналних служби и њихових синдиката свуда у 
свету су познати. С тога овај допис заслужује анализу и извесно 
промишљање. Ако постоји партнерски однос, онда лидери 
синдиката траже преговоре, а не упућују молбе министру. То је 
први показатељ њихове слабости. Самовоља предузетника – па 
макар то била локална самоуправа – најбоље се види у исказу „да 
постоје велике разлике у зарадама“. Комунална предузећа стално 
послују, она нису мале и безначајне фабрике у забаченом крају, 
већ значајни део инфраструктуре у функционалном смислу, а део 
управе у смислу правног режима управљања (јавна предузећа). 
Захтев за уравнотежавањем зарада има своју сврху и циљ социјалне 
правичности, на шта се оправдано позивају представници 
синдиката. Тешкоћа која постоји као тенденција неједнаког развоја, 
овде је готово нерешива. Тржишни развој отворио је могућности 
неуједначеног развоја, па су приходи општина и региона толико 
неједнаки да то није могуће уједначити појединачним мерама, нити 
је то сврсисходно. Међутим, овај апел показује да је транзиција 
у целости требало да буде боље политички и друштвено 
осмишљена, што би целу државу и привреду легитимисало као 
озбиљног кандидата за чланство у Европској Унији.

Неједнакости на које указују запослени у комунално-стамбеној 
делатности, заправо су прикривени показатељи нечег другог: цене 
транзиције, о којој острашћено говоре антиевропски оријентисане 
странке у Србији, не желе да говоре проевропски оријентисане, 
а нико не осмишљава постојеће, реалне економске и социјалне 
механизме које ће те разлике (цену промена) умањити на разуман 
ниво.

4)  Упор. „Угрожена људска права“, Синдикални повереник, септембар 2008, стр. 14-19.
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4. СИСТЕМСКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЗАРАДУ

Пракса показује да велики број послодаваца не плаћа 
прековремени рад, доприносе за пензијско и здравствено осигурање. 
Да би се остварило право на социјално правичну зараду, основна 
линија стратегије – како друштвених институција, политичких 
странака, судова – мора да буде усмерена ка смањивању сиве 
економије на минимум. Без испуњења овог стратешког циља, 
не само да неће бити могућ пријем у Европску Унију, већ српска 
привреда неће бити способна за бржи, динамичнији развој, раст 
бруто друштвеног производа и зарада. 

Политичко управљање привредом такође је индиректни али 
изузетно моћан чинилац економског статуса грађана. Ова спрега 
није тако видљива и институционализована као у једнопартијском 
систему, али је персонализована у носиоцима политичке власти, 
са једне стране, и власницима великог капитала, који намећу 
своје одлуке влади и, посредно, скупштини. Тиме се, de fac-
to, усмеравају токови робе и новца. Финални ефекти ових 
маркоекономских операција видљиви су кроз приход обичних 
грађана: обезвређен приход, ускраћивање дела зараде, коначно 
инфлација као општи порез на целокупно становништво. Постоји 
притисак да скупштина усвоји нацрт закона о отпису дугова по 
основу доприноса. Тиме се обавезе најбогатијих (послодаваца) 
преваљују на терет сиромашнијих и веома сиромашних грађана 
(држава ће кроз друге облике пореза да намири та средства). Пошто 
је овде предмет расправе само социјално правична зарада, нећемо 
се упуштати у шире и значајно питање: колико ће тим отписима 
појединим запосленима бити брисан (неуписан) рад ни стаж, и 
колико њих неће моћи да испуни минимални услов за пензију од 
15 година признатог стажа. Пореска евазија добила је легитимитет. 
Овај пример је показатељ правог стана привреде и односа три 
социјална партнера у Србији. Међутим, уз бројне осцилације, 
партнери морају да сарађују и решавају проблеме света рада који 
ће бити све сложенији.5)

У целокупном раду, послодавци, држава и синдикати треба 
да воде рачуна о насталој апатији и неповерењу грађана, ако 
према политичким партијама, тако и синдикатима. Ово показује 
истраживање Агенције за истраживање јавног мњења „Фактор 

5)  „Тмуран економски хоризонт пред Унијом“, Политика, 4.11.2008. стр.4.
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плус“ из Београда, објављено 2006. године, према коме само 0,5% 
испитаника изражава велико поверење у синдикате као снагу 
промена и побољшања света рада.6)
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SOCIALLY JUSTIFIED SALARY AS A BASIC  
PRECONDITION FOR INTEGRATION OF WORKING  

COMMUNITY INTO THE EUROPEAN UNION
Summary

Right to socially justified salary is one of results of de-
velopment of the European Union. Modern system of col-
lective contracts itself has been developed alongside with 
development of the Union. Financial crisis and recession 
in the United States of America and Europe has brought 
to the light the issue of labor legislature and practice. 
Salaries have been decreasing in majority of the Union’s 
member-states. Serbia is the signer of the European Union 
Social Charter with the clause on „socially justified sal-
ary providing dignified life for laborer and his family“. 
After eight years of the beginning of transition in Serbia, 
citizens started to lose confidence in political parties and 
labor unions as the factors of improvement of their life 
standard.
Key Words: Social Charter, socially justified salary, finan-
cial crisis, recession, system of Collective Agreements

6)  Види: Дарко Маринковић: „Изневерена очекивања“, Синдикални повереник, 30.9.2008. 
стр.44-46.
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Институт за политичке студије, Београд

СИМБОЛИЗОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 
СТЕРЕОТИПА

(Ратко Младић као глобални хајдук)

Сажетак
 У раду се разматра данашња улога Ратка Младића у 
српском националном моралном и емотивном профилу. 
Искоришћено је, у том смислу, виђење Ратка Младића 
као хајдука, који се својим понашањем супротставља 
власти, националној и глобалној, и која српском народу 
није по вољи а којој је немогуће супротставити 
се друкчије осим симболично, кроз лик бунтовника 
и одметника који ће понети све испројектоване 
националне сентименте.
Кључне речи: Ратко Младић; Хајдуци; Епска 
историја; Национална симболика.

Hајдук је, кроз турску историју српског народа, претежно био 
припадник раје који се одметнуо од цивилног живота у шуму 

у близини путева и насеља да одатле, препадима на путнике, 
караване, војнике, пркоси тиранији турских властодржаца. Било 
их је и који су се одметали у хајдуке искључиво из авантуризма 
и ради пљачке, али такви нису учествовали у формирању 
профила српске фолклорне институције хајдука него су незнатно 
замутили сјај хајдучког имена, додавши и са српске стране нешто 
мало неповољног значења ономе које су турске власти већ биле 
ставиле уз хајдучко име. Зимско је доба хајдук проводио као 
тајни гост код тзв. јатака - сељака или монаха који и иначе брине 
о његовој добробити. У нововековној српској историји хајдук је 
типска фигура чији је модел добро изграђен кроз неколико векова 
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постојања у стварности и у легенди.1) А стварност и легенда су 
се међусобно преплитале и узајамно зависиле: колико су стварни 
хајдуци били основа за испредање прича и испевање песама, 
толико су те романтичне и херојске песме и приче подстицајно 
деловале на младалачку жељу за јуначком славом, нагонећи 
бунтовне духове да се одметну у хајдуке, са надом да ће им име 
бити опевано и ушавше у легенду.2) Јер, другог начина није било 
међу српском рајом за јавно деловање нити за стицање славе: «то је 
доба када наш народ нема своју државу, те стога нема ни крупнијих 
догађаја, ни већих личности, које собом носи слободни државни 
живот».3) Овакав бунтовнички лик није, додуше, ограничен на 
српско поднебље: многе нације имају романтизоване историјске 
одметнике од лошег закона и неправичног друштвеног поретка, на 
које је народ испројектовао своје незадовољство влашћу и увео их 
у трајно национално сећање, као еманацију општенародне борбе 
за слободу и правичност. Хајдуци су се са том улогом здушно 
саживели, што најбоље доказује чињеница да су 1804. чинили 
елитни део устаничке војске.4) У обрнутој сразмери с националном 
државом стоји хајдуковање: са развитком и утврђивањем државних 
атрибута нестајали су хајдуци, с обзиром да су, са одласком Турака 
и њихове власти, изгубили онај племенити смисао свог постојања и 
да је од читаве установе хајдучије остао само онај ружни део, у ком 
су хајдуци били друмски разбојници, пљачкаши, лезилебовићи - али 
сад без икаквог моралног покрића које им је давао турски зулум.5) 
Њихова улога наоружаних представника политичке опозиције6) 
завршена је онда кад је опозиција престао да буде читав покорени 
народ, друкчије националности, вере и обичаја него што је власт.
1) В. најпотпунију до сада урађену студију о епско - историјској институцији хајдучије: 

Душан Ј. Поповић, О хајдуцима I и II, Народна штампарија, Београд 1930. и 1931.
2) Нав. дело, књ.I, стр.111-112 и књ.II, стр.156.
3) Исто, стр.8.
4) Будући да се може наћи у уџбенику историје овај податак треба да представља «опште 

место» у општем образовању; в. Радош Љушић, Историја за трећи разред гимназије 
општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд 2007, стр.198; в. 
такође: Душан Ј. Поповић, нав. дело. књ.II, стр.125 и даље (поглавље «Устанак од 1804 
као ‘хајдучки посао’»)

5) Тихомир Р. Ђорђевић, Из Србија кнеза Милоша; становништво – насеља, Издавачка 
књижарница Геце Кона, Београд 1924, стр.56 и другде

6) «Они су, у ствари, политичка, али нелегална опозиција», пише Душан Ј. Поповић, нав. 
дело, књ.II, стр.156.
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И тако је хајдуковање окончано још за прве владавине кнеза 
Милоша.7)  Ипак, можемо чути да се хајдук недвосмислено 
спомиње поново последњих неколико година. Откад се, наиме, 
Ратко Младић показао неухватљивим одметником од званичне 
српске и међународне правде, почео је оживљавати митски лик 
хајдука који се пројектује на њега. Младић се назива хајдуком8) и 
то није без психолошке основе, колико год тај назив био објективно 
нетачан.9) Јасно је, наиме, да генерал Младић није хајдук, пре 
свега због тога што установа хајдучије, са својим историјским 
контекстом, више не постоји у пракси. Такође, Младић не 
одговара основном формалном опису хајдука: није отишао из 
своје куће у шуму да са својом наоружаном дружином у летњој 
сезони напада по друмовима представнике туђинске власти и тако 
изражава свој лични и општенародни политички бунт. На основу 
чега, онда, добар познавалац Младићевог лика и дела, Љубодраг 
Стојадиновић, а и други, проглашавају Ратка Младића за хајдука, 
а већини конзумената вести и анализа о генералу војске Републике 
Српске то некако не звучи рогобатно? Чини се да је то, превасходно, 
омогућено тиме што је многе детаље из Младићеве биографије 
могуће с релативном лакоћом протумачити као типичне хајдучке 
одлике, без обзира што се централна његова делатност не одвија 
онако како је моделом предвиђено. На пример, измакао је Младић 
испод руке туђинаца који би да му суде за нападе што их је изводио 
док је био војно активан и налази се негде у илегали, док се о њему, 
сигурно је, брину некакви јатаци. А то сасвим довољно личи на 
хајдучку судбину у којој је један од задатака хајдука да што је дуже 
могуће избегава колац – чији хумани еквивалент, по тумачењу 

7) Као у напомени 5.
8) Тако га највише титулише познавалац и аналитичар његове биографије и легенди о 

њему, Љубодраг Стојадиновић, на пример у својој књизи Ратко Младић – између мита 
и Хага, Политика и Народна Књига, Београд 2006, стр.10, 16 и другде; или, у емисији 
Мост Радија Слободна Европа, објављеној у часопису “Зарез”, бр.128, http://www.
zarez.hr/128/zariste4.htm; затим у емисији “Кажипрст” ТВ Бе92, од 30. јануара 2006, 
http://www.b92.net/info/emisije/kaziprst.php?nav_id=186939&yyyy=2006&mm=01. Идеја 
о Ратку Младићу као хајдуку допала се и другима: на пример, у интернет вестима 
Бе92 за 27. септембар 2006, http://xs4.b92.net/info/komentari.php?nav_id=213267; или, 
коментари читалаца «Вечерњих новости» од 10. маја 2006, http://www.novosti.rs/code/
navigate.php?Id=19&datum=2006-05-10&idobj=88949.

9) Против тумачења положаја Ратка Младића као хајдучког дигао је глас један господин 
у писму новинама «Глас јавности» које је насловио «Генерал Младић није хајдук». 
Он ту пише: «Веома је ружно и бедно то што бивши високи официр ЈНА Љубодраг 
Стојадиновић већ две године говори да се Ратко Младић одметнуо у хајдуке!» и даље: 
«... али то апсолутно не умањује његову одговорност да прослављеног српског официра 
генерала Младића сада сврстава у хајдуке.» http://www.glas-javnosti.co.yu/pismo/44141/
general-mladic-nije-hajduk.
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једног дела јавности, чека Ратка Младића у Хагу. Другу судбину 
хајдук нема него да буде убијен у борби или након хватања, осим 
ако би се предао на позив власти или по молби и гаранцији народа и 
вратио се свом пређашњем животу.10) Ништа се од тога, вероватно, 
Ратку Младићу неће догодити, будући хјадучка прича само једно 
од могућих читања његове судбине – и то прилично дискутабилно 
с обзиром на стварне околности.

Ипак, и по другим неким одликама Младићева биографија личи 
на хајдучки стереотип и допушта одговарајућу интерпретацију за 
потребе његовог бивања националним симболом. На пример, човек 
би остављао цивилни живот и постајао хајдук најчешће зато да би 
се светио за неку неправду коју му је власт учинила и коју није могао 
да опрости нити на икакав други начин да наплати11) – а у причи о 
Ратку Младићу значајна је епизода из његовог детињства у којој је, 
руком усташа, тадашње власти у његовој родној Босни, остао без 
оца.12) Утолико је више могуће посматрати Младићев животни пут 
као хајдучки уколико је у легенду о њему, ипак, могуће умешати и 
некакву туђинску владавину која му је учинила зло: с обзиром на 
то да је грађански рат - који је пропратио распад социјалистичке 
Југославије и у коме се Ратко Младић истакао - на митском 
нивоу интерпретиран као борба чистих и невиних Срба против 
потурица и усташа и њихових према Србима злонамерних страних 
покровитеља, као још један српски устанак против некаквих нових 
«Турака» и њихових «јаничара». У таквом архетипском амбијенту 
је и Ратко Младић, са неким елементима своје биографије, постао 
погодан за оличавање модерног српског хајдука, да персонификује 
српски бунт против носилаца зла на овом свету, против глобалног 
друштвено-политичког поретка и његових представника који 
су се окомили на добре мале Србе. «Срби су посебно осетљиви 
на причу о појединцу ког прогања велика сила»,13) тврдња је 
психијатра Велимира Поповића; док Љубодраг Стојадиновић 
10) Душан Ј. Поповић, нав. дело, књ.II, стр.99-105.
11) Душан Ј. Поповић, нав. дело, стр.113-114
12) Љиљана Булатовић, «Генерал Младић - домаћи ‘портрети’ Ратка 

Младића», поднаслов «Ко је генерал Ратко Младић», http://www.
serbianunity.net/culture/library/Bulatovic/domaci/domaci.html и иста, 
у документарном филму «Успон и пад генерала Младића», Сенсе 
продукција 2005, http://www.sense-agency.com/ba/multimedia/index.
php?trans=78&mulkat=2; «General Mladic, you never walk alone/Strani 
novinari o generalu Mladiću» http://vukovar.50webs.com/ratkomladic.
html 

13) http://www.patriotmagazin.com/arhiva/0025/media/016.htm
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види из другог угла корен величања Младића: «Реч је, рекао бих, 
о политичко-емотивно-социјалном синдрому који одређује однос 
људи, који су претрпели низ различитих пораза, према онима за 
које се сматра да још нису поражени».14) Овако или онако, Ратко 
Младић персонификује целину српског народа и његову чежњу 
да се јуначки али и сасвим свесно симболично, као какав хајдук, 
супротстави лошим властима, националним и глобалним.

Како је уопште дошло до тога да се баш уз Ратка Младића 
веже идеја о хајдучији? Многе се биографије састоје од елемената 
налик хајдучким судбинама, које је било могуће одговарајуће 
протумачити, па ипак нису њихови протагонисти препознати као 
модерни хајдуци. Само је Ратко Младић оживео код Срба хајдучки 
архетип. Чини се да је тако због тога што се Младић већ и сам 
препоручио да буде симбол. Он се, како се чини, био намерно и 
вољно уклапао у другу али сродну поетску слику о Србима, ону 
која их представља као племените ратнике, као људе који се само 
бране од напасника а некако непланирано и невољно им полази за 
руком да остваре све што се само пожелети може, у националном 
смислу. Тај у потпуности бајковни сиже послужио је, наиме, као 
модел по коме се и званично и романтично интерпретира српска 
национална историја од 1803. до 1918. године. То је прича о 
вишевековној континуираној борби за национално уједињење у 
слободној држави, која је свој врхунац остварила у лику солунца, 
простог сеоског или варошког домаћина који је препешачио три 
државе («седам гора и седам мора»), са тифусом, гладан и одрпан, 
притешњен непријатељима са свих страна (мучи се «док три 
гвоздена хлеба не поједе и три пара гвоздених ципела не подере»), 
да би обновивши снагу на острву Крфу (тамо далеко крај мора, у 
земљи «на крају света») окренуо назад и у незадрживом јуришу 
ослободио своју земљу и народ, а непријатеља тако старо да му 
се вековно царство распало у неповрат (добро тријумфује а зло 
се урушава до свог потпуног уништења!).15) У фантазмагоричну 
слику са оваквим костуром, најдрагоценију у митској свести 
Срба после оне о косовској бици, Ратко Младић је радо себе 
смештао; на пример, онда кад је позирао «са шапком Живојина 

14) Љубодраг Стојадиновић, у емисији Мост Радија Слободна Европа, објављеној у 
часопису “Зарез”, бр.128, http://www.zarez.hr/128/zariste4.htm

15) В. о структури бајке: Владимир Проп, Морфологија бајке, Библиотека XX век, књ.52, 
Просвета, Београд 1982.
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Мишића на глави ...»,16) или кад је изјавио следеће: «У мом народу 
постоји ратничка традиција, дубоко у нашој крви. За ствари у које 
ми верујемо спремни смо да трпимо и патимо, да умремо ако је 
потребно. Наша историја нас је очеличила».17) Младић, наравно, 
није могао да зна да српска ратничка бајка, у коју је уобличен 
колоквијални историјски поглед на Први светски рат, има своје 
дубоке корене у епонимној борби за слободу претходних векова, у 
поетизованој хајдучији, када, на жалост, ни испред нити иза борца 
није стајало ништа државно, ни у наговештају. 

Романтична димензија завршнице Првог светског рата је hap-
py end једне дуге тежње ка ослобођењу од туђинске владавине, 
ка обнови давно окупиране своје, националне државе, која се 
кроз пола миленијума носи у песми, у народном сећању, и која се 
материјализовала 1918. године у ослободилачком јуришу у ту своју 
нову-стару земљу. Залет је, изгледа, ипак био прејак, па је наместо 
Србије формирана, чак, Југославија која, како се данас популарно 
сматра, никада никоме није била инспирација на јуначка дела и 
која се, као грешка и најобичнија мегаломанија, морала и распасти. 
Ратку Младићу, српском официру југословенске војске, управо се 
држава – и она неостварена Србија и она нежељена Југославија 
- измакла из видокруга сваки пут кад је очекивао да се позната 
бајка о победоносном родољубивом ратнику оконча на познат 
начин: happy endоm у коме занесени патриотизам бива награђен 
обновом државе, уз дивљење широм света. Младић  своју борбу 
успева да веже само за Републику Српску, националну државу без 
историје и традиције, чија снага није ни из далека довољна да га 
подржи у његовој херојској улози. Та околност га је, и без његове 
воље, пренела у другу легенду, претворивши га у борца старијег, 
хајдучког типа, на основи оних елемената из његове личне историје 
који су допуштали такво једначење, а поготово откад се одметнуо 
и од међународних власти и њихове (не)правде. Ратко Младић је 
виђен за хајдука и по својој природи, која га чини омиљеним међу 
војницима, поштованим од непријатеља, шокантно непосредним 
пред политичарима,18) а такви су неустрашиви заточници истине 

16) Љубодраг Стојадиновић, Ратко Младић – између мита и Хага, стр.5 и 147. В. такође 
интервјуе пренете на крају исте књиге, стр.153-167.

17) Арнолд Серман, амерички публициста, у фељтону “Вечерњих новости” из октобра 
1993. http://www.serbianunity.net/culture/library/Bulatovic/strani/strani.html

18) Љубодраг Стојадиновић и Љиљана Булатовић у својим бројним анализама Ратка 
Младића износе мноштво сведочанстава о наведеним његовим особинама, пошто 
говоре и пишу о Младићу са нескривеним симпатијама.
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и правде идеални за улогу харамбаше који ће бити опевани од 
народа.

Такође, Младић живи у савременом свету у коме се рат 
сагледава као социолошка нужност, а агресивност и друге за 
борбу потребне особине сматрају се природним и неизбежним 
одликама човека. Тако се рат уклапа у ток историје и у људску 
природу, не представљајући у њима ништа изузетно. А то значи да 
је рат само једна од ситуација у којима човек може да се нађе па 
да се покаже, као и у свакој другој ситуацији, каквог је моралног 
квалитета. Отуда постоје и међународно формулисана и призната 
правила и обичаји ратовања, а у том контексту је настао и читав 
један ратнички појмовник. Одатле се, даље, може опазити и 
следеће: «Највише под утицајем ранијих ратова, а можда мање под 
утицајем ратова из деведесетих, ратни хероји су појмови који су 
поистовећени са човекољубљем и солидарношћу. Самим тим се и 
рат често препознаје као простор у ком се дешавају тако хумани 
процеси».19) Ово је написао, не без ироније, један заступник 
алтернативног гледања на друштво по чијем мишљењу је рат - као 
амбијент у коме је легализовано смишљено и масовно убијање, 
отимање и уништавање разних ствари и оспоравање многих права, 
укључујући и право на живот - у тоталној супротности са сваким 
моралом достојним свог назива. Е сад, имамо Ратка Младића који 
се «са шапком Живојина Мишића на глави» нашао у једном свету 
који се колеба између модерног гледања на рат као на социолошку 
нужност и ултрамодерног, екстремно пацифистичког приступа 
ратовању. У таквом конотативном амбијенту Младић, са својим 
застарелим и бајковитим патриотизмом, нема изгледа да од света 
буде схваћен друкчије него као један разметљиви убица, као хајдук 
у најгорем смислу те речи – управо онако како су својевремено 
Турци гледали на хајдуке. Из перспективе власти која нема своју 
легитимну опозицију хајдуци су то и били. Али из рајетинске 
визуре хајдука је било оваквих и онаквих: бораца за племените и 
узвишене идеале или зликоваца који су злоупотребљавали хајдучки 
модел. Младић је за многе Србе, свакако, оно прво а за већи део 
страног света ово друго.

Ратко Младић се, хтео-не хтео, може сагледати као један 
глобални хајдук, еманација српског националног бунта против 
19) Бобан Стојановић, Изазови демилитаризације, стр.3 од 5, Queer Београд, http://www.

queerbeograd.org/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=34&limit=
1&limitstart=2 
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моћних туђинаца који не управљају светом домаћински; на 
културном нивоу, «владари» међународне заједнице кваре Србе 
инфилтрирањем у српску културу туђих верских, језичких, 
прехрамбених и многих других обичаја, а Срби се од тога опет бране 
својим симболом националног бунта.20) Једноставно, хајдуковање 
пружа могућност протестовања и онда када та могућност не 
постоји, као што је случај сада са Србима у односу према политички 
и културно доминантном Западу. С друге стране, привлачна је и 
тврдња да је Запад најзаслужнији за митологизацију Ратка Младића, 
подигавши му патриотски значај демонизовањем његовог имиџа 
истакнутог ратника.21) Младићева симболична борба, строго узев, 
није превасходно усмерена против оних који данас (незванично) 
владају планетом и није, како горе рекосмо, отишао из своје куће у 
шуму да са својом наоружаном дружином у летњој сезони напада 
по друмовима представнике туђинске власти и тако изражава свој 
политички бунт. Питање је може ли се његово понашање уопште 
називати борбом или макар пркошењем, или се човек једноставно 
крије да сачува своју релативну слободу док му ми пришивамо 
којекакве атрибуте. Са стварним Ратком Младићем заиста све то 
мало везе има, будући да не мотивише, претпостављамо, његово 
понашање ни на који начин и да, строго узев, није ни истина. 
Одсутан човек допушта свакакве интерпретације своје личности и 
понашања. У овој причи о хајдуку ради се о симболизовању неких 
националних стереотипова, чија ће снага ослабити и читава ће се 
прича, вероватно, истопити кад лична стварност Ратка Младића 
буде позната јавности и кад буде, надати се, надвладала српску и 
општу митотворачку свест. Но, за сад му нема друге него да трпи 
улогу коју му је доделила јавност, да буде носилац свих пројекција 
једног хајдучког лика, који је Србима потребан ради симболичног 
разрачунавања са носиоцима глобалне моћи. Управо то се и очекује 
од њега у стиховима једне модерне фоклорне песме:
20) ... Против нас су сви душмани стари
 И изроди што вјеру продадоше,
 ал' никоме ми нећемо дати
 да нам узме оно што је наше.
 Горан Тарлаћ и Владимир Ђурић (приредили), Песме из стомака народа: антологија 

турбо-фолка, Студентски културни центар, Београд 2002; наведено према http://www.
medijaklub.cg.yu/komentari/komentar%202002/februar/10.htm

21) Љубодраг Стојадиновић у емисији «Утисак недеље», 03.јула 2005, под насловом «Ко 
је Ратко Младић»; такође у Поолитици online од 28. фебруара 2007, http://www.politika.
co.yu/detaljno.php?nid=20944
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Ђенерале ти си јунак прави, 
цело Српство сада тебе слави. 
Легенда си, такав и остани, 
нек' узалуд траже те душмани.22)

Нама остаје само да му свако добро од Бога пожелимо.

22)  «Песма о хероју» анонимног аутора, http://www.baneprevoz.com/mladic.html 
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Ratko Mladic as a global hajduk (outlaw) –
Summary

In this text author analyzed current role of Ratko Mladic in 
Serbian national moral and emotional profile. In this sense 
the author used the image of Ratko Mladic as a hajduk (an 
outlaw) who is confronting national and global power that 
is not favoured by Serbian people, and that is not possible 
to be confronted in other way but symbolically, through 
the image of a rebel and outlaw with the traits of national 
sentiment attached to him.
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Александра Ми ро вић
Ин сти тут за по литчке сту ди је, Бе о град

ЕТНИЧКИИ/ИЛИГРАЂАНСКИИДЕНТИТЕТ,
ТРАДИЦИЈАИ/ИЛИМОДЕРНОСТ

Сажетак
На осно ву де таљ не ана ли зе раз ли чи тих схва та ња 
на ци је, на ци о нал ног иден ти те та и на ци о на ли зма 
у те о ри ји, као и оп штих тен ден ци ја ве за них за ове 
фе но ме не у са вре ме ном све ту, а пре све га има ју ћи у 
ви ду ста ње и прак су у за пад ним, тзв. ста рим де мо
кра ти ја ма, ко је су и род но ме сто ових по ја ва и иде
ја, и по себ но ана ли зе та квих тен ден ци ја у срп ском и 
оста лим тран зи ци о ним дру штви ма, у овој рас пра ви 
пр вен стве но се же ли ука за ти на јед ну еви дент ну чи
ње ни цу ко ја се мо ра ува жа ва ти – да се и у да на шњем 
вре ме ну хи перди на мич не и ул траин тен зив не гло ба
ли за ци је, од но сно све ве ћег ши ре ња ли бе рал не де мо
кра ти је и све те шње ре ги о нал не ин те гра ци је (као 
ди мен зи ја по ли тич ке гло ба ли за ци је), као и све агре
сив ни јег на ме та ња по тро шач ког уни фор ми зма (као 
ди мен зи је еко ном ске гло ба ли за ци је), ве ћи на љу ди не 
од ри че свог на ци о нал ног иден ти те та, док ет нич ки 
прин цип и раз ли чи ти об ли ци на ци о на ли зма и да ље оп
ста ју на свет ској сце ни. Ука зу је се, та ко ђе, и на то да 
тра ди ци о нал ни ет нич кокул тур ни иден ти те ти има
ју и низ сви јих по зи тив них стра на, али и на ве ли ки и 
нео спор ни зна чај ли бе рал ноде мо крат ских вред но сти, 
прин ци па и ин сти ту ци ја на ко ји ма се за сни ва мо дер
ни, гра ђан ски иден ти тет. Сто га, аутор ка сма тра да 
су про дук тив не, одр жи ве и раз вој не са мо оне кон цеп
ци је на ци је и на ци о нал ног иден ти те та ко је об у хва та
ју и ли бе рал ногра ђан ске и не ли бе рал не, то јест ет
нич кокул тур не еле мен те; те да су по сто је ће ди ле ме, 
ти па ет нич ки или гра ђан ски иден ти тет, тра ди ци ја 
или мо дер ност, ла жне.     
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Кључ не ре чи: На ци о нал ни иден ти тет, ет нич ки иден
ти тет, гра ђан ски иден ти тет, тра ди ци ја, тра ди ци
о на ли зам, мит, мо дер ност, мо дер ни за ци ја, «ор то
док сни тра ди ци о на ли сти», «ан ти тра ди ци о на ли сти», 
гло ба ли за ци ја, ре ги о на ли за ци ја, тран сна ци о на ли за
ци ја, над на ци о нал на ин те гра ци ја, на ци ја, на ци о нал на 
др жа ва, на ци о на ли зам, ет ни ци тет, ет нич ке гру пе, 
на ци о нал не ма њи не,  мул ти кул ту ра ли зам, ли бе рал на 
де мо кра ти ја, ли бе ра ли за ци ја на ци о на ли зма, на ци о на
ли за ци ја ли бе рал них вред но сти, де мо кра ти за ци ја на
ци о нал ног иден ти те та.

Jед на од оп штих тен ден ци ја у дру штве ној и по ли тич кој те о ри ји 
у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та огле да ла се у зна чај ном 

из оп шта ва њу фе но ме на на ци о на ли зма из те о риј ске ана ли зе, уз до-
ми нан тан, углав ном им пли ци тан и кат кад екс пли ци тан став да је 
то јед на ана хро на и ира ци о нал на, а пре све га не га тив на по ја ва. То 
иг но ри са ње фе но ме на на ци о на ли зма и апри ор но од ба ци ва ње сва-
ког ње го вог об ли ка, па и сва ког, на ње му за сно ва ног, по ли тич ког 
пар ти ку ла ри зма би ло је до не кле ра зу мљи во, јер је пред ста вља ло 
по сле ди цу тра у ма тич ног рат ног ис ку ства и су о ча ва ња све та са 
де струк тив но шћу до тад не ви ђе них раз ме ра и свом бру тал но шћу 
ми ли тант ног, екс тре ми стич ког на ци о на ли зма. Ка ко је све то би ло 
ини ци ра но не мач ком на ци стич ком иде о ло ги јом, она је ве о ма че сто 
би ла и, у ве ли кој ме ри, оста ла основ за вред но ва ње на ци о на ли зма 
уоп ште.

Ка сни је, то ком осам де се тих го ди на XX ве ка, до ла зи до на пу-
шта ња ове иг но рант ске те о риј ске тен ден ци је и фе но ме ни на ци је и 
на ци о на ли зма за до би ја ју ста тус ле ги тим ног пред ме та на уч них ис-
тра жи ва ња, те о риј ских и ака дем ских ана ли за и сту ди ја. Овај за о-
крет у свет ској, а по себ но за пад ној дру штве ној те о ри ји имао је од-
је ка и на до ма ћу, ју го сло вен ску и срп ску на уч ну и струч ну јав ност, 
ко ја је сво ју па жњу та ко ђе по че ла фо ку си ра ти на ком плекс пи та ња 
ве за них за на ци о нал но. Ме ђу тим, тек по чет ком де ве де се тих го ди-
на XX ве ка, на ци о на ли зам по ста је оп шта и кључ на те ма, упо ре до 
са ње го вим на глим бу ја њем и по при ма њем ра ди кал них об ли ка у 
Ис точ ној Евро пи, а по себ но на уза вре лом Бал ка ну. Тра гич на си-
ту а ци ја у ко јој се на ла зио еx-ју го сло вен ски про стор у по след њој 
де це ни ји XX ве ка, са та квом еска ла ци јом на си ља и ору жа них су-
ко ба на ет нич кој и вер ској осно ви, ко ји су не са мо на ру ши ли ско-
ро пе де се то го ди шњи мир у Евро пи, не го и де фи ни тив но опо вр гли 
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хоб сба у мов ску те зу о од у ми ра њу на ци о на ли зма1) и раз не кон цеп-
ци је о кра ју епо хе на ци ја, оста ви ла је ду бок траг у дру штве ној и 
по ли тич кој ми сли у свет ским раз ме ра ма, али по себ не им пли ка ци је 
је има ла на до ма ћу по ли тич ку ми сао и ње не  по сле ни ке, као уоста-
лом и на до ма ћу по ли тич ку прак су и дру штво у це ли ни.

У та квој си ту а ци ји до шло је до раз во ја и ши ре ња де сног ра-
ди ка ли зма и у на уч но-те о риј ској, а не са мо иде о ло шко-по ли тич кој 
рав ни. Ја ча ње та кве по зи ци је, ка ко у Ср би ји, та ко и у дру гим еx-
ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, на ро чи то оним за хва ће ним рат ним 
по жа ром, би ло је ве ли ким де лом иза зва но упра во ме ђу деј ством 
на ци о на ли стич ких екс тре ми за ма ко ји су до ла зи ли са свих стра на, 
уза јам но ути чу ћи јед ни на дру ге и њи хо во ши ре ње. Де сни ра ди ка-
ли зам је, да кле, био де ли мич но ин ду ко ван као од брам бе ни ме ха ни-
зам, услед стра ха и осе ћа ја угро же но сти од стра не ра ди кал не де-
сни це дру гих на ци ја, али он је имао и ан ти ле ви ка рак тер, од но сно 
био је та ко ђе и од го вор на прет ход но по сто је ћи ле ви ра ди ка ли зам. 

Ко му ни стич ки ле ви ра ди ка ли зам, те же ћи за сни ва њу дру штва 
на но вим, ре во лу ци о нар ним те ме љи ма, зах те вао је “рас кид са вла-
сти том про шло шћу као на вод но ан ти ре во лу ци о нар ном, гу би так 
вла сти те исто ри је, пре кид вла сти тог пам ће ња, за бо рав тра ди ци о-
нал ног иден ти те та”.2) Иако, ови зах те ви ни су ре а ли зо ва ни у јед-
1)  Та те за ко ју је фор му ли сао Хоб сба ум, али ко ју су  раз ви ли и мно ги дру ги мо дер ни сти 

ко ји се осла ња ју на пост мо дер ни стич ки при ступ, за сни ва се на ар гу мен ту да је на-
ци о на ли зам је дан про ла зе ћи фе но мен (a pas sing phe no me non) или, дру га чи је ре че но, 
фе но мен про шло сти . Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да је та кво гле ди ште опо вр гла са ма са-
вре ме на прак са, а по себ но по ме ну ти до га ђа ји на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Сто га ће, 
на при мер, Me ri Kal dor (Mary Kal dor) ре ћи да та те за не од го ва ра по сто је ћим струк ту-
рал ним усло ви ма. Ова аутор ка на гла ша ва и да се упра во тај мо ме нат по не кад ко ри сти 
од стра не кри ти ча ра мо дер ни стич ке па ра диг ме, као до каз ње не сла бо сти (ви де ти: Mary 
Kal dor, “Na ti ons and Glo ba li stion”, Na ti ons and Na ti o na lism, 10 (1/2), 2004, стр. 166).     

2)  Сло бо дан Ди вјак, “Пост ко му ни зам и но ви екс тре ми зам”, Бор ба, 16. јул 1991. го ди не; 
текст је об ја вљен и у окви ру До дат ка “Ср би ја и ли бе рал но-де мо крат ски прин ци пи и 
ин сти ту ци је”, у: Сло бо дан Ди вјак, Про блем иден ти те та: Кул тур но, ет нич ко, на ци о
нал но и ин ди ви ду ал но, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 231.

 Исти не ра ди, ва жно је под се ти ти и на чи ње ни цу да на сил но ства ра ње ју го сло вен ског 
над на ци о нал ног иден ти те та и про па ги ра ње ју го сло вен ства ни је био не ки ори ги нал ни 
изум ко му ни стич ке иде о ло ги је. Тај про је кат, за пра во, по ти че још из мо нар хи стич ког 
ме ђу рат ног пе ри о да, а фор мал но је обе ло да њен ка да је краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе-
вић, за во де ћи дик та ту ру, на пу стио иде о ло шку ре то ри ку о “тро пле ме ном на ро ду” или 
о “на ро ду са три име на” (Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци , док оста ли та да ни су би ли ни 
при зна ти као кон сти ту тив ни на ро ди) и об ја вио да су од та да сви Ју го сло ве ни. Ука зу-
ју ћи на та кво ства ра ње ју го сло вен ске на ци је, пу тем де кре та и про па ги ра ња уни тар ног 
ју го сло вен ства на ба зи прин ци па: је дан краљ, јед на др жа ва, је дан на род, др Шер бо 
Рас то дер твр ди да је то би ло “ти пич но бал кан ско амал га ми са ње, ко је је под ра зу ме ва ло 
на сил но по ти ра ње и оп шту ам не зи ју за на ро де ко ји су упра во нај ви ше во ле ли да жи ве 
од се ћа ња. За и ста, њи ма је се ћа ње тј. про шлост увек би ла леп ша од са да шњо сти, јер су 
је до ра ђи ва ли у ме ри у ко јој ни су мо гли да ути чу на из гра ђи ва ње сво је са да шњо сти” 
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на кој ме ри на чи та вом ју го сло вен ском про сто ру, тај за бо рав би ло 
све га, би ло јед ног де ла оног што се од но си на тра ди ци о нал ни и 
кул тур ни на ци о нал ни иден ти тет ни је био, ка ко то оја шња ва С. Ди-
вјак, је дан “при род ни са мо за бо рав, већ на сил ни, при нуд ни дис кон-
ти ну и тет с њим, (та ко да) мно ге ње го ве ка рак те ри сти ке, сим бо ли, 
тра у ме, про бле ми, ма да ни су мо гли да се јав но ма ни фе сту ју, на ста-
ви ли су да жи ве свој жи вот у сфе ри по ти сну тог да би, ка да је ин-
стан ца кон тро ле пот пу но ола ба ви ла, екс пло зив но из би ли на по вр-
ши ну, но се ћи ну жно у се би мно го екс це сив ног и ира ци о нал ног”.3)

Да не би би ло не спо ра зу ма, же ли мо по ја сни ти да нам ни је на-
ме ра да се ов де пру жи или обез бе ди оправ да ње за срп ски или би ло 
ко ји дру ги екс тре ми стич ки на ци о на ли зам, већ да са мо на сто ји мо 
ука за ти на оно што је, на рав но уз са деј ство с дру гим фак то ри ма, 
ути ца ло на ње го во ја ча ње и ши ре ње. Јер, јед на је ствар то што су, 
услед ра ни јих окол но сти у ко ји ма су од ре ђе ни еле мен ти на ци о нал-
ног иден ти те та би ли при нуд но по ти сну ти, љу ди има ли оправ да ну 
по тре бу за об на вља њем тог иден ти те та, кроз по нов но ус по ста вља-
ње ве зе са исто ри јом и из гу бље ном тра ди ци јом, а по све дру га то 
што је де сни, ан ти ле ви ра ди ка ли зам, ка ко у дру штве но-по ли тич кој 
прак си, та ко и у те о ри ји, по ди ла зе ћи тој “објек тив но усло вље ној и 
оправ да ној же љи ма са”4) и ма ни пу ли шу ћи њо ме, на сто јао да јед-
ну ми то ло ги ју за ме ни дру гом (ми то ло ги ју ре во лу ци је ми то ло ги јом 
тра ди ци је и пре-ре во лу ци о нар не про шло сти), уз од ла же ње у са-
свим дру гу крај ност и не кри тич ко тре ти ра ње да ље про шло сти као 
не че га што има све ти и пот пу но не про бле ма тич ни ка рак тер. Та кав 
тренд, уз пот пу но ана те ми са ње све га што је има ло ле ви чар ски ка-
рак тер, од но сно уз од ба ци ва ње це ло куп не, па и оне де мо крат ске 
ле ви це, оне мо гу ћа вао је не ку ши ру по др шку уме ре ним кон цеп ци-
ја ма и њи хо во чвр шће уте ме ље ње у дру штву, јер је за по сти за ње 
то га по треб но да по сто ји из ве сна рав но те жа из ме ђу де мо крат ске 
ле ви це и де мо крат ске де сни це. Ко ли ко у то вре ме ни је би ло јед-
но став но ни ти ла ко би ти на уме ре ној по зи ци ји, све до че и ре чи по-
ме ну тог ауто ра – Сло бо да на Ди вја ка из ју ла 1991. го ди не: “Да ли 
ће пост мо дер на мо де ра ци ја мо ћи амор ти зо ва ти на ва лу но вог ор га-
ни ци зма ко ји, ис ка зу ју ћи свој пре зир пре ма уме ре ним, ни вру ћим 

(пре ма: Др Шер бо Рас то дер, “Од нос на ци о нал ног и де мо крат ског кроз ис ку ство ју го-
сло вен ских на ро да”, у: Да ли бор ка Уља ре вић (ур.) и гру па ауто ра, 21 при ча о де мо кра
ти ји, Цен тар за гра ђан ско об ра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, стр. 77).  

3)  Сло бо дан Ди вјак, “Пост ко му ни зам и но ви екс тре ми зам”, op. cit. , стр. 231-2.
4)  Ibid. , стр. 234.
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ни хлад ним, ти по ви ма, при зи ва но ве над љу де ко ји мо ра ју да сле де 
зов слу же ња и жр тво ва ња за раст не слу ће не сна ге Отаџ би не – то је 
ве ли ко пи та ње. Но, јед но је си гур но. Би ти од ва жан, да нас и ов де, 
зна чи би ти на стра ни оних ко ји су, ма да у ма њи ни, спрем ни да се 
су прот ста ве са мо де струк тив ној пи ја ној ек ста зи но вих екс тре ми за-
ма”.5)

Ме ђу тим и да нас, по сле пост ко му ни стич ког по ме ра ња идеј-
но-вред но сних ори јен та ци ја (од ко му ни зма и марк си зма до ка пи-
та ли зма и ли бе ра ли зма) и на кон спла шња ва ња и ре ла тив ног пре-
ва зи ла же ња де сног екс тре ми зма из де ве де се тих го ди на, уме ре не 
ори јен та ци је и ме ђу-по зи ци је, ка да су у пи та њу ет нич ко-кул тур ни 
иден ти тет и тра ди ци ја, те шко до ла зе до из ра жа ја, уз тен ден ци ју 
њи хо вог, све сног или не све сног, за ма гљи ва ња и по ти ски ва ња. Те-
ма на ци о нал ног иден ти те та и на ци о на ли зма и на ци о нал но пи та-
ње по ста ли су, на и ме, глав не осе ду бо ких по де ла у це ло куп ном 
срп ском дру штву, па исто та ко, а мо жда чак и ви ше, и ме ђу ње го-
вом тзв. ин те лек ту ал ном ели том. Та кве по де ле су про пра ће не свр-
ста ва њем ин ди ви дуа и гру па или у “та бор” тра ди ци о на ли стич ки 
усме ре них, кон зер ва тив них на ци о на ли ста, или пак у “та бор” оних, 
на вод не ана ци о нал не (не ет нич ке), ли бе рал но-гра ђан ске про ве ни-
јен ци је; уз не из бе жно ме ђу соб но ети ке ти ра ње у днев но-по ли тич ке 
свр хе ко ри шће њем тер ми на “па три о те” и “из дај ни ци”. Та ква ди-
хо том на по де ла дру штва на два ан та го ни стич ки су прот ста вље на 
и ме ђу соб но ис кљу чу ју ћа иде о ло шка бло ка, са мо “про ду жа ва гра-
ђан ски иде о ло шки рат”6). 

Та, у пост ко му ни стич ком пе ри о ду нај о штри ја, иде о ло шка и 
по ли тич ка кон фрон та ци ја на ста ла је упра во због раз ли ка у ту ма че-
њу, при том под јед на ко по гре шном, пој мо ва на ци је, на ци о нал ног 
иден ти те та, тра ди ци је, мо дер но сти, на ци о на ли зма и па три о ти зма. 
Сход но тим схва та њи ма, а осла ња ју ћи се на Ди вја ко ву ана ли зу, 
мо же мо упро шће но ре ћи да се је дан од тих иде о ло шких бло ко ва 
ка рак те ри ше “ор то док сно тра ди ци о на ли стич ком”, а дру ги “ан ти-
тра ди ци о на ли стич ком” тен ден ци јом.7) 
5)  Ibid. , стр. 235.
6)  Ibid. , стр. 234.
7)  Ана ли зу ових ме ђу соб но су прот ста вље них вред но сних и иде о ло шко-по ли тич ких тен-

ден ци ја у срп ском дру штву, С. Ди вјак је из нео у ра ду: “По ме ра ње идеј но-вред но сних 
ори јен та ци ја на ше ин те лек ту ал не ели те: Од марк си зма до ка пи та ли зма и ли бе ра ли-
зма”, Увод но из ла га ње на окру глом сто лу Кру ше вач ке фи ло зоф ско-књи жев не шко ле, 
2-4. ју на 2005; об ја вље но та ко ђе у До дат ку “Ср би ја и ли бе рал но-де мо крат ски прин-
ци пи и ин сти ту ци је”, у: Сло бо дан Ди вјак, Про блем иден ти те та: Кул тур но, ет нич ко, 
на ци о нал но и ин ди ви ду ал но, op. cit. , стр. 272-274.
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Ор то док сно тра ди ци о на ли стич ко схва та ње, од но сно гру па ци ја 
ко ја га за сту па, ин си сти ра на об но ви и ре ви та ли за ци ји срп ске тра-
ди ци је и из вор не кул ту ре, ко је - тре ба још јед ном ре ћи - за и ста је су 
по ти сну те и мар ги на ли зо ва не услед ра ни је по сто је ћег ми то ло шког 
кул та ре во лу ци је. Ме ђу тим, у овом слу ча ју то се чи ни на је дан пот-
пу но по гре шан на чин, ус по ста вља њем но вог ми то ло шког кул та – 
кул та “све те” про шло сти, уз зах тев за пот пу ним ели ми ни са њем 
спо ља шњих ути ца ја, ко ји је у функ ци ји по сти за ња и очу ва ња екс-
клу зив но сти и чи сто те вла сти тог ет нич ко-кул тур ног иден ти те та. 
Та кав “по вра так ко ре ни ма”, ко ме се да је пр во ра зред ни нор ма тив ни 
зна чај, под ра зу ме ва при мат ко лек ти ви зма над ин ди ви ду а ли змом и 
плу ра ли змом. У осно ви тог ко лек ти ви стич ког обра сца сто ји те жња 
за ре ин те гра ци јом, то јест по и сто ве ћи ва њем кул тур но-ет нич ког и 
ин сти ту ци о нал но-по ли тич ког иден ти те та, због че га га не ки озна-
ча ва ју као “но ви три ба ли зам”. То је, да кле, јед на ет но цен трич на 
кон цеп ци ја, у чи јој хи је рар хи ји вред но сти при мар ну по зи ци ју за-
у зи ма уну тар груп на со ли дар ност, ба зи ра на на кон сен зу су из ме ђу 
чла но ва те по себ не ет нич ко-кул тур не гру пе, схва ће не као “суд бин-
ске за јед ни це”. 

Очи глед но је да ова кво схва та ње ко је, осла ња ју ћи се на култ 
“кр ви и тла”, ин си сти ра на за јед нич ком је зи ку, за јед нич ком по ре-
клу и осо бе ној тра ди ци ји и кул ту ри јед не “суд бин ске за јед ни це”, 
да је пред ност “чи сто” ет нич ким пој мо ви ма на ци је и на ци о на ли-
зма.8) Та ко ђе, у скла ду с та квим ра ди кал ним и ор то док сним тра ди-
ци о на ли змом је сте и схва та ње на ци о нал них иден ти те та у “чи сто” 
кул тур но-ет нич ком сми слу, као “за тво ре них, ста тич них, екс ко му-
ни ци ра ју ћих, па ро хи јал них иден ти те та”9).   

По себ ну опа сност пред ста вља то ка да се у по ли тич ко по ље 
уно си јед на та ква ви зи ја и ин си сти ра ње на та квој кул тур но-ет нич-
кој хо мо ге но сти ко ја во ди све до екс клу зив ног и пот пу но за тво ре-
ног ка рак те ра за јед ни це. По сле ди ца то га је да се он да у по ли ти ку, 
ка ко на уну тра шњем, та ко и на спо ља шњем пла ну, уво ди ре ла ци ја 

8)  С. Ди вјак да је и јед но до дат но, ве о ма за ни мљи во об ја шње ње тог ста но ви шта, на ба зи 
ком па ра ци ја с ро ман ском и не мач ком ро ман ти чар ском тра ди ци јом: “Из пер спек ти ве 
ро ман ске тра ди ци је, та кве кон цеп ци је на ци је и па три о ти зма мо гу се под ве сти под ка-
те го ри ју те ри зма (ода ност пре ма “све тој зе мљи” ко ја увек под ра зу ме ва ње ну на то пље-
ност кр вљу), а из пер спек ти ве не мач ког ро ман ти зма под ка те го ри ју кул ту ре као не че га 
што је су прот ста вље но ци ви ли за ци ји у том сми слу што се ова по след ња пред ста вља као 
од тла одва ја ју ћа, уни вер за ли зу ју ћа, из ве шта че на и ко руп тив на, а она пр ва – кул ту ра – 
као не што пар ти ку лар но, ор ган ско, увек по ве за но са сен ти мен ти ма и има ги на ци јом, са 
при род ним сна га ма кр ви и тла” (Ibid. , стр. 273). 

9)  Ibid. , str. 272.
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при ја тељ - не при ја тељ, као ба зич ни од нос на осно ву ко га се про це-
њу ју дру ге кул ту ре, на ро ди, на ци о нал не или ет нич ке гру пе, дру ге 
по ли ти ке, дру штве ни и по ли тич ки су бјек ти и чи ни о ци, па и ин ди-
ви дуе и њи хо ве вред но сне и по ли тич ке ори јен та ци је. И док се на 
спо ља шњем пла ну у ка те го ри ју не при ја тељ ског свр ста ва ју не срод-
не кул ту ре и на ро ди, као и њи хо ви при пад ни ци, на уну тра шњем 
дру штве но-по ли тич ком пла ну под ту ка те го ри ју се под во ди све 
оно што мо же угро зи ти хо мо ге ност кул тур но-ет нич ке за јед ни це. 
Чи ни се да је по себ но ва жно на овом ме сту до да ти и под ву ћи и то 
да упра во ов де ле жи раз лог што се на уну тра шњем пла ну од нос 
при ја тељ – не при ја тељ из ра жа ва и пу тем ка те го ри ја “па три о та” и 
“из дај ник”, јер се ти ме же ли на гла си ти “ре ме ти лач ки” и “угро жа-
ва ју ћи” фак тор ка да су у пи та њу хо мо ге ност за јед ни це и ње ни ви-
тал ни др жав ни или на ци о нал ни ин те ре си. На жа лост, све до ци смо 
кон ти ну и ра ног и ве о ма уче ста лог по ли тич ко-про па ганд ног ко ри-
шће ња тих пој мо ва у на шој дру штве но-по ли тич кој прак си, при че-
му им се да је не тач но и, нај бла же ре че но, про бле ма тич но зна че ње, 
што је на рав но по сле ди ца са ме њи хо ве про па ганд не свр хе; али, 
услед то га, они су по ста ли ис тро ше не ка те го ри је, за те о ри ју пот-
пу но бе зна чај не, а и за по ли тич ку прак су све ма ње зна чај не, чак и 
у слу ча ју по пу ли стич ких ци ље ва њи хо ве упо тре бе.

Још јед но од су штин ских обе леж ја ове по зи ци је, ко је та ко ђе 
мо же има ти из ра зи то не га тив не пол тич ке им пли ка ци је, је сте прет-
по став ка да је об но ва вла сти те кул тур не тра ди ци је ко ја има ви зан-
тиј ске ко ре не и, на то ме за сно ва но, одр жа ва ње и раз вој вла сти тог 
ко лек тив ног иден ти те та као за јед нич ког до бра, не спо ји во са за-
пад њач ком кул ту ром и тра ди ци јом ато ми зи ра ног ин ди ви ду а ли зма 
у ко јој је та кво за јед нич ко до бро скрај ну то у ко рист ин ди ви ду ал-
них пра ва. Има ју ћи у ви ду ова кав ор то док сно-тра ди ци о на ли стич-
ки став, С. Ди вјак за кљу чу је: “Оту да дис курс тог но вог три ба ли-
зма мо ра би ти ан ти за пад ни дис курс... На су прот Све том Са ви, ко ји 
је Ср би ју ви део као мост из ме ђу Ис то ка и За па да, за за го вор ни ке 
по ме ну те ори јен та ци је не ма мо ста из ме ђу у Ви зан ти ји уко ре ње не 
Ср би је и ис ко ре ње ног За па да”.10)

Дру го, ан ти тра ди ци о на ли стич ко схва та ње и иде о ло шко-по ли-
тич ки блок фор ми ран око ње га, ка ко и са мо њи хо во име ка зу је, 
оштро се про ти ве тра ди ци о на ли сти ма и њи хо вом схва та њу на ци је 
и дру гих, из ње из ве де них пој мо ва, као и уоп ште са мом при да ва њу 
зна ча ја тра ди ци ји и ет но су. За за ступ ни ке ове ори јен та ци је, тра-
10)  Ibid. , стр. 272.
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ди ци ја пред ста вља ре тро град ну дру штве ну по ја ву ко ја, са сво јим 
на зад ним и ге не рал но не га тив ним атри бу ти ма, пред ста вља крај-
њу су прот ност мо дер но сти и ње ним по зи тив ним обе леж ји ма, ко ји 
се пак тре ти ра ју као на пред ни. Та ко док се мо дер но сти при пи су ју 
са мо ре флек сив ност, ра ци о нал ност и раз вој ност, тра ди ци ја се тре-
ти ра као не што чи је су ка рак те ри сти ке не ре флек сив ност, ира ци о-
нал ност и ста тич ност. Сма тра мо да ни је пре те ра но ре ћи да је ова-
кав од нос пре ма тра ди ци ји од раз још увек при сут не ко му ни стич ке 
све сти или, ка ко то Ди вјак фор му ли ше, “ре ликт ко му ни стич ке ин-
док три на ци је”.

Пре ма овој иде о ло шко-вред но сној ори јен та ци ји, ко ја се осла-
ња на оне (пост)мо дер ни стич ке при сту пе у те о ри ји, тра ди ци ја и 
ње ни глав ни но си о ци – ет но си, мо гли су да бу ду до ми нант ни у 
пре мо дер ном до бу, али не и у са вре ме ној епо хи (пост)мо дер но сти 
и њој има нент ног про це са ра ци о на ли за ци је ко ји је, ве ру је се, по ка-
зао да тра ди ци ја и ет но си ни су при род ни и ве чи ти фе но ме ни (та ко 
их ви де, ка ко смо ра ни је ис та кли, при мор ди ја ли сти и пе ре ни ја ли-
сти), већ ен ти те ти ко ји има ју про ла зни ка рак тер и ко ји су у но вој 
ери гло ба ли за ци је осу ђе ни на од у ми ра ње. Мо же мо ре ћи да је са мо 
део ових тврд њи та чан, док је дру ги део не при хва тљив, већ због са-
мог њи хо вог од сту па ња од чи ње нич ног ста ња; на и ме, на ци је, као и 
ет но си и тра ди ци је, је су дру штве но ство ре ни, а не не ки при род ни 
фе но ме ни, и мо жда и има ју про ла зни ка рак тер, али они још увек 
ни су про ла зе ћи или про шли фе но ме ни.

Сто га и С. Ди вјак кри тич ки ис ти че да је овај екс тре ми стич ки 
ан ти тра ди ци о на ли зам, у ви ду ра ди кал не кри ти ке сва ке, па и нео р-
то док сне тра ди ци о нал но усме ре не ори јен та ци је, јед на ва ни сто риј-
ска по зи ци ја; и то не са мо због не у ва жа ва ња ем пи риј ске чи ње ни-
це да су раз ли чи те фор ме нео р то док сног тра ди ци о на ли зма ма ње 
или ви ше зна чај ни, али увек при сут ни део са вре ме ног плу ра ли зма, 
већ и због то га што је став о не ре флек сив но сти, ира ци о нал но сти 
и ста тич но сти тра ди ци је као из у ми ру ће по ја ве у не скла ду са исто-
риј ским ис ку ством и ем пи риј ском прак сом, ко ји го во ре у при лог 
пот пу но су прот не те зе - да се не ке тра ди ци је од ли ку ју ве ли ком 
ви тал но шћу упра во због њи хо ве са мо ре флек сив но сти и ра ци о нал-
но сти, ко је им омо гу ћа ва ју да се, кроз из ве сно при ла го ђа ва ње и 
ме ња ње (што зна чи да и ди на мич ност и раз вој ност мо гу да бу ду 
њи хо ва ин хе рент на обе леж ја), одр же и оп ста ну кроз вре ме.
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По бор ни ци ове ори јен та ци је на вод но на сту па ју са јед не ана-
ци о нал не, ли бе рал но-гра ђан ске по зи ци је. На гла ша ва се да је реч 
о на вод ној та квој по зи ци ји због из ве сних па ра док са ве за них за ту 
ори јен та ци ју. Она се, на и ме, на зи ва ана ци о нал ном, јер не ги ра зна-
чај на ци о нал ног иден ти те та; ме ђу тим, ка ко се ту ми сли пре све-
га на кул тур но-ет нич ки иден ти тет, ко ји пред ста вља са мо јед ну од 
ком по нен ти на ци о нал ног иден ти те та, она је и са мо на вод но ана-
ци о нал на, па је у том сми слу ис прав ни је ре ћи да је то јед на не ет-
нич ка, а не ана ци о нал на, ори јен та ци ја. Али, упра во у том мо мен-
ту ле жи је дан дру ги па ра докс ове ори јен та ци је. То је чи ње ни ца да 
се ње ни за го вор ни ци исто вре ме но пред ста вља ју и као по бор ни ци 
не ет нич ког, то јест ли бе рал но-гра ђан ског схва та ња на ци је и на ци-
о нал ног иден ти те та, и као по бор ни ци са вре ме ног мул ти кул ту ра-
ли зма. Овај по след њи кон цепт се, ме ђу тим, упра во су прот ста вља 
оном ли бе рал но-гра ђан ском, јер се за ла же за об но ву кул тур но-ет-
нич ког при сту па у схва та њу на ци је, од но сно за при мат пар ти ку-
ла ри стич ког прин ци па у од но су на уни вер за ли стич ке ли бе рал но-
гра ђан ске прин ци пе, ка ко би се на осно ву то га по сти гло по ли тич ко 
и фор мал но-прав но при зна ва ње ко лек тив них ма њин ских пра ва. 
Дру гим ре чи ма, са мим за ла га њем за мул ти кул ту рал но дру штво и 
ти ме за прак ти ко ва ње и за шти ту по себ них пра ва ма њин ских гру па, 
при пад ни ци овог иде о ло шко-по ли тич ког бло ка им пли ци те при зна-
ју да тра ди ци ја и кул тур но-ет нич ки иден ти те ти још увек има ју ве-
ли ки зна чај у са вре ме ним дру штви ма, а по себ но у оним ви со ко 
плу ра ли зо ва ним. То зна чи и да је за ла га ње за очу ва ње тра ди ци је 
и тра ди ци о нал них, ет нич ко-кул тур них иден ти те та, као бит них чи-
ни ла ца мо дер ног плу ра ли зма, пот пу но ле ги тим но, а до ба њи хо вог 
«од у ми ра ња» још увек да ле ко.

Да кле, оба пред ста вље на гле ди шта, ка ко ор то док сно тра ди ци-
о на ли стич ко, та ко и ан ти тра ди ци о на ли стич ко, су не при хва тљи ва, 
иако пре тен ду ју да бу ду до ми нант на гле ди шта у срп ском дру штву. 
Она су не при хва тљи ва пре све га за то што је сва ко од њих на свој 
на чин екс тре ми стич ко, а као та ква она «пред ста вља ју ла тент ну 
опа сност за вла да ви ну пра ва и за пар ла мен тар ни по ли тич ки плу-
ра ли зам».11)

У слу ча ју пр ве, ор то док сно тра ди ци о на ли стич ке ори јен та ци је 
ни је спор на са ма же ља за об но вом и очу ва њем на ци о нал не кул ту-
ре, вла сти те тра ди ци је и вла сти тог ет нич ко-кул тур ног иден ти те-
та, јер су то ве о ма зна чај ни фак то ри за са мо спо зна ју и са мо свест 
11)  Ibid. , стр. 274.
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јед не за јед ни це, без че га би њен да љи раз вој, у нај ма њу ру ку, био 
оте жан. Оно што је спор но је сте на чин на ко ји се же ли оства ри ти 
ре тра ди ци о на ли за ци ја, као и (зло)упо тре ба тра ди ци је и ет нич ко-
кул тур ног иден ти те та у иде о ло шке и днев но-по ли тич ке свр хе, при 
че му се они тре ти ра ју као со ци јал но-пси хо ло шки ин стру мен ти, 
свр сис ход ни за ма сов ну мо би ли за ци ју љу ди и оства ри ва ње по пу-
ли стич ко-де ма го шке по ли ти ке. Због то га је од ве ли ке ва жно сти да 
се схва ти и пра вил но раз у ме раз ли ка из ме ђу пој ма тра ди ци је и пој-
ма тра ди ци о на ли зма.

Да нас се пој мом «тра ди ци ја»12) нај че шће озна ча ва: “укуп ност 
уста ље них обра за ца по на ша ња, мо рал них стан дар да, оби ча ја и 
вред но сти, ко ји су фор ми ра ни у про шло сти и као кул тур но на сле ђе 
се пре но се на но ве ге не ра ци је, чи ме се обез бе ђу је кул тур ни кон ти-
ну и тет и иден ти тет на ро да, гру па и по је ди на ца”.13) Ово од ре ђе ње 
тра ди ци је уоп ште, ва ља ло би до пу ни ти и де фи ни ци јом по ли тич ке 
тра ди ци је, на при мер оном ко ју је дао проф. Ми лан Ма тић. Он је 
ука зао да се под по ли тич ком тра ди ци јом под ра зу ме ва ју “не са мо 
ве ли ки по ли тич ки и ко лек тив ни до га ђа ји и про це си у про шло сти, 
не са мо ве ли ка до стиг ну ћа и ис ку ства по ли тич ке при ро де, ко ји се 
трај но пам те у ‘ко лек тив ној ме мо ри ји на ро да’ ти пич ној за по је ди-
не по ли тич ке кул ту ре, већ и сва она ши ра зби ва ња ко ја по сред но 
или не по сред но има ју ве ли ки зна чај за за јед нич ку ег зи стен ци ју и 
са мо свест, за иден ти тет по је ди них на ро да”.14) Та ши ра зби ва ња из 
исто ри је, ко ја та ко ђе чи не по ли тич ку тра ди ци ју, мо гу би ти ве ли ке 
се о бе, ре ли гиј ске ши зме и про ме не, кул тур ни рас ко ли и слич но, 
ко ји су пре у сме ри ли раз вој не ке за јед ни це или оста ли зна чај ни за 
ње но са мо спо зна ва ње и ко лек тив но пам ће ње. 

 По јам тра ди ци о на ли зма, за раз ли ку од го ре да тог од ре ђе ња 
пој ма тра ди ци је, пред ста вља сво је вр сну иде о ло ги за ци ју тра ди ци-
је. Пре ма Б. Ку зма но ви ћу, тра ди ци о на ли зам под ра зу ме ва “при хва-
та ње, прак ти ко ва ње и по што ва ње тра ди ци о нал них обра за ца по на-
ша ња, си сте ма вред но сти, на род них оби ча ја, ко ји се до жи вља ва ју 
као ‘из вор ни’, на ста ли без спо ља шњих ути ца ја, и ко ји због то га 

12)  Реч “тра ди ци ја” по ти че од ла тин ске ре чи tra di tio ко ја зна чи пре да ње, усме но пре но ше-
ње и ши ре ње с ко ле на на ко ле но при ча, по у ка, ве ро ва ња, оби ча ја и на ви ка. 

13) На ве де но пре ма: Бо ра Ку зма но вић, “Ре тра ди ци о на ли за ци ја по ли тич ке кул ту ре”, у: 
Мир ја на Ва со вић (ур.), Фраг мен ти по ли тич ке кул ту ре, Ин сти тут дру штве них на у ка, 
Бе о град, 1998, стр. 260.

14) Ми лан Ма тић, “По ли тич ка кул ту ра”, од ред ни ца у: Ми лан Ма тић, Во ји слав Ста нов чић 
(урс.), Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, 
стр. 835.
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има ју оре ол ‘све то сти’ ”.15) Ме ђу тим, мно ги ауто ри - по пут по ме-
ну тог Б. Ку зма но ви ћа, За гор ке Го лу бо вић и дру гих - ука зу ју и на 
јед но до не кле по ме ре но зна че ње овог пој ма. Тра ди ци о на ли змом 
се, на и ме, на зи ва и не кри тич ки од нос пре ма тра ди ци ји, у сми слу 
јед но стра ног пре на гла ша ва ња тра ди ци о нал них вред но сти и оби-
ча ја и ин си сти ра ња на њи хо вом по што ва њу и прак ти ко ва њу у из-
вор ној, нео кр ње ној фор ми, упр кос то ме што су се дру штве но-исто-
риј ске окол но сти бит но из ме ни ле, уз гло ри фи ко ва ње про шло сти, 
об на вља ње исто риј ских ми то ва и учвр шћи ва ње па три јар хал них 
обра за ца. Мо же мо за кљу чи ти да се пре све га ово дру го, у из ве сној 
ме ри из ме ње но, зна че ње тра ди ци о на ли зма од но си на ње го ву ор то-
док сну ва ри јан ту. У тој сво јој фор ми, тра ди ци о на ли зам се за и ста 
и за сни ва на оно ме што Ерик Хоб сба ум (Eric J. Hob sbawm) на зи ва 
«из ми шље на тра ди ци ја».16)

Дру штве но-по ли тич ки ми ље у ко ме се по ли тич ка тра ди ци ја 
пре тва ра у ор то док сни тра ди ци о на ли зам, а на ци о нал ни иден ти тет 
у екс тре ми стич ки на ци о на ли зам, ка рак те ри ше се при ми тив ном 
по ли тич ком кул ту ром. Дру гим ре чи ма, дру штво, дру штве не и по-
ли тич ке гру пе  и по је дин ци, чи ја се по ли тич ка кул ту ра за сни ва на 
ова квом тра ди ци о на ли зму, од ли ку ју се ко лек ти ви стич ком вред но-
сном ори јен та ци јом и спрем но шћу на под ре ђи ва ње ци ље ви ма вр-
хов ног ко лек ти ви те та (на ци је или ет нич ке гру пе) на ра чун по тре ба 
и ин те ре са по је ди на ца. Уз то че сто иде и под сти ца ње по што ва ња 
ауто ри те та во ђе и др жа ве-на ци је ко ја се схва та као пра вед ни pa-
ter fa mi li as и ти ме пре о бра ћа у па тер на ли стич ки тип др жа ве. Та-
кав тра ди ци о на ли зам, ко ји гло ри фи ку је про шлост и ко ји се за ла-
же за ока ме њи ва ње на сле ђе них кул тур них и вред но сних обра за ца, 
сва ка ко да пред ста вља су прот ста вља ње но вим иде ја ма и про це су 
мо дер ни за ци је, те на тај на чин он до би ја и зна че ње кон зер ва ти ви-
зма.17)

15)  Бо ра Ку зма но вић, “Ре тра ди ци о на ли за ци ја по ли тич ке кул ту ре”, оп. цит. , стр. 260.
16)  Слич но Хоб сба у му, и Нен си Вуд (Nancy Wo od), та ко ђе, упо зо ра ва да  је, по пут сва ког 

се ћа ња, и на ци о нал но, за јед нич ко се ћа ње (“ко лек тив на ме мо ри ја на ро да”) уобра зиљ-
ни кон структ, ма ка кве би ле ствар не исто риј ске од ред ни це по сто ја ња од ре ђе не на ци је. 
Они се ту сла жу са ста вом Бе не дик та Ан дер со на (Be ne dict An der son) да “про шлост ко ја 
се не мо же при зва ти пам ће њем, мо ра да се при по ве да “ (пре ма: Нен си Вуд, “Пам ће ње 
и ци вил но дру штво”, у: Ву ка шин Па вло вић (ур.), По ти сну то ци вил но дру штво, Еко 
цен тар, Бе о град, 1995, стр. 169).

17)  До бар опис кон тра ста из ме ђу тра ди ци о на ли зма и мо дер ни за ци је да је За гор ка Го лу бо-
вић, ис ти чу ћи да се тра ди ци о на ли зам “кон фрон ти ра иде ји и про це су мо дер ни за ци је у 
сми слу за тва ра ња дру штва у се бе и аутар кич но сти на су прот отво ре ном дру штву; хо-
мо ге ни за ци је на су прот ну жној ди фе рен ци ја ци ји; до ми на ци је јед ног под-си сте ма (нпр. 
по ли тич ког – прим. А. М.) над дру гим, на су прот ре ла тив ној ауто но ми ји раз ли чи тих 
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Ни је, да кле, спор но да из ме ђу тра ди ци о на ли зма и мо дер ни за-
ци је објек тив но по сто је кон фрон ти ра ју ће су прот но сти, али је сте 
спор но ка да се – ка ко то чи не про та го ни сти оне дру ге, ан ти тра-
ди ци о на ли стич ке по зи ци је – и са ма тра ди ци ја и ет но си као ње ни 
но си о ци, ту ма че у кон тра сту са са вре ме но шћу и мо дер ни за ци јом. 
Сма тра мо да је ово по след ње гле ди ште та ко ђе про бле ма тич но, 
јер по сто је број ни те о риј ски и ем пи риј ски ар гу мен ти ко ји го во-
ре у при лог то ме да тра ди ци ја, то јест тра ди ци о нал ни ко лек тив ни 
иден ти те ти и са вре ме ност, то јест мо дер ност не мо ра ју би ти ну жно 
су прот но сти. 

По ред то га, ан ти тра ди ци о на ли стич ка ори јен та ци ја ко ја пре-
тен ду је на ли бе рал но-гра ђан ско по зи ци о ни ра ње у срп ском дру-
штву, оти шла је и ко рак да ље. Та ко се већ и са мо по ми ња ње те ме 
на ци о на ли зма, па и дру гих ка те го ри ја и пој мо ва из ве де них из тер-
ми на на ци је (као што је, на при мер, по јам на ци о нал ног иден ти-
те та), и то че сто без об зи ра на сам при ступ ко ји, на рав но, мо же 
би ти и ве о ма кри тич ки, сма тра до вољ ним раз ло гом да се не ко ме 
при пи ше ква ли фи ка тив на ци о на ли сте, при че му се том епи те ту 
углав ном при да је шо ви ни стич ка ко но та ци ја. Ово, ме ђу тим, ни је 
ка рак те ри стич но са мо за дру штво у Ср би ји, већ та кве тен ден ци је 
та ко ђе по сто је и у дру гим дру штви ма, чак и у оним мно го раз ви је-
ни јим; али, та мо по сто је и пред став ни ци ин те лек ту ал не ели те ко ји 
су спрем ни да про бле ма ти зу ју ова кав од нос кроз ње го ву кри ти ку у 
јав ном дис кур су.18) 

под-си сте ма у мо дер ном дру штву; и ја ко из ра же ног от по ра пре ма дру штве ним про ме-
на ма” (ви де ти: За гор ка Го лу бо вић, “Тра ди ци о на ли зам и ауто ри тар ност као пре пре ке за 
раз вој ци вил ног дру штва у Ср би ји”, у: Ву ка шин Па вло вић (ур.), По ти сну то ци вил но 
дру штво, op. cit. , str. 59).  

18)  Та ко, на при мер, Su ne Læga ard, са Уни вер зи те та у Ко пен ха ге ну, у свом есе ју о ли бе-
рал ном на ци о на ли зму и на ци о на ли за ци ји ли бе рал них вред но сти, ука зу је на про бле ма-
тич ност ка рак те ри са ња не ких по гле да или из ја ва, ко ји се из но се у јав ним рас пра ва ма 
и по ли ти ци, као на ци о на ли стич ких на осно ву та квих “ин ди ка то ра” као што су: 1. ко-
ри шће ње на ци о на ли стич ких тер ми на у фор му ли са њу од ре ђе них по гле да и из ја ва, и 2. 
екс пли цит но од но ше ње или по зи ва ње тих по гле да и из ја ва на “на ци ју”, или пак њи хо-
во пре зен то ва ње на на чин да укљу чу ју и ре флек ту ју оп ште на ци о на ли стич ке прин ци-
пе. По пи та њи пр вих ин ди ка то ра, ис ти че се да је стрикт но фо ку си ра ње на на ци о на ли-
стич ку тер ми но ло ги ју у про це њи ва њу да ли су не ки ста во ви на ци о на ли стич ки или не 
по гре шно, већ због чи ње ни це да у обич ном је зи ку не по сто ји си сте мат ска ди стинк ци ја 
из ме ђу пој мо ва “на ци ја”, “др жа ва”, “на род” и слич но. По ред то га, то је по гре шно и 
за то што је ап со лут но мо гу ће да се на ци о на ли стич ки по гле ди фор му ли шу и без ко-
ри шће ња стан дард не на ци о на ли стич ке тер ми но ло ги је. У слу ча ју дру гих ин ди ка то ра, 
ко је пред ла же, на при мер, Пол Гил берт (Па ул Гил берт), С. Лæгаард сма тра да је та кво 
схва та ње на ци о на а ли зма ису ви ше ин те лек ту а ли стич ко, јер по сто је и та кви ста во ви и 
по ли ти ке ко ји се са свим ис прав но мо гу кла си фи ко ва ти као слу ча је ви на ци о на ли зма, 
иако не из ра жа ва ју ге не рал не на ци о на ли стич ке прин ци пе, већ стро го пар ти ку лар не 
тврд ње ко је ни су у ве зи с не ким оп шти јим раз ма тра њи ма. Та ко ђе, ис ти че се да по сто-
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У сва ком слу ча ју, ти ме се кон стру и шу из ве сне иде о ло шки или 
днев но-по ли тич ки мо ти ви са не пред ра су де и пра ви дво стру ка гре-
шка. Нај пре се на ци о нал ни иден ти тет (по себ но ако је схва ћен у 
ет нич ко-кул тур ном сми слу) и за ла га ње за ње го во очу ва ње, раз вој 
и уна пре ђе ње сво де на на ци о на ли зам, уз тен ден ци ју из јед на ча ва ња 
и си но ним ног тре ти ра ња ових пој мо ва, и по ред њи хо ве су штин ске 
ди стинк ци је, ко ја би тре ба ло да бу де ја сна, или ма кар очи глед на, 
већ из са мих њи хо вих на зи ва. За тим, дру га гре шка ко ја се че сто, а 
не кад и тен ден ци о зно пра ви је сте сво ђе ње свих об ли ка на ци о на-
ли зма на ксе но фоб ни и шо ви ни стич ки или, чак, ми ли тант ни, на-
ци стич ки и ра си стич ки на ци о на ли зам; чи ме се пре ви ђа или за бо-
ра вља ва жна раз ли ка из ме ђу на ци о на ли зма, с јед не, и ксе но фо би је, 
шо ви ни зма, на ци зма и ра си зма као ра зних екс тре ми за ма, с дру ге 
стра не. Не спор на је чи ње ни ца да је не кад ли ни ја раз гра ни че ња из-
ме ђу њих за и ста тан ка и да по сто ји ма ња или ве ћа опа сност од 
тран сфор ма ци је на ци о на ли зма у не ки од ових екс тре ми стич ких 
об ли ка, али ни је дан озби љан и на објек тив ност усме рен те о ре ти-
чар или ана ли ти чар не сме због то га гу би ти из ви да њи хо ве бит не 
раз ли ке, по го то во ка да је реч о ли бе рал ним об ли ци ма на ци о на ли-
зма.

***
На ци о нал ни иден ти тет, би ло да се тре ти ра као кул тур но-ет-

нич ки или гра ђан ско-по ли тич ки иден ти тет, је сте со цио-пси хо ло ша 
кон струк ци ја, као и сви дру ги иден ти те ти.19) Иден ти тет под ра зу ме-
ва да је дин ка по се ду је са мо свест о сво јим спе ци фич ним ка рак те-
ри сти ка ма, при че му та свест ни је не што што је њој уна пред да то, 
већ је она сти че кроз со ци јал не и кул тур не про це се. То зна чи да 
је иден ти тет у овом сми слу свој ствен је ди но са мо све сним, да кле 
људ ским би ћи ма. Шта ви ше, по тре ба за иден ти фи ко ва њем, од но-
сно раз ли ко ва њем или по и сто ве ћи ва њем и, на осно ву то га, гру пи-
са њем, сма тра се за трај но свој ство људ ских би ћа.20) По је дин ци и 

ји и дру га чи је, ал тер на тив но ми шље ње по ко ме не ка по ли ти ка или тврд ња (ар гу мент, 
из ја ва, итд.) мо же би ти кла си фи ко ва на као на ци о на ли стич ка ако: 1. опе ри ше са кри-
те ри ју ми ма ко ји су из ра же ни у окви ру јед не од ре ђе не кон цеп ци је до тич не на ци је, и 2. 
при да је не ки по ли тич ки зна чај тој, та ко кон цеп ту а ли зо ва ној, на ци ји. О то ме ви де ти: 
Su ne Læga ard, “Li be ral na ti o na lism and the na ti o na li sa tion of li be ral va lu es”, Na ti ons and 
Na ti o na lism 13 (01), 2007, стр. 37-55.    

19)  Тер мин “иден ти тет” по ти че од ла тин ске ре чи идем ко ја зна чи исти, од но сно од iden
ti tas, што зна чи исто вет ност (иден тич ност). Реч је о пој му ко ји озна ча ва вре мен ски и 
про стор ни кон ти ну и тет бит них ка рак те ри сти ка не ке по ја ве. 

20)  Ви де ти о то ме ви ше у: Мла де на Пре лић, “Ма ли пој мов ник мул ти е тич но сти”, од ред-
ни ца “Иден ти тет”, у: Смиљ ка Бла жин (ур.), Ми и “они дру ги”: при руч ник за ис тра жи
ва ње мул ти ет нич но сти у ло кал ној сре ди ни,  Гру па 484, Бе о град, 2005, стр. 7.
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гру пе, од го ва ра ју ћи на пи та ња «ко сам ја» и «ко смо ми», вр ше 
са мо де фи ни са ње се бе. У дру штве ним на у ка ма, ка те го ри ја иден ти-
те та упра во слу жи за озна ча ва ње на чи на на ко ји ин ди ви дуе и гру пе 
до жи вља ва ју и де фи ни шу са ми се бе. Ва жно је, та ко ђе, ис та ћи да 
је иден ти тет ре ла ци о на ка те го ри ја, јер он: 1. увек ука зу је на не ки 
од нос, ка ко пре ма они ма с ко ји ма се иден ти фи ку је мо, та ко и пре ма 
дру ги ма, то јест раз ли чи ти ма; и 2. увек се фор ми ра у ре ла ци ји пре-
ма дру гом, од но сно у опо зи ци о ном од но су ко ји под ра зу ме ва ре ла-
ци је ја  дру ги и ми  они . При том, ка ко ис ти че Мла де на Пре лић, 
ово раз ли ко ва ње на ба зи по ме ну тих ре ла ци ја, ка рак те ри стич но је 
за све је зи ке и кул ту ре.

Ово што је ре че но за иден ти тет уоп ште ва жи и за на ци о нал-
ни иден ти тет, као јед ну вр сту ко лек тив ног иден ти те та: он ука зу је 
ка ко на уну тар груп ну слич ност (слич но сти при пад ни ка јед не на-
ци о нал не гру пе), та ко и на ме ђу груп ну раз ли чи тост (раз ли чи тост 
у од но су на дру ге та кве гру пе и њи хо ве при пад ни ке); та ко ђе, ни 
на ци о нал ни иден ти тет не на ста је у изо ло ва ном про це су или, као 
што ка же Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, не ка квом  «со ци јал ном ва-
ку у му», већ у стал ној ин тер ак ци ји по је дин ца са око ли ном, то јест 
у ме ђу од но су с дру гим на ци ја ма. У ве зи с овим по след њим је и 
прак са до де љи ва ња на ци о нал ног иден ти те та од стра не дру гих. А 
упра во «са ма чи ње ни ца да нас дру ги ви де као при пад ни ка од ре ђе-
не на ци о нал не гру пе је ве о ма ва жна».21) 

По ред ово га, зна чај на ка рак те ри сти ка на ци о нал ног иден ти те-
та је и то да се он не мо же све сти на јед но зна че ње, иако та кви 
по ку ша ји не пред ста вља ју рет кост ни у те о ри ји, ни у прак си. У 
пи та њу је, на и ме, је дан ви ше ди мен зи о нал ни фе но мен чи је од ре ђе-
ње за ви си од кон тек ста.22) Јер, да би на ци о нал ни иден ти тет до био 
од ре ђе но зна че ње, он мо ра да се опе ра ци о на ли зу је и тран спо ну је у 
ем пи риј ски утвр ди ве чи ње ни це, а то се оства ру је по сред ством од-
ре ђе них иден ти фи ка то ра. «Иден ти фи ка то ри пред ста вља ју обе леж-
ја од ко јих дру штве не гру пе кон стру и шу вла сти ти иден ти тет, али 
и ра за зна ју и при пи су ју иден ти тет дру гим, бу ду ћи да им, по ла зе ћи 
упра во од ни за обе леж ја, при да ју од ре ђе но, кул ту ром усло вље но 
21)  Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”, На ци

о нал ни ин те рес, год. I, vol. 1, бр. 1/05, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005, 
стр. 179.

22)  По ме ну та аутор ка, Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, на ве де на обе леж ја на ци о нал ног 
иден ти те та, уз још јед но – ње го ву ди на мич ку ди мен зи ју (у сми слу да се он стал но кон-
стру и ше и ме ња), свр ста ва у нео спор не чи ње ни це ве за не за овај по јам, без об зи ра на то 
што по сто ји ве ли ка ша ро ли кост и раз ли чи тост из ме ђу оних те о риј ских при сту па ко ји 
пред ста вља ју ан ти под при мор ди ја ли зму у из у ча ва њу на ци о нал ног иден ти те та.
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зна че ње.»23) Ге не рал но, у слу ча ју дру штве них гру па, та ква обе леж-
ја мо гу би ти кул тур на, као што су: је зик, ве ра, на чин оде ва ња и 
дру го, и фи зич ка, као што је на при мер бо ја ко же или ви си на и дру-
ге фи зич ке ка рак те ри сти ке. Ер винг Гоф ман (E. Gof man), ко ји се у 
сво јој књи зи Stig ma: Ho mes on the Ma na ge ment of Spo i led Iden tity 
(1970) по себ но ба вио пој мом иден ти те та и ис тра жи ва њем ње го-
вог ши ре ња са ин ди ви ду ал но-пси хо ло шке на ми кро со ци о ло шку и 
по том кул ту ро ло шку ра ван, за озна ча ва ње ових обе леж ја, пу тем 
ко јих се по је дин ци и дру штве не гру пе ме ђу соб но раз ли ку ју, упо-
тре бља ва тер мин stig ma (реч је, ина че, грч ког по ре кла и у пре во ду, 
по Б. Стој ко ви ћу, зна чи обе леж је, жиг или дан га). За на ци о нал ни 
иден ти тет, и то у ње го вом кул тур но-ет нич ком од ре ђе њу, по себ но 
су зна чај не оне стиг ме ко је Гоф ман на зи ва груп ним или три бал ним 
(на ци о нал ност, ре ли гиј ска при пад ност, ра са, и др.), а ко је пред ста-
вља ју ма те ри јал на или сим бо лич ка обе леж ја и чи не осно ву ме ђу-
груп не раз ли чи то сти, то јест уну тар груп не слич но сти.24) 

Сто га, мо же мо ре ћи да кул тур но-ет нич ки иден ти тет под ра зу-
ме ва не ке за јед нич ке кул тур не обра сце и не ке за јед нич ке осо би не, 
ко је де ле при пад ни ци од ре ђе не ет нич ке гру пе као име но ва не гру пе 
љу ди, би ло ствар ног, би ло на ве ро ва њу за сно ва ног, за јед нич ког по-
ре кла. У по гле ду, пак, ка те го ри је на ци о нал ног иден ти те та, ко ја се 
ту ма чи на раз ли чи те на чи не (у по ме ну том прет по ли тич ком сми слу, 
као ет нич ко-кул тур ни иден ти тет  и у ли бе рал ном сми слу, као по-
ли тич ки, од но сно гра ђан ски иден ти тет), мо же се ре ћи да она, без 
об зи ра на те ин тер пре та тив не раз ли ке, под ра зу ме ва у осно ви две 
ства ри: пр во, осе ћај при пад но сти дру штве ној (на ци о нал ној или 
ет нич кој) гру пи као ен ти те ту у ко ме су са др жа не од ре ђе не ком по-
нен те (од ет нич ких и кул тур них, пре ко вер ских и ра сних, до те ри-
то ри јал них, по ли тич ких, при вред них и дру гих – што већ за ви си 
од са ме ин тер пре та ци је); и дру го, уве ре ње да се те ком по нен те и с 
њи ма по ве за ни ин те ре си и ци ље ви мо гу ре а ли зо ва ти у том ен ти-
те ту или по мо ћу ње га. Та ко ђе, без об зи ра на раз ли чи те те о риј ске 
де фи ни ци је ко је по сто је (тзв. објек тив не и су бјек тив не де фи ни ци-
је), на ци о нал ни иден ти тет се исто вре ме но ба зи ра и на објек тив ним 
(је зик, др жав ност, ре ли гиј ска при пад ност и дру га обе леж ја ко ја 
про из ла зе из објек тив них дру штве них и исто риј ских ка те го ри ја) и 
на су бјек тив ним (на при мер, свест о соп стве ној на ци о нал ној при-
23)  Бра ни мир Стој ко вић, Иден ти тет и ко му ни ка ци ја, ФПН, Чи го ја штам па, Бе о град, 

2002, стр. 14.
24)  Ер винг Гоф ман, по ред тих груп них или три бал них, раз ли ку је још две вр сте стиг ми: 

те ле сне и ка рак тер не стиг ме. Ви ше о овој Гоф ма но вој ана ли зи у: Ibid. . стр. 14-5.
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пад но сти; или, ка ко ис ти че Иван Ши бер, пси хо ло шко ста ње, су-
бјек тив но осе ћа ње при пад но сти и за јед ни штва пре ма од ре ђе ној 
гру пи; та ко ђе, и за ми шља ње на ци је као за јед ни це, на шта ука зу је 
Б. Ан дер сон) еле мен ти ма, те је он због то га и је дан па ра док са лан 
фе но мен. По ред то га, опет без об зи ра на раз ли чи те те о риј ске при-
сту пе и ка да је у пи та њу при ро да на ци о нал ног иден ти те та, прак са 
и ем пи риј ска фак то гра фи ја по ка зу ју да је на ци о нал на при пад ност 
нај че шће од ре ђе на ро ђе њем, али да мо же би ти и ствар сло бод ног 
из бо ра по је дин ца.25) На ци о нал ни иден ти тет се за пра во из гра ђу је и 
раз ви ја то ком чи та вог чо ве ко вог жи во та, у за ви сно сти од ши рих 
дру штве них и жи вот них окол но сти, па и од ра ста ња. Јер, ка ко је ис-
та као Ми лан Ма тић, ми сле ћи пре све га на на ци ју и др жа ву, али то 
ва жи и за на ци о нал ни иден ти тет: «... по све му што зна мо о од но су 
чо ве ка и дру штве них фор ми у ко ји ма оп сто ја ва раз ви так чо ве чан-
ства, је сте да сво ју до мо ви ну, др жа ву и на ци ју (ми би смо до да ли 
и на ци о нал ни иден ти тет – прим. А.М.) сва ки чо век из но ва гра ди 
и раз ви ја као од го вор но, ства ра лач ко и са мо ства ра лач ко би ће, као 
тво рац и гра ђа нин, а ни ка ко не као па сив ни при ма лац за те че ног, 
за тво ре ног и већ оства ре ног».26) 

Са свим је из ве сно, да кле, да је на ци о нал ни иден ти тет ди на-
мич на ка те го ри ја ко ја се стал но кон стру и ше, па се сто га он мо же 
25)  Пи та ње при ро де на ци о нал ног иден ти те та – да ли се он ба зи ра на при ну ди, у сми слу 

да је осо би про сто на мет нут ро ђе њем, или пак на сло бод ном из бо ру по је дин ца, ко ји 
он мо же ме ња ти то ком свог жи во та – пред ста вља јед ну од глав них ди ле ма у те о риј-
ским ана ли за ма и ис тра жи ва њи ма на ци о нал ног иден ти те та. Пре ма Ја сни М. Ђор ђе вић, 
ра ни је су до ми ни ра ле две пот пу но су прот не и под јед на ко екс трем не те о риј ске кон-
цеп ци је: при мор ди ја ли стич ка, са ста вом о не про мен љи во сти на ци о нал ног иден ти те та 
ко ји је, сход но то ме, дат са мим ро ђе њем; и ин стру мен та ли стич ка, са те зом о про мен-
љи во сти и флу ид но сти на ци о нал ног иден ти те та ко ји је, у скла ду с тим, ствар лич ног 
из бо ра. Ме ђу тим, ка ко нас оба ве шта ва ова аутор ка, са вре ме на ис тра жи ва ња углав ном 
из бе га ва ју да у сво јој осно ви има ју са мо јед ну од ове две крај но сти, по сма тра ју ћи их 
углав ном као су прот не по ло ве јед ног кон ти ну у ма (birthcho i ce con ti nu um), дуж ко јег, 
на раз ли чи тим ње го вим тач ка ма, мо гу би ти рас по ре ђе не ет нич ке и на ци о нал не гру-
пе ко је се зна чај но ме ђу соб но раз ли ку ју, из ме ђу оста лог, и по флек си бил но сти, од но-
сно сте пе ну то ле ри са ња про ме не иден ти те та код сво јих чла но ва. Је дан од са вре ме них 
при сту па ко ји ком би ну је по је ди не еле мен те при мор ди ја ли зма и ин стру мен та ли зма, и 
ко ји је сто га да ле ко при хва тљи ви ји, је сте тзв. кон струк ти ви стич ки при ступ. За ступ-
ни ци овог ста но виђ шта, по пут Сте фа на Кор не ла (Step hen Cor nell) i Da gla sa Hart ma na 
(Do u glas Hart mann), сма тра ју да је на ци о нал ни иден ти тет кон структ ко ји се фор ми ра 
то ком жи во та, те да у прин ци пу за ви си од лич ног из бо ра по је дин ца, али они при зна ју 
и да овај иден ти тет мо же не кад би ти од ре ђен из у зет но ду бо ким и не про мен љи вим ве-
за ма. О то ме ви де ти: Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, “При ро да на ци о нал ног иден ти те та 
– при ну да или из бор (при мор ди ја ли зам вс. ин стру мен та ли зам)”, у члан ку исте аутор ке: 
“Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”, op. cit., стр. 175-183.

26)  Ми лан Ма тић, “Тра ди ци ја и са вре ме ност”, у књи зи истог ауто ра: Срп ска по ли тич ка 
тра ди ци ја, ИПС, Бе о град, 1999, стр. 236.
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и ме ња ти.27) Про ме ње не окол но сти, услед ко јих до ла зи до про ме-
не на ци о нал ног иден ти те та, од но сно до то га да не ка осо ба пре ки-
не ве зе с гру пом ко јој при па да по ро ђе њу и при сту пи не кој дру-
гој гру пи на осно ву сво је соп стве не сло бод не во ље, мо гу би ти на 
при мер: исе ља ва ње у дру гу зе мљу; до бро вољ на аси ми ла ци ја при-
пад ни ка ма њи не у ве ћин ску ет нич ку гру пу; брак са при пад ни ком 
дру ге ет нич ке гру пе; при хва та ње не ке ре ли ги је ко ја под ра зу ме ва 
и од ре ђе ну ет нич ку при пад ност; та ко ђе, та ква окол ност мо же би-
ти и не ста нак јед не др жа ве – као што је то био слу чај са рас па дом 
Ју го сла ви је, ко ји је до вео до про ме не у из ја шња ва њу гра ђа на Ср-
би је, али и дру гих бив ших ре пу бли ка, по пи та њу на ци о нал не при-
пад но сти, у сме ру сма њи ва ња бро ја оних ко ји се из ја шња ва ју као 
Ју го сло ве ни и исто вре ме ног по ве ћа ња бро ја пар ти ку ла ри стич ких 
ет нич ких иден ти фи ка ци ја.28) По ред ових слу ча је ва про ме не иден-

27)  Не ки ауто ри, по пут Во тер са (M. Wa ters), за та кве слу ча је ве про ме не иден ти те та ко ри-
сте из раз “switching et hni ci ti es”.

28)  На ово по след ње ука зу ју мно ги до ма ћи ис тра жи ва чи на ци о нал ног иден ти те та. Та ко, 
на при мер, Ја сна М. Ђор ђе вић, вр ше ћи упо ред ну ана ли зу по да та ка из по след њег по пи-
са ста нов ни штва у Ср би ји од 2002. год. у од но су на по дат ке из прет ход ног по пи са од 
1991. год., по ка зу је да је у Ср би ји, услед рас па да СФРЈ, број “Ју го сло ве на” сма њен за 
око 3%, са 4.09% у 1991. год. на 1.08% у 2002. го ди ни (Пре ма: Ја сна Ми ло ше вић-Ђор-
ђе вић, “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”, op. cit. , стр. 177). 

 По сто је, ме ђу тим, и та ква ис тра жи ва ња, ко ја су спро ве ли чак и не ки стра ни ауто ри, чи-
ји ре зул та ти по ка зу ју да је до рас та ка ња над на ци о нал ног ју го сло вен ског иден ти те та и 
ја ча ња пар ти ку ла ри стич ких на ци о нал них иден ти те та до шло знат но ра ни је пре рас па да 
СФРЈ, од но сно још сре ди ном се дам де се тих го ди на XX ве ка. Та ко, Ен дру Ба рух Вах-
тел (An drew Ba ruch Wah tel), аме рич ки исто ри чар сло вен ских књи жев но сти и про фе сор 
сло вен ских је зи ка и књи жев но сти на Нор тве стерн уни вер зи те ту у Еван сто ну, Или но ис, 
ба ве ћи се иде јом “ју го сло вен ске на ци је”, ње ним ства ра њем и ра за ра њем, тј. “вр то гла-
вим успо ном и су но вра том мул ти на ци о нал не Ју го сла ви је”, и у окви ру то га по себ но 
ути ца јем је зи ка, књи жев но сти, кул тур не и обра зов не по ли ти ке на ја ча ње на ци о на ли за-
ма у по је ди ним ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, ука зу је на за о крет ко ји је учи њен у том 
прав цу ка да су до не ти но ви обра зов ни пла но ви и про гра ми за 1974. го ди ну. Он ис ти че 
да је за пра во с њи ма на пра вљен на ци о на ли стич ки за о крет у по гле ду оп штег фи ло-
зоф ског усме ре ња обра зо ва ња, ко ји ће ка сни је не ми нов но има ти дру штве но-по ли тич ке 
им пли ка ци је: “... у сре ди шту па жње ви ше ни је би ло брат ство и је дин ство, већ је на гла-
сак ста вљен на при пад ност соп стве ној на ци ји, у кон тек сту раз ли чи тих ју го сло вен ских 
ре пу бли ка”. На осно ву де таљ не ана ли зе тих на став них пла но ва (по себ но хр ват ског и 
ма ке дон ског), у од но су на оне об ја вље не ше зде се тих или ка сних че тр де се тих го ди на, 
Е. Б. Вах тел ка же: “Ако не ко ни је био си гу ран у то ко ју на ци ју тре ба да сма тра сво јом, 
то је на не дво сми слен на чин са зна вао из спи ска оба ве зне ли те ра ту ре и бро ја ча со ва ко-
ји је сва ком од тек сто ва био по све ћен”. На тај на чин ће још та да до ћи до по ме ра ња ак-
цен та са при мар но ју го сло вен ске на ци о нал не при пад но сти, од но сно са ју го сло вен ског 
иден ти те та као глав ног, на по де љен ју го сло вен ски иден ти тет, као иден ти тет ко ји је 
де лом био ју го сло вен ски, а де лом пар ти ку ла ри стич ки. Због то га ће овај аутор за кљу чи-
ти: “По што је иде о ло шки би ло мо гу ће ком би но ва ти по де ље ну ло јал ност са отво ре ним 
на ци о на ли змом (иако је из гле да ло не мо гу ће та ко ком би но ва ти пот пу ну ло јал ност), ово 
је био опа сан ток ства ри, ко ји ће до не ти ка та стро фал не по сле ди це ка да та ге не ра-
ци ја де це бу де ста са ла до пу не зре ло сти” (кур зив А. М.). Све на ве де но пре ма: Ен дру 
Ба рух Вах тел, Ства ра ње на ци је, ра за ра ње на ци је: књи жев ност и кул тур на по ли ти ка 
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ти те та, по сто је и слу ча је ви двој них, па и ви ше стру ких на ци о нал-
них иден ти те та.  

Ка да је реч о на ци о на ли зму, пр во што би тре ба ло ис та ћи то 
је да ни у по гле ду овог фе но ме на не по сто ји са гла сност, и то ка ко 
око ње го вог пој мов ног, та ко и око ње го вог вред но сног од ре ђе ња. 
Та ко се код не ких ауто ра мо гу на ћи у прин ци пу по зи тив на од ре ђе-
ња овог пој ма, као на при мер: да на ци о на ли зам под ра зу ме ва са мо 
на гла ше но на ци о нал но осе ћа ње, то јест раз ви је ну свест о на ци о-
нал ном иден ти те ту; или, ка ко је ра ни је ис ти цао Ен то ни Смит (Ant-
hony Smith), «на ци о нал ну не за ви сност у функ ци ји уну тра шњег де-
мо крат ског раз во ја на ци је (што укљу чу је пу ну ин те гра ци ју ње них 
чла но ва у је дин стве ну за јед ни цу, из град њу и раз вој на ци о нал не 
др жа ве, очу ва ње кул тур ног иден ти те та и дру го) и ње не ме ђу на род-
не афир ма ци је»29); а по Пар сон су (Ho vard L. Par sons), то је « 'из раз 
на ци о нал ног иден ти те та', ро до љу бља, не че га што се сма тра сво јим 
дру штве ним на сле ђем и при сут но је кад се љу ди бо ре за де мо крат-
ски про спе ри тет сво је на ци је»30). Та ква од ре ђе ња на ци о на ли зма 
ко ја му да ју по зи тив но вред но сно зна че ње, иако су у по сле рат ном 
пе ри о ду би ла рет ка, ра ни је су би ла ве о ма при сут на, још од сре ди-
не XIX ве ка, ка да се, по ре чи ма Сми та, тај по јам упо тре бља вао за 
озна ча ва ње на ци о нал ног жа ра, на ци о нал не рев но сти и на ци о нал не 
ин ди ви ду ал но сти. 

С дру ге стра не, ни је ма ли број оних ко ји гле да ју на на ци о на а-
ли зам као на из ра зи то не га тив ну дру штве ну по ја ву. Та ко је, на при-
мер, пре ма Ери ху Фро му (Erich Fromm), на ци о на ли зам об лик чо-
ве ко вог ро до скрв ње ња, идо ло по клон ства или, јед но став но, об лик 
лу ди ла.31) Та ко ђе, у ту гру пу ауто ра мо же мо свр ста ти и Ели ја Ке ду-
ри ја (Elie Ke do u rie), ко ји је опи си вао на ци о на ли зам као по ли тич ки 
из раз жуд ње ро ман ти ча ра да у крај но сти ма људ ске при ро де, «где 
су ужас и ус хи ће ње, љу бав и мр жња, гру бост и не жност не раз лу-
чи ви» про на ђу «уз ви ше ну, пре о бра же ну над људ ску при ро ду, ко ја 
мо ра уки ну ти жи вот она кав ка кав се ак ту ал но жи ви». «На ци о на ли-

у Ју го сла ви ји (у ори ги на лу: Ma king a Na tion, Bre a king a Na tion), Сту бо ви кул ту ре, Бе о-
град, 2001, стр. 214; 232.    

29)  Ant hony D. Smith, The o ri es of Na ti o na lism, New York, 1972, стр. 167; на ве де но пре ма: 
Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 219.

30)  Ho vard L. Par sons, “Ne ko li ko te za o na ci o nal nom, in ter na ci o nal nom i uni ver zal nom”, Pra
xis, br. 4/1968, Za greb, str. 313-14.

31)  Ерих Фром, Здра во дру штво, “Рад”, Бе о град, 1963, стр. 77.
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зам се», ка же он, «окре ће пре ма уну тра, бе же ћи да ле ко од не са вр-
ше ног све та. И овај пре зир пре ма ства ри ма ка кве је су, пре ма све ту 
ка кав је, пре о бра ћа се у крај ној ли ни ји у од ба ци ва ње жи во та и у 
љу бав пре ма смр ти.»32) Ни шта ма ње не га тив но ни је ни оно од ре-
ђе ње пре ма ко јем «на ци о на ли зам увек и сву да зна чи еро зи ју све га 
ху ма ног, де мо крат ског и про гре сив ног у дру штве ној ак ци ји и ор га-
ни за ци ји».33) Ова квим ти пом од ред ни ца на ци о на ли зма углав ном се 
же ли ука за ти на ње го ву усме ре ност ка одр жа ва њу од но са не јед на-
ко сти ка ко уну тар на ци ја, та ко и из ме ђу њих; те да је он, као «из раз 
су пер и ор но сти» (Nor ber to Bo bio), по сво јој при ро ди агре си ван, а 
пре све га у функ ци ји оства ри ва ња ус ко груп них ин те ре са. По ред 
то га, у скло пу овог при сту па, у свој ства на ци о на ли зма убра ја ју се 
и: на ци о на ли стич ка ми то ло ги ка и ми то твор ство34); ет но цен три зам; 
ана хро ни зам; али је на бил ност; мо но ли ти зам; мо ни зам; ауто ри та-
ри зам; цен тра ли зам; хе ге мо ни зам; ан та го ни зам; екс пан зи о ни зам и 
дру го.35)      

По ред ауто ра ко ји да ју ова ква или ис кљу чи во по зи тив на, или 
ис кљу чи во не га тив на од ре ђе ња, има и оних ко ји сма тра ју да на ци-
о на ли зам мо же има ти и по зи ти ван  и не га ти ван ка рак тер, за ви сно 
од ње го вог ти па. Та ко се, на при мер, раз ли ку ју с јед не стра не «де-
мо крат ски», «сло бо дар ски», «ли бер тет ски», «ли бе рал ни» и  слич-
ни на ци о на ли зми, а с дру ге «то та ли тар ни» (фа ши зам), «ауто ри-
32)  Ели Ке ду ри, На ци о на ли зам, ЦИД, Под го ри ца, 2000, стр. 99.
33)  Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 221.
34)  Ду шан Иче вић из но си ти по ло ги ју на ци о нал них ми то ва ко ји мо гу би ти, сход но њи хо-

вој (зло)упо тре би, пре и на че ни и у на ци о на ли стич ке. То су: 1. мит о за јед нич ком по ре-
клу при пад ни ка на ци је; 2. мит о ода бра ном на ро ду; 3. мит о за је нич ким ин те ре си ма 
на ци је; 4. мит о за јед нич ком не при ја те љу; 5. мит о др жав но сти (др жа вљу и ве ли ко-
др жа вљу); и 6. мит о веч но сти на ци је. Го во ре ћи о овом ми то ви ма, Иче вић на гла ша-
ва: “На ци о нал на ми то ло ги ка не су ста је у по на вља њу и про из во ђе њу пра-из ве де них 
и но во на ђе них мит ских са др жа ја и сим бо ла. На ци ја се омо та ва мит ским чу де си ма, а 
ми то ви на дах њу ју на ци о нал ном суд би ном... као да се с укле то шћу по рав на ла Ни че о ва 
те за да ће про па сти сва ка кул ту ра ко ја се одво ји од ми та, па се ми том до ка зу је или пра-
древ ност свог на ро да или ње го ва иза бра ност” (пре ма: Ду шан Иче вић, Ку да иде на ци ја: 
Ин те грал на ци је и син дром на ци о на ли зма, НИО “Уни вер зи тет ска ри јеч”, Цен тар за 
марк си стич ко об ра зо ва ње “Ми лун Бо жо вић”, Ти то град, 1986, стр. 62-73).

 По ли тич ким ми том и ње го вом уло гом у по ли ти ци уоп ште, па и у на ци о на ли стич кој по-
ли ти ци, по себ но се ба вио и Проф. Ми лан Ма тић. На по ми њу ћи да мит има прак тич ни 
сми сао и да су ње го ви пра ви су бјек ти људ ски ко лек ти ви те ти, он ука зу је на чи ње ни цу 
да, и по ред то га што су по ли тич ки ми то ви ве штач ке тво ре ви не, про из ве де не од стра не 
по ли тич ких по сле ни ка, мит ска свест је ка рак те ри стич на и за са ме ма се, тј. на род; те да 
као ла тент на кул тур на и по ли тич ка сна га има по тен ци јал да се ак ти ви ра ка да до ђе до 
кри зних си ту а ци ја или опа сно сти по за јед ни цу (о то ме ви де ти: Ми лан Ма тић, Мит и 
по ли ти ка, “Рад нич ка штам па”, Бе о град, 1984, стр. 105-7.).

35)  Ви ше о овим од ли ка ма на ци о на ли зма у: Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 
221-2.



- 1402 -

Александра Мировић ЕТНИЧКИ И /ИЛИ ГРАЂАНСКИ ИДЕНТИТЕТ...

тар ни», «кон зер ва тив ни» или они «до ми ни ра ју ћи».36) При то ме се 
оним ти по ви ма на ци о на ли зма из пр ве гру пе при пи су је по зи тив но, 
ови ма из дру ге гру пе не га тив но зна че ње, уз ис ти ца ње да су пр-
ви ка рак те ри стич ни за за пад на а дру ги, тзв. ет но-на ци о на ли зми за 
ис точ њач ка дру штва. Сма тра се да је Ханс Кон (Hans Kohn) дао 
нај ве ћи до при нос раз во ју те ди хо то ми је, па се због то га «хро но ло-
шко, ге о граф ско, по ли тич ко и ин те лек ту ал но раз ли ко ва ње 'до брог, 
за пад но е вроп ског' и 'ло шег, ис точ но е вроп ског' ти па на ци о на ли зма 
че сто у ли те ра ту ри и на зи ва Ко но вом ди хо то ми јом».37)

На овом ме сту је ва жно да ти не ке на по ме не и ука за ти на две 
ства ри. Пр во, сма тра мо да је за оно што се обич но под ра зу ме ва под 
тзв. за пад ним, од но сно гра ђан ским и по ли тич ким на ци о на ли змом 
ис прав ни је ко ри сти ти тер мин «па три о ти зам» или «кон сти ту ци о-
нал ни па три о ти зам», јер ту је за пра во реч о на кло но сти и ло јал-
но сти пре ма сво јој др жа ви (иако је то на ци о нал на др жа ва, у мо-
дер ном зна че њу тог пој ма) и ње ним по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и 
кон сти ту ци о нал ним прин ци пи ма; да кле, ра ди се о љу ба ви пре ма 
отаџ би ни, или оно ме што се на зи ва res pu bli ca. Сто га и Е. Ке ду ри 
на гла ша ва да је «не тач но го во ри ти, као што се то по не кад чи ни, о 
бри тан ском и аме рич ком на ци о на ли зму, ка да се раз ма тра ју ста но-
ви шта ко ја се за ла жу за ло јал ност пре ма бри тан ским и аме рич ким 
по ли тич ким ин сти ту ци ја ма». Он до да је и то да су на ци о на ли стич ка 
по ли тич ка гле ди шта ко ја по ла зе од де фи ни са ња бри тан ске и аме-
рич ке на ци је у тер ми ни ма је зи ка, ра се или ре ли ги је «мар ги нал на и 
бе зна чај на у Бри та ни ји и Аме ри ци и да они ко ји го во ре о бри тан-
ском и аме рич ком на ци о на ли зму обич но не ма ју та ква гле ди шта на 
уму».38)  Дру го, ка ко не ки ауто ри упо зо ра ва ју, сва ки на ци о на ли зам 
је ет нич ки, а са мо на ци ја мо же би ти гра ђан ска. У све тлу то га, са-
ма ко ва ни ца «ет но на ци о на ли зам» (или «ет нич ки на ци о на ли зам») 
не ма пу но сми сла, а уз то, «исто риј ска стр вар ност по ка зу је да су и 
гра ђан ској на ци ји, да би оп ста ла, по треб не ет нич ке ве зе».39)

36)  На при мер, та кве ти по ло ги је на ци о на ли зма пра ве Мо ги и Ханс Кон. Мо ги, го во ре ћи 
о “до ми ни ра ју ћем” и “ли бер тет ском” на ци о на ли зму, пр ви од ре ђу је као те жњу да се 
на ци ја афир ми ше пу тем под јарм љи ва ња дру гих на ци ја, а дру ги као те жњу на ци ја за 
не за ви сно шћу и са мо стал но шћу, од но сно за ис ти ца ње ње и них пра ва на по сто ја ње. 

37)  Пре ма: Ми лан Ни ко лић, На дру ги по глед: при лог сту ди ја ма на ци о на ли зма, op. cit., стр. 
93. М. Ни ко лић ис ти че и да “ова би нар ност, те о риј ски осло ње на на те зу о по сто ја њу 
две вр сте на ци ја, су штин ски струк ту ри ше чи та во пред мет но под руч је сту ди ја на ци о-
на ли зма” (ibid. , стр. 81). 

38)  Све на ве де но пре ма: Ели Ке ду ри, На ци о на ли зам, op. cit. , стр. 88-9
39)  Пре ма: Мла де на Пре лић, од ред ни ца “На ци ја и на ци о нал на др жа ва”, у: “Ма ли пој мов-

ник мул ти ет нич но сти”, op. cit. , str. 9.
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На кра ју, ту су и она, по на ма нај при хва тљи ви ја и за кон текст 
овог ра да нај зна чај ни ја, схва та ња ко ја на на ци о на ли зам гле да ју 
као на по се бан тип ста ва, уве ре ња, од но сно од ре ђе ну иде о ло ги ју и 
док три ну, као и сво је вр стан по ли тич ки и кул тур ни по крет. У овом 
сми слу, за на ци о на ли зам мо же мо ре ћи да је то јед на спе ци фич на 
по ли тич ка иде о ло ги ја и, исто  та ко, спе ци фич на иде о ло шка по ли-
ти ка, тј. дру штве но-по ли тич ки и кул тур ни по крет ко ји је ин спи-
ри сан та квом иде о ло ги јом и те жи прак ти ко ва њу та кве по ли ти ке. 
Тре ти ра ње на ци о на ли зма као не ке вр сте со ци јал не и еко ном ске 
сна ге или дру штве ног по кре та свој стве но је еко но ми стич ком гле-
ди шту Ер не ста Гел не ра (Er nest Gel lner), ко ји је раз вио те зу о на ци-
о на ли стич ком по кре ту као прет по став ци ин ду стри ја ли за ци је, или 
као ре ак ци ји на њу до ко је до ла зи у усло ви ма пра те ћих те шко ћа 
скоп ча них са па у пе ри за ци јом од ре ђе них дру штве них сло је ва у ра-
ној фа зи тог про це са. Од ре ђе ње на ци о на ли зма, пак, као сво је вр сне 
иде о ло ги је и на њој за сно ва не по ли ти ке, да је Е. Ке ду ри. Он ка же да 
је то уче ње ко је пред ста вља «ком плекс ме ђу соб но по ве за них иде ја 
о чо ве ку, дру штву и по ли ти ци», а не не ко увек и сву где при сут но 
«не ар ти ку ли са но и сна жно осе ћа ње», или «из раз по себ них со ци-
јал них и еко ном ских сна га».40)  По ње му, та ква об у хват на док три на, 

40)  Ели Ке ду ри, На ци о на ли зам, op. cit. , стр. 145. 
 Ке ду ри је ина че био ве ли ки про тив ник на ци о на ли зма али он је сво ју кри ти ку из нео са 

кон зер ва тив но-тра ди ци о на ли стич ких по зи ци ја, по сма тра ју ћи на ци о на ли зам као уче-
ње ко је је од раз мо дер ни те та, на су прот ве ћи ни дру гих ауто ра ко ји га тре ти ра ју као 
из ра зи то кон зер ва тив но уче ње. У скла ду с та квом сво јом ори јен та ци јом, он је из во ре 
на ци о на ли стич ког уче ња про на ла зио у две ма ве ли ким и ме ђу соб но по ве за ним ре во-
лу ци ја ма:  јед на је она ре во лу ци ја ко ја се од и гра ла на под руч ју иде ја, а чи ји су из раз 
и про из вод те о ри ја при род ног пра ва и дру штве ног уго во ра, као и не мач ки иде а ли зам 
(ту, пре све га, Ке ду ри ми сли на Кан то ву и Фих те о ву те о ри ју); дру га је она ре во лу ци ја 
до ко је је до шло на прак тич ном по љу, тј. по љу дру штве них про це са, а то је Фран цу ска 
ре во лу ци ја. По ње го вом ми шље њу, на ци о на ли зам као сво је вр сно уче ње, раз ви јао се и 
уса вр ша вао под ути ца јем ових ре во лу ци ја, ко је су ујед но сна жно под у пи ра ле и ње го ве 
ак ци је. Ме ђу тим, ка ко се ове ре во лу ци је ту ма че углав ном као из во ри шта мо дер ни те та 
и гра ђан ских и де мо град ских прин ци па, та ква Ке ду ри је ва схва та ња по ста ла су ме та 
оштре кри ти ке од стра не за ступ ни ка мо дер ни зма. За не ке ауто ре – по пут Ха у ар да Ви-
ли јам са и Е. Гел не ра – по себ но про бле ма ти чан Ке ду ри јев став је сте онај да је Кант 
пре те ча на ци о на ли зма. Од го ва ра ју ћи на ове кри ти ке у јед ном од ка сни јих из да ња ње-
го ве књи ге На ци о на ли зам, Ке ду ри је ис та као да за ње га ни је спор но да Кант ни је био 
на ци о на ли ста, и да он ни је ни ка да не што су прот но ни твр дио; већ са мо то да је Кан то ва 
те о ри ја, без во ље ње ног ауто ра, по ста ла из во ри ште на ци о на ли стич ког уче ња. Ка ко је 
до дат но по ја снио, он ту спо ну ви ди у Кан то вој иде ји са мо о дре ђе ња (по је дин ца), ко ја 
је по ста ла сре ди шњи по јам у мо рал ним и по ли тич ким те о ри ја ма ње го вих след бе ни ка, 
а по себ но Фих теа, код ко га је ево лу и ра ла у иде ју на ци о нал ног са мо о дре ђе ња. Сто га, 
Ке ду ри за кљу чу је: “Ни је тач но да је ов де на де лу са мо вар љи ва слич ност у ре чи ма и да 
ови пој мо ви не ма ју ни шта за јед нич ко је дан са дру гим. Ов де је за и ста реч о пој мов ном 
афи ни те ту… Али, Кант на рав но ни је од го во ран за ње го ве уче ни ке и на ста вља че” (ibid. 
, стр. 146). Но, и по ред овог спор ног ту ма че ња Кан та, као и прин ци па те о ри је при род-
ног пра ва и на че ла Фран цу ске ре во лу ци је, Ке ду ри је ва кри тич ка сту ди ја о на ци о на ли-
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ко ја се осла ња на спе ци фич ну ан тро по ло ги ју и ме та фи зи ку, во ди 
ка осо бе ном по ли тич ком сти лу, а то је иде о ло шки стил у по ли ти ци. 

На ци о на ли зам као иде о ло ги ја, ко ја је на ста ла кра јем XVI II и 
по чет ком XIX ве ка, по ла зи од то га да је чо ве чан ство по де ље но на 
раз ли чи те на ци је, од но сно спе ци фич не ко лек ти ви те те ко ји се пре-
по зна ју по из ве сним обе леж ји ма, те да би оту да на ци је и тре ба-
ло да бу ду је ди ни це по ли тич ке ор га ни за ци је. Реч је о уче њу ко је 
је има ло за циљ «да утвр ди кри те ри јум за од ре ђе ње по пу ла ци о-
не је ди ни це ко ја има пра во на власт ко ја је ис кљу чи во ње на, за 
ле ги тим но вр ше ње вла сти у др жа ви и за ис прав ну ор га ни за ци ју 
дру штва др жа ва».41) Де ле ћи гра ђа не мо дер ног све та по на ци о нал-
ној при пад но сти, на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја ко ри сти ре то ри ку 
о на ци о нал ном иден ти те ту, ло јал но сти пре ма сво јој на ци о нал ној 
гру пи и со ли дар но сти са ње ним чла но ви ма, уз на гла сак на по и сто-
ве ћи ва њу во ље по је дин ца с во љом за јед ни це, тј. на ци о на.  

Ако би се у окви ру то га оста ло на те жњи за очу ва њем и да љим 
раз во јем  кул тур них и тра ди ци о нал них по себ но сти јед не на ци о-
нал не или ет нич ке гру пе, и оси гу ра њем до сто јан ства ње и ње них 
чла но ва, то би би ла јед на, на зо ви мо је, ми ни мал на плат фор ма иде-
ло ло ги је на ци о на ли зма, ко ја не би би ла ни то ли ко спор на, ни не-
ле ги тим на. Ме ђу тим, про блем је што на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја 
нај че шће те жи да ове кул тур не и ет нич ке раз ли ке уз диг не на ни во 
по ли тич ког прин ци па42), по ла зе ћи од те зе да је је ди ни ле ги тим ни 
тип вла да ви не на ци о нал на са мо вла да ви на; а ти ме се отва ра ју про-
бле ми ве за ни за др жав ну власт и пи та ња ин клу зив но сти, од но сно 
екс клу зив но сти. 

Оту да, у осно ви на ци о на ли стич ке иде о ло ги је ле жи по ли тич ки 
зах тев за сти ца ње са мо стал но сти и не за ви сно сти од ре ђе ног на ро-
да (или ет нич ке гру пе) и ус по ста вља ње ње го ве соп стве не др жа ве; 
или, ако је та кав др жа во твор ни ста тус већ оства рен, он да је ту по-
ли тич ки зах тев за по кла па ње др жав них и ет нич ких гра ни ца. На-

зму има нео спо ран ви ше стру ки зна чај. Пр во, јер је реч, ка ко смо ис та кли, о јед ној од 
рет ких по сле рат них сту ди ја ко је су се ба ви ле те мом на ци о на ли зма; и дру го, за то што 
ње го ва кри тич ка осве тља ва ња од ре ђе них аспе ка та на ци о на ли зма и упо зо ре ња о њи хо-
вим мо гу ћим опа сним по сле ди ца ма, ни да нас, по сле ско ро по ла ве ка и че ти ри из да ња 
ко је је до жи ве ла ње го ва књи га, не гу бе ни ма ло на ак ту ел но сти. 

41)  Ibid. , стр. 33.
42)  Ке ду ри, го во ре ћи о на ци о на ли стич кој док три ни, под вла чи: “Оно што оста је од ове 

те о ри је је те за да љу ди има ју пра во да ис тра ја ва ју на раз ли ка ма ко је их одва ја ју од дру-
гих, би ле ове раз ли ке има ги нар не би ле ствар не, ва жне или не, и да ове раз ли ке учи не 
сво јим пр вим по ли тич ким прин ци пом” (ibid. , стр. 93). 
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ци о на ли зам се, за пра во, нај че шће ја вља у оним дру штви ма «где 
се гра ни це и др жав на власт не по кла па ју пот пу но са во љом или 
иден ти те том њи хо вих чла но ва, или оп се гом де ло ва ња дру гих ко-
лек тив них ак те ра».43) Ни овај зах тев да сва ка ет нич ка гру па има 
сво ју др жа ву ни је сам по се би не ле ги ти ман, али с об зи ром на то да 
је прак тич но не из бе жна ет нич ка из ме ша ност са вре ме них др жа ва, 
од но сно ис пре пле та ност ет нич ких гра ни ца, по себ но у Евро пи, та-
кви зах те ви по ста ју ве о ма опа сни, јер мо гу да до ве ду до раз ли чи-
тих вр ста на си ља, од на сил не аси ми ла ци је до ге но ци да, ет нич ког 
чи шће ња и ра то ва за те ри то ри је. По ред то га, про бле ма тич но је и 
са мо ин си сти ра ње на по и сто ве ћи ва њу во ље по је дин ца са во љом 
ет нич ке или на ци о нал не за јед ни це, чи ме се на ме ће је дан ко лек ти-
ви стич ки обра зац и по ти ску ју ин ди ви ду ал на пра ва и сло бо де. 

У по гле ду на ци о на ли стич ке по ли ти ке, ко ја про из ла зи из ова-
кве иде о ло ги је и ко ја сто га пред ста вља по се бан, иде о ло шки стил 
или тип по ли ти ке, Е. Ке ду ри ка же да је она усме ре на на то да ус-
по ста ви «тав ко ста ње ства ри у дру штву и др жа ви ко је ће сва ком 
омо гу ћи ти, ка ко се то ка же у бај ка ма, да жи ви срећ но до ве ка. Да 
би то оства рио, (на ци о на ли стич ки – прим. А. М.) иде о лог, да се 
по слу жим Пла то но вом ана ло ги јом у Др жа ви, на др жа ву гле да као 
на иша ра но плат но ко је тре ба очи сти ти у пот пу но сти, ка ко би се 
ње го ва ви зи ја прав де, сре ће и вр ли не мо гла уцр та ти на овај ta bu la 
ra sa». Да ље, он до да је да ће «... сва ко на сто ја ње да се очи сти оно 
иша ра но сли кар ско плат но им пли ци ра ти ар би трар ност, бе за ко ње и 
на си ље у ши ро ким раз ме ра ма...».44) 

Ова ко опи су ју ћи на ци о на ли стич ку по ли ти ку, као јед ну иде о-
ло шку по ли ти ку, овај аутор же ли да њу ста ви у кон траст са нор мал-
ном или, ка ко он ка же, кон сти ту ци о нал ном по ли ти ком. По ње му, 
на и ме, за раз ли ку од кон сти ту ци о нал не по ли ти ке ко ја по ла зи од 
ре а ли те та и те жи  ком про ми сном ре ша ва њу кон фли ка та груп них 
и ин ди ви ду ал них ин те ре са кроз по сто је ће по ли тич ке ин сти ту ци је 
и ин сти ту ци је прав де, на ци о на ли стич ка, иде о ло шка по ли ти ка је-
сте ра ди кал на по ли ти ка ко ја ус по ста вља при мат иде о ло шког над 
ре ал ним, уз те жњу да ствар ност ра ди кал но из ме ни и ускла ди са 
не ка квом апри ор ном кон цеп ци јом.  
43)  Пре ма: Cra ig Cal houn, “Na ti o na lism and Ci vil So ci ety: De moc racy, Di ver sity and Self-De-

ter mi na tion”, стр. 3, рад са ску па: “The Fu tu re of the Na tion-Sta te” (“Bu duć nost na ci o nal ne 
dr ža ve”), odr ža nog u or ga ni za ci ji Ame rič kog so ci o lo škog udru že nja (The Ame ri can So ci
o lo gi cal As so ci a tion), 24. av gu sta 1992; In ter net: http:// www.ssrc.org/pro grams/cal houn/
pu bli ca ti ons/na ti o na lism_and_civ_so ci ety.pdf. 

44)  Eli Ke du ri, Na ci o na li zam, op. cit. , стр. 23.
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***
Из ово га што је из ло же но о на ци о нал ном иден ти те ту и на ци о-

на ли зму, мо же се уочи ти да од нос из ме ђу тих ка те го ри ја ни је та ко 
јед но ста ван, иако по сто је ра зни по ку ша ји ње го вог сим пли фи ко ва-
ња. Са же то ре че но, ра ди се о то ме да, с јед не стра не, на ци о нал ни 
иден ти тет не укљу чу је ну жно на ци о на ли зам као сво ју ком по нен ту 
(да кле, на ци о на ли зам не мо ра, ма да мо же, да бу де обе леж је на ци о-
нал ног иден ти те та); док, с дру ге стра не, на ци о на ли зам увек ра чу на 
на на ци о нал ни иден ти тет, ко ри сте ћи га би ло као ва жан еле мент 
иде о ло шког уче ња, би ло као ин стру мент по ли тич ког де ло ва ња.  
На ци о на ли зам не са мо да увек упо тре бља ва на ци о нал ни иден ти-
тет у ци љу оства ри ва ња од ре ђе них на ци о нал них ци ље ва и ин те ре-
са, не го мо же и да га зло у по тре бља ва ра ди ре а ли зо ва ња од ре ђе них 
его и стич ких, ус ко груп них ин те ре са ко ји се он да пред ста вља ју као  
на ци о нал ни ин те ре си од оп штег зна ча ја. Та кве на ци о на ли стич ке 
(зло)упо тре бе на ци о нал ног иден ти те та мо гу ће су у ра зним обла-
сти ма дру штве ног жи во та: од по ли ти ке и при вре де, пре ко кул ту ре 
и на у ке, до умет но сти и спор та; и то је он да је дан офан зи ван и вр ло 
агре си ван на ци о на ли зам. На ци о нал ни иден ти тет, као сво је вр сна 
со ци јал но-пси хо ло шка ка те го ри ја, је по са мим сво јим обе леж ји ма 
ве о ма по год но сред ство за та кво по ли тич ко и иде о ло шко де ло ва-
ње. Пре ко мер ним ја ча њем ин тен зи те та на ци о нал не иден ти фи ка-
ци је љу ди, од но сно њи хо вих на ци о нал них осе ћа ња, ла ко се мо же 
по сти ћи по тре бан «кри ти чан» сте пен хо мо ге ни за ци је на ци о нал не 
гру пе и мо би ли за ци ја ње них чла но ва за рад оства ри ва ња од ре ђе не 
на ци о на ли стич ке по ли ти ке иза ко је, по пра ви лу, сто ји не ка гру па-
ци ја на вла сти и ње ни оли гар хиј ски ин те ре си. Ова при јем чљи вост 
на ци о нал не иден ти фи ка ци је и њој  свој стве них на ци о нал них осе-
ћа ња за по ли тич ке ма ни пу ла ци је про из ла зи упра во из при влач но-
сти са ме на ци је и на ци о нал ног за љу де, а по себ но оне со ци јал но 
и еко ном ски мар ги на ли зо ва не, ко ји су ви ше не го дру ги под ло жни 
та квим ма ни пу ла ци ја ма. Ево ка ко је то ве о ма сли ко ви то об ја снио 
М. Ма тић: «Иако је, у су шти ни, на ци ја са мо при вид на фор ма дру-
штве не јед на ко сти (јер у сва кој на ци ји по сто је по вла шће ни и по-
тла че ни, као и до бри и ло ши љу ди, до бри и ло ши гра ђа ни, итд.), 
ње на спо ља шна при влач ност је упра во у то ме што свим љу ди ма 
a pri o ri да је при јат ну илу зи ју при па да ња, иден ти те та, је дин ства и 
јед на ко сти. Због то га је на ци о нал на иден ти фи ка ци ја ве о ма че сто 
ме та гру бих по ли тич ких ма ни пу ла ци ја осе ћа њи ма на ро да (на ро-
чи то оног угње те ног де ла ко ји се на да), зло у по тре бе тра ди ци ја и 
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искон ске људ ске те жње за за јед ни цом, ра ди про мо ци ја и учвр шћи-
ва ња вла сти ра зних во ђа и са мо зва на ца, а око њих уских по ли тич-
ких оли гар хи ја... На рав но, за пре у ве ли ча ва ње и апо те о зу на ци је 
нај ћеш же су за ин те ре со ва ни при пад ни ци мар ги нал них дру штве-
них гру па или про ма ше ни по је дин ци, ко ји се од у пи ру оба ве за ма 
на прет ка, на пор ног ра да и гра ђан ства, ута па ју ћи се, пре ко на ци о-
нал ног при па да ња, у ма су ко ја он да по ста је по год на за по ли тич ко 
ма ни пу ли са ње.»45) Због те ве ли ке мо ћи де ло ва ња на свест и по на-
ша ње љу ди, по сто је оне по зна те и че сто ци ти ра не оце не да је на ци-
о на ли зам јед на од нај моћ ни јих по ли тич ких си ла са вре ме ног све та 
(Карл Фри дрих, Carl Fri e drich); или, пак, да је то нај у спе шни ја по-
ли тич ка ре ли ги ја у исто ри ји чо ве чан ства (Шу гер, P. Su gar). 

Ва жно је, ме ђу тим још јед ном на гла си ти да се, и по ред тих 
мо гу ћих ма ни пу ла ци ја и на ци о на ли стич ких зло у по тре ба на ци о-
нал ног иден ти те та, на ци о на ли зам и на ци о нал ни иден ти тет не мо-
гу по и сто ве ти ти, јер је реч о раз ли чи тим ка те го ри ја ма. Тен ден ци ју 
њи хо вог ме ша ња и сво ђе ња на исто оспо ра ва и по зна ти ита ли јан-
ски те о ре ти чар Нор бер то Бо био. Он ис ти че да  на ци о нал ни иден-
ти тет, као «осе ћај при пад но сти од ре ђе ној со ци јал ној или ет нич кој 
или лин гви стич кој или кул тур ној или по ли тич кој гру пи», је сте јед-
но при род но и спон та но на ци о нал но осе ћа ње ко је, по ред со ли дар-
но сти и ло јал но сти, укљу чу је и «спрем ност да се соп стве ни ин-
те ре си под ре де ин те ре си ма це ли не, по себ но у од но су на оста ле 
гру пе», али да то ни је на ци о на ли зам ко ји «у од но су на дру ге ра ђа 
и хра ни осе ћа ња раз ли чи то сти, сум њи ча во сти, ри ва ли те та, не при-
ја тељ ства». 46) 

Ме ђу тим, иако Н. Бо био ис прав но ин си сти ра на ра зли ци из-
ме ђу на ци о нал ног иден ти те та и на ци о на ли зма, он пра ви ра ни је 
по ме ну ту дру гу вр сту гре шке ка да, од ре ђу ју ћи на ци о на ли зам, им-
пли ци ра да сва ки ње гов об лик укљу чу је ксе но фо би ју, па и шо ви-
ни зам. Ксе но фо би ја, као страх од стра на ца, авер зи ја, не рас по ло же-
ње и не то ле рант ност пре ма њи ма као аут сај де ри ма и не скло ност 
да се они при ме у вла сти ту гру пу, и шо ви ни зам, као мр жња пре-
ма дру гим на ци ја ма и њи хо вим чла но ви ма, не мо ра ју би ти увек 
са став ни део иде о ло ги је и по ли ти ке на ци о на ли зма. Ке ду ри је је-
дан од рет ких ауто ра ко ји под вла чи зна чај раз гра ни че ња из ме ђу 
45)  Ми лан Ма тић, Срп ска по ли тич ка тра ди ци ја, op. cit. , стр. 210-1.
46)  Све на ве де но пре ма: Нор бер то Бо био, “Ру жан, пр љав и зао”, Ду га, ја ну ар 1986, Бе-

о град, стр. 34-5; исто ви де ти у: Ду шан Иче вић, Ку да иде на ци ја: Ин те грал на ци је и 
син дром на ци о на ли зма, оп. цит., стр. 82-3. 
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ка те го ри ја као што су: ксе но фо би ја, три ба ли зам47), па три о ти зам и 
на ци о на ли зам. Али, с дру ге стра не, и он гре ши ка да из но си крај-
ње про бле ма тич ну те зу о ксе но фо би ји као не че му уоби ча је ном, па 
мал те не и при хва тљи вом, јер се на вод но ра ди о уни вер зал ној по-
ја ви, у сми слу да она, по пут па три о ти зма, а на су прот на ци о на ли-
зму, об у хва та «уни вер зал но при сут на осе ћа ња», од но сно осе ћа ња 
ко ја су свој стве на свим гру па ма. На рав но да ксе но фо би ја ни је и не 
мо же би ти уни вер зал на, а по го то во не не ка при хва тљи ва по ја ва, 
али она ни је ни ну жно ин хе рент на на ци о на ли зму. Та ко ђе, ка ко је 
на гла ше но, ни шо ви ни зам, па ни им пе ри ја ли зам би ло ко је вр сте, 
ни су ну жни пра ти о ци на ци о на ли зма. Све ове по ја ве, ме ђу тим, по-
ста ју то он да ка да на ци о на ли зам за до би је сво је ра ди кал не фор ме, 
а да ли ће он та да укљу чи ти и про из во ди ти  не ке од тих по ја ва или 
мо жда све њих за јед но, то за ви си од сте пе на ње го ве ра ди кал но сти 
и об ли ка екс тре ми зма. Јер, ка ко ис ти че Р. Ра до њић, по зи ва ју ћи се 
на гру пу хр ват ских ауто ра, «кад се на ци о на ли зам пре тво ри у сред-
ство ап со лу ти за ци је вред но сти и ин те ре са вла сти те на ци је, ко ји се 
по ку ша ва ју оства ри ти на ра чун ин те ре са дру гих на ци ја, он по при-
ма ка рак те ри сти ке им пе ри ја ли зма. Ка да се за до ји мр жњом пре ма 
дру гим на ро ди ма, пре ла зи у шо ви ни зам». 48) 

По ред свих ових раз ло га о ко ји ма је би ло ре чи, дво пол на по-
де ла на ан ти тра ди ци о на ли сте ли бе рал но-гра ђан ске, на вод но не ет-
нич ке ори јен та ци је и ор то док сне тра ди ци о на ли сте, тј. ет но-на ци о-
на ли сте је не при хва тљи ва и због са мог свог ди хо том ног ка рак те ра. 
Та би нар на иде о ло шко-по ли тич ка по де ла у срп ском дру штву, ка ко 
се мо же при ме ти ти, сле ди ло ги ку и ли ни је по де ле оних, ра ни је по-
ме ну тих, цр но-бе лих дво пол них кла си фи ка ци ја на ци ја, на ци о нал-
ног иден ти те та и на ци о на ли зма, ко ји ма се јед ној или дру гој гру пи 

47)  Ке ду ри од ба цу је тер мин “но ви три ба ли зам” за опи си ва ње на ци о на ли зма, сма тра ју ћи 
да три ба ли зам и на ци о на ли зам ни су ме ђу соб но спо ји ви пој мо ви и да је та ана ло ги ја 
не при хва тљи ва, и то из ви ше раз ло га. Пр во, она је не ко ри сна јер се њо ме же ли ука за ти 
на то да је на ци ја, као и пле ме, ис кљу чи ва и не то ле рант на пре ма аут сај де ри ма; а, по 
ње му, та свој ства де ле све дру штве не гру пе, те се она не мо гу ко ри сти ти за де фи ни са ње 
ни пле ме на ни на ци ја. Дру го, та ана ло ги ја је и не тач на, јер је од нос чла но ва пле ме-
на пре ма сво ме пле ме ну пот пу но дру га чи ји и раз ли чи то ре гу ли сан од од но са чла но ва 
на ци о нал не гру пе пре ма тој сво јој гру пи, тј. на ци ји. Онај пр ви од нос је де таљ но ре гу-
ли сан оби ча ји ма ко ји се не у пит но по шту ју као део при род ног или бо жан ског по рет ка, 
и ко ји ни су “де крет оп ште во ље ни ти про из вод за ко но дав ног ума”. Да ље, он на во ди, 
“члан пле ме на је то на осно ву свог ро ђе ња, а не на осно ву са мо о дре ђе ња”, итд. (ви де ти: 
Ке ду ри, На ци о на ли зам, op. cit. , стр. 89). 

48)  Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. ,  стр. 220; ta ko đe i: Ve dra na Spa jić-Vr kaš, Mi-
slav Ku koč, Sla vi ca Ba šić (urs.),  Obra zo va nje za ljud ska pra va i de mo kra ti ju, In ter na ci o
nal ni rječ nik, Za greb, 2001. , стр. 339-40.
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(или ти пу) а при о ри при пи су је по зи ти ван или не га ти ван пред знак. 
Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да та кве упро шће не кла си фи ка ци је и ти по-
ло ги је нео д го ва ра ју ре а ли те ту, јер се у ствар но сти, ко ја је да ле ко 
ком плек сни ја, мо же из дво ји ти да ле ко ве ћи број раз ли чи тих гру па 
у по гле ду ве за но сти љу ди за на ци ју и њи хо ве све сти о тој ве за но-
сти, од но сно у по гле ду сте пе на ин тен зи те та на ци о нал них осе ћа ња 
и на ци о нал не иден ти фи ка ци је. Та ко, на при мер, пре ма ре зул та ти-
ма ис тра жи ва ња ко ја су спро ве ли ис так ну ти пси хо ло зи Ни ко ла Рот 
и Не над Ха вел ка на про сто ри ма бив ше СФРЈ, иден ти фи ко ва но је 
чак шест та квих гру па ко ја об у хва та ју: «1. ис кљу чи во на ци о нал ну 
ве за ност (под ра зу ме ва на ци о нал ну не то ле ран ци ју); 2. ис так ну ту 
на ци о нал ну ве за ност (при да ва ње ва жно сти на ци о нал ној при пад-
но сти, уз на ци о нал ну тр пе љи вост); 3. по де ље ну на ци о нал ну ве за-
ност (ло јал ност вла сти тој на ци ји уз при хва та ње ме ђу на ци о нал не 
сард ње – ин тер на ци о на ли зам); 4. по де ље ну ју го сло вен ску ве за-
ност - ло јал ност вла сти тој на ци ји, уз при хва та ње ши рег, ју го сло-
вен ског иден ти те та (ова ка те го ри ја по де ље ног иден ти те та мо же 
ва жи ти и у кон тек сту европ ског иден ти те та као но вог над на ци о-
нал ног иден ти те та – прим. А.М.); 5. ис так ну ту ин тер на ци о нал ну 
ве за ност (у сми слу мон ди ја ли зма); и 6. не по сто ја ње на ци о нал не 
ве за но сти (ана ци о на ли зам)».49)  
49)  На ве де но пре ма: Да ли бор ка Уља ре вић, “Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском 

дру штву”, у: Да ли бор ка Уља ре вић (ур.) и гру па ауто ра,  21 при ча о де мо кра ти ји, op. 
cit., стр. 28.

 И Ен дру Ба рух Вах та се ба вио ана ли зом јед ног ис тра жи ва ња ко је су спро ве ли о овој 
те ми по ме ну ти ауто ри (Рот и Ха вел ка) 1971. год. ме ђу уче ни ци ма сред њих шко ла и 
гим на зи ја у Ср би ји, а чи ји су ре зул та ти об ја вље ни 1973. у књи зи На ци о нал на ве за
ност и вред но сти код сред њошкол ске омла ди не. О ква ли те ту и зна ча ју тог Ро то вог 
и Ха вел ки ног ис тра жи ва ња, Вах тел ка же: “Из па жљи вог опи са њи хо вог ра да, као и 
из дру штве ног по ло жа ја ис пи ти ва ча, ја сно се ви ди да је то би ло озбиљ но ис тра жи ва-
ње, спро ве де но пре ма свет ским стан дар ди ма”. У пр вом де лу тог ис тра жи ва ња, ко ји се 
ти цао од но са ис пи та ни ка пре ма на ци о на ли зму уоп ште, од но сно њи хо вих ге не рал них 
ста во ва о ва жно сти “на ци је“ (дру ги део ис тра жи ва ња ба вио се њи хо вим ста но ви шти-
ма пре ма на ци ји и на ци о на ли зму у Ју го сла ви ји), из дво је но је пет оп штих ка те го ри ја. 
У Вах те ло вој ин тер пре та ци ји, то су: “1. ет но цен три зам; 2. на ци о нал на иде а ли за ци ја 
(или ис так ну та на ци о нал на при пад ност, ка ко су то ауто ри на зи ва ли), ко јом се на гла-
ша ва зна чај би ло ко је на ци о нал не при пад но сти, па та ко и соп стве не; 3. по де ље на на-
ци о нал на при пад ност: исто вре ме но при па да ње соп стве ној на ци ји и чо ве чан ству, као и 
са рад ња са дру гим на ци ја ма; 4. при пад ност чо ве чан ству: пре вас ход ни на гла сак ста вља 
се на све оп шту људ ску за јед ни цу, на ра чун уске на ци о нал не при пад но сти; и 5. од су-
ство на ци о нал не при пад но сти: по ри ца ње зна ча ја и вред но сти би ло ко је на ци о нал не 
при пад но сти”. Вах тел ис ти че и да је ка те го ри ја број 3. пред ста вља ла део та да шњег 
офи ци јал ног про гра ма со ци ја ли за ци је уче ни ка, што ће ре ћи део про гра ма вред но сти 
ко ји се пре да вао у ју го сло вен ским шко ла ма, док су ка те го ри је 1. и 5., а по себ но 1., сма-
тра не не га тив ним (о то ме у: Е. Б. Вах тел, Ства ра ње на ци ја, ра за ра ње на ци ја, op. cit. , 
стр. 239-45). Ва жно је, та ко ђе, ре ћи да се слич не ка те го ри је по пи та њу ин тен зи те та на-
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Ја сно је, да кле, да ана ци о нал на по зи ци ја, ко ја зна чи по ри ца ња 
би ло ка квог зна ча ја на ци о нал не при пад но сти, и ет но цен три зам, 
као пре у ве ли ча ва ње зна ча ја на ци о нал не при пад но сти и пра те ћа 
не то ле рант ност пре ма дру гим на ци о нал ним и ет нич ким гру па ма, 
пред ста вља ју са мо крај ње по ло ве на ска ли ори јен та ци ја и вред но-
сти љу ди. Сто га, сма тра мо да је ну жно и за де мо крат ско кон со ли-
до ва ње и на пре дак срп ског дру штва ве о ма ко ри сно да се отво ри 
ве ћи ме диј ски, по ли тич ки и дру штве ни,  а по себ но ци вил но-дру-
штве ни про стор за про мо ци ју и раз вој јед не тре ће по зи ци је ко ја 
не би би ла ни та ко ис кљу чи ва, ни ти скло на јед но стра ном пре на-
гла ша ва њу у би ло ком сме ру, а ујед но би и ви ше, не го дру ге две, 
од го ва ра ла дру штве ној ствар но сти. 

Та ква по зи ци ја би по сма тра ла ет нич ки и гра ђан ски прин цип, 
од но сно ет нич ки и гра ђан ски иден ти тет, не као ме ђу соб но ис кљу-
чи ве и по ни шта ва ју ће, већ као по тен ци јал но ком пле мен тар не и ме-
ђу соб но до пу њу ју ће ка те го ри је. Јер, за и ста, по сто ји низ раз ло га 
ко ји упу ћу ју на то да ет нич ки прин цип, уко ли ко је од го ва ра ју ће 
фор му ли сан, тј. ако не из ла зи ван окви ра оно га што се сма тра нор-
мал ном и до зво ље ном ам би ци јом сва ке на ци је50), не мо ра да угро зи 
по сто ја ње и по што ва ње гра ђан ских прин ци па, ни ти функ ци о ни са-
ње де мо кра ти је;  као што и гра ђан ски прин цип не зна чи ну жно ану-
ли ра ње ет нич ког прин ци па.  То исто ва жи и за ет нич ки и гра ђан ски 
иден ти тет, по себ но јер, ка ко је по зна то из пси хо ло ги је, иден ти тет 
љу ди је ви ше слој на ка те го ри ја, од но сно чо век мо же исто вре ме но 
има ти ви ше иден ти те та («ви ше стру ке иден ти фи ка ци је» и «ви ше-
стру ке ло јал но сти и по ве зи ва ње»), с об зи ром на ње го во при па да-
ње раз ли чи тим дру штве ним гру па ма (по ро ди ца, про фе си о нал не 
гру пе, по ли тич ке, вер ске, ет нич ке и дру ге дру штве не гру пе, па и 
дру штво у це ли ни као сво је вр сно ве ли ка по пу ла ци о на гру па тј. за-
јед ни ца) и по се до ва ње раз ли чи тих дру штве них уло га ко је ода тле 
про из ла зе. Због то га се че сто го во ри о «по де ље ном  иден ти те ту», 
ко ји је ре зул тат ме ђу соб ног укр шта ња и пре се ца ња раз ли чи тих чо-
ве ко вих иден ти фи ка ци ја, по ра зним иден ти фи ка ци о ним осно ва ма. 

ци о нал не иден ти фи ка ци је, са из ве сним ва ри ја ци ја ма, из два ја ју и у окви ру са вре ме них 
ис тра жи ва ња на ци о нал ног иден ти те та. 

50)  Пре ма Ја но шу Ки шу, нор мал на и до зво ље на ам би ци ја на ци је је сте ње но на сто ја ње 
да бу де са мо стал на и су ве ре на “у екс клу зив ној до мо ви ни са ја сним и не про мен љи вим 
гра ни ца ма”, док све из над то га пред ста вља угро жа ва ње ин те ре са дру гих (Ја нош Киш, 
“Гра ђе ње на ци је и иза то га”, у: Мо же ли се из во зи ти ли бе рал ни плу ра ли зам, Бе о град, 
2002, стр. 201). 
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Не ки ауто ри упра во у то ме ви де глав ни из вор ста бил но сти де мо-
кра ти је.51)  

По ред то га, чак и ако оста ви мо по стра ни исто риј ску чи ње-
ни цу да су прин ци пи гра ђан ске де мо кра ти је на ста ли у сим би о зи 
са на ци о на ли змом (што је не спор но за ве ћи ну те о ре ти ча ра, ма да 
по сто је раз ли чи та ту ма че ња ка рак те ра те ве зе52)), са ме функ ци је 
ко је вр ше гра ђан ски и на ци о нал ни (ет нич ки) иден ти тет по ка зу ју 
да они, сва ки на свој на чин, има ју ве ли ки зна чај ка ко за дру штво у 
це ли ни, та ко и за по је дин ца; те је по гре шно, а мо же би ти и ве о ма 
штет но и опа сно, да се би ло ко ји од њих уна пред од ба цу је или по-
ти ску је у ко рист дру гог. 

Гра ђан ски иден ти тет под ра зу ме ва да је чо век при вр жен ли-
бе рал но-де мо крат ским вред но сти ма и прин ци пи ма и да по се ду је 
је дан кор пус ци вил них (гра ђан ских) вр ли на, ко ји сто је у осно ви 
ње го ве са мо и ден ти фи ка ци је. То је ин ди ви ду ал но са мо о дре ђе ње 
чо ве ка као гра ђа ни на, да кле као су ве ре ног прав ног и по ли тич ког 
су бјек та ко ји је, без об зи ра на сво ју ет нич ку, вер ску, кла сну и дру гу 
при пад ност, из вор ни и су ве ре ни но си лац и ре а ли за тор сво јих гра-
ђан ских и по ли тич ких пра ва и сло бо да. Гра ђан ски иден ти тет зна чи 
51)  Сеј мор Мар тин Лип сет (Seymo ur M.Lip set), ана ли зи ра ју ћи “дру штве не пред у сло ве за 

ства ра ње де мо кра ти је” го во ри о “ви ше стру ким иден ти фи ка ци ја ма” и ви ше стру ким по-
ве зи ва њи ма љу ди и гру па, као и о њи хо вим укр шта ју ћим рас це пи ма и су ко би ма, ко ји 
ути чу на фор ми ра ње “уна кр сних при ти са ка” ко ји ма су они из ло же ни, а ре зул тат то га 
су уме ре ни ји ста во ви и по на ша ња и гра ђа на и по ли ти ча ра, чи ме се и по ве ћа ва ста бил-
ност де мо кра ти је. О то ме ви де ти: С. М. Лип сет, По ли тич ки чо век, Рад, Бе о град, 1969, 
стр. 37-49; 106-13.

52)  Док не ки ауто ри, по пут Јир ге на Ха бер ма са (Јüрген Ха бер мас) или, од до ма ћих, Сло-
бо да на Ди вја ка, сма тра ју да је ве за из ме ђу “ет но са” и “де мо са”, то јест на ци о на ли зма 
и гра ђан ства, ус по ста вље на Фран цу ском ре во лу ци јом, има ла са мо при вре мен и крат-
ко тра јан ка рак тер; дру ги је, као на при мер Е. Ке ду ри, по сма тра ју као кон цеп ту ал ну 
ве зу. Упра во ана ли зи ра ју ћи Ке ду ри је во схва та ње, Ди вјак при зна је да је на ци о на ли зам 
“играо уло гу ка та ли за то ра у на ста ја њу гра ђан ске де мо кра ти је”, али до да је да је тај са-
вез био при вре мен, јер се, по ње го вом ми шље њу, од нос из ме ђу “ет но са” и “де мо са” 
“вре ме ном пре о кре нуо” (пре ма: С. Ди вјак, “Уз књи гу Ели ја Ке ду ри ја На ци о на ли зам”, 
оп. цит. , стр. 12).  Ј. Ха бер мас, та ко ђе, екс пли ци те твр ди да ре пу бли ка ни зам и на ци о-
на ли зам ни су кон цеп ту ал но по ве за ни, те да ни гра ђан ство ни ка да ни је би ло на та кав 
на чин ве за но за на ци о нал ни иден ти тет, и то под кре пљу је ар гу мен том о ве о ма раз ли чи-
том зна че њу ре пу бли кан ског пој ма сло бо де (као “по ли тич ке сло бо де ко је по је ди нач ни 
гра ђа нин ужи ва уну тар зе мље”) и на ци о на ли стич ког пој ма сло бо де (као на ци о нал не 
сло бо де и не за ви сно сти тј. “ко лек тив не са мо по твр де у од но су на дру ге на ци је”). Сто га 
ће он и за кљу чи ти да је, услед те пој мов не раз ли ке, “...ка сни је мо дер но раз у ме ва ње ре-
пу бли кан ске сло бо де мо гло пре се ћи сво ју пуп ча ну ве зу са утро бом на ци о на ли стич ке 
све сти из ко је је из вор но на ста ла” (Ji er gen Ha ber mas, “Ci ti zen ship and Na ti o nal Iden tity”, 
u: Omar Dah bo ur, Mic he li ne R. Is hlay (ed.), The Na ti o na lism Re a der, Hu ma ni tes Press, New 
Jer sey, 1995, стр. 335).  

 Оно што ми, ме ђу тим, же ли мо ов де по ка за ти је то да ова ве за из ме ђу прин ци па гра-
ђан ске де мо кра ти је и на ци о нал ног иден ти те та (па чак иако се овај ту ма чи у ет нич ком 
сми слу), прем да мо жда ни је кон цеп ту ал на, ипак је сте мо гу ћа. 
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и спо соб ност љу ди као гра ђа на да то ле ри шу дру ге ко ји су раз ли чи-
ти од њих и да ра де за јед но са њи ма, као њи хо ву спо соб ност и же-
љу да ак тив но уче ству ју у по ли тич ком про це су ка ко би про мо ви са-
ли јав но до бро и јав ну власт учи ни ли од го вор ном и при хва тљи вом. 
Реч је о гра ђан ској са мо пер цеп ци ји сна ге и зна ча ја њи хо ве ви со ке 
пар ти ци па ци је у дру штве ном и по ли ти чом жи во ту, ко ју нај бо ље 
мо гу оства ри ти пу тем удру жи ва ња с дру гим гра ђа ни ма, би ло ра-
ди за шти те и про мо ци је не ких пра ва и вред но сти, или ре а ли зо ва-
ња не ких за јед нич ких ин те ре са и зах те ва или, пак, ра ди за ла га ња 
за ствар од оп штег ин те ре са и по ста вља ња пи та ња од го вор но сти 
вла сти. Та кав иден ти тет омо гу ћа ва љу ди ма да они, као гра ђа ни, 
бу ду де лат ни чи ни о ци по ли тич ког про це са. Јер, ка ко под вла чи М. 
По ду на вац, осла ња ју ћи се на Рол са (J. Rawls), ци вил не вр ли не и 
гра ђан ски иден ти тет су основ но је згро прин ци па гра ђан ства, «што 
је, опет, са мо дру ги из раз за јав ну и по ли тич ку кул ту ру јед ног дру-
штва».53) Осим то га, пу тем гра ђан ског иден ти те та, од но сно при-
вр же но сти и по што ва ња кон сти ту ци о нал них (устав них), уни вер-
зал них по ли тич ких прин ци па и де мо крат ских вред но сти, др жа ва 
обез бе ђу је ло јал ност свих сво јих гра ђа на, ка ко при пад ни ка ве ћин-
ске на ци о нал не гру пе, та ко и при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, 
што је по себ но ва жно у слу ча ју ви ше на ци о нал них дру шта ва. 

С дру ге стра не, на ци о нал ни (ет нич ки) иден ти тет има та ко ђе 
ви ше стру ку функ ци о нал ност: по ли тич ку, прав ну, те ри то ри јал ну, 
еко ном ску, кул тур ну и ону ко ја је усме ре на на са мог по је дин ца.54) 
Не ке од тих функ ци ја на ци о нал ног (ет нич ког) иден ти те та ис по ља-
ва ју се у ле ги ти ми са њу за јед ни це, обез бе ђи ва њу дру штве не со ли-
дар но сти и ко лек тив ног прег ну ћа, на дах њи ва њу от по ра ти ра ни ји, 
а ње го ва по ли тич ка функ ци ја по себ но до ла зи до из ра жа ја у оства-
ри ва њу иде ја на ци о нал ног са мо о дре ђе ња и пра ва на ро да на са мо-
о пре де ље ње. Та ко ђе, по ли тич ка функ ци ја овог иден ти те та огле да 
се и у сла бље њу ин ди ви ду ал них раз ли ка, уз ја ча ње уну тар груп не 
ко хе зи је и за јед нич ких ин те ре са. На и ме, на осно ву за јед нич ке на-
ци о нал не исто ри је, кул тур не тра ди ци је и дру гих са др жа ја кул тур-
но-ет нич ког иден ти те та ства ра се уну тар ге не ра циј ска и ме ђу ге не-
ра циј ска ве за ко ја обез бе ђу је кон ти ну и ра но пре но ше ње оби ча ја и 
уста ље ног си сте ма вред но сти, као и фор ми ра ње на ци о нал не све-
53)  Пре ма: Ми лан По ду на вац, “По ли тич ка кул ту ра и по ли тич ке уста но ве”, у: Мир ја на 

Ва со вић (ур.), Фраг мен ти по ли тич ке кул ту ре, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 
1998, стр. 13. 

54)  О ви ше стру кој функ ци о нал но сти на ци о нал ног иден ти те та, ви де ти у: Ен то ни Смит, 
На ци о нал ни иден ти тет, Би бли о те ка XX vek, Бе о град, 1998, стр. 31-6.
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сти. Због то га он омо гу ћа ва и по ли тич ку кон тро лу, од но сно мо же 
би ти зна чај но сред ство на ци о нал не или ет нич ке хо мо ге ни за ци је и 
мо би ли за ци је, али и сред ство за де фи ни са ње по ло жа ја по је ди на ца 
и на ци о нал них или ет нич ких гру па пре ма дру гим та квим ен ти те-
ти ма уну тар др жа ве и у ме ђу на род ној за јед ни ци. У слу ча ју ма њин-
ских кул тур но-ет нич ких ен ти те та зна чај на је и функ ци ја обез бе ђи-
ва ња и за шти те ма њин ских пра ва и за шти те и очу ва ња ма њин ских 
кул ту ра и је зи ка, по себ но спа ша ва ња из гу бље них је зи ка, књи жев-
но сти и исто ри је. У окви ру кул тур не функ ци је овог иден ти те та, 
зна чај на је и ње го ва уло га у умет но сти, ње ном раз во ју и из ра жа ва-
њу, као и у на дах њи ва њу кул тур ног пре по ро да уоп ште. За по је дин-
ца по сто ји «ин тим на, уну тра шња функ ци о нал ност» на ци о нал ног 
(ет нич ко-кул тур ног) иден ти те та, ко ја му «обез бе ђу је са мо де фи ни-
са ње, са мо по што ва ње и пер цеп ци ју се бе и дру гих». 55) У овој сво јој 
функ ци ји, по ред то га што за до во ља ва јед ну од основ них људ ских 
по тре ба да се при па да гру пи, на ци о нал ни иден ти тет та ко ђе и, ка ко 
ис ти че Ј. М. Ђор ђе вић, по зи ва ју ћи се на ана ли зу Хо ро ви ча (Ho-
ro witz),  «ја ча соп ство ин ди ви дуе».  С. Хр њи ца об ја шња ва да је 
та ква уло га овог иден ти те та по себ но из ра же на код ин ди ви дуа ко је 
ка рак те ри ше лич на нео ства ре ност, у сми слу не до вољ но раз ви је не 
соп стве не лич но сти и не из гра ђе но сти ја ких лич них иден ти те та, те 
им груп ни на ци о нал ни иден ти тет омо гу ћа ва по зи тив ни је пер ци пи-
ра ње се бе са мих.56) 

Мо же мо, да кле, за кљу чи ти да на ци о нал ни (ет нич ки) иден ти-
тет, и по ред то га што на пр ви по глед мо же из гле да ти да он не ма 
та кав зна чај за са му де мо кра ти ју, као што је слу чај са гра ђан ским 
иден ти те том,  вр ши ве о ма ва жну уло гу, пре све га спре ча ва ју ћи 
дез о ри јен ти са ност љу ди, од но сно по ја ву кри зе иден ти те та и иден-
ти тет ског ва ку у ма, из че га мо же про ис те ћи низ не га тив них по-
сле ди ца ка ко на ин ди ви ду ал но-пси хо ло шком, та ко и на со ци јал но-
пси хо ло шком пла ну. Глав ни ефе кат, на и ме, ко ји он про из во ди је сте 
«осе ћај чо ве ка да је свој ме ђу сво ји ма и на сво ме. Чо век про жет 
та квим осе ћа јем бит но се раз ли ку је од чо ве ка ко ји та кав осе ћај не-
ма: дру га чи је по и ма не са мо сво ја де мо крат ска пра ва и сло бо де, 
не го и соп стве ну моћ да их оства ри».57)

55)  Пре ма: Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”, 
op. cit. , стр. 178.

56)  О то ме: ibid., стр. 180; Та ко ђе и: С. Хр њи ца, “О на ци о нал ном иден ти те ту”, Ди ја лог, 
бр. 1-2/96, те ма бро ја: “Де мо крат ски про це си и ет нич ки од но си”, Фонд Де мо крат ски 
цен тар, Бе о град, 1996. 

57)  Пре ма: Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 206.
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До дат ни раз лог за ува жа ва ње на ци о нал ног иден ти те та је са-
ма ре ал ност, јер на ци о нал ни оквир је још увек до ми нан тан у дру-
штве ној све сти да на шњи це, и то у свет ским раз ме ра ма; дру гим ре-
чи ма, на ци ја је и да ље, ка ко ју је од ре дио Нај дан Па шић, «основ ни 
оквир идеј ног жи во та са вре ме ног чо ве ка».58) У при лог то ме го во ри 
чи ње ни ца да су на ци о нал не др жа ве (би ло да су од ре ђе не у ет нич-
ком или гра ђан ском сми слу), и по ред окр ње но сти њи хо вог су ве ре-
ни те та услед ак ту ел них про це са гло ба ли за ци је и ре ги о на ли за ци је, 
и пра те ћег ши ре ња и ја ча ња ин тер на ци о нал них и тран сна ци о нал-
них, а у из ве сним об ри си ма и над на ци о нал них струк ту ра и ин сти-
ту ци ја, и да ље ве о ма ва жан фак тор (чи ји ути цај, на рав но, ва ри ра 
у за ви сно сти од њи хо ве мо ћи и од но са сна га у све ту) и не за о би ла-
зан су бје кат у ме ђу на род ном по рет ку, на ро чи то у ме ђу на род ном 
по ли тич ком по рет ку. Та ко ђе, код ве ли ког бро ја љу ди, и у ви со ко 
раз ви је ним и у ма ње раз ви је ним или не раз ви је ним дру штви ма, 
што на ро чи то ва жи за Евро пу, а пре све га њен кон ти нен тал ни део, 
кул тур но-ет нич ки иден ти тет је још увек сна жан и ду бо ко уко ре-
њен. Је дан од из ра за та квог ста ња ства ри, од но сно ста ња ду ха и 
све сти, је сте и то што је и да ље ве ли ки број по ли тич ких пар ти ја 
ор га ни зо ван по ет нич ком, или чак вер ском прин ци пу (на при мер, 
тзв. де мо-хри шћан ске пар ти је); ве ро ват но с ци љем да би се, пу тем 
та квог про фи ли са ња пар ти ја и кре и ра ња од ре ђе ног њи хо вог ими-
џа, по сти гла што чвр шћа и ду бља пар тиј ска иден ти фи ка ци ја љу ди. 
Уоста лом, и тзв. ста ре на ци је ко је су кон сти ту и са не као гра ђан ске 
на ци је или пре тен ду ју то да бу ду, и да ље у сво јој ре пре зен та ци ји 
и на гла ша ва њу сво јих по себ но сти ко ри сте низ са др жа ја ет нич ког 
иден ти те та (на при мер: сим бо ле као што су грб, за ста ва, хим на, 
мо не та; обе леж ја Кру не, тј. ди на сти је ко ја је има ла или још увек 
има ду гу вла дар ску тра ди ци ју, као и обе леж ја дру гих пле мић ких 
ти ту ла; тра ди ци о нал не вој не уни фор ме; на род не но шње и дру ге 
фол клор не еле мен те, итд.) би ло ве ћин ске ет нич ке гру пе, би ло ви-
ше та квих гру па ко је има ју кон сти ту тив ни ста тус. 

По врх то га, све до ци смо да се у нај но ви је вре ме сна жно ре ви-
та ли зу је ет нич ки прин цип и у ме ђу на род ној по ли ти ци, од стра не 
европ ских и свет ских си ла ко је му при да ју ван ред ни, ма да стро го 
се лек тив ни, зна чај у ре ша ва њу од ре ђе них ин тер на ци о на ли зо ва них 
те ри то ри јал но-ет нич ких спо ро ва и су ко ба.59) Ово, на рав но, ни ка ко 
58)  Нај дан Па шић, “На ци ја и на ци о на ли зам”, од ред ни ца у: Ми лан Ма тић (гл. ур.), Ен ци

кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 714.
59)  То је слу чај са од ре ђи ва њем ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, где се оти шло то ли ко да ле ко, 

да се по пр ви пут јед ној на ци о нал ној ма њи ни (ал бан ској), а не не ком кон сти ту тив ном 
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не иде у при лог ста ва о по тре би ува жа ва ња ет ни ци те та као по сто-
је ћег ре а ли те та, али ука зу је на по треб ну ве ли ку опре зност ка да се 
ра ди о ет нич ким пи та њи ма као из у зет но ком плек сним и осе тљи-
вим пи та њи ма, чи је ре ша ва ње, ка ко смо ви де ли, а и до бро осе ти ли, 
мо же да има за по сле ди цу на ру ша ва ње те ри то ри јал ног ин те гри-
те та и су ве ре ни те та, од но сно гу би так де ла соп стве не те ри то ри је. 
Ти ме се, за пра во, са мо по ка зу је да ет ниј ски обра зац на ци о на ли те-
та и на ње му за сно ва ни пар ти ку ла ри стич ки и се па ра ти стич ки или, 
пак, уни та ри стич ки и хе ге мо ни стич ки про це си60), мо гу би ти «... 
ин стру мен та ли зо ва ни и ис ко ри шћа ва ни из ну тра, од раз ли чи тих 
по пу ли стич ких вођ ста ва и гру па ци ја, али и спо ља, у окви ру ге о-
стра те ги је и екс пан зи је ути цај них европ ских и свет ских си ла».61)

Но, оно на че му ин си сти ра мо, у окви ру ове по зи ци је ко ју пре-
зен ту је мо, је сте то да не ма осно ва за не ги ра ње мо гућ но сти да чо-
век, ако је то из бор ње го ве сло бод не во ље, има раз ви јен ет нич ки 
иден ти тет, од но сно да је при вр жен ет но-кул ту рал ним вред но сти-
ма, да по шту је и прак ти ку је оби ча је, тра ди ци ју и кул ту ру свог ет-
но са, а да исто вре ме но има и оформ љен гра ђан ски иден ти тет тј. 
сна жно раз ви је ну гра ђан ску свест, с ду бо ко ин тер и о ри зо ва ним и 
трај но усво је ним си сте мом ли бе рал но-де мо крат ских вред но сти 
и прин ци па ко је, та ко ђе, по шту је и при ме њу је. Дру го, не ма осно-
ва ни за не ги ра ње по тре бе и оба ве зе да др жа ве, ма би ле по свом 
ка рак те ру од ре ђе не као «на ци је-гра ђа на», омо гу ћа ва ју, по шту ју и 
шти те из ра жа ва ње и очу ва ње ет нич ких иден ти те та сво јих гра ђа на, 
а по себ но, у слу ча ју ви ше на ци о нал них дру шта ва, да има ју слу ха 
за ет нич ке иден ти те те ма њин ских пот кул ту ра. 

Све ово, да кле, ука зу је на мо гућ ност и по жељ ност јед ног кре-
а тив ног и кон струк тив ног спо ја ет нич ког и гра ђан ског иден ти те та 

ен ти те ту, фак тич ки при зна ло пра во на на ци о нал но са мо о пре де ље ње до от це пље ња; 
па чак иако је још мно го ра ни је, то ком пр вих фа за ју го сло вен ске кри зе, за у зет став (на 
осно ву од лу ке тзв. Ба дин те ро ве ко ми си је) да се на про сто ру бив ше СФРЈ но ве др жа ве 
мо гу фор ми ра ти и при зна ти са мо у окви ру по сто је ћих ад ми ни стра тив них, тј. ре пу-
блич ких гра ни ца, а не ет нич ких. 

60)  Ра до ван Ра до њић по себ но на гла ша ва да се на ци о на ли зам, као тен ден ци ја оства ри ва ња 
ин те ре са јед не на ци је тј. гру пе ко ја у ње но име на сту па на ра чун ин те ре са дру ге на ци је, 
нај че шће ја вља у два об ли ка, као се па ра ти зам или као уни та ри зам. У ком ће се од ових 
об ли ка на ци о на ли зам ис по љи ти, то за ви си од ви ше раз ли чи тих фак то ра и од са ме сре-
ди не. Али, ка ко ка же он, ипак по сто ји јед но пра ви ло: “се па ра ти зам (одва ја ње јед не на-
ци је од дру гих и ње но за тва ра ње у се бе) се углав ном ја вља та мо где се на ци о на ли зам не 
мо же ис ка за ти као уни та ри зам (ус по ста вља ње хе ге мо ни је јед не на ци је над оста ли ма)”. 
Ви де ти: Ра до ван Ра до њић, “На ци о нал но и де мо крат ско”, у: Р. Ра до њић,  Де мо кра ти ја, 
op. cit. , стр. 220.

61)  На ве де но пре ма: Ми лан Ма тић, Срп ска по ли тич ка тра ди ци ја, оп. цит. , стр. 209.
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и прин ци па. Ту се пр вен стве но има ју у ви ду под руч ја кул ту ре и 
по ли тич ке кул ту ре, у окви ру ко јих ова ве за мо же би ти из ра же на и 
као ди на ми чан и ди ја лек ти чан од нос из ме ђу тра ди ци ја (не и тра-
ди ци о на ли зма, о чи јим раз ли ка ма је би ло ра ни је ре чи) и мо дер но-
сти. Карл Ј. Фри дрих (Carl J. Fri e drich) ука зу је на мо гућ ност по-
сто ја ња упра во та квог од но са из ме ђу тра ди ци је и са вре ме но сти. 
Оштро кри ти ку ју ћи она схва та ња ко ја тра ди ци ју ту ма че ис кљу-
чи во у кон тра сту са мо дер ни за ци јом, а ко ја су ти ме до при не ла да 
сам тер мин «тра ди ци ја» да нас има пе жо ра тив но зна че ње, уз ње го-
ву оп шту из о би ча је ност из упо тре бе у по ли тич кој на у ци и со ци о-
ло ги ји62), он под вла чи да тра ди ци ја и са вре ме ност не мо ра ју би ти 
не ке ну жне су прот но сти или ап со лут не ал тер на ти ве. На сто је ћи да 
то и до ка же, К. Фри дрих се по зи ва на те зу Лојд и Су зан Ру долф 
(Loud and Su zan ne Ru dolph) о ком плек сном ме ђу од но су тра ди ци је 
и са вре ме но сти, ко ју су они раз ви ли у окви ру јед не сво је сту ди је 
о уло зи тра ди ци је у Ин ди ји.63) Ови ауто ри та ко ђе не ги ра ју да је 
од нос из ме ђу тра ди ци ја и са вре ме но сти ди хо том но-ал тер на ти ван, 
те за кљу чу ју: «Прет по став ка да су са вре ме ност и тра ди ци ја ра ди-
кал но про тив реч не по чи ва на по гре шној ди јаг но зи тра ди ци је, ка ко 
се на ла зи у тра ди ци о нал ним дру штви ма, и на не ра зу ме ва њу од но-
са из ме ђу њих».64) Пре ма њи хо вом гле ди шту, овај од нос не са мо 
да ни је ди хо то ман, не го је то је дан «ди ја лек тич ки» од нос уза јам не 
по ве за но сти. Ру дол фо ви ти ме же ле ука за ти да тра ди ци ја са др жи 
ин хе рент не про тив реч но сти ко је мо гу по ста ти и узрок про ме не. То 
су об ја сни ли на при ме ру Ин ди је. Ана ли зи ра ју ћи Ган ди јев рад, они 
су по ка за ли ка ко је он обр нуо еле мен те ин диј ске тра ди ци је да би 
иза звао ви тал ну функ ци о нал ну про ме ну у тој зе мљи. 
62)  Пре ма К. Фри дри ху, да нас “ре ћи да је не ко тра ди ци о на ли ста зна чи на зва ти га ди но са-

у ру сом, чо ве ком ко ји је у не скла ду са мо дер ним, на уч ним, про гре сив ним трен до ви ма” 
(Карл Ј. Фри дрих, “Тра ди ци ја и ауто ри тет”, у: Че до мир Чу пић, По ли тич ка ан тро по ло
ги ја, хре сто ма ти ја, ФПН, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002, стр. 275).

Та ко ђе, као ар гу мент у при лог сво је тврд ње да је по јам тра ди ци је по ву чен из упо тре бе у 
окви ру дру штве них на у ка, К. Фри дрих из но си по да так да In ter na ti o nal Encyclo pe dia of 
the So cial Sci en ces (Me đu na rod na en ci klo pe di ja dru štve nih na u ka) не ма од ред ни цу под 
овим на сло вом, док су оста ле срод не те ме оп шир но об ра ђе не, и да се ту за рас пра ву 
о фе но ме ну тра ди ци је ко ри сте дру ги, по мод ни тер ми ни (нпр. иде о ло ги ја, по ли тич ка 
кул ту ра и на ци о нал ни ка рак тер), ко ји су тек не дав но из би ли у пр ви план дру штве них 
на у ка (ви де ти: ibid. , стр. 276-81). 

63)  Реч је о сту ди ји ко ју су Ру дол фо ви об ја ви ли 1967. год. и ко ја но си на зив The Mo der nity 
of Tra di tion – Po li ti cal De ve lop ment in In dia (Sa vre me nost tra di ci je – po li tič ki raz voj u In
di ji).

64)  Пре ма: Карл Ј. Фри дрих, “Тра ди ци ја и ауто ри тет”, op. cit. , стр. 282. 
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Ка да је у пи та њу спој тра ди ци је и са вре ме но сти, при мер Ин-
ди је је до бар, али тре ба ре ћи да то ни је не ки изо ло ва ни слу чај, јер 
та ква прак са по сто ји и у не ким дру гим раз вој но успе шним зе мља-
ма, по себ но у оним да ле ко-ис точ ним, по пут Ја па на и дру гих. Успе-
шност ко ју су та дру штва у свом раз во ју оства ри ла и ко ју и да ље 
оства ру ју до каз је да се тра ди ци о нал ни обра сци иден ти фи ка ци је 
не мо ра ју ну жно уки ну ти, али да је нео п ход на њи хо ва ре ва ло ри-
за ци ја у скла ду са раз во јем и по тре ба ма са вре ме но сти; јер би у 
су прот ном, у слу ча ју њи хо ве ста тич но сти и ока ме ње но сти, да љи 
раз вој дру штва био то ли ко успо рен да би за пра во био бло ки ран. 
То је по себ но ва жно у да на шњем хи пер ди на мич ном вре ме ну, ка да 
сва ко ка шње ње у раз во ју зна чи не на док на дљи во за о ста ја ње. Да-
кле, об но ва и очу ва ње тра ди ци је – да, али уз кри тич ки од нос пре-
ма њој, са ста но ви шта са вре ме но сти и бу дућ но сти, јер је то ва жан 
пред у слов ка ко за раз вој ли бе рал но-де мо крат ске по ли тич ке кул ту-
ре, та ко и за да љи раз вој са мог дру штва. 

То зна чи да је, у скла ду са овом вред но сном и по ли тич ком ори-
јен та ци јом, а на су прот оне пр ве две о ко ји ма је би ло ре чи, мо гу ће 
спо ји ти « ’по вра так тра ди ци ји’ и ин те гра ци ју у мо дер ни свет, кул-
тур ни и ет нич ки по нос са по но сом на по ли тич ку ли бе рал но-де мо-
крат ску кул ту ру».65) Дру гим ре чи ма, ну ди се јед но дру га чи је ту ма-
че ње ка ко тра ди ци о нал ног, кул тур но-ет нич ког иден ти те та, та ко и  
мо дер ног, гра ђан ског иден ти те та, у окви ру ко га се они тре ти ра ју 
као две раз ли чи те, али ме ђу соб но ком пле мен тар не ком по нен те на-
ци о нал ног иден ти те та.

С. Ди вјак об ја шња ва да се та кво ста но ви ште за сни ва на прет-
по став ци да је ли бе рал на де мо кра ти ја, са вла да ви ном пра ва и пар-
ла мен тар ним си сте мом, без об зи ра на ње но за пад но исто риј ско по-
ре кло, «кул тур но-ет нич ки не у трал на», у сми слу ње не спо ји во сти 
са раз ли чи тим кул ту ра ма и тра ди ци ја ма. Ми би смо са мо до да ли 
и то да је за ус по ста вља ње ли бе рал не де мо кра ти је у не зап дним 
дру штви ма, а по го то во за по сти за ње ње не кон со ли да ци је и ста бил-
но сти, ипак по тре бан од ре ђен сте пен раз ви је но сти ци вил не (гра-
ђан ске) по ли тич ке кул ту ре. Ме ђу тим, већ на осно ву на шег тран-
зи ци о ног ис ку ства, мо же мо за кљу чи ти да се, иако та ква дру штва 
углав ном не ма ју, или бар не не ку ду жу, ли бе рал но-де мо крат ску 
тра ди ци ју, кроз де мо крат ску прак су и еду ка ци ју вре ме ном мо же 
раз ви ти по ли тич ки зре ло гра ђан ство. 

65)  На ве де но пре ма: Сло бо дан Ди вјак, “По ме ра ње идеј но-вред но сних ори јен та ци ја на ше 
ин те лек ту ал не ели те: од марк си зма до ка пи та ли зма и ли бе ра ли зма”, op. cit. , стр. 274.
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По себ но је бит но на гла си ти да се у окви ру ове по зи ци је не сме 
ни у јед ном мо мен ту за по ста ви ти ва жност гра ђан ске ком по нен те 
иден ти те та, као при вр же но сти уни вер зал ним ли бе рал но-де мо-
крат ским вред но сти ма и прин ци пи ма, фор ма ли зо ва ним у уста ву 
сво је зе мље и ње ним ли бе рал но-де мо крат ским ин сти ту ци ја ма, ко-
ји ма се обез бе ђу ју јед на ка пра ва и по ли тич ке сло бо де за све при-
пад ни ке дру штва, без об зи ра на њи хо во кул тур но-ет нич ко по ре кло. 
Без то га, «чи сто» тра ди ци о нал ни обра зац иден ти фи ка ци је не са мо 
да мо же во ди ти ка аутар кич но сти дру штва и ње го вом оста ја њу из-
ван гло бал них раз вој них про це са, већ мо же има ти и низ дру гих 
не га тив них им пли ка ци ја. Јер, ка ко упо зо ра ва Р. Ра до њић, «ути цај 
на ци о нал ног на де мо крат ско ни је увек са мо по зи ти ван», већ  мо же 
би ти и из ра зи то не га ти ван.66) 

На ци о нал ни (кул тур но-ет нич ки) иден ти тет има по зи тив ну 
функ ци о нал ност за по је дин ца, гру пу и дру штво, са мо ако му се 
не при да је пре ко ме ран зна чај и са мо ако не по ни шта ва или угро-
жа ва оста ле иден ти те те љу ди. У су прот ном, ако по сто ји ви шак 
тог ко лек тив ног иден ти те та на уштрб лич них иден ти те та, од но-
сно то ли ко пре ја ка ве за ност за соп стве ну на ци ју или ет нич ку гру-
пу ко ја уки да ин ди ви ду ал не раз ли ке уну тар гру па, он да је на де лу 
екс тре ми стич ки на ци о на ли зам ко ји је, да ка ко, не са мо не га ти ван 
не го и дис функ ци о на лан67) и по гу бан, и то ка ко за по је дин ца та ко 
и за дру штво у це ли ни. Та ко жр тво ва ње ауто ном ног дру штве ног 
и по ли тич ког су бјек ти ви те та по је ди на ца, гра ђан ских удру же ња и 
дру гих дру штве них гру па, уз сво је вр сну иде о ло ги за ци ју ин те ре-
сних кон фли ка та у дру штву и њи хо во «за мр за ва ње», од но сно жр-
тво ва ње свих дру гих ин те ре са у ко рист јед ног и је дин стве ног «нај-
ви шег» на ци о нал ног ин те ре са, «по ни шта ва го то во све по зи тив не 
учин ке по ја ве на ци је као та кве»68). На ци ја се та да пре тва ра у јед ну, 
ка ко би Н. Па шић ре као, за јед ни цу то та ли тар ног ти па69), јер су он-
66)  Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 207. 
67)  Осла ња ју ћи се на Г. Девереуx-а и ње го ву ком пле мен та ри стич ку ет ноп си хо а на ли зу, Ј. 

Ми ло ше вић-Ђор ђе вић го во ри о то ме у члан ку: “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у 
Ср би ји”, op. cit. , стр. 180. 

68)  Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 208.
69)  Нај дан Па шић под вла чи да ин си сти ра ње на та квом на ци о нал ном је дин ству ко је под-

ра зу ме ва да по и сто ве ћи ва ње по је дин ца са сво јом на ци о нал ном за јед ни цом и ње ним 
ин те ре си ма бу ду пот пу но, без остат ка, “по спе шу је пре тва ра ње на ци је у гло бал ну за
јед ни цу то та ли тар ног ти па, ко ја пре тен ду је да у се бе ап сор бу је укуп ност људ ске лич-
но сти, чи ме се про стор ре ал не де мо крат ске сло бо де по је дин ца и дру штве них гру па и 
ауто но ми је ци вил ног дру штва у це ли ни дра стич но ре ду ци ра …” (Нај дан Па шић, “На-
ци ја и на ци о на ли зам”, од ред ни ца у: Ми лан Ма тић (гл. ур.), Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке 
кул ту ре, op. cit. , стр. 723-24). 
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да не из бе жне пра те ће по сле ди це уки да ње де мо крат ске кон тро ле 
и кри тич ке уло ге гра ђан ске јав но сти, уме сто че га се раз ви ја по да-
нич ко сле по след бе ни штво «ха ри змат ских» во ђа, а крај ни ре зул тат 
је ус по ста вља ње не кон тро ли са не по ли тич ке вла сти над на ци јом, 
што ће ре ћи, «ан ти де мо крат ска де ге не ра ци ја по ли тич ког си сте ма 
у це ли ни»70).  

Упра во због ових пре те ћих опа сно сти од тран сфор ма ци је на-
ци о нал ног иден ти те та у та кав је дан по губ ни, ви со ко ри зич ни и 
су ко би ма бре ме нит на ци о на ли зам, ве о ма је ва жно да став, ко ји 
сма тра мо пот пу но ис прав ним, о на ци о нал ном иден ти те ту као ме-
ша ви ни две вр сте ди мен зи ја: гра ђан ских тј. те ри то ри јал но-по ли-
тич ких и кул тур но-ет нич ких тј. ге не а ло шких (Е. Смит), или, ре-
че но Ки мли ки ном (Will Ku mlic ka) тер ми но ло ги јом, као сло же ној 
сме ши ли бе рал них и не ли бе рал них еле ме на та71), под ра зу ме ва и 
за ла га ња за пре вен ци ју та квог раз во ја и тран сфор ма ци је на ци о-
нал ног иден ти те та, од но сно ње го ве ет нич ке ком по нен те. А то се 
нај бо ље мо же по сти ћи из град њом, раз во јем и ја ча њем дру штве-
них ка па ци те та, од ин сти ту ци о нал них, про це ду рал них и прав но-
по ли тич ких до ци вил но-дру штве них и еду ка тив них  ме ха ни за ма, 
ко ји ма би се мо гућ но сти за та кве опа сно сти ели ми ни са ле, или бар 
сва ки по ку шај у том прав цу на вре ме бло ки рао. Пре ма то ме, ре ше-
ње је упра во у де мо кра ти за ци ји на ци о нал ног иден ти те та пу тем ја-
ча ња ње го ве гра ђан ске ком по нен те, што зна чи у на ци о на ли за ци ји 

70)  Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 208.
71)  Вил Ки мли ка, по зна ти ка над ски те о ре ти чар, ана ли зи ра ју ћи про це се ства ра ња на ци је 

у тран зи ци о ним дру штви ма Ис точ не и Цен трал не Евро пе (ИЦЕ), ука зу је на слич но сти 
раз ли ке не ли бе рал ног и ма ње или ви ше ли бе рал ног мо де ла из град ње на ци је (na tion 
– bu il ding). При то ме, ње го ва по ла зна прет по став ка гла си да су “сви на ци о на ли зми у 
ствар ном све ту сло же на сме ша ли бе рал них и не ли бе рал них еле ме на та, иако су об ли-
ци и ду би на не ли бе ра ли зма раз ли чи ти”. Он, та ко ђе, из два ја и де вет ин ди ка то ра као 
ана ли тич ких сред ста ва за утвр ђи ва ње ових об ли ка и ду би не (не)ли бе ра ли зма. То су: 
“1. сте пен при ну де у про мо ци ји за јед нич ког на ци о нал ног иден ти те та (ин те ре са); 2. 
ускост јав ног про сто ра за из ра жа ва ње до ми нант ног на ци о нал ног иден ти те та и ши ри на 
‘при ват не сфе ре’ у ко јој се раз ли ке то ле ри шу; 3. мо гућ но сти из ра жа ва ња и по ли тич-
ке мо би ли за ци је ко ја је иза зов при ви ле го ва њу на ци о нал ног иден ти те та; 4. отво ре ни ја 
или за тво ре ни ја де фи ни ци ја на ци о нал не за јед ни це; 5. сла би ја или ја ча кон цеп ци ја на-
ци о нал ног иден ти те та; 6. ин стру мен тал ни (кон тек сту ал ни) при ступ на ци ји или, пак, 
са кра ли за ци ја на ци је и ње но пре тва ра ње у све ти њу; 7. ко смо по ли ти зам, отво ре ност и 
плу рал ност со ци је тал не кул ту ре, на су прот ’чи сто ти’ и ’аутен тич но сти’ не ли бе рал ног, 
кул тур ног на ци о на ли зма; 8. ма ња или ве ћа екс клу зив ност на ци о нал ног иден ти те та;  
и 9. сте пен јав ног при зна ња ле ги ти ми те та де мо крат ских фор ми ма њин ских на ци о на-
ли за ма”. На ве де но пре ма: Јо ван Ком шић, “Исто риј ско-ет нич ки рас це пи и по ли тич ка 
пре гру пи са ва ња у Ср би ји”, у: Јо ван Ком шић, Дра го мир Пан тић, Зо ран Ђ. Сла ву је вић, 
Основ не ли ни је пар тиј ских по де ла и мо гу ћи прав ци по ли тич ког пре гру пи са ва ња у Ср
би ји, Фри е дрицх Еберт Стиф тугн, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2003, стр. 31; 
33. 
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ли бе рал них вред но сти, чи ме се мо же ус по ста ви ти ба ланс и спре-
чи ти пре те ра но ја ча ње оних ет нич ких ком по нен ти.  На тај на чин 
се за пра во по сти же ли бе ра ли за ци ја на ци о на ли зма, ко ја по себ но 
до би ја на зна ча ју у плу рал ним, ви ше на ци о нал ним дру штви ма, а 
на ро чи то у усло ви ма ка да ве ли ка ве ћи на по пу ла ци је на ци о нал ни 
иден ти тет ис кљу чи во или пре те жно схва та у кул тур но-ет нич ком 
или, ка ко не ки ауто ри ка жу, при мор ди ја ли стич ком сми слу (ово не 
мо ра ју би ти иден тич на схва та ња) и ка да та кво схва та ње по ка зу је 
је дан ду го ро чан и ве о ма ста би лан дру штве ни тренд; а упра во, ка ко 
по ка зу је упо ред на ана ли за ре зул та та не ких ра ни јих и но ви јих ис-
тра жи ва ња, то је слу чај у на шем дру штву. 72)

У из на ла же њу мо де ла ко ји би на аде ква тан на чин, у окви ру 
ли бе рал не де мо кра ти је, по ве зи вао ет нич ко-кул тур ни и по ли тич ко-
гра ђан ски прин цип и иден ти тет, мо гу нам би ти од зна чај не ко ри-
сти раз ли чи ти те о риј ски кон цеп ти, од ко јих су не ки ма ње или ви-
ше раз ви је ни и у прак си: од кон цеп та сна жног ци вил ног дру штва 
и устав ног па три о ти зма, пре ко уме ре ног мул ти кул ту ра ли зма и ин-
тер кул ту ра ли зма, кон сен зу а ли зма (кон со ци ја тив но сти) до ши рег 
(ре ги о нал не ин те гра ци је, по пут ЕУ) и ужег (ре ги о на ли зам и ин-
тер ре ги о нал ност) ге о граф ског по ве зи ва ња и де цен тра ли за ци је. Ни 

72)  Реч је о упо ред ној ана ли зи ко ју из но си Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић у по ме ну том члан-
ку “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”. Она је оба ви ла ком па ра ци ју ре зул-
та та сво јих ис тра жи ва ња из 2003. год. са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко је је спро вео 
Ду шан Ја њић и ко ја су об ја вље на 1996, а ко ја је по ка за ла њи хо ву ве ли ку са гла сност. 
Пре ма ње ним на ла зи ма, у том сед мо го ди шњем пе ри о ду у Ср би ји “ни је до шло до ‘раз-
во ја’, ни ти до су штин ског ме ња ња схва та ња на ци о нал ног иден ти те та”, већ је оно оста-
ло и да ље ба зи ра но на при мор ди ја ли стич ким тј. пред по ли тич ким обе леж ји ма. Та кво 
схва та ње, по ре зул та ти ма оба ова ис тра жи ва ња, до ми ни ра ка ко код Ср ба, та ко и код 
при пад ни ка дру гих на ци ја, Цр но го ра ца, Ма ђа ра и Му сли ма на (је ди но се ови по след њи 
у не ко ли ко раз ли ку ју ти ме што ре ли ги ју ста вља ју на ис так ну ти је ме сто). У Ја њи ће вој 
ранг ли сти еле ме на та на ци о нал ног иден ти те та код гра ђа на Ср би је, пр вих пет ме ста 
за у зи ма ју: 1. ро ђе ње у да том на ро ду; 2. за јед нич ка исто ри ја и тра ди ци ја; 3. за јед нич ка 
те ри то ри ја; 4. за јед нич ка ре ли ги ја; и 5. за јед нич ки је зик. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи-
ва ња Ми ло ше вић-Ђор ђе ви ће ве, пр вих пет та квих нај ва жни јих обе леж ја су: 1. ло за; 2. 
осе ћа ње; 3. ве ра; 4. ро ђе ње на од ре ђе ној те ри то ри ји; и 5. на ци о нал ност оца. Да кле, 
ви ди мо да су оба слу ча ја сви нај ва жни ји еле мен ти на ци о нал ног иден ти те та ет нич ко-
кул тур ног ка рак те ра, из у зев што се код Ја њи ћа мо жда по ја вљу је и је дан еле мент гра-
ђан ског иден ти те та – за јед нич ка те ри то ри ја, ако се под тим ми сли су жи вот на ис тој 
те ри то ри ји на ко јој вла да ју од ре ђе ни исти за ко ни, а не не ка ве за у сми слу “кр ви и 
тла”. У ис тра жи ва њу код Ја сне Ђор ђе вић, тај еле мент те ри то ри је у пр вом, гра ђан ско-
иден ти тет ском сми слу мно го је ло ши је ран ги ран, као и сва дру га обе леж ја по ли тич ког, 
гра ђан ског схва та ња иден ти те та (нпр. за јед нич ка јав на кул ту ра, др жа вљан ство, за јед-
нич ки по ли тич ки ин те ре си и др.); а и код Ду ша на Ја њи ћа су та кви еле мен ти, по пут 
за јед нич ке др жав не по ли ти ке или при вре де и тр го ви не, на са мом за че љу ли сте. О то ме 
ви де ти: Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”, 
оп. цит. , стр. 187-8; та ко ђе и Ду шан Ја њић, “Ет но цен три зам и не из ве сност ста ту са 
ет нич ких ма њи на”, Гле ди шта, 1-2/96, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, 1996, 21-52.



стр: 13831428.

- 1421 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

у јед ној од ових кон цеп ци ја не од ба ци ја се ет нич ко-кул тур ни иден-
ти тет, већ све оне ра чу на ју с њим, али пе дла жу раз ли чи те на чи не 
за ње го ву де мо кра ти за ци ју, при да ју ћи му та ко раз ли чи ти зна чај: од 
ње го вог ве зи ва ња ис кљу чи во за при ват ну сфе ру, пре ко ин си сти ра-
ња на јав ном (по ли тич ком и прав ном) при зна ва њу ње го вог ле ги ти-
ми те та, од но сно из ве сних ко рек ци ја чи сто ли бе рал них прин ци па, 
до ин си сти ра ња на про це си ма ре ги о на ли за ци је, тран сна ци о на ли-
за ци је и над на ци о нал не ин те гра ци је као нај бо љим на чи ни ма за 
де мо кра ти за ци ју на ци о нал ног иден ти те та и ти ме пре ва зи ла же ње 
ет нич ких ис кљу чи во сти. 

Но, у сва ком слу ча ју, у ли бе рал ној де мо кра ти ји из бор из ме-
ђу раз ли чи тих жи вот них кон цеп ци ја, па и ових (кул тур но-ет нич ке 
или гра ђан ско-по ли тич ке иден ти тет ске кон цеп ци је или, пак, њи хо-
ве ком би на ци је) је сте ин ди ви ду ал ни из бор и пра во по је дин ца. То 
је, да кле, ствар ње го ве сло бод не во ље и, у скла ду с њом, ње го вих 
пре фе рен ци ја раз ли чи тих по ли тич ких, иде о ло шких, вред но сних и 
кул тур них оп ци ја. Је ди но огра ни че ње ко је у том по гле ду мо ра по-
сто ја ти је сте не у гро жа ва ње дру гих и њи хо вих истих та квих сло бо-
да и пра ва. На кра ју, по ру ка је да стал но мо ра мо има ти на уму јед ну 
ве ли ку исти ну: «Сва ки чо век је 1. као сви дру ги љу ди; 2. као не ки 
дру ги љу ди; 3. као ни је дан дру ги чо век».73)
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ETHNICAND/ORCIVICIDENTITY;TRADITIONAND/OR
MODERNITY
Summary

Author of the essay analyzed the issue of national identity 
on base of detailed analysis of different stances on nation, 
national identity and nationalism in theory and on the 
base of general tendencies related to these phenomenons 
in modern world; and, first of all, taking into consider
ation condition and practice in Western, socalled, old de
mocracies as birthplace of these phenomenons and ideas; 
and in particular analysis of these tendencies in Serbian 
and other transitional societies. The author pointed out a 
very important fact that in recent times of hyperdynamic 
and ultraintensive globalization, in the times of liberal 
democracy widespreading increasingly and increasingly 
tight regional integration as one dimension of political 
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globalization, and aggressively arising consumers’ unifor
mity as one dimension of economic globalization, major
ity of the peoples do not abandon their national identities 
and ethnic principles and various forms of nationalism 
still stay strong worldwide. The author also pointed out 
that traditional ethniccultural identities have their own 
positive aspects, in parallel with great and unquestion
able significance of liberaldemocratic values, principles 
and institutions shaping modern civic identity. Therefore, 
the author considers that productive, sustainable and de
velopmental conceptions of nation and national identities 
are the conceptions encompassing both liberalcivic and 
non/liberal, that is, ethniccultural elements, claiming that 
current dilemmas putting ethnic identity vs civic identity, 
or tradition vs. modernity are false ones.
Key Words: national identity, civic identity, nationalism, 
liberal democracy, tradition, modernity
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Мирољуб Јев тић,
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

 

ИДЕЈАИСЛАМСКЕТРАНСФОРМАЦИЈЕ
СВЕТА
САЖЕТАК

Ме ђу на род ни од но си су по сле 11. сеп тем бра  до би ли 
са свим но ву фор му. Ре ли ги ја као чи ни ли ца по ли ти ке је 
на ве ли ка вра та ушла у сва ко днев ни жи вот љу ди. Оно 
што се сма тра ло про шло шћу по ста ло је  са да шњост. 
Нај ва жни ја чи ње ни ца  у то ме кон тек сту је сте окре
та ње свет ске по ли ти ке ка об у зда ва њу те ро ри зма ко ји 
се по зи вао на све ти рат у име исла ма. Се ку ла ри зо ва на  
европ ска и аме рич ка јав ност мо ра  да  ко ри сти ста ре 
ис тра жи вач ке по ступ ке и да пре и спи ту је сво ју вла
да ју ћу па ра диг му, за хва љу ју ћи  уво ђе њу вер ског ра та 
у свет ску по ли ти ку. Све то је ме ђу на у ка ма ко ја се 
ба ве  ана ли зи ра њем по ли ти ке на пр во ме сто ста ви ло 
По ли ти ко ло ги ју ре ли ги је. Без ко је ни је мо гу ће об ја сни
ти ни ти оно што се де ша ва  у све ту ни ти оно што се 
де ша ва ло и де ша ва  на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је 
у по след њим де це ни ји ма  два де се тог ве ка.  
Кључнеречи: ре ли ги ја, по ли ти ка, свет, вер ски рат, 
вер ски те ро ри зам, по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је

ИДЕЈАИСЛАМСКЕТРАНСФОРМАЦИЈЕСВЕТА 

Mе ђу на род ни од но си су по сле  11 сеп тем ба ра 2001. го ди не до-
би ли са свим но ву ди мен зи ју и су шти ну. До та да је свет био 

окре нут про ме на ма мо је су се де ша ва ле у Евро пи и  фи на ли за ци ји 
по сле ди ца па да бер лин ског зи да. Од то га да ту ма све се про ме ни ло.  
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На пад на САД  про ме нио је при о ри те те Аме ри ке и аме рич ких са-
ве зни ка  и све очи су од та да упр те ка Бли ском Ис то ку. Та ко је тај 
ре ги он све та по сле кра ћег за тиш ја, ко је ни ка да ни је ни би ло пра во 
за тиш је али ни је би ло пре че од од но са са Ру си ма, по но во до шао у 
жи жу ин те ре со ва ња Али са да са са свим но вим де та љи ма ко ји су 
бит но про ме ни ли ста ру сли ку о  арап ско-изра ел ском на ци о нал ном 
су ко бу око пар че та зе мље. Ре ли ги ја  та да  на ве ли ка вра та ула зи у 
по ли ти ку и да је под стрек   раз во ју По ли ти ко ло ги је ре ли ги је1)

Све то нео дво ји во је ве за но за иде је тран сфор ма ци је све та у у 
ислам ску др жа ву и  све тог ра та исла ма. По зна тог под име ном џи-
хад. Џи хад је по јам ко ји  се сва ки дан сре ће у сред стви ма јав ног 
ко му ни ци ра ња и   свет ској по ли ти ци. То је са свим ло гич но по сле 
све га што се де си ло 11. 9. 2001. Оно што се де си ло у Њу јор ку  сви 
су по ве за ли са  рат нич ком ва ри јан том ислам ске ми си је ко ја је  не-
му сли ма ни ма по зна та као. Про у ча ва ње ТО ГА до га ђа ја је до ве ла до 
по да тка  да су све те ак ци је из вр ше не у име исла ма2). То је пот пу ни 
про ме ни ло по ли ти ку САД и све та. На те про ме не је ути ца ла јед на  
ор га ни за ци ја не др жав ног ти па  ко ја је по но во лан си ра ла иде ју су-
ко ба ме ђу ре ли ги ја ма. 

Наш је за да так да   про у чи мо  да ли је ме тод ко ји се ко ри стио 
при ли ком ана ли зи ра ња ислам ског про зе ли ти зма и ње го ве рат нич-
ке ва ри јан те био узрок 11 сеп тем бру?

Прет по ста вље ни крив ци за   на пад на Свет ски тр го вин ски цен-
тар и Пен та гон  не ма ју ни трун чи цу сум ње да је  све, за шта су 
оп ту же ни, са мо ислам ска ми си ја за ко ју има ју бож ји ман дат.  Нај и-
стак ну ти ји те ро ри сти са ли сте аме рич ких не при ја те ља Ај ман Ал–
За ва хи ри и  Бин Ла ден  3) јед но став но схва та ју рат исла ма  у не му-
сли ма на. За ва хи ри је  са са бор ци ма ство рио еги пат ски «Ислам ски 
џи хад»4).  Је дан од са бо ра ца Ха лед ал Ислам бу ли је из вр шио 
атен тат на  ше фа еги пат ске др жа ве  Са да та5) Опи су ју ћи све ти рат 
у књи зи»За не ма ре на оба ве за» Аб дул–Са лам Фа раџ  при пад ник  
''Ислам ског џи ха да'' ка же сле де ће: «Је ди на при хва тљи ва фор ма џи-
1) О то ме ви де ти Ми ро љуб Јев тић,Po li ti cal Sci en ce and Re li gion,По ли ти ко ло ги ја ре ли

ги је,Во лу ме I,број1-2007. Бе о град, ИССН 1820-6581 или у веб вер зи ји http://www.
po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Po li ti cal_sci en ce_and_re li gion.pdf  (до ступ но 
28.1.2009.)

2)  The Net work of Ter ro rism Pro du ced by the U.S. De part ment of Sta te, не да ти ра но, стр. 14
3)  Исто, стр.15
4)  По ли ти ка, 15.12.2001, стр.1; ви де ти о то ме и The Net work… is стр.9
5)  Ви ше о то ме у Ke pel Gil les, Le Prophète et le Pha raon ed. Se uil, Па риз 1993, стр. 227 и 

да ље.
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ха да је сте ору жа на бор ба. Ислам је уоста лом бор бе на ре ли ги ја и 
увек се на ме тао си лом».6) По сле то га Фа раџ ис ти че: «Му сли ма ни 
да нас жи ве у вре ме рат них за ко на. За ко ни ко ји ре гу ли шу од но се са 
око ли ном су рат ни за ко ни и му сли ма ни има ју пра во да уби ју оно га 
ко пре ти за јед ни ци вер ни ка. Пра во да оце ни ко угро жа ва за јед ни цу 
вер ни ка има гру па Џи хад».7)

Ова ко де фи ни са ње пој ма џи хад  на ста ло је до вољ но  вре ме на 
пре 11 9 , па је сва ко ко га се то ти ца ло мо гао на вре ме да  пре ду зме 
по треб не ме ре . По треб не ме ре да би    за та кве иза зо ве при пре мио 
од го ва ра ју ће  про тив ак ци је. Оно што се де си ло на ме ће озбиљ-
ним по сма тра чи ма   пи та ње , ка ко су он да  Аме ри кан ци до пу сти ли 
да се на пад на САД  из вр ши? Од го вор је у по ли тич ке ко рект но-
сти  ко ја до ми ни ра аме рич ком ад ми ни стра ци јом и на у ком. Прак си. 
Аме ри кан ци су све ре ли ги је пред ста вља ли као исте Сто га су  и 
ислам и пред ста вља ли са мо као те о ло шко уче ње а не и ако прав но-
по ли тич ку док три ну. Што он је сте. То је ап со лут но не тач но. Ни је 
спор но да огром на ве ћи на му сли ма на ни су те ро ри сти. Зна ча јан  је 
и број  оних му ха ме да на ца ко ји не одо бра ва ју ак ци је Оса ме Бин 
Ла де на. Али је штет но што  Аме ри кан ци на сту па ју као бра ни о ци 
исла ма и по ку ша ва ју да оспо ре  вер ски ле ги ти ми тет ак ци ја ма од 
11.9. Та ква по ли ти ка ни је за сно ва на на пра вил ној ана ли зи ствар-
но сти.

Кри ти ку ју ћи Ал Ка и ду  Аме ри кан ци, као   да су ве ћи ка то-
ли ци од па пе, од ње бра не ислам.  По ку ша ва ју ћи да до ка жу да  је 
Бин Ла ден ин спи ра тор за 11. сеп тем бар Стејт ди парт мент ко ри сти 
ње го ве ре чи : «Бог је бла го сло вио гру пу аван гард них му сли ма на, 
узда ни цу исла ма да уни ште Аме ри ку».8) Овим нам се по ка зу је да 
су  Бин Ла ден и са бор ци на пад   11.9   до жи ве ли као ис по ља ва ње 
бо го бо ја зно сти. За тим као да су и они му сли ма ни, ко ји раз у ме ју  
шта је ислам, кри ти ку ју Бин Ла де на  у име исла ма. Као до каз ис ти-
чу: «Сје ди ње не др жа ве не при зна ју та кву ствар ка ква је ислам ски 
те ро ри зам. чла но ви Ал Ка и де су јед но став но те ро ри сти и кри ми-
нал ци, ни шта ви ше. Они ци нич но на сто је да ис ко ри сте ислам да би 
при кри ли свој уби лач ки про грам, ко ји ни је ни шта ма ње не го на пад 
на вред но сти ци ви ли за ци је и са мо чо ве чан ство».9)

6)  Ци ти ра но пре ма Amr.H. I, Le gi ti mité et re vo lu tion en islam, le de bat ouvert par l’Obli ga-
tion ab sent, u Pe u ples me di ter ra ne ens, Па риз бр. 21/1982. О то ме ви де ти и у Јев тић Ми-
ро љуб, Са вре ме ни џи хад као рат, 3. из да ње, Ни ко ла Па шић, Бе о град, 2001.

7)  Исто. 
8)  The Net work… isto, str.8.
9)  Исто, стр. 18.
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САД  се ста вља ју  у уло гу пре су ди о ца  шта је пра ву ислам 
и ис ти чу» Му сли ман ски ли де ри и све ште ни ци су ши ром чи та вог 
све та осу ди ли те ро ри стич ке на па де као ис кри вља ва ње и из да ју 
исла ма».10)

Сме шно али исти ни то не му сли ма ни из Стејт Ди парт мен та хо-
ће да уче Бин  Ла де на  шта је  су шти на џи ха да. Али да ли то  мо же 
уве ри ти Би на Ла де на да он не зна шта је џи хад , не го то тре ба да 
га уче Аме ри кан ци?  Кад би смо узе ли  да је то што твр де Аме ри-
кан ци исти на мо же мо  се пи та ти: Да ли ће аме рич ки став про ме-
ни ти мен тал ну струк ту ру на па да ча на Свет ски тр го вин ски цен тар?  
Нор мал но је да т ни је мо гу ће! Прет по ста вље ни по чи ни о ци све што 
се де си ло 11. сеп тем бра до жи вља ва ју као дуг пре ма Бо гу. Мно гим 
му сли ма ни ма се ове ак ци је  ве о ма сви ђа ју. Број не ин фо рам ци је то 
по твр ђу ју. Из ме ђу оста лог: «Ислам ски кле ри ци у За пад ној Афри-
ци, има ми на Зан зи ба ру, у Пем би… Кејп та у ну, ис под Ки ли ман џа-
ра, ја сно су ис ти ца ли по др шку озло гла ше ном Оса ми бин Ла де ну. 
На улич ним де мон стра ци ја ма у Јо ха нес бур гу, Ма пу ту, у Уага ду-
гуу, Ну ак шо ту мла деж је по след њих ме се ци но си ла ма ји це са Бин 
Ла де но вим ли ком».11) Ова чи ње ни ца је ви ше  не го по твр да. А они 
ко ји се с Бин Ла де ном не сла жу  су та ко ђе му сли ма ни. Мно ги од 
њух се слу же  та ки ја хом. Та ки јах му сли ма ни од ре ђу ју  на сле де ћи 
на чин : «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».12)

Ов де се спо ми њу ши и ти. Да ли они друк чи је раз ми шља ју   од 
су ни та пок зу је Све та књи га «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»13),  да кле то је исто  за све 
му сли ма не, ши и ти су са мо ви ше ко ри сти ли ово уче ње. Зна чи  осу-

10) Исто, стр.18–19
11) Ву јић Та ња, Од ло же на ре не сан са, у По ли ти ка, 3.I 2002, стр.4, Бе о град.
12) Мо ха мед Хо се ин Та ба та баи, Ши и је у исла му, 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.
13) Ку ран с пре во дом, 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



стр: 13791412.

- 1433 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

да  Бин Ла де на од стра не уле ме ни је увек искре на. До каз је  прак са  
Са у диј ске Ара би је. Стејт ди парт мент ци ти ра ше и ка Аб дул–Рах ма-
на ал–Са у да и са14) где  кри ти ку је те ро ри зам у име исла ма. Са у да ис 
је  у вре ме да ва ња из ја ве био  шејх  Ве ли ке џа ми је у Ме ки. Он је 
да кле ва ха бит ски све ште ник . Зна чи да је след бе ник   де ла су ни зма 
ко ји се зо ве ва ха би зам јер му је  ро до на чел ник  Ибн Ва хаб. 

Шта је ва ха би зам за не ва ха би те по ка за ће  је дан  ле ги ти ман 
ислам ски  текст. Текст  је об ја вљен  у офи ци јел ном гла сни ку 
Ислам ске за јед ни це (И. З.) за БиХ,  а њу нај ви ше фи нан си ра  Са-
у диј ска Ара би ја15). И кад  ИЗ не што ис ка же о ва ха би ти ма, је ди ни 
је за кљу чак да је то исти на. По ме ну ти текст ова ко пред ста вља ва-
ха би зам . «Њи хов вјер ски, со ци јал ни и по ли тич ки прин цип сво ди 
се на па ро лу. Или ћеш би ти ве ха би ја или ће мо те уби ти, оте ти ти 
име так и по ро би ти уку ћа не».16) Ако је то док три на ва ха би зма, од-
но сно ва ха би та17) или ве ха би ја по ста вља се ло гич но пи та ње: шта 
је дру го чи нио Оса ма бин Ла ден, не го баш то? А, ако је то су шти на 
ва ха би зма, ка ко се он да ак ци је од 11. сеп тем бра, од стра не шеј ха 
ал–Са у да и са мо гу сма тра ти не ле ги тим ним? Очи глед но је да се ту 
ра ди о чи стом та ки ја ху. Или ре ци мо, по ме ну ти ма те ри јал  Стејт 
Ди парт мен та,  огром ним сло ви ма и са фо то гра фи јом, на дру гој 
стра ни од мах иза Џор џа Бу ша, што по ка зу је ко ли ко му САД да-
је ва жност, ци ти ра шеј ха Ју су фа ал–Ка ра да ви ја, ко ји ве ли:”Ислам, 
ре ли ги ја то ле ран ци је, ви со ко по шту је људ ску ду шу и сма тра на пад 
про тив не ви них људ ских би ћа ве ли ким гре хом… Ја сам ка те го рич-
ки про тив му сли ман ског по ве зи ва ња са тим на па ди ма. Ислам ни-
кад не до зво ља ва му сли ма ну да уби ја не ви не и бес по моћ не”18). А 
са мо три го ди не ка сни је, тај исти Ка ра да ви у ин тер вјуу за ББЦ, 
ве ли:”Ислам до зво ља ва да жр тву је те свој жи вот и сво ју ду шу да 
пре пре чи те пут сво ме не при ја те љу, уко ли ко ће то на не ти ште ту 
не при ја те љу, чак и ако иза зо ве са мо страх у ње му, по љу ља ње гов 
мо рал и уне се у ње га страх од му сли ма на”19). Ко ли ко је по ли ти ка 
14) The Net work… исто, стр. 19
15) По гле да ти нпр. Пре по род, ислам ске ин фор ма тив не но ви не, Са ра је во, 1. 10 2000, стр. 1 

где сто ји над на слов: По сје та до ка за ног при ја те ља Бо сне и Хер це го ви не, а за тим на слов 
“Принц Сел ман у Са ра је ву и Ту зли”

16) Пре по род текст “То је ва ха би зам”, 1. 11 1991, стр. 18
17) О ва ха би ти ма по гле да ти и Оли вер По те жи ца,Ва ха би ти про до шли це  на Бал ка ну, По ли

ти ко ло ги ја ре ли ги је,Во лу ме I,број1-2007. Бе о град, ИССН 1820-6581 или у веб вер зи ји  
http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Va ha bi ti-pri do sli ce_na_Bal ka nu.pdf 
(дпступ но 28.1.09)

18) The Net work…исто.стр.2
19) Но во сти,Бе о град,9.7.2004,стр.13
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САД пре ма  екс тре ми зму Ал Ка е де, би ла озбиљ на нај бо ље се ви ди 
из ово га при ме ра. По го то ву због то га што је том истом Ка ра да ви-
ју још 1999 за бра њен ула зак у САД20). САД су хте ле да ис ко ри сте 
Ка ра да ви ја за сво је ци ље ве, а  али су се пре ва ри ле. Ка ра да ви је ко-
ри сте ћи се та ки ја хом пре ва рио Ва шинг тон.

Ко год је пра тио зби ва ња  по сле 11.9  ви део је  чуд но по на-
ша ње Ри ја да.  Пре све га, Са у диј ска Ара би ја је би ла јед на, од са мо 
три ислам ске зе мље, ко ја је стал но одр жа ва ла ве зе нај ви шег ни воа 
са та ли бан ским ре жи мом у Ка бу лу. Би ла је са њи ма и уз њих и 
кад су на мет ну ли жу те тра ке Ин ду си ма и кад су ру ши ли фи гу ре 
Бу де у Ба ми ја ну и кад су уби ја ли дру ге му сли ма не ко ји не ми сле 
као они. А све то је до би ло кул ми на ци ју у је ку при пре ма за на пад 
на та ли бан ски ре жим. О то ме но вин ски из ве шта ји бе ле же и ово: 
«Аме рич ке при пре ме за рат не те ку без те шко ћа. Нај ве ћи про блем 
Ва шинг то ну на пра ви ла је Са у диј ска Ара би ја. Пу стињ ска кра ље ви-
на ко ја је до сад би ла по у зда ни аме рич ки са ве зник ни је при хва ти ла 
же љу Пен та го на да ва зду хо плов на вој на ба за Принц Сул тан у бли-
зи ни Ри ја да бу де глав ни штаб за ак ци ју про тив Ав га ни ста на».21) 
Да би се ви де ло ка ко све то из гле да у оп ште ислам ском кон тек сту 
ва ља по гле да ти ка ко џи хад де фи ни шу нај у ме ре ни ји му сли ма ни и 
«нај о бјек тив ни је» свет ске ен ци кло пе ди је. Узми мо за при мер Ма-
тин–Даф та ри ја не ка да шњег про фе со ра те хе ран ског уни вер зи те-
та, чла на Ко ми си је за ме ђу на род но пра во, се на то ра и пред сед ни ка 
вла де Ира на у вре ме ша ха и нор мал но при ја те ља САД и за пад них 
зе ма ља. Јер је то вре ме са рад ње Те хе ра на и За па да. Он ка же: «Ел–
џи хад пре ве ден и по знат под име ном све ти рат је, да кле у јед ном 
ши ро ком и на ро чи том сми слу, бор ба пред у зе та на бож јем пу ту да 
би ши ри ла ње го ву реч, ши ри ла ислам ску ве ру за сно ва ну на чи стом 
мо но те и зму».22) Он за тим до да је: «Ко нач но, истин ски циљ, крај ња 
су шти на џи ха да је сте мир, де фи ни тив ни мир, чи та вог чо ве чан ства 
ко јим би го спо да ри ла пра ви ла ис кљу чи во јед не ре ли ги је».23) Из 
ово га ја сно про из и ла зи да, чак и је дан уме ре ни му сли ман, уме рен 
до гра ни ца крај ње мо гу ћих а да се не по ста не ве ро од ступ ник не мо-

20)  Исто
21)  По ли ти ка 23.9.2001, стр. 2, текст “Ри јад ква ри план САД”
22) Ma ti ne–Daf tary A, Les Fon da ments du dro it in ter na ti o nal dans le islam u Re vue de dro it 

in ter na ti o nal de sci en ces di plo ma ti qu es et po li ti qu es br. 1/1962, Же не ва, стр. 6;Упо ре ди 
са Ane e la Sul ta na,Dig ging Isla mic Ro ots of Ji had to Un veil the Truth,По ли ти ко ло ги ја ре
ле и ги је, Го ди на II,бр.1/-2008.Во де ти на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/
broj%203/02_ane e la_sul ta na.pdf (дступ но 29.1.2009)

23)  Исто, стр. 7
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же да не ги ра да је циљ џи ха да, да ислам над вла да све оста ле ве ре 
и да он го спо да ри све том. Као из у зе тан струч њак за ме ђу на род но 
јав но пра во он ка же шта то зна чи у сми слу са вре ме них ме ђу на род-
но–прав них нор ми: «До дај мо, уз гред, да су од ре ђе ни ауто ри упо ре-
ди ли схва та ња ислам ског пра ва по пи та њу од но са му сли ман ских и 
не му сли ман ских зе ма ља, са пој мом не при зна ва ња у ме ђу на род ном 
пра ву, дру ги су ви ше во ле ли да то из јед на че са при вре ме ним при-
зна ва њем јед ног по бу ње нич ког ре жи ма… Украт ко, ме ђу на род но 
пра во ми ра, пре ма ислам ској кон цеп ци ји је при вре ме но сред ство 
за ре гу ли са ње од но са му сли ма на са спољ ним све том за вре ме при-
вре ме ног уки да ња џи ха да (не при ја тељ ства) до мо мен та кад ће дар 
ал ислам (зе мља исла ма, прим. М.Ј.) об у хва ти ти чи тав свет»24). Бу-
квал но та ко, је дан ми ни ја тур ни Ка тар са мо при вре ме но при зна је 
пра во на по сто ја ње САД. Основ но пи та ње је сте: ко ја је ту раз ли ка 
из ме ђу кон цеп ци је Бин Ла де на и ове уме ре не? Евен ту ал но са мо 
на чин на ко ји тре ба оства ри ти исти циљ–пре тва ра ње чи та вог све та 
у дар а ислам тј. зе мљу исла ма где ће вла да ти је дан за кон, ше ри јат, 
и би ти је дан по гла вар на след ник Му ха ме да и пред став ник бо га.

Ма да је по се до ва ла  све ове чи ње ни це аме рич ка по ли ти ка и 
на у ка   ни је хте ла да их узме у об зир. Џи хад су пред ста вља ли као 
пре вас ход но мир ну ак ци ју Из прет ход но ре че ног ви дљи во је да 
се мир исла ма тј. pax isla mi ca мо же по сти ћи те о риј ски и мир ним 
сред стви ма. Али ко ће по ве ро ва ти да ће САД да се до бро вољ но од-
рек ну сво га су ве ре ни те та и по ста ну по да ни ци ста нов ни ка Ка та ра 
што ми ро љу би ви џи хад под ра зу ме ва? Очи глед но је да је рат, ма да 
не је ди но, оно ипак је ди но ефи ка сно сред ство џи ха да, ако се же ли 
ства ра ње је дин стве не ислам ске др жа ве. Зна чи џи ха дом ко ји је ми-
ро љу бив мо же се пре о бра ти ти не ки по је ди нац, ма ња гру па љу ди, 
али се не мо же сру ши ти др жа ва као САД. За то је по тре бан са мо 
рат и ту је, са ислам ске тач ке гле ди шта, Оса ма бин Ла ден у пра ву. 
Дру га је ствар шта не му сли ма ни ми сле о то ме. 

И ма ло ду бље про у ча ва ње аме рич ке исла мо ло ги је  по ка за ће 
да је у ве ћи ни ана ли за  на ста лих  у во де ћој свет ској си ли  при ча 
о ра ту као де лу џи ха да не са мо не до вољ но не го и че сто не тач но 
об ра ђе на. Скре ће мо па жњу  на  по јам џи хад ко ју да је Ен ци кло пе-
ди ја жи вих ре ли ги ја. Та мо сто ји: “на сто ја ти, те жи ти, бо ри ти се за 
не што или про тив не че га… Џи хад мо же да зна чи и све ти рат, али 
бор ба за пра во ва ља ност жи во та и ши ре ње ве ре ра ди је при бе га ва 
24)  Исто, стр.
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ми ро љу би вим сред стви ма ка ква су убе ђи ва ње и при мер”25). Ова 
де фи ни ци ја очи глед но да је ком плек сан по глед на џи хад26), и она 
је де ли мич но тач на. Али ова ко об ја шње на она за ма гљу је и скри-
ва јед ну ва жну чи ње ни цу. А то је, да та ко за ми шљен џи хад, ни кад 
ни је мо гао да дâ при мар не ре зул та те. А то је ства ра ње ислам ске 
др жа ве. Зна чи, не ма спо ра да би би ло бо ље кад би не му сли ман ски 
вла да ри при хва ти ли по зив на ислам и пот чи ни ли се до бро вољ но 
му сли ман ској др жа ви, да би та да му сли ма ни ра ди је ко ри сти ли то. 
Зна чи убе ђи ва ње. Али, ка ко ни ко ни је хтео да при ста не на од ри ца-
ња од сво је сло бо де и вла сти, у име вла сти бо га ко га ни је по зна вао 
ни ти при зна вао, он да по ста је ја сно да евен ту ал ни ми ро љу би ви џи-
хад оста је са мо у до ме ну те о ри је и ин ди ви ду ал них пре ла за ка ко ји 
су би ли за не мар љи ви за ислам ску ми си ју.

То су све оп шта ме ста. Да би смо то до ка за ли по слу жи ће мо се 
јед ним ре ле вант ним по дат ком.  Да је га Фи крет Кар чић, на став ник 
ислам ског те о ло шког фа кул те та у Са ра је ву, чи ји ви со ки ислам ски 
ауто ри тет и ве ри фи ко ва но по зна ва ње исла ма не да је пра во ни на 
ка кво не ги ра ње, ко је би има ло ислам ски ле ги ти ми тет. Он ка же: 
“Сма тра се да је у исла му пра во, оно што је те о ло ги ја у хри шћан-
ству – нај ти пич ни ја ма ни фе ста ци ја вјер ског уче ња. За му сли ма-
не пра во ни је са мо еле ме нат укуп ног ислам ског уче ња већ ње гов 
функ ци о нал ни из раз”.27) Пре ма то ме, ако је пра во функ ци о нал ни 
из раз исла ма, он да је ја сно да је за ње га по треб на др жа ва, јер пра ва 
не ма без др жа ве. А то зна чи да не ма ни исла ма без ислам ске др-
жа ве. Пре ма то ме, ка ко убе ди ти Клин то на или Бу ша да се од рек ну 
уста ва САД и при хва те ше ри јат као за кон? А без то га не ма исла ма, 
јер ка ко нам ве ли Кар чић ислам се по ка зу је кроз пра во, а не кроз 
те о ло ги ју.  

Ова квим пи са њем и ана ли за ма  ства ра на је по гре шна сли ка 
у све ту о фе но ме ну ко ји се хтео об ја сни ти. И то је би ла по ли ти ка 
За па да и ње го вих на уч ни ка. Они су упор но по ку ша ва ли да ши ре 
при чу о исла му и џи ха ду ко ја у дру ги план гу ра оно што је су шти на 
и све оне ко ји су се ово ме ар гу мен то ва но су прот ста вља ли ети ке ти-
25)  Ен ци кло пе ди ја жи вих ре ли ги ја, Но лит, Бе о град, 2. из да ње, 1992, стр.181. Ово је са мо 

пре вод ори ги на ла штам па ног код Abing don Press, 1981, Не швил, Те не си.
26)  Слич ну де фи ни ци ју да је мо и ми у сво јој мо но гра фи ји Са вре ме ни џи хад као рат, по гле-

да ти би ло ко је од три из да ња: 1989, 1995 и 2001. Нпр. из 3. из да ња са стр. 22: “Си стем 
свих ак ци ја и по сту па ка на ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном пла ну, ко ји му сли ма ни чи не 
и ци љу ја ча ња ислам ске ре ли ги је и ши ре ње за јед ни це вер ни ка”

27)   Кар чић Фи крет, Ше ри јат ски су до ви у Ју го сла ви ји 1918–1941, Са ра је во, Ислам ски те-
о ло шки фа кул тет, 1986, стр. 11
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ра ли су као му сли ма но мр сце и бор це про тив мул ти кул ту р ног све-
та, где је за и ста и сва ка ко ме сто и му сли ма ни ма. Али уз услов да 
се зна шта сва ка од по сто је ћих кул ту ра уно си у бу ду ћу за јед нич ку 
ку ћу ко ју ва ља гра ди ти. Или нпр, дру ги при мер пред ста вља ња џи-
ха да ко ји, го во ре ћи о си ту а ци ји у бив шој СФРЈ, ве ли: “То се ја сно 
по ка за ло у слу ча ју бо сан ских му сли ма на. Не пре кид на срп ска про-
па ган да, ко ја је сли ка ла му сли ма не као фун да мен та ли сте об у зе те 
џи ха дом про тив Ср ба, ком би но ва на за тим са ма сов ном упо тре бом 
вој не си ле да би се су прот ста ви ла на вод ној му сли ман ској прет њи, 
ство ри ла је ре ал ност ко ја је све ви ше и ви ше ли чи ла про па ган ди. 
Фун да мен та ли стич ке тен ден ци је у ши ро ком сми слу су, на рав но, 
из би ле у Бо сни по сле по чет ка ра та”28). Ка ко ви ди мо ов де се без 
остат ка и окле ва ња оп ту жу ју Ср би да су из ми сли ли иде је џи ха да, 
ко ји ваљ да ни је по сто јао. Што ће мо ка сни је, кад бу де мо го во ри ли о 
Ју го сла ви ји по ка за ти. Углав ном ви ди се да је на све мо гу ће на чи не 
џи хад у САД и уоп ште на За па ду при ка зи ван у са свим дру га чи јем 
све тлу не го што је овај ин сти тут исла ма зах те вао. 

Због го ре ре че ног на За па ду се о исла му све сно по че ло пи са ти 
пот пу но по гре шно Те ди мен зи је су до би ле не за ми сли ве раз ме ре. 
Та ко нпр. нај ве ћа вој на си ла на све ту – САД при ста је да због јеф-
ти не наф те, на не за ми сли ва по ни же ња. Тру пе САД ста ци о ни ра не 
у Са у диј ској Ара би ји има ју вој не све ште ни ке. Они ма да ви со ки 
офи ци ри нпр. са чи ном пу ков ни ка не сме ју на ре ве ру но си ти знак 
кр ста да не би увре ди ли до ма ћи не. Та мо не ма ни јед не цр кве и ни 
сам ам ба са дор не сме да се пре кр сти на ули ци. О то ме су отво ре но 
го во ри ли не ки по зна ти ана ли ти ча ри, али њи хов глас је оста јао као 
глас ва пи ју ћег у пу сти њи. Та ко је нпр. по сле об ја ве џи ха да Изра е-
лу од стра не ОИК–Ор га ни за ци је ислам ске кон фе рен ци је ре а го вао 
по зна ти фран цу ски ин те лек ту а лац Жак Елил: “Не мо гу ће је не ре-
а го ва ти на за вр шне од лу ке ислам ског са ми та у Та и фу. Та мо су се 
на пре за ли да ума ње зна чај упо тре бље ног тер ми на џи хад про тив 
Изра е ла, ко ји хо ће да пре ве ду реч ју бор ба или от пор. У ства ри то 
је упра во све ти рат. Ја по зна јем У му сли ман ском спи ри ту а ли те ту 
ком плек сност сми сла те ре чи. У исто ри ји упра во су у име џи ха-
да, Ара пи си лом сна ге осво ји ли Се вер ну Афри ку, Шпа ни ју, Бли ски 
Ис ток, и део Бал ка на…”29). По зна ти фран цу ски но ви нар Жан–Пјер 

28)  Ger. Du ij zings, Re li gion and the Po li tics of Iden tity in Ko so vo, Co lum bia Uni ver sity Press, 
Њу јорк, 200, стр.33.  Ни је слу чај но да је књи га штам па на у Ма ле зи ји, јед ној од зе ма ља 
ко је су се нај ви ше ан га жо ва ле у при ти сци ма на СРЈ у ве зи са БИХ итд.

29)  El lul Jac qu es Se lon que vo us se rez pu is sant ou mi se ra ble, u Le Mon de, Па риз, 12.2.1981.
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Пе рон сел–Игоз је о то ме пи сао: “Сли ка џи ха да ко ја да нас пре о-
вла ђу је код ве ћи не ара бо–му сли ман ске омла ди не, чак и кад ни је 
окре ну та екс тре ми зму, па чак и кад ни је ни ма ло на кло ње на ра ту 
за ши ре ње дал ал исла ма, ипак је сли ка ко ја се од но си на ору жа но 
су ко бља ва ње”30).

По ме ну те ана ли зе су скри ва не под те пих. Би ла је то за бра на 
од ре ђе них вр ста ин фор ма ци ја на је дан суп ти лан на чин. По ме ну-
ти Игоз, чи ја се ком пе тен ци ја ви ди из чи ње ни це да је као спе ци-
ја ли ста за ислам био до пи сник из Ка и ра и Ал жи ра и то за је дан 
од нај у глед ни јих фран цу ских днев ни ка “Le Mon de», о то ме 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»31).

Са дру ге стра не   они ко ји су го во ри ли не и сти ну су сти му ли са-
ни  свим сред стви ма. Са јед не стра не по др жа ва ла  их је вла да ју ћа 
кул тур на и ин фор ма тив на по ли ти ка па и по ли ти ка у ужем сми слу, 
са дру ге стра не чи ни ли су то бо га ти до на то ри из ислам ског све та. 
Они су сво јим нов цем пла ћа ли и пла ћа ју нај ве ћи број та ко зва них 
исла мо ло га, ко ји си ре не и сти не о исла му на на чин ко ји пре ва зи-
ла зи оче ки ва ња са мих му сли ма на. О њи ма по ме ну ти Игоз ве ли: 
«На по чет ку XIX ве ка, мар сеј ски тр гов ци ко ји су на свој ри зик и 
упр кос опа сно сти бо ра ви ли у на ме сни штву Ал жир на зи ва ли су 
Тур ци ма по про фе си ји Евро пља не ко ји су, да би се за шти ти ли од 

30) Pe ron cel–Hu goz Jean–Pi er re, Le ra de au de Mo ha met. Li eu Com mun, Па риз, 1983… стр. 
33.

31) Игоз у пред го во ру књи зи Алек сан дар дел Вал, Исла ми зам и Сје ди ње не Др жа ве, али-
јан са про тив Евро пе, Слу жбе ни лист, Бе о град, 1998, стр.309–310.
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зло ста вља ња ко ји ма су као ђа у ри с вре ме на на вре ме би ли из ла га-
ни, пре ла зи ли на ислам. Да нас би се мо гли на зва ти му сли ма ни ма 
по про фе си ји при пад ни ци оне че те на За па ду ко ја је сва ким да ном 
све ду жа, са ста вље на од ори јен та ли ста, про фе со ра уни вер зи те та, 
по ли ти ча ра, све ште ни ка, но ви на ра ко ји од ка да ве ћи на арап ских 
зе ма ља има бу џет ска сред ства за про па ган ду пли ва ју на тро шак то-
га бу џе та… За уз врат ве ћи на њих се сма тра оба ве зним да у сво јим 
нат пи си ма или на сту пи ма, ко ји се ти чу му сли ма на исла ми зма… 
за у зму став ко ји је пре те ра но ула ги вач ки, да на мер но за бо ра вља ју 
не ке чи ње ни це или још го ре: да ма ски ра ју чи ње ни це или да бу ду 
пре ви ше услу жни, а све то на но си ве ли ку ште ту исти ни, на у ци, и 
да за вр ши мо што је још го ре – ме ђу соб ном упо зна ва њу му сли ма на 
и не му сли ма на”32).

Да кле на За па ду је  вла да ла кли ма у ко јој се о  џи ха ду ма ње  
кри тич ки го во ри ло не го   у не ким де ло ви ма ислам ског све та. Све 
то је ро ди ло ат мос фе ру у ко јој се о џи ха ду ни је мо гло го во ри ти на 
на чин на ко ји о ње му го во ре са ми му сли ма ни. А као ре зул тат има-
ли смо 11. сеп тем бар. Тај до га ђај је шо ки рао свет ску по ли тич ку и 
ин те лек ту ал ну сце ну. Као ре зул тат на ста ло је отре жње ње ко је је за 
тре ну так до зво ли ло и љу ди ма ко ји су, с пра вом, ука зи ва ли шта се 
де ша ва и где ће све то за вр ши ти да до би ју про стор у ме ди ји ма и 
да из не су сво је ви ђе ње про бле ма. И то та кво да у од но су на ра ни-
је до би ја чак и је ре тич ки при звук. Као по себ но ва жно у том сми-
слу на во ди мо исту па ње фран цу ског по ли ти ко ло га Алек сан дра дел 
Ва ла. Дел Вал је био је дан од мно гих ана ли ти ча ра ко ме су вра та 
ве ли ких фран цу ских ме ди ја би ла за тво ре на јер је он “ого ље но при-
ка зи вао са вез Аме ри ке и исла ми зма”.33) А од 11. сеп тем бра ушао је 
у ма ги чан круг екс пе ра та.34) Све ово не би би ло ни шта нео бич но да 
се ни је по ја ви ло у нај чи та ни јем фран цу ском днев ни ку “Фи га роу”. 
Те те зе ко је су не ка да би ле као не што нај не при хва тљи ви је мо гу ће 
ушле су на нај ве ћа вра та на фран цу ску јав ну сце ну. “Фи га ро” о 
то ме пи ше: “Ње го ве ико но кла стич не те зе ко је су ого ље но при ка зи-
ва ле ве зу из ме ђу Аме ри ке и исла ми зма од би ја ле су не ка да ме ди је. 
У мо мен ту ра та на Ко со ву, али та да се ме диј ски ђа во ни је звао Бин 
Ла ден, већ Сло бо дан Ми ло ше вић. А он да су две ку ле Свет ског тр-
го вин ског цен тра екс пло ди ра ле. Ве тар је окре нуо смер. По моћ ко ју 

32) Пе рон цел – Ху гоз… исто, стр. 11–12
33) Le Fi ga ro, 3. 10. 2001, Па риз, у тек сту тј, ин тер вјуу са Дел Ва лом на сло вље ним са “Isla-

mi qu e ment in cor rect”
34) Исто
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су Аме ри кан ци да ва ли Бин Ла де ну по ста ло је оп ште ме сто у свим 
но ви на ма. Дел Вал је иза брао стра ну: Ка да сам осу ђи вао по на-
ша ње Аме ри ка на ца, ни су ме по зи ва ли (ми сли се на ме ди је, прим. 
М.Ј) са да би би ло не при стој но на па да ти Аме ри кан це. Тре ба их по-
др жа ти. Оп ту жи ти их то би зна чи ло да ва ње по др шке исла ми сти ма. 
На дам се, са мо, да ће из то га зла иза ћи до бро и да ће Аме ри кан ци 
пре ста ти са њи хо вим ра том про тив пра во сла вља и Евро пе”.35) Про-
сто не ве ро ват не ре чи за нај чи та ни ју фран цу ску но ви ну!

Те су ин фор ма ци је до би ли сви ко ји су зна ли фран цу ски. Пре 
са мо не ко ли ко ме се ци из ре че ни став, да САД ра ту ју про тив пра во-
сла вља, био би при пи сан са мо не ко ме ко го во ри као Сол же њи цин 
и ко је пра во слав ни фа на тик. Али не, њих је об ја вио нај чи та ни ји 
фран цу ски днев ник! И то је оно што је ва жно, а не Дел Вал ко ји 
их је из го во рио. Он је ов де нај ма ње би тан. Ва жно је да су та кви 
ста во ви на шли про сто ра у нај чи та ни јој фран цу ској но ви ни. И то 
је био са мо увод.

Али 11.9  је дао шан су да се чу је и ствар на исти на о то ме фе-
но ме ну као нпр. из ја ве да те у ве ли ком тек сту чи ји су ауто ри Ибн 
Ва рак и Гиј Ен бел “Исти на је да из ме ђу исла ма и исла ми зма не 
по сто ји су штин ска раз ли ка, већ са мо у сте пе ну”36). Али све то је 
по тра ја ло са мо из ве сно вре ме. Да би се опет кре ну ло са ста ром 
при чом и по ку ша јем да се про на ђу ко о пе ра тив ни му сли ма ни по 
ме ри “но вог свет ског по рет ка”. Ре зул тат је сти гао ових да на из Ав-
га ни ста на од вла де ко ју су ус по ста ви ли Аме ри кан ци “Ше ри јат и 
да ље на сна зи”37), ка же она. Зна чи и да ље дис кри ми на ци ја же на 
и не му сли ма на, не по што ва ње људ ских пра ва за цр та них Оп штом 
де кла ра ци јом ОУН и као по себ но ва жно те о ри ја о џи ха ду ко ји је 
бож је пра во.

Бив ша СФРЈ ни је би ла из у зе так. Џи хад се у њој ни је ско уоп-
ште про у ча вао38), па се о ње му ни је мно го ни го во ри ло. Спо ми ња ло 
се то под дру гим на зи вом, али се сам џи хад као по јам ни је пре ви ше 
ко ри стио. Ислам ска вер ска за јед ни ца, ко ја је по де фи ни ци ји мо ра-

35) Исто.
36) Ibn Wa raq, Guy Hen ne bel le, Po ur un Va ti can II de l’islam, Le Fi ga ro, 1.10. 2001.
37) “Се вер на али јан са се по ву кла из Ка бу ла”, Да нас, Бе о град, 12–13. 1. 2002, стр. 9.
38) Ов де, нор мал но, ми сли мо на не му сли ман ску сре ди ну. Нај си гур ни ји до каз за то је сте 

по да так да су  Ср би у су сре ту са џи ха дом од 1344. го ди не и бит ке код Сте фа ни ја не, а да 
је пр во, и за са да је ди но, си сте мат ско де ло о џи ха ду  на свим је зи ци ма од Вар не до Се-
жа не об ја вље но 1989. го ди не од стра не ауто ра ово га тек ста.Та ко да и да нас 2007. ка да 
не ко у За гре бу,Љу бља ни или Ско пљу  же ли да про чи та сту ди ју о џи ха ду  не на ла зи ни 
јед ну дру гу књи гу на ло кал ним је зи ци ма.
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ла би ла џи ха дом ин стру и са на ор га ни за ци ја, мо ра ла је у усло ви ма 
Бро зо вог ре зи ма то да при кри ва. Па се слу жи ла та ки ја хом. Она је 
сво ју де лат ност на сто ја ла да за ви је у фор му де ло ва ња обич не вер-
ске ор га ни за ци је ка ква је нпр. би ла СПЦ. А о џи ха ду је из бе га ва ла 
да пи ше. Али све то је има ло сво је гра ни це ко је је на ме та ла са ма 
ислам ска ре ли ги ја, јер она без џи ха да не мо же. 

Ислам ски про зе ли ти зам ко ји је по чео да иза зи ва по зор јав но-
сти по чео је да ука зу је на ње го ву џи хад ску су сти ну. По сле пр вих 
ре ак ци ја ко је су на овај или онај на чин на сту пи ле ИЗ (Ислам ска 
за јед ни ца) је ре а го ва ла од бра на шки. У ње ним тек сто ви ма по ја вљи-
ва ли су се ста во ви ко ји су на сто ја ли да на све мо гу ће на чи не са-
кри ју ствар ну су шти ну џи ха да39). По себ но ка рак те ри сти чан у то ме 
сми слу је сте став не ка да, јед ног од нај и стак ну ти јих, те о ло га ИЗ 
Ху се и на Ђо зе. Он је ре као: “Џи хад у ужем сми слу зна чи ору жа ну 
бор бу, од бра ну зе мље, сло бо де увје ре ња и дру гих ври јед но сти пу-
тем упо тре бе си ле уко ли ко се не при ја тељ не мо же од би ти на дру ги 
на чин… Ислам га при хва та и пре по ру чу је са мо у не нор мал ним и 
ван ред ним при ли ка ма и под стро го од ре ђе ним увје ти ма” 40). Ка ко 
ви ди мо овај текст ко ји је об ја вљен 1973. го ди не у вре ме “де бе лог 
ко му ни зма” мо рао је стро го да во ди ра чу на о по сле ди ца ма ко је ће 
је дан та кав став иза зва ти. Из ње га се да утвр ди ти да је Ђо зо џи-
хад, на све мо гу ће на чи не по ку шао пред ста ви ти, кад га пред ста-
вља као рат, као од бра ну тј. као сред ство ко је ко ри сти онај ко је 
угро жен. Зна чи ни слу чај но се из ово га не мо же ви де ти оно што је 
пре по ру чио Бин Ла ден и та се де фи ни ци ја ја ко по кла па са оном из 
“Ен ци кло пе ди је жи вих ре ли ги ја”. Али ако се се ти мо то га тек ста 
ви де ће мо да се та мо го во ри и о џи ха ду као све том ра ту, он да мо же-
мо утвр ди ти да се у том де лу де фи ни ци је Ђо зо и “Ен ци кло пе ди ја” 
раз ли ку ју. Јер Ђо зо да ље ве ли: “Не ки зло на мјер ни и тен ден ци о-
зни кру го ви… упор но на сто је да џи ха ду да ју сми сао све тог ра та… 
При је све га исла му је пот пу но стран атри бут све ти. Он не опе ри ше 
тим атри бу том ни ти га при пи су је  би ло че му на зе мљи. У исла му 
не ма све тих љу ди, а по го то ву не мо же би ти све тих ра то ва”. 41) Са 

39) По гле да ти нпр.Дра ган Но ва ко вић,Од нос ислам ске за јед ни це у со ци ја ли стич кој Ју го-
сла ви ји  пре ма из да вач кој де лат но сти ка о мо дер ном на чи ну ин фор ма и са ња вер ни ка, 
По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,Го ди на II,бр.1/2008. Или http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.
com/PDF/broj%203/07_dra gan_no va ko vic.pdf  (до ступ но 29.1-2009)

40) Ху се ин Ђо зо, Џи хад, у Гла сник вр хов ног ислам ског стар је шин ства у СФРЈ бр.7–
8(1973) у да љем тек сту ГВИС.

41) Исто, стр.296.
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тач ке гле ди шта Ђо зе, чак је и ова аме рич ка де фи ни ци ја, зло на мер-
на јер да је џи ха ду ка рак тер све тог ра та.

 Чак су и чла но ви  нај ви ших ор га на вла сти, му сли ман ског 
по ре кла, и њи хо ви  са рад ни цу у на уч ним ин сти ту ци ја ма    де ло-
ва ли у истом сме ру у ко ме и ИЗ. Ха сан Су шић, по кој ни про фе сор 
ФПН у Са ра је ву. Он је у јед ном тек сту слич но Ђо зи пи сао: “Џи хад 
ни је све ти рат и ислам не при зна је ни ти по зна је по јам све тог ра-
та. Тај атри бут му је дат пре ма ана ло ги ји са хри шћан ски схва ће-
ним све тим ра том”42). Ка ко ви ди мо је дан члан СК и је дан ви со ки 
функ ци о нер ИЗ се сла жу у оце ни џи ха да. Зна чи обо ји ца од ба цу ју 
атри бут све ти, твр де ћи да он не по сто ји у исла му, а ка мо ли да има 
све тих ра то ва. Али па жљив чи та лац ГВИС и оста лих пу бли ка ци ја 
ИЗ у чи је име је го во рио Ђо зо мо гу се уве ри ти да то што ка же он, 
не ги ра ју ње го ве ко ле ге. Та ко нпр. у јед ном бро ју Гла сни ка ко ји се 
по ја вио са мо не што пре Ђо зи ног тек ста сто ји “Ко ју год од же на 
срет неш и ви диш ре ци јој да је по слу шност му жу рав на бор би у 
све том ра ту–џи ха ду”43). Или ако се отво ри по ме ну ти пре вод Ку ра-
на, ко јим се ле ги ти ми ше ста ре шин ство ИЗ БИХ ко ја сто ји иза ње-
га, ви де ће се да се по јам све ти упо тре бља ва ви ше пу та. Та ко нпр. 
“Ка да про ђу све ти ме сје ци, он да уби јај те мно го бо шце гдје год их 
на ђе те, за ро бља вај те их, оп сје дај те и на сва ком про ла зу до че куј-
те!”44) Из ово га ку ран ског аје та тј. це ло ви те ми сли и ГВИС–а ви ди 
се да тврд ња, да ислам не по зна је по јам све тог, ни је тач на. За тим да 
ни је тач но да са ми му сли ма ни не при да ју сми сао све тог ра та џи ха-
ду, већ упра во су прот но да то чи не.

 Зна ли су  Ђо зо и Су шић  са вр ше но до бро о че му се ра ди, али 
су се слу жи ли та ки ја хом да би от кло ни ли опа сност ко ја би мо гла 
да их за де си од ко му ни стич ких вла сти и да та ко, омо гу ће де лат-
ност и успе хе ИЗ и џи ха да, при пре ма ју ћи их за оно што до ла зи. 

Ми смо  на вре ме упо зо ра ва ли на то. Су шти на на ших на ме ра 
би ла је да по ка же мо да џи хад, пре све га, је сте све ти рат и да му-
сли ма ни у Ју го сла ви ји, у ме ри у ко јој се иден ти фи ку ју са исла мом, 
мо ра ју од го во ри ти то ме по зи ву њи хо ве ве ре јер би ина че ри ски ра-
ли да бу ду ве ро од ступ ни ци, што оба ве зно по вла чи смрт ну ка зну на 
зе мљи и па кле не му ке по сле смр ти. У Ку ра ну о то ме ја сно пи ше да 
сва ки му сли ман ко ји на пу сти ислам мо ра би ти ли кви ди ран45). 
42) Су шић Ха сан, Ди мен зи је џи ха да, у Пре глед бр.4/1984, Са ра је во, стр.411.
43) ГВИС бр.3/4, 1973. стр.128.
44) Ку ран 9, 5.
45) Исто, стр.617, на по ме на 33, став 1.
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На ше ра до ве су пу бли ко ва ли сви. Јер им је по јам џи хад био ег-
зо ти чан и де ло вао је као маг нет за ши ро ку чи та лач ку пу бли ку ко ја 
је тих го ди на има ла нов ца и ку по ва ла ра зну штам пу46).

Ин те рес  је  иза зва ла на ша мо но гра фи ја “Са вре ме ни џи хад као 
рат”. Ин те рес за ту књи гу ни је по ка зан у Бе о гра ду ни ти код оних 
ко ји су се ба ви ли срп ским пи та њем у Бо сни. За раз ли ку од то га ме-
ђу му сли ма ни ма је иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње. На на уч ном ску-
пу “Ислам ски фун да мен та ли зам – шта је то” ко ји је ИЗ ор га ни зо ва-
ла у Са ра је ву 14. ја ну а ра 1990. го ди не са да шњи вр хов ни по гла вар 
ИЗ БИХ, а та да имам за гре бач ке џа ми је Му ста фа Це рић “Ди јаг но-
сти ци рао је раз ло ге ор га ни зи ра ња ово га ску па, да је то џи хад  др 
Ми ро љу ба Јев ти ћа, што ће оспо ри ти је дан од во ди те ља ску па”47).

Тај  број но ви на ко је су пре не ле из ве штај са ску па, на по след-
њој стра ни ци, у ве о ма ис так ну тој ру бри ци “Сти сак” је пре нео: “На-
рав но ра чу на ју ћи М. Јев ти ћа као идеј ног стра те га”48). Нор мал но да 
та тврд ња ни је би ла тач на. Јер упо зо ре ња из но ше на у по ме ну тим 
ин тер вју и ма ни ко ни је озбиљ но узи мао у об зир. Ни по ли ти ча ри 
ни ти струч не ин сти ту ци је. Ка сни је с по ка за ло да је за то по сто-
јао озби љан раз лог, јер су по ли ти ча ри на осно ву ин фор ма ци ја са 
те ре на има ли бо љу сли ку не го што је мо гао да је има ка би нет ски 
ис тра жи вач. Док струч не ин сти ту ци је ни су има ле сна ге да се су о че 
са про бле мом.

Ка да је жеђ за пр вом ин фор ма ци јом у Бе о гра ду би ла уто ље на, 
јав ност је по че ла да се дру га чи је од но си пре ма упо тре би тер ми на 
џи хад. Но ви не ко је су ра до об ја вљи ва ле тек сто ве ко је смо им ра ни-
је ну ди ли, са да су по че ле да пра ве бло ка ду и да не до зво ља ва ју да 
те ин фор ма ци је до пру до њи хо вих чи та ла ца. По ли ти ча ри та ко ђе.

По што ни су има ли ар гу ме на та да из не те ста во ве оспо ре на сто-
ја ли су да их иг но ри шу. Основ но пи та ње је сте: шта је би ла глав-
на по ру ка сту ди је о џи ха ду и об ја вљи ва них ин тер вјуа? Од го вор на 
ње га са др жан је у за кључ ној ре че ни ци по след њег по гла вља ко је 
гла си “Из све га ре че ног, мо же се за кљу чи ти да иде је џи ха да ни су 
ни ма ло бе за зле не и да пред ста вља ју нај о збиљ ни ју прет њу Ју го сла-
46) Пр ви текст у том сми слу био је ин тер вју у “Ду ги” 3.ма ја 1986. на стр.38–40 под на сло-

вом “У име Ала ха – ислам све ти рат”. Уред ник “Ду ге” је та да био са да шњи уред ник 
“Да на са”, Гру ји ца Спа со вић, за тим ин тер вју НИН–у “Ислам: џи хад или са мо рат” 10.1. 
1988. на стр.20–22. Та да је ве ли ки број са да шње ре дак ци је не дељ ни ка “Вре ме” ра дио у 
НИН–у”.

47) Пре по род, исто, 1.2. 1990, стр.7.
48) Исто.
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ви ји, би ло да до ла зе пре ко ал бан ског се па ра ти зма… би ло пре ко 
де ло ва ња де кла ри са них фун да мен та ли стич ких гру па”.49)

За раз ли ку од по ти ски ва ња у Ср би ји, но ви не и стру ка из БИХ 
су се об ру ши ли на “џи хад”, у то ме су им се при дру жи ле  не ке ко ле-
ге из Хр ват ске и Сло ве ни је. Про сто је не мо гу ће на бро ја ти све нат-
пи се и по ле ми ке ко је су по во дом то га пу ни ле стра ни це штам пе50). 
Је ди на озбиљ на, и та да не мер љи ва по зна ча ју, по др шка ис тра жи ва-
њу џи ха да, до шла је од др Дар ка Та на ско ви ћа51). Он је у ре цен зи ји 
за “Са вре ме ни џи хад као рат” на пи сао: “Ми ро љуб Јев тић је сво јим 
ис тра жи ва њем овог фе но ме на, дао пре све га у по ли ти ко ло шкој и 
со ци о ло шкој сфе ри, до да нас код нас, нај це ло ви ти ји и нај кон зи-
стент ни ји на уч ни до при нос марк си стич ки уте ме ље ном про у ча ва-
њу… ра ди кал но по ли ти зо ва ног исла ма”52). Ме ђу тим кад су по сле 
то га усле ди ле кри ти ке из ре до ва ИЗ и то по себ но на ску пу “Ислам-
ски фун да мен та ли зам – шта је то” и то баш од 

Му ста фе Це ри ћа,53) он је по чео да ме ња сво је ста во ве. Док је 
ИЗ оја ча на про це сом дез ин те гра ци је Ју го сла ви је по че ла отво ре но 
да на сту па и да од ба цу је та ки јах, Та на ско вић је об ја вљи вао тек-
сто ве ко ји су са свим про ти ву ре чи ли ста во ви ма ИЗ. ИЗ је отво ре но 
на ја вљи ва ла рат, а он је го во рио да је огром на ве ћи на љу ди у њој 
за мир нпр.

Та квом по ли ти ком ИЗ је по ка за ла да су упо зо ре ња из “Са вре-
ме ног џи хад би ла са свим на уч но при хва тљи ва и до бро на мер на. 
По себ но зна чај ну ана ли зу ИЗ дао је др Дра ган Но ва ко вић ко ји је 
у сво јој док тор ској ди сер та ци ји “По ли тич ке по сле ди це де ло ва ња 
49) Јев тић Ми ро љуб, Са вре ме ни џи хад као рат, исто, 3. из да ње, стр. 335.
50) По гле да ти нпр. Та рик Ха ве рић, Про кру сто ва по сте ља до ма ћег марк си зма, у “Кул тур-

ни рад ник”, За греб, бр.3/1989; за тим Ре а го ва ње по во дом то га тек ста у истом ча со пи су 
бр.5/1989; за тим “Вје сник”, За греб, текст Се на да Ав ди ћа, “Дик та ту ра ла жи”, об ја вљен 
23.9.1989; за тим Та рик Ха ве рић, “Књи га о Ми ро љу бу”, у “Осло бо ђе ње”–не дељ ни 
до да так, 19.11.1989. стр.17. Као по себ но ва жан по да так на во ди мо да је је дан од на-
ших тек сто ва, “Гло бал ни ин те ре си ислам ског фун да мен та ли зма пре ма Бал ка ну”, ко-
ји је об ја вио у ју го сло вен ској јав но сти, ско ро не по зна ти ни шки ча со пис “Hu ma ni tas” 
бр.3–4/1991, де сет го ди на ка сни је у са свим по зи тив ном кон тек сту штам пао сло ве нач ки 
ча со пис “2000 Dve ti soč« бр.135 и 136 за 2001, Љу бља на. Тај се текст 1991. у Љу бља ни 
узи мао као ху шкач ки. 

51) За на уч ни скуп “Кул ту ро ло шке осно ве не свр ста но сти” ура ди ли смо рад. Он је на и шао 
на осу ду љу ди из СМИП–а. Та на ско вић је тај рад штам пао у он да по зна том ча со пи су 
“Марк си стич ка ми сао” у бр.2/1986. и ти ме му дао на уч ни зна чај, са мим тим ућут као 
кри ти ча ре из СМИП–а.

52) Из вод из ре цен зи је штам пан на ко ри ца ма књи ге. 
53) Це рић је “По не сен емо ци ја ма ко ји ма из ла га ње тем пе ри рао… на кра ју за хва лио др Та-

на ско ви ћу на вр ло фи но из ло же ном ва зу (то зна чи про по вед, пр. М.Ј.) о ди ја ло гу, и 
по звао га да ово исто ка же у Бе о гра ду и Јев ти ћу”, ци ти ра но пре ма “Пре по род”, исто.



стр: 13791412.

- 1445 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

Ислам ске за јед ни це у Ју го сла ви ји у раз до бљу од 1945–1991”, од-
бра ње ној на ФПН у ле то 2001. го ди не. Нај ва жни ји по да так ко ји 
та књи га да је је сте ин фор ма ци ја да је 2.11.1990. го ди не, зна чи две 
го ди не пре из би ја ња ра та у БИХ, Фер хат Ше та бив ши пред сед ник 
ста ре шин ства ИЗ за БИХ по се тио он да шњег пред сед ни ка Ко ми си-
је за ве ре Из вр шног ве ћа Скуп шти не Ср би је Дра га на Дра гој ло ви-
ћа. Ше та је Дра гој ло ви ћу пре нео да је у Ско пљу на јед ном ску пу, 
чуо “да ће ако тре ба по ги ну ти ми ли он Ал ба на ца у ци љу ства ра ња 
ре пу бли ке Ко со во. Том при ли ком је та ко ђе ис так ну то да Ал бан ци 
по се ду ју це ло куп но коп не но на о ру жа ње, осим тен ко ва. Те су лу де 
иде је мир но је са слу шао Ј. Се ли мо ски (та да вр хов ни по гла вар ИЗ 
СФРЈ са ти ту лом ре ис ул уле ме. прим. М. Ј) уз оце ну да тре ба што 
пре оства ри ти кон фе де ра ци ју из ме ђу Ко со ва и Ал ба ни је. Из све га 
то га се ви ди да по сто ји  ве ли ка по ду дар ност из ме ђу пла но ва ал бан-
ске ал тер на ти ве и ру ко вод ства ИЗ… Крај њи циљ Се ли мо ског је да 
по ста не пр ви ре ис ве ли ке ислам ске зе мље на Бал ка ну ис та као је Ф. 
Ше та”54). Та др жа ва би тре ба ло да се пре ко Ра шке обла сти по ве же 
са Бо сном55) Овај по да так смо има ли у ви ду ка да смо ре кли да на ше 
ана ли зе ни су би ле по треб не вла сти ма СФРЈ и Ср би је, јер су их они 
до би ја ли, ка ко ви ди мо из пр ве ру ке, од са мих ше фо ва ИЗ.

Ту из ја ву ко ју је Ше та, из са мо се би зна них раз ло га, дао ви-
со ком др жав ном функ ци о не ру је ИЗ без ика квог за зо ра по че ла да 
штам па у сво јим слу жбе ним до ку мен ти ма и на тај на чин из да ле ка 
пре ва зи ла зи оно што смо ми го во ри ли у “Џи ха ду…” и то са пу но 
об зи ра да не увре ди мо ве ли ку ве ћи ну му сли ма на.

Та ко се у увод ни ку “Пре по ро да”, не пот пи са но као став ре-
дак ци је, пи ше сле де ће: “Му сли ман ски сви јет све ви ше по ста је 
свје стан да му је бу дућ ност у по нов ном ожи вља ва њу вла сти уте-
ме ље не у Ала хо вој Ри је чи, а не у се ку ла ри зи ра ним дру штве но–по-
ли тич ким си сте ми ма. Њи хо ви про тив ни ци та ко ђе су свје сни овог 
му сли ман ског зри је ња и оту да та ко же сто ка кон фрон та ци ја са сви-
је том исла ма. Али ход на ви је шћен у на шем ха ди су, ни ко не мо-
же за у ста ви ти”56). За раз у ме ва ње прет ход ног ва ља ре ћи да је ха-
54) Дра ган Но ва ко вић, исто, стр. 535.  По гле да ти и Дра ган Но ва ко вић, Ислам ска за јед ни ца 

у функ ци ји оства ри ва ња ал бан ских на ци о нал них ин те ре са, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 
Го ди на  I,бр.1-2007. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/
Islam ska_za jed ni ca_u_funk ci ji_ostva ri va nja_al ban skih_na ci o nal nih_in te re sa.pdf  (До ступ-
но 29.1.09.)

55) Исто.
56) На вје шће ње хи ла фе та, у “Пре по род” 1.3. 1991, стр. 1. Хи ла фет је дру ги на зив за ха ли-

фат, је дин стве ну ислам ску др жа ву. Зна чи она се на го ве шта ва и до ла зи.
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дис из ре ка Му ха ме до ва. А ова ов де по ме ну та гла си: “Ва лах хи ова 
вје ра ће нат кри ли ти све што нат кри љу је ноћ и от кри ва дан. Не ма 
ни јед не ку ће у ко ју Ал лах не ће уни је ти ислам”57). Ја сна је то би ла 
по ру ка ста решнства ИЗ, го ди ну да на пре из би ја ња ра та. Не са мо да 
му сли ма ни мо ра ју сру ши ти се ку лар ни по ре дак у БИХ, већ мо ра ју 
чи ни ти све да ислам уђе у сва ку ку ћу сву да у све ту, да кле џи ха дом 
уни шти ти сва ки дру ги об лик по ли тич ке ор га ни за ци је. У скла ду са 
тим, оно што је прет ход но ре као Фер хат Ше та, са мо је јед на ка ри ка 
у ислам ском лан цу ко ји мо ра да об у хва ти чи тав свет. 

Ода та да па на да ље у сва ком, бро ју “Пре по ро да”, “ГВИ СА” и 
дру гих пу бли ка ци ја ро је се тек сто ви слич ног ка рак те ра. У јед ном 
од њих се об ја вљу је ин тер вју на две цен трал не стра ни це, са Аб-
ду ла хом Оме ром На си фом, ге не рал ним се кре та ром “Ра би те” или 
“Свет ске ислам ске ли ге” нај зна чај ни је ислам ске ме ђу на род не ор-
га ни за ци је ко ја па ра ма по ма же сва ки ислам ски по крет у све ту у 
ци љу осва ја ња све та. Тај ин тер вју је на сло вљен ве ли ким цр ве ним 
сло ви ма “ИСЛАМ КАО ЈЕ ДИН СТВО ВЈЕ РЕ И ДР ЖА ВЕ”. А у 
тек сту сто ји: “Ислам у би ти пред ста вља је дин ство вје ре и др жа ве. 
То је пр во и нај ва жни је. Сви до са да шњи дру штве но–по ви је сни си-
сте ми ко је је ислам раз ви јао у сво ме кри лу су по па да ли кад је пао 
хи ла фет кад је па ла је дин стве на ислам ска др жа ве. Пр ва ду жност 
и за да так да на шње уле ме је сте да по вра ти и об но ви ове ислам ске 
дру штве не ин сти ту ци је и си сте ме ме ђу са мим му сли ма ни ма. А ти 
си сте ми, та ис ку ства и спо зна је су ко ри сни и за не му сли ма не. Са-
да шњи дру штве ни си сте ми ко ји вла да ју у сви је ту ни су ус по ста-
вље ни по Бо жи јем за ко ну”58). Мо же ли се ја сни јим ре чи ма из ра зи ти 
оно што смо ми на го ве шта ва ли у сво јим тек сто ви ма? Зна чи пр ви 
за да так уле ме тј. све штен ства ни је да ши ри ве ру у Бо га, већ да се 
бо ре за је дин стве ну ислам ску др жа ву ко ја мо ра об у хва ти ти и не му-
сли ма не, зна чи и Ср би ју и Хр ват ску и чи тав свет.

Чак и по вр шно чи та ње ислам ске штам пе по ка зи ва ло је и по-
ка зу је да се све ак ци је ИЗ кре ћу у то ме прав цу тј. у прав цу ра та за 
оства ри ва ње ислам ског по ли тич ког си сте ма. За то је Дра ган Но ва-
ко вић са свим у пра ву кад ка же да је ИЗ по ста ла са мо сек ци ја Ра би-
те59). На ини ци ја ти ву Са у диј ске Ара би је, ко ја је глав ни фи нан си јер 
Ра би те, у Са ра је ву је фор ми ра на “Кон фе рен ци ја му сли ма на ис точ-
не Евро пе”. А шта је њен циљ ја сно се ви ди из ста ва го ста из Ара-
57) Исто.
58) Пре по род, 15 ав густ 1991. стр.12–13.
59) Но ва ко вић… исто, стр.531. 
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би је ко ји ка же: “Ислам у Ис точ ној Евро пи и да ље има чвр сто ко ри-
је ње, због че га има све пре ди спо зи ци је да уз Ал ла хо ву по моћ бу де 
сре ди ште по ли тич ке мо ћи и исто вре ме но ди фу зни цен тар исла ма 
пре о ста лом ди је лу Евро пе и Со вјет ског Са ве за”60) Зна чи ислам на 
Бал ка ну не тре ба да бу де вер ски цен тар већ цен тар по ли тич ке мо-
ћи, и да се као по ли тич ка моћ тј. ислам ска др жа ва, пре ли је по чи-
та вој Евро пи.

У исто вре ме ИЗ је по че ла да про по ве да џи хад као сред ство за 
оства ри ва ње то га ци ља. У јед ном од тек сто ва ко ји ди рект но тре ти-
ра ју овај фе но мен се ка же: “Тер ми но ло шки у ха не фиј ском (на шем) 
ме збе ху (вер ско–прав ној шко ли прим. М.Ј) џи хад је по зив у истин-
ску вје ру и бор ба на том пу ту имет ком и жи во том.  За ова кав став, 
под ло га су аје ти ко ји гла се: Кре ћи те у бој, би ли сла би или сна жни, 
и бо ри те се на Ал ла хо вом пу ту за ла жу ћи имет ке сво је и жи во те 
сво је. То вам је да зна те бо ље”61). Мо ли мо чи та о це да обра те па жњу 
на ова кво об ја шње ње пој ма џи хад и да га упо ре де са оним ко је је 
прет ход но, пре 18 го ди на, дао Ђо зо. Он та мо спо ми ње бор бу али 
као сред ство од бра не, а ов де ви ди мо ни ко не спо ми ње од бра ну већ 
бор бу, чи ји је циљ уво ђе ње у истин ску ве ру. За тим се ка же: “Џи-
хад је у исла му вр ху нац ње го ве уз ви ше но сти. То је на чин очу ва ња 
ислам ских зе ма ља и му сли ма на. Џи хад је пут до сто јан ства, пле-
ме ни то сти и су ве ре но сти и за то је про пи сан кроз сву про шлост до 
суд њег да на”62). Зна чи, џи хад увек и до кра ја тра ја ња све та. Ни ка да 
не мо же да се од ба ци овај вид бор бе до ко нач не по бе де. У јед ном 
дру гом тек сту се ка же: “За хе не фи је џи хад је бор ба про тив не вјер-
ни ка. Пр во их тре ба по зва ти у истин ску вје ру и ако не при хва те по-
зив тре ба се бо ри ти про тив њих.63)

По себ но је зна чај но да са ма ИЗ, ово га пу та, из ри чи то ка же оно 
што по ма же да се схва ти при ро да сва ког ра та ко ји је ислам ика да 
во дио и во ди, па и оно га ко ји се во дио у БиХ од 1992–1995. То из-
гле да ова ко: “У исла му ра та, у европ ском по и ма њу овог тер ми на, 
уоп ште не ма. У исла му по сто ји са мо џи хад, бор ба и ан га жман на 
Ал ла хо вом пу ту… Џи хад са др жи у се би и еле мен те од брам бе ног 
ра та… Ме ђу тим, џи хад је и ви ше од то га. Он је свјет ска ре во лу-
ци ја ко ја стал но тра је. Џи хад, мо же се сло бод но кон стан ти ра ти је 
нај ве ћа ре во лу ци ја ко ју је чо вје чан ство за пам ти ло… Џи ха дом се 
60) Пре по род, 15.9.1991, стр. 13.
61) Изет Тер зић, “Џи хад”, у Пре по род, 1.10.1991, стр. 22., Са ра је во
62) Исто.
63) Ефен ди ра Азем, “Сми сао и зна чај џи ха да”, “Пре по род”, 15.10.1991, стр. 15
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оства ру је прин цип ро бо ва ња Ал ла ху–Уни вер зал ном го спо да ру, а 
от кла ња мо гућ ност ро бо ва ња чо вје ку. Ње го ва (је) пре вас ход на за-
да ћа ус по ста ва ре да и ми ра на Зе мљи, осло ба ђа ње чо вје ка, без об-
зи ра на вје ру, на ци ју или ра су, од би ло ка кве ти ра ни је и на си ља од 
стра не дру гог чо вје ка… и сва ки онај ко се не ан га жи ра да Ал ла хо-
ва ри јеч  до ми ни ра… тај већ за слу жу је Ал ла хо ву ка зну, сход но ха-
ди су Ал ла хо вог по сла ни ка… Ни је дан на род не ће оста ви ти џи хад, 
а да му Ал лах не по ша ље ка зну”64). Шта се све мо же за кљу чи ти 
из ово га ре че ног? Нај пре да је твр ди ти да је у Бо сни во ђен ика кав 
дру ги рат осим џи ха да, с ислам ске тач ке, су лу до. Јер му сли ма ни не 
би ни ка да уче ство ва ли у ра ту ко ји ни је џи хад, за то што им је сва ки 
дру ги рат за бра њен. Дру го да ни је во ђен ни ка кав од брам бе ни рат 
од стра не СДА јер ислам ни кад не мо же да се огра ни чи на од бра ну, 
јер је ње гов циљ да уни шти и Њу јорк, а ка мо ли да оста ви на ми ру 
Бе о град. Јер ако оста ви тј. на пу сти џи хад че ка ју га па кле не му ке. 

У исто вре ме фа во ри зо ва ни су на стра ни ца ма ислам ских но ви-
на нај фа на тич ни ји пред став ни ци ислам ских по кре та ко ји су по зи-
ва ли на крв и уби ја ње исто као и на те ро ри стич ке ак те. Та ко нпр. 
ли де ра Хе збо ла ха чи ји је ин тер вју на сло вљен са “Му сли ман ко ји 
иде у рат жу ди за му че нич ком смр ћу”65).

Да би све то до би ло кру ну тек стом у Ор га ну Пред сед ни штва 
удру же ња Ил миј је у БиХ, а то је скуп шти на свих ислам ских све-
ште ни ка. Та мо је без ика кве за гра де у њи хо вом го ди шња ку, где се 
тек сто ви па жљи во би ра ју го ди ну да на и у са др жај увр шћу ју са мо 
ка пи тал не и ве чи те ства ри, увр штен и текст ко ји је на пи сан још 
1939. го ди не. Зна чи ИЗ је че ка ла ви ше од 50 го ди на да об ја ви тај 
чла нак. Ка ко је то да ти ра но са 1992. го ди ном ва ља ре ћи да ка ко се 
ра ди о ка лен да ру да је об ја вљен већ кра јем 1991. го ди не, што је ве-
о ма ва жно. Јер је то пре по чет ка ра та у БиХ и по ка зу је ко је од по-
чет ка био опре де љен за агре сив ни рат. У том тек сту сто ји: “Ислам 
те жи да уни шти све др жа ве и вла де би ло гдје на ли цу зе мље ко ји 
су су прот ста вље не иде о ло ги ји и про гра му исла ма, без об зи ра на 
др жа ву или на ци ју ко ја је на вла сти. Ислам тра жи Зе мљу – не са мо 
њен дио, не го ци је лу пла не ту”66). Пре ма то ме, ислам као ре ли ги ја, 
ислам уоп ште, а не не ка ма ла фа на ти зо ва на и лу ди лом об у зе та гру-
па же ли да уни шти све др жа ве на све ту. Ни је то ре као не ки Ах мед 
Ах ме до вић, већ је дан од вр хов них ислам ских ауто ри те та на нај чи-
64) Ше фик Кур дић, “Џи хад у ха ди си ма Ал ла хо вог по сла ни ка”, “Пре по род”, 15.10.1991.
65) Пре по род, 1. 11. 1991, стр. 18
66) Та квим 1992, стр. 68, Са ра је во
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сти јем “бо сан ском је зи ку” ко ји Ср би са вр ше но раз у ме ју, па за што 
им не би смо ве ро ва ли, кад они то са ми из ви ку ју у вре ме ми ра кад 
их ни ко не ди ра? Чи ни нам се да ово до вољ но ја сно по ка зу је ко ли-
ко смо би ли у пра ву ка да смо ра ни је ре кли да смо би ли без раз ло га 
оба зри ви ка да смо упо зо ра ва ли на џи хад. 

То што су у те о рет ској де лат но сти из ра зи ли без двој бе чла но ви 
ИЗ су ре а ли зо ва ли у прак си. Они су са Изет бе го ви ћем ини ци ра-
ли ства ра ње СДА. Они су уче ство ва ли у фор ми ра њу ове стран ке. 
Они су бла го сло ви ли њен рат но ху шкач ки про грам и при пре ма ли и 
иза зва ли џи хад. Јер је то, ка ко смо ви де ли, нео дво ји ви део исла ма 
и “вр ху нац ње го ве уз ви ше но сти”. О то ме све до чи сам Адил Зул-
фи кар па шић, бив ши пот пред сед ник те стран ке. Он ка же: “Кад смо 
до шли у Но ви Па зар, до че ка ла нас је огром на ма са сви је та, вла сти 
су се др жа ле ко рект но, ми ли ци ја та ко ђе… У са мом гра ду су се, 
кад смо до шли, по ли цај ци по ву кли са ули ца – сву гдје су би ли са мо 
стра жа ри СДА, са зна ко ви ма, по ка зи ва ли ку да се скре ће… Збор је 
ра ђен на је дан про фа ши стич ки на чин”67). То го во ри пот пред сед ник 
СДА. Он ве ли да је власт све учи ни ла да се фор ми ра ње стран ке, 
тач ни је ми тинг у Но вом Па за ру, пре из би ја ња ра та одр жи мир но, 
а му сли ма ни–чла но ви СДА су га ор га ни зо ва ли на про фа ши стич ки 
на чин. За тим Зул фи кар па шић ве ли: “…кад сам ишао у Ро жа је… Ту 
ми при ђе Угља нин и за мо ли да се одво ји мо: ис при чао ми је ка ко 
је он ор га ни зи рао на бав ку оруж ја из За гре ба, да ће до ћи два–три 
ка ми о на… те да има сто ти ну ави ја ти ча ра Сан џа кли ја у Тур ској ко-
ји че ка ју при ли ку да бом бар ду ју Ср би ју”68). Све то је пре из би ја ња 
ра та и нај си гур ни ји до каз ко се за ње га при пре мао.  А ка ко би и 
друк чи је, кад је џи хад ка ко смо ви де ли оба ве за ко ја не мо же пре-
ста ти све док и јед на не му сли ман ска др жа ва по сто ји.

На ме ђу на род ном пла ну ИЗ је све пре у зе ла да се пре ко ислам-
ског све та, нај пре пре ко по ме ну те Ра би те и Ор га ни за ци је ислам ске 
кон фе рен ци је – ОИК, де лу је на раз би ја њу СФРЈ. На са стан ку Ме-
ђу на род ног са ве та за џа ми је одр жа ног у Ме ки и Са у диј ској Ара-
би ји од 1–5 фе бру а ра 1992, опет пре из би ја ња ра та у БИХ, ре ис 
ул уле ма по ме ну ти Ја куп Се ли мо ски за тра жио је а Међ. са вет за 
џа ми је при хва тио да се пре ко Ра би те и ОИК, ко ја је вла ди на ор га-
ни за ци ја и чи је чла ни це су и чла ни це ОУН, де лу је на Ист Ри ве ру 
да се оства ре сле де ћи ци ље ви: 1. Да се при зна са мо стал ност БИХ. 

67)  Ми ло ван Ђи лас и На де жда Га ће, Бо шњак Адил Зул фи кар па шић, из да ње Бо шњач ки 
ин сти тут Ци рих и На клад ни за вод Гло бус,За греб 1994, стр. 162

68)  Исто, стр. 166.
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2. Да Ал бан ци на Ко со ву до би ју сво ју са мо стал ну по ли тич ку за јед-
ни цу. 3. При зна ње ауто но ми је Сан џа ка. 4. За јед нич ки су ве ре ни тет 
Ал ба на ца и оста лих му сли ма на са Ма ке дон ци ма у Ма ке до ни ји69). 
Три од ова че ти ри ци ља су оства ре ни, а че твр ти тре ба да се у бу-
дућ но сти ре а ли зу је70). Ка да је ко нач но из био рат ИЗ га је сво јом 
фе твом (вер ско–прав ном од лу ком) про гла си ла џи ха дом. У тој фе-
тви сто ји: “Хи сто ри ја по ко зна ко ји пут упо зо ра ва му сли ма не на 
ку ран ску исти ну дав но из ре че ну: или ће те сли је ди ти Бож ји пут па 
жи вје ти на на чин до сто јан ва ше ми си је и под ди рект ном Ал ла хо-
вом за шти том, или ће те кре ну ти дру гим пу те ви ма… па ће те се су-
о чи ти са бе ла ји ма и по ни же њи ма сва ке вр сте… у бор бу кре ни те с 
чи стом на мје ром и с пу ним по уз да њем у Ал ла ха–ако пре жи ви те 
би ће те га зи је (хе ро ји џи ха да, прим. М. Ј.), ако по ги не те би ће те ше-
хи ди (му че ни ци па ли за ислам, прим. М. Ј.)… при ли ком ва шег на-
па да на не при ја те ља, или су ко ба са њим, из го ва рај те тек би ре (Ала-
ху ек бер), по мо гућ но сти уза се но си те Ку ран. На кон све га ово га, 
му сли ман мо ра зна ти да се бо ри на стра ни прав де и на Бо жи јем 
пу ту. Та кви ма је по моћ Бо жи ја за га ран ти ра на. Оно га на чи јој је 
стра ни Ал лах ни ко не мо же по би је ди ти. Ње му при па да и овај и 
онај сви јет”71).

Чи ни нам се да су све ово до ка зи да је сва ка осо ба, ко ја је по-
зна ва ла ову док три ну, би ла ду жна да је гла сно са оп шта ва свим за-
ин те ре со ва ним ли ци ма. Али, ка ко смо ра ни је ре кли, не ки су се по-
на ша ли дру га чи је. По ме ну ти др Та на ско вић је у пе ри о ду пред рат, 
ка да су об ја вљи ва ни сви ови по да ци од стра не са мих му сли ма на, 
да вао не тач не ин фор ма ци је. Нпр. 1990. го ди не ка да су пред став ни-
ци ИЗ до не ли већ не ко ли ко ре зо лу ци ја у ко ји ма су бор бу шип тар-
ских се це си о ни ста про гла си ли за сво ју, Та на ско вић је ре као: “Да ју 
ли нам чи ње ни це, ако их све стра но и објек тив но од ме ри мо, пра-
во да ју го сло вен ство на ших му сли ма на про гла си мо за не ку вр сту 
кет ма на, из ко јег они са да, про це нив ши да је куц нуо час, из ла зе 
отво ре но и сту па ју у Бор бу на Ала хо вом пу ту, и то опет на Ко со-
ву? пот пи сник ових ре до ва убе ђен је да не и та кво сво је убе ђе ње 
69) Пре по род, 15.2. 1992, стр. 10
70) Та ко се у ре зо лу ци ја ма ОИК Сан џак про гла ша ва не за ви сном др жа вом. Ка ко ве ћи на тих 

зе ма ља са Ср би јом одр жа ва ди пло мат ске од но се то пред ста вља ди рек тан удар на  те-
ри то ри јал ни ин те гри тет због ко га би тре ба ло про те сто ва ти код ам ба са до ра. по гле да ти 
нпр. IR CI CA, Bul le tin d’in for ma tion, Ис тан бул бр. 49/1999, стр.4 где сто ји из ве штај са 
26 кон фе рен ци је ми ни ста ра ин. по сло ва ОИК.“ Као го сти по зва не су сле де ће зе мље: 
Ре пу бли ка Хр ват ска… и Сан џак».

71) Пре по род, 15.4.1992, стр.8



стр: 13791412.

- 1451 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

је сва ком по год ном при ли ком ис ти цао”…72). Или ви ше од го ди ну и 
по да на ка сни је, ка да је рат у Хр ват ској бе снео свом сна гом. Ка да 
хе ли коп те ри но се мр тве и ра ње не са Ву ко ва ра. Ка да Али ја Изет-
бе го вић је сте већ ду го на вла сти. Ка да има ору жа ну си лу од ви ше 
де се ти на хи ља да љу ди. Са мо три ме се ца пре уби ја ња срп ског сва-
та на Ба шчар ши ји и га же ња срп ске за ста ве и по сле ме мо ран ду-
ма на ко ме су му сли ма ни и Хр ва ти ја сно ре кли да же ле су ве ре ну 
БИХ73). Та на ско вић го во ре ћи о то ме , по сле пи та ња из ко га се ви ди 
да но ви нар ни шта дру го не мо же да за кљу чи не го да Изет бе го вић 
же ли да од из Ју го сла ви је ве ли: “Из Изет бе го ви ће вог по на ша ња и 
ста во ва по ли ти ке за ко ју се за ла же, не би тре ба ло пра во ли ниј ски 
за кљу чи ва ти да је он про тив Ју го сла ви је. Он је, за пра во, из ве сно за 
Ју го сла ви ју.“ 74) Но ви нар ка га да ље пи та: “На зи ре ли се у по за ди ни 
Ме мо ран ду ма и иде ја о ислам ској ре пу бли ци на тлу Ју го сла ви је, 
од но сно БиХ”. Он од го ва ра: “Иде ја о Ислам ској ре пу бли ци на тлу 
Ју го сла ви је мо же би ти не где у ду бо кој по за ди ни по ли тич ког на сто-
ја ња кру га љу ди у СДА и у Ислам ској за јед ни ци. Ме ђу тим, ту иде-
ју не би тре ба ло ису ви ше екс пло а ти са ти у об ја шња ва њу тре нут не 
си ту а ци је… То мо же би ти ко рак ка ислам ској ре пу бли ци, али ми-
слим да је на Бал ка ну тај пут то ли ко дуг да у овом тре нут ку по глед 
и не тре ба упи ра ти у те ма гло ви те и по све му су де ћи уто пиј ске 
да љи не”75). Ако Та на ско вић ов де из ри чи то твр ди да је Изет бе го вић 
за Ју го сла ви ју и то “из ве сно”, он да зна чи да он ни је за ислам ско–
фун да мен та ли стич ке иде је, јер иде ја ислам ског фун да мен та ли зма 
оба ве зно под ра зу ме ва уки да ње свих по себ них др жа ва у име је дин-
стве не ислам ске. Уоста лом, то смо ви ше пу та до са да ци ти ра ли. У 
72) На ша те ма: ислам и Ко со во–Ра ди ка ли про тив Ју го сла ви је, НИН 8.4.1990, стр.10–14, у 

пи та њу је аутор ски текст Дар ка Та на ско ви ца.
73) Пре по род 15.10. 1991, стр.1 об ја вљу је се текст Ме мо ран ду ма СДА и ХДЗ у ста ву 6 сто-

ји: “По ла зе ћи од пра ва скуп штин ске ве ћи не да од лу чу је о суд би ни  ре пу бли ке као це-
ли не, ова Скуп шти на исто вре ме но при зна је пра во скуп штин ској ма њи ни да зах ти је ва 
и оства ру је сва ки ле ги тим ни ин те рес – ет нич ки, кул тур ни, еко ном ски и со ци јал ни – уз 
увјет да се исти оства ру је без при мје не си ле и на ле га лан и де мо крат ски на чин “. Та ко 
се Ср би пре тва ра ју у ма њи ну и да је им се мо гућ ност да као пси ла ју у ка ра ва ну ко ји их 
за тво ре не у ка ве зу во ди у прав цу ко ји не же ле. О то ме ко ли ко је ти ме пре кр шен Устав 
СР БИХ го во ри је дан од тво ра ца СДА Ха лид Ча у ше вић, син ре ис ул уле ме Џе ма лу ди на, 
по след њег ре и са ко ји је овла шће ње да ту функ ци ју вр ши до био од ха ли фа и осман ског 
сул та на из Ца ри гра да. Он ве ли: “Не мој те за бо ра ви ти шта је узрок овог ра та: про гла ше-
ње не за ви сне БИХ од стра не два на ро да, Хр ва та и Му сли ма на. Сто ји чи ње ни ца да члан 
2 он да шњег уста ва из ри чи то ка же: БИХ је за јед ни ца три на ро да – Му сли ма на, Ср ба и 
Хр ва та. За јед ни ца се не мо же рас ту ри ти на тај на чин што ће са мо Хр ва ти и Му сли ма ни 
иза ћи из ње”. Ци ти ра но пре ма ДА НИ, не за ви сни БИХ ма га зин, 24. 11. 1997, стр.9, Са-
ра је во.

74) Да ле ко је џа ма хи ри ја – Ин тер вју Дар ка Та на ско ви ћа НИН 25. 10. 1991, стр. 18
75) Исто
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сво јој “Ислам ској де кла ра ци ји” Изет бе го вић ве ли: “Не ма ми ра ни 
ко ег зи стен ци је из ме ђу ислам ске вје ре и не и слам ских дру штве них 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја”76). А ако Изет бе го вић ни је фун да мен та-
ли ста и ни је за ислам ску ре пу бли ку већ за Ју го сла ви ју, мо же мо се 
пи та ти ко је он да уоп ште у том кру гу из СДА и ИЗ ко је Та на ско вић 
по ми ње, и да ли они уоп ште ишта пред ста вља ју у СДА и тре ба ли 
их он да и по ми ња ти? Уоста лом, Та на ско вић то по ка зу је кад спо ми-
ње уто пиј ске да љи не.

Као по сле ди ца ове два ста ва сле ди и тре ћи. Но ви нар ка га пи та: 
“Има ју ћи у ви ду не са мо Ме мо ран дум (о не за ви сно сти БиХ, прим. 
М.Ј) не го и по ли ти ку ко ја се у БиХ во ди као и ме диј ске кам па ње, 
мо гло би се по ста ви ти и пи та ње – ка ко то да Ср би и Му сли ма ни 
већ ни су за ра ти ли”, а Та на ско вић од го ва ра: “И по ред свих на ср та ја 
на ин те гри тет Му сли ма на и њи хов од нос пре ма све ту, као по зи-
тив на кон стан та тра је же ља да се жи ви мир но и чи ње ни ца да ве ћи-
на не ви ди свој ин те рес у би ло ка квом дра стич ном су ко бља ва њу с 
ком ши ја ма”77).

Ра ди се о ок то бру 1991, зна чи пре ра та, а Та на ско вић ве ли да се 
на Му сли ма не на ср ће. Они же ле да жи ве мир но, а ком ши је – Ср би 
их на па да ју. Зар то ни је до во љан до каз да се он, на осно ву ових чи-
ње ни ца, по зо ве од стра не Ха шког три бу на ла да де таљ ни је об ја сни 
ка ко су то Ср би још пре из би ја ња ра та на ср та ли на му сли ма не и 
њи хов од нос пре ма све ту и да се та ко да до при нос ста ву да су Ср-
би дав но пре ра та ор га ни зо ва ли оно што ће ре зул ти ра ти “ет нич ким 
чи шће њем и по ко љи ма у име Ве ли ке Ср би је”. 

Али за раз ли ку од ово га тек ста об ја вље ног у НИН ко ји већ 
та да има озби љан и ви сок реј тинг у САД и За пад ној Евро пи, др Та-
на ско вић, три го ди не ка сни је об ја вљу је но ви ин тер вју где го во ри 
о џи ха ду и при то ме не тре ба за бо ра ви ти да се то де ша ва у вре ме 
нај кр ва ви јих бор би у БиХ. Но ви нар га пи та: “Ви сте је дан од оних 
ко ји твр де да бо сан ски му сли ма ни во де све ти рат–џи хад у Бо сни 
и Хер це го ви ни. Ко је вам чи ње ни це да ју за пра во?” Он од го ва ра: 
“То јав но твр де они ко ји зва нич но го во ре у име бо сан ско хер це го-
вач ких му сли ма на. За што им не би смо ве ро ва ли? Они сво је бор це 
на зи ва ју му џа хе ди ни ма (mo u dja hid), а по ги ну ле ше хи ди ма (sha hid) 
му че ни ци ма на Ала хо вом пу ту. За што би то чи ни ли, ако рат ко ји 
76) Ов де ци ти ра мо пре ма Ми ро љуб Јев тић, Од Ислам ске де кла ра ци је до вер ског ра та у 

БиХ, Пр ња вор, 1995, Гра фо мо та ји ца, стр. 216. Ин те грал ни текст Ислам ске де кла ра ци је 
је штам пан као до да так уз на шу мо но гра фи ју

77) Да ле ко је џа ма хи ри ја… исто
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во де не сма тра ју џи ха дом (dji had) про тив не вер ни ка. Из ве шта ји из 
мно гих не за ви сних из во ра твр де да му сли ман ски рат ни ци у Бо сни 
и Хер це го ви ни ју ри ша ју уз по зна ти по клич Ал ла ху ак бар… Ми ни-
стар кул ту ре у Вла ди Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, из вр сни 
ислам ски те о лог др Енес Ка рић, фе бру а ра 1993. го ди не та ко ђе у 
ли сту “Љи љан” об ја вио је текст не дво сми сле ног на сло ва “Џи хад је 
име на ше бор бе”. Ре ис–ул уле ма (ra is–ul–ula ma) вр хов ни по гла вар 
бо сан ско хер це го вач ких му сли ма на из ја вио је кра јем мар та 1994. 
го ди не да по сле ма лог џи ха да ко ји се во ди оруж јем пред сто ји ве-
ли ки џи хад са мо са вла да ва ња и са мо и згра ђи ва ња. Чи тав ислам ски 
свет по др жа ва бор бу му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни као џи хад. 
Чак је и уме ре ни ма ро кан ски краљ Ха сан II из ја вио да се ди вио 
Бо шња ци ма, си но ви ма ве ли ког џи ха да”78) Основ но пи та ње ко је се 
мо же по ста ви ти је сте: Ако он са да ве ру је БИХ му сли ма ни ма да 
во де џи хад, јер са ми свој рат та ко зо ву, за што им др Та на ско вић 
ни је ве ро вао 1991. го ди не ка да су то исто го во ри ли у сво јој, ов де 
ци ти ра ној штам пи?

Иако је циљ џи ха да, ка ко смо ре кли, је дин стве на ислам ска др-
жа ва без на ци је где вла да над на ци о нал но му сли ман ско брат ство и 
са мим тим сва ки зах тев му сли ма на за на ци о нал ним са мо о дре ђе њем 
је сте ан ти и слам ски,79) му сли ма ни из Ра шке обла сти тра же да им се 
при зна ста тус бо шњач ке на ци о нал не ма њи не. А у још из ра же ни јој 
ва ри јан ти они на сто је да, не ка да ста тус Му сли ма на као кон сти ту-
тив ног ју го сло вен ског на ро да, са да за др же са мо да се пре и ме ну ју 
у Бо шња ке, са ци љем да би на осно ву кон сти ту тив но сти тра жи ли 
пра во на от це пље ње и ује ди ње ње са БИХ. То је азбу ка исла ма и 
сва ко ко о исла му ишта зна схва та да је зах тев му сли ма на из Ра шке 
обла сти, по др жан ИЗ–ом то га ре ги о на са мо у функ ци ји ислам ских 
ци ље ва, ко ји са на ци јом не ма ју ни ка кве ве зе. Пре ма то ме ни ко, ко 
то зна, не мо же се сло жи ти са зах те вом за до де љи ва њем ста ту са 
бо шњач ке на ци је му сли ма ни ма у Ра шкој. Упр кос то ме др Та на ско-
вић се о то ме из ја шња ва на сле де ћи на чин «Др Дар ко Та на ско вић 
сма тра да су Му сли ма ни, при хва тив ши но во на ци о нал но име, за-

78)  Дар ко Та на ско вић, Па ни сла ми зам је нео спор но жив, у Хри шћан ска ми сао бр. 7–9/1994, 
Бе о град, стр.27

79)  О то ме у “Пре по род” 1.2 1992, стр.10 сто ји “да је спас на шег на ро да са мо у бо шња-
штву, а не у му сли ман ству (као на ци ји прим.М.Ј.) ко је су нам дин ду шма ни (не при ја-
те љи ве ре, прим. М.Ј.) из ми сли ли и под мет ну ли као ку ка ви чи је ја је у на ди, ако не и 
увје ре њу, да ће мо се кроз ње га ком про ми ти ра ти и са ми се би за тво ри ти вра та Евро пе”. 
Ка ко ви ди мо би ло би не ве ро ват но да се ИЗ за ла же за кон цепт ко ји је ан ти и слам ски, 
али она зна да је то са мо так тич ки ко рак. Та ко да га у овом тре нут ку пре по ру чу је као 
нај е фи ка сни ји пут џи ха да. 
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пра во до вр ши ли про це се кон сти ту и са ња јед не ју го сло вен ске на ци-
је. Он не ви ди ни шта нео бич но у то ме, са мо ми сли да је код њих тај 
про цес ду же тра јао»80). Ако се под се ти мо за се да ња Свет ског са ве та 
за џа ми је у Ме ки где је пред ви ђе но да ва ње по ли тич ке ауто но ми је 
Ра шкој и об ја шње ња Фер ха та Ше те ја сно нам је, ваљ да, ку да то во-
ди. Или на пи та ње да ли због све га, што се де си ло по сле ра та 1999. 
го ди не и Ку ма нов ског спо ра зу ма, пре ти опа сност од ус по ста вља ња 
прет ку ма нов ске Ср би је, зна чи од опа сно сти да из гу би мо Ко смет и 
Ра шку област, он од го ва ра: «Ми слим да не… мно го то га за ви си од 
спрем но сти да се при хва ти од ре ђе на ну жна ме ра ре ла ти ви зи ра ња 
кла сич не кон цеп ци је др жав ног и на ци о нал ног су ве ре ни те та…»81). 
Све то чи ни нам се, опет упо ре ђе но са од лу ка ма ску па у Ме ки, ја-
сно по ка зу је о че му се ра ди. По го то ву ако под се ти мо још јед ном да 
је ис так ну ти му сли ман ски ин те лек ту а лац Нер кез Сма и ла гић де фи-
ни шу ћи џи хад ре као «... све ти рат. Ши ре ње исла ма пу тем оруж ја 
вјер ска је ду жност му сли ма на у оп ћем сми слу»82). Зна чи му сли ман 
Сма и ла гић ре ду ку је џи хад ис кљу чи во на све ти рат и ка же да је то 
оба ве за да се ислам ши ри пу тем оруж ја, зна чи и у Но ви Сад и Су-
бо ти цу и Беч, а др Та на ско вић ко ји је ре цен зент те књи ге, ве ли да 
ак ци је да ва ња Ко сме та под су ве ре ни тет Ал бан ци ма не пред ста вља 
сво ђе ње Ср би је на прет ку ма нов ске гра ни це и то ка ко нас Сма и-
ла гић оба ве шта ва са мо у пр вој фа зи док ће сле де ћа би ти Бе о град. 
О то ме ка ко тре ба исла ми зо ва ти чи та ву Ср би ју ве о ма де таљ но је 
го во рио сме ње ни муф ти ја ИЗ за Бе о град Хам ди ја Јусфспа хић83). 
Али све јед но ка да је 1992. го ди не из био рат ИЗ бу ду ћи све сна да 
има по др шку САД на ста вља са дво стру ком при чом. Са јед не стра-
не ор га ни зу је ислам ску иде о ло шку др жа ву у БИХ, ле ги ти ми ше рат 
ко ји се во ди као џи хад, а са дру ге стра не при ча о агре си ји и угро-
же но сти од ве чи тих прет њи Ср би је ко ја је и 1389. го ди не “на па-
ла” Осман ли је. То на и ла зи на пот пу ну по др шку де ла ме ди ја у СРЈ. 
Та ко не дељ ник «Вре ме» об ја вљу је: «Ка ра џић ни је кре нуо у рат из 
осе ћа ја угро же но сти и стра ха од уни тар не ислам ске др жа ве, не го 
за то што је до био оруж је ЈНА да би спро вео бе о град ски про јект 
Ве ли ке Ср би је»84). Ка да их че ти ри го ди не ка сни је опо вр га ва, чо век 
80)  Глас јав но сти, 11. 2. 2001, стр.11.
81)  Исто, 8. 7. 2001, стр. 7.
82)  Сма и ла гић Нер кез, Лек си кон исла ма, Свје тлост, Са ра је во, 1990, стр. 160.
83)  “Ми у Бе о гра ду гра ди мо ме дре су, са име ном Га зи Ху среф бе га, ко ји је 1521. го ди не са 

вој ском ушао у Бе о град и та мо до нио ислам. Ислам на пре ду је и у Бе о гра ду и у Ср би-
ји”, ци ти ра но пре ма “Пре по ро ду”, 1.8. 2000, стр.24. План о исла ми за ци ји Ср би је он је 
об ја вио још дав но, Хам ди ја Ју суф спа хић, “Ис точ на ди ја спо ра”, ГВИС бр. 3/1979.

84)  Сто јан Це ро вић, “Но ви свет ски не ред”, у Вре ме 9.11.1992, стр.12. 
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ко ји је био кре а тор те те зе аме рич ки ам ба са дор у Бе о гра ду Во рен 
Зи мер ман, они о то ме ћу те. Но ви нар пи та Зи мер ма на: «Ис па да да 
су у пра ву на Па ла ма кад твр де – има ју ћи у ви ду и све оста ло – да 
Изет бе го вић по ку ша ва да ство ри ислам ску др жа ву у ср цу Евро-
пе?… Тач но»85), од го ва ра Зи мер ман. Осим то га ова но ви на и мно ге 
дру ге су стал но оне мо гу ћа ва ле да исти на о џи ха ду про дре. Из ме ђу 
оста лог на па да ли су и ауто ра ово га тек ста – Об ја ви ли су на две 
пу не стра не на пад на сло вљен са «Џи хад Ми ро љу ба Јев ти ћа» и ја-
сно у на сло ву ста ви ли да је у пи та њу по ле ми ка86). Зна чи иза зва ли 
су нас на пи смен дво бој. Ка да смо им ми по сла ли од го вор, они су 
јед но став но од би ли да га об ја ве.

За раз ли ку од то га гра ђан ски ори јен ти са не но ви не из му сли-
ман ског Са ра је ва, зна чи иде о ло шки исто ми шље ни ци «Вре ме на» 
су об ја вљи ва ли мо ре тек сто ва у ко ји ма су де сет пу та оштри је, од 
би ло ко га из Бе о гра да или са Па ла жи го са ли џи хад ко ји се у Бо сни 
во дио, баш та ко жи го са ли, то је је ди ни пра ви из раз! О џи хад ском 
ка рак те ру ра та су ка ко смо го во ри ли пи са ли и др жав ни ме ди ји под 
кон тро лом СДА и ИЗ, али нор мал но они са дру га чи јим по ру ка ма.

Као при мер за ове дру ге на ве шће мо ве ли ки из ве штај о бор ба-
ма 3. кор пу са ар ми је БИХ где у ан тр фи леу но ви нар ве ли: «Про сто 
је не мо гу ће оби ћи и опи са ти про сто ре ко је осло ба ђа ју му џа хи ди 
Сед ме му сли ман ске слав не бри га де ко јој и овом при ли ком упу ћу-
јем нај ср дач ни је че стит ке и же лим но ве и ве ће успе хе» ре као им је 
ко ман дант 3. кор пу са бри га дир Са киб Мах му љин87). Зна чи ко ман-
дант нај ви ше ору жа не фор ма ци је у струк ту ри ар ми је БИХ, сво је 
вој ни ке на зи ва му џа хи ди ма, зна чи ни су то Че че ни, Ара пи, Тур ци 
већ ње го ви бо сан ски му сли ма ни. Сед ма бри га да ни је бри га да БИХ 
већ «слав на му сли ман ска бри га да» итд.

Та кве ак ци је су до ве ле до пот пу не исла ми за ци је БИХ по сле 
ра та и Деј то на. Осим фор мал но се ку лар не струк ту ре чи та во дру-
штво се пре тво ри ло у ислам ску за јед ни цу где је дис кри ми на ци ја 
не му сли ма на и же на, али и се ку ла ри зо ва них «Бо шња ка» по ста ла 
пра ви ло. Из не на ђе на оним што се у БИХ де ша ва јед на му сли ман ка 
ко ја је оти шла у из бе гли штво пи ше: «Као Бо сан ка и Бо шња ки ња… 
чи там све што се из БИХ штам пе мо же на ба ви ти… И чи та ју ћи са-
зна јем о сво јим Бо шња ци ма и о сво јој Бо сни… мно го што жи ве-
85)  Сло бо дан Па вло вић, “СРЈ не ће про спе ри ра ти са Ми ло ше ви ћем”, у “На ша бор ба” 2..X 

1996, стр.6.
86)  “Џи хад Ми ро љу ба Јев ти ћа”, у Вре ме 21.12. 1992, стр.38–39
87)  Љи љан, Са ра је во, 16.11.1994, стр.11.
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ћи та мо ни сам зна ла… је ли мо гу ће да сам би ла сли је па до очи ју 
или је мо жда го спо дин Ла тић по ку пио сву на шу бо шњач ку па мет 
па је свих ових рат них и по рат них го ди на про си па у  име нас… 
По ред то ли ко па мет них и то ле рант них Бо шња ка ко ње му да де то-
ли ко вла сти да из и гра ва иде о ло га ци је лог јед ног на ро да кад осим 
са мо хва ли са ња да је истин ски му сли ман и Бо шњак, не ви ђе смо у 
ње му ни шта што та кве тврд ње до ка зу је. На про тив, ни ка да то ли ко 
кру то сти, не то ле рант но сти, огра ни че но сти и уско гру до сти не ви-
дјех ни код јед ног Бо шња ка са ко јим про жи вјех свој ви јек»88). Да 
по ја сни мо, ра ди ло се о ре ак ци ји на по ле ми ку ко ју је Џе ма лу дин 
Ла тић во дио са но ви на ром Бе ри ћем. Али да би ства ри би ле ја сне, 
ва ља ре ћи да је Ла тић чо век ко ји је са Изет бе го ви ћем 1983. го ди не 
осу ђен у про це су ислам ским екс тре ми сти ма, и да је у мо мен ту те 
по ле ми ке био: члан Из вр шног од бо ра СДА, та да вла да ју ће пар ти је, 
чо век ко ји на тај ним гла са њи ма за тај од бор до би ја нај ви ше гла со-
ва89). Али он је што ве о ма ва жно и је дан од уред ни ка «Пре по ро да» 
зна чи ислам ских ин фор ма тив них но ви на и ор га на ИЗ и аси стент 
за пред мет «теф сир», а то је на у ка о ту ма че њу Ку ра на на Ислам-
ском те о ло шком фа кул те ту у Са ра је ву. Пре ма то ме то што он ве ли 
је сте ислам, и не ги ра ти му то пра во би ло исто као ре ћи па три јар ху 
Па влу: «ћу ти шта ти знаш о пра во сла вљу, ја сам ве ћи пра во сла вац 
од те бе». Пре ма то ме то што та го спо ђа ни је зна ла шта је су шти на 
исла ма, то је њен про блем, али је Ла тић по стао про блем свих. А 
шта је он го во рио ви ди се из јед не дру ге по ле ми ке ко ја се во ди ла 
из ме ђу ње га и Ср би на, Мар ка Ве шо ви ћа, где му Ла тић ве ли: «На-
рав но ја сам пје сник сво је кул ту ре, не ра зу ми јем ка кав бих мо гао 
дру га чи ји би ти, и Ве шо вић о тој по е зи ји не ма што ре ћи. Онај ко 
ба зди ра ки јом, кр ме ти ном и би је лим лу ком не ма спо соб но сти чи-
та ти по е зи ју на ста лу из ху му са ислам ске кул ту ре»90) И то је до ми-
нант на по ли ти ка ко ја се во ди у БИХ по сле по бе де чи ји је ре зул тат 
Деј тон.

По ку ша ва ју ћи да на ђу из лаз из те си ту а ци је, за вре ме со ци ја-
ли зма се ку ла ри зо ва ни му сли ма ни, на сто је да про на ђу не ку мо дер-
ни зо ва ну вер зи ју исла ма. У то име но ви нар је раз го ва рао са арап-
ским до бро вољ ци ма тзв. му џа хе ди ни ма и пи тао их: «Мо же ли се 
би ти му сли ман на бо сан ски на чин где ве ћи на же на ни је по кри ве на, 
а му шкар ци не од ла зе ре дов но на на ма зе», од го вор је био сле де-
88) Са ра јев ски Сви јет, 19. 11. 1997, стр. 59.
89) Да ни, исто, стр.39.
90) Исто, стр. 41.
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ћи: «Ку ран је је дан. Про пи си су ја сни. Ко же ли да при па да исла му 
мо ра да при хва та на че ла исла ма. Зна се шта је до зво ље но и зна се 
шта је за бра ње но. Ја не мо гу су ди ти да ли је не ко вјер ник или не-
вјер ник. Не мо гу ни ти имам пра во, јер Алах зна шта је у ср ци ма. 
Али ко же ли да при па да исла му мо ра се др жа ти Ку ра на. Зна чи ако 
је Ал лах џ. ш на ре дио же на ма да се по кри ју оне се мо ра ју по кри-
ти… Ислам је јед на вје ра не ма де сет вје ра. Ку ран је јед на књи га 
не ма де сет књи га»91). Ту је су шти на ни ко, ни ко осим бо га не зна ко 
искре но ве ру је, али се за то мо же про ве ри ти да ли не ко при па да за-
јед ни ци или не. Онај ко же ли да при па да мо ра из вр ша ва ти оба ве зе. 
А џи хад је јед на од нај ва жни јих. За то ве ро ва ти да не ко мо же би ти 
му сли ман и при хва ти ти су ве ре ни тет и ло јал ност би ло ко јој др жа-
ви ко ја ни је ислам ска, зна чи не по зна ва ти ни шта од оно га што је 
су шти на ислам ског уче ња и то нам по твр ђу је ци ти ра ни «Та квим» 
ор ган удру же ња ил ми је. Та мо сто ји: «Ни јед на пар ти ја ко ја вје ру је 
у вред ност и ис прав ност сво је иде о ло ги је не мо же до сљед но жи-
вје ти… под вла да ви ном си сте ма ко ји се раз ли ку је од ње ног си сте-
ма… Исто та ко не мо гу ће је за му сли ма на да ус пи је у спро во ђе њу 
ислам ског си сте ма жи во та под вла да ви ном не и слам ског си сте ма 
вла сти… Сто га, осо ба или гру па је по так ну та уну тар њим за хтје-
ви ма њи хо ве вје ре да се бо ре да зба це су прот ста вље не иде о ло ги је 
и да ус по ста ве вла да ви ну ко ја ће сли је ди ти про грам и по ли ти ку 
њи хо ве вје ре»92). 

Ва шинг тон је све то за не ма ри вао. Чак је по др жа вао љу де ко-
ји су по ма га ли Ал Ка е ди. Мно ги функ ци о не ри аме рич ке ад ми-
ни стра ци је су би ли у тој при чи. Из ме ђу оста лих  Нор ман Ци гар. 
Вој но–по ли тич ки ана ли ти чар у Пен та го ну, про фе сор на Сту ди ја ма 
за на ци о нал ну без бед ност на мор на рич кој рат ној шко ли у Кван ти-
ку.  Ана ли зе му је пла ћа ла ва ха бит ска Са у диј ска Ара би ја. Ислам је 
пред ста вљао  она ко ка ко   се сви ђа  «Ра би ти», а то је мр жња пре ма 
Ва шинг то ну93). Број ни су би ли и дру ги, чи ји рад је   опи сао Жан–
Пјер Пе рон сел–Игоз. На уни вер зи те ти ма САД ра ди ли су слич но 
Ци га ру. Из ме ђу  оста лих. Па ул Мој зес са «Ро у змонт» ко ле џа у Пен-
сил ва ни ји94), или Мајкл Селс са Хеј вер форд ко ле џа та ко ђе у Пен-
сил ва ни ји, про фе сор упо ред них ре ли ги ја.
91)  Исто, 16.2. 1998, стр. 19–20.
92)  Та квим, исто, стр. 75.
93)  Ви де ти нпр. Nor man Ci gar, Ser bia’s Ori en ta li stists and Islam, u Isla mic Qu ar terly, Лон дон 

вол.28 бр.3/1994.
94)  Мој зес је од нас на ру чио текст The Ro le of the Isla mic Re li gi o us Com mu nity in the War in 

For mer Yougo sla via. Ма да је ре као да је све у тек сту тач но, од био је да га об ја ви. Текст 
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На ве де ни ана ли ти ча ри су  у ко лек ти ву са ве ћи ном  аме рич ких 
струч ња ка за ислам ства ра ли по гре шну сли ку о џи ха ду и џи хад-
ском по кре ту 95). Та кав по крет је  и Ал  Ка е да. Ба зи ра ју ћи се на 
ра ду  по ме ну тих ана ли ти ча ра Оба ве штај на за јед ни ца САД је стра-
вич но ома ши ла. Оне ко је је тре ба ло да ша ље у за твор је  по ма га ла 
и упу ћи ва ла  да се бо ре про тив  Ср ба у Бо сни и на Ко сме ту, Ру са у 
Ав га ни ста ну  итд. Па трик Ба рио, фран цу ски при пад ник УН ПРО-
ФОР у Бо сни, на су ђе њу Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу је обе ло да нио 
не ве ро ва тан про пуст  ЦИА. Ба рио је ка зао да је лич но Му ха мед 
Ата96), прет по ста вље ни  шеф 11.9.2001., био у Бо сни.  Ба рио  ци-
ти ра и на зив на се ља Ба ко ти ћи где је Ати но при су ство за бе ле же но. 
Ста вља ње Ате у за твор у том тре нут ку би мо жда спре чи ло 11.9 97). 
Те ин фор ма ци је Ба рио  је  до био од бо сан ске оба ве штај не слу жбе, 
а њу је ваљ да  кон тро ли са ла ЦИА.   За вр шни из ве штај кон гре сне 
ко ми си је САД, ко ја је ис тра жи ва ла 11.9 , го во ри о тро ји ци атен та-
то ра од  11.9 ко ји су про у зро ко ва ли по ги би ју ви ше хи ља да љу ди. 
Из ве штај го во ри о њи ма као о бор ци ма  у Бо сни про тив Ср ба од 
1992-1995. Зо ву се:Ал Ха зми, Ал Мид хар и Ха лид  ше ик Мо ха-
мед98). 

Ко смет ска си ту а ци ја је иста. Ис ти ца ње да се не ви ни  Ал бан ци 
са мо бра не од  „срп ског фа ши зма“, а то  су по ме ну ти про фе со ри 
ши ри ли а ЦИА при хва та ла, или им је обр ну то ЦИА и на ла га ла да 
та ко го во ре, су штин ски је по др жа ва ла по крет ко ји је за САД опа-
сни ји од Хи тле ра. За хва љу ју ћи то ме ислам ски екс тре ми сти су  уз 
аме рич ку и бри тан ску по моћ до шли на КИМ. Об у чи ли су се рат-
ним ве шти на ма. Ин струк то ри су им би ли аме рич ки и бри тан ски 
спе ци јал ци. Да нас  опре мље ни тим   спо соб но сти ма ли кви ди а ру 
оне ко ји су их учи ли у Ира ку и Ав га ни ста ну. Ме ђу, од Аме ри ка нац 
об у че ним те ро ри сти ма је  и чо век,  ко ји ка ђе да је на  Јућ ној срп ској 
по кра ји ни до шао јер се то укла па ло у по ли ти ку Свет ске ор га ни за-
ци је. Данс је у   у аме рич ком  за тво ру у  Гван та на му.  Аме ри кан-
ци ма је пао у у ру ке као Та ли бан.  По ве за ност са ОУН  му слу жи 
да  се бра ни од аме рич ких оп ту жби. У пи та њу је  Аустра ли ја нац  

је штам пан у Ser bian Li te rary Ma ga zi ne br.1–2 за 1998, Бе о град. Осим то га  об ја вљен је 
и на  сај ту www.ser bi an na.com,  под на зи вом :  The Ro ots of Al   Qa e da in Bo snia

95)  По гле да ти  по гре шка ма аме рич ких ана ли ти ча ра ,Jev tic Mi ro ljub, The West Must Le arn 
Islam, www.ser bi an na.com,ар хи ва Ми ро љу ба Јев ти ћа 

96)  O Му ха ме ду Ати по гле да ти:The Net work of  Ter ro rism,исто,стр.14
97)  Ци ти ра но пре ма ,По ли ти ка,Бе о град ,13.1.2005;Ви де ти исто: De metz Jean Mic hel,Isla-

mi stes:La chas se aux ter ro rists, u L’Ex press,Pa riz,01.11.2001
98)  Jir gen El ze ser,не мач ки но ви нар у НИН, Бе о град,у тек сту:“Свет.бо сан ски ђа-

ци“,4.11.2004
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Деј вид Хикс, пре о бра ће ник  на ислам и са да  се зо ве име  Мо ха мед 
Да вуд, а пре ма не ким по да ци ма и Мо ха мед ал Аустра ли ја99). Не-
мач ка оба ве штај на слу жба БНД је озна чи ла као ор га ни за то ра про-
го на Ср ба 17.3.2004 Са ме ди на Џе за и ри ја, зва ног хо џа, сво га са рад-
ни ка. Пре ма са мој БНД   Џе за и ри је  по ве зан са Ал Ка е дом. Даљ не 
ана ли зе до ка зу ју да га је оп ко ље ног Ма ке дон ци ма спа си ла аме рич-
ка вој ска. Џе за и ри је нај ка рек те ри стич ни ји пред став ник „Бе ле Ал 
Ка е де“100).  Де ло ва ње  Ал Ка е де у  Ал ба ни ји   по зна то  ЦИА још 
пре на па да на Ср би ју  1999 го ди не. У Ал ба ни ји је бо ра вио Бин Ла-
де нов  му џа хе дин  фран цу ски др жа вља нин Ше ик Клод Бен Аб дел 
Ка дер. У при су ству ЦИА  Ка дер је ор га ни зо вао  Ал бан це за џи хад 
про тив Ср ба на Ко сме ту. НА ТО   ни је имао бо љу пе ша ди ју 1999. од 
њих.  Ка дер убио  ал бан ског пре во ди о ца и  мо рао је би ти ухап шен.  
У то ку  су ђе ња Ти ра ни 1998. при знао је  , да је ту, да ство ри  ор га-
ни за ци ју  Ал Ка е де и да то ни за ко га ни је тај на101). По ред  свих  тих 
чи ње ни ца САД су му џа хе ди не   Оса ме Бин Ла де на на КИМ  стал но 
по ма га ле. Ис так ну ти ји ме ђу њи ма је  Џе за и ри бив ши пред сед ник 
вла де КИМ Ра муш Ха ра ди нај.  Ха ра ди нај  је био прет по ста вље ни 
Џе за и ри ју, ко ји му је слу жио као ве за са Бин Ла де ном.

Све то је ор га ни зо ва но под ди рект ном кон тро лом Ен гле ске и 
Аме ри ке. То је по твр дио бив ши  ми ни стар  То ни ја Бле ра, са да шњи 
на род ни по сла ник у бри тан ском пар ла мен ту, Мајкл Ми чер. По ње-
го вим  из ја ва ма лич но  је  Клин то но ва вла да и бри тан ска оба ве-
штај на слу жба ода ши ља ла ен гле ске ислам ске екс тре ми сте при пад-
ни ке ор га ни за ци је “Ал Му ха џи рун“да во де џи хад на КИМ про тив 
Ср ба102)

ЦИА  је у то ку тих ак ци ја по ка за ла  не ве ро ват ну не спо соб ност. 
За вре ме ра та на Ро гу Афри ке у Со ма ли ји про тив ге не ра ла Аиди-
да, , по сла ли су  као свог ма рин ца Аиди до вог си на. А уоп ште ни су 
зна ли да је он  Аиди дов син . Тај их је вој ник, нор мал но из дао, и 
99)  По гле да ти о то ме ин тер вју оца Деј вид Хик са www.fa ir go for da vid.org/htmlfi les/do cu-

ments.htm,по гле да ти исто и: www.qu i bla.net
100)  По гле да ти о то ме нпр.Die pre see, Беч,20.11.2004,за тим по гле да ти НИН.25.11.2004,Бе-

о град где сто ји”Био  је бо рац у Че че ни ји,об у ча вао се у Ав га ни ста ну и де ло вао као 
ко ман да нат му џа хе дин ске 112 бри га де ко ја је у ле то 2001. опе ри са ла на под руч ју Те-
то ва.У ав гу сту те го ди не 80 при пад ни ка 3/502 ба та љо на аме рич ких па до бра на ца су га 
ева ку и са ли из Ара чи но ва-за јед но са ал бан ским екс те ми сти ма и 17 нструк то ра аме рич-
ке при ват не вој не фир ме МПРИ  ко ја је об у ча ва ла ал бан ске па ра вој не фор ма ци је“. О 
„Бе лој Ал Ка е ди“ по гле да ти  ар хи ву Ми ро љу ба Јев ти ћа на www.ser bi an na.com

101)  Ци ти ра но пре ма  Alain Che va le ri as,Laguerreinfernale,lamontageBenLadenet ses
consequences,edi tion du Roc her,Pa ris,2001,стр.159

102)  Mic hael Me ac her, Bri tan now fa ces its own blow back,The  Gu ar dian,Sep tem ber 10 2005, 
Лон дон 
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пре шао на стра ну оца, а он да са  оста лим Со ма лиј ци ма уби јао и 
ули ца ма Мо га ди ша те глио сво је бив ше са бор це – аме рич ке ма рин-
це. Вој нич ко ис ку ство сте че но у САД  ис ко ри стио је, ка да је по стао 
на след ник оца, да при пре ма те ро ри сте за ак ци је про тив вој ске чи ји 
је вој ник био103). Све то ни је про ме ни ло став  Ва шинг то на пре ма  
Ал Ка е ди и у БИХ и на КИМ. Аме ри кан ци  ми сле та ће мо ћи да 
их  ис ко ри сте за се бе. Ре зул тат је да су  Ал бан ци по че ли да по ста ју  
глав на узда ни ца Бин Ла де на у Евро пи.  Али су по ред то га по ста ли  
фак тор  и на цен трал ним ислам ским про сто ри ма. У Си ри ји је при-
тво рен Илир Ха ли ли, због сум ње да је члан те ро ри стич ке ислам ске 
ор га ни за ци је“Тев хид  вал  Џи хад “што зна чи“Бож је је дин ство и 
џи хад“. Оп ту жен је да је био пре но си лац нов ца за ба зе  Би на Ла-
де на у арап ском све ту. Он је све тле пу ти и та ко као пред став ник 
„Бе ле Ал Ка е де“мо же лак ше да про ђе по ли циј ске кон тро ле104).

Аме ри кан ци ма из гле да ни је ја сно да они не мо гу да на ђу до-
вољ но љу ди ко ји су спрем ни да жр тву ју жи вот за иде ју.  На су прот 
то ме Ал Ка е да  та кве бро ји на сто ти не хи ља да. Ма са их је већ ета-
бли ра на у САД. И већ на те ри то ри ји САД ре гру ту ју до бро вољ це  за 
џи хад на КИМ105). 

Ко ри шће ње те ро ри зма за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва без 
ствар не  ана ли зе и де фи ни са ња про бле ма до вео је до стра шних по-
сле ди ца. Та кав је и 11.9. Пре све га САД а за тим и њи хо ви са ве зни-
ци су те ро ри сти ма про гла ша ва ли  не ви не а те ро ри сте скри ва ли. 
Слу чај рас па да пре ход не Ју го сла ви је је по себ но пла сти чан до каз у 
то ме сми слу. Ка ко су ме ди ји ко ри шће ни у  ту свр ху ве о ма де таљ но 
по ка зу је  Зо ран Јев то вић. Он ве ли '''Пу бли ку ју ћи те ро ри стич ке ак-
ци је ме ди ји по ста ју ва жна по лу га у про па ган ди њи хо вих по ли тич-
ко-ре ли гиј ских иде ја, па се мо же кон ста то ва ти све ве ћа ра њи вост 
гло бал не за јед ни це. Те ро ри зам увек има свој циљ, би ло да је реч 
о иде о ло шким кон фрон та ци ја ма, ет нич ким или вер ским раз ли ка-
ма, до кон крет ног де ло ва ња у де ста би ли за ци ји не ке др жа ве. Тре-
ба ја сно ис та ћи да он не ма иде о ло шку под ло гу, али у се би са др-
жи еле мен те иде о ло шког и вер ског опре де љи ва ња! Оту да по тре ба 
103)  Ци ти ра но пре ам “The New York Ti mes-AL MA NAC 2004,edi ted by John W Wright,стр.663
104)  Ци ти ра но пре ма, Pran ga ne Da mask  shqip ta rit te dyshu ar te Al Ka e des, http://www.

pes hku pa u je.com/ar chi ve/002390.html ; http://www.bal kan se cu rity.com/news/in dex.
php?l=fr&idt=140543&q=po li ti ka&end da te=2006-03-15&lo gin=&passwd= 15.3.2006

105)  AS SO CI A TED PRESS 17.9.2004   је об ја вио  у 1.23  по сле под не(ски ну то са ин тер не-
та)да је  Фе де рал ни суд у Ма ја ми ју по ди гао оп ту жни цу про тив Ад ха на Ами на Ха су на  
за то што је ре гру то вао љу де на те ри то ри ји САД за џи хад у Ав га ни ста ну,Со ма ли ји, 
Че че е ни ји и  на Ко сме ту
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убе ђи ва ња обич них љу ди да се баш они бо ре за прав ду, јед на кост 
и по ште ње, по и сто ве ћу ју ћи сво је ци ље ве са по тре ба ма на ро да или 
ре ли ги је. То је нај бо љи и нај бр жи на чин при до би ја ња ар ми је но-
вих сим па ти зе ра, чи ме се ду го роч но обез бе ђу је ре гру то ва ње но вих 
при пад ни ка. На при мер, на кон об ја вљи ва ња спор них и увре дљи-
вих ка ри ка ту ра про ро ка Мо ха ме да у дан ским, али и не ким дру гим 
европ ским ли сто ви ма, до шло је до све ко ли ког и оштрог гне ва му-
сли ман ских вер ни ка ши ром пла не те, ко ји су у но ви нар ском чи ну 
ви де ли же сто ку увре ду ко ја се не сме отр пе ти! С дру ге стра не, про-
тив ни ци исла ма су ова кво ре а го ва ње до жи ве ли као још јед ну по-
твр ду вер ског фун да мен та ли зма ко ји је опа сан, не при ро дан и фа-
та ли стич ки. Све оп шта по ли ти за ци ја ре ли ги је са мо је по го до ва ла 
да љем еска ли ра њу кон фликт не па ра диг ме, па уме сто до ди ра кул-
ту ра до би ја мо обри се су да ра ко ји ре ли ги је ту ма че као циљ жи во та! 
Те ро ри зам се за то све ви ше пред ста вља плат фор мом си ро ма шних 
и обес пра вље них, чи ме се по ред сим па ти ја осва ја ју и нов ча ни ци 
бо га тих спон зо ра, ко ји не ма ју хра бро сти да лич но уче ству ју у бор-
би, али обез бе ђи ва њем ло ги стич ке по др шке по ста ју ва жни шра фо-
ви у функ ци о ни са њу смр то но сне ма ши не ри је. Ком би на ци ја ре ли-
ги је, еко но ми је и људ ских пра ва чи ни три ја ду но вог ор га ни зо ва ња, 
ко је пот по мог ну то ме диј ски син хро ни зо ва ном по др шком свет во де 
гло бал ном су ко бу ци ви ли за ци ја!''106)

Ни ти САД ни ти оста ли за па да ни са ве зни ци ни су обра ћа ли па-
жњу на ова упо зо ре ња. За пад је упор но фор си рао и  фор си ра при чу 
о  о свим ре ли ги ја ма као  иден тич ним. Па чак иде то ли ко да ле ко да 
под у ча ва   му сли ма не исла му.  Ви ди се то из овог тек ста  ка да ци-
ти ра мо  Стејт де парт мент ко ји бра ни ислам од Оса ме Бин Ла де на. 
Ко ли ко је то ло гич но ни је  те шко за кљу чи ти. 

А ре зул та те ви ди мо.


106)  Зо ран Јев то вић, Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном по рет ку, 
у По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, Го ди на I,  бр-1-2007. До сту пан и на    http://www.po li tic san-
dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Ma sme dij ski_pre o bra zaj_te ro ri zma_i_re li gi je_u_glo bal-
nom_po ret ku.pdf   (До ступ но 29.01.09)
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In ter na ti o nal re la ti ons af ter Sep tem ber 11 re ce i ved   new 
form. Re li gion as fac tor of Po li tics ca me in everyday event 
.Past be ca me pre sent. The most im por tant fact it this con
text is ori en ta tion of the World Po li tics to fight ter ro rism 
ba sed on Isla mic con cept of holy war aga inst nonMu
slims. Se cu la ri zed   Ame ri can and Euro pean pu blic ha ve 
to use old re se arch met hods and to exa mi ne ru ling pa ra
digm. In or der to un der stand re li gi o us war in the na me 
of Islam. That hel ped to Po li to logy of Re li gion to be co me 
first sci en ces ne ces sary for un der stan ding Po li tics. Wit ho
ut Po li to logy  of Re li gion it is not pos si ble to un der stand  
all what hap pe ned a hap pen in the ter ri tory of For mer 
Yugo sla via in last de ca des of XX  cen tury. 
Keywords: Re li gion, Po li tics, World,Re li gi o us War, Re li
gi o us ter ro rism,Po li to logy of Re li gion
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ДраганР.Симић
Факултетполитичкихнаука,Београд

ЈОШ ЈЕ ДАН ПУТ О  
„ЧЕ ТИ РИ ВЕ ЛИ КЕ ДЕ БА ТЕ“ 

 (Цр ти це из исто ри је на у ке о ме ђу на род ним  
од но си ма)  
СА ЖЕ ТАК

Иаковећинаистраживачасматрадапостојивисок
степенсагласностикад јеречоисторијидисципли
неињенимразвојнимфазама,парадоксалноуправоу
тојчињеницилежипроблем.Свејевидљивији,наиме,
јазизмеђуоногаштојевишедеценијскимпонављањем
постало готовомитс једне, и стварнеисторије са
свимњенимотворенимпитањимаипротивречности
ма,сдругестране.Упркосверовањукакосуствари
поводомнастанка и развоја„областимеђународних
односа” општепознате, број оних који изнова пишу
историју дисциплине непрестано расте; подједнако
санивоаукупнихмеђународниходносаиизугловапо
јединихдржава.Нијеусвакомодовихслучајевасамо
трагањезаистиномпокретачистраживачкихнапо
ра:нереткосеутаквимпокушајималакораспознајеи
интересдаодређенимтумачењимапроцесаиставова
истакнутихтеоретичараипрактичарамеђународне
политике буду потврђена или оповргнута станови
штауактуелнимрасправама.Важно јеовдерећии
тодајепречестоинекритичкодовођењеувезуста
вовакорифејаполитичкетеоријеифилозофијечесто
ишло на штету доприноса који су пружали управо
теоретичари самих међународних односа. Тешко је,
разумесе,порицатибилокаквувезуи утемељеност
савремене теорије међународних односа у ставови
маједногТукидида,Платона,Аристотелаилиново
вековних величина у области политичкетеорије као
штосуХобс,Макијавели,Боден,...ипак,безузимања
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уобзироколностиукојимасуделовалибројниисто
ричари, филозофи илитеолози, несумњива вредност
њихових мисаоних домета неће данас имати велику
сазнајнутежину.Даине говоримооолакомпосеза
њуудалекуисторију,чакиискривљавањупојединих
ставовакакобиштобољепослужилисврситекућих
надгорњавања.
Кључ не ре чи: међународни,односи,поредак,истори
ја,теорија, наука, дебата,митологизација, контек
стуализам, презентизам, систем, реализам, идеали
зам,конструктивизам,бихејвиоризам,...

У од но су на ми ле ни јум ски ста ре од но се из ме ђу ци ви ли за ци ја, 
им пе ри ја, цар ста ва, на ро да и др жа ва, на у ка о ме ђу на род ним од-
но си ма је по вре ме ну на стан ка као за себ не ака дем ске ди сци пли не 
и да ље мла да дру штве на на у ка. Пи та ња ра та и ми ра, са рад ње и 
су ко ба, прав ног уре ђи ва ња од но са из ме ђу су бје ка та ме ђу на род-
ног си сте ма, из у ча ва на су, на и ме, са мо спо ра дич но, не си сте мат-
ски, не це ло ви то, из угло ва фи ло зо фи је и по је ди них дру гих на у ка: 
исто ри је, ди пло мат ске исто ри је, ме ђу на род ног пра ва, еко но ми је, 
ра то вод ства, вој них на у ка, ге о гра фи је, ге о по ли ти ке, стра те ги је, ан-
тро по ло ги је, де мо гра фи је, пси хо ло ги је, те о ло ги је,... Тер мин „ме-
ђу на род ни” (In ter na ti o nal) пр ви пут је упо тре бљен 1789. го ди не у 
де лу Џе ре ми Бен та ма „In tro duc tion to the Prin ci ples of Mo rals and 
Le gi sla tion”.1) Нај ве ћи број ис тра жи ва ча ме ђу на род них од но са, по-
чев од пр вих ко ра ка у ин сти ту ци о на ли за ци ји ди сци пли не два де-
се тих го ди на про шло га сто ле ћа па све до да нас, на по чет ку тре ћег 
ми ле ни ју ма, сла же се у оце ни да су са зна ња и ис ку ства про шло сти 
не за о би ла зни у из град њи ста во ва, за ко ни то сти и за ко на у са вре-
ме ној на у ци о ме ђу на род ним од но си ма. Бро де лов ским је зи ком ка-
за но, „без ура ња ња у хлад не и зе ле не ду би не исто ри је, не мо же се 
ва ља но раз у ме ти са да шњост, а још ма ње пред ви ђа ти бу дућ ност”. 
Дру гим ре чи ма то исто: да на шње пар ти је би ле су игра не, до би ја не 
или гу бље не у вре ме ни ма про шлим... Ме ђу и гра („In ter play”) исто-
ри је и те о ри је,2) су бјек тив ног и објек тив ног, као и исто ри је и со-
ци о ло ги је3) не ма са мо прак тич но-по ли тич ку упо треб ну вред ност, 
не го да је и дра го це ну по чет ну гра ђу за син те тич ко про ми шља ње 
1) Je remy Bent ham,  PrinciplesofMoralsandLegislation, Ba sil, Blac kwell, Lon don, 1789, 

1960. Na ve de no pre ma: Isto, p. 19. 
2) Џо зеф С. Нај, Јр., Какоразумеватимеђународнесукобе–уводутеоријуиисторију, 

Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2006, пре вод: Дра ган Р. Си мић
3) Реј мон Арон, Мириратмеђудржавама, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 

Срен ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2001
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ме ђу на род них од но са. Ипак, упр кос бо га тој и ра зно вр сној за о став-
шти ни ис ку ста ва, иде ја и за ми сли о од но си ма др жа ва и на ро да, 
са ма на у ка о ме ђу на род ним од но си ма је че до XX ве ка: мно го број-
ни и ра зно вр сни ста во ви и раз ми шља ња ко ји до ти чу ње но ис тра-
жи вач ко по ље не пру жа ју до вољ но осно ва да се го во ри о си сте-
мат ском про у ча ва њу ове обла сти у про шло сти. Прем да су њи хо ви 
ду хов ни до ме ти над жи ве ли ве ко ве и ми ле ни ју ме, Сун Цу, Пла тон, 
Ту ки дид, Ари сто тел, По ли би је, Ка у ти ља, Це зар, Та цит, Ав гу стин, 
Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит, То ма Аквин ски, То мас Хобс, Жан 
Бо ден, Ни ко ло Ма ки ја ве ли, Ху го Гро ци јус, Фран ци ско де Ви то ри-
ја, Мон те скје, Ру со, Кант, Ха мил тон, Џеј, Ме ди сон, Хе гел и дру ги 
ми сли о ци све до кра ја XIX сто ле ћа, не мо гу се сма тра ти и те о ре ти-
ча ри ма или ис тра жи ва чи ма ме ђу на род них од но са. 

Оту да је осно ва ни је на зва ти це ло куп но вре мен ско раз до бље 
пре осни ва ња пр вих ка те дри и ин сти ту та за из у ча ва ње ме ђу на род-
них од но са предисторијомдисциплине. Та пред и сто ри ја у тра ја-
њу од нај ма ње два ми ле ни ју ма, у де ли ма ис так ну тих ства ра ла ца 
пред ста вља те мељ без ко га би по је ди ни из у зет ни до ме ти на у ке о 
ме ђу на род ним од но си ма те шко би ли мо гу ћи. Све јед но да ли са-
вре ме ни ауто ри при зна ју ве зе из ме ђу њи хо вих да на шњих ста во ва 
и за ми сли и ове ко ло сал не ду хов не за о став шти не. Као и код не ких 
дру гих дру штве них на у ка и за на у ку о ме ђу на род ним од но си ма су, 
при ме ра ра ди, су штин ски ва жни уви ди у по је ди на тзв. „кру ци јал на 
раз до бља“4) у то ко ви ма исто ри је ка да су се до га ђа ји згу шња ва ли 
по пут енер ги је не ба на шиљ ку гро мо во да, као и ка да су у све га не-
ко ли ко ме се ци или го ди на од ре ђи ва на глав на кре та ња у на ред ним 
де це ни ја ма, по не кад и ве ко ви ма уна пред... Ни је, сто га, чуд но што 
се у ве ћи ни са вре ме них уџ бе ни ка ме ђу на род них од но са и свет ске 
по ли ти ке у тзв. до бу за ра ће них др жа ва у Ки ни (480 – 221 г.п.н.е.), 
Пе ло по не ском ра ту из ме ђу Ати не и Спар те (432 – 404 г.п.н.е.), Ма-
ки ја ве ли је вој шест на е сто ве ков ној ре не сан сној Ита ли ји, Три де се-
то го ди шњем ра ту и Вест фал ском ми ру из на ред ног се дам на е стог 
сто ле ћа или Беч ком кон гре су из 1815. го ди не, тра же и на ла зе при-
ме ри стал но сти и про ме на у то ко ви ма исто ри је ме ђу на род них од-
но са. Јер, не ма за пра во ни чег су штин ски но вог што већ ни је би ло... 
и ско ро да је био у пра ву Мар ко Ауре ли је, рим ски цар и фи ло зоф 
сто ик, ус твр див ши да онај ко је ви део са мо је дан дан, ви део је сву 
исто ри ју све та... 
4) Хен ри Ки син џер, Обновљенисвијет–Метерних,Кастлерауипроблемимира1812–

1822, На клад ни за вод Ма ти це Хр ват ске, За греб, 1976.
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Узро ци на стан ка на у ке о ме ђу на род ним од но си ма мо гу се гру-
бо по де ли ти на дру штве не и на уч не (проф. Ан дре ја Ми ле тић). Те-
шко је и не це лис ход но про це њи ва ти пре те жност ути ца ја јед не или 
дру ге гру пе узро ка. Рас пра ва о то ме ко ли ко су пре суд но по је ди ни 
ве ли ки ме ђу на род ни до га ђа ји или прак тич но-по ли тич ке по тре бе 
не ких од ве ли ких си ла до при не ли на стан ку и раз во ју на у ке о ме-
ђу на род ним од но си ма у од ре ђе ном сме ру, во ди се и да нас. При-
ста ли це тзв. кон тек сту а ли стич ког при сту па, као што је по зна то, 
углав ном сма тра ју да је ова на уч на ди сци пли на на ста ла као од-
го вор на „зах те ве” ствар не ствар но сти, те да ис тра жи ва ња ме ђу-
на род них од но са има ју сми сла са мо ако су окре ну та прак тич ним 
по тре ба ма (po licy ori en ted). Нај че шће на во ђе ни дру штве ни узро ци 
на стан ка на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, уз на гло по ве ћа ње ме-
ђу за ви сно сти и ра зно вр сних до ди ра др жа ва, на ро да и по је ди на ца 
то ком XIX ве ка услед тех нич ко-тех но ло шке ре во лу ци је, би ли су 
све ра зор ни ји и смр то но сни ји рат ни и уну тра шњи су ко би ко ји су 
вр ху ни ли у ка та кли змич ном Ве ли ком ра ту (1914-1918). Аме рич ки, 
али и ауто ри из дру гих зе ма ља, као ва жан узрок и по вод ра ђа ња на-
уч не ди сци пли не ме ђу на род них од но са ви де у по тре би САД да у 
но во на ста лим знат но сло же ни јим и про мен љи ви јим окол но сти ма, 
на пре ло му два сто ле ћа, осми сли свој спољ но по ли тич ки на ступ у 
пред сто је ћем ве ку. На ци ји ко ја је у ве ћи ни та да шњих кључ них па-
ра ме та ра мо ћи др жа ва су сти гла и пре сти гла по су ста лог хе ге мо на 
у свет ским по сло ви ма, Ве ли ку Бри та ни ју, би ла су нео д ло жно по-
треб на про ду бље на ис тра жи ва ња ме ђу на род не зби ље, објашњења 
узро ка и предвиђања кре та ња, трен до ва и про це са, а не са мо опи си 
оно га што је би ло или оно га што се са да до га ђа. Упра во је та кво 
јед но ис тра жи ва ње узро ка бри тан ске ви ше ве ков не пре вла сти ко је 
је из вео ад ми рал Ал фред Ма хан, ути ца ло на пред сед ни ка Те о до ра 
Ру звел та да за поч не из град њу рат не и тр го вач ке мор на ри це (sea 
po wer), што је не ду го за тим омо гу ћи ло да САД од лу че ис ход Пр вог 
свет ског ра та и на тај на чин три јум фал но упло ве у не мир не во де 
XX сто ле ћа као „аме рич ког ве ка”.5) 

Свест о опа сно сти ма ко ји ма рат ни су ко би пре те ме ђу на род ном 
ми ру и оп стан ку укуп ног људ ског дру штва, до ве ла је још по чет ком 
XIX ве ка, 1815. го ди не, до ства ра ња Њу јор шког ми ров ног дру штва, 
да би се већ 1816, од но сно 1821. слич на дру штва осно ва ла у Лон-
до ну и Па ри зу. Та ко је у том ду ху, 1843. го ди не у Лон до ну одр жан 

5) Ко ва ни цу „аме рич ки век” упо тре био  је 1941. го ди не по зна ти аме рич ки но ви нар и из-
да вач Хен ри Лус у тек сту ко ји је об ја вио ма га зин  Лајф.
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и пр ви Ме ђу на род ни кон грес за мир. За го вор ни ци мир не са рад ње 
др жа ва и на ро да ни су има ли мно го по ве ре ња у си стем рав но те же 
сна га ко ји је обе ле жио исто ри ју ме ђу на род них од но са у „ве ку ро-
ман ти зма”; то што то ком тих сто ти ну го ди на ни је до шло до из би-
ја ња свет ског ра та, ни је мо гло да успо ко ји све оне ко ји су у ње му 
би ли све до ци сто ти на кр ва вих ме ђу др жав них и ре ги о нал них су-
ко ба, стра них ин тер вен ци ја у уну тра шње ства ри не за ви сних и су-
ве ре них др жа ва, по бу на, гра ђан ских ра то ва,... по чев од две Ха шке 
кон фе рен ци је на пре ла ску из ве ка у век, Кар не ги је ве за ду жби не за 
ме ђу на род ни мир (Car ne gie En dow ment for  In ter na ti o nal Pe a ce) из 
1910. го ди не, де се ти не уста но ва, фон да ци ја и за ду жби на је осно ва-
но с ци љем пред у пре ђи ва ња на сил них су ко ба, прав ног уре ђи ва ња 
од но са др жа ва у ми ру и ра ту, као и с на ме ром по ди за ња све сти о 
по тре би и зна ча ју са рад ње у ме ђу на род ним од но си ма. Ни ка да до 
та да, као у го ди на ма не по сред но пред Пр ви свет ски рат, ни су од-
но си дру штве но сти, па чак и за јед ни штва, про же ли од но се у ме-
ђу на род ном си сте му др жа ва. Чи ни ло се не ки ма да је до та да шња 
ин сти ту ци о на ли за ци ја ме ђу на род ног ор га ни зо ва ња уз „на уч но” 
до ка за ну не ис пла ти вост ра та6), учи ни ла „нај о штри ји дру штве ни 
су коб”7) (проф. Ан дре ја Ми ле тић) пре ва зи ђе ним. 

Мо жда нај ва жни ји дру штве ни раз лог да се на је дан нов на-
чин, ор га ни зо ва но и си сте мат ски, при сту пи из у ча ва њу узро ка ра та 
и усло ва за мир, ле жи у стра ху ко ји је иза звао Ве ли ки рат са свим 
ње го вим по сле ди ца ма. Не тре ба за бо ра ви ти да су на ру ше ви на ма 
он да шње Евро пе, у исто ри ју оти шла и три цар ства, Ру ско, Ото-
ман ско и Хаб сбур шко... још се тај шок ни је сти шао, а на Ис то ку је 
из вр шен „бољ ше вич ки ју риш на не бо”, ство ре на је пр ва тзв. про-
ле тер ска др жа ва уз на ја ву „но вих” ме ђу на род них од но са, спољ не 
по ли ти ке и ди пло ма ти је. Свет је на гло по стао од ви ше сло жен, а 
до га ђа ји и про це си ско ро не у хва тљи ви за пред ви ђа ње: под јед на ко 
гле да но са ни воа це ли не или укуп них ме ђу на род них од но са ко ји ма 
су се до та да ба ви ле ус пут и де ли мич но  фи ло зо фи ја и дру ге на уч-
не ди сци пли не; с дру ге стра не, из угла по је ди них др жа ва се ја ви ла 
прак тич но-по ли тич ка по тре ба сна ла же ња у ко ви тла ци ма „до га ђај-
не пра ши не” но вих од но са. Не за о би ла зна чи ње нич на гра ђа ко ју су 
6) Nor man An gell, TheGreatIllusion:AStudyoftheRelationofMilitaryPower in Na ti ons to 

The ir Eco no mic and So cial Advan ta ge,  He i ne mann, Lon don, 1910, или од ред ни цу ко ја се 
од но си на до при нос Нор ма на Ен џе ла на у ци о ме ђу на род ним од но си ма у: Mar tin Grif-
fiths, FiftyKeyThinkersinInternationalRelations,Routledge, Lon don, 2005, pp. 53- 57. 

7)  Ви де ти: Ан дре ја Ми ле тић, „Рат“, у: Ми лан Ма тић, Ми лан По ду на вац, (Прир.), Енци
клопедијаполитичкекултуре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 953-964. 
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обез бе ђи ва ле оста ле ди сци пли не по пут ме ђу на род ног пра ва, исто-
ри је ди пло ма ти је, спољ не по ли ти ке или ра то вод ства по ка за ле су 
се као не до вољ не да се упот пу ни мо за ик на ста ју ћих из ме ње них 
ме ђу на род них од но са. 

На осно ву све га ре че ног, осно ва но се мо же за кљу чи ти да је 
Пр ви свет ски рат нај ви ше ути цао на осни ва ње ме ђу на род них од-
но са као са мо стал не ака дем ске ди сци пли не. На у ка о ме ђу на род-
ним од но си ма за по чи ње свој жи вот у за чу ђе но сти ка ко је та ко не-
што као што је био Ве ли ки рат, уоп ште мо гло да се до го ди, сма тра 
Крис Бра ун8) 

У ин сти ту ци о нал ном раз во ју, пр ви ко рак учи њен  је осни ва-
њем Оде ље ња ме ђу на род не по ли ти ке при Уни вер зи те ту Абе ри-
ствит, у Вел су, 1919. го ди не. Ка те дра је но си ла име 28. аме рич-
ког пред сед ни ка Ву дро Вил со на, а пр ви про фе сор пред ме та под 
на зи вом In ter na ti o nal World Po li tics био је Ал фред Зи мерн (sir Al-
fred Zim mern)9). Већ у на чи ну на стан ка овог нај ста ри јег Оде ље-
ња ме ђу на род не по ли ти ке ви ди се за јед нич ко уче шће, си нер ги ја, 
по ли тич ког ин те ре са и по тре бе ства ра ња но ве на у ке, политичара,
истраживачаифинансијскихмоћника... Тре ба ре ћи да је овај ин-
сти ту ци о нал ни за ме так, та ко ђе, сво јом пот по ром омо гу ћио Деј вид 
Деј вис, члан бри тан ског пар ла мен та и ло кал ни фи лан троп.10)  Убр-
зо за тим, 1920. го ди не, у Лон до ну је осно ван и Кра љев ски ин сти-
тут за ме ђу на род не по сло ве (The Royal In sti tu te of In ter na ti o nal Af-
fa irs), по зна ти ји као Ча там Ха ус (Cha tam Ho u se)11); ути цај ни Са вет 
за спољ не од но се (Co un cil on Fo re ign Re la ti ons) уста но вљен је у 
Њу јор ку го ди ну да на ка сни је.12) Ме ђу на род ни од но си се у Сје ди-

8) Chris Brown, Kir sten Ain ley, UnderstandingInternationalRelations, p. 9. 
9) Ви де ти ши ре о ње му у: Mar tin Grif fiths, FiftyKeyThinkersinInternationalRelations, Ro-

u tled ge, Lon don, 2005, pp. 100- 105. 
10)  Ви де ти ши ре о исто ри ја ту на стан ка ове ди сци пли не по дат ке до ступ не на сај ту Уни-

вер зи те та Абе ри ствит. Full Hi story of The De part ment of In ter na ti o nal Po li tics In ter net 
06/08/04 http://www.aber.ac.uk/in ter pol/hi story-1.html

11) Ча там Ха ус је дру ги на зив за овај ин сти тут. Име је до би ло пре ма на зи ву зда ња у ко јем 
се Ин сти тут на ла зи од 1923. го ди не. На и ме, у тој ку ћи не ка да су жи ве ла три бри тан ска 
пре ми је ра, укљу чу ју ћи Ви ли ја ма Пи та ста ри јег ко ји је но сио ти ту лу Гро фа од Ча та ма 
(дру га два су би ли Едвард Стен ли и Ви ли јем Глед стон). Од 2004. го ди не овај Ин сти тут 
но си име Ча там Ха ус, прем да се у по сло ви ма ко ји су ве за ни за прав ни су бјек ти ви тет 
и фи нан си је још увек зо ве Кра љев ски Ини стут за ме ђу на род не по сло ве (The Royal In-
sti tu te of In ter na ti o nal Af fa irs). Ин сти тут из да је број не пу бли ка ци је, из ме ђу оста лог и 
ча со пи се као што су: TheWorldToday и InternationalAffairs.Ви де ти: www. http://www.
chat ham ho u se.org.uk/abo ut/

12) Сам Са вет за спољ не од но се из да је од 1922. го ди не ве ро ват но нај по зна ти ји ча со спис 
на све ту из обла сти ме ђу на род них од но са, Спољ ни по сло ви (Fo re ign Af fa irs). Ви де ти 
ши ре о исто ри ји ове уста но ве: http://www.cfr.org/abo ut/hi story/ 
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ње ним аме рич ким др жа ва ма, као ака дем ска ди сци пли на раз ви ја ју 
све до на ших да на углав ном као део, под по ље, по ли тич ке на у ке; на 
дру гој стра ни Атлант ског оке а на, пре све га у Бри та ни ји, по чев од 
по ме ну тог вел шког уни вер зи те та, при пад ни ци тзв. Ен гле ске шко-
ле из у ча ва ју ме ђу на род не од но се као са мо стал ну, по себ ну на у ку. 
То ком два де се тих и три де се тих го ди на XX ве ка осно ва ни су ин-
сти ту ти и ка те дре ко ји су за пред мет из у ча ва ња има ли ствар ност 
ме ђу на род них од но са.13) 

Иако ве ћи на ис тра жи ва ча сма тра да по сто ји ви сок сте пен са-
гла сно сти кад је реч о исто ри ји ди сци пли не и ње ним раз вој ним 
фа за ма, па ра док сал но упра во у тој чи ње ни ци ле жи про блем. Све је 
ви дљи ви ји, на и ме, јаз из ме ђу оно га што је ви ше де це ниј ским по на-
вља њем по ста ло го то во мит с јед не, и ствар не исто ри је са свим ње-
ним отво ре ним пи та њи ма, с дру ге стра не. Упр кос ве ро ва њу ка ко су 
ства ри по во дом на стан ка и раз во ја „обла сти ме ђу на род них од но-
са” оп ште по зна те, број оних ко ји из но ва пи шу исто ри ју ди сци пли-
не не пре ста но ра сте; под јед на ко са ни воа укуп них ме ђу на род них 
од но са и из угло ва по је ди них др жа ва. Ни је у сва ком од ових слу-
ча је ва са мо тра га ње за исти ном по кре тач ис тра жи вач ких на по ра: 
не рет ко се у та квим по ку ша ји ма ла ко рас по зна је и ин те рес да од-
ре ђе ним ту ма че њи ма про це са и ста во ва ис так ну тих те о ре ти ча ра и 
прак ти ча ра ме ђу на род не по ли ти ке бу ду по твр ђе на или опо врг ну та 
ста но ви шта у ак ту ел ним рас пра ва ма. Ва жно је ов де ре ћи и то да је 
пре че сто и не кри тич ко до во ђе ње у ве зу ста во ва ко ри фе ја по ли тич-
ке те о ри је и фи ло зо фи је че сто ишло на ште ту до при но са ко ји су 
пру жа ли упра во те о ре ти ча ри са мих ме ђу на род них од но са. Те шко 
је, раз у ме се, по ри ца ти би ло ка кву ве зу и уте ме ље ност са вре ме не 
те о ри је ме ђу на род них од но са у ста во ви ма јед ног Ту ки ди да, Пла-
то на, Ари сто те ла или но во ве ков них ве ли чи на у обла сти по ли тич ке 
те о ри је као што су Хобс, Ма ки ја ве ли, Бо ден,... ипак, без узи ма ња 
у об зир окол но сти у ко ји ма су де ло ва ли број ни исто ри ча ри, фи ло-
зо фи или те о ло зи, не сум њи ва вред ност њи хо вих ми са о них до ме та 
не ће да нас има ти ве ли ку са знај ну те жи ну. Да и не го во ри мо о ола-
ком по се за њу у да ле ку исто ри ју, чак и ис кри вља ва њу по је ди них 
13)  Та ко је 1927. го ди не у Же не ви, та да се ди шту Ли ге на ро да, осно ва на пр ва Уни вер зи те-

ска ин сти ту ци ја ко ја је у пот пу но сти би ла по све ће на из у ча ва њу ме ђу на род них од но са. 
Реч је о Уни вер зи тет ском Ин сти ту ту за ви со ке ме ђу на род не сту ди је (Institutuniversi
tairedehautesetudesInternationales). На ред не го ди не у САД је осно ван је Ко ми тет за 
за ме ђу на род не од но се (Com mit tee on In ter na ti o nal Re la ti ons) што је би ла пр ва ви со ко-
о бра зов на уста но ва на ко јој су се про у ча ва ли ме ђу на род ни од но си.  Два слав на име на 
овог Ко ми те та би ли су про фе со ри Квин си Рајт и Ханс Ј. Мор ген тау.
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ста во ва ка ко би што бо ље по слу жи ли свр си те ку ћих над гор ња ва-
ња.    

Уз опи си ва ње и ту ма че ње исто ри је за по тре бе да на шњих 
спо ре ња ко је се, ина че, на зи ва презентизам, гру бо де ле ћи, дру гу 
гру пу исто ри ча ра ди сци пли не ко ји раз вој на у ке о ме ђу на род ним 
од но си ма по ве зу ју са не ким ва жним, пре крет ним до га ђа ји ма у ре-
ла но сти ме ђу на род не по ли ти ке, на зи ва мо контекстуалистима. За 
не ке од при пад ни ка ове дру ге ску пи не, на ди сци пли ну ди рект но и 
њен раз вој су пре суд но ути ца ли чак и ве ли ки за о кре ти у спољ ној 
по ли ти ци САД. У ова квом на чи ну раз ми шља ња је при мет но сво ђе-
ње јед не дру штве не на у ке на пу ки објект ути ца ја фак то ра спољ не 
сре ди не. Не за не ма ру ју ћи де ло ва ње ег зо ге них чи ни ла ца, за на у ку о 
ме ђу на род ним од но си ма је по на шем ми шље њу ва жни је раз ма тра-
ти ка ко је са ма ди сци пли на од го ва ра ла на иза зо ве ко ји су до ла зи ли 
из ва на. 

У нај ве ћем бро ју при ме ра пи са ња исто ри је ди сци пли не, на-
во де се сле де ће фа зе кроз ко је је на у ка о ме ђу на род ним од но си ма 
на вод но про шла, по чев од два де се тих го ди на XX сто ле ћа: иде а ли-
зам (уто пиј ски па ци фи зам и ле га ли зам), ре а ли зам, би хеј ви о ри зам, 
пост би хеј ви о ри зам, нео ре а ли зам, ра ци о на ли зам, пост по зи ти ви зам 
и кон струк ти ви зам. На ро чи то је сли ка пр ве три фа зе то ли ко рас-
про стра ње на и при хва ће на, да је да нас ма ло ко до во ди у пи та ње. 
Хе дли Бул, та ко, го во ри о три та ла са успе шне те о риј ске ак тив но-
сти: иде а ли стич ком или про гре си ви стич ком ко ји је пре о вла ђи вао 
у два де се тим и ра ним три де се тим го ди на ма; ре а ли стич ке или кон-
зер ва тив не те о ри је су се раз ви ја ле по чев од ка сних три де се тих до 
ра них пе де се тих ка да су до жи ве ле свој вр ху нац за сту пље но сти 
у ту ма че њу ме ђу на род не по ли ти ке; у ка сним пе де се тим и то ком 
ше зде се тих го ди на од ви ја ла се жу стра рас пра ва из ме ђу тра ди ци-
о нал ног при сту па из у ча ва њу ме ђу на род них од но са и но ви на ко је 
су, пре све га, у ме то до ло шком по гле ду до но си ли би хеј ви о ри зам и 
си стем ска те о ри ја14) 

При сту па ју ћи на ова кав на чин исто ри ји ди сци пли не, иде а-
ли стич ки и уз пре те ра на по јед но ста вљи ва ња, пре ви ђа ју се не ка 
круп ни ја пи та ња: по чев од то га да ли су се чу ве не „Ве ли ке де ба-

14) He dley Bull, “The The ory of In ter na ti o nal Po li tics, 1919-1969”, in: Brian Por ter, Ed., The
AberystwythPapers: InternationalPolitics 19191969, Ox ford Uni ver sity Press, Lon don, 
1972, p. 33. на ве де но пре ма: Brian C. Schmidt, “On the Hi story and Hi sto ri o graphy of In-
ter na ti o nal Re la ti ons”, in: Wal ter Car lsna es, Tho mas Ris se, Beth A. Si mons, Eds., Handbook
ofInternationalRelations, pp. 3-4. 
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те” уоп ште од и гра ле; по том, у улеп ша ним ту ма че њи ма по ме ну тих 
рас пра ва ис пу шта се из ви да чи тав низ су штин ских спо ро ва и њи-
хо вих уче сни ка... та ко се да нас и сре ће мо са по ја вом да по је ди ни 
те о ре ти ча ри ме ђу на род них од но са рас пра вља ју већ рас пра вља но 
све твр де ћи ка ко ори ги нал но ми сле, а у ства ри, „про на ла зе” то-
чак... 

Кри тич ким и про ду бље ним ис тра жи ва њем исто ри је ди сци-
пли не, из ме ђу оста лог, ода је се при зна ње и мно гим нео прав да но 
за бо ра вље ним те о ре ти ча ри ма; нај по сле, је дан та кав на пор је не из-
бе жан уко ли ко же ли мо да утвр ди мо и пра во по ре кло, ин сти ту ци о-
нал ни оквир, ди сци пли нар не и ге о граф ске гра ни це на у ке о ме ђу на-
род ним од но си ма. За по че так, нео п ход но је раз би ти пред ра су ду о 
ње ном праволинијском,узлазном раз во ју; у том ци љу нам ко ри сти, 
до ду ше по сред но, и Ку но ва фи ло зо фи ја на у ке ко ја убе дљи во по би-
ја ве ро ва ње у про гре си стич ка ту ма че ња раз во ја при род них на у ка, 
уво де ћи у ана ли зу за ми сли парадигмеидисконтинуитета.15)

Кла сич на об ја шње ња исто ри је на у ке о ме ђу на род ним од но си-
ма, под ле жу ћи иза зо ву на вод но стал ног, не пре ки ну тог на прет ка у 
фа зном раз во ју ди сци пли не, усред сре ди ла су се на че ти ри тзв. Ве-
ли ке де ба те. 

Пр ва та ква Ве ли ка де ба та ко ју мно ги на зи ва ју и те мељ ним 
ми том ове ди сци пли не, од и гра ла се из ме ђу ме ђу рат них иде а ли-
ста и по сле рат них ре а ли ста; вре мен ски за хва та раз до бље од ра-
них два де се тих, све до кра ја пе де се тих го ди на XX ве ка. Пре ва гу 
у том ви ше де це ниј ском су че ља ва њу ар гу ме на та и ста во ва од не ли 
су за го вор ни ци ре а ли стич ког при сту па усме ра ва ју ћи мла ду на у-
ку у прав цу ис тра жи ва ња „ствар не” ствар но сти, тј., усме ри ли је 
на ба вље ње прак сом ме ђу на род не по ли ти ке и од го ва ра ње на ње не 
по тре бе. „Су пер и ор ност” овог при сту па ме ђу на род ним од но си ма 
по твр ђе на је из би ја њем Дру гог свет ског ра та и не у спе хом ме ђу рат-
них на по ра и глав не уста но ве ме ђу на род не без бед но сти, Дру штва 
на ро да, да са чу ва мир, учи ни ла је ско ро из ли шним па жљи ви је ис-
тра жи ва ње ми шље ња и ди ле ма те о ре ти ча ра ко ји су по јед но ста-
вље но озна ча ва ни као гру па уто пиј ских па ци фи ста и ле га ли ста. 
Њи ма је за ме ра но то што су се, на вод но, ба ви ли по ку ша ји ма про-
ме не ме ђу на род не по ли ти ке пу тем из град ње ста бил ног ме ђу на род-
ног прав ног по рет ка, ме ђу на род них ор га ни за ци ја и учвр шћи ва ња 

15) Tho mas S. Kuhn, TheStructureofScientificRevolution, Chi ca go Uni ver sity Press, Chi ca go, 
1970, Se cond Edi tion
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си сте ма ко лек тив не без бед но сти оте ло вље ног у Дру штву на ро да, 
нео сно ва но при то ме за не ма ру ју ћи ре ал ност од но са из ме ђу др жа-
ва и на ро да. По бе да ре а ли ста ту ма чи се и да нас, у ова квом по јед но-
ста вље ном при сту пу, као ко рак на пред у раз во ју ди сци пли не ка да 
су, по та квим ту ма че њи ма, те шке по сле ди це и гор ке под у ке ИИ 
свет ског ра та до при не ле да она на пу сти сво ју пр ву иде а ли стич ку, 
„мла да лач ку” фа зу, и усме ри се на твр де од но се мо ћи, про бле ме 
без бед но сти и на ци о нал ног ин те ре са, тј., је зи ком Ма ки ја ве ли ја ка-
за но, на у ка о ме ђу на род ним од но си ма је на пре до ва ла од ба вље ња 
оним ка ко би тре ба ло да бу де, ка ис тра жи ва њу ме ђу на род не ства ри 
ка ква за и ста је сте.16) 

У тзв. дру гој Ве ли кој де ба ти су ко би ли су сво је ста во ве за пра во 
за го вор ни ци два ме то до ло шка при сту па: тра ди ци о нал ног и „на уч-
ног”.17) Ову де ба ту је обе ле жи ла оштра по ле ми ка из ме ђу дво ји це 
по зна тих те о ре ти ча ра – Хе дли Бу ла и Мор то на Ка пла на.18) Као и 
у слу ча ју по ли тич ких на у ка, у те жњи да се до стиг не ста тус „пра-
ве” на у ке, уз узи ма ње за узор упра во при род них на у ка, за го вор ни-
ци тзв. на уч ног при сту па су сма тра ли да је мо гу ће и по жељ но у 
из у ча ва њу ме ђу на род не по ли ти ке ко ри сти ти до стиг ну ћа ло гич ког 
по зи ти ви зма, хи по те тич ко-де дук тив не ме то де и би хеј ви о ри зма, с 
ци љем да ре зул та ти до ко јих се до ла зи ис тра жи ва њем по ја ва ме-
ђу на род ног жи во та бу ду ег закт но мер љи ви, има ју нај ви шу мо гу ћу 
оп штост ва же ња и бу ду ин тер су бјек тив но про вер љи ви... У бор би 
за при зна ње ста ту са по себ не на у ке, те о ре ти ча ри ме ђу на род них од-
но са су на во ди ли и по зна ти Вај тхе дов став из 1925. го ди не у ко ме 
он твр ди да „са вре ме на на у ка по чи ње... по ме ра њем (ње ног) те жи-
шта са Ари сто те лов ске ме то де кла си фи ка ци је на Пла то ни стич ко-
Пи та го реј ски ме тод ме ре ња, прем да је кла си фи ка ци ја нео п ход на 
за уре ђе но, ло гич ко ми шље ње.”19) 

Рас пра ва о свр сис ход но сти при ме не по зи ти ви стич ких и ем-
пи рич ких ме то да при род них на у ка у ис тра жи ва њу ме ђу на род них 
од но са је, у нај ма њу ру ку, до при не ла из о штра ва њу на уч ног иден-

16) Brian C. Schmidt, “On the Hi story and Hi sto ri o graphy of In ter na ti o nal Re la ti ons”, in: Wal ter 
Car lsna es, Tho mas Ris se, Beth A. Si mons, Eds., HandbookofInternationalRelations, pp. 
10-11. 

17) Исто, p. 11. 
18) He dley Bull, “In ter na ti o nal The ory: The Ca se for a Clas si cal Ap pro ach”, WorldPolitics, Vol. 

18, No. 3, pp. 361-377; Mor ton Ka plan, “The New Gre at De ba te: Tra di ti o na lism vs. Sci en ce 
in In ter na ti o nal Re la ti ons”, WorldPolitics, Vol. 19, No. 1, pp. 1-20. 

19) Al fred North Whi te he ad, ScienceandtheModernWorld, Mac mil lan, New York, 1925, pp. 
41-44. na ve de no pre ma: Ja mes E. Do ug herty, Ro bert L. Pfaltzgraff, Jr., ContendingTheories
ofInternationalRelations–AComprehensiveSurvey, p. 19. 
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ти те та ди сци пли не. Те шко је спо ри ти ве ли ки зна чај ко ји су том по-
гле ду има ли при ме на си стем ске те о ри је у из у ча ва њу ме ђу на род не 
по ли ти ке (Ка план, 195720)), те о ри ја ко му ни ка ци ја и ки бер не ти ке 
(Дојч, De utsch, 1953, 1964.)21), ра на те о ри ја ига ра (Ше линг, Schel-
ling, 1960.)22), као и до при нос те о ри је од лу чи ва ња (Снај дер, Sny-
der; Брук, Bruck; Са пин, 1954, 1962.)23),...

Нео п ход но је ис та ћи да су, раз у ме се, и за го вор ни ци ма тзв. 
на уч ног при сту па би ле са свим ја сне пред но сти, али и огра ни че-
ња јед ног ова квог ме то до ло шког по ступ ка. Они се ни су ли би ли да 
у том сми слу ис так ну па ра диг мат ске од ли ке кла сич ног ре а ли зма 
као и по тре бу да се ње го ва са знај на и прак тич на вред ност очу ва. 
Го ди на ма по сле тзв. Хе рој ске де це ни је ме то до ло шких рас пра ва у 
про це су кон сти ту и са ња на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, Џо зеф  
Нај је је згро ви то ис ка зао по ме ну те про тив реч но сти ре кав ши ка ко 
„ме ђу на род на по ли ти ка ни је на у ка ко ја под ра зу ме ва рад у ла бо ра-
то ри ја ма. Мо гућ ност из во ђе ња кон тро ли са них екс пе ри ме на та не 
по сто ји јер је не мо гу ће да не ке ства ри одр жа ва те у не про ме ње ном 
ста њу – по сма тра ју ћи при то ме дру ге ко ји се ме ња ју. Ари сто тел је 
ре као ка ко се мо же би ти пре ци зан (та чан, прим. пи сца) у би ло ко јој 
на у ци оно ли ко ко ли ко то њен пред мет до пу шта. Не по ку ша вај те да 
бу де те пре ви ше пре ци зни уко ли ко ће та пре ци зност би ти ла жна. У 
ме ђу на род ној по ли ти ци по сто ји то ли ко мно го ва ри ја бли, та ко се 
мно го про ме на де ша ва у исто вре ме, да су до га ђа ји пре ви ше де тер-
ми ни са ни – тј., има ју пре ви ше узро ка.”24) 

Исто ри ча ри ди сци пли не су нај ма ње са гла сни у по гле ду тзв. 
тре ће Ве ли ке де ба те ко ја се од и гра ва ла по чет ком осам де се тих го-
ди на про шло га сто ле ћа.25) Ова рас пра ва се нај че шће опи су је као 
су че ља ва ње пред став ни ка три па ра диг ме: ре а ли стич ке, плу ра ли-
20) Mor ton Ka plan, SystemandProcessinInternationalPolitics, John Wi ley, New York, 1957.
21) Karl W. De utsch, NationalismandSocialComunication, MIT Press, Vam brid ge, MA, 1953; 

Karl W. De utsch, TheNervesofGovernment, The Free Press, New York, 1964.
22) Tho mas C. Sche ling, TheStrategyofConflict, Ox ford Uni ve srity Press, New York, 1960.
23) Ric hard C. Snyder, H. W. Bruck, Bur ton Sa pin, De ci sion –Ma king as am Ap pro ach to the 

Study of In ter na ti o nal Po li tics, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1954; Ric hard C. Sny-
der, H. W. Bruck, Bur ton Sa pin, Eds., ForeignPolicyDecisionMaking, The Free Press, New 
York, 1962.

24)    Џо зеф С. Нај, Јр., Ка ко раз у ме ва ти ме ђу на род не су ко бе – увод у те о ри ју исто ри ју, оп. 
цит. стр. 82. 

25) Brian C. Schmidt, “On the Hi story and Hi sto ri o graphy of In ter na ti o nal Re la ti ons”, in: Wal ter 
Car lsna es, Tho mas Ris se, Beth A. Si mons, Eds., HandbookofInternationalRelations, pp. 
11-12. 



- 1476 -

ДраганР.Симић ЈОШЈЕДАНПУТО„ЧЕТИРИВЕЛИКЕДЕБАТЕ”

стич ке и струк ту ра ли стич ке. Ипак, ис тра жи ва чи усло ва и узро ка 
на стан ка и раз вој ног пу та на у ке о ме ђу на род ним од но си ма сло жи-
ли су се  по во дом јед ног ва жног ста ва: по сле тре ће Ве ли ке де ба те 
ко ја је окон ча на без по бед ни ка, по ста ло је ско ро бе ло да но свим 
уче сни ци ма спо ре ња да је упо ре до по сто ја ње све три па ра диг ме, 
као и не ких дру гих и друк чи јих обра за ца ту ма че ња те о ри је и прак-
се ме ђу на род них од но са и гло ба ли зо ва не свет ске по ли ти ке ле ги-
тим но и, што је нај зна чај ни је, нео п ход но за њи хо во це ло ви то и 
про ду бље но раз у ме ва ње. Рас про стра ње но је уве ре ње да је ре а ли-
зам на ро чи то то ком се дам де се тих го ди на про шло га ве ка по ка зао и 
не ке те мељ не, „си стем ске”, не до стат ке: под јед на ко у по гле ду пред-
ви ђа ња нај круп ни јих до га ђа ја, као и у об ја шња ва њу ко ре ни тих и 
бр зих про ме на ко је су се од и гра ва ле тих го ди на у ме ђу на род ној 
ствар но сти. Ово се по себ но од но си на сво је вр сни струк ту рал ни 
ма њак ре а ли стич ке па ра диг ме да уоп ште рас по ло жи вим ана ли тич-
ким сред стви ма ре ги стру је, а ка мо ли увер љи во про ту ма чи кре та ња 
и про ме не у ме ђу на род ним еко ном ским од но си ма као и по сле ди-
ца ма ко је су оне оста вља ле на рас по ред мо ћи и об лик ме ђу на род-
ног си сте ма и ње го во пре ра ста ње у свет ски си стем. За хук та ва ње 
гло ба ли за ци је кроз раз гра на ва ње и убр за ва ње тзв. сло же не ме ђу-
за ви сно сти, ши ре ње за ми сли без бед но сти на но ве ни вое и ди мен-
зи је јед но став но је „ис кли зну ло” из ре а ли стич ке кон цеп ту ал не и 
ка те го ри јал но-пој мов не мре же. Но вим обра сци ма раз у ме ва ња и 
ту ма че ња ме ђу на род не зби ље у до при но си ма те о ри ја ком плек сне 
ме ђу за ви сно сти (Nye, Ke o ha ne, 1979.), свет ског си сте ма (Wal ler ste-
in, 1974, 1980.), те о ри је за ви сно сти (Car do so и Fa let to, 1979, Еванс, 
1979.), као и дру гим при сту пи ма, до ве де не су у пи та ње основ не 
по став ке ре а ли стич ке те о ри је ка кву смо по зна ва ли де це ни ја ма пре 
то га. По чев од усред сре ђе но сти ре а ли ста на др жа ву, на гла ша ва ња 
не за ви сно сти су ве ре не др жа ве у од но су на ра сту ћу ме ђу за ви сност; 
кри ти ча ри ре а ли стич ке те о ри је су се на ро чи то усме ри ли на по де-
лу на тзв. ви со ку и ни ску по ли ти ку (вој на и без бед но сна пи та ња с 
јед не, и еко ном ска, еко ло шка и про бле ми људ ских пра ва, с дру ге 
стра не). Као још јед на од по сле ди ца тре ће Ве ли ке де ба те, ме ђу на-
род на по ли ти ка је, уз ме ђу на род ну без бед ност, пре свих учин ком 
Ро у зкрен са, Штај на и Ка цен штај на, по ста ла у нај ма њу ру ку јед на-
ко зна чај но под по ље на у ке о ме ђу на род ним од но си ма.

Не где у ово вре ме, кра јем се дам де се тих го ди на XX сто ле ћа, 
по ја ви ла се и бра ву ро зна те о риј ска кон струк ци ја Ке не та Вол ца 
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под на сло вом „Те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке”26). Те о ри ја струк-
ту рал ног ре а ли зма или нео ре а ли зма је уне ла „све жу крв” у већ та-
да ане мич ну ре а ли стич ку па ра диг му ко ја је све ма ње би ла у ста њу 
да да је увер љи ве од го во ре на из ме ње ну ме ђу на род ну ствар ност. 
Вол цо ва те о ри ја је у ве ли кој ме ри по мо гла ре а ли стич кој те о ри ји 
ме ђу на род них од но са да за др жи по треб не ве зе са ре ал но шћу, на 
ко ју се, ина че, по зи ва ла гор љи ви је од дру гих те о ри ја. 

То ком осам де се тих го ди на про шло га ве ка, ја ви ли су се и дру-
ги по сле по зи ти ви стич ки при сту пи (пост мо дер ни зам, фе ми ни зам, 
по сле марк си зам, сту ди је ми ра, кри тич ка те о ри ја, постструк ту ра-
ли зам,...), ко ји су се раз ви ја ли у оштром про тив ста ву у од но су на 
до та да глав не шко ле у те о ри ји ме ђу на род них од но са: ре а ли зам, 
ли бе ра ли зам и марк си зам. Постструк ту ра ли сти, при пад ни ци кри-
тич ке те о ри је и за го вор ни це фе ми ни зма за пра во су за тво ри ли тре-
ћу Ве ли ку де ба ту и отво ри ли но ве рас пра ве ко је тра ју и да нас. На-
спрам овог ша ро ли ког ску па при сту па, гру пи шу се у тзв. нео-нео 
син те зи, за го вор ни ци нео ре а ли зма и нео ли бе ра ли зма.27)  

Пи са ње исто ри је ди сци пли не у ин те ре су и за по тре бе да на-
шњих рас пра ва, уз нео сно ва но по јед но ста вљи ва ње на гла ша ва њем 
че сто не по сто је ћих „оштрих” дис кон ти ну и те та и ду би о зних ди хо-
то ни ја, знат но је оте жа ло кон сти ту и са ње на у ке о ме ђу на род ним од-
но си ма. Улеп ша не, по не кад и са мо прет по ста вље не рас пра ве за рад 
до ка зи ва ња „на прет ка” у „уз ла зном”, фа зном, раз во ју ди сци пли не 
учи ни ле су ште ту упра во мла дој на у ци о ме ђу на род ним од но си ма. 
По ред већ по ми ња них не до у ми ца по во дом пи та ња да ли су се (по-
себ но пр ва Ве ли ка де ба та) уоп ште од и гра ле, ова квим при сту пом 
су пре ви ђе не мно ге ни јан се, ди ле ме и про тив реч но сти код те о ре-
ти ча ра ко ји су ола ко и јед но стра но озна ча ва ни као нпр., ле га ли сти, 
иде а ли сти, уто пиј ски па ци фи сти,... Ка да да нас ис тра жу је мо уку-
пан до при нос по је ди них те о ре ти ча ра ко ји су свр ста ва ни у уна пред 
при пре мље не гру пе, су сре ће мо се у ве ћи ни слу ча је ва, у ства ри, са 
на уч ни ци ма ко ји су нај че шће са мо оба зри во да ва ли пред ност не-
ким узро ци ма или чи ни о ци ма, не ис пу шта ју ћи при то ме из ви да и 
ува жа ва ју ћи сву сло же ност ме ђу на род не зби ље, пра вог си ле ства 
од ва ри ја бли ко је опре де љу ју про це се... И ка да су не ки од њих, 

26) Ken neth N. Waltz, Theoryof InternationalPolitics, McGraw Hill, New 
York, 1979; Ви де ти за срп ско изад ње ове књи ге: Ке нет Н. Волц, Теоријамеђународне
политике, Ale xan dria Press, Цен тар за ци вил но-вој не од но се, Бе о град, 2008.

27) Brian C. Schmidt, “On the Hi story and Hi sto ri o graphy of In ter na ti o nal Re la ti ons”, in: Wal ter 
Car lsna es, Tho mas Ris se, Beth A. Si mons, Eds., HandbookofInternationalRelations, p. 12.  
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при ме ра ра ди, ви де ли у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и ме ђу на-
род ном јав ном пра ву уста но ве и сред ства за очу ва ње ми ра и ста-
бил но сти и ја ча ње са рад ње из ме ђу на ро да и др жа ва, ма ло ко је од 
њих при то ме за бо ра вљао на зна чај др жа ва, њи хо ву  не за ви сност, 
те ри то ри јал ност и су ве ре ност... ско ро да не ма раз ли ке, да ље, из-
ме ђу пред рат них „иде а ли ста” и по сле рат них „ре а ли ста” у ува жа-
ва њу две кључ не за ми сли око ко јих се као око сто же ра кре ће сва ка 
про ду бље на ана ли за ме ђу на род не по ли ти ке: кон це па та анар хи је 
и су ве ре но сти... Та ко је упра во због ни јан си ра ног  и  у по не че му 
про тив реч ног при сту па го то во за бо ра вљен Пит ман Бен џа мин По-
тер28) ко ји је дао дра го цен до при нос у ис тра жи ва њу ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја,..., јед на ко као што ни та ко „твр ди” ре а ли сти по пут 
Ка ра, Мор ген та уа, Ке на на или Швар це бер ге ра у сво јим за ми сли ма 
ме ђу на род не по ли ти ке и ме ђу на род не без бед но сти не од ба цу ју ме-
ђу на род не ор га ни за ци је и ме ђу на род но пра во као ва жне су бјек те и 
чи ни о це у од но си ма др жа ва и на ро да.29)

По бе да за го вор ни ка тзв. на уч ног при сту па над „тра ди ци о на-
ли сти ма” у дру гој Ве ли кој де ба ти, при ме ра ра ди, обо га ти ла је из-
у ча ва ње ме ђу на род них од но са го то во ис кљу чи во у ме то до ло шком 
по гле ду. Да ље, Ис тон (Da vid Easton)30) у по ли тич ким на у ка ма и 
Ка план31) и Ро у зкренс32) у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма ни су 
уво ђе њем и при ме ном си стем ске те о ри је ни ма ло по ри ца ли зна чај 
из у ча ва ња др жа ве или прав ну, фи ло зоф ску, исто риј ско-со ци о ло-
шку стра ну и ин дук тив ну ме то ду у ана ли зи и об ја шња ва њу по ја ва 
ме ђу на род ног жи во та. 

Кад је реч о је зич ким из ра зи ма и/или ко ва ни ца ма ко ји ма се на-
сто ји да се „за хва ти” и из ра зи ме ђу на род на ствар ност, ње ни су бјек-
ти, чи ни о ци и про це си, до нај ве ћег са др жин ског пре кла па ња до ла-
зи из ме ђу пој мо ва ме ђу на род них од но са и ме ђу на род не по ли ти ке. 

28) Pit man B. Pot ter, „Po li ti cal Sci en ce in the In ter na ti o nal Fi eld“, AmericanPoliticalScience
Review, Vol. 27, No. 3, pp. 381-391. 

29) E. H. Ca rr, TheTwentyYears’Crisis:AnIntroductiontotheStudyofInternationalRelations, 
Har per & Row, New York, 1939, 1964; Hans J. Mor gent hau, PoliticsamongNations:The
StruggleforPowerandPeace, Al fred A. Knopf, New York, 1948; Ge or ge F. Ken nan, Ameri
canDiplomacy19001950, Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1951; Ge org Schwar zen-
ber ger, PowerPolitics:AnIntoductiontotheStudyofInternationalRelationsandPostWar
Planning, McGraw-Hill, New York, 1941. 

30) Da vid Easton, The Po li ti cal System: An In qu iry in to the Sta te of Po li ti cal Sci en ce, Al fred A. 
Knopf, New York, 1953

31) Mor ton Ka plan, SystemandProcessinInternationalPolitics, John Wi ley, New York, 1957.
32) Ric hard N. Ro sec ran ce, ActionandReactioninWorldPolitics:InternationalSystemsinPer

spective, Lit tle Brown, Bo ston, 1963.
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По је ди ни ауто ри их упо тре бља ва ју и као си но ни ме. Ме ђу на род на 
по ли ти ка, по на шем ми шље њу, са мо је зич ки из о штра ва су шти ну и 
фор му, али не из ла зи из окви ра са др жа ја ди сци пли не ме ђу на род-
них од но са. Ов де је ва жно ис та ћи и да се ме ђу на род на по ли ти ка ба-
ви из у ча ва њем од но са не др жав них ак те ра и де ло ва њем чи ни ла ца и 
од ви ја њем про це са ко ји ни су пре вас ход но по ли тич ки (нпр., еко ло-
шки иза зо ви и прет ње, де мо граф ска кре та ња, гло ба ли за циј ски та-
ла си,...). Џо зеф Нај, при ме ра ра ди, у јед ном та квом ду ху од ре ђу је 
ме ђу на род ну по ли ти ку као „по ли ти ку у од су ству за јед нич ког су ве-
ре на, по ли ти ку ме ђу ен ти те ти ма  без вла да ра над њи ма”33) По ред 
ука зи ва ња на од но се су ве ре них и не за ви сних др жа ва у усло ви ма 
анар хи је, не и ха о са, што је ина че „не у рал гич но је згро” пред ме та 
ме ђу на род не по ли ти ке у ње ном кла сич ном од ре ђе њу, Нај и мно ги 
дру ги оста вља ју до вољ но про сто ра и за ис тра жи ва ње дру гих и но-
вих су бје ка та, чи ни о ца, од но са и про це са ко ји су, ина че, већ де це-
ни ја ма уна зад до при не ли да по јам ме ђу на род ни/а по ста не пре те-
сан да об у хва ти све про ме не на по зор ни ци ме ђу на род ног жи во та.

Оту да, да нас у на сло ви ма нај ве ћег бро ја уџ бе ни ка из ове обла-
сти пре о вла ђу је ко ва ни ца светскаполитикако ја нај тач ни је од ра-
жа ва на ве де не про ме не. У „гло ба ли зо ва ној свет ској по ли ти ци”, 
по ред др жа ва сво је уло ге ис пу ња ва ју и по је дин ци, не др жав ни су-
бјек ти, под на ци о нал ни, над на ци о нал ни, мул ти на ци о нал ни, тран-
сна ци о нал ни, по ја вљу ју се, та ко ђе, као ак те ри и те ро ри стич ке мре-
же34),... Гло бал на струк ту ра се ра чва у нај ма ње два пре кла па ју ћа 
„све та у све ту”: на и ме, упо ре до по сто је си стем су ве ре них др жа ва 
од бли зу две ста је ди ни ца на јед ној, и мнно го сре ди шни свет са чи-
њен од не ко ли ко де се ти на хи ља да не др жав них су бје ка та, на дру гој 
стра ни35) Ова кву сли ку још усло жња ва ју по сле ди це гло ба ли за ци је 
и ин фор ма тич ке ре во лу ци је што по вре ме но чи ни да при дев гло-
бал ни ви ше од го ва ра од при де ва свет ски.

33) Џо зеф С. Нај, Јр., Ка ко раз у ме ва ти ме ђу на род не су ко бе – увод те о ри ју и исто ри ју,  оп. 
цит. стр. 18. 

34) Ste ve Smith, John Baylis, Pa tri cia Owens, „In tro duc tion“, in: John Baylis, Ste ve Smith, Pa-
tri cia Owens, Eds., TheGlobalizationodWorldPolitics–AnIntroductiontoInternational
Relations, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2008, Fo urth Edi tion, p. 3.  

35) Ja mes N. Ro se nau, TurbulenceinWorldPoliticsATheoryofChangeandContinuity, Prin-
ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1990, p. 22.; Ja mes N. Ro se nau, “Il lu si ons of Po wer and 
Em pi re”, HistoryandTheory, The me 44, De cem ber 2005, pp. 73-87; Дра ган Р. Си мић, На
укаобезбедности–савремениприступибезбедности,СлужбенилистСРЈ,Факултет
политичкихнаука, Бе о град, 2002, стр. 15-19.
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ONE MORE WORD ON „FOUR GREAT DEBATES“
– Excerptions from  history of science on international relations –

Sum mary
Althoughmajorityofresearchersthinkthatthereisahigh
levelof concensusamongscientists regardinghistoryof
thisscientificdisciplineanditsdevelopmentalphases,pa
radoxicallyenough,thereisoneproblemwiththatfactit
self.Itisincreasinglybecomingevidentthatononeside
there isagapbetweenamythcreatedby repeatingone
andthesamethesis fordecades,andrealhistoryonthe
otherside,withitsopenissuesandcontradictions.Despite
thebeliefthatsomethesisregardingcreationanddevelop
mentof„thefieldofinternationalrelations“havebecome
generallyaccepted,anumberof thescientistsrewriting
historyofthisscientificdisciplinehasbeenconstantlyin
creasing,equallyintermsofthebroadbackgroundofin
ternationalrelationsandthestancesofcertainstates.In
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thiscasenotonlythesearchforthetruthisthepropellant
fortheresearchingefforts,butveryoftenitiseasytore
cognizewithin theseattemptsalsomotivation toconfirm
ordisaffirmthestancesincurrentongoingdebates,thro
ughvariouselucidationsoftheprocessesorthestancesof
somewellknowntheoreticiansandactiveparticipantsin
internationalpolitics.Itisalsoimportanttounderlinethat
frequentanduncriticalconnectingofthestancesofvario
uscoryphaeusofpoliticaltheoryandphilosophyhasoften
inflictedharmtopositivecontributionsoftheoreticiansof
internationalrelations.Certainlyitisdifficulttodenyany
connectionorfundationsofmoderntheoryofinternatio
nalrelationswhatsoeverinthestancesofoneTukidides,
Plato, Aristotle or medieval and early modern political
theoreticianssuchasThomasHobbes,Macchiavelli,Bo
den...However,unquestionablevalueoftheircontempla
tivespherewouldnotbesignificantlyacknowledgedwit
houttakingintoaccountthebackgroundoftheactivities
ofnumeroushistorians,philosophersor theologists.Not
tomentionsomelightresearchofancienthistory,evenso
medistortionofcertainstancesforpurposeofwinningthe
pointsincurrentongoingdebates.
KeyWords:internationalrelations,order,history,theory,
science, debate, mythologization, contextualism, presen
tism, system, realism, idealism, constructivism, behavio
urism
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1.ОГИСТКОНТИПОЗИТИВИЗАМУНАУЦИ

Mе то до ло ги ја је део ло ги ке и као ме то до ло ги ја јед не по себ не 
на у ке она је спе ци јал на ло гич ка ди сци пли на чи ји је за да так 

да про у ча ва и раз ви ја ло гич ке окви ре на уч ног са зна ња, али и ис-
тра жи вач ка сред ства и по ступ ке ко је од ре ђе на на у ка при ме њу је у 
сво јим ис тра жи ва њи ма и по мо ћу ко јих на сто ји да до ђе до но вих 
са зна ња.

Ме тод је на чин ис тра жи ва ња ко ји се при ме њу је у не кој на у-
ци1). Он је не раз двој ни са став ни део ње не ис тра жи вач ке де лат но-
сти. Са мо би јед на на у ка, у ко јој су се пре ста ла по ста вља ти но ва 
пи та ња, ко ја ви ше не на сто ји да уса вр ши сво ја зна ња, мо гла да бу де 
без ме то да. А ме то до ло ги ја, као ло гич ка ди сци пли на ко ја про у ча ва 
ме тод, раз ви ја ње го ва ло гич ка на че ла, на сто ји да си сте ма ти зу је и 
оце ни ис тра жи вач ко ис ку ство јед не на у ке, мно го је са мо стал ни ја у 
од но су пре ма ис тра жи вач кој де лат но сти од ре ђе не на у ке.
1) Гли го ри је За је ча ра но вић; Осно ви ме то до о ги је на у ке, Бе о град, 1974, стр. 17.
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За пра во, ме то до ло ги ја је ло гич ко-епи сте мо ло шка кри тич ка 
ана ли за ра зних2) ме тод ских по сту па ка и чи та вог ста ња јед не на у ке, 
она из ра ђу је кри те ри је на осно ву ко јих се утвр ђу ју исти ни тост и 
на уч на упо тре бљи вост од ре ђе них са зна ња.

О при ро ди со ци о ло ги је и о осо бе но сти ма ње ног ме то да ис кри-
ста ли зо ва ла су се три основ на ста нов ни штва:

1. Марк со во ста но ви ште;
2. по зи ти ви стич ки по гле ди Кон та, Ми ла и Дир ке ма као и 
3. ста но ви ште чи ја је основ на иде ја да из ме ђу при род них и 

дру штве них на у ка по сто је ко ре ни те епи сте мо ло шке раз ли ке. У со-
ци о ло ги ји је по нај ви ше до шло до из ра жа ја у де лу Мак са Ве бе ра.

Ме то до ло ги ја је по себ на на у ка ко ја про у ча ва и раз ви ја ло гич ке 
окви ре на уч ног са зна ња као и ис тра жи вач ка сред ства и по ступ ке 
ко ји се при ме њу ју у ис тра жи ва њи ма. Ме тод је на чин ис тра жи ва ња 
ко ји се при ме њу је у не кој на у ци. Ме то до ло ги ја је ло гич ка ди сци-
пли на ко ја про у ча ва ме тод и раз ви ја ње го ва ло гич ка на че ла и си-
сте ма ти зу је и оце њу је ис тра жи вач ко ис ку ство јед не на у ке. Ме то-
до ло ги ја је нај по треб ни ја ка да ме тод ни је до вољ но ја сан и по де сан 
за успе шно ре ша ва ње на уч них про бле ма и ка да у на уч ној прак си 
ис кр сну не ке по те шко ће. Ме то до ло ги ја је ло гич ко кри тич ка ана ли-
за ме тод ских по сту па ка и чи та вог ста ња јед не на у ке.

Огист Конт се за јед но са Ле о нар дом Хоб ха у сом озна ча ва као 
уте ме љи вач ор ган ско – ра ци о на ли стич ке те о ри је, по ко јој се дру-
штво за хва љу ју ћи људ ском ра зу му раз ви ја као по се бан део ствар-
но сти ко ја де лу је по по себ ним за ко ни ма, по себ ној струк ту ри и од-
но си ма.3) Конт је сма трао да је људ ско дру штво ре зул тат оп штег 
кон сен зу са ко ји по сто ји из ме ђу струк ту ре и функ ци је у дру штву 
ко је се по и ма као осо бен би о ло шки ор га ни зам, али и из осе ћа ња 
дру штве но сти сва ког по је дин ца с јед не, и ску па иде ја, ве ро ва ња и 
мо рал них и оста лих ко лек тив них вред но сти с дру ге стра не. Упо-
ре ђу ју ћи дру штво са би о ло шким ор га ни змом Конт је за основ ну 
ће ли ју дру штва озна чио по ро ди цу, гра до ви су би ли не ка вр ста ор-
га на, док је си стем гра до ва чи нио на род. Дру штве не кла се су би ле 
иден тич не са тки вом у би о ло шком ор га ни зму, ко ји се за раз ли ку 
од дру штве ног, ни је ме њао а ни ти раз ви јао. Ипак, из по ро ди це и 
осо бе них по ро дич них од но са раз ви ја се град, а из ово га јед на ши-
2)  Љу би ша Р. Ми тро вић; Со ци о ло ги ја, Бе о град, 1997, стр. 61.
3)  А.Г.Ко ста ди но вић; Оп шта со ци о ло ги ја, Бе о град, 2004, стр. 75.
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ра це ли на – др жа ва. Конт је, сма трао да на ток дру штве ног раз-
во ја ути чу и фак то ри би о ло шке, де мо граф ске и ге о граф ске при-
ро де. Зна чај кли ме, ра се и гу сти не ста нов ни штва и у ве зи с њом 
по де ле ра да спа да ју, у дру го ра зред ну гру пу чи ни ла ца дру штве ног 
кре та ња. Конт ис ти че да је у ин те лек ту ал ном ста њу дру штва, у 
ка рак те ру и де ја и раз во ју људ ског ра зу ма са др жан би тан чи ни лац 
со ци јал них про ме на. Тач ни је, дру штве ни про грес се са сто ји у све 
ве ћој вла сти чо ве ка над све том ко ји га окру жу је: же ље и емо ци је су 
по кре тач ке сна ге тог про гре са, док ин те лек ту ал ни фак то ри има ју 
од лу чу ју ћу уло гу у ру ко во ђе њу и упра вља њу про гре сом. Конт је 
раз ли ко вао три кла се у дру штву: спе ку ла тив ну, прак тич ну и про-
из во ђач ку.4) Спе ку ла тив ну кла су чи ни ли би фи ло зо фи и на уч ни ци 
а њи хов је био да за да так на уч но усме ра ва ју раз вој дру штва. Прак-
тич ну кла су чи ни ли би бан ка ри, тр гов ци, ин ду стри јал ци, упра вља-
чи и пред у зет ни ци, а њи хов за да так је био да упра вља ју, ор га ни зу-
ју и усме ра ва ју про из вод ну функ ци ју у дру штву. Рад нич ка кла са, 
за на тли је и се ља ци су при па да ли у про из во ђач ку кла су, и они су 
ства ра ли но ву вред ност. Од но си из ме ђу кла са тре ба ли су да бу ду 
за сно ва ни на прин ци пу са рад ње да би се оства рио кла сни мир и 
из бе гли кон флик ти у дру штву. Пре ма сте пе ну ин те лек ту ал ног раз-
вит ка дру штво је, по Кон ту, про шло сле де ће ета пе: вој но те о ло шки 
пе ри од, кри тич ко-ме та фи зич ки и ин ду стриј ско на уч ни или по зи-
ти ви стич ки. 

Те о ло шком до бу од го ва ра ре ли ги о зна свест, ко ја има сво ја три 
ступ ња раз во ја. Ти ступ ње ви су: фе ти ши зам (ка да су љу ди жи ве ли 
у хор да ма), по ли те и зам (до ба удру жи ва ња пле ме на, ства ра ња на-
ро да и др жа ва ис точ њач ких и грч ких) и мо но те и зам (ко ме од го ва ра 
фор ми ра ње рим ске им пе ри је и фе у дал ни пре ла зни пе ри од).5)

Ме та фи зич ки пе ри од (13-18. ве ка) је вре ме вла да ви не ап-
стракт них фи ло зоф ских пој мо ва и про бле ма, до ба ка да су етич ке, 
прав не и ме та фи зич ке нор ме, вр ли не и пој мо ви оку пи ра ли људ ску 
свест. Као по сле ди ца та квог ста ња све сти ја вља се си стем по зна тог 
фе у дал ног дру штва и др жа ве и по че так за пад не ре во лу ци је. 

По зи ти ви стич ки пе ри од (од 18. ве ка) је до ба ка да људ ска свест 
пре те жно по ста је по зи тив но зна ње о ства ри ма и по ја ва ма, на су-
прот ре ли ги о зним за блу да ма и ме та фи зич ким спе ку ла ци ја ма. То је 
4) Д.Су бо тић; Со ци о ло ги ја, Бе о град, 2005, стр. 53.
5) С. Ди ми три је вић; Со ци о ло ги ја, Светн, Ниш, 2005, стр. 42.
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вре ме на ста ја ња гра ђан ског дру штва и вла да ви не ин жи ње ра, на уч-
ни ка, про из во ђа ча, ин ду стри ја ла ца и слич но.6)

На и ме, по зи ти ви зам под ра зу ме ва да на уч но са зна ње тре ба да 
бу де стал но ко ри сно и при ме ње но – све у функ ци ји мо дер ни за ци-
је дру штва уз исто вре ме но не за ди ра ње у те мељ не по сту ла те дру-
штва. Ова са зна ња има ју ме ли о ри стич ки зна чај, по што су усме ре-
на на одр жа ње и уна пре ђе ње ка пи та ли стич ког дру штва. По ла зе ћи 
од то га да со ци о ло ги ја тре ба да про у ча ва дру штве ну ста ти ку и 
дру штве ну ди на ми ку, Конт ис ти че да со ци о ло ги ја има два за ко на - 
ста тич ки и ди на мич ки. Со ци јал на ста ти ка је под ре ђе на за ко ну кон-
сен зу са, до слов но са гла сно сти, со ли дар но сти, али не у мо рал ном, 
не го у фи зич ком или, тач ни је, би о ло шком зна че њу. Као што су у 
ор га ни зму по је ди ни де ло ви при ла го ђе ни јед ни дру ги ма, та ко су и 
људ ском дру штву ум не, мо рал не, по ли тич ке и еко ном ске по ја ве те-
сно по ве за не јед не с дру гим. Со ци јал на ди на ми ка је под ре ђе на за-
ко ну на прет ка. За кон ди на ми ке до вео је у склад са за ко ном ста ти ке 
та ко што код хар мо ни је свих стра на оп штег жи во та јед на од њих 
и то она ин те лек ту ал на стра на или ста ње на у ке, има опре де љу ју-
ће зна че ње. По што ово ста ње ни је не по мич но не го се ме ња, и то 
по про гре сив ном за ко ну од три ступ ња, пре ма за ко ну кон сен зу са 
при род но се ме ња ју и све дру ге стра не дру штве ног жи во та и то у 
про гре сив ном сми слу. Овим три ма ста њи ма ин те лек та од го ва ра-
ју три стра не дру штве но сти и за сва ко од њих је ка рак те ри стич но 
пре о вла да ва ње по себ не гру пе ду хов них во ђа: у те о ло шком ста њу 
пре о вла да ва све штен ство, у ме та фи зич ком прав ни ци, а у по зи ти-
ви стич ком на уч ни ци, они су за јед но са бан ка ри ма по зва ни да ста ну 
на че ло но ве дру штве не хи је рар хи је.

По је ди ни ауто ри раз ли чи то од ме ра ва ју до при нос О. Кон та 
раз во ју со ци о ло ги је као на у ке. За на ше во де ће со ци о ло ге Вла ди-
ми ра Ми ли ћа и Ми ро сла ва Пе чуј ли ћа, он се огле да у тро ја ком до-
при но су:

а) Пр во, у те жњи да со ци о ло ги ју учи ни што ег закт ни јом, да 
је осло бо ди спе ку ла тив ног ду ха Конт је из гра дио по зи ти ви стич ки 
ме тод, те же ћи да га што ви ше при бли жи ста ри јим се стра ма со ци о-
ло ги је, при род ним на у ка ма ко је су га та ко плод но сно већ раз ви ле.

б) Дру го, Конт је уте ме љи вао оно схва та ње дру штва ко је се 
ру ко во ди обра сцем при род них на у ка, ко је не при да је ва жност чи-
6)  П.Ко зић, Д. Ста ни ми ро вић; Со ци о ло ги ја, GIP Bo na fi des, Ниш, стр. 60.
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ње ни ци, да је за раз ли ку од при ро де, дру штво са ста вље но од ин ди-
ви дуа ко је по се ду ју свест и во љу, да оне ства ра ју свет у ко ме жи ве.

в) Тре ће, Конт је по ста вио те ме ље иде је ли не ар ног про гре са, 
не пре кид ног на прет ка у раз во ју дру штва.7)

Огист Конт пред ла же две ка те го ри је ме то да у со ци о ло ги ји: а) 
оп ште ме то де ко је има ју ка рак тер прин ци па и б) кон крет не ме то де 
ис тра жи ва ња со ци јал них фе но ме на.8)

По зи тив на ме то да, ко ју Конт сма тра оп штом ме то дом, има 
од ре ђе не ме то до ло шке прин ци пе на ко ји ма тре ба да се за сни ва ју 
кон крет не ме то де ис тра жи ва ња со ци јал них фе но ме на. Ње ни нај ва-
жни ји прин ци пи су: а) до ми на ци ја по сма тра ња над има ги на ци јом, 
б) по сма тра ње по је ди них по ја ва са аспек та це ли не на у ке, в) схва-
та ње со ци јал них фе но ме на као не из бе жно пот чи ње них при род ним 
за ко ни ма, г) ува жа ва ње прин ци па ра ци о нал ног пред ви ђа ња, д) 
ува жа ва ње за ко на о три ста ња, од но сно за ко на ста ти ке и ди на ми ке, 
ко ји по Кон ту, пред ста вља и основ ни за кон со ци о ло ги је, ђ) да ва ње 
ре ла тив ног ка рак те ра пој мо ви ма, за раз ли ку од ап со лут них ко ја је 
би ла при сут на у те о ло шкој и ме та фи зич кој фа зи, итд.

Со ци о ло ги ја мо ра да ко ри сти ис тра жи вач ке по ступ ке дру гих 
на у ка кад ис пи та ју од нос дру штва пре ма ра зним не дру штве ним 
по ја ва ма. Те по ступ ке ко је со ци о ло ги ја пре у зи ма од дру гих на у-
ка Конт сма тра по сред ним. Не по сред ни по ступ ци ко је со ци о ло ги-
ја упо тре бља ва у сво јим ис тра жи ва њи ма су: (1) по сма тра ње, (2) 
екс пе ри мент, (3) упо ред на ис тра жи ва ња и (4) исто риј ски ме тод. 
Зна че ње ме то де по сма тра ња про из и ла зи из са мог ду ха по зи ти ви-
зма. Со ци јал не фе но ме не тре ба сма тра ти као кон крет не по зи тив-
не чи ње ни це слич но при род ним фе но ме ни ма. На осно ву њи хо ве 
ме ђу соб не по ве за но сти и уза стоп но сти, со ци о ло ги ја ме то дом по-
сма тра ња от кри ва кон стант не од но се ко ји по сто је из ме ђу по је ди-
них фе но ме на. Иако ме то да екс пе ри мен та не мо же на ћи сво је ме-
сто у ис тра жи ва њу фе но ме на као ме то да по сма тра ња, Конт сма тра 
да со ци о ло ги ја тре ба да је за др жи у сво јим ис тра жи ва њи ма. Вр ло 
ви со ко ме сто у ис тра жи ва њу за ко ни то сти со ци јал них по ја ва Конт 
при да је ме то ди ком па ра ци је. Ње но зна че ње про из и ла зи из не ко-
ли ко при ме са: а) упо тре ба со ци о ло шког по ступ ка је еми нент но 
ра ци о нал на; б) она омо гу ћа ва пре вла да ва ње со ци о фи зич ких де-
кла ра ци ја при ста ли ца си сте мат ског ем пи ри зма или сле пих нео гра-

7)  Ми ро слав Пе чуј лић, Вла ди мир Ми лић: Со ци о ло ги ја, Бе о град, 1994, стр.9.
8)  П.Ко зић, Д. Ста ни ми ро вић: Со ци о ло ги ја, GIP Bo na fi des, Ниш, стр. 59
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ни че них со ци јал них спе ку ла ци ја.9)  Конт по себ но ис ти че вред ност 
исто риј ске ме то де. Вред ност те ме то де за сни ва се, по ње му, у то ме 
што оси гу ра ва пу но ћу ра ци о нал но сти и на сто ји да по ве ћа це ли-
ну глав них сред ста ва спе ку ла ци је. Због та кве по себ не вред но сти 
исто риј ске ме то де Конт је на зи ва ге не рал ним об ли ком екс пло а та-
ци је ко ји тре ба да чи ни че твр ти те мељ ни об лик по сма тра ња. 

За пра во, по зи ти ви зам ин си сти ра на сле де ћим ка рак те ри сти ка-
ма:

а) У по гле ду ме то да и мо де ла из ла га ња на уч ног са зна ња (об ја-
шње ње на су прот раз у ме ва њу), дру штве не на у ке, а по себ но со ци-
о ло ги је, тре ба да се за сни ва ју на при род ним на у ка ма и њи хо вим 
до стиг ну ћи ма (на ту ра ли зам). По ла зи се од то га да не ма бит них 
раз ли ка из ме ђу при ро де и дру штва. Чак, ако та кве раз ли ке и по сто-
је, зах те ва се да се оне за не ма ре.

б) На уч ни за ко ни ко ји се од но се на ве зе ме ђу дру штве ним по-
ја ва ма мо ра ју да об у хва те све по је ди нач не слу ча је ве, јер ако по сто-
ји чак са мо је дан слу чај ко ји не мо же пот па сти под ње га, на уч ни 
за кон не мо же оп ста ти. Конт ни је по зна вао ка те го ри ју узроч но сти 
као на уч но ле ги тим ну, ве зи вао ју је за прет ход ни, ме та фи зич ки 
сту пањ у раз вит ку људ ске ми сли. Уме сто то га, ис ти цао је зна чај 
оп штих за ко на у пред ви ђа њу по ја ва. 

в) На гла ше на је ин дук ти ви стич ка ори јен та ци ја.
г) Од ба цу је се мо гућ ност утвр ђи ва ња су до ва вред но сти од 

стра не дру штве них на у ка, по ла зе ћи од тврд ње да се они не 
мо гу до ка за ти, од но сно ин тер су бјек тив но про ве ра ва ти.

д) При мет на је скло ност да се ство ри на уч но са зна ње ко је би 
би ло прак тич но, ко ри сно и при мен љи во у по бољ ша њу дру-
штва.

ђ) Одр жа ва ње осно ва ка пи та ли стич ког дру штве ног по кре та 
ко јег те же не знат но из ме ни ти уно ше њем на уч но за сно ва них 
про ме на ко је ће до при не ти ње го вом склад ни јем функ ци о-
ни са њу.

Огист Конт је но ми нал ни осни вач по зи ти ви зма. Ка да је ана-
ли зи рао оно чи ме се чо век тре ба ба ви ти, од но сно, чи ње ни це ре-
као је да је би тан ме тод-при ступ тим чи ње ни ца ма. Кон то ву ме то ду 
по сма тра ња чи ње ни ца пра ти ће мо кроз по ја ве ко ји ма се ба вио као 
осни вач со ци о ло ги је, а то су дру штве не по ја ве. Он је био са јед-

9)  С.Ди ми три је вић: Со ци о ло гја, Свен Ниш, 2005, стр. 42.
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не стра не ем пи рист – по зи ти вист об ја шња ва ју ћи све на уч но, по-
зи ти ви стич ки, и ти ме се окре тао ка пи та ли зму, а са дру ге стра не 
се за у ста вља на то ме и вра ћа се у сред ње ве ков ну ре ли гиј ско – ми-
стич ну ско ла сти ку ства ра ју ћи но ву ре ли ги ју са со ци о ло шки схва-
ће ним бо жан ством. Мно ги су га сма тра ли но ми нал ним осни ва чем 
по зи ти ви зма, али је ипак ве ћи на оних ко ји му ода ју при зна ње као 
осни ва чу со ци о ло ги је. Он сам је се бе сма трао фи ло зо фом и из гра-
дио је си стем фи ло зо фи је ко ји је уте ме љио на но вом фи ло зоф ском 
прав цу по зи ти ви зму. У прин ци пу, ње го ва фи ло зо фи ја би ла је син-
те за на у ке, на уч на фи ло зо фи ја. 

Као по зи тив на на у ка со ци о ло ги ја тре ба да при ме њу је по зи тив-
не ме то де, на че му Конт за сни ва свој на уч но-фи ло зоф ски пра вац 
– по зи ти ви зам. По зи тив ни ме тод узи ма у об зир са мо по зи тив но 
утвр ђе не чи ње ни це, од но сно оне ко је су да те у ис ку ству. Да би се 
тач но са зна ле чи ње ни це, нај ва жни је је по сма тра ње као са став ни и 
глав ни део по зи тив ног ме то да. Конт од ба цу је чи сто умо ва ње без 
чи ње ни ца, ко јим се слу жио ра ни је, под ути ца јем ско ла сти ке и те о-
ло ги је. На гла ша ва њем по сма тра ња дру штве них по ја ва као ре ал них 
по ја ва, до ступ них ре ла тив но објек тив ном по сма тра њу, он је за и ста 
знат но до при нео учвр шћи ва њу и по бе ди по зи тив ног ме то да у со-
ци о ло ги ји као основ ног на уч ног ме то да, што је ве ли ка за слу га кад 
се зна да је у до та да шњем про у ча ва њу дру штва вла дао ира ци о нал-
ни, спе ку ла тив ни, ме та фи зич ки ме тод уз ре ла тив но ма ле из у зет ке. 

Конт је ис та као да су дру штве не по ја ве, нај сло же ни је и нај-
про мен љи ви је, нај ка сни је на ста ле у раз во ју при ро де, упра во за то 
и нај те же на уч но тач но мо гу са зна ти. Дру штво, нај сло же ни ја по ја-
ва у при ро ди, од ре ђе но је свим про сти јим по ја ва ма на ста лим пре 
ње га, али се не мо же све сти на њих, па за то со ци о ло ги ја мо ра да 
се слу жи ре зул та ти ма свих прет ход них јој на у ка, ко је про у ча ва ју 
по ја ве на ста ле пре на стан ка дру штва.

Дру штве на ста ти ка по Оги сту Кон ту ис пи ту је уза јам не ак ци је 
и ре ак ци је ко је не пре кид но вр ше јед не на дру ге сви де ло ви дру-
штве ног си сте ма. Овим Конт из ра жа ва свој чу ве ни основ ни став 
по ко ме су сви са став ни чи ни о ци дру штва у не пре кид ној уза јам ној 
ве зи и скла ду и ду бо ко ути чу јед ни на дру ге. Ово је јед на од нај ва-
жни јих ње го вих ми сли и основ них по став ки со ци о ло ги је уоп ште. 
Чи ње ни ца је да су све дру штве не по ја ве ме ђу соб но по ве за не и да 
се исто вре ме но раз ли ку ју од дру штва до дру штва чи ме је и од ре-
ђен оп шти тип да тог дру штва, раз ли чи тог од оста лих. У два раз ли-
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чи та ти па дру штва, по ред по сто ја ња раз ли чи тих вр ста по ја ва, јер 
се дру штва раз ви ја ју и ја вља ју се но ве по ја ве, као што и не ста ју 
ста ре, ово Кон то во на че ло утвр ђу је чи ње ни цу да су и по ја ве у су-
шти ни исте вр сте раз ли чи те у ра зним ти по ви ма дру штва, јер тип 
дру штва про жи ма све по ја ве и ујед на ча ва их у цр та ма осо бе ним за 
се бе. Дру штве на ди на ми ка је те сно ве за на с пој мом дру штве ног 
на прет ка. Конт је со ци јал ни оп ти мист – он ве ру је у не пре ки дан бо-
љи так чо ве чан ства, ње гов стал ни на пре дак.

Дру штво се по ње му раз ви ја и та ко „чи ни да се све ви ше ис-
по ља ва ју оби љеж ја чо вјеч но сти у по ре ђе њу с оби љеж ји ма жи во-
тињ ства“,10) у че му глав ну уло гу игра ра зум. „Дио дру штве ни раз-
вој по чи ва на ми шље њу“, људ ске иде је по кре ћу раз вој. С раз во јем 
ра зу ма раз ви ја се и дру штво, ко је про ла зи кроз три раз вој на сте-
пе на. Пр ви је те о ло шки сте пен у ко ме су љу ди, рас по ла жу ћи са-
мо ма штом као са зна њем мо ћи, за ми шља ли да све том упра вља ју 
нат при род на би ћа. Њих су пред ста вља ли на три раз ли чи та на чи на, 
че му од го ва ра ју фе ти ши зам, по ли ти зам и мо но те и зам. Мо но те и-
зам пред ста вља пре лаз ка дру гом, ме та фи зич ком ста ди ју му у ко-
ме љу ди, рас по ла жу ћи ап стракт ним ми шље њем, схва та ју свет као 
при ро ду и сма тра ју да мо гу са зна ти по след ње осно ве при ро де. И 
на кра ју по зи тив ни ста ди јум у ду хов ном раз вит ку чо ве чан ства; ово 
је ста ди јум у ко јем љу ди ства ра ју на у ке ко ји чи ни по зи тив но зна ње 
о ем пи риј ским чи ње ни ца ма, без пре тен зи ја на ап со лут но са зна ње 
су шти на све та. За то се ме та фи зи ке мо ра мо за у век од ре ћи и за до во-
љи ти се огра ни че ним, али по зи тив ним на уч ним са зна њем. 

Кон та пр вен стве но за ни ма раз вој људ ског дру штва и узро ци 
та квог раз во ја. Као иде а ли ста, мо же се ре ћи да је он у том по гле ду 
био нај бли жи Хе ге лу ко ји је раз вој дру штва об ја шња вао свет ским 
ду хом и ње го вим лу кав ством, од ре ђу ју ћи сте пе не раз во ја дру штва 
раз во јем сло бо де и раз ли ку ју ћи при то ме по зна ту ше му – ста ри, 
сред њи и но ви век. Код Кон та има до вољ но иде а ли зма јер он сма-
тра да се људ ски дух раз ви ја од ни жег сте пе на са зна ња, од ре ђе ног 
Бо гом и ми сти ком, до по зи тив ног сте пе на, где схва та ствар ност и 
свет об ја шња ва ре ал ним чи ни о ци ма. Људ ски дух се та ко раз ви ја, 
да се спо соб ност ми шље ња уса вр ша ва са зре ва њем чо ве чан ства.

У сво јој рас пра ви о ка те го ри ји сло бод ног ду ха Конт је дао де-
фи ни ци ју зна че ња по зи ти ви зма, а та де фи ни ци ја се из ме ђу оста лог 
од но си и на сам ње гов ме тод: „Узе та нај пре у свом нај ста ри јем и 

10)  www.zna nje.org/i/i21/01iv0318m/re flek si ja.htm 
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нај оп шти јем зна че њу, реч по зи ти ван зна чи ре а лан, на су прот хи ме-
рич ном. У том по гле ду она пот пу но од го ва ра но вом фи ло зоф ском 
ду ху ко ји је ова ко де фи ни сан, због то га што се пот пу но по све тио 
ис тра жи ва њи ма ко ја су истин ски при сту пач на на шој ин те ли ген-
ци ји, не пре ста но од ба цу ју ћи не до ку чи ве ми сте ри је ко ји ма се он 
лич но ба вио у свом де тињ ству. У дру гом сми слу бли ском, али ипак 
раз ли чи том од прет ход ног, основ ни тер мин ука зу је на кон траст ко-
ри сног и ја ло вог. 

Да кле, пре ма Кон ту, и ње го вој кон крет ној ди сци пли ни, по зи-
ти ви зам је оно што је ре ал но, ко ри сно, из ве сно, пре ци зно, афир-
ма тив но, ре ла тив но, и оно што је ко лек тив но, со ци јал но. Из овог 
од ре ђе ња по зи ти ви зма, он је из гра дио кон кре тан со ци о ло шки ме-
тод ко ји мо же мо де фи ни са ти као ме тод ко ег зи стен ци је и ме тод 
сук це си је. Ова ме то до ло ги ја про из и ла зи из ње го вог кон цеп та ево-
лу циј ског ор га ни ци зма. Ка да је реч о ме то ду ко ег зи стен ци је он да 
то под ра зу ме ва да јед на по ја ва по сто ји по ред дру ге. Да те по ја ве 
пред ста вља ју јед ну хар мо ни ју, ор ган ско је дин ство, да се из бе га ва ју 
со ци јал но кла сни ан та го ни зми, а ово је дин ство по ја ва је уте ме ље-
но на со ци јал ном кон сен зу су, од но сно, да све ин ди ви дуе, ко лек-
ти ви те та пу тем кон сен зу са при хва та ју дру штво као свој вла сти ти 
за ви чај. Код Кон та по јам ко ег зи стен ци је зна чи не га ци ју ди ја лек-
тич ке ме то де и кла сних ан та го ни за ма ко ји од ре ђу ју исто риј ски ток. 

Да кле, овај по јам ко ег зи стен ци је је ве зан за по сто је ћи ред 
ства ри, њи хов мир за ево лу ци ју, а ме тод сук це си је под ра зу ме-
ва про цес али ко ји је уте ме љен на со ци јал ној ево лу ци ји, где јед-
на по ја ва усту па ме сто дру гој. Да кле, ов де не по сто је уну тра шња 
про тив реч ност да са мој по ја ви, где кван ти та тив ни раз вој по ја ве 
до во ди до но вог ква ли те та, до вла сти те не га ци је, не го сук се ци ја 
под ра зу ме ва да јед на по ја ва не ста је те усту па ме сто дру гој, јер све 
је у уза јам ној хар мо ни ји и уте ме ље но је на со ци јал ном кон сен зу су, 
те не ма про тив реч но сти кла сног ан та го ни зма. При сут на је са рад-
ња ин ди ви дуа, ако овај кон сен зус под ра зу ме ва шта се при хва та од-
ре ђе ни прав ни, по ли тич ки, мо рал но-етич ки, на уч ни по ре дак ко ји 
оси гу ра ва про грес-на пре дак, а он је мо гућ са мо кроз по сто је ћи ред 
ства ри, кроз хар мо ни ју. Би ло ко ја вр ста кла сног ан та го ни зма со-
ци јал но-по ли тич ке ре во лу ци је пре ма Кон ту је по губ на за про грес 
и то пред ста вља па то ло ги ју дру штва ко ја се кроз кон сен зус на ди-
ла зи, јер дру штво иде у свој по зи тив ни ста диј ко ји пре ма Кон ту 
пред ста вља и за вр ше так исто ри је.
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Кон тов ме тод мо ра мо са гле да ва ти и из ве сти из ње го ве ши ре 
те о риј ске кон цеп ци је, со ци о ло шку те о ри ју дру штва ко ја во ди про-
гре су кроз очу ва ње по сто је ћег ре да ства ри.

Ка да је реч о со ци о ло шким ме то да ма Конт је раз ра дио још че-
ти ри ме то до ло шка про це са ко ји се иде ал но укла па ју у ње го ву те-
о ри ју по зи ти ви зма. То је ме тод ски по сту пак по сма тра ња, екс пе ри-
мен тал на и ком па ра тив на ме то да. Он ће ову ком па ра тив ну ме то ду 
у свом кон цеп ту фи ло зо фи је исто ри је раз ви ти у че твр ти ме то до ло-
шки по сту пак као ком па ра тив но-исто риј ски ме тод. 

Јед на од основ них те за Кон то ве ме то до ло ги је је сте да на чин 
ис тра жи ва ња мо ра би ти што ви ше при ла го ђен при ро ди пред ме та 
ко ји се ис пи ту је, и да се због то га на ап стракт но-ло гич ком пла ну 
те шко мо гу сте ћи не ка ду бља са зна ња о на уч ном ме то ду. Ло ги ка, 
као спе ци јал на ди сци пли на о пра вил ном и ег закт ном ми шље њу, 
не ма ме ста у Кон то вом си сте му. Он не при зна је ко ри сност сра-
змер но са мо стал ног епи сте мо ло шко-ме то до ло шког про у ча ва ња 
на уч не ми сли. Ме тод тре ба учи ти у не по сред ној на уч ној де лат но-
сти и на ис ку стви ма ра зних на у ка, јер сва ка основ на на у ка раз ви ја 
не ку од основ них ме то до ло шких по сту па ка и при сту па. Конт за-
сту па по тре бу ко ор ди на ци је ра зних на у ка, ко ја тре ба да по мог не 
оним на у ка ма ко је про у ча ва ју сло же ни је по ја ве, ка ко би их све-
стра ни је об ја сни ле.

По што је на овај на чин од ре дио сво је основ но ме то до ло шко 
ста но ви ште, Конт из ла же по је ди не ис тра жи вач ке по ступ ке ко ји 
тре ба да се при ме њу ју у со ци о ло ги ји. Ње го ва ме то до ло ги ја ни-
је до вољ но све стра на и сво ди се пре те жно на при каз по сту па ка 
за при ку пља ње по да та ка, док су за по ста вље ни ло гич ки про бле ми 
на уч не об ра де из вор них по да та ка. Со ци о ло ги ја мо ра да ко ри сти 
ис тра жи вач ке по ступ ке дру гих на у ка кад ис пи ту је од нос дру штва 
пре ма ра зним не дру штве ним по ја ва ма. Те по ступ ке ко је со ци о-
ло ги ја пре у зи ма од дру гих на у ка Конт сма тра по сред ним. Не по-
сред ни по ступ ци ко је со ци о ло ги ја упо тре бља ва у сво јим ис тра-
жи ва њи ма су: по сма тра ње, екс пе ри мент, упо ред на ис тра жи ва ња 
и исто риј ски ме тод. По зи ти ви сти су увек на ро чи то ис ти ца ли да 
сва ки из вор ни на уч ни по да так мо ра да бу де ин тер су бјек тив но про-
вер љив, што зна чи да мо гу не за ви сно про ве ра ва ти на уч но ком пе-
тент ни по сма тра чи.

Екс пе ри мент као из ра зи то ана ли тич ки об лик ис тра жи ва ња не-
ма ве ћу уло гу у Кон то вој ме то до ло ги ји. Он је сма трао да су у со-
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ци о ло ги ји не из во дљи ви не по сред ни екс пе ри мен ти, ор га ни зо ва ни 
у на уч не свр хе, и ово обра зла гао пре све га ве ли ком сло же но шћу 
дру штве них по ја ва. Због то га тре ба ко ри сти ти по сред не екс пе ри-
мен те. Њи ма је сма трао по ја ве ко је од сту па ју од нор мал них дру-
штве них ста ња од но сно, по сте пе ног про гре сив ног раз во ја. Све та-
кве по ја ве спа да ју у дру штве ну па то ло ги ју и мо гу се ис ко ри сти ти 
као по сред ни екс пе ри мен ти.

2.ЏОНСТЈУАРТМИЛ

Мил се осла ња на Кон то ве иде је и на сто ји да не ке ње го ве вр-
ло уоп ште не ста во ве о ме то ду со ци о ло ги је да ље ло гич ки раз ра ди 
и упот пу ни. Али Мил се у ни зу ства ри не сла же са Кон том. Мил 
сма тра да је Кон то во схва та ње ме то до о ги је јед но стра но. По Ми лу, 
ме то до ло ги ја мо ра под јед на ко да по све ти па жњу ис тра жи вач ким 
по ступ ци ма за при ку пља ње ис ку стве них по да та ка и ис пи ти ва ње 
ло гич ке струк ту ре и ис ку стве них усло ва до ка зи ва ња. Конт ни је из-
нео ни ка ква од ре ђе на пра ви ла ин дук ци је, већ ин дук ти ви зам за сту-
па са мо као оп шти став у на уч ном ис тра жи ва њу. Мил сма тра да 
је та сла бост по сле ди ца Кон то вог оп штег пот це њи ва ња ло гич ких 
про бле ма на уч ног ме то да. Мил ми сли да ме то до ло ги ја ни је са мо 
прак тич но са би ра ње ис тра жи вач ког ис ку ства, не го се за сни ва на 
ње го вој те ме љи тој и си сте мат ској ло гич кој об ра ди.

Мил је при хва тио Кон то во ту ма че ње да се основ ни сми сао 
исто риј ског раз во ја са сто ји у по сте пе ном очо ве ча ва њу људ ске 
при ро де, људ ског дру штва и да је у том раз во ју на пре до ва ње чо ве-
ко вих ум них спо соб но сти од лу чу ју ћи по кре тач ки чи ни лац. Конт је 
у свом со ци о ло шком си сте му стал но на гла ша вао пре суд ни ути цај 
дру штва као то та ли те та сма тра ју ћи да је по је ди нац тим то та ли те-
том пот пу но од ре ђен, а да је из ван ње га са мо чи ста ап страк ци ја. 
Мил је, ме ђу тим, схва тао дру штво на ин ди ви ду а ли стич ки на чин. 
Сма трао је да је дру штво про из вод ме ђу соб них ути ца ја по је ди на ца 
ко ји га са чи ња ва ју, и да се основ не по кре тач ке сна ге исто ри је на-
ла зе у по је дин ци ма. По је дин ци су жа ри шта дру штве не енер ги је, 
они се ру ко во де сво јим ра зним ин ди ви ду ал ним ци ље ви ма, у ста њу 
су да се ра ди по сти за ња тих ци ље ва удру жу ју, по ве зу ју, и из тог 
по ве зи ва ња на ста ју ра зни дру штве ни об ли ци. Ни шта се у дру штву 
не мо же ду бље раз у ме ти, ни ти об ја сни ти, ако се до вољ но не по-
зна ју основ не пси хич ке осо би не по је ди на ца из ко јих дру штве на 
де лат ност цр пе сво ју енер ги ју. Из ово га сле ди основ на Ми ло ва те-
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за, да су пси хо ло шки за ко ни осно ва свих дру штве них за ко на. Мил 
је при да вао ве ли ки зна чај ин верз ном де дук тив ном по ступ ку. У 
та квом за кљу чи ва њу не по ла зи се од утвр ђе них нај оп шти јих пре-
ми са не го од по зна тих ис ку стве них чи ње ни ца. Ин верз ном де дук-
ци јом се по ку ша ва от кри ти те о риј ска ве за из ме ђу утвр ђе них ис-
ку стве них пра вил но сти и про ве ре них оп штих те о риј ских ста во ва. 
При да вао је ве ли ки зна чај и ста ти сти ци као сред ству за от кри ва ње 
ем пи риј ских за ко на, би ло да њи хо во от кри ва ње тре ба да слу жи за 
про ве ра ва ње већ де дук тив но из ве де них те о риј ских ста во ва, би ло 
да бу де по ла зна ис ку стве на осно ва на ко ју ће се при ма ти по сту-
пак ин верз не де дук ци је. У сво јој ме то до ло ги ји Мил се огра ни чио 
упра во на раз ма тра ње ло гич ких про бле ма. У не што ма њој ме ри он 
је по све тио па жњу и до ка зи ва њу тач но сти на уч них об ја шње ња. Са 
пра вом је кри ти ко вао Кон та што је ме то до ло ги ју огра ни чио пре те-
жно на по ступ ке за при ку пља ње по да та ка.

3.ЕМИЛДИРКЕМОСОЦИОЛОШКОММЕТОДУ

Дир ке мо ва ме то до ло ги ја пре ста вља нај це ло ви ти ји по ку шај 
раз ра де со ци о ло шког ме то да са по зи ти ви стич ког ста но ви шта. Дир-
кем сво јим со ци о ло ги змом ства ра јед ну ва ри јан ту ор ган ске те о ри је 
ко ја би се мо гла на зва ти етич ко-идеј ном. Он сма тра да су иде је и 
етич ке вред но сти срж дру штва као по себ ног де ла ствар но сти. У 
дру штву спон та но на ста ју ко лек тив не пред ста ве, иде је и мо рал не 
нор ме и ти идеј ни и етич ки са др жа ји су пред у слов нор мал ног дру-
штве ног жи во та. На њи ма се за сни ва мо гућ ност ме ђу соб ног спо-
ра зу ме ва ња љу ди и са рад ња у ра зним об ли ци ма ко лек тив не дру-
штве не де лат но сти. На тај на чин се у ко лек тив ној све сти и ње ним 
пред ста ва ма кри ста ли зу је ко лек тив ни об лик де ло ва ња, ми шље ња 
и осе ћа ња. По је дин ци усва ја ју основ не еле мен те ко лек тив не или 
дру штве не све сти пу тем вас пи та ња. Дир кем га схва та као про цес 
со ци ја ли за ци је, ко јом ста ри је по ко ле ње на сто ји да уве де свој на-
ра штај у по сто је ће окви ре дру штве ног жи во та. Он је на сто јао да 
до ка же да ко лек тив ну свест не тре ба про у ча ва ти у ње ним ин ди ви-
ду ал ним об ли ци ма, већ у ње ним ко лек тив ним дру штве ним ма ни-
фе ста ци ја ма. 

Дру го сред ство за из два ја ње дру штве них по ја ва из по је ди нач-
них об ли ка њи хо вог ис по ља ва ња Дир кем је ви део у ста ти сти ци. А 
по што ста ти сти ка при ли ком при ку пља ња по да та ка о ма сов ним по-
ја ва ма на сто ји да ели ми ни ше све оно што је у по је ди нач ној по ја ви 
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ин ди ви ду ал но да би до шла до не ких ко лек тив них по ка за те ља, то 
је овај по сту пак учи ни ло још упо тре бљи ви јим и го то во нео п ход-
ним сред ством за про у ча ва ње би ти дру штве них по ја ва. Ме ђу тим, 
оп штост ни је ни је ди на ни нај ва жни ја осо би на дру штве них по ја ва. 
Њи хо ва нај ва жни ја ка рак те ри сти ка је сте при нуд ни ка рак тер, што 
зна чи да по сто је ра зно вр сни об ли ци дру штве них санк ци ја по мо ћу 
ко јих се ка жња ва од сту па ње од оп ште усво је ног на чи на де ло ва ња, 
ми шље ња и осе ћа ња. Је згро ко лек тив не све сти, и дру штва уоп ште, 
са сто ји се из основ них мо рал них иде ја и мо рал них иде а ла.

Иако се као те о ре ти чар мно го ба вио про бле ми ма со ци о ло шког 
об ја шња ва ња дру штве них по ја ва, Дир кем ни је ис црп но ана ли зи-
рао ло гич ку струк ту ру на уч ног об ја шња ва ња, не го је сва ње го ва 
па жња  би ла усред сре ђе на на ис пи ти ва ње те о риј ског при сту па у 
ко ме се дру штве не по ја ве мо гу на уч но об ја сни ти. Основ но на че ло 
об ја шње ња узро ка дру штве них по ја ва тре ба при ме ни ти и у про у-
ча ва њу њи хо вих функ ци ја. Дир кем сма тра да со ци о ло шко про у ча-
ва ње не ке дру штве не по ја ве ни је за вр ше но ако је от кри вен са мо 
узрок, услед ко га је она на ста ла и ко ји је одр жа ва. Да би не ка дру-
штве на по ја ва би ла со ци о ло шки об ја шње на тре ба от кри ти ње ну 
уло гу у од ре ђе ном дру штву, или оно што се обич но на зи ва ње ном 
дру штве ном функ ци јом. Дру штве на функ ци ја не ке по ја ве се са сто-
ји у објек тив ном од но су ко ји по сто ји из ме ђу ње и дру штва као це-
ли не. 

У раз ви ја њу ме то да узроч не ана ли зе ње гов до при нос је ве о-
ма зна ча јан и још увек вр ло са вре мен. С об зи ром да је от кри ва ње 
узроч них од но са осно ва об ја шње ња дру штве них по ја ва, Дир кем је 
на сто јао да ис пи та да ли се и на ко ји на чин мо же до ћи до ре ла тив-
но по у зда них са зна ња о дру штве ној узроч но сти. Он се сла гао са 
Ми лом у то ме да екс пе ри мент ни је ши ре упо тре бљив у ову свр ху. 
Нај ва жни ју за ме ну за екс пе ри мент Дир кем је ви део у упо ред ним 
ис тра жи ва њи ма. Ако се про у ча ва њем не ких по ја ва, са мо у јед ном 
дру штву, не мо гу по у зда но раз дво ји ти узро ци ко ји за јед нич ки на 
њих ути чу и одво је но ис пи ти ва ти де ло ва ње сва ко га од њих, то се 
мо же по сти ћи ис пи ти ва њем тих по ја ва у раз ли чи тим дру штви ма у 
ко ји ма се чи ни о ци што на њих де лу ју на ла зе у раз ли чи тим ме ђу-
соб ним од но си ма. Дир кем је био убе ђен да се на упо ред ном пла ну 
ре ша ва ју сви основ ни те о риј ски за да ци со ци о ло ги је, јер се са мо 
упо ре ђу ју ћи по ја ве у ра зним дру штви ма мо же от кри ти оно што је 
у њи ма за јед нич ко, као и оно што ути че да оне у ра зним дру штви-
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ма до би ју вр ло ра зно ли ке об ли ке. Дир ке мов за кљу чак је сте да што 
је не ка по ја ва сло же ни ја, то је ра ди ње ног об ја шње ња по треб ни је 
ис пи ти ва ти ње не об ли ке и њен раз вој у ве ћем бро ју раз ли чи тих 
ти по ва људ ског дру штва. И због то га је, по ње го вом схва та њу, со-
ци о ло ги ја ну жно упо ред на на у ка, ко ја се не мо же огра ни чи ти на 
про у ча ва ње јед ног дру штва или јед ног дру штве ног ти па. Со ци о ло-
ги ја про у ча ва људ ско дру штво у свим ње го вим раз вој ним фа за ма, 
и са мо узи ма ју ћи у об зир чи тав раз вој она мо же да ре ши не ка сво ја 
основ на пи та ња.

Дир ке мо ва ме то до ло ги ја зна чи зна ча јан на пре дак у раз ма тра-
њу осо бе но сти со ци о ло шког ме то да. Ипак, у њој по сто ји низ сла-
бо сти. Чи ни се да су глав ни ко ре ни тих сла бо сти: (1) у Дир ке мо вом 
при лич но не кри тич ном при хва та њу ин дук ти ви зма као основ ног 
ме то до ло шког при сту па у про у ча ва њу ис ку стве них по ја ва. (2) 
Дру ги из вор сла бих ре ше ња у Дир ке мо вој ме то до ло ги ји су јед но-
стра ност те о риј ског ста но ви шта. Ово схва та ње је на ме та ло да се у 
дру штву ви ди иде ал ни мо рал ни то та ли тет, а да се не до вољ но уви-
ђа ју број не оп ште дру штве не су прот но сти и су ко би, услед ко јих 
оно што је Дир кем сма трао ко лек тив ном све сти ни је ни из да ле ка 
то ли ко је дин стве но.

При ро да и струк ту ра на уч ног об ја шње ња мо гу се раз ма тра ти 
са два раз ли чи та ста но ви шта од ко јих је пр во ло гич ко-епи сте мо ло-
шко, а дру го те о риј ско-са др жин ско. У пр вом слу ча ју се ис пи ту ју 
пре све га, ло гич ка струк ту ра ра зних ти по ва на уч ног об ја шње ња, 
њи хов од нос пре ма дру гим на уч ним ис ка зи ма. Ако се пак на уч-
ном об ја шње њу при ђе пр вен стве но са те о риј ско-са др жин ске стра-
не, ре дов но се у сре ди шту па жње на ђу не ка пи та ња ко ја спа да ју у 
кла си фи ка ци ју и си сте ма ти ку на у ка и у ко ји ма до ла зе до из ра жа-
ја раз ли чи та схва та ња о осо бе ној при ро ди по је ди них на у ка. Дир-
кем оп ште осо би не људ ске при ро де и ин ди ви ду ал не осо би не љу ди 
сма тра нео д ре ђе ном ма те ри јом, не спо соб ном за би ло ка кав ства ра-
лач ки узроч ни ути цај на дру штво. Те осо би не дру штве ни усло ви 
ап со лут но од ре ђу ју и пре о бра жа ва ју.11) Иде јом о раз ли чи тим ти по-
ви ма дру штва Дир кем тра жи сред ње ре ше ње из ме ђу исто риј ског 
де скрип ти ви зма и уни вер за ли стич ких схва та ња да је људ ско дру-
штво у то ку чи та ве сво је исто ри је у осно ви исто вет но, јер пред ста-
вља раз вој у би ти не про мен љи ве људ ске при ро де. У те жњи да ис-
так не дис кон ти ну и тет и исто риј ском раз во ју, Дир кем на из ве сним 

11) Е. Дир кем;  Пра ви ла со ци о ло шког ме то да, стр. 99.
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ме сти ма у Пра ви ли ма иде та ко да ле ко да го то во по ри че би ло ка кав 
ути цај исто риј ских чи ни ла ца на ак ту ел но ста ње дру штва. Со ци о-
ло шко об ја шње ње дру штве них по ја ва се, ме ђу тим, не ис цр пљу је 
от кри ва њем њи хо вих узро ка. По што је утвр ђе но услед че га су не ке 
дру штве не по ја ве на ста ле, тре ба ис пи та ти и њи хо ву ак ту ел ну дру-
штве ну уло гу или функ ци ју. Он не сма тра да све што у дру штву 
по сто ји има не ку функ ци ју; има дру штве них по ја ва ко је ни че му не 
слу же а не ке од њих чак ни су ни ка да ни би ле дру штве но ко ри сне. 
У Дир ке мо вом схва та њу со ци о ло шког об ја шње ња има низ плод-
них иде ја, го то во нео п ход них за на уч но кон сти ту и са ње со ци о ло-
ги је. То је, пре све га, став да је ста ње гло бал ног дру штва по ла зни 
и нај о снов ни ји ис ку стве ни оквир со ци о ло шког об ја шња ва ња сва ке 
дру штве не по ја ве.

Дир кем се ни је за до во љио из но ше њем са мо нај оп шти јих те о-
риј ских окви ра и ме то до ло шких на че ла со ци о ло шког об ја шња ва-
ња, не го је раз вио је дан цео све стран ме то до ло шки про грам узроч-
не со ци о ло шке ана ли зе.

По што је от кри ва ње узроч них од но са осно ва на уч ног об ја-
шња ва ња, сви по ступ ци у на уч ном ис тра жи ва њу тре ба да бу ду 
под ре ђе ни том за дат ку. От кри ва ње узроч них ве за на не ком под-
руч ју не кад омо гу ћу је те о риј ско сје ди ња ва ње при вид но раз ли чи-
тих по ја ва, а не кад је услед то га мо гу ће раз ли ко ва ти ис ку стве не 
са др жа је ко ји на по јав ној рав ни из гле да ју са свим исто вет ни. Њи ма 
се на и ме, мо гу сма тра ти са мо оне по ја ве ко је су по сле ди це истих 
узро ка. По ла зна Дир ке мо ва од ред ба узроч ног од но са про из и ла зи 
из већ по зна тог ак ту а ли стич ког схва та ња узроч но сти. Јед на по ја ва 
мо же би ти узрок дру ге са мо ако се с њом ја вља јед но вре ме но.12) 
Ово из ра зи то ме ха нич ко схва та ње узроч но сти не уви ђа да из ме ђу 
де ло ва ња не ког узро ка и ис по ља ва ња по сле ди ца мо же да по сто ји 
кра ћи или ду жи вре мен ски ин тер вал, ко ји се у не ким би о ло шким 
на у ка ма на зи ва пе ри о дом ин ку ба ци је. От кри ва ње ду бљих узро-
ка ра зних об ли ка људ ског по на ша ња још је сло же ни је, јер ра зни 
узро ци ства ра ју од ре ђе не трај не и чвр сте скло но сти ко је ка сни је 
ра зни не по сред ни узро ци са мо ак ти ви ра ју. Ти не по сред ни узро ци 
су пре по вод не го ствар ни узро ци по на ша ња. Узрок и по сле ди ца 
се, с то га, у људ ском по на ша њу не мо ра ју ја вља ти исто вре ме но. 
Основ ним по ступ ком у от кри ва њу узроч них од но са Дир кем је сма-
трао про у ча ва ње тзв. за јед нич ких про ме на. При ли ком про у ча ва ња 

12) Пра ви ла со ци о ло шке ме то де, стр. 113
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узро ка са мо у би ства Дир кем је при мио чи тав низ ори ги нал них ана-
ли тич ких по сту па ка да би што пот пу ни је спро вео у де ло основ-
на на че ла узроч не ана ли зе. Ме ђу тим, у за вр шној фа зи сво га ра да 
Дир кем је по чео да при да је из у зет ну ва жност про у ча ва њу ра зних 
дру штве них по ја ва и у нај ма ње раз ви је ним дру штви ма, сма тра ју ћи 
да се оне у тим дру штви ма на ла зе у сво јим нај чи сти јим ем бри о-
нал ним об ли ци ма, ко ји, по ред то га, са др же њи хо ва нај бит ни ја и 
нај трај ни ја свој ства.13)

Сви се про бле ми по ста вља ју и ре ша ва ју ис кљу чи во из те о риј-
ске пер спек ти ве, а ве за на у ке с прак тич ним дру штве ним по тре ба-
ма по сма тра се углав ном с не га тив не стра не. Стал но се на гла ша ва 
да на у ка тре ба да на сто ји да се у сво јим ис тра жи ва њи ма што је 
мо гу ће ви ше осло бо ди сва ко днев ног на чи на ми шље ња и да бу де 
кри тич на пре ма свим по сто је ћим прак тич но-по ли тич ким гле ди-
шти ма о ра зним дру штве ним про бле ми ма и те шко ћа ма, јер су то 
пред у сло ви за узи ма ња не при стра сног и објек тив ног те о риј ског 
ста но ви шта. Кад се про у че сва ме ста на ко ји ма Дир кем рас пра вља 
о про бле му, мо же се за кљу чи ти да се ње го во ста но ви ште, из не то 
у те зи о Мон те скјеу, ни је у осно ви ме ња ло. У пр вом по гла вљу те 
те зе, у ком рас пра вља о усло ви ма кон сти ту и са ња на у ке о дру штву, 
Дир кем по чи ње са об ја шња ва њем раз ли ка у на чи ну ка ко дру штву 
при ла зе на у ка и прак тич на дру штве на ми сао, ко ју он на зи ва ве-
шти ном (арт).14)

Пра ви ла со ци о ло шког ме то да су јед но од нај по зна ти јих Дир-
ке мо вих де ла, ко је је нај ви ше из да ва но и пре во ђе ња, и јед но је од 
кла сич них де ла со ци о ло шке ме то до ло ги је уоп ште. У го то во свим 
Дир ке мо вим де ли ма мо гу се на ћи број на раз ма тра ња ра зних ме то-
до ло шких пи та ња. Дир кем про бле ме ме то да увек раз ма тра по ла-
зе ћи од вр ло од ре ђе ног схва та ња по при ро ди ис ку стве ног са др жа-
ја ко јим тре ба да се ба ви со ци о ло ги ја, па су ме то до ло шка пи та ња 
увек те сно по ве за на с те о риј ским. Пра ви ла при ка зу ју це ло ви ти је 
не го ма ко је дру го ње го во де ло не са мо ње го ву за ми сао со ци о ло-
шког ме то да не го и ње го во схва та ње со ци о ло ги је као на у ке.

Дир кем је сма трао да је нај ва жни ји за да так да љег раз во ја по-
зи ти ви зма да се у про у ча ва ње дру штве ног жи во та уве ду они ме-
то ди ко ји су до ве ли до на стан ка мо дер них, ег закт них при род них 
на у ка. Као и Конт, и он је сма трао да се ово не мо же по сти ћи ме ха-

13) E. Durk he im, Les For mes ele men ta i res de la vie re li gi e u se, F.Al can, Pa ris, 1912, p. 4-12.
14) E. Durk he im, Mon te squ i eu et Ro us se au, p. 29-35.
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нич ким пре но ше њем ме то до ло шких на че ла и ис тра жи вач ких по-
сту па ка при род них на у ка у со ци о ло ги ји, јер се у том слу ча ју не 
во ди ра чу на о осо бе ној при ро ди дру штва. Дир ке мов со ци о ло шки 
си стем спа да у гру пу уни вер за ли стич ких и ре а ли стич ких те о ри ја 
о дру штву, оних те о ри ја што у дру штву гле да ју јед но осо бе но под-
руч је ствар но сти, с ори ги нал ним вла сти тим за ко ни ма, ко ји се не 
мо гу из ве сти из за ко на би ло ког дру гог под руч ја ствар но сти, а још 
ма ње се мо гу об ја сни ти као ре зул тат раз ли чи тих об ли ка по на ша ња 
по је ди на ца. По је ди нац је, по Дир ке му, про из вод дру штва у ком се 
фор ми рао и од ко га је до био и сво је оп ште и по себ не дру штве не 
осо би не, и сво је стра сти, хте ња, иде је и иде а ле.

У је згру дру штва на ла зе се два основ на еле мен та, од ко јих је 
је дан идеј ни а дру ги мор фол шки. Идеј но је згро дру штва чи ни ко-
лек тив на свест са ста вље на од ко лек тив них пред ста ва. Пре ма свом 
са др жа ју, ко лек тив не пред ста ве се де ле на иде је и на нор ме. Ко лек-
тив на свест се са сто ји од ко лек тив них на чи на де ло ва ња, ми шље ња 
и осе ћа ња, оба ве зни да за све по је дин це, не што што се њи хо вим 
ин ди ви ду ал ним све сти ма на ме ће као спољ на, по њих не за ви сна, 
при ну да. Ко лек тив на свест чи ни осно ву ин ди ви ду ал них све сти и 
њен при нуд ни ка рак тер че сто се не осе ћа. Ма те ри јал ну осно ву и 
дру штве ну при ро ду дру штве не ор га ни за ци је Дир кем је схва тао вр-
ло јед но стра но. Ње ни об ли ци, као и осо би не ко лек тив не све сти у 
ко ји ма се она идеј но из ра жа ва за ви се, по Дир ке мо вом ми шље њу, 
од вр ло осо бе но схва ће не мор фо ло шке струк ту ре дру штва. Ова 
струк ту ра се из ра жа ва у сте пе ну тзв. ди на мич ке или мо рал не гу-
сти не дру штва. Ди на мич ка гу сти на је сло же ни ја од обич не ма те-
ри јал не гу сти не, по што се не са сто ји са мо у по ве ћа ва њу бро ја ста-
нов ни ка на од ре ђе ној те ри то ри ји, раз во ју са о бра ћа ја, умно жа ва њу 
ра зних дру штве них од но са не го и у ја ча њу мо рал них ве за ме ђу љу-
ди ма на ши рим под руч ји ма. Мо рал на гу сти на се за сни ва на ма те-
ри јал ној и глав на мор фо ло шка по сле ди ца ње ног по ве ћа ња огле да 
се у опа да њу са мо стал но сти ло кал них дру штве них сег ме на та ко ји 
се све чвр шће ин те гри ра ју у ши ре дру штве не це ли не. Дир ке мов 
по ку шај да из ра ди јед ну оп шту ти по ло ги ју дру штва ко ји је остао у 
об ли ку по чет не ски це, по ла зи од ове основ не мор фо ло шке иде је.15)

Као и ве ћи на ве ли ких по зи ти ви ста про шлог ве ка, и Дир кем је 
из ра зи ти ин дук ти вист. По Дир ке мо вом ми шље њу де дук ци ја у на-
у ци „мо ра ну жно за у зи ма ти дру го сте пе но ме сто, бар уко ли ко је у 

15) Ви ди пра ви ла со ци о ло шке ме то де, стр. 104-106, и че твр ту гла ву у це ли ни.



- 1504 -

ДраганСуботић ТЕОРИЈСКИОКВИРИМЕТОДОЛОШКИХ...

пи та њу ствар ност, а не ап стракт ни пој мо ви као у ма те ма ти ци“.16) 
По Дир ке му де дук ци ја пру жа иде је ко ји ма се ру ко во де ис тра жи ва-
ња и ко ри сна је у об ја шња ва њу утвр ђе них од но са.17) Са мо ин дук-
тив ним пу тем мо же се до ћи до по у зда них ис ку стве них по да та ка 
по мо ћу ко јих се мо гу от кри ти ре ал ни од но си у ствар но сти и про-
ве ра ва ти сви те о риј ски на уч ни ста во ви.

Дир кем по ла зи од три ја сно фор му ли са на ме то дол шка на че ла: 
1) те жње за што ве ћом објек тив но шћу из вор них по да та ка и на чи на 
њи хо вог при ку пља ња, 2) зах те ва да се пој мов ни оквир пру ку пља-
ња по да та ка ства ра на осно ву из ра зи то те о риј ских кри те ри ја и 3) 
што ве ће си сте ма тич но сти у при ку пља њу из вор них оба ве ште ња. 
Пр во, и нај че шће на во ђе но Дир ке мо во пра ви ло за при ку пља ње по-
да та ка „да дру штве не чи ње ни це тра ба по сма тра ти као ства ри“ има 
за циљ да обез бе ди што објек тив ни ја из вор на ис ку стве на оба ве-
ште ња.

У об ја шња ва њу дру штва Дир кем се стал но су прот ста вља по-
ку ша ји ма да се би ло ко је дру штве не по ја ве об ја шња ва ју по мо ћу 
пси хич ких осо би на по је ди на ца. Ко лек тив на свест је, ме ђу тим, за-
ми шљао на из ра зи то пси хич ки на чин, али као пси хич ке са др жа је 
ко ји по сто је из ван пси хич ког жи во та по је ди на ца, чак са свим не-
за ви сно од ње. По Дир ке мо вом ми шље њу, де дук ци ја у на у ци мо-
ра ну жно за у зи ма ти дру го сте пе но ме сто, бар уко ли ко је у пи та њу 
ствар ност а не ап стракт ни пој мо ви као у ма те ма ти ци. Дир кем у 
сво јој ме то дло ги ји ниг де ши ре не раз ма тра и за до во ља ва се с вр ло 
оп штом тврд њом да де дук ци ја пру жа иде је ко ји ма се ру ко во де ис-
тра жи ва ња и да је ко ри сна у об ја шња ва њу утвр ђе них од но са. Са мо 
ин дук тив ним пу тем мо же се до ћи до по у зда них ис ку стве них по да-
та ка по мо ћу ко јих се мо гу от кри ти ре ал ни од но си у ствар но сти и 
про ве ра ва ти сви те о риј ски на уч ни ста во ви.

Да би по ста вио што ме то дич ни ји од нос пре ма ствар ном дру-
штве ном жи во ту, Дир кем пла зи од три ја сно фор му ли са на ме то до-
ло шка на че ла:

1. Те жња за што ве ћом објек тив но шћу из вор них по да та ка и 
на чи на њи хо вог при ку пља ња;

2. Зах те ва да се пој мов ни оквир при ку пља ња по да та ка ства ра 
на осно ву из ра зи то те о риј ских кри те ри ја;

16) Ibi dem, p.95
17) E.Durk he im, Mon te squ i eu et Ro us se au, p. 95.



стр:14871522.

- 1505 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2008год.(XX)VIIvol=18

3. Што ве ће си сте ма тич но сти у при ку пља њу из вор них оба ве-
ште ња.

По је ди ни ужи ме то до ло шки про блем и ис тра жи вач ки по ступ-
ци раз ма тра ју се увек са мо као сред ства да се у про це су ства ра ња 
ис ку стве не на уч не еви ден ци је што пот пу ни је и лак ше оства ре на-
ве де на основ на ме то до ло шка на че ла. Пр во, и нај че шће на во ђе но 
Дир ке мо во пра ви ло за при ку пља ње по да та ка „да дру штве не чи-
ње ни це тра ба по сма тра ти као ства ри“ има за циљ да обез бе ди што 
објек тив ни ја из вор на ис ку стве на оба ве ште ња. Дру штве ни тип у 
Дир ке мо вој те о ри ји нај ва жни ји ис ку стве ни оквир со ци о ло шког 
про у ча ва ња. Иде јом о раз ли чи тим ти по ви ма дру штва Дир кем тра-
жи сред ње ре ше ње из ме ђу исто риј ског де скрип ти ви зма и уни вер-
за ли стич ких схва та ња да је људ ско дру штво у то ку чи та ве сво је 
исто ри је у осно ви исто вет но, јер пред ста вља раз вој у би ти не про-
ме њи ве људ ске при ро де. Дир ке мов те о риј ски си стем пред ста вља 
јед ну вр ло ори ги нал ну ва ри јан ту функ ци о на ли зма. За хва љу ју ћи 
нај те сни јој по ве за но сти с од ре ђе ним основ ним узроч ним пред-
по став ка ма, те жи ште функ ци о нал не ана ли зе је на об ја шња ва њу 
узро ка функ ци о нал них од но са.

У де лу Еми ла Дир ке ма пра ви ла по сма тра ња  дру штве них чи-
ње ни ца, ов де на то  да се дру ште ве не чи ње ни це по сма тра ју као 
ства ри. Дир кем сма тра да раз ми шља ње пред хо ди на у ци ко ја се са-
мо њи ма слу жи са ви ше ме то де. Уме сто да по сма тра мо ства ри, да 
их опи су је мо, да их упо ре ђу је мо, ми се та да за до во ља ва мо да у 
об зир узме мо на ше иде је, да их ана ли зи ра мо, да их ком би ну је мо. 
Уме сто на у ке о чи ње ни ца ма, ми са мо вр ши мо иде о ло шку ана ли зу. 
Ова ана ли за по ла зи од иде ја ка ства ри ма, а не од ства ри ка иде ја ма. 
Пред ста ве или пој мо ви, као про из во ди ла ич ког ис ку ства, пре све-
га, има ју за за да так да ускла де на ше де лат но сти са све том ко ји је 
око нас; ство ре ни су у прак си и за њу. Об ра ђу ју ћи их, би ло ко јим 
на чи ном се то по ку ша ло, ни ка да се не ће ус пе ти да от кри ју за ко ни 
ствар но сти. Оне су, на про тив, као не ки вео ко ји се ста вља из ме ђу 
ства ри и нас и ко ји их уто ли ко бо ље кри је од нас уко ли ко се сма тра 
да је он про знач ни ји.18)

Дру штве не по ја ве су ства ри и са њи ма тре ба по сту па ти као са 
ства ри ма. Да би се до ка за ла ова по став ка, по Дир ке му, до вољ но 
је да се утвр ди да су оне је ди но да то ко је се по ка зу је со ци о ло гу. 
Ствар је све оно што је да то, све оно што се по ка зу је или на ме ће 

18) Е.Дир кем; Ппра и ла со ци о ло шке ме то де“, стр. 145.
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по сма тра чу. По сту па ти са по ја ва ма као са ства ри ма зна чи по сту-
па ти са њи ма као са по да ци ма ко ји чи не по ла зну тач ку на у ке. Дру-
штве не по ја ве тре ба да по сма тра мо у са мим њи ма, не за ви сно од 
све сних су бје ка та ко ји их за ми шља ју; тре ба их про у ча ва ти спо ља 
као спољ не ства ри, јер нам се у том свој ству по ка зу ју. Ако је ова 
спо ља шност са мо при вид на, за блу да ће се раз би ти уко ли ко на у ка 
бу де на пре до ва ла, и ви де ће се ка ко се спо ља шност вра ћа у уну тра-
шњост. Ствар се углав ном по зна је по то ме што она не мо же да се 
из ма ми про стом од лу ком во ље. Да би се у њој иза зва ла про ме на, 
ни је до вољ но хте ти је, по тре бан је ви ше или ма ње те жак на пор 
због от по ра ко ји нам она да је и ко ји се, уоста лом, не мо же увек 
са вла да ти. Дру штве не чи ње ни це има ју ово свој ство. По сма тра ју ћи 
дру штве не по ја ве као ства ри, ми се са мо при ла го ђа ва мо њи хо вој 
при ро ди. По Ги ден су, узе ти дру штве не чи ње ни це за ства ри зна чи 
из ве сти чин одва ја ња нео п хо дан да се уви ди ка ко дру штво по сто ји 
објек тив но, не за ви сно од сва ко га од нас по је ди нач но. Тек по том 
се оно мо же про у ча ва ти ме то ди ма објек тив ног по сма тра ња. Нај ва-
жни ја осо би на јед не „ства ри“ је сте то што она ни је уоб лич љи ва по 
во љи; јед на сто ли ца се кре ће кад је гур ну, али њен от пор по ка зу је 
да она по сто ји из ван ма ко јег гу ра ња. Исто ва жи за дру штве не чи-
ње ни це, чак и ако ни су ви дљи ве на исти на чин као фи зич ки пред-
мет по пут сто ли це.

Да би се обез бе ди ло прак тич но оства ре ње исти не, Дир кем 
сма тра да дух тре ба да се под врг не ди сци пли ни, чи ја су глав на пра-
ви ла сле де ћа:

1. Тре ба си сте мат ски от кло ни ти све пред ход не по ја ве. За при-
мер на во ди Де кар та и ње го ву ме тод ску сум њу го во ре ћи да она у 
су шти ни ни је ни шта дру го до ње на при ме на. По Дир ке му је по-
треб но да со ци о лог би ло у тре нут ку кад од ре ђу је пред мет сво јих 
ис тра жи ва ња, би ло у то ку сво јих до ка зи ва ња, се би од луч но за-
бра ни упо тре бу пој мо ва ко ји су обра зо ва ни ван на у ке и за по тре бе 
ко је не ма ју ни чег на уч ног. Он тре ба да се осло бо ди тих ла ич ких 
очи глед но сти ко је вла да ју ду хом ла и ка, да јед ном за сваг да зна чи 
ја рам тих ем пи риј ских ка те го ри ја ко је дру га на ви ка че сто чи ни ти-
ран ским. Ако га по тре ба по не кад на гна да им при бе не, бар не ка то 
чи ни све стан њи хо ве ма ле вред но сти, ка ко од њих не би зах те вао 
да у те о ри ји игра ју уло гу ко је оне ни су до стој не. 

2. За пред мет ис тра жи ва ња увек узе ти са мо јед ну гру пу по-
ја ва прет ход но де фи ни са них по мо ћу из ве сних спољ них обе леж ја 
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ко ја су им за јед нич ка и истим ис тра жи ва њем об у хва ти све по ја ве 
ко је од го ва ра ју овој де фи ни ци ји. Ту на во ди сле де ћи при мер: утвр-
ђу је мо по сто ја ње из ве сног бро ја рад њи ко је све по ка зу ју спољ но 
обе леж је да, јед ном из вр ше ни, де тер ми ни шу од стра не дру штва 
по себ ну ре ак ци ју ко ја се на зи ва ка зном. Од њих чи ни мо гру пу sui 
ge ne ris, ко јој ста вља мо за јед нич ки нат пис. На зи ва мо пре ступ ном 
сва ку ка жње ну рад њу од та ко де фи ни са ног пре сту па чи ни мо пред-
мет јед не по себ не на у ке, кри ми но ло ги је. Пред мет сва ког про бле-
ма, био он оп шти или по се бан, тре ба да бу де утвр ђен по истом 
на че лу. 

По треб но је да се у це ли ни ство ре но ви пој мо ви, при ла го ђе ни 
по тре ба ма на у ке и из ра же ни по себ ном тер ми но ло ги јом, што зна чи 
да је ла ич ки по јам не ко ри стан на уч ни ку, да он слу жи за упу ћи ва-
ње. А по што је ла ич ки по јам гру бо обра зо ван, он се не по ду да ра 
пот пу но са на уч ним пој мом ко ји је уве ден по во дом ње га. По ла зна 
тач ка на у ке или те о риј ског зна ња мо же би ти са мо по ла зна тач ка 
ла ич ког или прак тич ног зна ња. О син те зи sui ge ne ris Дир кем, у 
пред го во ру за дру го из да ње где ка же: син те за sui ge ne ris ко ју чи-
ни сва ко дру штво по ка зу је но ве по ја ве, раз ли чи те од оних ко је се 
де ша ва ју у из дво је ним све сти ма, тре ба сва ка ко при зна ти да се ове 
спе ци фич не чи ње ни це на ла зе у са мом дру штву ко је их ства ра а не 
у ње го вим де ло ви ма, у ње го вим чла но ви ма. Оне су да кле у том 
сми слу спољ не за по је ди нач не све сти, узе те као та кве, као што су 
ја сна обе леж ја жи во та спољ на за ми не рал не суп стан це од ко јих се 
са сто ји жи во би ће.

Ги денс на то до да је: со ци о ло ги ја је на у ка sui ge ne ris.
3. Кад со ци о лог по чи ње да ис тра жу је би ло ко ју вр сту дру штве-

них чи ње ни ца, он тре ба да на сто ји да их по сма тра са оне стра-
не, где се оне ја вља ју из дво је не од њи хо ве ма ни фе ста ци је. Јер, из 
осе та се из вла че све оп ште иде је, тач не или по гре шне, на уч не или 
не тач не. Али осет ла ко мо же би ти су бјек ти ван. С то га је у при род-
ним на у ка ма пра ви ло да се укло не чул ни по да ци код ко јих по сто ји 
опа сност да бу ду су ви ше лич ни по сма тра че ви, да би се за др жа ли 
ис кљу чи во они ко ји има ју до во љан сте пен објек тив но сти. 

По ред по је ди нач них рад њи ко је иза зи ва ју, ко лек тив не на ви ке 
се из ра жа ва ју у од ре ђе ним об ли ци ма, у прав ним и мо рал ним пра-
ви ли ма, у на род ним по сло ви ца ма, у чи ње ни ца ма дру штве не струк-
ту ре, итд. Али, ка ко ка же у пред го во ру, ста ња ко лек тив не све сти су 
дру ге при ро де но што су ста ња по је ди нач не све сти. То су пред ста-
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ве дру ге вр сте. На чин ми шље ња гру па ни је исти као у по је дин ца, 
он има соп стве не за ко не.

Оно што ко лек тив не пред ста ве из ра жа ва ју је сте на чин на ко ји 
гру па ми сли о се би у сво јим од но си ма са пред ме ти ма ко ји де лу ју 
на њу. Да кле, гру па је са ста вље на дру га чи је но по је ди нац и ства ри 
ко је де лу ју на њу дру ге су при ро де.

Нор мал не, оне ко је су пот пу но она кве ка кве тре ба да бу ду, и 
па то ло шке по ја ве, оне ко је би тре ба ло да бу ду дру га чи је не го што 
су, у из ве сним по гле ди ма исте при ро де, али ипак чи не две раз ли-
чи те под вр сте ко је тре ба раз ли ко ва ти. Ако се на ђе објек тив но ме-
ри ло, свој стве но са мим чи ње ни ца ма, ко је би нам омо гу ћи ло да у 
ра зним вр ста ма дру штве них по ја ва на уч но раз ли ку је мо здра вље 
од бо ле сти, на у ка ће би ти у ста њу да по у чи прак су оста ју ћи вер-
на сво јој соп стве ној ме то ди. Ка ко она за сад не успе ва да до пре 
до је дин ке, мо же нам пру жи ти са мо оп ште ко ји се мо гу ка ко ва-
ња ме ња ти је ди но ако се пре ко осе та не по сред но до ђе у до дир са 
по себ ним. Ста ње здра вља, ка ко га она мо же де фи ни са ти, не мо же 
тач но од го ва ра ти по је ди нач ном су бјек ту, јер оно се мо же уста но-
ви ти је ди но у од но су на нај оп шти је окол но сти, од ко јих се ви ше 
или ма ње уда ља ва цео свет. Дир кем раз ли ку је две под вр сте по ја ва. 
Нор мал ним на зи ва чи ње ни це ко је има ју нај оп шти је об ли ке, а оста-
лим да је име бо ле сних или па тол шких. Про сеч ним ти пом на зи ва 
схе ма стич но би ће ко је би из гра дио ску пља ју ћи у јед ну це ли ну, у 
не ку вр сту аспстракт не лич но сти, нај че шће обе ле ћа ја у вр сти са 
њи хо вим нај че шћим об ли ци ма, и ка же да се нор ма лан тип ме ша 
са про сеч ним ти пом, и да је сва ко од сту па ње од ове основ не ме ре 
здра вља бо ле сна по ја ва.

Ен то ни Ги денс19), на те му раз ли ко ва ња нор мал них по ја ва од 
па то ло шких, ла же да баш на у ка мо же да ра за бе ре и про у чи усло-
ве нор мал ног функ ци о ни са ња ор ган ских и дру штве них си сте ма, 
пре по зна ју ћи па то ло ги је и ука зу ју ћи на при клад не ме ре за ус по-
ста вља ње здра вља.

Дир кем да ље твр ди да се чи ње ни ца мо же озна чи ти па тол шком 
са мо у од но су са да том вр стом. Сва ка вр ста има сво је здра вље, јер 
има свој про се чан тип ко ји јој је свој ствен. Дир кем на во ди сле де ће 
ме то де за раз ли ко ва ње нор мал них од па то ло шких по ја ва:

1. За јед ну дру штве ну чи ње ни цу мо же се ка за ти да је нор мал-
на за јед ну од ре ђе ну вр сту са мо у од но су на јед ну, та ко ђе 

19) Из књи ге „Дир кем“ Е. Ги дин са, стр. 49.
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од ре ђе ну фа зу ње ног раз во ја. Пре ма то ме, да би се зна ло да 
ли она има пра во на овај на зив, ни је до вољ но да се ис пи та у 
ко ме се об ли ку ја вља у нај ве ћем бро ју дру штва ко ји при па-
да ју овој вр сти, већ тре ба још узе ти у об зир да се дру штва 
ис пи ту ју у од го ва ра ју ћој фа зи њи хо вог раз во ја. 

2. Нор мал ност по ја ве би ће об ја шње на са мо оним што ће би ти 
до ве де но у ве зу са усло ви ма по сто ја ња по сма тра не вр сте, 
би ло као ме ха нич ки ну жна по сле ди ца ових усло ва, би ло као 
сред ство ко је омо гу ћу је ор га ни зми ма да им се при ла го де.

3. По сто је окол но сти кад је про ве ра ва ње нео п ход но јер би пр-
ва ме то да, ако се упо тре бља ва са ма мо гла на ве сти на гре-
шку. То је оно што се де ша ва у пре ла зним пе ри о ди ма ка да 
се чи та ва вр ста на ла зи у раз во ју и још се ни је уста ви ла у 
но вом об ли ку. Ово по ве ра ва ње је ну жно кад се она чи ње ни-
ца од но си на дру штве ну вр сту ко ја још ни је за вр ши ла свој 
пот пун раз вој. 

У иде ји вр сте на ла зе се уства ри спо је ни у је дин ство ко је сва ко 
истин ски на уч но ис тра жи ва ње из и ску је и ра зно вр сност ко ја је да та 
у чи ње ни ца ма, по што се вр ста по но во на ла зи иста у свих је дин ки 
ко је су ње ни де ло ви и што се, с дру ге стра не, вр сте ме ђу со бом 
раз ли ку ју. Оста је тач но да су мо рал не, прав не, еко ном ске, и дру ге 
уста но ве бес крај но про ме њи ве, али ове про ме не ни су та кве при ро-
де да су не при сту пач не за на уч ну ми сао.

Пра ви ла за обра зо ва ње ових вр ста су сле де ћа:20)

1. По треб но је да за си сте мат ску кла си фи ка ци ју ода бе ре мо 
осо би то бит на обе леж ја. Истин ски екс пе ри мен тал на ме то да те жи 
да обич не чи ње ни це ко је су убе дљи ве са мо под усло вом да бу ду 
вр ло број не и ко је до зво ља ва ју је ди но ве чи то су мљи ве за кључ ке, 
за ме ни пре суд ним или основ ним чи ње ни ца ма ко је са мо со бом и 
не за ви сно од њи хо вог бро ја има ју на уч ну вред ност и зна чај. Осо-
би то је ну жно та ко по сту пи ти кад је у пи та њу да се обра зу ју ро до-
ви и вр сте. 

2. Дру штве ни раз вој по чи ње јед но став ним ма лим ску по ви ма, 
на пре ду је ује ди ња ва њем не ко ли ко ових ску по ва у ве ће ску по ве и 
по што се учвр сте ове гру пе ује ди њу ју се са дру гим њи ма слич ним 
да би обра зо ва ле ве ће гру пе. На ша кла си фи ка ци ја тре ба да поч не 
са нај јед но став ни јим дру штви ма. 

20) www.wi ki pe dia.com 



- 1510 -

ДраганСуботић ТЕОРИЈСКИОКВИРИМЕТОДОЛОШКИХ...

На че ло кла си фи ка ци је је сле де ће: по че ће се са кла си ра њем 
дру штва пре ма сте пе ну сје ди ње ња ко је по ка зу ју, узи ма ју ћи за 
осно ву пот пу но јед но став но дру штво, или дру штво са је дин стве-
ним сег мен том. У окви ру ових вр ста раз ли ко ва ће се раз не под вр-
сте пре ма то ме да ли се ства ра или не пот пу но сра шћи ва ње по чет-
них сег ме на та. 

3. Дру штва су, у ства ри, са мо раз не ком би на ци је јед ног је ди ног 
и истог пр во бит ног дру штва. Је дан исти еле мент мо же да се спа ја 
са са мим со бом и сло же на те ла ко ја из то га про из и ла зе мо гу да се 
ме ђу соб но спа ја ју са мо на огра ни чен број на чи на. Ска ла мо гу ћих 
ком би на ци ја је огра ни че на, и тре ба да се по на вља бар ве ћи на њих.

Пра ви ло је да но ва на ста ла дру штва бу ду дру ге вр сте но ма-
тич на дру штва, јер ова по след ња, сје ди њу ју ћи се, ра ђа ју пот пу но 
но ва уре ђе ња. Је ди но би се ко ло ни за ци ја мо гла упо ре ди ти са по-
сто ја њем по ко ле ња ко је је по ни кло из се ме на. Ова дру штва се под 
деј ством по кло но сти ме ња ју и чи не по ступ не пре ла зе до у бес ко-
нач ност.

Обра зо ва ње вр ста је пре све га сред ство да се чи ње ни це гру пи-
шу да би се олак ша ло њи хо во ту ма че ње. Дру штве на мор фо ло ги ја 
је пут ка оном де лу на у ке ко ја да је пра ва об ја шње ња. 

Пра ви ла су сле де ћа:
1. Кад се при сту па об ја шње њу дру штве не по ја ве, тре ба одво-

је но ис тра жи ва ти ствар ни узрок ко ји је иза зи ва и функ ци-
ју ко ја она вр ши. Реч „функ ци ја“ Дир кем упо тре бља ва за то 
што дру штве не по ја ве уоп ште не по сто је с об зи ром на ко-
ри сне ре зул та те ко је да ју. По Дир ке му, оно што тре ба од ре-
ди ти је сте да ли по сто ји ве за из ме ђу раз ма тра не чи ње ни це 
и оп штих по тре ба дру штве ног ор га ни зма и у че му се ова 
ве за са сто ји, не тру де ћи се да се са зна да ли је она на мер-
на или не. Ве за со ли дар но сти ко ја спа ја узрок и по сле ди цу 
има свој ство уза јам но сти ко ја ни је би ла до вољ но при зна та. 
По сле ди ца не мо же по сто ја ти без свог узро ка, али овом је 
опет по треб на ње го ва по сле ди ца. Од ње га она из вла чи сво ју 
сна гу, али му је вра ћа ако се ука же при ли ка и не мо же ис че-
зну ти а да он то не осе ти.

2. Од лу чу ју ћи узрок дру штве не чи ње ни це тре ба тра жи ти ме-
ђу пред ход ним дру штве ним чи ње ни ца ма а не ме ђу ста њи ма 
по је ди нач не све сти. Функ ци ја дру штве не чи ње ни це мо же 
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би ти са мо дру штве на, она се са сто ји у ства ра њу дру штве но 
ко ри сних одр жа ва са не ким дру штве ним ци љем.

3. Пр ви по че так сва ког иоле зна чај ни јег дру штве ног про це са 
тре ба тра жи ти у са ста ву уну тра шње дру штве не сре ди не. 
Еле мен ти од ко јих се са сто ји ова сре ди на уства ри су две вр-
сте: ства ри и ли ца. Под ства ри ма тре ба схва ти ти, по ред ма-
те ри јал них пред ме та ко ји су при са је ди ње ни дру штву, тво ре-
ви ни ра ни јих дру штве них де лат но сти, уста но вље но пра во, 
утвр ђе ни оби ча ји, књи жев ни и умет нич ки спо ме ни ци. Они 
не ма ју ни чег што је по треб но да се по кре не дру штве ни чи-
ни лац. Оста је као ак ти ван чи ни лац чи сто људ ска сре ди на. 
Схва та ње дру штве не сре ди не као од лу чу ју ћег чи ни о ца ко-
лек тив ног раз во ја од нај ве ћег је зна ча ја. Без ње га, со ци о ло-
ги ја је у не мо гућ но сти да ус по ста ви би ло ка кав од нос узроч-
но сти.

4. Од при ну де, Дир кем чи ни обе леж ја сва ке дру штве не чи ње-
ни це. Она је на ста ла та ко што се је дин ка на ла зи пред јед ном 
си лом ко ја њом вла да и пред ко јом се она по ко ра ва, али ова 
си ла је при род на. Она не по ти че из не ког уго вор ног уре ђе ња 
ко је је људ ска во ља у це ли ни на до ве за ла на ствар ност. Она 
из ла зи из са ме утро бе ствар но сти. Она је ну жни про из вод 
да тих узро ка. 

Ми има мо са мо је дан на чин да до ка же мо да је јед на по ја ва 
узрок не ке дру ге, од но сно да упо ре ди мо слу ча је ве где се оне јед-
но вре ме но ја вља ју или не, и да ис пи та мо да ли про ме не ко је оне 
по ка зу ју у свим ра зним ком би на ци ја ма окол но сти до ка зу ју да за-
ви се јед на од дру ге.

Со ци о ло шко об ја шње ње се ис кљу чи во са сто ји у утвр ђи ва њу 
од но са узроч но сти, би ло да је реч да се по ја ва по ве же са ње ним 
узро ком, би ло узрок са ње го вим ко ри сним по сле ди ца ма. Да би се 
упо ред на ме то да упо тре би ла на на уч ни на чин, у са гла сно сти са на-
че лом узроч но сти она квим ка кво се из вла чи из са ме на у ке, би ће 
по треб но да се за осно ву упо ре ђе ња ко ја се пред у зи ма ју узме сле-
де ћа по став ка: ис тој по сле ди ци увек од го ва ра исти узрок. Та ко да, 
ако са мо у би ство не за ви си са мо од јед ног узро ка, он да је то за то 
што у ствар но сти има ви ше вр ста са мо у би ства.21)

Иако се сви на чи ни упо ред не ме то де мо гу при ме ти ти у со ци о-
ло ги ји, ипак сви они не ма ју под јед на ку до ка зну сна гу у њој. Ме то-
да оста та ка,22) ма ко ли ко би ла об лик за кљу чи ва ња на осно ву ис ку-
21)  В. Ми лић; Дир ке мов со ци о ло шки ме тод – пред го вор за Пра ви ла со ци о ло шке ме то де, 

од Е. Дир ке ма, стр. 34.
22)  Исто, стр. 35.
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ства, не ма та ко ре ћи, ни ка кву при ме ну у про у ча ва њу дру штве них 
по ја ва. Не са мо што се мо же ко ри сти ти у са мо до ста од ма клим на-
у ка ма, по што прет по ста вља зна тан број већ по зна тих за ко на, дру-
штве не по ја ве су су ви ше сло же не да би се у да том слу ча ју мо гло да 
ис кљу чи деј ство свих узро ка сем јед ног. 

Ме то да ко ре ла тив них про ме на, да би да ла до ка зе, ни је ну жно 
да све про ме не раз ли чи те од оних ко је се упо ре ђу ју бу ду стро го 
укљу че не. Јед но ста ван па ра ле ли зам кван ти та тив них про ме на кроз 
ко је про ла зе две по ја ве са мо ако је он утвр шен у до вољ ном бро ју 
до вољ но раз ли чи тих слу ча је ва, је сте до каз да из ме ђу њих по сто ји 
од нос.  Да би ме то да ко ре ла тив них про ме на да ла ре зул та те до вољ-
но је не ко ли ко чи ње ни ца. Чим се до ка же да се у из ве сном бро ју 
слу ча је ва две по ја ве ме ња ју јед на као дру га, мо же се би ти си гу ран 
да пред со бом има мо је дан за кон. Не ма ју ћи по тре бу да бу ду број-
ни, до ка зи мо гу да бу ду ода бра ни и, шта ви ше, из бли же про у че ни 
од со ци о ло га ко ји се њи ма слу же. При ме ри ма об ја сни ти ми сао не 
зна чи и до ка за ти је. По треб но је упо ре ди ти не у са мље не про ме не 
већ ни зо ва пра вил но утвр ђе них про ме на, чи ји се чла но ви јед ни за 
дру ге по ве зу ју што је мо гу ће не при клад ни јом по ступ но шћу и ко је 
су, по ред то га, до вољ но рас про стра ње ни. На чин на ко ји тре ба да 
се обра зу ју ови ни зо ви раз ли ку је се пре ма слу ча ју. Они мо гу да 
об у хва те чи ње ни цу по за мље не или од јед ног дру штва или од ви-
ше дру шта ва исте вр сте или од ви ше ра зних дру штве них вр ста. Да 
би се раз у ме ла јед на дру штве на уста но ва ко ја при па да од ре ђе ној 
вр сти, упо ре ди ће се ра зни об ли ци ко је она има не са мо у на ро да 
ове вр сте већ у свих прет ход них вр ста. Иоле сло же ни ја дру штве на 
чи ње ни ца мо же да се об ја сни са мо под усло вом да се пра ти њен 
це ло ку пан раз вој кроз све дру штве не вр сте. Упо ред на со ци о ло ги ја 
ни је по себ на гра на со ци о ло ги је, већ је то са ма со ци о ло ги ја, уко ли-
ко она пре ста је да бу де чи сто опи сна и те жи да схва ти чи ње ни це. 
Упо ре ђе ње мо же да бу де убе дљи во са мо ако се ис кљу чи чи ни лац 
до ба ста ро сти ко ји га ре ме ти. Да би се то по сти гло, до вољ но је да 
се дру штва ко ја се упо ре ђу ју по сма тра ју у истом пе ри о ду њи хо вог 
раз во ја.

4.МАКСВЕБЕРОИДЕАЛНОМТИПУ

Ва жан еле мент Ве бе ро вог со ци о ло шког ста но ви шта би ла је 
иде ја о иде ал ном ти пу. Иде ал ни ти по ви су кон цеп ту ал ни или ана-
ли тич ки мо де ли ко ји се мо гу ко ри сти ти да би се раз у мео свет око 
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нас. У ствар ном све ту иде ал ни ти по ви су рет ки – че сто су при-
сут ни са мо не ки од њи хо вих атри бу та. Ме ђу тим, ове хи по те тич ки 
кон струк ци је мо гу би ти од ве ли ке ко ри сти јер се сва ка си ту а ци ја 
у ствар ном све ту мо же раз у ме ти ако се упо ре ди с не ким иде ал ним 
ти пом. На тај на чин, иде ал ни ти по ви слу же као ја сно утвр ђе но ме-
ри ло. Ва жно је ис та ћи да за Ве бе ра иде ал ни тип ни је пред ста вљао 
је дан са вр шен или по же љан циљ. Уме сто то га, он је ми слио да је 
то „чи сти“ об лик из ве сног фе но ме на. Ве бер је ко ри стио иде ал не 
ти по ве у сво јим де ло ви ма о об ли ци ма би ро кра ти је и тр жи шта.23)

У Ве бе ро вој ме то до ло ги ји нај ве ћи зна чај има ју иде ал ни ти по-
ви оп штег ка рак те ра, ко ји се од но се на дру штве не по ја ве у ра зним 
дру штви ма и кул ту ра ма. Иде ал ни тип по ка зу је ка ко би из гле да ло 
не ко по на ша ње или не ки дру штве ни об лик ка да би њи хов основ ни 
сми сао до шао пот пу но до из ра жа ја. Иде ал ни тип слу жи као стан-
дард по мо ћу ко га се мо же утвр ди ти ко ли ко и у ко јим прав ци ма од 
ње га од сту па ју по је ди ни слу ча је ви по на ша ња. Ве бер спа да ме ђу 
со ци о ло ге ко ји су као ис тра жи ва чи на нај ви шем пла ну ко ри сти ли 
упо ред на ис тра жи ва ња и ве ћи на ње го вих иде ал них ти по ва је на-
ста ла као ре зул тат или као сред ство тих упо ред них ис тра жи ва ња.

По Ве бе ро вом ми шље њу, на ста нак са вре ме ног дру штва пра ти-
ле су ва жне про ме не у обра сци ма дру штве ног де ло ва ња. Он је ве-
ро вао да се љу ди окре ћу од тра ди ци о нал них ве ро ва ња за сно ва них 
на пра зно вје ру, ре ли ги ји, оби ча ји ма и уко ре ње ним на ви ка ма. Уме-
сто то га, по је ди нац се све ви ше укљу чу је у ра ци о нал не, ин стру-
мен тал не про ра чу не ко ји узи ма ју у об зир ефи ка сност и по сле ди це. 
Ин ду стриј ско дру штво оста вља ло је ма ло ме ста за осе ћа ња и за то 
да се ства ри ре ша ва ју на од ре ђе ни на чин са мо за то што су се оне 
већ ве ко ви ма та ко ре ша ва ле. Раз вој на у ке, са вре ме не тех но ло ги је и 
би ро кр ти је Ве бер је укуп но опи сао као ра ци о на ли за ци ју, од но сно, 
ор га ни за ци ју дру штве ног и еко ном ског жи во та пре ма прин ци пи-
ма ефи ка сно сти, а на осно ву тех нич ког зна ња. Ако су у тра ди ци о-
нал ним дру штви ма, ре ли ги ја и уко ре ње ни оби ча ји у ве ли кој ме ри 
од ре ђи ва ли ста во ве љу ди и оно што је за њих пред ста вља ло не ку 
вред ност, он да је са вре ме но дру штво обе ле же но ра ци о на ли за ци-
јом све ве ћег бро ја обла сти жи во та, од по ли ти ке, пре ко ре ли ги је, 
до еко ном ских де лат но сти.

По Ве бе ро вом ми шље њу, ин ду стриј ска ре во лу ци ја и раз вој ка-
пи та ли зма би ли су по твр да ши рих дру штве них кре та ња пре ма ра-

23)  En to ni Gi dens, Со ци о ло ги ја, Бе о град, 2003, стр. 14-16.
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ци о на ли за ци ји. У ка пи та ли зму не пре о вла да ва кла сна бор ба, већ 
раз вој на у ке и би ро кра ти је, од но сно, ве ли ких ор га ни за ци ја. Ве бер 
је на уч ни ка рак тер За па да сма трао јед ном од ње го вих нај и стак ну-
ти јих осо би на. Би ро кра ти ја, као је ди ни на чин да се ве ли ки број 
љу ди успе шно ор га ни зу је, ши ри се упо ре до са еко ном ским и по ли-
тич ким ра стом. Ве бер је ко ри стио из раз отре жње ње, или осло ба-
ђа ње од илу зи ја, ка ко би опи сао на чин на ко ји на уч но ми шље ње у 
мо дер ном све ту све ви ше по ти ску је и бри ше об ли ке сен ти мен тал-
ног од но са пре ма ствар но сти ко ји су ва жи ли у про шло сти. Ме ђу-
тим, Ве бер ни је био до кра ја оп ти ми ста у ве зи с крај њим ис хо дом 
ра ци о на ли за ци је. Бо јао се да је мо дер но дру штво си стем ко ји мо же 
сло ми ти чо ве ков дух ти ме што по ку ша ва да ре гу ли ше све обла-
сти дру штве ног жи во та. Ве бер је по го то во био уз не ми рен мо гу ћим 
ути ца ји ма би ро кра ти је ко ја би гу ши ла и де ху ма ни зо ва ла чо ве ка 
као и ин ди рект ним по сле ди ца ма ко је би мо гла да има на суд би ну 
де мо кра ти је.

Ве бер је уче ство вао у ем пи риј ском ис тра жи ва њу ко је је ор-
га ни зо ва ло Удру же ње, би ло што је вр шио ана ли зу већ при ку пље-
них по да та ка, би ло што је и сам ство рио за ми сао слич них ис тра-
жи ва ња. Макс Ве бер је био по зван да из вр ши ана ли зу јед ног де ла 
ре зул та та ко ји су би ли до би је ни у ис тра жи ва њу жи вот них усло ва 
по љо при вред них рад ни ка (1891-1892). Он је је ди ни вр шио по ре-
ђе ње ових по да та ка са по да ци ма ис тра жи ва ња из 1848. и 1874-75. 
го ди не. При том је ства рао упо треб не та бе ле са над ни ца ма, ве ли-
чи ни зе мљо по се да и по себ но оног де ла зе мље ко ји се об ра ђу је, 
ве ли чи ни сточ ног фон да ко ји по ро ди це по се ду ју и о ни зу дру гих 
еко ном ских стра на њи хо вог жи во та. Овај рад об ја вљу је под на сло-
вом „Усло ви по љо при вред них рад ни ка у не мач кој ис точ но од Ел-
бе“ (1892), ка да за пра во и по чи ње ње го во ин те ре со ва ње за ем пи-
риј ска ис тра жи ва ња. Је дан од глав них про бле ма ових ис тра жи ва ња 
ви део је у те шко ћа ма ко је су ве за не за са му ана ли зу ре зул та та. Та ко 
је по во дом ис тра жи ва ња ко је је спро вео А. Ле вен стин, о ста во ви ма 
рад ни ка у че ти ри ин ду стриј ске гра не, на пи сао и чла нак „О ме то до-
ло ги ји со ци јал но-пси хо ло шких ис тра жи ва ња у њи хо вој ана ли зи“. 
Ово ис тра жи ва ње се ина че сма тра јед ним од нај ве ћих у том пе ри-
о ду, али Макс Ве бер ука зу је да је ана ли за би ла из ве де на крај ње 
„не си сте мат ски и ин ту и тив но“. Да би се то из бе гло он на гла ша ва 
по тре бу ти по ло шке ана ли зе на осно ву кван ти та тив них по да та ка. 
По во дом јед ног Ле вен сте и но вог ра да, он пи ше „Тек по што је ма-
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те ри јал кван ти та тив но дат и ње го ви раз ли чи ти де ло ви ста вље ни 
у ме ђу соб ни од нос, тек се та да мо же по ку ша ти са кон струк ци јом 
ти по ва про ле тер ског мен та ли те та и све сти, фор му ли са них као са-
др жин ских... У сва ком слу ча ју, ре ша ва ње овог про бле ма мо ра се 
на ста ви ти на ба зи бро је ва, ис тра жи ва ти из ве сне раз ли ке у уче-
ста ло сти из ве сних сти ло ва из ра за и ми са о не ори јен та ци је пре ма 
ста ро сти, при хо ду и ме сту ро ђе ња ис пи та ни ка; сум њи ви слу ча је ви 
се мо ра ју ис кљу чи ти, док ја сни, ако то из гле да мо гу ће, па жљи во 
по ве за ти у ти по ве. Све ово мо ра се учи ни ти вр ло па жљи во и уз не-
пре кид но пре и спи ти ва ње из вор них по да та ка“.24)

Уко ли ко би мо гло да се ка же да је Ве бер фор му ли сао уоп ште-
ни те о риј ски си стем, он да је то нај пот пу ни је оства ре но на по чет ку 
де ла „При вре да и дру штво“.25) На ни воу екс пли ка ци је то је јед на 
кла си фи ка ци ја иде ал них ти по ва де лат но сти и од но са у дру штву. 
Ве бер је от по чео ти ме што је раз ли ко вао че ти ри основ на ти па ак-
тив но сти. Пр ве две ка рак те ри шу из ве сни мо ду си ра ци о нал но сти. 
У де лу „Свр хо ви та ра ци о ал ност“ (Zwec kra ti o na lität) ак ци ја је схва-
ће на као ра ци о нал но усме ре на у прав цу нај ве ћег до стиг ну ћа јед-
ног мно штва ци ље ва ко ји су про це ње ни је дан пре ма дру гом, при 
че му се у из бо ру сред ста ва не раз ма тра са мо тех нич ка ефи ка сност 
већ и це на. У дру гом слу ча ју, у де лу „Вред но сна ра ци о нал ност“ 
(Wer tra ti o na lität), да та је ја сно фор му ли са на вред ност нај е фек тив-
ни јим рас по ло жи вим сред стви ма, без об зи ра на це ну и од нос пре-
ма дру гим вред но сти ма. Дру га два ти па ак тив но сти пред ста вља ју 
пре о ста ле ка те го ри је ко је де лу ју у ра зним прав ци ма. Ка да је реч о 
тра ди ци о нал ној ак тив но сти, уда ља ва ње од ра ци о нал но сти са сто ји 
се у од су ству ра чу на ња, у сми слу ефи ка сно сти, и у без ре зер вном 
при хва та њу уста но вље них ша бло на. Че твр ти тип је успе шна ак-
ци ја би ло ко је ори јен та ци је ко ја ни је ни ра ци о нал на ни тра ди ци-
о нал на, већ је мо ти ви са на осе ћа њи ма, емо ци ја ма, осе ћа ји ма итд. 
Не ма по тре бе да спе ци фи ку је мо зна чај ових мо ти ва, јер је за са мог 
Ве бе ра ова ка те го ри ја не ва жна и њен са др жај ни је по себ но раз ја-
шња вао.

По што је обич на ло гич ка мо гућ ност коб ми но ва ња не до вољ-
на да се утвр ди смер ње го ве си сте ма ти за ци је, мо ра мо да тра га мо 
за дру гим прин ци пи ма се лек ци је. Они би се мо гли тра жи ти у два 

24)  A. Ober shall, cit. Knj. Str. 99-100.
25)  Уско ро ће се по ја ви ти на ен гле ском је зи ку под на сло вом:  The The ory of So cial and Eco-

no mic Or ga ni za tion, пре вод A.M. Hen der so na i Tal cott Par son sa, у из да њу Hod ge &Co., 
Ltd., Lon don and Ox sford Uni ver sity Press, New York.
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глав на сме ра, ко ји су, ма да не пот пу но, у не ку ру ку ипак ин те гри-
са ни. Чи ни се да је Ве бер на јед ном ап стракт ни јем ни воу раз вио 
углав ном им пли цит но, ше му уоп ште не струк ту ре си сте ма дру-
штве ног де ла ња.26) Основ не ка те го ри је ове ше ме ни су ти по ви де-
ла ња, већ струк ту рал ни еле мен ти на ко ји ма по чи ва сва ка кла си фи-
ка ци ја ти по ва.

По ла зна тач ка ове ше ме сва ка ко је ра ци о нал на ана ли за од но са 
сред ства-ци ље ви. Кад се у овом по ступ ку до спе до из ве сног сте-
пе на, на ста је по тре ба за раз ли ко ва ње крај њих ци ље ва од оних еле-
ме на та си сте ма сред ства-ци ље ви ко ји су од пр вен стве ног зна ча ја 
као сред ства за дру ге ци ље ве. Уло га крај њих вред но сти, као не по-
сред них ци ље ва у лан ча ном ни зу ак ци ја, са свим је ја сна у Ве бе ро-
вом де лу. У ком плек сним си сте ми ма ме ђу фак то ра лан ча ни ни зо-
ви сред ства-ци ље ви ни су не ди фе рен ци ра ни, већ са др же чи тав низ 
ана ли тич ких ди стинк ци ја ко је се ја сно ви де у ње го вом де лу. Нај ва-
жни ја је ди стинк ци ја из ме ђу тех но ло шких и еко ном ских аспе ка та, 
с јед не, и еко ном ске ало ка ци је и ко ри шће ња вла сти и при ну де с 
дру ге стра не.

Ова не по сред на ана ли за си сте ма сред ства-ци ље ви ни из да ле-
ка не ис цр пљу је овај аспект Ве бе ро вог си сте мат ског раз ми шља ња. 
Де ла ње ни је усме ре но са мо ка од ре ђе ним ци ље ви ма, већ је у дру-
штве ним си сте ми ма ори јен ти са но и пре ма јед ном по рет ку ко ји у 
из ве сним гра ни ца ма утвр ђу је усло ве под ко ји ма се ци ље ви мо гу 
оства ри ва ти. Ве бер је уста но вио да си сте ме по рет ка ко ји су од нај-
ве ћег зна ча ја у дру штве ном жи во ту, ка рак те ри ше јед на из ван ред но 
ва жна цр та: они се сма тра ју „ле ги тим ним“. Ма да се при др жа ва ње 
ових си сте ма, оп ште узев, из ну ђу је ра зним об ли ци ма ме ха ни зма 
на гра ђи ва ња и ка жња ва ња, њих по др жа ва ју и оп шта мо рал на осе-
ћа ња, та ко да се при др жа ва ње си сте ма по рет ка сма тра мо рал ном 
оба ве зом чи је из вр ша ва ње као мо рал но оза ко ње но пра во, зах те ва ју 
они ко ји су на вла сти. Еле мент ле ги тим но сти на ко јем се за сни ва-
ју об ли ци по рет ка, Ве бер те сно по ве зу је са основ ним вред но сти-
ма ко је ула зе у си сте ме сред ства-ци ље ви. Оба по ти чу од основ не 
етич ке ори јен та и цје при пад ни ка дру штве них гру па.

Ове етич ке ори јен та ци је ни су изо ло ва не по ја ве. Оне су увек 
у уској ве зи с оним ви до ви ма са знај не и емо тив не ори јен та ци је 
ко је уоп ште но на зи ва мо „ре ли ги о зно“. Ти пи чан став по што ва ња 
пре ма мо рал ном ауто ри те ту и мо рал ној оба ве зи, што је обе леж је 
26)  У ауто ро вом Struc tu re of So cial Ac tion (New York: McGraw-Hill Bo ok Co., 1937) chap. 

XVII.
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ле ги тим но сти, уско је по ве за но с по што ва њем оног што је „све то“ 
или да упо тре би мо Ве бе ров из раз, „ха ри змат ско“, би ло да је реч 
о ли ци ма или ства ри ма. Да би не ки по ре дак био за ко нит, а крај ње 
вред но сти оправ да не, они већ по при ро ди ем пи риј ског уоп шта ва-
ња, мо ра ју да бу ду при сно ин те гри са ни с чо ве ко вом ори јен та ци јом 
ка про бле ми ма зна че ња и са све том са крал них ен ти те та и сим бо ла. 
Као што је код Дир ке ма мо рал ни ауто ри тет у све тов ној сфе ри ин-
те гри сан са све то шћу и ре ли гиј ској сфе ри, та ко је код Ве бе ра ле ги-
тим ност по ве за на с образ ци ма „ха ри змат ског“ пре сти жа и ауто ри-
те та. У пој мо ви ма као што су: сред ства-ци ље ви, крај ње вред но сти, 
ле ги тим ност, ха ри зма и си сте ми ре ли гиј ских иде ја, са др жа ни су 
си сте мат ски обра сци уоп ште не струк ту ре си сте ма де ло ва ња. Из 
ових пој мо ва из ве де ни су струк ту рал ни од но си Ве бе ро вих кон-
крет ни јих иде ал них ти по ва, та ко да кон сти ту и шу пре је дан струк-
ту рал но ин те гри са ни си стем, не го из ла га ње ло гич ких мо гућ но сти.

У обла сти ин сти ту ци о на ли за ци је вла сти Ве бе ро ва ана ли за је 
ско ро иста. Он раз ли ку је три основ на ти па: ра ци о нал но-прав ни, 
тра ди ци о нал ни и ха ри змат ски. Код ра ци о нал но-прав ног ти па вла-
сти, власт се вр ши на осно ву зва нич не ду жно сти и по прав ним пра-
ви ли ма. Из вор ле ги тим но сти ни је у лич ном пре сти жу по је дин ца, 
већ у ауто ри те ту пра ви ла на осно ву ко јих он оба вља сво ју ду жност. 
У слу ча ју тра ди ци о нал ног ти па вла сти, власт се вр ши на осно ву 
по ло жа ја  чи ји је ста тус утвр ђен тра ди ци јом. Овај ста тус је де фи-
ни сан у об ли ку тра ди ци о нал ног по рет ка ко ји оза ко њу је пре у зи ма-
ње вла сти, а у из ве сном сми слу де фи ни ше и њен де ло круг. Тре ћу 
ка те го ри ју пред ста вља ха ри змат ска власт. Ве бер је не де фи ни ше 
као по сто ја ну ру тин ску ор га ни за ци ју, већ као обра зац узет из кре-
та ња про ме на као та квих. Ха ри змат ски во ђа тра жи за ко ни тост зах-
те ва ко је по ста вља дру гим љу ди ма, на осно ву свог лич ног ауто ри-
те та ко ји је у спе ци фич ном су ко бу са ус по ста вље ним по рет ком. За 
раз ли ку од дру гих, ха ри змат ска власт ни је ве за на за од ре ђе ни тип 
еко ном ског уре ђе ња, јер Ве бер сма тра еко ном ско уре ђе ње по ја-
вом утвр ђе не ру ти не. По сле ди ца ха ри змат ског по кре та је оба ра ње 
уста ље них еко ном ских усло ва, без об зи ра ко јих. Али, као и сва ки 
дру ги дру штве ни по крет, та ко је и ха ри змат ски ве зан за еко ном ске 
усло ве и то је, ујед но, је дан од основ них раз ло га због ко јих је ха ри-
змат ска фа за, већ по сво јој при ро ди, при вре ме на. По сто је два ти па 
об ли ка ха ри змат ског до би ја ња сред ста ва: по кло ни и плен, од но сно 
сред ства до би је на при нуд ним пу тем, си лом или без ње.
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Ње го ва де ла об у хва та ју не ко ли ко под руч ја: еко но ми ју, пра-
во, фи ло зо фи ју, упо ред ну исто ри ју, као и со ци о ло ги ју. Ве ли ки део 
ње го вог ра да од но сио се на раз вој са вре ме ног ка пи та ли зма и на-
чи на на ко је је са вре ме но дру штво раз ли чи то од ра ни јих об ли ка 
дру штве не ор га ни за ци је. Ве бер је кроз ве ли ки број ем пи риј ских 
сту ди ја при ка зао не ке од основ них ка рак те ри сти ка мо дер них ин-
ду стриј ских дру шта ва и ја сно иден ти фи ко вао кључ не со ци о ло шке 
де ба те ко је су и да нас од цен трал ног зна ча ја за со ци о ло ге. Ве бер је 
же лео да об ја сни при ро ду и узро ке дру штве них про ме на. Иако је 
био под ути ца јем Марк са, сна жно је кри ти ко вао не ка од ње го вих 
глав них ста но ви шта. Од ба цио је ма те ри ја ли стич ко схва та ње исто-
ри је, а кла сни су коб за ње га ни је имао то ли ки зна чај. По Ве бе ро-
вом ми шље њу, еко ном ски чи ни о ци је су ва жни, али иде је и вред но-
сти исто та ко има ју ве ли ки ути цај на дру штве не про ме не.

Ве бер је ве ро вао да би со ци о ло ги ја тре ба ло да се усред сре ди 
на дру штве но де ло ва ње, а не на струк ту ре. Пре ма Ве бе ру, по је дин-
ци су у ста њу да сло бод но де лу ју и да об ли ку ју бу дућ ност. Ме ђу-
тим, за раз ли ку од Дир ке ма и Марк са, он ни је ве ро вао да по сто је 
струк ту ре ко је су из ван или не за ви сне од по је дин ца. Пре је ве ро вао 
да се струк ту ре у дру штву обра зу ју сло же ним уза јам ним де ло ва-
њем де ла ња. Упра во је за да так со ци о ло ги је да схва ти зна че ња ко ја 
сто је иза тих де ла ња. Ве бе ра је не пре кид но му чи ло пи та ње од но са 
на у ке пре ма дру штве ној прак си. На сто јао је да епи сте мо ло шки до-
ка же ка ко дру штве не на у ке мо гу ре ша ва ти је ди но тех нич ке за дат-
ке.

Ве бер је за чет ник и нај у ти цај ни ји пред став ник со ци о ло ги је 
раз у ме ва ња, ко ја осо бе но схва ће ним по ступ ком раз у ме ва ња же ли 
да за ме ни или бар до пу ни де тер ми ни стич ко об ја шње ње ис пи ти ва-
них по ја ва. Раз у ме ва ње и об ја шње ње су вр ло раз ли чи те епи сте мол-
шке ка те го ри је. На уч но об ја шње ње се за сни ва на из во ђе њу по је ди-
нач них по ја ва из не ких оп штих те о риј ских ста во ва и кон крет них 
по чет них усло ва тих по ја ва. При ста ли це раз у ме ва ња сма тра ју да 
оп шти те о риј ски ста во ви не ма ју ве ћу вред ност у об ја шња ва њу 
дру штве них или кул тур них по ја ва, не го да на у ка мо же ра све тли ти 
те по ја ве от кри ва ју ћи сми сао и зна че ње ко ји су у њи ма са др жа ни и 
ко ји их по ве зу ју с не ким ши рим кул тур но-исто риј ским це ли на ма.

Ве бер не сма тра да раз у ме ва ње ис кљу чу је от кри ва ње узроч них 
од но са, не го тра жи сред ње ре ше ње овог кључ ног епи сте мо ло шког 
про бле ма. Ово ипак не зна чи да раз у ме ва ње не оста је сре ди шна 
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ме тод ска ка те го ри ја Ве бе ро ве со ци о ло ги је. Ве бер дру штво схва та 
на из ра зи то но ми на ли сти чан на чин, као ре зул тат де ло ва ња по је-
дин ца ко ји га са чи ња ва ју. У ме то до ло ги ји се ово но ми на ли стич ко 
те о риј ско ста но ви ште пре тва ра у ме то до ло шки ин ди ви ду а ли зам. 
Ве бер на гла ша ва да се раз у ме ти мо гу са мо ра зни об ли ци сми са о-
ног ин ди ви ду ал ног по на ша ња. У про у ча ва њу дру штва основ но је 
схва ти ти сми сао ко јим се у ра зним об ли ци ма сво га де ло ва ња ру ко-
во де по је дин ци. По ње го вом ми шље њу, ве ли ка пред ност дру штве-
них на у ка са сто ји се упра во у мо гућ но сти да се раз у ме по на ша ње 
по је дин ца у дру штву.

Ње го ви ме то дол шки ра до ви на ста ли су из по тре бе да у оп-
штем су ко бу два са свим су прот на гле ди шта о дру штве ним на у ка ма 
– крај њег исто ри зма и схва та ња да су и у дру штве ним на у ка ма не 
са мо мо гућ ни, већ и нео п ход ни те о риј ски си сте ми – из гра ди вла-
сти то ста но ви ште. По ку ша ва да за у зме вр ло осо бен сред њи став и 
да из ми ри или бар при бли жи ова су прот на гле ди шта.

Ве бе ра је не пре кид но за ни ма ло пи та ње од но са на у ке пре ма 
дру штве ној прак си. На сто јао је да епи сте мо ло шки до ка же ка ко 
дру штве не на у ке мо гу ре ша ва ти је ди но тех нич ке за дат ке. По Ве-
бе ру, на у ка из два основ на раз ло га не мо же ути ца ти на основ не 
вред но сне ста во ве: 1) из гра ђе на је на од ре ђе ном вред но сном ста-
но ви шту и сто га ни је у ста њу да га су штин ски кри ти ку је; 2) ира ци-
о нал ност основ них вред но сних опре де ље ња.

На у ка мо же (1) пој мов но раз ра ди ти иза бра но вред но сно ста-
но ви ште и на тај на чин об ја сни ти ње гов пра ви сми сао, као и (2) да 
на под руч ју вред но сти ис пи та објек тив не мо гућ но сти и дру штве-
не пла но ве оства ри ва ња усво је ног вред но сног ста но ви шта. (3) Она 
мо же про на ла зи ти ра ци о нал на сред ства за оства ре ње иза бра ног 
вред но сног ста но ви шта. На у ка је у осно ви са мо ин стру мен тал но, 
а не су штин ски ра ци о нал но сред ство чо ве ко ве де лат но сти. Ње на 
се уло га сво ди на раз ја шња ва ње ствар ног сми сла до не тих вред но-
сних од лу ка и про на ла же ња што ра ци о нал ни јих сред ста ва по мо-
ћу ко јих се усво је на прак тич на ста но ви шта мо гу што ефи ка сни је 
оства ри ти.

Ве бер је за чет ник и нај у ти цај ни ји пред став ник со ци о ло ги је 
раз у ме ва ња, ко ја осо бе но схва ће ним по со туп ком раз у ме ва ња же ли 
да за ме ни или бар до пу ни де тер ми ни стич ко об ја шње ње ис пи ти ва-
них по ја ва. Раз у ме ва ње и об ја шње ње су вр ло раз ли чи те епи сте мо-
ло шке ка те го ри је. На уч но об ја шње ње се за сни ва на из во ђе њу по је-
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ди нач них по ја ва из не ких оп штих те о риј ских ста во ва и кон крет них 
по чет них усло ва тих по ја ва. При ста ли це раз у ме ва ња сма тра ју да 
оп шти те о риј ски ста во ви не ма ју ве ћу вред ност у об ја шња ва њу 
дру штве них или кул тур них по ја ва, не го да на у ка мо же ра све тли ти 
те по ја ве от кри ва ју ћи сми сао и зна че ње ко ји су у њи ма са др жа ни и 
ко ји их по ве зу ју с не ким ши рим кул тур но-исто риј ским це ли на ма. 

Ве бер не сма тра да раз у ме ва ње ис кљу чу је от кри ва ње узроч них 
од но са, не го тра жи сред ње ре ше ње овог кључ ног епи сте мол шког 
про бле ма. Ово ипак не зна чи да раз у ме ва ње не оста је сре ди шна ме-
тод ска ка те го ри ја Ве бе ро ве со ци о ло ги је. Ве бер дру штво схва та на 
из ра зи то но ми на ли сти чан на чин, као ре зул тат де ло ва ња по је дин ца 
ко ји га са чи ња ва ју. У ме то до ло ги ји се ово но ми на ли стич ко те о риј-
ско ста но ви ште пре тва ра у тзв. ме то до ло шки ин ди ви ду а ли зам. Ве-
бер на гла ша ва да се раз у ме ти мо гу са мо ра зни об ли ци сми са о ног 
ин ди ви ду ал ног по на ша ња. У про у ча ва њу дру штва основ но је схва-
ти ти сми сао ко јим се у ра зним об ли ци ма сво га де ло ва ња ру ко во де 
по је дин ци. По ње го вом ми шље њу, ве ли ка пред ност дру штве них 
на у ка са сто ји се упра во у мо гућ но сти да се раз у ме по на ша ње по-
је дин ца као еле ме на та дру штве них це ли на, док се при род не на у ке 
мо ра ју за до во љи ти от кри ва њем функ ци о нал них ве за и узроч них 
пра вил но сти у ком плек сним по ја ва ма, али не мо гу раз у ме ти њи хо-
ве еле мен те. Ве бер раз ли ку је не ко ли ко вр ста раз у ме ва ња, за пра во, 
де ли га у две основ не гру пе. У пр ву спа да раз у ме ва ње за ми шље ног 
сми сла не ког де ла ња и от кри ва ње су бјек тив но схва ће не ве зе из ме-
ђу усво је них ци ље ва и сред ства ко ја се упо тре бља ва ју ра ди њи-
хо вог по сти за ња. Дру го, раз у ме ва ње емо тив но-афек тив ног по на-
ша ња зах те ва у да ле ко ве ћој ме ри спо соб ност ужи вља ва ња. По ред 
ова два по ми ње и естет ско-умет нич ко раз у ме ва ње. Сва ко на уч но 
са зна ње пу тем раз у ме ва ња тре ба да за до во љи два усло ва: (1) да бу-
де сми са о но аде кват но и (2) узроч но аде кват но. Сми са о но аде кват-
ним се сма тра раз у ме ва ње или ту ма че ње не ког по на ша ња чи ји се 
са став ни де ло ви на ла зе у ме ђу соб ној сми са о ној ве зи ко ја је ти пич-
на за не ку уоби ча је ни на чин ми шље ња и осе ћа ња у да тој кул ту ри.

Раз у ме ва ње не ког ре до сле да до га ђа ја је узроч но аде кват но са-
мо ако се на осно ву ис ку стве них уоп шта ва ња мо же за кљу чи ти да 
по сто ји од ре ђе на ве ро ват но ћа да се они до и ста де ша ва ју на тај на-
чин. Ме ђу тим, са мо спа ја њем обе ове аде кват но сти на ста је со ци о-
ло шко раз у ме ва ње не ког об ли ка по на ша ња. 

И у сво јим схва та њи ма иде ал ног ти па, као осо бе ног сред ства 
за об ја шња ва ње дру штве них по ја ва, Ве бер је тра жио сред ње ре-
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ше ње из ме ђу опи сног исто ри зма и ап стракт не оп ште те о ри је. Ни 
исто риј ски иде ал ни тип ни је па си ван од раз стал ног исто риј ског 
ста ња. На ста је ис ти ца њем и сми са о ним по ве зи ва њем не ких осо-
би на од ре ђе них исто риј ских по ја ва. На тај на чин и исто риј ски иде-
ал ни тип мо же да слу жи као оп шти кри те риј за по ре ђе ње ствар ног 
ста ња с не ким ње го вим на гла ше ним спе ци фич ним осо би на ма. 

У Ве бе ро вој ме то до ло ги ји нај ве ћи зна чај има ју иде ал ни ти по-
ви оп штег ка рак те ра, ко ји се од но се на дру штве не по ја ве ко је ни су 
огра ни че не на је дан исто риј ски пе ри од или на јед но дру штво, не го 
се ја вља ју у ра зним дру штви ма и кул ту ра ма. Иде ал ни тип по ка зу је 
ка ко би из гле да ло не ко по на ша ње или не ки дру штве ни об лик ка да 
би њи хов основ ни сми сао до шао пот пу но до из ра жа ја. Иде ал ни 
тип слу жи као стан дард по мо ћу ко га се мо же утвр ди ти ко ли ко и у 
ко јим прав ци ма од ње га од сту па ју по је ди ни кон крет ни слу ча је ви 
по на ша ња. Ве бер спа да ме ђу со ци о ло ге ко ји су као ис тра жи ва чи на 
нај ви шем пла ну ко ри сти ли упо ред на ис тра жи ва ња и ве ћи на ње го-
вих иде ал них ти по ва је на ста ла као ре зул тат или као сред ство тих 
упо ред них ис тра жи ва ња.
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Урош Шу ва ко вић,
Фи ло зоф ски фа кул тет Косовска Митровица

МОГУЋНОСТИКОРИШЋЕЊАИНТЕРНЕТА
УСПРОВОЂЕЊУНАУЧНОГИСПИТИВАЊА

ЈАВНОГМЊЕЊА
Сажетак

У спро во ђе њу Ин тер нет јав ном њењ ских ис пи ти ва ња 
кључ ни про блем са ко јим се ис тра жи ва чи су о ча ва ју је
сте пра вље ње ис прав ног узор ка ко ји од го ва ра ре ал ној 
по пу ла ци ји ко ја се ис пи ту је и стан дар ди ма ко је на у ка 
зах те ва при ли ком ства ра ња узор ка. У не ким вр ста ма 
Ин тер нет ис пи ти ва ња пра вље ње та квог узор ка ни је 
мо гу ће, док дру ге вр сте то до зво ља ва ју. По сто ји и зна
чај но не по ду да ра ње у бро ју и осо би на ма ко ри сни ка Ин
тер не та у од но су на број и осо би не ре ал не по пу ла ци је 
ко ја се ис пи ту је, то ли ко да је у не ким зе мља ма, укљу
чу ју ћи и Ср би ју, мо гу ће го во ри ти о два јав на мње ња: 
вир ту ел ном и ре ал ном. Раз вој и сте пен при ме не ин фор
ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у нај ве ћем бро ју 
зе мља да нас прак тич но оне мо гу ћу је спро во ђе ње раз ви
је ни јих на уч них Ин тер нет ис пи ти ва ња, што код нај
ра зви је ни јих зе ма ља ни је слу чај. Тех нич котех но ло шки 
раз вој омо гу ћио је, већ да нас, у нај ра зви је ни јим зе мља
ма све та, по пут САД, Ја па на, Ка на де и др.  упо тре
бу Ин тер не та у спро во ђе њу на уч них јав ном њењ ских 
ис пи ти ва ња, што се чи ни нај че шће при ме ном па нел
узор ка и ко ри шће њем email или при ме ном вир ту ел ног 
фо кусин тер вјуа.  Ка да је о Ср би ји реч, упо тре ба ин
тер ак тив них Ин тер нет ан ке та на WEB пре зен та ци ја
ма пред ста вља зло у по тре бу у свр ху ути ца ја на об ли ко
ва ње јав ног мње ња, а ни ка ко не мо же пред ста вља ти 
по сту пак на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња. 

- 1523 -



- 1524 -

Урош Шуваковић МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТА У ...

I 
О НА УЧ НОМ МЕ ТО ДУ, ВР СТА МА И ТЕХ НИ КА МА ИС ПИ

ТИ ВА ЊА УОП ШТЕ.

ПО ЈАМ ИН ТЕР НЕ ТА

Sвр ха овог ра да је да ис тра жи мо гућ ност ко ри шће ња Ин тер не та 
у по ступ ку при ку пља ња ре ле вант них ис ку стве них по да та ка у 

окви ру на уч но за сно ва них ис пи ти ва ња јав ног мње ња, по себ но ка-
да је реч о о спро во ђе њу та квих ис пи ти ва ња у  Ре пу бли ци Ср би ји.

Јав но мње ње пред ста вља „об лик ко лек тив ног ра су ђи ва ња по ли-
тич ке јав но сти о ак ту ел ним дру штве ним си ту а ци ја ма ко је по при ма-
ју вид про бле ма бит ног за жи вот и прак су со ци јал них за јед ни ца“1). 
Да кле ра ди се о ра су ђи ва њу по ли тич ке јав но сти о та квој вр сти 
дру штве них пи та ња ко ја за пра во пред ста вља ју од ре ђе ну вр сту дру-
штве ног про бле ма и у ве зи са ко ји ма при пад ни ци не ке дру штве не 
за јед ни це, уже или ши ре,2) за у зи ма ју по ли тич ки став.

По ли тич ки став је сте со ци јал ни став чи ји је са др жај пред ме та, 
објек та, ве зан за сфе ру по ли тич ког, при че му по ли ти ку по сма тра мо 
као „про цес до но ше ња од лу ка од зна ча ја за чи та во дру штво, или за 
ње го ве ве ће це ли не, ко ји ма се ре ша ва ју од ре ђе ни дру штве ни кон-
флик ти и усме ра ва у од го ва ра ју ћем прав цу дру штве но кре та ње“3). 
Сва ки по ли тич ки став има свог но си о ца, по је дин ца или ко лек ти ви-
тет. О по ли тич ким ста во ви ма са зна је мо нај че шће на осно ву вер бал-
них ис ка за (усме них или пи сме них)4), при че му не ис кљу чу је мо ни 
не вер бал не фор ме ис ка за (гест, гри ма са и сл.).
1) Т. Ђор ђе вић, „По ли тич ко јав но мње ње“, РУ „Ра ди вој Ћир па нов“, Но ви Сад, 1975, стр. 

60. О пој му ви ди и код Ј. Ха бер мас, „Јав но мње ње“, „Кул ту ра“, Бе о град, 1969.
2) Те шко је од ре ди ти „обим“ јав ног мње ња. Ми шље ња смо да под њим тре ба под ра зу ме ва-

ти мње ње ста нов ни ка јед не те ри то ри јал но-по ли тич ке за јед ни це ко ја бро ји од не ко ли ко 
хи ља да би ра ча (гра ђа на са пра вом гла са, с об зи ром да они ко ји то пра во не ма ју због не-
пу но лет ства или по слов не не спо соб но сти не мо гу би ти об у хва ће ни пој мом по ли тич ке 
јав но сти) до ви ше де се ти на ми ли о на ста нов ни ка ( ка кав је слу чај са ве ћим европ ским 
др жа ва ма, по пут Ру си је, Фран цу ске, Ита ли је, итд.). Пи та ње је, ме ђу тим, да ли је мо-
гу ће го во ри ти о свет ском, у сми слу пла не тар ном, јав ном мње њу. Скеп тич ни смо још 
увек у ве зи са упо тре бом овог пој ма у та квом зна че њу, али сма тра мо, као и у слу ча ју 
про це са кре а ци је гло бал них дру штве них ци ље ва, да је мо гу ће већ да нас го во ри ти о јав-
ном мње њу ко је на ди ла зи др жав не гра ни це по је ди нач них зе ма ља, на при мер о јав ном 
мње њу Европ ске Уни је. Ви ди У. Шу ва ко вић,  „По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве-
ни ци ље ви“, „Тре ћи ми ле ни јум“, Бе о град, 2004, на ро чи то стр. 54-60.

3) У. Шу ва ко вић, „Ис пи ти ва ње по ли тич ких ста во ва“, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Бе о град, 2000, стр. 6

4) „Jезик је ин стру мент објек тив ног дру штве ног из ра жа ва ња на ших су бјек тив них ми сли, 
осе ћа ња, же ља итд. Из то га сле ди да је је дан од нај ва жни јих објек тив них ис ку стве них 
из во ра за про у ча ва ње мен тал них про це са у јед ном су бјек ту - ње го во вер бал но по на ша-
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По што мно ги на ши ауто ри не пра ви до вољ но ја сну раз ли ка 
из ме ђу на уч ног ис тра жи ва ња и на уч ног ис пи ти ва ња, то сма тра мо 
ну жним да на гла си мо да је на уч но ис тра жи ва ње „ор га ни зо ва ни си-
сте мат ски сло жен про цес но вог на уч ног са зна ња или но вог ни воа 
на уч ног са зна ња, струк ту ри ран уну тар се бе од уса гла ше них си сте-
ма по сто је ћег на уч ног и дру гог ис ку стве ног са зна ња, ми са о них 
про це са, ру тин ских и тех нич ких рад њи и по сту па ка по ве за них у 
сми сле ну це ли ну, усме ре ну ка јед ном ци љу - на уч ном са зна њу”5), 
док на уч но ис пи ти ва ње пред ста вља са мо је дан од на уч но и стра жи-
вач ких ме то да при ку пља ња по да та ка. Код оба ова пој ма ва жно је 
уочи ти при дев „на уч но“, ко ји је за пра во dif fe ren tia spe ci fi ca и ко ји 
ја сно ука зу је да је на уч но ис пи ти ва ње, од но сно ис тра жи ва ње оно 
ко је је „во ђе но и усме ра ва но на уч ном ло ги ком“6). По сто је, на и ме, и 
дру ге вр сте ис тра жи ва ња и ис пи ти ва ња, али њи хо ва свр ха ни је по-
сти за ње на уч ног, већ не ког дру гог са зна ња (суд ског, но ви нар ског, 
ла ич ког, итд.). На уч но ис пи ти ва њеје та кав ме тод пре те жно по сред-
ног при ку пља ња по да та ка о по ја ва ма “код ко га се до ис ку стве них 
оба ве ште ња о ствар но сти до ла зи пу тем вер бал ног ко му ни ци ра ња 
(усме ног или пи сме ног) из ме ђу ис тра жи ва ча и ли ца за ко ја се прет-
по ста вља да та оба ве ште ња мо гу да пру же. Сам по сту пак се од ви ја 
пре ко вер бал них про во ка ци ја (пи та ња) од стра не ис тра жи ва ча по-
во дом од ре ђе них са др жа ја ствар но сти (на осно ву пред ме та ис тра-
жи ва ња) и вер бал них ре ак ци ја ис пи та ни ка (од го во ра) у ко ји ма он 
пре ко вер бал них ис ка за са оп шта ва сво је ис ку ство о тим са др жа ји-
ма”.7) Да кле, при ме њу ју ћи на уч ни ме тод ис пи ти ва ња, ми за пра во 
од ре ђе не по ли тич ке су бјек те до во ди мо у си ту а ци ју да нам са оп ште 
свој по ли тич ки став, и то у об ли ку ис ка за -  од го во ра на по ста вље-
но пи та ње.

Ис пи ти ва ње при ме ње но за јед но са ста ти стич ком ме то дом узор-
ка омо гу ћу је у ве ли кој ме ри сма ње ње по је ди нач них из во ра оба ве-
ште ња, а да се при то ме не из гу би мо гућ ност про у ча ва ња ра зних 
ва ри ја ци ја од ре ђе не вр сте по ја ва и вред ност на уч не ге не ра ли за ци-

ње...Да ле ко нај си гур ни ји ин ди ка тор ми сли је је зик”. Ви ди Мих. Мар ко вић, “Ди ја лек-
тич ка те о ри ја зна че ња”, Иза бра на де ла, књи га 2, БИГЗ, “Ге нес-С штам па”, “Про све та”, 
СКЗ, Бе о град, 1994. го ди не, стра не 419 - 458, “Је зич ко зна че ње”

5) С. Ми ло са вље вић, “Ис тра жи ва ње по ли тич ких по ја ва”, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је 
Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Цен тар за омла ди ну и пи о ни ре, Бе о град, 1980. го ди не, 
стр. 9

6)  М. Пе чуј лић и Вл. Ми лић: „Ме то до ло ги ја дру штве них на у ка“,  „Слу жбе ни лист СФРЈ“, 
Бе о град, 1991, стр. 116

7) . С. Ми ло са вље вић и И. Ра до са вље вић, “Ре пе ти то ри јум из ме то до ло ги је дру штве них 
ис тра жи ва ња”, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1988, стр.123
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је. Оно нам омо гу ћа ва да на од ре ђе ном, ре пре зен та тив ном узор ку, 
вр ши мо на уч на за кљу чи ва ња о оно ме што је пред мет ис пи ти ва ња. 
Та на уч на за кљу чи ва ња не мо гу би ти у фор мал но-ло гич ком сми-
слу ап со лут но исти ни та за чи та ву ма су по ја ве, бу ду ћи да ис пи ту је-
мо узо рак, а не чи та ву по ја ве8), што зна чи да за кљу чак до но си мо 
у од но су на узо рак и да је он исти нит са мо у од но су на тај узо рак. 
Ме ђу тим, уко ли ко је узо рак иза бран у скла ду са на уч ним кри те-
ри ју ми ма, он да се и на осно ву ње га, ко ри шће њем не пот пу не ин-
дук ци је, мо же до не ти на уч ни за кљу чак ко ји вре ди за чи та ву ма су 
по ја ве и ко ји има ви сок сте пен ве ро ват но ће да је исти нит9). Ка да је 
у пи та њу ства ра ње узор ка за вр ше ње ис пи ти ва ња, мо гу ће је при ме-
ни ти ви ше ње го вих вр ста, ме ђу ко ји ма су нај че шће при ме ње ни у 
јав ном њењ ским ис пи ти ва њи ма слу чај ни, квот ни и па нел узо рак10). 
Не ула зе ћи у ка рак те ри сти ке сва ког од по бро ја них, ука зу је мо да 
код па нел-узор ка, ко ји је ка ко ће мо ви де ти на ро чи то зна ча јан ка да 
се ра ди о Ин тер нет ис пи ти ва њи ма, по сто ји про блем са одр жа ва-
њем узор ка. Јер ка да јед ном иза бе ре мо скуп је дин ки у узо рак, што 
ду же тра је ис пи ти ва ње, то је ве ћи про блем са одр жа ва њем па не ла, 
због смрт но сти, дру гих оба ве за, по ја вљу је се усло вља ва ње, ме ња 
се свест ње го вих уче сни ка због чи ње ни це да им је при сут на спо зна-
ја да су уче сни ци у па не лу, те се по чи њу по на ша ти дру га чи је не го 
што би се ина че по на ша ли, итд. Успе шно ре ша ва ње овог про бле ма, 
зна чај но до при но си ква ли те ту па нел-узор ка.

Мо же се да ти ве ћи број кла си фи ка ци ја ис пи ти ва ња, у за ви сно-
сти од кри те ри ју ма. За наш рад је зна чај но раз ли ко ва ње сход но 
кри те ри ју му од но са ис пи ти ва ча и ис пи та ни ка и ра да ис пи ти ва ча, 
на објек тив но, на уч но ис пи ти ва ње и ин стру мен та ли зо ва но (ма ни
пу ла тив но) ис пи ти ва ње. С об зи ром на на чин ис пи ти ва ња мо гу ће 
је раз ли ко ва ти бла го, не у трал но и оштро ис пи ти ва ње11). Бла го 
ис пи ти ва ње се за сни ва на те жњи ис пи ти ва ча да за до би је по ве ре-
8)  У слу ча ју по пи са, ис пи ту је се укуп на ста ти стич ка ма са пред мет не по ја ве, те та да има-

мо по сла са пот пу ном ин дук ци јом. Ме ђу тим, вр ше ње по пи са у ис тра жи ва њу дру штве-
них по ја ва је рет кост. У на шој зе мљи уста ље ни де се то го ди шњи по пис ста нов ни шта 
ве ли ки зна чај за про у ча ва ње дру штве них по ја ва

9) „На ша на у ка ни је зна ње (епи сте ме): она не мо же ни кад да по ла же пра во на то да је 
до сти гла исти ну, па чак ни не ку за ме ну за исти ну, као што је ве ро ват но ћа“ (на гла сио 
У.Ш.) –К. По пер,“Ло ги ка на уч ног от кри ћа“, НО ЛИТ, Бе о град, 1973, стр. 306

10)  У. Шу ва ко вић: „Исп ти ва ње по ли тич ких ста во ва“, стр. 130-140
11)  В. Ми лић, “Со ци о ло шки ме тод”, За вод за уџ бе ни ке и на став нка сред ства, Бе о град, 

1996. го ди не, стра не 510 - 517. Не ки ауто ри, као на при мер Р.Лу кић, не пра ве раз ли ку 
по овом кри те ри ју му. Дру ги ауто ри, ре ци мо С. Ми ло са вље вић, И. Ра до са вље вић, М. 
Пе чуј лић, В. Ми лић и др. на во де и ову кла си фи ка ци ју. 
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ње ис пи та ни ка и ње го ву на кло ност, не у трал но пред ста вља од нос 
ис пи ти вач - ис пи та ник на ни воу фор мал не, по слов не уљуд но сти 
док је оштро, стро го ис пи ти ва ње, по свом по ступ ку, слич но суд ско 
- ис тра жном, с тим да се спро во ди на осно ву прет ход но до би је не 
са гла сно сти ис пи та ни ка ко ме не сле де ни ка кве санк ци је. Пи та ња 
се по ста вља ју бр зо, по ста вља ју се од ре ђе не зам ке, ука зу је се на 
про тив реч но сти ис ка за итд. Раз ли ку ју се и ди рект но и ин ди рект но  
ис пи ти ва ње12), с тим да се под ди рект ним под ра зу ме ва да је ис пи та-
ник уна пред оба ве штен и да је са гла сан са ис пи ти ва њем. Као бит на 
од ли ка ди рект ног ис пи ти ва ња мо же се сма тра ти и то да се пи та ња 
и од го во ри од но се ди рект но на пред мет ис пи ти ва ња. Код ин ди рект-
ног ис пи ти ва ња ис пи та ник ни је уна пред оба ве штен о ис пи ти ва њу, 
већ се до во ди у си ту а ци ју да пу тем вер бал них ис ка за из но си сво је 
ста во ве или ми шље ње о пред ме ту ис тра жи ва ња. Та ко ђе, под ин ди-
рект ним ис пи ти ва њем се мо гу под ра зу ме ва ти и пи та ња и од го во-
ри ко ји се ин ди рект но од но се на пред мет ис тра жи ва ња. Мо гу ће је 
раз ли ко ва ти и ано ним но ис пи ти ва ње од ис пи ти ва ња са де фи ни са
ним адре са ти ма. Код пр вог ис пи та ни ци су, на рав но, по зна ти али 
се они не са оп шта ва ју ни ти се по себ но тре ти ра ју и са оп шта ва ју 
ин ди ви ду ал ни од го во ри. Пред мет ана ли зе је са мо ма са и гру пе од-
го во ра, да кле без раз ли ко ва ња о чи јим ин ди ви ду ал ним од го во ри ма 
је реч, а ис пи та ни ци ма се га ран ту је ано ним ност. У не ким слу ча је-
ви ма ово је нео п ход но ка ко би се до би ли исти ни ти ста во ви и од го-
во ри, с об зи ром на то да пи та ња за ди ру у ин ти му, ис пи та ни ко ва по-
ли тич ка, кон фе си о нал на или на ци о нал на опре де ља ња, по ли тич ке 
ста во ве, итд. По пра ви лу, сва ис пи ти ва ња ко ја се вр ше са ци љем да 
се утвр де по ли тич ки ста во ви би рач ког те ла, на при мер не по сред но 
пред из бо ре, је су ано ним на ис пи ти ва ња. Али и у та квој си ту а ци ји, 
увек по сто ји је дан број оних ко ји ни су спрем ни да искре но од го-
во ре, пла ше ћи се да се не са зна за њи хо во по ли тич ко опре де ље-
ње. При том, што је ка рак тер вла да ју ћег ре жи ма ре пре сив ни ји или 
што је со ци јал на кон тро ла ве ћа, број не спрем них ни ано ним но да 
се из ја сне је ве ћи. Ис пи ти ва ње са де фи ни са ним адре са ти ма мо гу-
ће је вр ши ти у слу ча је ви ма ка да при ро да пи та ња ни је та ква да би 
од го вор на њих мо гао да иза зо ве би ло ка кве не га тив не по сле ди це 
по ис пи та ни ка или су пак ис пи та ни ци јав не лич но сти (у нај ши рем 
сми слу те ре чи) ко је се не бо је или су спрем не на су о ча ва ње са евен-
ту ал ним по сле ди ца ма из ја шња ва ња. Пре ма кри те ри ју му број но сти 
12)  С. Ми ло са вље вић, „По ли тич ка ак ци ја – ме то до ло шки про бле ми ем пи риј ског ис тра жи-

ва ња по ли тич ке ак тив но сти – ак ци је у са мо у прав ном дру штву“, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1977
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ис пи ти ва ча и ис пи та ни ка, раз ли ку ју се ин ди ви ду ал но ис пи ти ва ње, 
при ко ме ис пи ти вач ко му ни ци ра са мо са јед ним ис пи та ни ком, груп
но ис пи ти ва ње, ко је под ра зу ме ва ко му ни ци ра ње јед ног ис пи ти ва ча 
са ви ше ис пи та ни ка на јед ном ме сту или ви ше ис пи ти ва ча са ви ше 
ис пи та ни ка на истом ме сту, при че му су од го во ри ис пи та ни ка ин ди-
ви ду ал ни и ко лек тив но ис пи ти ва ње, ко је је ко му ни ка ци ја ис пи ти-
ва ча и јед не за јед ни це - ко лек ти ва ко ја на по ста вље но пи та ње да је 
је дин ствен, за јед нич ки од го вор. Ов де по сто је две под ва ри јан те: пр-
ва, ка да ис пи ти вач ко му ни ци ра са порт па ро лом гру пе, ко ји у име 
ко лек ти ва из но си од го вор на по ста вље но пи та ње и дру га, у ко јој 
уче ству ју нај ма ње два ис пи ти ва ча од ко јих пр ви по ста вља пи та ња 
и уче ству је за јед но са гру пом у фор му ли са њу од го во ра на пи та ње 
то ком ди ску си је ко лек ти ва, а дру ги за то вре ме бе ле жи и раз вр ста-
ва све од го во ре ко ји би мо гли би ти од ин те ре са за ис тра жи ва ње. 
Као ко лек тив ни од го вор при хва та се онај око ко га по сто ји са гла-
сност ве ћи не, без ак тив ног про ти вље ња ма њи не. Да кле, код ин ди-
ви ду ал ног и груп ног ис пи ти ва ња има мо зах тев за ис ка зи ва њем већ 
фор ми ра ног ста ва, док код ко лек тив ног ис пи ти ва ња има мо зах тев 
нај пре за фор ми ра њем, па по том и ис ка зи ва њем ста ва.

У окви ру ме то да ис пи ти ва ња мо гу ће је раз ли ко ва ти три тех ни-
ке ис пи ти ва ња, и то: ан ке ту, тест и ин тер вју.

О ан ке ти по сто је два, су штин ски не про ти вреч на, схва та ња. 
Ве о ма је рас про стра ње но и при хва ће но оно ко је под ан ке том под-
ра зу ме ва сва ко ис пи ти ва ње на осно ву узор ка. По дру гом схва та-
њу, ис пи ти ва ње ко је се вр ши ко ри шће њем раз ли чи тих тех нич ких 
сред ста ва, при че му је ди рект на ко му ни ка ци ја ан ке тар-ис пи та ник 
све де на на сер ви сну, је сте ан ке та. Би ло ко је од ових схва та ња да 
при хва ти мо, ја сно је да код ан ке те по сто ји од ре ђе ни узо рак ко ји се 
ис тра жу је.

Нео бич но је ва жно на гла си ти зна чај пра вил но ода бра ног узор-
ка за вр ше ње ан ке те. Узо рак, да кле, тре ба да бу де та ко ода бран да 
од ра жа ва ствар но ста ње и све ни јан се по ја ве ко је по сто је у чи та-
вом ње ном кор пу су, што се углав ном успе шно по сти же при ме ном 
ста ти стич ке ме то де. Мо зер ис ти че два основ на прин ци па на ко ји ма 
се за сни ва ју пла но ви узо ра ка. «Пр ви је же ља да се из бег не при-
стра сност у про це су се лек ци је, а дру ги углав ном да се по стиг не 
мак си мал на пре ци зност уз од ре ђе ни утро шак сред ста ва.13) Тре ба 
има ти на уму ње го во упо зо ре ње да до при стра сно сти код се лек ци је 

13) Ви ди: Ц.А. Мо зер, “Ме то ди ан ке ти ра ња у ис тра жи ва њу дру штве них по ја ва”, “Кул ту-
ра”, Бе о град, 1962. го ди не, стра не 96 - 150.
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узор ка до ла зи “ако се узор ко ва ње не вр ши по ме то ду слу чај ног из-
бо ра, што уоп ште зна чи да на се лек ци ју све сно или не све сно ути че 
људ ски из бор; ако оквир узор ко ва ња (ли ста, ин декс или дру ги спи-
сак) ко ји слу жи као основ за се лек ци ју не об у хва та ма су аде кват но 
или тач но; ако се не ке гру пе ста нов ни штва не мо гу про на ћи или 
од би ја ју са рад њу”14). 

По се бан вид ан ке те је сте по пис. Реч је о тех ни ци ис пи ти ва ња 
ко ја се рет ко при ме њу је из раз ло га ра ци о нал но сти, као и због то га 
што ком би на ци ја ан ке те и ста ти стич ке ме то де на до вољ но ве ли ком 
узор ку, уз за до во ље ње дру гих кри те ри ју ма, да је ре зул та те ко ји по 
тач но сти има ју ка рак тер оних до би је них по пи сом. 

Тест је сте си стем за да та ка за ко ји се од ис пи та ни ка зах те ва да 
га ре ши у од ре ђе ном вре ме ну и про сто ру, по уна пред утвр ђе ним 
на чи ну и усло ви ма. Не мо гу се, да кле, све вр сте те сто ва свр ста-
ти у тех ни ку ис пи ти ва ња, али се са свим си гур но те сто ви ко ји ма 
се ис тра жу ју зна ња, идеј на опре де ље ња, по ли тич ки ста во ви итд, 
мо гу сма тра ти тех ни ком ис пи ти ва ња. Раз ли ка из ме ђу те ста са јед-
не и ан ке те и ин тер вјуа са дру ге стра не је сте у свр си и по ступ ку 
кон стру и са ња. С. Ми ло са вље вић ука зу је на то да је „тест тех ни ка 
утвр ђи ва ња и ме ре ња по чет ног ста ња и си ту а ци је на ста ле по сле де-
ло ва ња од ре ђе них чи ни ла ца, при че му по ла зи од стро го утвр ђе них 
мо де ла”15). Оно што је dif fe ren tia spe ci fi ca те ста у од но су на оста ле 
тех ни ке ис пи ти ва ња, а на шта он екс пли цит но не ука зу је, је сте по-
сто ја ње упит ног ис ка за (вер бал не про во ка ци је) у фор ми за дат ка 
ко ји ис пи та ник тре ба да ре ши или са вла да. 

Ин тер вју пред ста вља ис пи ти ва ње ко је се вр ши кроз не по сред-
но усме но и лич но оп ште ње ис пи ти ва ча и ис пи та ни ка. В. Ми лић 
де фи ни ше по јам на уч ног раз го во ра или ин тер вјуа као “сва ко при ку-
пља ње по да та ка пу тем го вор ног оп ште ња, с ци љем да се до би је на 
оба ве ште ња упо тре бе у на уч не свр хе”16) . Да кле, реч је о не по сред-
ном, по пра ви лу усме ном17), кон так ту ис пи ти ва ча (ин тер вју е ра) и ис-
пи та ни ка у ко ме, уз из ве стан сте пен сло бо де, ис пи ти вач по ста вља 
пи та ња на ко ја ис пи та ник од го ва ра. Ме то до ло шки ин стру мен ти за 
спро во ђе ње на уч ног ин тер вјуа је су упут ство за ин тер вју е ра и осно-
ва за раз го вор. Упут ством се пре ци зи ра ка кав при ступ ин тер вју ер 
14) Исто
15)  С. Ми ло са вље вић, “Ис тра жи ва ње по ли тич ких по ја ва”, стр. 179
16)  В. Ми лић, Исто, стр.  478.
17)  Ви ди Р. Лу кић, Исто, стр. 75 - 78
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мо ра да има, ње го ва овла шће ња у по гле ду по ста вља ња пот пи та ња, 
ути цај на ре до след пи та ња и сл, а све у скла ду са ти пом ин тер вјуа 
ко ји се при ме њу је. И осно ва за раз го вор се ја вља у ма ње или ви ше 
раз ра ђе ној фор ми у за ви сно сти од ти па ин тер вјуа – нај оп шти ја је 
код сло бод ног ин тер вјуа, а нај пре ци зни је раз ра ђе на, чак са мо да ли-
те ти ма мо гу ћих од го во ра, код ри го ро зног ин тер вјуа. Сло бо да ра да 
ис пи ти ва ча је кри те ри јум раз ли ко ва ња ти по ва ин тер вјуа: нај ве ћа 
је у тзв. не у сме ре ном, сло бод ном ин тер вјуу, ма ња у усме ре ном, а 
нај ма ња у тзв. ди ри го ва ном ин тер вјуу.

Ка да је реч о не у сме ре ном, од но сно сло бод ном, ин тер вјуу од-
мах се по ста вља пи та ње да ли је он уоп ште мо гућ има ју ћи у ви-
ду чи ње ни цу да је пред мет сва ког на уч ног раз го во ра (ин тер вјуа) 
стро го де фи ни сан и да су утвр ђе ни ин ди ка то ри? Од го вор на ово 
пи та ње је по зи ти ван. Не у сме ре ни, сло бод ни ин тер вју је сте мо гућ, 
уко ли ко се пој мо ви «не у сме рен» и «сло бо дан» не схва те у ап со лут-
ном сми слу, већ се пој ме са огра ни че њи ма ко ја се од но се на утвр-
ђе ни пред мет на уч ног ин тер вјуа. Ње го ве спе ци фич ни под ти по ви 
су пи сме ни (не у сме ре ни) ин тер вју и ин тер вјуди ску си ја. Код пр вог 
под ти па, ис пи та ни ку се по ста вља пи та ње ви ше у фор ми те ме, на 
ко је он да је не стан дар ди зо ван од го вор, док код дру гог под ти па ис-
пи ти вач је за пра во ме ди ја тор ко ји има за да так да одр жи ди ску си ју 
у окви ру те ме, при че му под сти че ме ђу соб ну ди ску си ју уче сни ка. 
Уко ли ко се оба вља се ри ја ова квих ин тер вјуа-ди ску си ја, у окви ри-
ма гру па уче сни ка слич них по не ким ка рак те ри сти ка ма или ис ку-
стви ма, он да је реч о фо кус-груп ном ин тер вјуу.18)

Усме ре ни ин тер вју има уна пред раз ра ђен по сту пак и ин стру-
мент. Пи та ња су фор му ли са на, пред ви ђе ни мо гу ћи од го во ри, оста-
вље на мо гућ ност за евен ту ал на до дат на и по моћ на пи та ња, као и 
за уно ше ње од го во ра чи ји са др жај ни је пред ви ђен. Ис пи ти вач има 
бит ну уло гу у ин тер вју и са њу - у из бо ру на чи на оп хо ђе ња са ис-
пи та ни ком и ства ра њу си ту а ци је у ко јој се вр ши ин тер вју, из бо ру 
ре до сле да по ста вља ња пи та ња, ту ма че њу њи хо вог са др жа ја и из-
бо ру под пи та ња ка да је то по треб но ра ди ја сни јег и пре ци зни јег 
од го во ра, кла си фи ко ва њу и фор му ли са њу од го во ра ко ји се не мо же 
под ве сти под по ну ђе не ал тер на тив не од го во ре. Код ове вр сте ин-
тер вјуа уоби ча јен је усме ни об лик, али не ис кљу чу је мо мо гућ ност 
пи сме ног. Од ве ли ке је ва жно сти об у че ност ис пи ти ва ча. Јед на од 
18)  С. Ђу рић: „Фо кус-груп ни ин тер вју“, „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2007.
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пред но сти усме ре ног ин тер вјуа, у од но су на не у сме ре ни, је сте лак-
ша об ра да по да та ка.

Ди ри го ва ни ин тер вју под ра зу ме ва пре ци зно раз ви јен по сту пак 
и ин стру мент, али знат но огра ни че ну са мо стал ност ис тра жи ва ча. 
Са мо стал ност се ти че ус по ста вља ња ко му ни ка ци је и си ту а ци је у ко-
јој се ин тер вју од ви ја. Мо ра се стрикт но при др жа ва ти фор му ла ци ја 
пи та ња и њи хо вог ре до сле да, стро го се др же ћи упут ства. Мо же се 
са гла сно пси хо ло шкој и ло гич кој стра те ги ји, по ста ви ти од ре ђе но 
пот пи та ње, не од сту па ју ћи бит но од већ фор му ли са ног пи та ња. Ис-
пи ти вач не ну ди од го во ре већ до би је не од го во ре кла си фи ку је или, 
ка да то ни је мо гу ће, уно си их на за то пред ви ђе но ме сто у осно ви 
за раз го вор. Под вр ста овог ин тер вјуа је сте ри го ро зни ин тер вју код 
ко га су ин стру мент и по сту пак још пре ци зни је и де таљ ни је раз ра-
ђе ни не го што је то слу чај код ди ри го ва ног ин тер вјуа, та ко да ис-
пи ти вач ни ка ко не сме да по ста вља до пун ска пи та ња ни ти да од-
сту па од ре до сле да и фор му ла ци је пи та ња. Ис пи ти вач ис пи та ни ку 
ста вља на увид пред ви ђе не мо да ли те те од го во ра и овла шћен је да, 
ка да је нео п ход но, об ја сни зна че ње пи та ња и мо да ли те та од го во ра, 
при че му не сме уно си ти но ве пој мо ве ни ти да ко ри сти ло гич ке 
кон струк ци је. Бит на раз ли ка ова кве вр сте ин тер вјуа у од но су на 
ан ке ту је сте у овла шће но сти ин тер вју е ра да ус по ста ви си ту а ци ју, 
у ње го вој оба ве зи да лич но уне се од го во ре ис пи та ни ка у обра зац и 
да, као и код дру гих вр ста на уч ног раз го во ра, уне се сво ја за па жа ња 
о ис пи та ни ку. 

Ан ке те мо гу би ти усме не и пи сме не. Пр ве под ра зу ме ва ју мо-
гућ ност оп ште ња ис пи ти ва ча и ис пи та ни ка лич но или по сред ством 
не ког тех нич ког сред ства (те ле фон, ТВ), дру ге зна че пи сме ну ко-
му ни ка ци ју из ме ђу ан ке та ра и ис пи та ни ка (пи смом, Ин тер не том, 
sms-ом). Ме то до ло шки ин стру мен ти за спро во ђе ње на уч не ан ке те 
су упут ство за ан ке та ра, ко јим се бли же од ре ђу ју ње го ви за да ци 
и ан кет ни упит ник, ко ји са др жи пи та ња и про стор за од го во ре на 
њих. Упит ник по пу ња ва ис пи та ник (пи сме на ан ке та) или ан ке тар 
(усме на ан ке та). Ан ке та је по пра ви лу ин ди ви ду ал на, не пред ви ђа 
сло бо ду ра да ис пи ти ва ча (ан ке та ра) и ис пи та ни ка. Пи та ња су јед-
но став на, углав ном са уна пред по ну ђе ним од го во ри ма, по ста вља-
ју се утвр ђе ним ре до сле дом. Од свих тех ни ка ис пи ти ва ња ње на 
про дор ност је нај ма ња. Пи та ња у ан ке ти има ју уло гу вер бал не сти-
му ла ци је ис пи та ни ка. Она мо гу би ти це ло ви та, са да тим мо гућ но-
сти ма (мо да ли те ти ма) од го во ра ко јих, мо же би ти је дан, три или 
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пет, а нај ви ше де вет, и та да је реч о стан дар ди зо ва ном ан кет ном 
упит ни ку. У не стан дар ди зо ва ним ан ке та ма по ста вља се ма ли број 
бит них пи та ња, док су по тке (ал тер на ти ве, мо да ли те ти од го во ра) 
у пот пу но сти из о ста вље не или са мо оквир но да те, што у усло ви ма 
до бро ода бра ног узор ка, ком пе тент них и пи сме них ис пи та ни ка, да-
је мно го ве ћу про дор ност не го стан дар ди зо ва на ан ке та. По кри те-
ри ју му свр хе пи та ња у окви ру ан ке те мо гу ће је раз ли ко ва ти основ-
на и кон трол на пи та ња. Ина че, те шко је ре ћи ко ји је то број пи та ња 
ко ја са др жи ан ке та, али је са свим из ве сно да то тре ба да бу де онај 
број ко ји не до во ди до за мо ра ис пи та ни ка при ли ком да ва ња од го-
во ра и евен ту ал ног ње го вог од у ста ја ња због па да кон цен тра ци је и 
за мо ра. Ре до след пи та ња мо же се кре та ти од оп штих ка по себ ним 
и по је ди нач ним и обрат но.

Ка да је о Ин тер не ту реч, ра ди се о нај но ви јем елек трон ском 
ме ди ју ма сов ног ко му ни ци ра ња, ко ји се од свих оста лих ма сов них 
ме ди ја раз ли ку је и по то ме што по се ду је feed-back ве зу, од но сно 
мо гућ ност ре ци пи јен та да у ре ал ном вре ме ну или са за не ма ри вим 
за ка шње њем ре а гу је на по ру ку ко ју је при мио, без об зи ра где се у 
том тре нут ку у све ту на ла зио. Ин тер нет пред ста вља  „скуп ра чу на-
ра (но до ва), сер ве ра и ве за ко ји ма се омо гу ћа ва пре нос по да та ка 
без огра ни че ња да љи не у ре ал ном вре ме ну у вир ту ел ним усло ви-
ма“19). За раз ли ку од уоби ча је ног ми шље ња о раз ло зи ма на стан ка 
Ин тер не та ко ји се ве зу ју за ака дем ску за јед ни цу и на уч не по тре бе, 
пре нос по да та ка и сл, на ста нак свет ске ра чу нар ске мре же је био 
мо тив сан пре све га без бед но сним раз ло зи ма20). Зна чај но је, да кле, 
има ти на уму при ли ком раз ма тра ња мо гућ но сти ње го вог ко ри шће-
ња у свр хе на уч ног ис пи ти ва ња да сам ње гов на ста нак ни је имао 
пр вен стве но тај сми сао.

II 
ИН ТЕР НЕТ – МО ГУЋ НО СТИ ПРИ МЕ НЕ  

У НА УЧ НОМ ИС ПИ ТИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ МЊЕ ЊА

1. ИН ТЕР НЕТ ИН ТЕР АК ТИВ НА АН КЕ ТА КО РИ ШЋЕ ЊЕМ 
WEB ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА

Ве о ма че сто се у Ср би ји сре ће мо, на ро чи то у днев ној штам пи, 
са ре зул та ти ма тзв. Ин тер нет-ан ке та. Ти се ре зул та ти гра ђа ни ма 
19) В. Штам бук: „Ин фор ма ти ка и Ин тер нет“, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Чи го ја штам па, 

Бе о град, 2005, стр. 360
20) Исто, 361-377
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пред ста вља ју као из раз на уч но ис пи та ног јав ног мње ња у Ср би-
ји. Раз мо три мо на чин и окол но сти под ко ји ма се то ан ке ти ра ње 
вр ши.

На Ин тер нет-пре зен та ци ји не ких но ви на (мо же би ти и ча со-
пис, не ка уста но ва, сва ка ор га ни за ци ја или по је ди нац ко ји има од-
го ва ра ју ћу WEB пре зен та ци ју) по ста вља се не ко пи та ње, са по ну-
ђе ним за тво ре ним од го во ри ма: да, не, не знам21). На рав но, мо гу ће 
је по ну ди ти и ви ше од го во ра (ако се, нпр. тра жи од ис пи та ни ка да 
озна чи нај по жељ ни јег кан ди да та за пре ми је ра, па је по ну ђе но ви-
ше лич но сти), али су они увек за тво ре ни. То зна чи да ис пи та ник 
увек ре а гу је са мо на по ну ђе не оп ци је, а ни је у мо гућ но сти да сам 
по ну ди не ку оп ци ју, што кла сич не на уч не ан ке те омо гу ћа ва ју кроз 
ко ри шће ње тзв. отво ре них пи та ња, а што је ва жно ка да је по треб-
но има ти из ни јан си ран од го вор. Обич но се по ста вља јед но ди рект-
но пи та ње, да кле јед но та кво пи та ње ко је се ди рект но од но си на 
пред мет ис пи ти ва ња. Из о ста ју сва дру га  пи та ња: она ко ја нам да ју 
основ не по дат ке о ис пи та ни ку22), кон трол на пи та ња23), као и ло гич-
ка стра те ги ја ис пи ти ва ња24), док се за пси хо ло шку стра те ги ју мо же 
утвр ди ти да по сто ји у нај е ле мен тар ни јем ви ду, уко ли ко узме мо у 
об зир да онај ко вр ши ова кво ан ке ти ра ње има мо гућ ност гра фич-
ког об ли ко ва ња са др жа ја на WEB пре зен та ци ји на ко јој је ан ке та 
по ста вље на, као и мо гућ ност гра фич ког об ли ко ва ња са мог WEB-
ан кет ног упит ни ка. Ка да је о са др жи ни пи та ња реч, њу по пра ви лу 
де фи ни шу ла и ци – но ви на ри, уред ни ци, они ко ји по ста вља ју пре-

21)  Реч је о тзв. ин тер ак тив ним WEB ан ке та ма. Мо гу ће је ове ан ке те ор га ни зо ва ти упо тре-
бом раз ли чи тих тех но ло ги ја (HTML, CA VI, pop up и др.), али по да ци го во ре да пр ва 
– HTML  ап со лут но др жи при мат. Ско ро 80% од свих при ку пље них по да та ка пу тем 
on-li ne ис тра жи ва ња је до би је но ње ном упо тре бом. Ви ди: www. clikz. com  Ан ке те у 
Ср би ји о ко ји ма ов де пи ше мо упра во су за сно ва не на овој тех но ло ги ји. 

22)  Уоби ча је на су она пи та ња из ко јих са зна је мо пол ис пи та ни ка, ње го ву жи вот ну доб и 
обра зо ва ње, а мо же се пи та ти и за, на при мер, ме сто жи вље ња (се ло-град), итд.

23)  На осно ву ко јих мо же мо да утвр ди мо ло гич ност од го во ра, кон се квент ност ис пи та ни-
ка, да ли он за и ста исти ни то на сто ји да од го во ри на по ста вље на пи та ња или од го ва ра 
на су ми це, упи су је и шта ми сли и шта не ми сли, да ли уоп ште раз у ме шта је пи тан, 
итд.

24) Ло гич ка стра те ги ја ис пи ти ва ња се од но си на ор га ни за ци ју са др жа ја ис пи ти ва ња. На 
осно ву ње уре ђу ју се ло гич ко-са др жај не це ли не и са др жај пи та ња, као и ме ђу соб ни 
од но си зна ча ја и зна че ња ло гич ко-са др жај них це ли на и пи та ња, па је у том сми слу мо-
гу ће раз ли ко ва ти три ти па ор га ни за ци је са др жа ја исп ти ва ња: тип лев ка, тип ба те ри је 
и по ли де тер ми ни стич ки тип. Ви ди Д. Ми ха и ло вић: „Ме то до ло ги ја на уч них ис тра жи ва-
ња“, ФОН, Бе о град, 1999, стр. 174-185 и С. Ми ло са вље вић, И. Ра до са вље вић: „Осно ви 
ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка“, „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2000, стр. 511. С об-
зи ром да се по ста вља са мо јед но је ди но пи та ње, ја сно је да не ма ло гич ко-са др жај них 
це ли на, а ти ме ни по тре бе за ор га ни за ци јом са др жа ја ис пи ти ва ња. Све је по јед но ста-
вље но и све де но на јед но је ди но пи та ње. 
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зен та ци ју25), а не ме то до ло зи. Ту се су о ча ва мо са про бле мом да због 
ло ше по ста вље ног пи та ња, чак и ка да до би је мо ве ли ки број од го во-
ра, не зна мо ни шта ви ше о рас по ло же њу јав ног мње ња не го пре но 
што су од го во ри при спе ли. Јед но став но, пи та ње и по ну ђе ни од го-
во ри („по тке“ ка ко их на зи ва С. Ми ло са вље вић), то не омо гу ћа ва ју. 
Дру ги је про блем, а по ве зан са прет ход ним, су ге стив ност пи та ња. 
Че сто се пи та ња та ко по ста вља ју као да се за пра во не же ли до би-
ти не ко но во са зна ње о мње њу ис пи та ни ка, већ се же ли до би ти 
пред ви див од го вор у ве ли ком про цен ту, да би се он да то ко ри сти ло 
као ар гу мент шта пре фе ри ра јав но мње ње у рас пра ви о не кој дру-
штве но-по ли тич ки ре ле вант ној те ми. Та ко, нпр. ан кет но пи та ње на 
сај ту ТАН ЈУГ-а гла си26): „Да ли сма тра те да за се да ња Скуп шти не 
Ср би је тре ба да за ви се од ди рект них ТВ пре но са“, и по ну ђе не по-
тке: Да, Не, Не знам. Тре нут ни ре зул тат27) по ка зу је да је 28% ис пи-
та ни ка од го во ри ло „Да“, 70% „Не“, а 2% „Не знам“. Шта зна чи ова-
ква ди стри бу ци ја од го во ра? Она из ве сно зна чи да 28% ис пи та ни ка 
сма тра да уко ли ко не ма ди рект ног ТВ пре но са Скуп шти на Ср би је 
не тре ба да за се да. Ме ђу тим, оних 70% ко ји су од го во ри ли са „Не“, 
под сво јим су од го во ром мо гли да под ра зу ме ва ју: а) да Скуп шти на 
Ср би је тре ба да за се да без об зи ра да ли има ди рект ног ТВ пре но-
са, б) да се ТВ пре но си под ра зу ме ва ју и мо ра ју обез бе ди ти и да се 
та прет по став ка уоп ште не мо же до во ди ти у пи та ње као раз лог за 
не за се да ње Скуп шти не. У све тло сти дру штве не де ба те ко ја се у 
ве зи са овом те мом да нас во ди у Ср би ји, мо же мо прет по ста ви ти 
да је нај ве ћи број ис пи та ни ка од го ва ра ју ћи са „Не“ ми слио на ва-
ри јан ту а), са мо што по ну ђе на фор му ла ци ја пи та ња не ис кљу чу је 
ни раз у ме ва ње од го во ра као ва ри јан те б), што би се мо гло до го ди-
ти нпр. не ком не у пу ће ном стран цу. Сем то га, на чин фор му ли са ња 
пи та ња је су ге сти ван, и то из ви ше раз ло га. Нај пре, за ко но дав на и 
над зор на ин сти ту ци ја у Ср би ји28), не зо ве се „Скуп шти на Ср би је“, 
25)  Та ко на при мер на зва нич ном сај ту ТАН ЈУГ-а сто ји по зив „Уко ли ко има те пред лог 

пи та ња за ан ке ту, клик ни те ов де“, чи ме се ства ра мо гућ ност да сва ки по се ти лац сај та 
пред ла же мо гу ћа ан кет на пи та ња. Ја сно је да у та квој си ту а ци ји не по сто ји мо гућ ност 
за до во ље ња на уч но-ме то до ло шких зах те ва ко ји се по ста вља ју за фор му ли са ње пи та ња 
у на уч ним ан ке та ма. Ви ди:

 www.ta njug.co.yu на дан 5. фе бру а ра 2009. го ди не
26) www.ta njug.co.yu на дан 5. фе бру а ра 2009. го ди не
27) 5.фе бру ар 2009. го ди не у 20.50 са ти
28) У чла ну 99. став 2 тач ка 1) Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не („Слу жбе ни гла-

сник Ре пу бли ке Ср би је“, бр. 98 од 10. но вем бра 2006.) ко јим се про пи су ју из бор не над-
ле жно сти На род не скуп шти не изе ком сто ји да она, осим што би ра Вла ду, и „над зи ре 
њен рад“ (на гла сио У.Ш.), што се у сва ко днев ном по ли тич ком жи во ту че сто „за бо ра-
вља“.
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већ – На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је. Су ге стив ност се огле-
да у то ме што би се ко ри шће њем устав ног на зи ва – На род на, већ 
на пр ви по глед обе сми сли ло пи та ње ко је се ти че ди рект ног на род-
ног уви да у рад сво јих пред став ни ка – на род них по сла ни ка, пу тем 
ди рект них ТВ пре но са. Дру го, пи та ње је су ге стив но за то што се 
за сни ва на прет по став ци да одр жа ва ње скуп штин ских за се да ња за-
ви си од ди рект них ТВ пре но са, од но сно на прет по став ци да се ова 
уста но ва на ла зи у бло ка ди ка да они из о ста ну. При том, од лу ку о 
ТВ пре но си ма до но си РТС као „јав ни сер вис“, а На род на скуп шти-
на свој пле нар ни рад пре ма по сто је ћем По слов ни ку мо же увек да 
за поч не ка да обез бе ди по чет ни кво рум од 126 при сут них на род них 
по сла ни ка. Да кле, то је је ди ни услов од ко га „за ви се“ за се да ња. Би-
ло би за то ис прав ни је по ста ви ти пи та ње нпр. „Да ли РТС тре ба да 
ре дов но ди рект но пре но си за се да ња На род не скуп шти не“, по што 
од ње га за ви се ди рект ни пре но си. Осно ва но би се мо гло прет по ста-
ви ти да би је дан број оних ко ји су од го во ри ли са „Не“ по пи та њу 
за ви сно сти скуп штин ских за се да ња од ди рект них ТВ пре но са29), 
од го во ри ли са „Да“ на ова ко пре фор му ли са но пи та ње. И та да би-
смо за и ста ви де ли рас по ло же ње ис пи та ни ка у по гле ду ди рект них 
ТВ пре но са скуп штин ских за се да ња. 

Кон ста то ва ли смо да код ова квих ан ке та по сто ји са мо јед но 
пи та ње, од но сно да не ма пи та ња ко ја би нам пру жи ла од го вор на 
то ко од го ва ра: ста рац или де те, му шка рац или же на, се љак или 
гра ђа нин, Ср бин или Аме ри ка нац. До ду ше, чак и ка да би та кво 
пи та ње по сто ја ло, ка ко би смо зна ли да нпр. да се не ко де те од 10 
го ди не ни је пред ста ви ло као сту дент ко ји има 22 го ди не? Ни ка ко, 
ми ап со лут но не ма мо ни ка кав на чин да утвр ди мо ко је ис пи та ник у 
ова квој ан ке ти30). „Ис пи та ник“ мо же про сто да бу де ком пју тер про-
гра ми ран да са мо стал но од го ва ра на по ста вље но пи та ње огро ман 
29)  А та кав је од го вор и ло ги чан и при ро дан и прав но ис пра ван, по што пре но си ни су по-

слов нич ка прет по став ка за од ви ја ње за се да ња, ни ти од су ство ди рект ног пре но са сме 
да бло ки ра рад јед не др жав не ин сти ту ци је, по го то ву ако се узму мо гућ но сти да она 
мо ра да ра ди у свим усло ви ма, укљу чу ју ћи и рат не, ван ред не и сл. ка да би мо жда од ви-
ја ње та квих пре но са би ло не мо гу ће.

30)  Тех нич ки, мо гу ће је зна ти са ког је ком пју те ра до шао од го вор, па ис тра жи ти ко ме 
тај ком пју тер при па да, али чак да се све то ура ди (а то је по сту пак ко ји би под ра зу ме-
вао ви ше кри ми на ли стич ко-по ли циј ску ис тра гу на лик оној ко ја се спро во ди у тра га њу 
за ко ри сни ци ма сај то ва са са др жа ји ма де чи је пор но гра фи је не го на уч но ис пи ти ва ње), 
опет са си гур но шћу не мо же мо утвр ди ти ко је уку цао од го вор у ком пју тер: отац или 
ма ло ле тан син. А ком пју тер са ко га је уку цан од го вор мо же при па да ти и не ком Ин тер-
нет ка феу, та ко да нас од го вор на пи та ње о вла сни штву ко пју те ра не во ди ка од го во ру 
о то ме ко је ис пи та ник.



- 1536 -

Урош Шуваковић МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТА У ...

број пу та, с об зи ром да у нај ве ћем бро ју слу ча је ва код ова квих ан-
ке та не по сто ји огра ни че ње у бро ју од го во ра са истог ком пју те ра.

Ан ке та се обич но спро во ди за од ре ђе но под руч је, ре ђе за чи-
тав свет. Ка да је, ме ђу тим, реч о из ја шња ва њу у окви ру Ин тер нет-
ан ке та на WEB пре зен та ци ја ма, ис пи та ник мо же би ти сва ко ко по-
се ти од ре ђе ни сајт и од лу чи се да се из ја сни у по ну ђе ној ан ке ти. 
Тај мо же жи ве ти и у Аустра ли ји, Но вом Зе лан ду, Ја па ну, То гоу или 
Ср би ји, са свим све јед но, ула ском на сајт нпр. ТАН ЈУГ-а он има 
мо гућ ност да уче ству је у ан ке ти. Услов је да зна срп ски је зик, да 
би раз у мео пи та ње, иако на рав но он мо же клик ну ти на по ну ђе ни 
од го вор и без да ишта раз у ме, чи сто из до са де или за ба ве, а ми 
услед из о стан ка кон трол них пи та ња не мо же мо да схва ти мо да је у 
пи та њу та ква осо ба, већ од го вор ко ји је дао збра ја мо као да је реч 
о уче сни ку ко ји је све раз у мео. А мо же и стра нац ко ји раз у ме срп-
ски да уче ству је у ан ке ти, али ње гов нам од го вор пру жа са зна ње 
шта ми сли је дан стра нац о од ре ђе ном пи та њу, а не гра ђа ни Ср би је 
ко ји ма је пи та ње, ка кво смо на ве ли за при мер на сај ту ТАН ЈУГ-а, 
упу ће но. А чак и ка да се спро во ди гло бал на на уч на ан ке та, и за њу 
је ну жно да се спро во ди на од ре ђе ном узор ку и да ње ни ор га ни за-
то ри бу ду сто по стот но уве ре ни да ис пи та ни ци, бар на се ман тич-
ком ни воу, раз у ме ју по ста вље на пи та ња. Сто га се углав ном та кве 
ан ке те спро во де на ма тер њем је зи ку ве ћин ског на ро да у зе мља ма 
у ко ји ма се спро во де или на не ком од свет ских је зи ка. Код ова квих 
ан ке та се ја вља и про блем ка ко је ис пи та ник сти гао до упит ни ка 
ко ји по пу ња ва на WEB пре зен та ци ји. Да ли про стим че то ва њем 
или му је не ко ре као да „иде“ на тај сајт и по пу ни ан ке ту. Ово је 
зна чај но са ста но ви шта мо ти ва оно га ко ји је у ан ке ти ис пи та ник. 
Са свим је за ми сли во да се ство ри ор га ни за ци ја ко ја усме ра ва сво је 
при пад ни ке да уче ству ју у не кој ан ке ти и да та ко они све сно и на-
мер но ути чу на њен ре зул тат, а што би им опет би ло ко ри сно ка ко 
би та квим ре зул та том мо гли да ма ни пу ли шу у њи ма по треб не свр-
хе. Та кву за ин те ре со ва ност би мо гле да ис по ље по ли тич ке пар ти је, 
раз не ло би гру пе и сл.

Глав ни про блем у ова квој вр сти Ин тер нет ан ке ти ра ња на WEB 
пре зен та ци ја ма, ко ји нај о збиљ ни је до во ди у пи та ње њи хо ву са знај-
ну вред ност, је сте не по сто ја ње узор ка. Ни је, да кле, ор га ни за тор и 
ан ке тар тај ко ји пра ви узо рак, већ по се ти о ци сај та у јед ном тре нут-
ку од лу че: „Да, ја хо ћу да гла сам“ и оп ти ра ју за не ки од по ну ђе них 
од го во ра. Јед но став но, не по сто ји на чин да ис пи ти вач кон стру и ше 
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узо рак. Код при ку пља ња по да та ка ме то дом ис пи ти ва ња, без об зи-
ра да ли је реч о на уч ном ин тер вјуу или о на уч ној ан ке ти, увек је 
уна пред по знат узо рак. Ов де то ни је слу чај. Не мо гу ће је утвр ди ти 
уна пред ни ве ли чи ну ни са став узор ка, ни прин цип ка ко се до узор-
ка до ла зи. Не мо гу ће је из вр ши ти ни стра ти фи ка ци ју по те ри то ри-
ји, с об зи ром да је Ин тер нет свет ска мре жа, а за кључ ци на осно ву 
до би је них од го во ра мо гу се при ме ни ти са мо на оне ко ји су ан ке ти 
уче ство ва ли, при че му ис пи ти вач ни пре ни за вре ме ни по сле ан-
ке та не зна ко су они. Ме ђу тим, при мед ба ма на са знај ну вред ност 
ова квог ан ке ти ра ња ов де ни је крај. Чак и ка да би се не ка ко из ра-
дио узо рак, а то по на вља мо у слу ча ју Ин тер нет ан ке те на WEB 
пре зен та ци ја ма ни је мо гу ће, по ста вља се пи та ње у од но су на шта 
би то био узо рак? У од но су на би рач ко те ло Ср би је? По гре шно. У 
Ср би ји је, у 2008. го ди ни, све га 40,8% до ма ћин ста ва по се до ва ло 
PC (кућ ни ра чу нар), а 5,8% лап топ, при че му је Ин тер нет ве зу код 
сво је ку ће по се до ва ло све га 33,2% до ма ћин ста ва31). Да кле, уко ли ко 
из у зме мо мо гућ ност да они ко ји су за по сле ни мо гу да на по слу по-
пу ња ва ју ан ке те по сај то ви ма, ма ло ма ње од 1/3 до ма ћин ста ва у Ср-
би ји је уоп ште у тех нич кој мо гућ но сти да њи хо ви чла но ви уче ству-
ју у ова квој вр сти ан ке та. То ме тре ба до да ти и по дат ке о ста ро сти 
и по лу ко ри сни ка ра чу на ра у Ср би ји. У ан ке ти РЗЗСС је на пи та ње 
о ко ри шће њу ра чу на ра уоп ште у по след ња три ме се ца по зи тив но 
од го во ри ло 84,2% же на и 86,1% му шка ра ца ста ро сти од 16-24 го ди-
не, 47,2 % же на и 53,6% му шка ра ца ста ро сти 25-54 го ди не и све га 
9,9% же на и 11% му шка ра ца ста ро сти 55-74 го ди не. Очи глед но је, 
да кле, да ком пју те ре ко ри сти до ми нант но мла ђа по пу ла ци ја, док 
ста ри ји још увек пре ма то ме има ју зна ча јан от пор. Ако се има у 
ви ду да је ста нов ни штво Ср би је пре ма свим ис тра жи ва њи ма ме ђу 
про сеч но нај ста ри јим у све ту, ја сно је да не ма ни ка квог по ду да ра-
ња из ме ђу укуп не по пу ла ци је ста нов ни штва Ср би је и по пу ла ци је 
оних ко ји ко ри сте ра чу нар, а ти ме и Ин тер нет32). Осим не по ду да ра-
ња по ста ро сти, по да ци из на ве де не ан ке те по ка зу ју ве ћу упо тре бу 
ком пју те ра и Ин тер не та у гра ду не го на се лу, ве ћу код обра зо ва ни-
јих не го код ма ње обра зо ва них, ве ћу код оних са ви шим ме сеч ним 
при хо ди ма, не го код си ро ма шни јих. Ја сно је да кле да, на су прот ре-
ал ној по пу ла ци ји гра ђа на или би ра ча у Ср би ји ко ји би би ли ста ти-

31) По да ци до би је ни ре дов ном го ди шњом ан ке том „Ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но-
ло ги је у Ре пу бли ци Ср би ји, 2008.“ ко ју спро во ди Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би-
је. http://we brzs.stat.gov.rs/axd/in dex.php

32) Иста анек та по ка зу је да 95,2% оних ко ји при сту па ју Ин тер не ту у ту свр ху ко ри сте PC.
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стич ка ма са за узи ма ње узор ка за на уч но ан ке ти ра ње, ка да је реч 
о Ин тер нет ан ке ти ра њу има мо јед ну дру га чи ју, на зо ви мо је „вир-
ту ел ну по пу ла ци ју“, ко ја је ма ло број ни ја и са дру гим осо би на ма 
не го што је то слу чај са ре ал ном по пу ла ци јом Ср би је. Чак и под 
прет по став ком за ко ју смо утвр ди ли да је нео ства ри ва, да мо же мо 
кон стру и са ти узо рак ко ји би био на уч но ре пре зен та ти ван, он био 
то мо гао да бу де са мо у од но су на ту „вир ту ел ну“, а не у од но су 
на ре ал ну по пу ла ци ју Ср би је, па би се на осно ву ње га мо гло ис пи-
ти ва ти са мо не ко „вир ту ел но“, а не ре ал но јав но мње ње Ср би је33). 
Дру га чи је ре че но, са ста но ви шта ис пи ти ва ња јав ног мње ња Ср би-
је ко ри шће њем Ин тер нет ан ке та на WEB пре зен та ци ја, кри те ри јум 
дру штве не ре пре зен та тив но сти ко ји је ве о ма ва жан код пра вље на 
узор ка34) је, из на ве де них раз ло га, не за до во љив. Тех нич ко-тех но ло-
шки и дру штве ни раз вој до при не ће ве ћем ко ри шће њу ком пју те ра и 
Ин тер не та и код оних со ци јал них гру па и сло је ва ко је да нас у том 
сми слу за о ста ју, укљу чу ју ћи и та кве гру пе и сло је ве у Ср би ји, што 
ће до при не ти сма њи ва њу ова квих дра стич них раз ли ка и при бли жа-
ва њу оно га што се да нас сло бод но мо же на зва ти „вир ту ел ним“ и 
„ре ал ним“ јав ним мње њем.

2. ONLI NE ИН ТЕР НЕТ ИС ПИ ТИ ВА ЊА

У нај ра зви је ни јим зе мља ма са вре ме ног све та, кра јем XX ве ка 
раз ви јен је си стем on-li ne ис пи ти ва ња упо тре бом Ин тер не та. По је-
ди ни на уч ни ци пред ви ђа ју убр зан раз вој ова квог на чи на вр ше ња 
ис пи ти ва ња и тех но ло ги ја ко је то омо гу ћа ва ју35), а већ да нас се мо-
же утвр ди ти да су оства ре не тех но ло шке прет по став ке ко је то омо-
гу ћу ју. Иако и ова ква ис пи ти ва ња ко ри сте као ме диј Ин тер нет, она 
то не чи не на прет ход но опи сан на чин, ка ко се то још увек ра ди у 
Ср би ји.

Нај пре, мо гу ће је спро ве сти на уч но ис пи ти ва ње ко ри шће њем 
елек трон ске по ште (e-mail). При ме ном e-mail мо гу ће је спро ве сти 
обе тех ни ке на уч ног ис пи ти ва ња, и ан ке ту и ин тер вју, при че му су 

33)  Слич на је ар гу мен та ци ја и у по гле ду са знај не вред но сти до би је них по да та ка пу тем 
ан ке ти ра ња при ме ног тзв. vo te system и sms pre mi um ra te по ступ ка. О то ме ви ди код 
У. Шу ва ко вић: „Vo te system и sms pre mi um ra te, њи хо ве ка рак те ри сти ке и мо гућ но сти 
при ме не у на уч ном ис пи ти ва њу јав ног мње ња“, у: Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул-
те та, XXXVII/2007, стр. 487-505, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са 
прив. се дишт. у К. Ми тро ви ци, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2008

34) Ви ди У. Шу ва ко вић: „Ис пи ти ва ње по ли тич ких ста во ва“, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град, 2000, стр. 130-131

35) Шар ков, Ф.И, Ро ди о нов, А.А, „Со ци о ло гия мас со вой ком му ни ка ции“, Мо сква, 2002
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не до ста ци ко је смо из не ли у одељ ку II, а ве за ни су за ин тер ак тив не 
WEB ан ке те, знат но ма њи. У овом слу ча ју се, на и ме, e-mail ко ри-
сти ис кљу чи во за тран спорт упит ни ка од ис пи ти ва ча до ис пи та ни-
ка, што се вр ши ве о ма бр зо, за све га не ко ли ко се кун ди, за раз ли ку 
од обич не по ште где би, у слу ча ју при ме не пи са не ан ке те пу тем 
по ште, пре нос упит ни ка тра јао не ко ли ко да на. Узор ко ва ње је мо-
гу ће из ве сти на стан дард не на чи не (нпр. из те ле фон ског име ни ка, 
при ме ном си сте мат ског узор ка, фор ми ра њем па не ла), при че му 
као и код кла сич ног ис пи ти ва ња ис пи ти вач је тај ко ји пра ви узо-
рак. Услов за сла ње е-mail је, ме ђу тим, по се до ва ње ком пју те ра и 
Ин тер нет при кључ ка. То је ве о ма огра ни ча ва ју ћи фак тор прак тич-
но за чи тав свет са из у зет ком Аме ри ке и нај ра зви је ни јих зе ма ља. 
По дат ке за Ср би ју смо већ на ве ли, а ка да је о САД реч,  по да ци 
го во ре да је већ у 2005. го ди ни та мо би ло 808 ком пју те ра на 1000 
ста нов ни ка, а пре ма про јек ци ји у 2010. го ди ни би ће их 950-1001 на 
1000 ста нов ни ка. У остат ку све та је у 2005. го ди ни би ло све га 145 
ком пју те ра на 1000 ста нов ни ка, а пре ма про јек ци ји за 2010. го ди ну 
би ће их 196-203 на 1000 ста нов ни ка36). Ка да је реч о ко ри сни ци-
ма Ин тер не та, по да ци за 2008. го ди ну го во ре да 71,4% ста нов ни ка 
САД ко ри сти Ин тер нет, 59,9% ста нов ни ка ЕУ, 73.8% ста нов ни ка Ја-
па на, 84,3% ста нов ни ка Ка на де, а ре кор дер је Хо лан ди ја са 90,3% 
ста нов ни ка. С дру ге стра не 0,3% ста нов ни ка Бан гла де ша је 2008. 
ко ри сти ло Ин тер нет, 0,7% ста нов ни ка Ка ме ру на, 0,8% ста нов ни ка 
Тан за ни је, 1% ста нов ни ка Зам би је, 1,3% ста нов ни ка Га не, итд37). 
Из ових по да та ка ја сно се ви ди да сла ње e-mail ис пи та ни ку у Аме-
ри ци и нај ра зви је ни јим зе мља ма све та ни је не ки про блем, али да 
про сеч но у све ту то је сте та кав про блем ко ји прак тич но оне мо гу ћу-
је вр ше ња на уч них јав ном њењ ских ис пи ти ва ња на овај на чин. То 
је и раз лог за што су ова ис пи ти ва ња и нај ра зви је ни ја у САД. У по-
гле ду упит ни ка за њи хо во из во ђе ње, мо гу ће је ко ри сти ти или елек-
трон ски ин тер ак тив ни упит ник или упит ник ко ји је истог об ли ка 
као онај па пир ни. Ови пр ви су јед но став ни за по пу ња ва ње, сво де 
се на за тво ре на пи та ња на ко ја се од го ва ра кли ком ком пју тер ског 
ми ша, а мо гу да об у хва те мул ти ме ди јал не са др жа је, хи пер лин ко ве 
и оста ле пред но сти ко је ну ди Ин тер нет, док се дру ги тип упит ни ка 
ко ри сти код спро во ђе ња тзв. па нел-ис пи ти ва ња, ка да су ис пи та ни-
ци већ на вик ну ти на фор мат ан кет ног ли сти ћа38). Осим пи та ња ре-
36) http://www.et fo re casts.com/pro ducts/ES_ci nu sev2.htm#1.0
37) http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/List_of_co un tri es_by_num ber_of_In ter net_users
38)  М.М.Ра дој чић: „Ис тра жи ва ње вир ту ел них за јед ни ца и јав ног мње ња на Ин тер не ту“, 

„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008, стр. 179-180



- 1540 -

Урош Шуваковић МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТА У ...

пре зен та тив но сти узор ка ко је се ов де не пред ста вља та ко на гла шен 
про блем ка кав је слу чај са Ин тер нет ан ке та ма на WEB пре зен та ци-
ја ма, а по го то во ка да је реч о нај ра зви је ни јим зе мља ма у ко ји ма је 
ова кав об лик ис пи ти ва ња и нај ра зви је ни ји, у ова квом ис пи ти ва њу 
се ја вља као про блем не за ин те ре со ва ност ис пи та ни ка, због че га 
се че сто при бе га ва па не ли ма, а њи хо ви уче сни ци се на раз ли чи те 
на чи не сти му ли шу, од пла ћа ња, пре ко ра зних по кло на, бес плат них 
авио-ка ра та и сл. до то га да им се чак обез бе ђу је и ком пју тер ска 
опре ма и Ин тер нет при кљу чак бес плат но ка ко би у ис пи ти ва њи ма 
уче ство ва ли. Та ко је од 1998. го ди не у Аме ри ци осно ва на In ter Sur-
wey ком па ни ја ко ја се ба ви on-li ne ис пи ти ва њи ма. Она по се ду је 
па нел по тен ци јал них ис пи та ни ка ко ји је фор ми ран ме то дом слу чај-
ног узор ка из те ле фон ског име ни ка, а „прин ци пи јел на ино ва ци ја 
ове тех но ло ги је је у то ме да она об у хва та не са мо по ро ди це ко је 
већ ко ри сте Ин тер нет, не го и оне по ро ди це ко је не ма ју ком пју тер 
и при ступ Ин тер не ту, пру жа ју ћи им све то бес плат но“39), чи ме је 
она обез бе ди ла ве о ма ви со ку ре пре зен та тив ност по кри ва ју ћи сво-
јим узор ком 96% ста нов ни ка САД. Ка да се на ру чи ис пи ти ва ње, из 
тог па не ла се би ра  јед но став ним слу чај ним узор ком 1000 ис пи та-
ни ка ко ји ре пре зен ту ју ста нов ни штво САД. Сва ки та кав on-li ne ис-
пи та ник про сеч но се ан ке ти ра је дан пут не дељ но, при ма ју ћи пу тем 
e-mail ан кет ни упит ник. По да ци до би је ни на овај на чин ком пју тер-
ски  се ар хи ви ра ју и об ра ђу ју, што све до при но си промпт ном до би-
ја њу пре ци зних ре зул та та ис пи ти ва ња. 

Ин тер нет омо гу ћу је и спро во ђе ње ис пи ти ва ња пу тем фор ми-
ра ња вир ту ел них фо кус-гру па. Та да се спро во ди тзв. вир ту ел ни 
фо кус ин тер вју40), ко ји се од кла сич ног раз ли ку је нај ви ше по из о-
стан ку не по сред ног, ли цем у ли це кон так та, већ се ко му ни ка ци ја 
оба вља елек трон ски. Ова вр ста ис пи ти ва ња пред ста вља, за пра во, 
при ме ну тзв. on-li ne кон фе рен ци ја. Ис пи та ни ци се по зи ва ју да по-
се те од ре ђен сајт на ко ме је по ста вље на те ма за ди ску си ју. Они су 
у мо гућ но сти да од го ва ра ју на пи та ња, али им се мо же пру жи ти 
и при ли ка да по гле да ју од го во ре дру гих, у свр ху под сти ца ња ди-
ја ло га. „Као и код кла сич них фо кус гру па, овај ме тод ком би ну је 
еле мен те кван ти та тив них и ква ли та тив них тех ни ка ис тра жи ва ња и 
обез бе ђу је ве о ма ве ли ки број по да та ка. Ис тра жи ва ња ука зу ју на то 
39) З. Т. Го лен ко ва, у: Д. Ж. Мар ко вић, З.Т.Го лен ко ва, У.Шу ва ко вић: „Со ци о ло ги ја“, Фи-

ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци, МБ Гра фи ка, Кос.Ми тро ви ца-Ниш, 2009, 
стр. 102-103

40)  О кла сич ном фо кус-ин тер вјуу ви ди код С. Ђу рић: „Фо кус-груп ни ин тер вју“, „Слу жбе-
ни гла сник“, Бе о рад, 2007.
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да ис пи та ни ци у вир ту ел ним фо кус гру па ма лак ше и сло бод ни је од-
го ва ра ју на отво ре на пи та ња, не го што то чи не у тра ди ци о нал ним 
ме то да ма ис тра жи ва ња“41). Као и у прет ход ном слу ча ју, Ин тер нет 
ов де слу жи ис кљу чи во за тран сми си ју по да та ка, а узо рак пра ви ис-
пи ти вач. Прет по став ка је да сви уче сни ци фо кус-гру пе по се ду ју 
ком пју тер и Ин тер нет ве зу, а као не до ста ци у од но су на кла сич ни 
об лик ова квог ин тер вјуа мо гу се уочи ти оте жа на мо гућ ност или 
не мо гућ ност пра ће ња не вер бал них ис ка за (у за ви сно сти да ли по-
сто ји ви део ве за или не, али у уко ли ко по сто ји, то ипак ни је си та 
си ту а ци ја ка да се сви уче сни ци кла сич ног фо кус-ин тер вјуа на ла зе 
у ис тој про сто ри ји, ли цем у ли це и ка да чак мо гу не вер бал но по ле-
ми са ти), те не ре дак гу би так ин те ре со ва ња ис пи та ни ка ко ји од у ста-
ју усред се си је.

III 
ЗА КЉУ ЧАК

На уч но ис пи ти ва ње јав ног мње ња не пред ста вља не ко про сто 
за до во ља ва ње ан ке то ман ских те жњи, већ скуп си сте ма тич них и на-
уч но про ве ре них по сту па ка чи јом при ме ном се, уз ко ри шће ње вер-
бал них про во ка ци ја и њи ма иза зи ва њем вер бал них и не вер бал них 
ре ак ци ја, до ла зи до ис ка за, на осно ву ко јих ис пи ти вач за кљу чу је о 
јав ном њењ ским ста во ви ма.

То ком не што кра ће од дво ве ков не прак се јав ном њењ ских ис-
пи ти ва ња, за свр ху на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња ко ри шће ни 
су раз ли чи ти ме ди ји, нај че шће они ин тер пер со нал не ко му ни ка ци је 
(нпр. ан кет ни упит ник ко ји се ди стри бу и ра ис пи та ни ку пу тем кла-
сич не по ште) али и ме ди ји ма сов не ко му ни ка ци је (но ви не, ра дио, 
те ле ви зи ја). Сто га и не чу ди то да се са ства ра њем и ве ли ким ши ре-
њем упо тре бе Ин тер не та кра јем XX ве ка до шло на иде ју да се овај 
ма сов ни ме диј, иако при ли ком на стан ка ни је пр вен стве но то ме био 
на ме њен,  упо тре би и у свр ху на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња.

Има ју ћи, ме ђу тим, на уму ка рак те ри сти ке Ин тер не та као ме ди-
ја ма сов не ко му ни ка ци је, од мах се по ста ви ло пи та ње да ли је ње го-
вим ко ри шће њем мо гу ће из вр ши ти на уч но за сно ва но ис пи ти ва ње 
јав ног мње ња. Основ ни, кључ ни, про блем са ко јим се ис тра жи ва чи 
су о ча ва ју је сте пра вље ње ис прав ног узор ка ко ји од го ва ра ре ал ној 
по пу ла ци ји ко ја се ис пи ту је и стан дар ди ма ко је на у ка зах те ва при-
ли ком ства ра ња узор ка. У не ким вр ста ма Ин тер нет ис пи ти ва ња пра-
41)  М. М. Ра до ји чић: Исто, стр. 186
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вље ње та квог узор ка ни је мо гу ће, док дру ге вр сте то до зво ља ва ју. 
Упо тре ба Ин тер не та за ис пи ти ва ње јав ног мње ња ко ри шће њем on-
li ne сер ви са, при ме ном тех ни ке e-mail ис пи ти ва ња или вир ту ел ног 
фо кус-ин тер вјуа, омо гу ћу је фор ми ра ње узор ка и чак от кла ња не ке 
од не до ста та ка тра ди ци о нал них тех ни ка јав ном њењ ских на уч них 
ис пи ти ва ња (уште да на вре ме ну, ком пју те ри зо ван унос по да та ка, 
уште да на пу то ва њи ма ан ке та ра итд.). У по гле ду не до ста та ка ових 
тех ни ка, ва ља уочи ти да је ис пи ти вач ус кра ћен за не вер бал ну ре ак-
ци ју ис пи та ни ка (чак и ка да по сто ји ви део-ве за, пот пу но је дру га-
чи ја си ту а ци ја у ко јој се ис пи ти ва ње вр ши док се се ди за сто лом 
ис пред ра чу на ра и док се во ди fa ce to fa ce раз го вор). За при ме ну 
ових тех ни ка ина че се нај че шће ко ри сти па нел-узо рак, а ту се он да 
ис пи ти вач су о ча ва са дру гим про бле мом: ка ко у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду одр жа ти па нел, има ју ћи у ви ду смрт ност, од у ста ја ње од 
да љег уче ство ва ња, не за ин те ре со ва ност, итд. Као ре ше ње се на ме-
ће пла ћа ње за уче шће у ис пи ти ва њи ма и дру ге вр сте ма те ри јал них 
сти му ла ци ја. С дру ге стра не, упо тре ба ин тер ак тив них Ин тер нет ан-
ке та на WEB пре зен та ци ја ма пред ста вља су штин ски зло у по тре бу 
у свр ху ути ца ја на об ли ко ва ње јав ног мње ња, а ни ка ко не мо же 
пред ста вља ти по сту пак на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња. На жа-
лост, на сај то ви ма из Ср би је је да нас пра ва по пла ва та квих ан ке та. 
Та ква тех ни ка ис пи ти ва ња не ма ни ка кву са знај ну вред ност у на уч-
ном сми слу, бу ду ћи да је узо рак не мо гу ће кон стру и са ти, да је обич-
но реч о ан кет ним упит ни ци ма са јед ним је ди ним пи та њем ко је се 
ди рект но ти че пред ме та ис пи ти ва ња, да су пи та ња фор му ли са на у 
та квим ан ке та ма не пре ци зно и од стра не за то не струч них ли ца, а 
у скла ду са углав ном не на уч ним зах те ви ма оних ко ји та кве ан ке те 
по ста вља ју на сво је сај то ве.

Оп шти про блем у вр ше њу ин тер нет ис пи ти ва ња јав ног мње-
ња, без об зи ра на тех ни ку ко ја се при ме њу је, је сте не по ду да ра ње 
у бро ју и осо би на ма ко ри сни ка Ин тер не та у од но су на број и осо-
би не ре ал не по пу ла ци је ко ја се ис пи ту је, то ли ко да је у не ким зе-
мља ма, укљу чу ју ћи и Ср би ју, мо гу ће го во ри ти о два јав на мње ња: 
вир ту ел ном и ре ал ном. Раз вој и сте пен при ме не ин фор ма ци о но-
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у нај ве ћем бро ју зе мља да нас прак-
тич но оне мо гу ћу је спро во ђе ње раз ви је ни јих на уч них Ин тер нет 
ис пи ти ва ња, из у зев ка да се ра ди о нај ра зви је ни јим зе мља ма све та. 
Тех нич ко-тех но ло шки раз вој омо гу ћио је, већ да нас, у нај ра зви је-
ни јим зе мља ма, по пут САД, Ја па на, Ка на де, Хо лан ди је и др.  упо-
тре бу Ин тер не та у спро во ђе њу на уч них јав ном њењ ских ис пи ти ва-
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ња, што се чи ни нај че шће при ме ном па нел-узор ка и ко ри шће њем 
e-mail или при ме ном вир ту ел ног фо кус-ин тер вјуа.  
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UrosSuvakovic
POSSIBILITIESOFUSINGINTERNETIN

IMPLEMENTATIONOFSCIENTIFICINVESTIGATION
OFPUBLICOPINION

Summary
The key pro blem that in ve sti ga tors fa ce in im ple men ta tion 
of In ter net in ve sti ga tion is ma king a cor rect sam ple that 
cor re sponds to the real po pu la tion that is in ve sti ga ted and 
stan dards that sci en ce re qu i res for ma king a sam ple. Ma
king of such a sam ple is not pos si ble in so me kinds of in ter
net in ve sti ga ti ons, whi le ot her kinds al low that. The re is a 
con si de ra ble dis pa rity in num ber and cha rac ter of In ter
net users re gar ding the num ber and cha rac ter of the real 
po pu la tion that is in ve sti ga ted, dis pa rity so gre at that in 
so me co un tri es, in clu ding Ser bia, it is pos si ble to con si der 
two pu blic opi ni ons: vir tual and real. De ve lop ment and im
ple men ta tion of in for ma tioncom mu ni ca tion tec hno lo gi es 
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in the gre a test num ber of co un tri es no wa days prac ti cally 
ma ke im pos si ble im ple men ta tion of advan ced sci en ti fic In
ter net in ve sti ga ti ons, which is not the ca se with the most 
de ve lo ped co un tri es. Tec hni caltec hno lo gi cal de ve lop ment 
has ma de pos si ble even no wa days in the most de ve lo ped 
co un tri es of the World, li ke USA, Ja pan, Ca na da, etc., the 
use of In ter net in im ple men ta tion of sci en ti fic in ve sti ga ti
ons of pu blic opi nion, which is mostly per for med by using 
pa nelsam ple and using of email or by im ple men ta tion of 
vir tual fo cusin ter vi ew. When Ser bia is con si de red, using 
of in terac ti ve In ter net in qu i ri es at WEB pre sen ta ti ons re
pre sent a mi su se with the aim of in flu en cing for ma tion of 
pu blic opi nion, and the re is no way of re pre sen ting a pro ce
du re of sci en ti fic in ve sti ga tion of pu blic opi nion.
Key words: pu blic opi nion, In ter net, in ter ac ti ve In ter net 
WEB in qu iry, email in ve sti ga tion, vir tual fo cusin ter vi ew, 
Ser bia.
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Винко Ђурић: ПУ ТИ НИ ЗАМ 
– исто ри ја, те о ри ја, прак са – , Институт за 

полилтичке студије, Београд 2008.
Не дав но је у из да њу Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе-

о гра да иза шла књи га на шег по зна тог ис тра жи ва ча и пу бли ци сте 
г-ди на Вин ка Ђу ри ћа: Путинизам: историја, теорија, пракса. 
Књи га је штам па на у про ши ре ном џеп ном фор ма ту (А-5), са ме-
ким ко ри ца ма на чи јој пред њој стра ни до ми ни ра фо то гра фи ја у 
по кре ту до не дав ног пред сед ни ка, и ак ту ел ног пре ми је ра, Ру ске 
фе де ра ци је г-ди на Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча Пу ти на. Штам па на 
на 192 стра ни це тек ста (од то га 185 стра ни ца рад ног про сто ра), 
мо но гра фи ја је и са др жин ски оиви че на три ма ве ли ким це ли на ма. 
Пр ва це ли на на сло вље на је са: Историја, и она са др жи укуп но де-
вет под це ли на (“Пред сед ни ков лич ни ути цај на фор ми ра ње но вог 
си сте ма вла да ју ћих иде ја”, “Пу ти но ви узо ри”, “Еко ном ски ко лапс 
за вре ме Јељ ци на”, “Пад Бер лин ског зи да”, “Ан ти а ме ри ка ни зам 
и ан ти гло ба ли зам”, “Еко ном ске прет по став ке пу ти ни зма», «Ну-
жно сти то ле ран ци је свих пре ма сви ма», «Су коб ци ви ли за ци ја», и: 
«Од бра на си бир ског бо гат ства»). Дру ге две це ли не има ју не што 
сло же ни ју рад ну струк ту ру. Теорија путинизма, или дру га це ли-
на, са др жи сле де ће де ло ве: «Пу ти ни зам иде о ло ги ја или по ли тич ки 
про цес», «Ко ји су пред у сло ви по треб ни да би по је ди нац по др жао 
од ре ђе но по ли тич ко уве ре ње», «Пу ти ни зам и са бор ност», «За шти-
та су ве ре ни те та» (а у окви ру те гла ве, сле де ће под це ли не: Те ро ри-
зам уни вер зал ни про блем, Вој ни су ко би као прет ња су ве ре ни те-
ту, Еко но ми ја бра ни су ве ре ни тет, Су шти на ша ре них де мо кра ти ја, 
Стра те ги ја ума ње ња ути ца ја За па да на при ли ке у Ру си ји, За шти та 
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на ци о нал них ин те ре са у функ ци ји од бра не су ве ре ни те та, Но ви си-
стем без бед но сти, Пет прин ци па но ве ру ске ме ђу на род не по ли ти-
ке), «Су ве ре на де мо кра ти ја», и, ко нач но, «Две бри љант не ана ли зе 
усме ре не на по гре шну стра ну.» На кра ју, по след ња це ли на но си 
на слов: Праксапутинизма, и са др жи два на ест под це ли на: «Ка ко 
је Пу тин до шао на власт», «Пу ти но во окру же ње», «Ор га ни за ци ја 
вла сти или но ва уло га др жа ве», «Пра во сла вље или но ви си стем 
вла да ју ћих иде ја», «Пост со ци ја ли стич ки дру штве ни про це си и на-
ста ја ње но ве по ли тич ке ели те», «Из да ја ин те лек ту а ла ца», «Обра-
зо ва њем до про гре са», «Атлан ти зам и Евро а зи ја», «Гру зиј ски рат 
као крај уни по лар но сти», «Бан ка ка дро ва», «Пу ти ни зам и Ср би ја», 
и, ко нач но, «Шта пу ти ни зам ну ди све ту».

У осно ви ове сту ди је ле жи појм ље ње јед ног по ли тич ког фе но-
ме на не као иде о ло ги је или по ли тич ког си сте ма, што би се мо гло за 
оче ки ва ти, већ схва та ње да се ра ди о политичкомпроцесу. Овај је 
по ли тич ки про цес ни шта дру го до пост мо дер ни обра зац пре у зи ма-
ња нај бо љих ис ку ста ва по ли тич ке прак се. Та су ис ку ства ба зи ра на 
на не ко ли ко прин ци па, ко ји су осми шље ни као од го вор на агре-
сив ни аме рич ки хе ге мо ни зам. На и ме, ру ски су стра те зи по шли 
од пред по став ке да је кон цепт нео ли бе рал не де мо кра ти је За па да 
ба зи ран на «агре сив ном ин тер на ци о на ли зму», «из во зу де мо кра-
ти је», и тр жи шном фун да мен та ли зму ми ни мал не др жа ве у по све 
де ре гу ли са ној при вре ди. Овом кон цеп ту мо ра ло се до ско чи ти, јер 
ње гов ин тер на ци о нал ни ка рак тер је ба зи ран са сла бље њу стра них 
су ве ре ни те та. За пад не де мо кра ти је или си сте ми плу то крат ске оли-
гар хи је ус по ста вља ју сво је ме диј ске, фи нан сиј ске, чак по ли тич ке 
и оба ве штај не цен тре мо ћи у стра ним др жа ва ма, и под ри ва ју моћ 
тих др жа ва, све док оне не за до би ју пот пу но за ви стан, ко ло ни јал-
ни, од нос спрам САД-а и ње них по ли тич ких са те ли та (оли че них у 
евро а тлан ти зму). За «жи ла ве ре жи ме» и оне не по слу шне пред ви-
ђе не су уни ла те рал не ак ци је, тзв. «вој ни уда ри», Се вер но а тлант ске 
али јан се (НА ТО), ко ја је, пре ма пла не ри ма но вог по рет ка, тре ба-
ла да за до би је ле ги ти ми тет свет ске вој не ор га ни за ци је, за очу ва ње 
«ми ра у све ту» и ди сци пли но ва ње не по слу шних зе ма ља. Ко на чан 
циљ ове хе ге мо ни је тре ба ло би да бу де ус по ста вља ње пла не тар не 
кон тро ле над кључ ним свет ским ре сур си ма као што су: во да, хра-
на, руд на бо гат ства и енер ген ти од стра не је ди не пре о ста ле свет-
ске су пер си ле САД. Уз то атлант ске си ле на ме ра ва ју да овла да ју 
вој ном и по ли тич ком мо ћи Ру си је, и да омо гу ће тран сфер ње них 
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зем них бо гат ста ва, та ко што ће им би ти омо гу ће на су ве ре на пра ва 
на екс по ло а та ци ју си бир ског бла га.

Овај сце на рио ру ска ели та је од ба ци ла ство рив ши основ на на-
че ла-од го во ре, или пре вен тив не ме ре на ра ди кал ни гло ба ли зу ју ћи 
атлан ти зам оли чен у тр жи шном фун да мен та ли зму, кон цеп ту сла бе 
др жа ве, и аме рич ком им пер јал ном хе ге мо ни зму. Ру ска при вред на, 
еко ном ска, фи нан сиј ска и би ро крат ска ели та у аме рич ком хе ге мо-
ни зму пре по зна ла је опа сност за соп стве ну моћ и моћ сво је др жа-
ве, па је по ну ђен од го вор кроз кон цепт су ве ре не де мо кра ти је. Ру-
ски чел ни ци не од ба цу ју основ не вред но сти Мо дер не, као што су: 
при ват на сво ји на, људ ска пра ва, сло бо да пред у зет ни штва, ко је је у 
ру ску др жа ву по чео да уво ди још Пе тар Ве ли ки. Ме ђу тим, ове те-
мељ не вред но сти до пу ње не су не ким но вим, у ци љу за шти те на ци-
о нал ног су ве ре ни те та. Су ве ре на де мо кра ти ја је об лик по ли тич ког 
ин те гра ци о ног по ља ба зи ра ног на кон сен зу су на ци о нал них ели та, 
ко је про пи су ју пра ви ла игре у ци љу за шти те и на прет ка ру ског 
дру штва, др жа ве и по рет ка. Су ве ре ну де мо кра ти ју, по Сур ко ву, 
угро жа ва ју сле де ћи фак то ри: ме ђу на род ни те ро ри зам, мо гућ ност 
вој ног су ко ба са ја ким вој но-по ли тич ким бло ко ви ма, сма ње ни 
иму ни тет на тех но ло ги ју «уве зе них пли ша них ре во лу ци ја», али и 
не кон ку рент на еко но ми ја, на уч но-тех но ло шко за о ста ја ње, де мо-
граф ски пад, де ре гу ла ци ја и сла бље ње др жав не вла сти. Оту да, да 
би се обез бе ди ла су ве ре на де мо кра ти ја нео п ход но је оја ча ти ње не 
уга о не но си о це. 

Нај пре, пу ти ни зам на сто ји да оја ча др жав ну упра ву по ве ћа ном 
цен тра ли за ци јом кроз мак си му редидисциплина (нео ан дро по ви-
зам) и уво ђе њем си сте ма банке кадрова, где је уло га чин-слу жбе-
ни ка ба шти на пра во слав не ци ви ли за циј ске све сти. На и ме, ба шти-
не ћи те ко ви не Дру гог и Тре ћег Ри ма (Ви зан ти је и Мо ско ви је), 
би ро кра та у јед ној по све три бу тар ној ге о е ко но ми ји ве ли ких про-
сто ра за у зи ма цен трал но ме сто. Он је но си лац раз во ја уда ље них 
про сто ра не пре глед ног ру ског коп на. На ње му је од го вор ност за 
раст и раз вој уда ље них ре ги о на. Ти се по ве ре ни ци ша љу да ле ко из 
ме тро по ле на спе ци јал не, раз вој не, ми си је, ко ју им по ве ра ва моћ ни 
др жав ни им пе ри јум. Уко ли ко се чи нов ни ци до ка жу пред сто ји им 
на пре дак у слу жби и при бли жа ва ње ме тро по ли. Та ко се об на вља 
тра ди ци ја ста ра ве ко ви ма. 
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Опа сност од ме ђу на род ног те ро ри зма укљу чу је појачанемере
војно-безбедносногнадзора, али и ширењемрежесарадњеидо-
бросуседскиходноса (пре све га са ислам ским све том). Ру ска фе де-
ра ци ја је на том пла ну учи ни ла мно го: она је ре дов ни по сма трач и 
са рад ник у Арап ској ли ги, одр жа ва до бро су сед ске од но се са Ира-
ном, и во ди по ли ти ку пу не вер ске афир ма ци је број не ислам ске ма-
њи не уну тар сво јих гра ни ца. 

Ка да је реч о ја ча њу вој них сна га, пу ти ни зам је до са да до-
ста уложио у јачање одбрамбене моћи земље: оса вре ме њи ва ње 
ра кет них си сте ма, ула га ње у офи цир ску ин фра струк ту ру, об но ва 
вој но тех нич ке са рад ње са при ја тељ ским зе мља ма у окру же њу и 
све ту. Вој но тех нич ка са рад ња и ко мер ци јал ни по сло ви са Ира ном, 
Ве не цу е лом, Ку бом на го ве шта ва ју на ме ру ру ске по ли тич ке ели те 
да об но ви ути цај из вре ме на СССР-а. На ро чи то је зна чај но за ла-
га ње Ру си је за ус по ста вља ње мул ти по лар ног све та, и све ин тен-
зив ни ја са рад ња и раз вој зе ма ља из ван клу ба нај ра зви је ни јих тј. Г 
7 (Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја, Ки на и у но ви је вре ме и Мек си ко, тзв. 
БРИКМ). У ту свр ху Ру ска Фе де ра ци ја вишеструкојеинтензиви-
раласпољнотрговинскуразмену.

Кон ку рент на еко но ми ја и тех но ло шки раз вој (у ко ме Ру ска др-
жа ва не кри је да за о ста је за раз ви је ним За па дом), те оства ри ва ње 
еко но ми је одр жи вог и рав но мер ног при вред ног раз во ја им пе ра-
ти ви су за на ред ни пе ри од. Пу ти ни зам се од лу чио за тржишну
економију. Ипак та еко но ми ја ни је не спу та на еко но ми ја за пад ног 
ти па ко јом до ми ни ра тр жи шно-ко мер ци јал ни фун да мен та ли зам 
ми ни мал не др жа ве. Ба шти не ћи ис ку ства пра во слав не ци ви ли за-
ци је, Ру си ја на сто ји да сво ју тр жи шну еко но ми ју огра ни чи на оне 
сег мен те дру штва, у ко ји ма се тр жи ште по ка зу је нај о пор ту ни јим. 
Раст стра них ин ве сти ци ја у обла сти ма ко је не угро жа ва ју су ве ре-
ну де мо кра ти ју, раст жи вот ног стан дар да ста нов ни штва, и бо ља 
за шти та нај ши рих сло је ва ста нов ни штва (кроз по ли ти ку со ци јал-
не др жа ве) те мељ на су на че ла ове по ли ти ке. Она је већ по сти гла 
за вид не ре зул та те, јер је  ви ше стру ко по ве ћан при лив де ви зних 
ре зер ви, не ко ли ко пу та се уве ћао дру штве ни бру то про из вод, и оја-
ча на је од брам бе них сна га зе мље ко ја је би ла зна чај но по љу ља на 
у ери вла да ви не Јељ ци на. Та мо где су кључ ни сек то ри при вре де: 
вој на ин ду стри ја, енер ге ти ка, раз вој не гра не при вре де, обра зов ни, 
здрав стве ни и на уч ни си стем, тамотржиштанесмебити. То су 
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гра не дру штва од пре суд ног ин те ре са по су ве ре ну де мо кра ти ју, ко-
ји ма се чу ва на ци о нал ни су ве ре ни тет и др жав на си ла. Ту не ма ни 
го во ра о тр жи шту, кон ку рен ци ји и laissezfaire-у. На овај је на чин 
спре че но сла бље ње су ве ре ни те та, јер је стра ним мул ти на ци о нал-
ним ком па ни ја ма оне мо гу ће но да из но си ле ру ско си ро вин ско бо-
гат ство, и сли ва ју га у тре зо ре за пад них оли гар ха.

Си стем обра зо ва ња, на у ке и здрав стве ни си стем та ко ђе су про-
гла ше ни вред но сти ма од јав ног зна ча ја, над ко ји ма није могуће
даватиконцесију за пад ним, плу то крат ским цен три ма мо ћи. Нео-
ли бе рал ни, под ри вач ки плу то крат ски ин тер на ци о на ли зам та ко је 
за у ста вљен у свом агре сив ном по хо ду на Ис ток. Ру си ја је од би ла 
да бу де си ро вин ска ба за «раз ви је них зе ма ља», она је од би ла да не-
ка бу ду ћа свет ска вла да фи нан сиј ских плу то кра та овла да ње ним 
бо гат стви ма. На то је ста вље на тач ка.

Ме ђу тим, ту ни је крај. Не ре ше них про бле ма има и има ће, јер 
је пу ти ни зам про цес. До са да шња еко ном ска по ли ти ка, ко ја је за-
сно ва на на растудомаћепотрошње, и ви ше стру ком га ло пу (уве-
ћању)странихинвестиција, мо ра би ти, пре ма пла не ри ма раз во ја, 
за сно ва на мно го ви ше на извозу. Ру си ја је још увек на ни ском ступ-
њу про из вод ње фи нал них про из во да и углав ном из во зи си ро ви не. 
Пу ти ни зам има на ме ру да и на том пла ну по ра ди мно го. Извози
развојпроизводњевисокетехнологије по сао је ко ји сто ји у на ред-
ном ман да ту вла де пре ми је ра Пу ти на, и пред сед ни ка Ме две де ва. 
Пе тер бур шка шко ла, ко ја на сто ји даспојидржавотворнинацио-
нализамиекономскиекспанзионизам, очи глед но да да је ре зул та те. 
Да ли је мо же мо на сло ви ти као но ву по ли тич ку док три ну, про цес 
или прак су ни је то ли ко ни бит но. Реч је иона ко о ме ра ма ко ји да ју 
до бре ре зул та те у прак си, у скла ду са оном ис точ њач ком да ни је 
ва жно да ли је мач ка цр на или бе ла – ва жно је да ло ви ми ше ве.

Књи га г-ди на Вин ка Ђу ри ћа успе шно је из ве де на ана ли за 
јед ног ве о ма сло же ног по ли тич ког фе но ме на, са ко јим се аутор 
успе шно но сио. Пи са на јед но став ним и по пу лар ним сти лом, она 
је успе шно овла да ла ци љем ко ји је пред њу ста вљен: да ши ру чи-
та лач ку пу бли ку упо зна са ак ту ал ним кре та њи ма са вре ме ног ру-
ског дру штва. Уз ис кре ну же љу да књи га до жи ви још ко је до пу-
ње но из да ње, на да мо се да ће сле де ћа из да ња са др жа ти још ви ше 
аутен тич них из во ра на ру ском је зи ку, те да не ће би ти не по треб них, 
оп ште-по ли ти ко ло шких, увод них раз ма тра ња у сва кој но вој гла-
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ви тек ста, ко ји у ова ко до бро сро че ној књи зи по ма ло ис па да ју из 
основ ног кон тек ста књи ге, па их за не ки на ред ни пут ва ља из о ста-
ви ти. У сва ком слу ча ју мо но гра фи ја г-ди на Вин ка Ђу ри ћа још је-
дан је од успе шних, про ниц љи вих по ду хва та из да ва ча, Ин сти ту та 
за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, ко ји се, у свом ра ду, опре де лио за 
сту ди о зну по ли ти ко ло шку, со ци о ло шку и ко му ни ко ло шку ана ли-
ти ку, па је по то ме је дин ствен на овим на шим про сто ри ма.
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Књи га по зна тог ру ског ге о по ли ти ча ра, А. Ду ги на, «Ми сте ри је 

евро а зи је», об ја вље на је на ру ском 1999. го ди не, а ове, 2008. из дат 
је њен срп ски пре вод. Ина че, књи га са др жи два по гла вља (Са крал-
на ге о гра фи ја и Ра се, ру не и кул то ви). 

Књи га ни је ла ка за чи та ње, што је и сам аутор ис та као у пред-
го во ру: «Ова књи га, да кле, не мо же ра чу на ти на ши рок круг чи та-
ла ца. Па ипак, увек по сто ји из ве стан број љу ди су штин ски не за-
до вољ них ин те лек ту ал ним су ро га ти ма про фа не на у ке и кул ту ре. 
Љу ди ко ји тра же ду бља и исти ни та об ја шње ња, те же да се осло бо-
де отр ца них кли шеа и ба нал них ми шље ња ко ја ни шта не об ја шња-
ва ју о су шти ни про бле ма». И за и ста књи га «Ми сте ри је евро а зи је» 
иде не ко ли ко ко ра ка да ље од свих по зна тих ми шље ња у ту ма че њу 
са крал не ге о гра фи је, ра са, ру на и кул то ва, а ти ме и исто ри је и на-
ше ствар но сти. Пи сац ових ре до ва мо ра ре ћи да је са др жај књи ге, 
иако де лу је ира ци о нал но, мит ски, за пра во има сво ју фи ло со фи ју и 
убе дљи ву ло ги ку, та ко да кад се књи га про чи та чо век до би је је дан 
(но ви) це ло вит увид у про шлост Евро а зи је ко ја има сво је тра ја ње 
и у са да шњо сти. Дру гим ре чи ма, ово је књи га ко ја чи та о ца не ће 
оста ви ти рав но ду шним пре ма про чи та ном. Дру ги ва жан еле ме нат 
ове књи ге је што Ду гин у не ким сег мен ти ма ту ма че ња «све то сти 
Ру си је» и «пра во слав не ини ци ја ци је» да је кла сич на, али убе дљи ва 
со ци о ло шка об ја шње ња, ко ја су бар на ма пот пу но но ва. Но, по ђи-
мо ре дом.
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САКРАЛНОСТРУСИЈЕ

Ка да се ра ди о са крал но сти Ру си је Ду гин је ми шље ња да она 
про ис ти че «не по сред но из ње не ода но сти пра во сла вљу, ру ском 
хри сто цен три зму». Ме ђу тим ова кво ми шље ње о све то сти др жа ве, 
ни је се до го ди ло у Ви зан тиј ском цар ству, оно ни је би ло «све то». 
Та ко ђе мно го ри мо ка то лич ких зе ма ља има ло је не у пит ну ода ност 
хри шћан ској тра ди ци ји па та мо ни је за жи ве ла «све тост» тих др-
жа ва. Ду гин сма тра да је то што ти на ро ди ни су по пут Ру са има ли 
та кву иде ју у прет хри шћан ском пе ри о ду. Дру гим ре чи ма, «сли ка 
ру ског на ро да као но си о ца пра во сла вља не сум њи во је ути ца ла на 
ства ра ње иде је о ‘Све тој Ру си ји’, али је ни је пред о дре ди ла. У овом 
кон крет ном слу ча ју, као и у мно гим дру гим, хри шћан ска тра ди ци ја 
је по ти сну ла јед ну дру гу, мно го древ ни ју тра ди ци ју, из ко је не са мо 
да је на стао ста ри ру ски ли тур гиј ски ка лен дар (о че му да нас не ма 
ни нај ма ње сум ње), већ је исто вре ме но би ла и осно ва це ло ви те са-
крал не на ци о нал не сли ке све та – од са крал не ге о гра фи је до ети ке и 
фор ми ра ња по ли тич ких струк ту ра. Упра во је та древ на тра ди ци ја, 
де лу ју ћи на нај ду бљем ни воу не све сног, пред о дре ди ла су штин ску 
ло ги ку са крал не исто ри је Ру си је» (11).

СветаРусија је од у век има ла свој са крал ни цен тар. Ка ко ге-
о граф ски (Ки јев је био пр ва пре сто ни ца, по том Мо сква), та ко и 
жи ви, пер со ни фи ци ра ни пол на ци о нал не све то сти: Ца ра, Бож јег 
По ма зни ка. (Ово су при хва ти ли и не ки су сед ни не сло вен ски на ро-
ди, али и не хри шћан ске ре ли ги је).

Овим прав цем, прав цем об ја шње ња (ана ли зе) ми сте ри је се-
вер ног по ла, хи пер бо ре ја ца, итд. Ду гин по ку ша ва да от кри је ло-
ги ку јед не кон крет не ар хе тип ске тра ди ци је, њен сим бо лич ки или 
ду хов ни са др жај. На ро ди ко ји су се у да том тре нут ку пре о бра ти ли 
у но си о це те Тра ди ци је, би ли про же ти њом, пре о бра ћа ли су се у 
те о фор не (бо го но сне) на ро де, од но сно у на ро де но си о ца Иде ја – у 
зе маљ ско те ло не ке не бе ске су шти не, ова пло ће не жи ве иде је, Ар-
хан ђе ла.

Ду гин ве ру је да по сто ји «евро а зиј ско не све сно», ко ју, осим 
«Све те Ру си је» од ре ђу је ту ран ска (тур ска) ком по нен та ко ја за јед но 
са ру ском тво ри знак Х («крст све тог Ан дре ја») ко ји са жи ма у се би 
ево лу тив ну ди на ми ку Са крал не исто ри је.

Туранизам, сма тра Ду гин, омо гу ћа ва да се у ствар но сти от кри-
је ис точ њач ка ком по нен та ру ске ге о по ли тич ке осо бе но сти; упра во 
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пре ко туранизма, пре ко Ис то ка, пре ко Сибира (ко ји не без раз ло га 
«кри је» свој ствар ни са др жај и зна чај ко ји ће се јед ном от кри ти), 
во ди пут ко јим тре ба да иду Ру си ка ко би се су о чи ли са со бом и от-
кри ли свој древ ни Са крал ни Цен тар, сво је на ци о нал но Ја. То зна чи 
да Ру си, тач ни је Ру ска пра во слав на Цр ква кроз ди ја лог са ис точ-
њач ким тра ди ци ја ма, тре ба да се вра ти ме та фи зич ким из во ри ма 
ве ре, да се уду би у про у ча ва ње дог ми и ре ли ги о зних на че ла. И, 
след стве но то ме, да вас кр сне и об но ви оно ини ци ја циј ско и ин те-
лек ту ал но је згро Тра ди ци је ко ја је сра чу на то би ло ома ло ва жа ва но 
од стра не ан ти тра ди циј ских сна га уну тар са ме Цр кве: мо дер ни ста, 
про те стант ски ука лу пље них мо ра ли ста, есте та и, на да све, сум њи-
вих 'кон зер ва ти ва ца' ко ји, ис под при ви да 'тра ди ци је' и пра во вер-
но сти, шти те нус про дук те инер ци је и не до стат ка ду хов них вр ли на 
прет ход них ге не ра ци ја, чу ва ју ћи шу пљу фор му уме сто пла ме на 
истин ске ве ре» (39).

Са крал на ге о гра фи ја Ру си је, пре ма Ду ги ну, од ре ђу је ње но ме-
сто у укуп ном ком плек су евро а зиј ских ми то ло шких обра за ца:

1. «по лар ни» ком плекс ру ских зе ма ља мо же об ја сни ти не ке 
пси хо ло шке осо би не на ци је, ко је у од ре ђе ној ме ри фор ми-
ра ју ру ску са мо свест. Че сто се мо же чу ти тач на при мед ба 
да у Ру са без ика квог по сре ду ју ћег еле мен та исто вре ме но 
по сто је «де мон ско» и «ан ђе о ско» на че ло. Али исто та ко 
исто вре ме но зло коб но и ду хо твор но из гле да ју у Тра ди ци ји 
«стра жа ри пра га» ко ји чу ва ју при ступ све ште ном по лу, Оси 
Све та.

2. Ру си ја тра ди ци о нал но вр ши ге о по ли тич ку ми си ју хи пер бо-
реј ског, об је ди ња ва ју ћег прав ца.

3. Спе ци фи ка сим бо лич ке по зи ци је Ру си је при мо ра ва нас да 
пре о сми сли мо зна че ње ру ског Пра во сла вља као је дин стве-
не «по лар не» Тра ди ци је ко ја се са чу ва ла у чи сто ти и не при-
ко сно ве но сти те ме ље из вор ног хри шћан ства ко је је у сво јој 
пр вој ета пи би ло у пот пу но сти «по лар но», али је за тим де-
ли мич но из гу би ло то свој ство (ни је слу чај но што се Цр ква 
ра ши ри ла го то во стро го од Ју га пре ма Се ве ру, као да је при-
вла чи не ви дљи ви маг нет Арк ти ка).

4. Ру си ја мо же (и мо ра) иза бра ти свој вла сти ти пут ге о по ли-
тич ког и кул тур ног раз во ја, од ба цив ши исто вре ме но и ори-
јен та ци ју пре ма За па ду, јер је она у су прот но сти с ње ном 
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«по лар ном» функ ци јом, и изо ла ци о ни зма ко ји во ди у сле пу 
ули цу.

ПРАВОСЛАВЉЕИИНИЦИЈАЦИЈА

По што Ду гин, очи глед но је, да је цен трал но ме сто Пра во сла-
вљу, сма тра мо да је ва жно по гле да ти не ке ње го ве (со ци о ло шке) 
оп сер ва ци је по пи та њу ини ци ја ци је, ко је нам се чи ни но вим и на-
да све за ни мљи вим, по себ но по сле по ја ве мно гих окулт них сек ти и 
кул то ва ко је ма ни пу ли шу овим пи та њем.

Егзотеризам пред ста вља уре ђу ју ћи пси хо со ци јал ни слој Тра-
ди ци је (ко ју де фи ни ше као све у куп ност са крал них зна ња чи је је 
пра и скон ско по ре кло бо жан ско а не људ ско), од но сно об лик Тра-
ди ци је окре нут ис кљу чи во ка спо ља шњем, при сту па чан без из у-
зет ка свим чла но ви ма тра ди ци о нал не за јед ни це. Езотеризам, пак, 
пред ста вља чи сто ду хов ну сфе ру. На том ни воу, Тра ди ци ја се обра-
ћа елити, изабранима, по зва ни ма да за ро не у унутрашњост док-
три на и са крал них дог ма та. Езо те ри зам је да кле уну тра шњи слој 
Тра ди ци је, а ег зо те ри зам њен спо ља шњи слој.

У нор мал ним слу ча је ви ма, ре ли ги о зно дру штво по се ду је две 
вр сте об ре да кроз ко је нео фит мо ра про ћи ка ко би кро чио у про-
стор Са крал ног: јед ном вр стом об ре да при сту па се ег зо те риј ској 
ор га ни за ци ји (конверзија), док се дру га вр ста об ре да усред сре ђу-
је око иницијације, ко јом се при сту па езо те риј ској ор га ни за ци ји. 
Ини ци ја ци ја је осно ва езо те ри зма.

За раз ли ку од ри мо ка то ли ци зма, у исто ри ји Ис точ не Цр кве не-
мо гу ће је от кри ти по сто ја ње по себ них езо те риј ских ор га ни за ци ја: 
хер ме тич ких ре до ва, дру го ва гра ди те ља, гно стич ких брат ста ва.

Езо те риј ска осо бе ност пра во сла вља са чу ва на је у са мом цр кве-
ном об ре ду, на ро чи то у по сто ја њу ико но ста са ко ји рaздваја Ол тар 
Тај не од вер ни ка. Ри мо ка то лич ки об ред под ра зу ме ва отво ре ност 
ол та ра, при сту пач ног очи ма вер ни ка ка ко то ком цр кве не слу жбе, 
та ко и ван ње. Та ко Тај на Ол та ра по ста је ег зо те риј ска, «спу ште на» 
у ра ван спо ља шњег. У пра во сла вљу, на су прот то ме, Вра та Ико но-
ста са, Цар ске Две ри – отва ра ју се са мо на крат ко, у кључ ним тре-
нут ци ма ли тур ги је. То сим бо ли зу је је дин ство раз от кри ва ња са мог 
не по зна тог Апо фа тич ког Цар ства, на ди ла зе ћи ка та фа тич ку ви зи ју 
са крал ног све та, пред ста вље ног сим бо ли ма – ико на ма Ико но ста са 
ко ји на не ки на чин за ме њу је Ол тар. За ову осо бе ност пра во слав-
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ног об ре да ве за но је и не по сто ја ње ра ци о нал не те о ло шке тра ди-
ци је у Ру си ји, «схо ла сти ке». Јер, ли тур ги ја у Пра во слав ној Цр кви 
је на ини ци ја циј ском и над ра ци о нал ном ни воу, док «от кри ве ност» 
ол та ра у Ри мо ка то лич кој Цр кви спу шта Тај ну на ни во ра ци о нал-
ног и дог мат ског. За то је ри мо ка то лик, у по тра зи за ини ци ја ци јом, 
при ну ђен да се обра ти ван цр кве ним ор га ни за ци ја ма: езо те риј ским 
за јед ни ца ма, брат стви ма, дру штви ма, итд., док пра во сла вац осве 
мо же на ћи у са мој ли тур ги ји, про ди ру ћи у ње не нај ду бље оно стра-
не ди мен зи је без по мо ћи дру гих, ње му стра них са крал них ин сти-
ту ци ја.

На кра ју овог крат ког при ка за мо же мо ре ћи да се у ре че ном не 
ис цр пљу је све но во у књи зи Ду ги на «Ми сте ри је евро а зи је». Ми 
смо са мо (по на шем из бо ру) ука за ли на нај ин те ре сант ни је де та ље, 
док «дру га чи је чи та ње» мо же у пр ви план «из ба ци ти» не ке дру ге 
са др жа је. У сва ком слу ча ју, са пу ном од го вор но шћу мо же мо ре ћи, 
да је пре вод и об ја вљи ва ње ове књи ге Ду ги на пун из да вач ки и ин-
те лек ту ал ни по го дак.
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