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ИДЕОЛОГИЈЕ:ОДСОЦИОЛОШКЕ
АНАЛИЗЕДОПОЛИТИЧКЕПРАКСЕ

Резиме
Аутор је у овом ра ду про бле му иде о ло ги је при шао на мул ти-

ди сци пли на ран на чин. По ла зе ћи од де фи ни са ња пој ма иде о ло ги је, 
пре ла зе ћи на уло гу, ме сто и зна чај иде о ло ги ја уну тар дру штве ног 
си сте ма (со ци о ло шка ана ли за), аутор се ко нач но по за ба вио и ти по-
ло ги јом по ли тич ких иде о ло ги ја, али и њи хо вим кон тек сту и ра њем 
у по ли тич ком по рет ку са вре ме не Ср би је.
Кључ не ре чи: иде о ло ги ја, дру штве на кон тро ла, по ли тич ки си стем, по-

ли тич ке стран ке

1. Ка да је по јам иде о ло ги ја пр ви пут упо тре био гроф Ан то-
ан Тра си AntoineDestuttdeTracyу ка сном XVIIIвеку како би га 
дефинисао као науку о идејама, већ је ду го вре ме на у све сти љу ди 
по сто ја ла пред ста ва о иде о ло ги ји као ка квом ску пу иде ја, вред но-
сти и нор ми ко је се као екс те ри о ри зо ва не пред ста ве мо гу при ме ни-
ти у по ли тич кој прак си.

Сам тер мин иде о ло ги ја озна ча ва не ко ли ко схва та ња. Она 
у  нај ши ре схва ће ном сми слу пред ста вља науку о свиммогућим
идејама. Овa пре ши ро ка де фи ни ци ја углав ном је од ба че на. Дру га 
де фи ни ци ја го во ри да је иде о ло ги ја духовнанадградњаидаусе
беукључујерелигију,уметност,морал,политикуправо...1) И ово 
ста но ви ште се у нај већ ма не узи ма за озбиљ но, јер се сма тра не до-
вољ но пре ци зним. Сле де ће тумачењe пој ма иде о ло ги ја је оно ко је 
под иде о ло ги јом под ра зу ме ва јед ну «заокруженусистематизова
1) M. Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić: Riječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, 

Za greb, 1977, str. 225.
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нусликуосветукаоцелинииоположајучовекауњему.»2) Ко нач-
но, уже схва ће ни по јам по ли ти ке мо же озна ча ва ти или «систем
схваћања,предоџабаипојмова,укојимајеизраженоопћегледи
штенекедруштвенегрупепремазбивањуштојеокружују,дакле
системосновнихставовапремасвијетукојисуобичноразрађе
ни у неким религиозним или научним системима»3); или «лажну
кривуизопаченусвијестиспознајукојапрелазииздруштвенохи
сторијскеикласнеодређеностииограниченостињиховихноси
лаца»4). Пр во гле ди ште ба шти ни со ци о ло шке при сту пе по зи ти ви-
зма, функ ци о на ли зма и струк ту ра ли зма, а другo кри тич ки при ступ 
марк си зма.5)

Иде о ло ги је и њи хо ва ра зно род ност ука зу ју на нај ма ње две 
стра не ко ју оне по се ду ју. Јед ну стра ну оли ча ва ју циљеви, тј. ка ко 
би дру штво тре ба ло да бу де уре ђе но, ка ко би оно тре ба ло да функ-
ци о ни ше. Дру га стра на ти че се иде о ло ги је ко ја има пли ћу па ра диг-
му, и про па ги ра са мо (по ли тич ки) начин ка ко кон сен зу ал ни циљ, 
тај иде ал ни по ре дак ства ри, тре ба по сти ћи.6)

Уз ово, ва ља ис та ћи по де лу иде о ло ги ја на: тоталне (он то-
ло шке или хо ли стич ке) и партикуларне иде о ло ги је. Он то ло шке 
иде о ло ги је укљу чу ју то тал ни по гле ди на свет и че сто има ју и оно-
стра ну ди мен зи ју. То је слу чај са иде о ло ги ја ма ко је су про ду же так 
ре ли ги ја у дру штву: по о ства ре ње ре ли ги о зног пре ко по ли тич ког 
у дру штве ној ствар но сти. Иде о ло ги ја је ов де по јав на си ла фун да-
мен та ли стич ки на стро је не ре ли ги је. 

Ве за ре ли ги је и дру штве не прак се ре зул ту је он то ло шким и 
све о бу хват ним иде о ло ги ја ма, али хо ли стич кој иде о ло ги ји мо гу до-
при но си ти и од ре ђе не кон цеп ту ал не, фи ло зоф ске, за ми сли, по пут 
нпр. фи ло зоф ске шко ле не мач ког иде а ли зма. Ус по ста вља ју ћи цар-
2) R. Lu kić: “Ide o lo gi ja”, Sociološki leksikon: 221-222, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 

1982, str. 221.

3) M. Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić: Riječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, 
Za greb, 1977, str. 225.

4) Ibi dem, str. 225-226.

5) Карл Маркс са свим отво ре но у ра ним ра до ви ма из но си при ступ ко ји не до ла зи од о зго 
из све та иде ја и зах те ва тре ба ња, већ од о здо из цар ства по тре ба. За ње га сва ка на у ка и 
сва ка иде о ло ги ја мо ра слу жи ти ис кљу чи во по тре ба ма ма лог обич ног чо ве ка (до слов ни 
ху ма ни зам). Он ка же: «Sa svim su prot no nje mač koj fi lo zo fi ji, ko ja si la zi sa ne ba na ze mlju, 
mi se ov dje pe nje mo sa ze mlje na ne bo. To zna či da ne po la zi mo od ono ga, što lju di ka žu, 
uobra ža va ju, pre do ču ju, ni ti od re če nih, mi šlje nih, uobra že nih i pre do če nim lju di ma, da bi-
smo oda tle sti gli do tje le snih lju di: mi po la zi mo od stvar no de lat nih lju di, a iz stvar nog pro-
ce sa nji ho va ži vo ta pri ka zu je mo i raz voj ide o lo ških re flek sa... (...) Ne od re đu je svi jest ži vot, 
ne go ži vot od re đu je svi jest.» (K. Marx: Raniradovi, Na pri jed, Za greb, 1961, str. 348)

6) http://sh.wikipedia.org/wiki/Ideologije_stranaka 
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ство тре ба ња ови фи ло зоф ски си сте ми пре ко иде о ло ги је ви де мо-
гућ ност да се по о ства ре у дру штве ној ствар но сти. У тим од но си ма 
се схо ла стич ко кон тем пла тив на епо ха ре ли ги о зног иде о ло ги зма за-
ме њу је епо хом по ли тич ког иде о ло ги зма.7)

Осим ових хо ли стич ких иде о ло ги ја, по сто је и број не пар-
ти ку лар не иде о ло ги је, ко је те же да ви тал не ин те ре се по је ди них 
дру штве них гру па: кла са, сло је ва, ро до ва и слич но пред ста ве као 
то тал не пред ста ве, хо ли стич ке иде о ло шке за ми сли све та, или бар 
вла да ју ћег по рет ка. Овај по ку шај да пар ти ку лар но пред ста ве за 
оп ште сва ка ко да пред ста вља не са мо ис кри вље ну пред ста ву од-
ре ђе не дру штве не гру пе, већ и уто пи ју, ко ја ни је ни шта дру го до 
ра ци о на ли за ци ја под све сних мо ти ва (Паретовсиндром).8)

Ко нач но, по сто је и ого ље не пар ти ку лар не иде о ло ги је, ко-
је не ма ју пре тен зи ју да по ста ну оп ште при хва ће ни ску по ви иде ја, 
вред но сти, нор ми, вред но ва ња и по на ша ња, већ се ра ди о ја сно 
пре по зна тљи вим по гле ди ма на свет ко ји слу же хо мо ге ни за ци ји 
по је ди них дру штве них гру па у кон фликт но чи тљи вом дру штву.9) 
Иде о ло ги ја ов де пот пу но гу би оп шти ка рак тер и за до би ја свој ство 
хо мо ге ни за то ра дру штве не гру пе на ко ју се од но си. Ово су пра ве 
пар ти ку лар не иде о ло ги је ком пе ти тив ног ти па.10)

Та мо не где од 60-тих го ди на ХХ ве ка за по чи њу озбиљ не де-
ба те на те му кра ја иде о ло ги ја...11)

2. На да ље, ка да се де фи ни ше ком плек сан по јам иде о ло ги је, 
пре о ста је да се социолошким ме то да ма ис тра жи шта за пра во иде-
о ло ги је пред ста вља ју, од че га се са сто је и ка кав оне има ју зна чај за 
дру штво и дру штве не од но се.
7) “Dok je pro blem po gre šne sve sti pr vo bit no tra žio sank ci o ni sa nje isti ni to ga i stvar no ga u Bo-

gu, ili re ci mo, u ide ja ma ko je se mo gu shva ti ti u či stoj kon tem pla ci ji, do tle je sa da kao kri te ri-
jum stvar nog is kr sla on ti ka ko ja se pre sve ga mo že sa zna ti u po li tič koj prak si.” (K. Man hajm: 
Ideologijaiutopija, No lit, Be o grad, 1968, str. 49)

8) О ефек ту ра ци о нал ног оправ да ња ин те ре са кроз иде о ло шки дис курс ви де ти у: V. Mi lić, 
“Pa re to vo me sto u so ci o lo gi ji sa zna nja”, Sociologija, br.1/67, Be o grad, 1967, str.10. Слич но 
на ла зи мо и код стра них ауто ра, па та ко Бу дон и Бу рикó из но се: “... d autre part tra i te par-
ti cu li er ment de l’ or ga ni sa tion so ci a le et po li ti que de so ciétés ou, plus généra le ment, de le ur 
de ve nir.” (R. Bo u don, F. Bo ur ri ca urd: “Idéolo gie”, Dictionnaire critique de la sociologie: 
295-301, Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris, 1986, p. 296)  

9) L. Col let ti: Ideologijaidruštvo, Škol ska knji ga, Za greb, 1982, str. 279.

10) K. Man hajm: Ideologija iutopija, No lit, Be o grad, 1968, str. 50-51: “... ne shva ta mo ih na 
osno vu njih sa mih, ne go na osno vu eg zi sten ci jal nog po lo ža ja su bjek ta... (...) eg zi sten ci jal ni 
po lo žaj su bjek ta, od kon sti tu tiv nog zna ča ja za nje go va mi šlje nja, kon sta ta ci je i sa zna nja. (...) 
Funk ci o ni sa nje se pri par ti ku lar nom poj mu ide o lo gi je, od i gra va sa mo na psi ho lo škoj rav ni. 
(...) On ima po sla sa ide o lo gi jom in te re sa.”

11) R. Bo u don, F. Bo ur ri ca urd: “Idéolo gie”, Dictionnaire critique de la sociologie: 295-301, 
Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris, 1986, p. 299.
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Ов де сва ка ко ва ља ис та ћи кри тич ку те о ри ју ко ја у иде о ло ги-
ја ма уоча ва ис кри вље ну свест по је ди на ца и по је ди них дру штве них 
гру па ко је на сто је да на мет ну сво ју пред ста ву, усло вље ну од но си-
ма про из вод ње, као вла да ју ћу или до ми нант ну за чи тав по ре дак.12) 
Иде о ло ги ја би да кле ту пред ста вља ла од раз еко ном ских и про из-
вод них од но са на ко лек тив не пред ста ве ко је се као та кве пре ла ма ју 
у по ли тич ком жи во ту јед ног дру штва. Због то га оне има ју не га тив-
ну ко но та ци ју јер оне мо гу ћа ва ју основ ну вред ност на ко јој је ба зи-
ран марк си зам, а то је ин те рес да се оства ри ху ма на еман ци па ци ја 
чо ве ка.13)

Са дру ге стра не, со ци о ло шки по зи ти ви зам и функ ци о на ли-
зам у иде о ло ги ја ма ви де об лик иден ти фи ка ци је дру штве них гру па 
са сво јим ле ги тим ним ин те ре си ма, ко је мо гу пла си ра ти у по ли тич-
кој аре ни, и та ко уче ство ва ти у дру штве ним (еко ном ским, по ли-
тич ким, со ци јал ним) про ме на ма. 

За по зи ти ви сту Еми ла Дир ке ма (ÉmileDurkheim) иде о ло ги ја 
ни је ни шта дру го до ко лек тив на свест ко ја чи ни је згро сва ког дру-
штва.14) “Пре ма овом са др жа ју ко лек тив не пред ста ве де ле се на: 
а) идеје – у ко ји ма се ис по ља ва ју основ ни ло гич ки окви ри дру-
штве не ми сли и основ на ис ку стве на са зна ња и ве ро ва ња; и на б) 
норме – ко ји ма су ре гу ли са ни ра зни об ли ци дру штве ног по на ша-
ња.”15) “По је ди нац се са сво јом све шћу у свим об ли ци ма кул тур ног 
ства ра ла штва по ја вљу је са мо као по сред ник, као ме ди јум у ко ме се 
оства ру је и при то ме ви ше или ма ње ин ди ви ду а ли зу је не ко ко лек-
тив но ду шев но ста ње и од го ва ра ју ћи са др жај ко лек тив не све сти. 
(...) По је ди нац оста је го то во увек усло вљен дру штвом у ко ме жи-
ви.”16) И упра во за хваљ ју ћи то ме што пред ста вља си стем ве ро ва ња 
је ди но иде о ло ги ја мо же да оку пи љу де под свој кров.17) Та ко по је-
12)  V. Vra tu ša-Žu njić: “Ide o lo gi ja”, Sociološkirečnik: 181-182, (при ре ди ли M. Bog da no vić и 

A. Mi mi ca): 181-182, Za vod za udž be ni ke, Be o grad, 2007, str. 182.

13)  “Ha ber mas, of co ur se, advo ca tes a third apro ach: a cri ti cal so cial sci en ce con sti tu ted by an 
in te res in hu man eman ci pa tion.” (D. R. Sa bia, J. Wal lu lis: ChangingSocialScience–Critical
TheoryandOtherCriticalPerspectives, Pu blis hed by SUNY Press, 1983, p. 5)

14)  V. Mi lić, “Dir ke mo va so ci o lo ška te o ri ja sa zna nja”, Filozofija, Be o grad, 1965, str. 271: “Ovo 
je te o ri ja spi ri tu a li stič kog or ga ni ci zma.”

15)  V. Mi lić: “Pred go vor”, (Emil Dir kem)Pravilasociološkemetode, Sa vre me na ško la, Be o grad, 
1963, str. XII

16)  V. Mi lić: “Dir ke mo va so ci o lo ška te o ri ja sa zna nja”, Filozofija, Be o grad, 1965, str. 276.

17)  “On ce this had oc cu red the only ide o logy ca pa ble of uni ting pe o ple wo uld be one ba sed on 
what they all sha re, na mely the ir com mon hu ma nity. It is only with the strengthe ning of tho se 
col lec tiv sen ti ments as so ci a ted with in di vi dual per so na lity that all ot her be li efs and all ot her 
prac ti ces ta ke on cha rac ter less and less re li gi o us (in the tra di ti o nal sen se of that term).” (J. S. 
Fish: DefendingtheDurkheimianTradition–Religion,Emotion,andMorality, As hga te Pu-
blis hing, Ltd, 2005, p. 84)



ВладанСтанковић Идеологије:одсоциолошкеанализедополитичке...

103

ди нац не мо же ума ћи идеј ним пред ста ва ма дру штва ко је се ути ску-
ју у ње га, баш као што не мо же уте ћи нор ма тив ном си сте му уко ли-
ко га кр ши, јер га су сти же пре су да за јед ни це за не до зво ље на де ла.

Функ ци о на ли зам Тал ко та Пар сон са (TalcottParsons) иде о ло-
ги ју по сма тра као ре фе рент ни оквир у ко ме по је ди нац или актер
уситуацији (“би ће-у-од но су-са дру гим”)18) мо же иза бра ти из ме ђу 
ви ше вред но сних си сте ма.19) Пар сон сов функ ци о на ли зам, за раз-
ли ку од по зи ти ви зма Дир ке ма (и по го то ву Кон та),  иде о ло ги ју са-
гле да ва као “мек шу ва ри јан та си сте ма дру штве не контроле”.20) За 
ову, у осно ви те о ри ју со ци јал ног ин же ње рин га, иде о ло ги је се та-
ко ђе са сто је од ску по ва идеј них ис ка за, вред но сти и нор ми, а на 
по је дин цу је да ускла ђу је сво ја по на ша ња и ак ци је “са обра сци ма 
ко ји чла но ви ко лек ти ви те та сма тра ју по жељ ним.”21) Та ко иде о ло-
ги је уни фи ку ју оче ки ва на по на ша ња пу тем вред но сних си сте ма 
ко ја мно го број ни ак те ри-у-си ту а ци ји ме ђу соб но де ле.22) Сло бо да 
је у из бо ру или по тро шњи вред но сти ко је се фа бри ку ју, ко ри сте, 
тро ше и од ба цу ју. Из над ових идеј них, вред но сних и нор ма тив них 
си сте ма сто ји основ ни ре фе рент ни оквир ко ји не мо же би ти угро-
жен. Због то га се и мо гу пред ви ђа ти тзв. очекиванапонашања, ко ја 
су ни шта дру го дељеневредноснеоријентације ко је “слу же ак те-
ри ма при ли ком из бо ра вла сти тих мо ти ва ци о них оријентација...”23) 
За Пар сон са да кле “иде о ло ги ја ни је са мо скуп иде ја о ко ји ма се 
мо же раз ми шља ти, не го она мо ра би ти угра ђе на у ак ци ју као нор-
ма тив ни еле мент.»24)

3. Иде о ло ги ја је кроз исто ри ју би ло у ра зним си сте ми ма. 
Тре ба ли са мо под се ти ти да су ре фор ме бра ће Грах или Су ле би-

18)  T. Par sons: TheStructureofSocialAction, Free Press, New York, 1937, p. 43-48.

19) “Ide o lo gi ja je smje šte na na toč ki do di ra kul tur nog i so ci jal nog si ste ma i naj u že je po ve za na s 
vri jed no sti ma. (...) ona je s jed ne stra ne po seb na ma ni fe sta ci ja na pe to sti uzro ko va nih po dje-
lom ra da, dok je s dru ge stra ne ona in te gra tiv ni me ha ni zam za sma nje nje tih na pe to sti.” (N. 
Fa nu ko: “Ele men ti Par son so ve te o ri je ide o lo gi je”, http://www.hsd.hr/re vi ja/pdf/3-4-2002/Fa-
nu ko.pdf)

20) Та ме ко ћа или softpower исто вре ме но зна чи и суп тил ност, али и пер фид ност, у за ви сно-
сти од пер спек ти ве из ко је се са гле да ва: да ли из ви зу ре очу ва ња по рет ка, или из угла 
очу ва ња сло бо де. (Ви де ти ви ше у: J. C. Oli ga: «Po wer-Ide o logy Ma trix in So cial System 
Con trol», SystemicPracticeandActionResearch, Vol.3, № 1, Sprin ger Net her lands, 1990)

21) V. Pe šić: SociologijadruštveneakcijeTalkotaParsonsa, In sti tut za so ci o lo ška is tra ži va nja, 
Fi lo zof ski fa kul tet, Be o grad, 1990, str. 38.

22)  T. Par sons, B. S. Tur ner: TheSocialSystem, Pu blis hed by Ro u tled ge, 1991, p.241.

23) A. Mi lić: SociologijadruštveneakcijeTalkotaParsonsa, In sti tut za so ci o lo ška is tra ži va nja, 
Fi lo zof ski fa kul tet, Be o grad, 1990, str. 130.

24) N. Fa nu ko: “Ele men ti Par son so ve te o ri je ide o lo gi je”, http://www.hsd.hr/revija/pdf/342002/
Fanuko.pdf
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ле пр ви ве ли ки иде о ло шки по ду хват Ста ро га ве ка на тлу европ ске 
ан ти ке.25) 

У сред њем ве ку по ли тич ка сце на Ви зан ти је би ла је пре пла-
вље на број ним иде о ло ги ја ма. Нај пре, ту је иде о ло шки су коб ца ри-
ста и цр кве них кру го ва око уло ге цр кве у ти пич но пра во слав ном 
дру штву.26) По том до ла зе иде о ло шки спо ро ви ца ра и мо на штва ко је 
је, пред ход но, од не ло пре ва гу у уну тар цр кве ном су ко бу. Иде о ло ги-
ја ва ар ла ми ста и па ла ми та обо је на је раз ли чи том вер ском кон цеп-
ту а ли за ци јом иде о ло шког дис кур са уну тар пра во слав не кул ту ре.27) 
И на уну тар-по ли тич кој сце ни Ви зан ти је по де ла на зе ле не и пла-
ве28) ука зу је на по сто ја ње иде о ло ги ја. У Мо ско ви  су коб јо си фов ске 
и ни лов ске стру је опре де лио је од нос др жа ве пре ма цр кви.29) 

Слич но је и на За па ду: иде о ло ги је гвел фа и ги бе ли на,30) кли-
ни је ва ца и це стер ци та,31) по том ра зни «он тич ки» су ко би из ме ђу ка-
то ли ка (то ми ста) и про те ста на та (лу те ра на и ре фор ми са них)... 

Иде о ло ги је су са Мо дер ном из гу би ле еле мент Бож је ми ло-
сти, ма да су мо гле за др жа ти ка кав «он тич ки» фун дус уну тар по је-
ди них, фор мал но-ло гич ких,  фи ло зоф ских си сте ма. На кон гра ђан-
ских ре во лу ци ја, ја вља ју се број не иде о ло ги је ко је пред ста вља ју 
од ре ђе ни по глед на свет, али оли ча ва ју и на чи не у ком прав цу ва ља 
устро ји ти по ли тич ку моћ ка ко би се за до во љи ли ин те ре си по је ди-
них дру штве них гру па: кла са и сло је ва. Дру штве не иде о ло ги је све 
ви ше за ме њу ју пар ти ку лар не или по ли тич ке иде о ло ги је (иде о ло ги-
је у ужем зна че њу). По ли тич ке иде о ло ги је «пред ста вља ју од ре ђе ну 
етичку збир ку идеала, прин ци па, доктрина, митова или симбола 
друштвеног кретања,институција класа или вели ке гру пе ко је об-
25)  K. Lo e wen ste in: “The Fa i lu re od the Agra rian Re form”, TheGovernanceofRome, Pu blis hed 

by Sprin ger, 1973, p. 195-202. Исто и у: Н. А. Ма шкин, ИсторијастарогРима, На уч на 
књи га, Бе о град, 1982.

26) Над вла да ва ца ри зам схва ћен као dominussummaeetpotestaѕ.

27) Паламити про ду бљу ју ин тро спек тив но ма ка ри јан ство уте ме ље но на уче њу Све тог 
Мак си ма Ис по вед ни ка (пра во вер ни кон цепт од ба че ног ори ге ни зма). Ваарламисти за-
сту па ју те зу да је мо гу ће ра зу мом до пре ти до ми стич них спо зна ја пра во слав не апо фак-
ти ке.

28) Иде о ло ги ја зелених за сту па ла је ин те ре се тр го ва ца, за на тли ја, и дру гих при пад ни ка не-
ста бил ног сред њег ста ле жа, док је иде о ло ги ја плавих за сту па ла ин те ре се ари сто кра ти је 
и чин-би ро кра ти је.

29)  По крет ниловаца од ба цу је је рар хи ју и моћ, док јосифовци упра во у све ште нич кој слу-
жби и у  ослон цу на упо до бље ног ца ра ви де га рант оп стан ка пра во сла вља.

30)  Гвелфи – стран ка тр го ва ца; и Гибелини – стран ка зе мљо по сед ни ка.

31) Клинијевци но се иде о ло ги ју стрикт но ста ле шке по де ле по сло ва на: orare, belatore и la
borare по ста ле жи ма. Они уво де кон цепт да ри ва ња Бо гу кроз сјај рас ко ши скла да. Ци
сетрцити, на про тив из ла зе из ма на сти ра, про па ги ра ју аске ти зам и пре ра ду све та по 
бо жан ским за ми сли ма ко је се про ми слом Све тог ду ха ука зу ју Цр кви.
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ја шња ва ју ка ко би дру штво тре ба ло функ ци о ни ра ти, од но сно ну ди 
од ре ђен по ли тич ки и кул тур ни на црт за од ре ђе ни дру штве ни по ре-
дак.»32) Ме ђу њи ма по себ но ме сто за у зи ма ју: ли бе ра ли зам, кон зер-
ва ти ви зам, кле ри ка ли зам, на ци о на ли зам, со ци ја ли зам, анар хи зам, 
фе ми ни зам, еко ло ги зам...

● Либерализам у сво јој основ ној па ра диг ми има иде ал ин-
ди ви ду ал не сло бо де чо ве ка. По ни кла из про те стант ских 
ко ре на, пре све га лу те ран ства (ко је је као основ свог уче-
ња ис та кло тра га ње за уну тра шњом сло бо дом у са од но-
ше њу са Бо гом), ова иде о ло ги ја про па ги ра јед но по зи-
тив но (сло бо да «за») и јед но не га тив но (сло бо да «од») 
од ре ђе ње чо ве ка у дру штве ним од но си ма.33) Број не по-
ди де о ло ги је ли бе ра ли зма са мо ука зу ју на ње го ву не пре-
ста ну ак ту ал ност: кла сич ни и кон зер ва тив ни ли бе ра-
ли зам, со ци јал ни ли бе ра ли зам, ли бе рал ни фе ми ни зам, 
ли бе рал ни ре фор ми зам, ра ди ка ли зам, ре пу бли ка ни зам, 
ли бер та ри ја ни зам и сл.

● Конзервативизам те жи одр жа ва њу дру штве них од но са 
за сно ва них на тра ди ци ји или пре да њу. То су од но си ко-
ји те же не ме ња њу и очу ва њу ста ња ка кво је по сто ја ло 
у дру штву још од пам ти ве ка.34) «Кон зер ва тив на ми сао, 
уоп ште, пред ста вља ре ак ци ју на ра ди кал ну фран цу ску 
ре во лу ци ју, на ро чи то у ње го вом про све ти тељ ском из да-
њу.»35) Кон зер ва тив не по ди де о ло ги је су: агра ри ја ри зам 
(се љач ки по кре ти), ко му ни та ри зам, хри шћан ска де мо-
кра ти ја, ли бе рал ни и на ци о нал ни кон зер ва ти ви зам, те 
нео кон зер ва ти ви зам.

● Клерикализам на сто ји да очу ва ре ли гиј ску па ра диг му 
као кљу чан основ дру штве них од но са. Ова се иде о ло ги-
ја че сто осла ња на вер ско-со ци јал ни фун да мен та ли зам и 
пред ста вља ње го ву про ду же ну (по ли тич ку) ру ку. Иде о-

32)  http://sh.wikipedia.org/wiki/Ideologije_stranaka

33)  О ли бе ра ли зму као иде о ло ги ји проф. Ми лан Ма тић ка же сле де ће: «Ra ci o na li zam, pro-
sve ti telj stvo i te o ri ja o pri rod nim pra vi ma, kao no vi idej ni te me lji dru štve nog po lo ža ja čo ve-
ka, glav ni su fi lo zof ski iz vo ri li be ra li zma, a isto rij sko tle na ko ji ma se po ja vio ve za no je za 
po ja vu Re for ma ci je.» (M. Ma tić: Liberalizam,populizamidemokratija, In sti tut za po li tič ke 
stu di je, Be o grad, 1992, str. 12)

34)  Не ке од те мељ них вред но сти кон зер ва ти ви зма ис ти че и проф. Дра ган Су бо тић у из да-
њу Српскихорганскихстудија за 1999. го ди ну. Те вред но сти су «ко лек ти ви зам, со ли да-
ри зам, до ма ћин ство, ста ре шин ство, мо рал и ети ка.» (ци тат пре ма: Д. Су бо тић: «Срп ски 
кон зер ва ти ви зам и но ва де сни ца», Политичкаревија: 297-316, бр. 01/2004, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 313)

35)  S. Vu jo vić: “Kon zer va tiv na te o ri ja eli te – Pa re to, Mo ska, Mi hels”, Sociologija, br. 2/72, Be-
o grad, 1972, str. 194.
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ло ги је ових по ли тич ких по кре та ша ро ли ке су: хри шћан-
ски со ци ја ли зам, кле ро фа ши зам, те о ло ги ја осло бо ђе ња, 
исла ми зам и ислам ски со ци ја ли зам, вер ски ци о ни зам, 
хин ду на ци о на ли зам и сл. по кре ти.

● Национализам као иде о ло шки дис курс од ли ку је ста вља-
ње на ци је у основ иде о ло шког уче ња. У осно ви се раз-
ли ку ју два кон цеп та на ци је: кон цепт за јед нич ког крв ног 
по ре кла, те гра ђан ски кон цепт на ци је. Ме ђу број ним на-
ци о на ли стич ким иде о ло ги ја ма ко је у осно ви те же на ци-
о нал ном ин те гра ли зму на од ре ђе ној те ри то ри ји, из два-
ја ју се: фа лан ги зам, де го ли зам, бра зил ски ин те гра ли зам, 
ци о ни зам, хин ду-на ци о на ли зам, арап ски (ре сурс ни) на-
ци о на ли зам и сл. ма њи по кре ти.

● Социјалистичке иде о ло ги је на сто је да фор мал но-прав-
ну, гра ђан ску јед на кост гра ђа на ви ше-ма ње пре тво ре и 
у су штин ску, имо вин ску јед на кост. Сти ца ње имо ви не, 
не сме би ти је ди на вред ност за јед ни це. Дру штве ни жи-
вот мо ра стре ми ти пра вед ни јој рас по де ли, уз осе ћај за 
оне ко ји из раз ли чи тих раз ло га ни су ка дри да уче ству ју 
у ка пи та ли зму и тр жи шној утак ми ци. У ове иде о ло ги је 
спа да ју: иде о ло ги је де мо крат ског со ци ја ли зма (фа би ја-
ни зам, ре фор ми зам, ре ви зи о ни зам), со ци јал де мо кра ти-
ја (тр жи шни со ци ја ли зам, Тре ћи пут), со ци ја ли стич ки 
фе ми ни зам, ра зни ре ги о нал ни со ци ја ли зми (арап ски 
со ци ја ли зам, африч ки со ци ја ли зам, бо ли ва ри ја ри зам), 
вер ски со ци ја ли зми (хри шћан ски со ци ја ли зам, ислам-
ски со ци ја ли зам, Те о ло ги ја осло бо ђе ња), ре во лу ци о-
нар ни со ци ја ли зам, марк си зам (мар си зам-ле њи ни зам, 
троц ки зам, ста љи ни зам, ма о и зам, ти то и зам), као и дру-
ги мно го број ни со ци ја ли стич ки по кре ти (син ди ка ли зам, 
це хов ски со ци ја ли зам, со ци јал ни анар хи зам, еко ло шки 
со ци ја ли зам...)

● У но ви је вре ме све су при сут ни ји и не ки но во-из ра ста-
ју ћи по кре ти ко ји су уте ме ље ни на ис ку стви ма са вре-
ме них дру штве них и по ли тич ких од но са. Та ко су све 
гла сни је иде о ло ги је по пут феминизма, ко је се за ла же не 
са мо за из јед на ча ва ње пра ва же на у дру штву (ре форм-
ски фе ми ни зам), већ и за уво ђе ње жен ских те мељ них 
пред ста ва о све ту (ра ди кал ни фе ми ни зам) «у јед но ти-
пич но ма ску лар но дру штво.»36) Иде о ло ги ја анархизма у 

36)  M. Šan tal: “Fe mi ni zam, prin cip gra đan stva i ra di kal na de mo krat ska po li ti ka”, Ženskestudije, 
br. 01/95, Be o grad, 1995, str. 142.
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сво јој осно ви за сту па те зу да је кон цепт пот чи ња ва ња 
чо ве ка у свим обла сти ма, па и у сфе ри еко но ми је, по сле-
ди ца др жав ног на си ља, ко је је да нас по ста ло дру го име 
за пљач ку ко ју оба вља свет ска фи нан сиј ска оли гар хи ја 
на ми ли јар да ма обес пра вље них.37) Оту да анар хи зам по-
зи ва на пре ком по зи ци ју дру штве них од но са на на че ли ма 
сло бод ног удру жи ва ња. Ко нач но, при вред ни раст зе ма-
ља у раз во ју, и људ ски не мар до ве ли су до гло бал них 
еко ло шких про бле ма ко ји пре те да трај но из ме не жи вот 
на пла не ти.38) Из тог раз ло га по крет зе ле них и иде о ло ги-
ја екологизма све ви ше до би ја ју на за ма ху, као иде о ло ги-
ја бу дућ но сти, «по след ња иде о ло ги ја ко ја ће нам пре о-
ста ти пре но вог По то па».

И ту ни је крај по ли тич ким иде о ло ги ја ма. Ме ђу го ре на бро ја-
ним ви ше-ма ње са др жин ским иде о ло ги ја ма, ко је ну де за о кру же не 
кон цеп те уре ђе ња све та, (тра ди ци о на ли зам, ли бе ра ли зам, со ци-
ја ли зам, ко му ни зам, еко ло ги зам), по сто је и оне, још уже, иде о ло-
шке за ми сли, тзв. подидеологије ко је ну де пу те ве или правце у ком 
сме ру дру штво ва ља да се кре ће ка да се већ по стиг не дру штве на 
са гла сност око  ши рег иде о ло шког кон цеп та. Та ко су се уста ли ле 
фор мал не иде о ло ги је, или по ди де о ло ги је по пут ре фор ми зма, ра-
ди ка ли зма, али и пра во пу та шки и на пред њач ки иде о ло шки прав ци 
и сл.

4. Ка да је реч о са др жа ју по ли тич ких иде о ло ги ја у са вре ме-
ној ср би јан ској др жа ви ва ља ис та ћи да су се по ли тич ке иде о ло ги је 
спо ро ус по ста вља ле, прем да оне има ју сво ју нај ра ни ју пред и сто-
ри ју још у раз до бљу Пр ве бу не за вре ме Во жда Ка ра ђор ђа. По чет не 
на зна ке по ли тич ких иде о ло ги ја би ле су ба зи ра не на ре ла ци ји: при-
ста ше лич ног ре жи ма – при ста ли це уста во бра не. При ста ли це лич-
ног ре жи ма јед ног чо ве ка – во ђе, на и ла зи ле су сво је уте ме ље ње у 
пра во слав ном мо нар хи стич ком пре да њу о пред ста ви упо до бље них 
вла да ра, на же љи за ја ком цен трал ном вла шћу и др жав ним је дин-
ством и на иде ји-бо ја зни ве ли ка шког пред ко сов ског про клет ства 
не сло ге. Са дру ге стра не иде о ло ги ја уста во бра ни те ља за ла га ла се 
за прав но и оли гар хиј ско огра ни ча ва ње су ве ре не мо ћи Во жда (Цр-
ног Ђор ђа, а ка сни је и Ми ло ша Обре но ви ћа).39) Иде ја кон сти ту ци-
37)  S. She e han: “Glo bal Anar chism – The New Anar chism”, Anarchism, Pu blis hed by Re ak tion 

Bo oks, 2003, p. 7-13.

38)  T. Shull: IdeologyandStrategyinEuropeanPoliticalEcology, Pu blis hed by SUNY Press, 
1999, p. 11.

39)  О ово ме ве о ма сли ко ви то го во ри Сло бо дан Јо ва но вић: «Чи нов ник се да нас сма тра као 
др жав ни ор ган; он да се сма трао као при ват ни кне жев слу га. (...) Из ме ђу њих и кне за 
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о на ли зма би ла је ок тро и са на спо ља, за ла га њем Ру си је и Аустри-
је при Пор ти, али је она од мах у Ср би ји за до би ла хо мо ге ну гру пу 
при ста ша, по нај ви ше ло кал них во ђа по на хи ја ма и сре зо ви ма, ко ји 
су и пре ок тро и са ног уста ва отво ре но же ле ли да огра ни че све моћ 
Во жда. По бу на уста во бра ни те ља ство ри ла је основ за фор ми ра ње 
пр ве уста во бра ни тељ ске вла де. Уло га вла да ра је осла бље на, али 
ће књаз и доц ни је краљ, би ти огра ни ча ва ни све док се ри ва ли тет 
кња за и на род ног пред став ни штва из пе ри о да На ме снич ког уста ва 
ни је пре то чио у сим бо лич ну власт кра ља, пре ма пар ла мен тар ном 
ре жи му Ра ди кал ског уста ва из 1888. го ди не. На ред них де це ни ју и 
по обе ле жи ће от пор Обре но ви ћа да при зна ју то тал ну до ми на ци ју 
пар ла мен тар ног ре жи ма пар то кра ти је.40)

Ка да је реч о иде о ло ги ја ма по чет на осло вља ва ња на при ста-
ше конзервативизма или либерализма, вре ме ном ће за до би ти но ве 
обри се. Ов де је не из бе жно спо ми ња ње ак тив но сти пр вих соција
листа ко је је пред во дио Све то зар Мар ко вић, ко ји су на те ме љи-
ма марк си зма и ру ског сла вја но фил ства на сто ја ли да про фи ли шу 
стран ку ко ја за сту па ин те ре се рад нич ке кла се. Ме ђу тим, ка ко је 
Ср би ја у то вре ме би ла зе мља без ве ли ке ин ду стри је, а ти ме и ма-
сов ни јег рад ни штва, то је успех ове стран ке на из бо ри ма био слаб. 
Зна чај Све то за ра Мар ко ви ћа огле да се на ути цај ко ји је ње гов по-
крет имао на ра ђа ње јед не но ве, зна чај но уте ме ље ни је пар ти је – 
На род не ра ди кал не стран ке. Ова стран ка је сво ју иде о ло ги ју ба-
зи ра ла на иде ја ма ру ских на род ња ка. Би ло је ту иде ја о ло кал ној 
са мо у пра ви, на род ном по пу ли зму, иде а ли за ци ји се о ске за дру ге, 
али и по тре би за шти те ср би јан ског се ла, и срп ског се ља ка. Ра ди-
ка ли су отво ре но ушли у бор бу про тив ап со лу ти зма Обре но ви ћа, и 
пре ко пар ла мен та на ве ли ка вра та уве ли дик та ту ру сво је радикал
скеидеологије. Од 1903. го ди не ра ди кал ска иде о ло ги ја је оста ла 
је ди на озбиљ на иде о ло шка сна га са вре ме ног дру штва Ср би је.

По ред ра ди кал ске иде о ло ги је, у Ср би ји је још у тра го ви ма 
ре ал ног по ли тич ког жи во та би ла при сут на либералнаидеологија, 
ко ја је на сто ја ла да у Ср би ју уве де вред но сни апа рат нај ра зви је-
ни јих зе ма ља Европ ског (се ве ро)за па да: Ен гле ске и Фран цу ске. 
Ли бе ра ли су сво ју иде о ло ги ју ба зи ра ли на при ват ној сво ји ни као 
нај ви шем до ме ту ко јем тре ба те жи ти, пар ла мен та ри зму и де мо кра-
ти ји ко ја би би ла ве за на за имо вин ски цен зус.41) Пра во да уче ству-

по сто јао је чи сто при ват но-прав ни од нос...» (С. Јо ва но вић: Уставобранитељиињихова
влада, Ге ца Кон, Бе о град, 1933, стр. 44)

40)  В. Чу бри ло вић: ИсторијаполитичкемислиуСрбијиXIXвека, На род на књи га, Бе о град, 
1982, стр. 272.

41) За ла га ња ли бе ра ла ишла су за тим да «са мо де мо крат ска, ли бе рал но бур жо а ска др жа ва 
мо же би ти при влач на и за оста ле Ју жне Сло ве не. (...) она ће би ти ја ка са мо као устав на, 
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је у по ли тич ком жи во ту имао би онај ко пла ћа по рез на имо ви ну, 
да кле онај ко ји не што сти че, па та ко на осно ву ма тер јал не и лич не 
од го вор но сти сти че и по ли тич ко пра во да би ра и бу де би ран.42) Ко-
нач но, тре ћа озбиљ на по ли тич ка иде о ло ги ја је сте на пред ња штво, 
или напредњачкаидеологија ко ја се за ла га ла за убр за ну мо дер ни-
за ци ју, али не пре сли ка ва њем за пад них узо ра, већ ослон цем на ве-
ли ке кон ти нен тал не си ле Бе ча и Санкт Пе терс бур га. Про све ће ни 
ап со лу ти зам нај бо љи је лек за убр за ни на пре дак и мо дер ни за ци ју, 
за о ста лих бал кан ских др жа ва, ме ђу ко ји ма и Ср би је. Пар ла мен та-
ри зам и де мо кра ти ја су по губ не, јер уно се спо рост од лу чи ва ња и 
тро мост ње не ре а ли за ци је.43)

Ка ко год би ло је ди на озбиљ на иде о ло ги ја би ла је ра ди кал-
ска, или ти ра ди кал ско-на род њач ка, ко ја је има ла уте ме ље ње у нај-
ши рој на род ној све сти, у нај зна чај нем дру штве ном сло ју се ља ка, 
ко ји је у том пе ри о ду пред ста вљао и до 90% чи та ве по пу ла ци је. Ра-
ди кал ској иде о ло ги ји сит но соп стве нич ког се ла уко ре ње ном у срп-
ском тра ди ци о на ли зму оп шти не и за дру жној фор ми при вре ђи ва ња 
у ме ђу рат ном пе ри о ду на до да ће се још не ке ва жне мо ди фи ка ци је 
по пут: др жа во твор но сти, мо нар хи зма, ју го сло вен ства и сл. 

Па ипак, у окви ру са ме ра ди кал не стран ке већ по чет ком ве ка 
до го ди ће се ши зма, и стран ка ће би ти по де ље на на ста ро ра ди кал-
ско кри ло, и но во ра ди ка ле или са мо стал це, из чи јих ће се ре до ва 
ка сни је фор ми ра ти Де мо крат ска стран ка. Ова пар ти ја ће на сто ја ти 
да за сту па ин те ре се нај ши рих гра ђан ских сло је ва, чи ји се број уве-
ћа вао са ин ду стри ја ли за ци јом и ур ба ни за ци јом.44)

У пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та, ве о ма је бр зо не ста-
ло ви ше пар ти зма, па је до ми нант на и је ди на по ли тич ка сна га би ла 
Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је, ко ја је по чет ком пе де се тих, са 
рас ки дом са рад ње са Ко мин тер ном, по ста ла Са вез ко му ни ста Ју-
го сла ви је. Те ко ви не марк си зма-ле њи ни зма, кри ти ка ста љи ни зма и 
ру ског би ро крат ског ета ти зма основ не су иде о ло шке пред по став ке 
ове иде о ло ги је. Са мо у прав ни со ци ја ли зам, по ли ти ка не свр ста но-
сти, и те ко ви не на род но о сло бо ди лач ке ре во лу ци је пред ста вља ју 
иде о ло шку над град њу вла да ју ћег ти то и зма.

пар ла мен тар на, са што ви ше ли бе рал но-бур жо а ских сло бо да и што ве ћим уче шћем на-
ро да у вла сти.» (В. Чу бри ло вић: ИсторијаполитичкемислиуСрбијиXIXвека, На род на 
књи га, Бе о град, 1982, стр. 188-189)

42)  С. Јо ва но вић: ВладаМиланаОбреновићаIV, Ге ца Кон, Бе о град, 1934, стр. 36.

43)  На оску дан по тен ци јал би рач ког те ла на пред ња ка и ли бе ра ла ука зу ју и де фи ци тар ни 
дру штве ни сло је ви ко ји су за ове две стран ке ре дов но, или бар по вре ме но, гла са ли. 
(Ви де ти у: G. Bu džak, D. Pe tro vić, DemokratskamodernizacijauSrbiji, In sti tut za po li tič ke 
stu di je, Be o grad, 2005, str. 101) 

44)  Ibi dem, str. 123.
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Па дом Бер лин ског зи да, до шло је до об на вља ња ста рог ре-
жи ма, ко ји је под ра зу ме вао по вра так при ват ном вла сни штву, ап-
со лут ну пре моћ тр жи шне при вре де над план ском; и уво ђе ње ви-
ше пар тиј ског си сте ма, ко ји је за ме нио вла да ви ну јед не стран ке 
– ко му ни стич ке. Са ви ше пар ти змом об но вље не су и по ли тич ке 
иде о ло ги је. Де ве де се те го ди не ХХ ве ка, би ле су на би је не ја ким 
иде о ло шким тр за ви ца ма из ме ђу оних ко ји су на сто ја ли да очу ва ју 
основ не иде о ло шке вред но сти прет ход ног ко му ни стич ког (со ци ја-
ли стич ког) ре жи ма, и при ста ша но вих сна га ко је су тра жи ле ре ста-
у ра ци ју ре жи ма од пре Дру гог свет ског ра та. По чет ну иде о ло шку 
по де лу ко му ни зам – ан ти ко му ни зам, оли ча вао је су коб на ли ни ји 
(пред сед ник Ср би је) Ми ло ше вић – (ли дер опо зи ци је) Дра шко вић. 
Тај иде о ло шки су коб био је фун ди ран око круп них по де ла из вре-
ме на Дру гог свет ског ра та, ка да је у Ср би ји ти њао и гра ђан ски рат 
из ме ђу мо нар хи ста и ко му ни ста.45) Био је то и не суп ти лан ге о по ли-
тич ки и иде о ло шки рас кол на ру со фи ле и аме ри ко фи ле. Иде о ло ги-
ја Де мо крат ске стран ке, ба шти не ћи тра ди ци ју ста ре Де мо крат ске 
стран ке (Да ви до ви ћа и Гро ла), по зи ва ла је на пре ва зи ла же ње ових 
иде о ло шких по де ла и на из град њу гра ђан ског кон цеп та дру штва 
са свим иде о ло шким вред но сти ма ли бер лно пред став нич ке де мо-
кра ти је, тр жи шне при вре де и при ват ног вла сни штва. Иде о ло шке 
по де ле на ли ни ји Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС) – Срп-
ски по крет об но ве (СПО), би ће за вр ше не тек си ла ском ове пр ве 
са вла сти, и мар ги на ли за ци јом ове дру ге на по ли тич кој сце ни Ср-
би је на кон пе то ок то бар ских про ме на. Из та да вла да ју ће ко а ли ци је 
ДОС-а, из два ја ју се из дан ци ле вих, цен три стич ких и де сних пар ти-
ја. Основ ни стра тум ко ји ов де мо же мо по у зда но пра ти ти је сте по-
де ла стра на ка на: со ци ја ли стич ке (со ци јал де мо крат ске), ли бе рал не 
и на род не (де мо хри шћан ске). 

У слу ча ју Ср би је, за вре ме вла де ДОС-ов ског кон гло ме ра-
та ви дљи ва је те жња ње ног ли де ра Зо ра на Ђин ђи ћа, да Де мо крат-
ску стран ку по зи ци о ни ра у цен тру ДОС-а, као ли бе рал ну стран ку 
цен тра, око ко је би се оку пља ле стран ке слич не ор јен та ци је. Ле во 
кри ло ДОС-а би ло је на ме ње но по у зда ном Ђин ђи ће вом са ве зни ку 
Жар ку Ко ра ћу и ње го вој Со ци јал де мо крат ској уни ји (СДУ) са за-
дат ком да ова и ова ква ле ви ца бу де сто жер оку пља ња ле вих сна га. 
Де сну по зи ци ју у ДОС-у тре бао је да оку пи још је дан Ђин ђи ћев 
стра те шки са ве зник и по у здан са рад ник Вла дан Ба тић са сво јом 
Де мо хри шћан ском стран ком Ср би је (ДХСС). Чи та ва је ко а ли ци ја 

45)  В. Стан ко вић: «Дру штве ни сло је ви као би рач ка ба за по ли тич ких стра на ка у Ср би ји», 
Политичкаревија: 11-22, бр.01/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 
17. 
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де ли ла основ не вред но сти за пад них де мо кра ти ја (при ват но вла си-
штво и то тал на де на ци о на ли за ци ја јав не имо ви не, laissezfaire при-
вре да, и пар ла мен та ри зам). Уз ове, кон ти ну и ра не вред но сти, ДОС 
је во дио ис кљу чи ву по ли ти ку тзв. евроатлантскихинтеграција, 
ула зак у НА ТО вој не струк ту ре и при сно са ве зни штво са атлант-
ским си ла ма (САД-ом и ње ним европ ским вла да ма-са ве зни ца ма). 
Па ипак, тај блок ни је по крио чи тав по ли тич ки про стор Ср би је. Из-
ла зак ДСС-а из ко а ли ци је, и бор ба Ђин ђи ћа и Ко шту ни це око пре-
мо ћи над слу жба ма без бед но сти, убр за ли су дис тан ци ра ње ДСС-а 
од по ли ти ке ДОС-а, ко јој је и сам ду го при па дао. Са дру ге стра не, 
при ме тан је по нов ни раст Срп ске ра ди кал не стран ке (СРС), ко ја је 
још у до ба Ми ло ше ви ћа игра ла зна чај ну уло гу на по ли тич кој сце-
ни, про па ги ра ју ћи основ не иде је ра ди кал ске иде о ло ги је са но вим 
еле мен ти ма ми ли та ри зма и рат не ре то ри ке, ко ја је на ро чи то да ва ла 
ре зул та те ме ђу ма сом из бе гли ца са про сто ра не гда шњих ре пу бли-
ка СФРЈ (Хр ват ске и БиХ).46) Са да је та стран ка стр пљи вим ра дом 
и кри ти ком ре форм ских по те за но вих вла сти, ве што уби ра ла по е не 
код све ве ћег бро ја оси ро ма ше ног ста нов ни штва, ко ји су по ста ли 
«жр тве тран зи ци је». На кон уби ства пре ми је ра Ђин ђи ћа, и на кон 
све ве ћег не за до вољ ства ста нов ни штва те шким жи во том ко ју је 
иза зва ла тран зи ци ја, За пад је спро во де ћи свој ути цај на овим про-
сто ри ма на сто јао да оства ри ле ги ти ми тет по ку ша јем да по ли тич ку 
по зор ни цу Ср би је иде о ло шки струк ту ри ше та ко што ће из вр ши-
ти но ву иде о ло шку пре кон фи гу ра ци ју. По том пла ну, Де мо крат-
ска стран ка би тре ба ла да кре не ка ле ви ци,47) у цен тру је тре ба ло 
да оста не твр до кри ло след бе ни ка Зо ра на Ђин ђи ћа оку пље но око 
Ли бе рал но де мо крат ске пар ти је (ЛДП), а на де сни ци је тре ба ло да 
ег зи сти ра Г17 ко ји је ве о ма бр зо при мљен у Кон фе де ра ци ју европ-
ских на род них пар ти ја. На овај на чин атлант ска ге о по ли тич ка оп-
ци ја по ку ша ла је да де ле ги ти ми ше оста так по ли тич ког про сто ра у 

46)  Во ђа Срп ске ра ди кал не стран ке, Во ји слав Ше шељ, че сто во ли да ис ти че да је иде о ло-
ги ја ње го ве пар ти је – идеологијасрпскогнационализма. Ова иде о ло ги ја има сво је уте-
мље ње у до жи вља ју на ци је као за јед ни це исто крв ног по ре кла, не кој вр сти про ши ре не 
по ро ди це, свих оних ко ји се не са мо осе ћа ју Ср би ма, већ то по свом по ре клу за и ста 
је су. Ше шељ је ве ли ки про тив ник рас пар ча ва ња срп ског на ци о нал ног кор пу са, ко ји по 
ње му не чи не са мо они ко ји се из ја ша ња ва ју као Ср би, већ и сви они ко ји има ју срп ско 
по ре кло, а сти ца јем ра зних окол но сти то не ги ра ју (од про зе ли ти зма Ва ти ка на, пре ко 
ислам ске вер ске за јед ни це и за пад них си ла, до ста ва Срп ске пра во слав не цр кве да је 
Ср бин ис кљу чи во при пад ник СПЦ-а). 

47)  “На ле ви ци је до ста осла бље на СПС ко ју, пре тен зи ја ма на том ме сту, као чла ни ца Со-
ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле, на сто ји да ис ти сне Де мо крат ска стран ка.» (В. Стан ко-
вић: «Дру штве ни сло је ви као би рач ка ба за по ли тич ких стра на ка у Ср би ји», Политичка
ревија: 11-22, бр.01/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр.18) Са да се, 
ме ђу тим, на слу ћу је да би пре мо гло до ћи до да љег ре фор ми са ња СПС, ње го ве де ми ло-
ше ви ћи за ци је, до по ме ра ња СПС-а од со ци ја ли стич ке ка со ци јал де мо крат ској иде о ло-
ги ји, и до спа ја ња ДС-а и СПС-а.
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Ср би ји, ко ји је пред ста вљао бар 50% би рач ког те ла. При зна ва ње 
Ко со ва и Ме то хи је, еко ном ско и ге о стра те шко сла бље ње За па да, 
те ја ча ње по зи ци је Ру си је у ре ги о ну, и на ро чи то у са мој Ср би ји, 
до ве шће до то га да и ова за ми сао пра вље ња не ке но ве иде о ло шке 
ма три це про пад не. 

У вре ме ну у ко ме тре нут но жи ви мо, не ки по те зи до ве ли су 
до но вих иде о ло шких по ме ра ња на по ли тич кој сце ни. По нај пре, 
нај ва жни ја од лу ка ко ја је до ве ла до но вих иде о ло шких пре ра спо де-
ла је по тез пред сед ни ка Та ди ћа, да ње го ва стран ка уђе у ко а ли ци ју 
са СПС-ом, љу тим ри ва лом с кра ја де ве де стих го ди на, и у пе ри о-
ду вла да ви не ДОС-а. Пред сед ник Та дић је све сно из ме стио сво ју 
пар ти ју (ДС) из цен тра, и од вео је кур сем ка ле ви ци.48) Ко а ли ци ја 
са СПС тре ба да пред ста вља не са мо из ну ђен по тез ка ко би Та дић 
фор ми рао и дру гу гра ну би ке фал не из вр шне вла сти и на ста вио да 
са мо стал но во ди по ли ти ку зе мље, већ и по ку шај да се на пра ви ле-
ви блок ко ји би вре ме ном пред ста вљао пра ву ле ви цу со ци јал де мо-
крат ске ор јен та ци је на по ли тич кој сце ни Ср би је. У цен тру су са да 
оста ле раз би је не (и осла бље не) сна ге тзв. ДругеСрбије ко ју чи ни 
гру па не за до вољ них ко ји су се дис тан ци ра ли од Та ди ће ве по ли-
ти ке и осно ва ли Ли бе рал но де мо крат ску пар ти ју (ЛДП), али и Г17 
ко ји у осно ви во ди нео ли бе рал ну по ли ти ку. 

Ко нач но на де сној стра ни се на ла зи кон гло ме рат: ра ди ка ла, 
на род ња ка и но во фор ми ра них на пред ња ка (за ко је се не зна ко ли ку 
сна гу но се). Сви они у осно ви ба шти не мо ди фи ко ва ну ва ри јан ту 
пред рат не ра ди кал ско-на род њач ке иде о ло ги је, ко ја свој узор има у 
иде о ло ги ји ру ских на род ња ка из XIX ве ка. Јак осло нац на Ру си ју, 
за шти та на ци о нал не ба шти не, пра во слав ног об ли ка ис по ља ва ња 
хри шћан ске ве ре, бес ком про ми сна др жа во твор на по ли ти ка и сл. 
вред но сти  ка рак те ри шу ову хе те ро ге ну гру па ци ју стра на ка, ко је 
се и ме ђу соб но раз ли ку ју по мно гим пи та њи ма, о ко ји ма ов де на-
жа лост не мо же би ти ре чи. (То ме тре ба до да ти и су коб ра ди ка ла и 
на пред ња ка у ко ме че сто има не са мо иде о ло шког и стра те гиј ског 
раз ми мо и ла же ња, већ и лич не не тр пе љи во сти из ме ђу до ју че ра-
шњих са рад ни ка).

5. Су мар ни је за кљу чак да иде о ло ги ја на по ли тич кој сце ни 
Ср би је још не ма ја сно уте мељ ну уло гу и зна чај ме ђу по ли тич ким 
стран ка ма. Она је пре шла дуг пут од обич них пред ста ва и сен ти-
ме на та ко ји су слу жи ли по нај ви ше ла мен ти ра њу над про шло шћу, 
48) За са да се ја сно не ви де ре зул та ти тог окре та ња кур са Де мо крат ске стран ке ка ле ви ци, 

на ро чи то по пи та њу да ље тај ку ни за ци је Ср би је у го то во свим сег мен ти ма дру штва. Мо-
гу ће је да се ра ди о ве штом по те зу ко јим се же ли кроз по лу ге вла сти амор ти зо ва ти све 
ве ће не за до вољ ство ста нов ни штва при вред ним и по ли тич ким ре фор ма ма.
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пре ко нај о бич ни јих за ми сли или ви зи ја ко ји ма је тре ба ло по пу ни-
ти ис пра зне са др жа је по ли тич ких стра на ка, до по ку ша ја да иде о-
ло ги ја ипак про на ђе ме сто и при ме ну у по ли тич ком жи во ту Ср би-
је. Не ких на зна ка о ре ал ној уло зи и зна ча ју иде о ло ги ја у по ли ти ци 
на шег дру штва ипак има, али иде о ло ги ја не ће за у зе ти сво је ме сто, 
све док се дру штво не струк ту ри ше, све док гра ђа ни Ср би је не поч-
ну да про на ла зе кла сни ин те рес у од ре ђе ним иде о ло ги ја ма, и та ко 
кроз иде о ло ги је за поч ну да ар ти ку ли шу и свој по глед на свет.

Да нас тен ден ци ју у све ту пред ста вља из ве стан заморидео
логијама ко је се ис цр пљу ју из два основ на раз ло га. По нај пре, њу 
иза зи ва: окре ну тост уни фи ко ва ном на чи ну жи во та, те жња за ком-
фор ни јим стан дар дом, пот пу но по све тов ње ње и ма тер ја ли за ци ја 
жи во та, али и еко ном ска, тех но ло шка и ко му ни ка ци о на гло ба ли-
за ци ја ко је до дат но сни жа ва ју иде о ло шке па ра диг ме, и сма њу ју 
дру штве не су ко бе. Без дру штве них тен зи ја пар ти ку лар не иде о-
ло ги је сва ка ко гу бе на зна ча ју. Са дру ге стра не, гло ба ли за ци ја је 
по ја ча ла ути цај ве ли ких си ла на кре и ра ње уну тра шње по ли ти ке 
не су ве ре них зе ма ља. Та ко, ре ал на уло га ве ли ких си ла у уну тра-
шњој по ли ти ци не су ве ре них зе ма ља ути че да ге о по ли тич ка па ра-
диг ма под чи ња ва иде о ло ги је сво јим зах те ви ма, омо гу ћа ва ју ћи им 
тек дру го ра зред ну уло гу ле ги ти ми зи ра ња до ми нант не ре ли ги о зне 
и кул тур но-ци ви ли за циј ске ма три це ко ју за сту па та ве ли ка си ла на 
од ре ђе ном про сто ру. 
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VladanStanković

IDEOLOGIES:FROMSOCIOLOGICAL
ANALYSISTOPOLITICALPRACTICE

Summary
In this work author approached problem of ideology in multidis-

ciplinary way. The author started the analysis from definition of the no-
tion of ideology, continuing to analyze the role, place and significance 
of ideologies within social system (sociological analysis). Eventually 
the author analyzed typology of political ideologies, as well as  their 
positioning and meaning within political order of modern Serbia
Key Words:  ideology, social control, political system, political parties
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