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УДК 316.334.3(049.3)

НеџибМ.Прашевић,
Уни вер зи тет у При шти-

ни, Фи ло зоф ски фа кул тет
са при вре ме ним се ди штем 

у Ко сов ској Ми тро ви ци
Ка те дра за со ци о ло ги ју

О МЕ ТО ДАМА 
ИСТРАЖИВАЊА 
ПОЛИТИЧ КИХ 

ПАР ТИ ЈА

Проф. др Урош Шу ва ко
вић, Методолошкестудије
опитањимасоциолошког
проучавањаполитичких
партија, Фи ло зоф ски 

фа кул тет Уни вер зи те та у 
При шти ни, Ко сов ска Ми
тро ви ца, 2011, 195 стра на

„За на у ку у це ли ни ва жи да 
је она за сно ва на на раз ли ко ва
њу из ме ђу по јав ног и ствар ног. 

Не ма дру штве не по ја ве код ко
је је то из ра же ни је, не го што 
су по ли тич ке пар ти је. Упра во 
је овим чи ње ни ца ма по треб но 
при ла го ди ти ме то де, тех ни ке и 
ин стру мен те на уч ног про у ча ва
ња, ка ко би смо до шли до на уч
не исти не о по ли тич ким стран
ка ма.“1)

Књи га проф. др Уро ша Шу
ва ко ви ћа Ме то до ло шке сту ди је 
о пи та њи ма со ци о ло шког про у-
ча ва ња по ли тич ких пар ти ја2) 
пред ста вља пр ву це ло ви ту сту
ди ју ове вр сте у на шој, и ши ре 
ју го сло вен ској,  ме то до ло шкој 
ли те ра ту ри. Она је за пра во про
из вод ауто ро вог кон ти ну и ра ног 
ба вље ња ис тра жи ва њем по ли
тич ких пар ти ја3), али и не што 
1) Урош Шу ва ко вић, Ме то до ло шке сту-

ди је о пи та њи ма со ци о ло шког про у ча-
ва ња по ли тич ких пар ти ја, Фи ло зоф ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни,  
Ко сов ска Ми тро ви ца, 2011, стр. 43

2) На ста ла као ре зул тат на уч ноис тра жи
вач ког про јек та 147046 Пар ла мен тар не 
по ли тич ке пар ти је у Кра ље ви ни СХС/
Ју го сла ви ји 1918-1941 ко ји је, у окви ру 
ци клу са основ них ис тра жи ва ња у пе
ри о ду 20062010, фи нан си ра ло Ми ни
стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је и об ја вље на уз фи
нан сиј ску по др шку Ми ни стар ства про
све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

3) Урош Шу ва ко вић је об ја вио ве ли ки 
број ра до ва у нај пре сти жни јим ме ђу на
род ним (увр ште ним на SSCI Thomp son 
Re u ters ли сту и оним ко ји се код нас 
кла си фи ку ју као М24), ино стра ним и 
до ма ћим ча со пи си ма у ко ји ма се ба ви 
ис тра жи ва њи ма по ли тич ких пар ти ја. 
Об ја вио је и три на уч не мо но гра фи ја 
на ову те му: 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), 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), дво
том но мо но гра фи ју Пар ла мен тар не 
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ду жег од јед не де це ни је ак тив
ног ба вље ња прак тич ном по
ли ти ком, што му је омо гу ћи ло 
увид и за кљу чи ва ња ко ја ни је 
мо гу ће са мо те о риј ски из ве сти.

 Циљ ко ји је аутор се би по
ста вио мо гао би се из ра зи ти у 
фор ми пи та ња: „Шта се мо же и 
ко ли ко успе шно ис тра жи ти код 
по ли тич ких пар ти ја при ме ном 
со ци о ло шког ме то да про у ча ва
ња? “ Од го вор на ово пи та ње 
дат је на 195 стра ни ца, уну тар 
де сет оде ља ка раз де ље них на 
пот по гла вља од ко јих су она 
ко ја се ба ве ис пи ти ва њем кон
крет них ме то да уком по но ва на 
по од ре ђе ном кљу чу и до след
но спро во де ло ги ку из ла га ња 
упо зна ју ћи чи та о ца са оп штим 
ка рак те ри сти ка ма да те ме то де, 
раз ре ша ва ју ћи тер ми но ло шке 
и пој мов не не до у ми це, на кон 
че га се та ко од ре ђен по јам при
ме њу је на спе ци фи чан пред мет 
– по ли тич ке пар ти је. Из ла га ње 
уну тар ових по гла вља за вр ша ва 
се пот по гла вљи ма за ни мљи вог 
на сло ва Ка за кљу чи ва њу у ко ји
ма аутор са би ра из не се не оце не 
ме то де на осно ву че га про це
њу је у ко ли кој ме ри је при ме
ре на ис тра жи ва њу по ли тич ких 
пар ти ја. На кра ју књи ге на ла зи 
се оп ши ран спи сак ко ри шће не 

стран ке у Кра ље ви ни СХС-Ју го сла ви-
ји (Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи
те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви
ца, 20072008. у ко а у тор ству са проф. 
др Дра ги јем Ма ли ко ви ћем и проф. др 
Алек сан дром Ра сто ви ћем), те при ре
дио и уре дио те мат ски збор ник ра до ва 
Осма сед ни ца ЦК СКС – 20 го ди на по-
сле (Сми сао, Бе о град, 2009). 

ли те ра ту ре, као и ре зи ме на три 
свет ска је зи ка (ита ли јан ски, ру
ски и ен гле ски).

Пи та ње ко јим смо фор му
ли са ли циљ ко ји је аутор се би 
по ста вио из и ску је до дат на об
ја шње ња и она су да та у Увод-
ној на по ме ни ко јом за по чи ње 
из ла га ње и ко ја пред ста вља 
ин те грал ни део са ме сту ди је. 
Аутор не твр ди да со ци о ло ги ја 
по ла же не при ко сно ве но пра
во на овај пред мет (по ли тич ке 
пар ти је), иако је он ре ле ван тан 
со ци о ло шки пред мет из про
стог раз ло га што се со ци о ло ги
ја ба ви ис тра жи ва њем дру штве
них гру па, а по ли тич ке пар ти је 
то сва ка ко је су, али ис ти че да 
се јед но стра ним при сту пом ма
ни фе сто ва ним у при ме ни са мо 
по ли ти ко ло шког или со ци о ло
шког ме то да не мо же сте ћи пот
пун увид у ис пи ти ва ни фе но
мен. Због вла сти те сло же но сти, 
по ли тич ке пар ти је из и ску ју по-
ли ме тод ски трет ман, а ова ко 
фор му ли сан ме то до ло шки зах
тев ни је те шко по сти ћи с об зи
ром да Шу ва ко вић за сту па ста
но ви ште о је дин стве ном ме то ду 
свих дру штве них на у ка ко ји се 
при ла го ђа ва спе ци фич но сти ма 
про у ча ва не дру штве не по ја ве, 
пот кре пљу ју ћи вла сти ту те зу 
ука зи ва њем на по сто ја ње на уч
не ме то до ло ги је као је дин стве
не и сло же не на у ке.

Та ко, у пр вом по гла вљу, 
на кон од ре ђе ња пој ма на уч
не ме то до ло ги је и ис пи ти ва њу 
од но са са ло ги ком, те о ри јом 
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са зна ња и фи ло зо фи јом на у ке, 
аутор ар гу мен ту је те зу о сло
же но сти ме то до ло ги је ис ти чу
ћи да се уну тар ове ди сци пли не 
мо гу раз ли ко ва ти ка ко оп шта, 
та ко и ме то до ло ги ја дру штве
них и при род них на у ка, али и 
спе ци јал не ме то до ло ги је ко је 
пред ста вља ју ме то до ло ги је по
себ них на у ка и про у ча ва ју спе
ци фич но сти при ме не на уч них 
ме то да на про у ча ва ња пред ме
та и ме то да тих на у ка.4) Ово је 
ва жна на по ме на за то што се од 
тог тре нут ка из ла га ње усред
сре ђу је на ис пи ти ва ње јед не 
спе ци јал не ме то до ло ги је – оне 
ко ја је свој стве на со ци о ло ги ји 
по ли тич ких пар ти ја. Да кле, ко
ли ко год да су по ли ти ко ло шки 
и со ци о ло шки ме то ди бли ски, 
у овој сту ди ји се ме то до ло шка 
про бле ма ти ка не кре ће у окви ру 
на у ка чи ји су ово ме то ди (по ли
ти ко ло ги ја и со ци о ло ги ја по
ли ти ке), већ уну тар спе ци јал не 
со ци о ло шке ди сци пли не  со
ци о ло ги је по ли тич ких пар ти ја. 
Али, за што је ну жно да се по ли
тич ке пар ти је ис тра жу ју уну тар 
јед не „спе ци јал не“ со ци о ло ги
је? Упра во за то што ни со ци о
ло ги ја по ли ти ке а ни по ли ти ко
ло ги ја не ис тра жу ју по ли тич ке 
пар ти је у њи хо вој сло же но сти и 
ком плек сно сти. У овој чи ње ни
ци са др жан је и раз лог због ко
га аутор при бе га ва син те тич кој 
де фи ни ци ји по ли тич ких пар ти
ја ис ти чу ћи да под њи ма тре ба 
раз у ме ти „ор га ни за ци је идеј-
4) Исто, стр. 22.

но – по ли тич ких исто(слич но)
ми шље ни ка ко ји се ре ла тив но 
трај но удру жу ју и про мо ви шу 
од ре ђе на про грам ска опре де ље-
ња са основ ним ци љем осва ја-
ња, од но сно остан ка на вла сти 
или уче шћа у вла сти, пу тем ко
је оне ре а ли зу ју и афир ми шу 
ин те ре се, вред но сти и ци ље-
ве оних дру штве них гру па ко је 
те же да пред ста вља ју, по пра
ви лу на сто је ћи да те ин те ре се, 
вред но сти и ци ље ве при ка жу 
што оп шти јим, од но сно гло бал-
ним.“5) На гла ше ни де ло ви де
фи ни ци је не ну де са мо оп ште 
еле мен те пој ма по ли тич ких 
пар ти ја већ ис ти чу и ком по нен
те ко је се мо гу ис тра жи ва ти. 
Иако се спе ци фич на раз ли ка 
по ли тич ких пар ти ја у од но су 
на оста ле дру штве не ор га ни за
ци је не мо же све сти на еле мент 
бор бе за власт, ипак је ја сно да 
су то та кве ор га ни за ци је ко је 
су у сва ком сми слу при ла го ђе-
не ово ме ци љу6), и ор га ни за ци
о но и идеј но. При то ме, ва жно 
је на гла си ти да Шу ва ко вић не 
од ре ђу је пре у ско на чин оства
ри ва ња овог ци ља, сво де ћи га 
на бор бу за власт пу тем из бо ра, 
већ ис ти че да су си ту а ци је иле
гал ног де ло ва ња по ли тич ких 
пар ти ја, чак и при ме на по ли
тич ког на си ља, по сто је ћа сред
ства до ла ска на власт и да из тог 
раз ло га мо ра ју ући у оп сег пој
ма а што са сво је стра не упу ћу
је ме то до ло ги ји иза зов да из на

5) Исто, стр. 33, ( кур зив Н.П.)

6) Исто, стр. 37.
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ђе при ме ре не ме то де, тех ни ке и 
ин стру мен те за ис тра жи ва ње и 
ова квих аспе ка та де ло ва ња. 

Дру ги део књи ге, од че твр
тог до де се тог по гла вља, по све
ћен је пи та њу у ко јој ме ри су 
уста ље не со ци о ло шке ме то де 
при ме ре не ис тра жи ва њу ова ко 
де фи ни са них по ли тич ких пар
ти ја?

Ме то дом ана ли зе са др жа-
ја мо гу ће је ана ли зи ра ти са др
жај ис ка за но си о ца по ли тич ких 
ста во ва. Зна че ње ис ка за се мо
же кон ста то ва ти, али га је не
рет ко по треб но и от кри ти, та ко 
да ана ли за са др жа ја мо ра би ти 
при јем чи ва и ова квим по тре ба
ма. У том сми слу је и оправ да
но Шу ва ко ви ће во ука зи ва ње да 
у ана ли зи ни је до вољ но са зна ти 
шта је не ко ре као, већ и ка ко је 
то ура дио, у ка квим окол но сти
ма; и да ље, ко је од ре ђе ни став 
из ре као, ка кво зна че ње има за 
твор ца, еми тен та и адре са та? 
Ана ли за са др жа ја, спро ве де
на са мо ква ли та тив ним и са мо 
кван ти та тив ним тех ни ка ма не 
би мо гла да од го во ри на све на
ве де не про бле ме за то се Шу ва
ко вић за ла же за уво ђе ње ин те-
грал не ана ли зе са др жа ја, ко ја 
тре ба да пре вла да јед но стра но
сти сва ке од на ве де них тех ни ка 
ко је огра ни ча ва ју њи хо ву про
дор ност у до ла же њу до но вих 
са зна ња.

Ме то дом ис пи ти ва ња и ње
му при па да ју ћих тех ни ка (на
уч ни ин тер вју, на уч на ан ке та и 
на уч ни тест) мо гу ће је ис тра

жи ти све оно о че му је мо гу ће 
до би ти ис каз ис пи та ни ка, па се 
та ко мо же ис тра жи ти све оно 
што чи ни еле мен те де фи ни ци
је по ли тич ких пар ти ја. Основ на 
ка рак те ри сти ка спо ме ну те ме
то де је сте иза зи ва ње вер бал не 
про во ка ци је (по ста вља њем пи
та ња). Оно што је ва жно ис та ћи 
у по гле ду од го во ра ко ји се ова
квом про во ка ци јом из ну ђу је ве
за но је за ње го ву фор му. На и ме, 
од го вор не мо ра ну жно би ти од
ре ђе ни ис каз. У за ви сно сти од 
кон тек ста и из бе га ва ње да ва ња 
од го во ра од стра не ис пи та ни ка, 
фа ци јал на екс пре си ја ис про во
ци ра на са мим пи та њем мо же 
има ти мно го ве ћи са знај ни зна
чај не го фра зи ра на ре че ни ца.

По гла вље ко је се ба ви 
ана ли зом ме то де по сма тра-
ња, а по себ но јед ним ње
ним ви дом по сма тра њем са 
уче ство ва њем, пред ста вља 
сре ди шњи и нај ва жни ји део 
ове сту ди је из раз ло га што 
аутор твр ди, иако на мно гим 
ме сти ма ис ти че зна чај по
ли ме тод ског при сту па, да је 
ова тех ни ка нај при ме ре ни ја 
за ис тра жи ва ње по ли тич ких 
пар ти ја и то у свој ству опе
ра тив не ме то де ко ју је мо
гу ће при ме ни ти пот пу но са
мо стал но и на осно ву то га 
из ве сти од го ва ра ју ће на уч но 
за кљу чи ва ње7)  ко је ка рак те
ри ше ви сок сте пен по у зда-
но сти8) и ко јим се до ла зи до 

7)  Исто, стр. 124/5.

8)  Исто, стр. 132 (кур зив Н.П.)
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„ду бље спо зна је свих еле ме
на та из ко ји се она са сто ји 
(по ли тич ка пар ти ја, Н.П.), 
сфе ра де ло ва ња, на чи на ор
га ни зо ва ња и од лу чи ва ња, 
по ку ша ја пред ста вља ња у 
јав но сти, итд.“9)

Да би смо раз у ме ли ова кву 
ауто ро ву те зу по треб но је под
се ти ти се мо тоа са по чет ка на
шег из ла га ња. Иза ма ни фест
них аспе ка та де ло ва ња по ли
тич ких пар ти ја, ко ји су сви ма 
до ступ ни на увид, по сто ји чи
та во јед но под руч је ко је је до
ступ но са мо чла но ви ма од ре
ђе не пар ти је. Та ко и на у ка ко ја 
же ли да вла сти те ме то де при
ла го ди ис пи ти ва њу јед ног ова
ко ком плек сног пред ме та мо ра 
из на ћи на чин, уко ли ко же ли да 
ње ни за кључ ци бу ду це ло ви ти, 
да ис тра жи и ове „не ви дљи ве“ 
аспек те де ло ва ња и ор га ни за ци
је по ли тич ких пар ти ја. Ло гич
но ре ше ње за ова кав про блем 
пред ста вља при ме на тех ни ке 
по сма тра ња са уче ство ва њем. 
Ме ђу тим, ка ко је и ова као и све 
дру ге тех ни ке и ме то де скоп ча
на са од ре ђе ним огра ни че њи ма, 
а пре ма ауто ро вом ми шље њу 
јед но од нај о збиљ ни јих је ве за
но за про блем ка да по сма тра на 
гру па зна да се над њом спро во
ди ис тра жи ва ње чи ме по пра ви
лу на сто ји да уоби ча је ну прак су 
при ка же у не а у тен тич ном све
тлу, Шу ва ко вић као нај це лис
ход ни ји вид на ве де не ме то де 
пред ла же по сма тра ње са пот-

9)  Исто, стр. 142.

пу ним уче ство ва њем. Ва жно је 
од мах ис та ћи да се овај вид не 
мо же све сти на оне мо да ли те те 
ко ји су по зна ти уну тар ме то до
ло шке ли те ра ту ре10). Под ква ли
фи ка ти вом „пот пу но уче ство
ва ње“ не ми сли се са мо на пот
пу ну укљу че ност ис тра жи ва ча 
у стран ку ко ју ис пи ту је, већ на 
по ли ти ча ра или пак ка дро ви ка, 
јед ном реч ју, пар тиј ског ак ти
ви сту ко ји је и сам члан стран ке 
ко ју ис тра жу је, ко ји де ли ње ну 
иде о ло ги ју и ко ји у вла сти том 
по ли тич ком де ло ва њу тре ба да 
бу де во ђен пар тиј ским ин те ре
сом.

За што је ово ва жно? За
то што је по сма трач, у пра вом 
сми слу ре чи, је дан од чла но ва 
гру пе и као та кав је до жи вљен 
од пар тиј ских ко ле га чи ме је у 
по вла шће ној по зи ци ји да по
сма тра аутен тич но по сту па ње, 
као и да раз у ме са му пар тиј ску 
ак тив ност. У по гле ду до ступ но
сти пред ме та ис тра жи ва ња ова
ко од ре ђе на ме то да за и ста де лу
је про дор но за то што омо гу ћа ва 
ис тра жи ва чу да бу де део по ја ве 
ко ју ис пи ту је.

Од не до ста та ка ко ји су свој
стве ни овом ме то ду аутор на во
ди онај ко ји је ве зан за објек
тив ност са мог ис тра жи ва ча, 
као и мо рал ну ди ле му ко ја се ја
вља при ли ком про це не да ли је 
осно ва но спро во ди ти ис тра жи
ва ње ми мо зна ња чла но ва гру пе 

10) То су: чист по сма трач, пот пу ни уче
сник, по сма трач – уче сник, уче сник – 
по сма трач.
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о то ме да се над њи ма оба вља 
по сма тра ње. Шу ва ко вић сма
тра да се мо рал на ди ле ма мо же 
пре ва зи ћи уко ли ко ис тра жи вач 
при бег не ти по ло ги за ци ја ма и 
уоп шта ва њи ма, при ме ћу ју ћи 
са дру ге стра не да са ма при ро
да по сла чла но ва пар ти је, ко ји 
су јав не лич но сти, огра ни ча ва 
оправ да ност по зи ва ња на при
ват ност.

Све на ве де не аспек те мо же
мо са же ти у је дан прин цип ко ји 
ис тра жи ва чу мо ра стал но би ти 
пред очи ма а то је да се уче-
ству ју ћи у по ли тич кој ак тив-
но сти стран ке ко ју про у ча ва 
мо ра во ди ти по ли тич ким ин-
те ре си ма те стран ке, а на уч-
ним ин те ре си ма у свом ис тра-
жи ва њу11). Ово је ва жно за то 
што би пред у зи ма ње од ре ђе них 
по сту па ка у на уч не свр хе мо гло 
да пред ста вља суб вер зи ју за са
му по ли тич ку пар ти ју. Упра во 
се у на гла ше ном усло ву кри је 
и нај о збиљ ни ји иза зов ко ји ова 
тех ни ка упу ћу је пот пу ном уче
сни ку. Одр жа ти ба ланс из ме ђу 
по ли тич ког и на уч ног ин те ре са 
мо гу ће је са мо уко ли ко се на ве
де ни ин те ре си не су ко бља ва ју. 
Ме ђу тим, про блем на ста је ка да 
на уч ни ин те рес из и ску је та кве 
по ступ ке ко ји de fac to пред ста
вља ју суб вер зи ју за по ли тич ку 
пар ти ју, нпр. об ја вљи ва ње до
би је них ре зул та та ис тра жи ва
ња; да кле, у оним си ту а ци ја ма 

11) Урош Шу ва ко вић, Ме то до ло шке сту-
ди је о пи та њи ма со ци о ло шког про у ча-
ва ња по ли тич ких пар ти ја, Ко сов ска 
Ми тро ви ца, 2011, стр. 138.

ка да на уч ни ин те рес прет по ста
вља узур па ци ју по ли тич ког ин
те ре са. 

Иако са ма ме то да по сма тра
ња са уче ство ва њем по се ду је 
вла сти та оп те ре ће ња, од ко јих 
је сва ка ко нај ве ће оно скоп ча но 
са аспек том пр вог ли ца и пре во-
ђе њем за до би је ног ис ку ства у 
ис ка зе ко ји се мо гу ве ри фи ко ва
ти са аспек та тре ћег ли ца, јер у 
су прот ном би, као ло гич на кон
се квен ца у овом слу ча ју, за сва
ког ко би же лео да ве ри фи ку је 
из не се не тврд ње, као је ди ни на
чин пре о стао онај да и сам мо
ра по ста ти члан пар ти је, ва жно 
је на по ме ну ти да аутор у овој 
књи зи не ис пи ту је епи сте мич
ке аспек те са ме ме то де већ да, а 
што је и у са гла сју са по ста вље
ним ци љем, ис тра жу је у ко јој 
ме ри је пот пу но уче ство ва ње 
при јем чи во да обез бе ди увид у 
све оне аспек те де ло ва ња и ор
га ни за ци је по ли тич ких пар ти ја 
до ко јих се не мо же до ћи при
ме ном ни јед не дру ге ме то де 
или тех ни ке ис тра жи ва ња. По
сма тра но са на ве де ног аспек та, 
у по гле ду про дор но сти, пред
ло же ни вид по сма тра ња је за
и ста при ви ле го ван уко ли ко се 
ме тод огра ни чи на при ку пља ње 
оних са зна ња до ко јих је мо гу
ће до ћи са мо са аспек та пр вог 
ли ца. Ме ђу тим, аутор ис ти че 
да се сам ме тод мо же упо тре
бља ва ти у свој ству опе ра тив ног 
ме то да и да се на осно ву ње га 
мо гу из ве сти од ре ђе ни на уч ни 
за кључ ци а што са сво је стра не 
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пред ста вља тврд њу ко ја се мо
же пот кре пи ти ар гу мен та ци јом 
ве за ном за са знај ни аспект са ме 
ме то де, а што умно го ме пре ва
зи ла зи оквир ове мо но гра фи је. 
Оно што је из ве сно је сте да од 
аспек та де ло ва ња или ор га ни
за ци је по ли тич ких пар ти ја ко
ји се ис тра жу је и за ви си да ли 
сâм ме тод мо же фи гу ри ра ти као 
опе ра тив ни или не, али је исто 
та ко си гур но да ком плек сни ја 
пи та ња из и ску ју по ли ме тод
ски при ступ чи ме се по сма тра
ње са пот пу ним уче ство ва њем 
мо же упо тре би ти као јед на од 
по треб них али не и као је ди на 
ме то да.

По гла вље под на сло вом Ме-
ре ња у ис тра жи ва њу по ли тич-
ких пар ти ја по ку ша ва да од го
во ри на пи та ње да ли се и ако 
мо же, шта се и ко ли ко ег закт но 
мо же ме ри ти код по ли тич ких 
пар ти ја? Ауто ров од го вор је: 
„Њи хо ва успе шност“. Ме ђу
тим, ка ко се овим пи та њем ба
ве мно ги, а пре свих по ли тич ки 
ана ли ти ча ри за чи је про це не 
аутор ис ти че да нај че шће по
чи ва ју на вред но сним су до ви
ма12), ис пи ти ва њем ком по нен те 
ко ја се мо же ме ри ти он те жи да 
кван ти фи ко ва ном ме то дом до
ђе до про вер љи ве, објек тив не 
на уч не чи ње ни це, или дру га
чи је из ра же но, да кван ти фи ку је 
од ре ђе ни ква ли тет. Ка ко из де
фи ни ци је по ли тич ких пар ти ја 
про из и ла зи да је њи хов основ
ни циљ осва ја ње, оста нак или 

12)  Исто, стр. 145.

бар уче шће у вла сти13), ме ре ње 
успе шно сти од ре ђе не по ли тич
ке пар ти је мо же се оба вља ти са
мо у од но су на то ко ли ко је од
ре ђе на пар ти ја успе шна у оства
ри ва њу овог ци ља. Ме ђу тим, 
успе шност од ре ђе не стран ке 
ни је исто што и њен по ли тич ки 
реј тинг. Реј тинг је ди на мич ни
ја ка те го ри ја од успе шно сти и 
пред ста вља пре сек ста ња ко ји 
се утвр ђу је за од ре ђен тре ну так 
док успе шност за ви си од оства
ре ња ци ља и то у по гле ду јед ног 
ду жег вре мен ског пе ри о да. 

Ка ко ме ри ти ко ли ко је не ка 
пар ти ја успе шна или не у спе
шна? Аутор пред ла же као по
го дан ин стру мент ска лу успе-
шно сти по ли тич ких пар ти ја. 
На и ме, ра ди се о де се то чла ној 
гра фич кој ин тер вал ној ска ли 
на чи јем се ле вом кра ју на ла зе, 
у ин тер ва ли ма од 1 до 5, не у
спе шне ван пар ла мен тар не пар
ти је14) док су на  де сној стра ни 
ска ле, у ин тер ва лу од 6 до 10, 
сте пе но ва не пар ла мен тар не 
стран ке. На осно ву кри те ри ју
ма успе шно сти вр ше ња вла сти 
мо гу ће је ус по ста ви ти од ре ђе
ни по ре дак ме ђу стран ка ма, та

13)  Исто, стр. 146.

14) Кри те ри јум ко јим се ус по ста вља сте
пе но ва ње утвр ђу је на осно ву сле де ћих 
утвр дљи вих чи ње ни ца: ис пу ње но сти 
за кон ских усло ва за ре ги стра ци ју и 
сте пе на раз ви је но сти пар тиј ске ор га
ни за ци је пу тем бро ја је ди ни ца ло кал
не са мо у пра ве, по сто ја ња на ци о нал ног 
ру ко вод ства ко је се ре дов но са ста је, 
кан ди до ва ње на ци о нал не по сла нич ке 
ли сте, пре по зна тљи вост сим бо ла, про
це нат по др шке би ра ча.
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ко да ће нај у спе шни ја би ти она 
стран ка ко ја са мо стал но вр ши 
из вр шну власт, док ће нај сла би
ја би ти пар ла мен тар на стран ка.

За ни мљив је раз лог на осно
ву ко га аутор од ре ђу је сту пањ 7 
и 8. На сед мом ступ њу се на ла
зи пар ла мен тар на пар ти ја ко ја 
је уче сник у вла ди или чи јом је 
по др шком иза бра на ма њин ска 
вла да, док се на осмом ме сту 
на ла зи во де ћа пар ла мен тар на 
опо зи ци о на пар ти ја, с тим што 
по се ду је до во љан број ман да та 
да мо же да по кре не из гла са ва
ње не по ве ре њу вла ди. Да кле, 
уко ли ко је кри те ри јум на осно
ву ко га се вр ши сте пе но ва ње, 
уче шће у вла сти, пар ти ја на 
сед мом ме сту фак тич ки за пре
ма тај ста тус те та ко де лу је не
ја сно за што је на ни жем ступ њу 
у од но су на нај ве ћу опо зи ци о ну 
пар ти ју ко ја не уче ству је у вла
сти? Пре ма ауто ро вом ми шље
њу, чи ње ни ца да нај ве ћа опо зи
ци о на пар ти ја по се ду је пре те ћи 
ка па ци тет ма ни фе сто ван у спо
соб но сти да по кре не пи та ње 
из гла са ва ња не по ве ре ња вла
ди пред ста вља до во љан раз лог 
за ус по ста вље ни по ре дак. За 
ова кав ар гу мент аутор по твр
ду из на ла зи у чи ње ни ци да у 
раз ви је ним зе мља ма европ ског 
пар ла мен та ри зма  во де ћа опо
зи ци о на пар ти ја на овај на чин 
ути че на не ке ва жне вла ди не 
од лу ке (нпр. пу тем аманд ма на). 
Ме ђу тим, сма тра мо да пре те ћи 
ка па ци тет из ра жен у мо гућ но
сти да се по кре не ини ци ја ти ва 

из гла са ва ња не по ве ре ња вла ди 
још увек не зна чи да се мо же 
обез бе ди ти до во љан број гла
со ва да се овај по тен ци јал за
и ста и ре а ли зу је, кон крет но у 
обез бе ђи ва њу до вољ ног бро ја 
гла со ва ко ји би до ве ли до па да 
вла де. Чи ни се да овај ар гу мент 
пре иде у при лог те зи о по тре
би да ма ла стран ка, ко ја пар ти
ци пи ра у вла сти обез бе ђу ју ћи 
вла да ју ћој пар ти ји по треб ну 
ве ћи ну, бу де на ви шем ступ њу 
илу стро ва не ска ле не го што га 
обе сми шља ва. 

Не ве за но за ов де из не се ну 
ди ле му, раз вр ста ва њем по ли
тич ких пар ти ја пре ма овој ска
ли мо же се утвр ди ти успе шност 
за сва ку го ди ну по на о соб, али 
је ње на пр вен стве на на ме на 
утвр ђи ва ње успе шно сти у ду
жем вре мен ском пе ри о ду (де сет 
го ди на).

Да би се кван ти фи ко вао ре
зул тат по треб но је сва ком од 
ступ ње ва до де ли ти број бо до ва 
ко ји је исти са мом ступ њу (нпр. 
4 ме сто но си 4 по е на). Ови ме 
до би ја мо све по треб не ком по
нен те на осно ву ко јих је мо гу ће 
из ра чу на ти ко лич ник успе шно-
сти по ли тич ких пар ти ја (КУ). 

тим, сматрамо да претећи капацитет изражен у могућности да се покрене иниција-

тива изгласавања неповерења влади још увек не значи да се може обезбедити дово-

љан број гласова да се овај потенцијал заиста и реализује, конкретно у обезбеђива-

њу довољног броја гласова који би довели до пада владе. Чини се да овај аргумент 

пре иде у прилог тези о потреби да мала странка, која партиципира у власти обезбе-

ђујући владајућој партији потребну већину, буде на вишем ступњу илустроване ска-

ле него што га обесмишљава.  

Невезано за овде изнесену дилему, разврставањем политичких партија према овој 

скали може се утврдити успешност за сваку годину понаособ, али је њена првен-

ствена намена утврђивање успешности у дужем временском периоду (десет годи-

на). 

Да би се квантификовао резултат потребно је сваком од ступњева доделити број бо-

дова који је исти самом ступњу (нпр. 4 место носи 4 поена). Овиме добијамо све по-

требне компоненте на основу којих је могуће израчунати количник успешности по-

литичких партија (КУ).  

10
10987654321 xxxxxxxxxxКУ 

, где су х1, х2 ,..., х10 позиције странака на скали.  

Примењујући наведену формулу могуће је одредити количник успешности неколи-

ко посматраних странака у периоду од 10 година. Свака партија чији количник из-

носи 6.0 и више сматра се успешном партијом, а аутор демонстрира примену изра-

чунавања овог количника на парламентарне партије у Србији у раздобљу 2000-

2010. 

Претпоследње поглавље књиге бави се могућношћу примене биографског 

метода у истраживању политичких партија. Због погрешне асоцијације на коју мо-

же навести назив ове методе, аутор сматра да га је примереније назвати „метод лич-

них докумената“. Дакле, за саму биографску методу нису значајне биографије по-

што оне нису лична документа настала из пера појединца на кога се односе. Оно 

што социологију занима када примењује овај метод јесте да преко индивидуалних 

биографија и посредством њих стекне сазнање о друштвеним групама и организа-

цијама. У том смислу је овај метод примерен истраживању политичких партија. 

Аутобиографије, дневници, писма, личне белешке, e – mail, SMS, Facebook (под 

 9

где су х1, х2 ,..., х10 по зи ци је стра
на ка на ска ли. 

При ме њу ју ћи на ве де ну фор
му лу мо гу ће је од ре ди ти ко лич
ник успе шно сти не ко ли ко по
сма тра них стра на ка у пе ри о ду 
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од 10 го ди на. Сва ка пар ти ја чи
ји ко лич ник из но си 6.0 и ви ше 
сма тра се успе шном пар ти јом, а 
аутор де мон стри ра при ме ну из
ра чу на ва ња овог ко лич ни ка на 
пар ла мен тар не пар ти је у Ср би
ји у раз до бљу 20002010.

Прет по след ње по гла вље 
књи ге ба ви се мо гућ но шћу 
при ме не би о граф ског ме то да у 
ис тра жи ва њу по ли тич ких пар
ти ја. Због по гре шне асо ци ја ци
је на ко ју мо же на ве сти на зив 
ове ме то де, аутор сма тра да га 
је при ме ре ни је на зва ти „ме тод 
лич них до ку ме на та“. Да кле, за 
са му би о граф ску ме то ду ни су 
зна чај не би о гра фи је по што оне 
ни су лич на до ку мен та на ста ла 
из пе ра по је дин ца на ко га се од
но се. Оно што со ци о ло ги ју за
ни ма ка да при ме њу је овај ме тод 
је сте да пре ко ин ди ви ду ал них 
би о гра фи ја и по сред ством њих 
стек не са зна ње о дру штве ним 
гру па ма и ор га ни за ци ја ма. У 
том сми слу је овај ме тод при ме
рен ис тра жи ва њу по ли тич ких 
пар ти ја. Ауто би о гра фи је, днев
ни ци, пи сма, лич не бе ле шке, 
e – mail, SMS, Fa ce bo ok (под 
усло вом да се мо же утвр ди ти 
аутен тич ност на ло га) зна чај ни 
су за то што ис тра жи ва чу обез
бе ђу ју по дат ке ко ји су спон та ни 
и ис кре ни у из ра жа ва њу ста ва, 
ми сли, по гле да, раз ло га и мо ти
ва ко ји ка рак те ри шу до ку мен те 
ко ји ни су пр вен стве но на ме ње
ни за по ка зи ва ње дру го ме (ов де 
је Fa ce bo ok из у зе так). Прин цип 
ко ји ка рак те ри ше ову ме то ду 

је сте прин цип ком пле мен тар
но сти, тј. мо гућ ност по ре ђе ња 
по да та ка до би је них из раз ли чи
тих из во ра и пу тем раз ли чи тих 
ме то да. Иако се мо же ја ви ти са
мо као по моћ на ме то да за то што 
лич ни до ку мен ти не мо гу пред
ста вља ти је ди ни из вор са зна ња 
о не кој пар ти ји и пар тиј ском 
жи во ту од ре ђе ног до ба15), то 
још увек не зна чи да ова ме то да 
има ма њи зна чај, јер се  по мо
ћу ње по је ди на пи та ња, као што 
су рад и ка рак тер по ли тич ких 
пар ти ја и уло га ко ју по је дин ци 
(во ђе и чла но ви) има ју у њи ма 
мо гу нај у спе шни је ис тра жи ти.

На по слет ку, аутор ис тра жу
је мо гућ ност при ме не ме то да 
сту ди је слу ча ја у ис тра жи ва
њу по ли тич ких пар ти ја. Ме то
дом слу ча ја об у хва та се це ли на 
јед не по ја ве у ње ном исто ри
ци те ту, од но сно у свим фа за
ма ње ног раз во ја у од ре ђе ном 
вре мен ском пе ри о ду у ко ме се 
ова ис тра жу је, па у том сми слу 
де лу је ве о ма по год но за ис тра
жи ва ње по ли тич ких пар ти ја с 
об зи ром да су оне спе ци фич не 
дру штве не ор га ни за ци је па се 
та ко мо гу оде ли ти у од но су на 
оста ле дру штве не ор га ни за ци
је, код ко јих је ла ко утвр ди ти 
ко је њи хов члан, а при том су 
и исто риј ске ка те го ри је ко је по
сто је на од ре ђе ном про сто ру.

Иако при ме на овог ме то да 
мо же у по гле ду по је ди них пи та
ња де ло ва ти не по де сном (нпр. 
ис тра жи ва ње ви ше стра нач ја у 
15) Исто, стр. 161.
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не ком ду жем вре мен ском пе
ри о ду), у по гле ду ис тра жи ва ња 
јед не од ре ђе не пар ти је он је не
за ме њив. По год ност да се при
ли ком ис тра жи ва ња ко ри сти 
ра зним из во ри ма по да та ка као 
и да се ком би ну је са оста лим 
тех ни ка ма ис тра жи ва ња ко је су 
при ме ре не пред ме ту, овом ме
то ду да је од ре ђе ну пред ност у 
од но су на оста ле из ло же не ме
то де. 

О књи зи проф. др Уро ша 
Шу ва ко ви ћа мо же се за кљу
чи ти да умно го ме пре ва зи ла зи 
окви ре стан дард не ме то до ло
шке сту ди је. Пи са на ја сним је
зи ком, при че му се ар гу мен та
ци ја за сту па них те за не ус по
ста вља дог мат ски већ по ле мич
ки, она ис пу ња ва и пе да го шку 
функ ци ју. По ле ми ка са те за ма 
нај у ти цај ни јих ауто ри те та мо
же сва ком сту ден ту по слу жи ти 
за на ук да за ста тус на уч не чи
ње ни це ни је то ли ко ва жно ко 
је ис ти че (ауто ри тет), ко ли ко 
је ва жно ка квим је ар гу мен том 
под у пи ре. Из на ве де ног раз ло
га, аутор ни је упао у кла сич ну 
„зам ку“ еру ди ци је. Од са мог 
по чет ка стрикт но де фи ни сан 
план ис тра жи ва ња спро ве ден 
је без не по треб них и оп те ре ћу
ју ћих екс кур са и ди гре си ја ко
је по пра ви лу ви ше илу стру ју 
еру ди ци ју не го што при по ма жу 
раз ре ше њу од ре ђе ног пи та ња. 
Еру ди ци ја се уоча ва та мо где би 
јој у ова квим рас пра ва ма и тре
ба ло би ти ме сто, у ар гу мен та
ци ји чи ја ва ља ност не би би ла 

мо гу ћа да аутор ни је вр сни по
зна ва лац пред ме та ко ји ис тра
жу је.

Укуп ном ути ску при до но се 
и фу сно те ко је по ред ин фор ма
тив ног зна ча ја не рет ко, по мо ћу 
за ни мљи вих по да та ка и илу
стра ци ја, пред ста вља ју пра во 
рас те ре ће ње у тре ну ци ма ка да 
стро го ћа ар гу мен та ци је и из
во ђе ња из и ску ју по ја ча ни чи та
лач ки на пор.
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