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ПРЕДВИЂАЊЕ У ПОЛИТИЦИ*

Сажетак
Пред ви ђа ње у по ли ти ци је дру штве ни фе но мен, ко
ји ве што ба лан си ра ју ћи на раз ме ђу на уч но сти и не
на уч но сти, при ро де и умет но сти, са ви ше или ма ње 
успе ха, ну ди ал тер на тив на ре ше ња на пу ту ка оте ло
тво ре њу оп штег до бра, као ци ља сва ке по ли ти ке. И 
са ма по ли ти ка је у ства ри пред ви ђа ње. Ова по врат
на спре га пред ви ђа ња и по ли ти ке ра ђа број не ме то де 
и тех ни ке, не пре кид но уса вр ша ва ју ћи и уна пре ђу ју ћи 
са зна ња о бу дућ но сти. Исто вре ме но, пред ви ђа ње у 
по ли ти ци ни је без огра ни че ња, ко ја са јед не стра не 
мо гу би ти тре нут ни на уч ни до ме ти, а са дру ге ра
зни об ли ци зло у по тре бе или ма ни пу ла ци је. Пред ви ђа
ње у по ли ти ци се стал но на ла зи пред сен за ци о нал ним 
ви ди ци ма и бес крај ним огра ни че но сти ма. Оно, као 
истин ско упо ри ште људ ске при ро де, је у стал ном по
кре ту за но вим са зна њи ма ка ко би се уна пре ди ла без
бед ност, ста бил ност и одр жи вост на ших дру шта ва, 
али и у стал ној опа сно сти од еко но ми за ци је, по ли ти
за ци је, ин стру мен та ли за ци је и дру гих ви до ва илу зи ја, 
као ре зул тат инер ци је прак се или све сне на ме ре. Ко ји 
вред но сни пред знак, моћ и успе шност ће пред ви ђа ње у 
по ли ти ци оства ри ти за ви си од све сне, са ве сне и мо
рал не од лу ке сва ко га од нас.
Кључ не ре чи: пред ви ђа ње, по ли ти ка, ме то ди, тех ни
ке, вре ме, ствар ност, илу зи ја, фу ту ро ло ги ја.

* Поједини погледи изнети у раду одражавају став аутора, а не Министарства одбране 
Републике Србије у којем је запослен.
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„Екс пе р ти ма не тре ба од у зе ти реч, тре ба је са мо 
све сти на ре ал не окви ре – на ре ша ва ње пар ци јал
них про бле ма. Тре ба од у зе ти реч екс пер ти ма ка да 
се они ја вља ју као пла не ри све ко ли ке бу дућ но сти.“  
                                              (Ми ла дин Жи во тић, 1977.)

Pо јам „пред ви ђа ње“ у свом ко ре ну има ре чи „прет ход но“ и „ви-
де ти“ тј. зна че ње ко је упу ћу је на ви де ти не што пре, од но сно 

ви де ти не што што не при па да са да шњем тре нут ку као да то сти ви-
ђе ња. Ви де ти, као по јам, се у на шем је зи ку че сто узи ма не са мо за 
фи зич ко ви ђе ње тј. пу ко гле да ње ра ди са зна ва ња ствар но сти у ре-
ал ном вре ме ну, већ и у сми слу „оно стра ног ви ђе ња“ тј. ви ђе ња са 
оне стра не ствар но сти, „ду хов ним очи ма“, оне ствар но сти ко ја не 
при па да ма те ри јал ном ре а ли те ту. Оно че сто зна чи и ви ђе ње не ке 
дру ге исти не, та јан стве ног све та, не зна не по ру ке, до га ђа ја, љу ди, 
ду хо ва, би ћа, Бо га. Пред ви ђа ње зна чи и из ја ву или тврд њу ко јом се 
на ја вљу је од ре ђе ни до га ђај у бу дућ но сти. И у дру гим је зи ци ма ети-
мо ло шка ис хо ди шта су слич не при ро де. Латинскa реч dic tio  (onis) 
– из го ва ра ње, ка зи ва ње, го вор, др жа ње бе се де, про ро чан ство, је у 
ко ре ну ре чи dic tion (енг.) – дик ци ја, из бор, рас по ред ре чи и pre
dic tion (енг.) од но сно  prédi ca tion, prévi sion (фра.) – про ри ца ње. У 
истом сми слу се ко ри сте и ре чи prévo ir, présa ger (фра.)  пред ви ђа-
ње, прог но за. Че сто се за си но ни ме тер ми на „пред ви ђа ње“ упо тре-
бља ва ју ре чи по пут про ри ца ње, про ро штво, прог но за, аугу ри ра ње, 
ан ти ци пи ра ње, ре ћи или ви де ти уна пред, умет ност на зи ра ња (Бер-
тран де Жув нел),1) фу ту ро ло ги ја (Осип Флехт хајм)2) и сл. Не рет ко 
сре ће мо и по и сто ве ћи ва ње, ма да не пре ци зно, са пла ни ра њем. У 
не ким слу ча је ви ма се по јам пред ви ђа ња по гре шно схва та и по и-
сто ве ћу је са по га ђа њем, ми шље њем, па чак и ри зи ком и кла ђе њем.

Пред ви ђа ње као дру штве ни, пси хо ло шки и ду хов ни фе но мен 
је дру штве но при сут на те ма од чо ве ко вог по ста ња. Оно је са став-
ни део сло је ви те чо ве ко ве при ро де обе ле же не по тре бом за са зна-
њем, исти ном, сло бо дом, си гур но шћу, сре ћом, мо ћи, али и ис пу ње-
не стра хом, зна ти же љом и ам би ци јом да веч но жи ви, да се обо жи. 
Сво је по сто ја ње у дру штву да ти ра ду же не го по ли ти ка као „нај ста-

1) Ber trand de Jo u ve nel des Ur sins (1903–1987), фран цу ски фи ло зоф, по ли тич ки еко но ми-
ста и фу ту ро лог.

2) Os sip K. Flec hthe im (1909-1998), аме ри ки по ли ти ко лог и фу ту ро лог не мач ког по ре кла. 
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ри ја ме ђу дру штве ним на у ка ма“.3) Пред ви ђа ње је увек би ло пра-
ти лац исто рич но сти по ли ти ке. Ко ли ко је по ли ти ка по ку ша ва ла да 
об ја сни дру штво и оно спе ци фич но по ли тич ко под руч је у ње му 
то ли ко је пред ви ђа ње, упо ре до и као са став ни део по ли ти ке, по ку-
ша ва ло да од го во ри на ње не бу ду ће тра се. У осно ви пред ви ђа ња у 
по ли ти ци је чо ве ко ва же ља за до сти за ње нај у спе шни јег мо гу ћег 
де ла ња, ста бил но сти и без бед но сти за оп ште и лич но до бро. Оно 
је и по тра га за си гур но шћу и одр жи во шћу по рет ка ра ди оси гу ра-
ња мо ћи, кроз пер со ни фи ка ци ју веч ног жи во та и трај ног обо же ња, 
осла ња ју ћи се на ску по ве по зна тих за ми сли и зна ти жељ но тра га ју-
ћи за но вим иде ја ма у ци клу си ма ра ђа ња и уми ра ња.

ГРАНИЧНИ КОРИДОР (НЕ)НАУЧНОСТИ

Исто рич ност пред ви ђа ња мо же мо у нај оп шти јем сми слу по-
де ли ти на не на уч ни и на уч ни део. Не на уч ни део се же до ду бо ке 
про шло сти људ ске ци ви ли за ци је. Ка рак те ри ше га  пред ви ђа ње по-
ве за но са па ра нор мал ним ка рак те ри сти ка ма и по ја ва ма. Чо век је 
че сто у не до стат ку са зна ња по се зао за ма ги јом, астро ло ги јом, ну-
ме ро ло ги јом или про ри ца њем суд би не, ча ра њем, га та њем, вра ча-
њем, те ле па ти јом, ви до ви то шћу и сл. ка ко би пред ви део или ба рем 
по ку шао да пред ви ди бу дућ ност, „јер дје ли мич но зна мо, и дје ли-
мич но про ро ку је мо због на ше не са вр ше но сти“.4) 

На у ка че сто охо ло од ба цу је и са му по ми сао на овај аспект чо-
ве ко ве при ро де и дру штве но сти, а „зва нич ни“ на уч ни ци су го то ви 
да овим по ја ва ма и љу ди ма ко ји их про но се, на у де ни по да шта ва-
њем или иг но ри са њем. Из ве сно је да су су је та и гор дост пред у слов 
не стан ка, а отво ре ност ду ха на стан ка сва ког па и на уч ног са зна ња, 
а ти ме и пред ви ђа ња. Исто ри ја је пу на при ме ра на уч ни ка ко ји су 
по бе ди ли на уч нич ку око шта лост, ослу шку ју ћи и вре ме и про стор 
и љу де, ка ко би до шли до од го ва ра ју ћих и што је мо гу ће исти ни-
ти јих са зна ња.

Исти на је по пут „злат ног пре се ка“ не где у сре ди ни, од ме ре на 
и из ба лан си ра на, по твр ђу ју ћи да ни шта људ ско ни је веч но, па ни 
на уч но са зна ње. Прак са је по ка за ла да се не мер љи во људ ско ис ку-
ство, пе ри о дич но у људ ској исто ри ји, гу би ло уни шта ва њем ма те-
ри јал них тра го ва и до ка за услед ка та кли змич них по ја ва у при ро ди 

3) Ра до слав Рат ко вић, Осно ви по ли тич ки на у ка, стр. 19.
4) Све то пи смо  Но ви за вет, 1.Кор, 13:9 стр. 340.
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или ре во лу ци о нар них дру штве них про ме на, али се исто та ко у ра-
зним об ли ци ма по но во об на вља ло и по ја вљи ва ло, до ка зу ју ћи Фро-
мо ву те зу о „ко лек тив ном не све сном“ по ко јој се до ла зи до слич-
них са зна ња, а да при то ме ме ђу соб но не ма мо до дир них та ча ка.

На ве де но иде у при лог и те за ма Џон Стју арт Ми ла (John-Stu art 
Mill)5) да се дру штво и ње го ве по ја ве мо гу спо зна ти и об ја сни ти уз 
по моћ са зна ња пси хич ких осо би на љу ди, јер су пси хич ки за ко ни у 
осно ви дру штве них за ко на, тј. љу ди су ти ко ји чи не дру штво она-
квим ка кво је сте. То зна чи да по је ди нац ни је изо ло ван од ути ца ја 
дру штва и обр ну то, дру штво је усло вље но по на ша њем љу ди. На 
сли чан на чин и Конт твр ди да се дру штво мо же про у ча ва ти као 
и при ро да, да је мо гу ће от кри ти дру штве не за ко но мер но сти или 
за ко не и на осно ву то га пред ви де ти дру штве на кре та ња. На ко ји 
на чин ће мо то ура ди ти, ови ми са о ни ве ли ка ни су оста ви ли ге не ра-
ци ја ма иза се бе и они ма ко ји до ла зе.

Пред ви ђа ње у са вре ме ном об ли ку су сре ће мо као на уч но пред
ви ђа ње ко је је део трој ног ци ља на уч ног ис тра жи ва ња за јед но са 
на уч ним от кри ћем и на уч ним об ја шње њем по ја ва. И код на уч ног 
пред ви ђа ња по рив ну мо ти ва ци ју чи ни људ ска при ро да и по тре ба 
за са зна њем не по зна тих и „бу ду ћих то ко ва и ста ња од ре ђе них про-
це са, као и ис ход или ре зул та те од ре ђе них ак ци ја и де лат но сти.“6) 
Из ве де но, на уч но пред ви ђа ње у по ли ти ци би смо мо гли де фи ни са-
ти као ло гич но за кљу чи ва ње ба зи ра но на ре ал ним прет по став ка ма 
по на ша ња кључ них (по ли тич ких) ва ри ја бли. 

Пред мет на уч ног пред ви ђа ња су не по зна те по ја ве, њи хо ва 
су шти на, чи ни о ци, свој ства, ве зе, бу ду ћа ста ња про це са, усло ви 
и узро ци њи хо вог на стан ка, за ко но мер но сти и др. Овим оп штим 
на че ли ма су об у хва ће не све дру штве не на у ке, а ти ме и по ли тич-
ке на у ке, од но сно на у ка о по ли ти ци. За раз ли ку од сва ко днев ног 
пред ви ђа ња, чи ји циљ мо же мо са гле да ва ти као са зна ње бу ду ћих 
до га ђа ја и про це са ра ди ре ша ва ња кон крет них про бле ма ко ји по 
ре ша ва њу до би ја ју „до ку мен тар ну функ ци ју“ на уч но пред ви ђа ње 
има „фун да мен тал ну осно ву“ чи ји се ре зул та ти „угра ђу ју у те о риј-
ски фонд... за бу ду ће прак тич но де ло ва ње.“7)

5) Ви ди: John-Stu art Mill, Augu ste Com te and Po si ti vism, Ин тер нет: http://www.gu ten berg.
org/fi les/ 16833-h/ 16833-h.htm

6) Бог дан Ше шић, Осно ви ме то до ло ги је дру штве них на у ка, стр. 303.
7) Мом чи ло Са кан, Ме то до ло ги ја вој них на у ка, стр. 463-64.
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На уч но пред ви ђа ње се на је дан по се бан, ре кли би смо дру га-
чи ји на чин ар ти ку ли ше и у фу ту ро ло ги ји, на у ци о бу дућ но сти тј. 
на у ци о пред ви ђа њу.8) Не ки ауто ри су скло ни тврд њи да је фу ту ро-
ло ги ја на у ка ко ја „тра жи ди на ми ку рав но те же у окви ри ма по сто је-
ћих си сте ма“ или „на у ка ко ја тре ба да упра вља про це сом дру штве-
ног раз вит ка у усло ви ма са вре ме не тех но ло ги је“.9) Они кри тич ки 
рас по ло же ни ка рак те ри шу фу ту ро ло ги ју као „иде о ло ги ју екс пе-
ра та“, на во де ћи да фу ту ро ло шке прог но зе има ју вред ност је ди но 
ако по ну де ре ше ња ко ји ма се „сма њу је про це нат нео д ре ђе но сти и 
ри зи ка а по ве ћа ва спо соб ност упра вља ња про ме на ма.“10) Дру ги је 
пред ста вља ју као „на у ку у по во ју“ ко ја на сто ји да се ба ви то та ли-
те том и еле мен ти ма ко је ни јед на дру га на у ка не узи ма не по сред-
но за свој пред мет, тач ни је она об у хва та сва мо гу ћа пред ви ђа ња 
о бу дућ но сти. По ле мич ко је пи та ње, ако јед на „на у ка“ на сто ји да 
се ба ви пред ме том ко је дру ге на у ке не пре по зна ју или чак од ба цу-
ју као „не на у чан“ да ли је она уоп ште на у ка? Од но сно, ако не ма 
ства ран пред мет ис тра жи ва ња над ко јим би спро во ди ла са знај ни 
про цес, пи та ње је да ли та ква на у ка уоп ште по сто ји или је то пак 
на у ка о оно ме што ре ал но не по сто ји, што би био ре во лу ци о нар ни 
пре се дан у на у ци. Зна чај овог пи та ња, а по себ но од нос из ме ђу фу-
ту ро ло ги је и по ли ти ке, као и пред ви ђа ња у фу то ро ло ги ји и пред-
ви ђа ња у по ли ти ци отва ра низ хе у ри стич ких пи та ња, од ко јих су 
мно га на уч но не у те ме ље на, на гра ни ци на уч ног са зна ња, раз вој на, 
па ре кли би смо и оп се нар ска. То зах те ва зна чај ни ју син те зу са зна-
ња о ме ђу соб ним од но си ма и тач ка ма пре пли та ња, што не ће би ти 
пред мет овог ра да.

ПРЕДМЕТ ПРЕДВИЂАЊА У ПОЛИТИЦИ

Пред ви ђа ње у по ли ти ци свој пред мет и ме тод цр пи из кон сти-
ту тив но сти ових еле ме на та у са мој на у ци о по ли ти ци. Ако узме-
мо у об зир схва та ње да је пред мет на у ке о по ли ти ци „по ли тич ка 
сфе ра као ре ла тив но са мо стал на област дру штве не ствар но сти ко-
ју са чи ња ва све што је по ли тич ко“11) он да мо же мо за кљу чи ти да 
пред ви ђа ње у по ли ти ци за свој пред мет, у ши рем сми слу, узи ма све 
не са зна то сти и бу ду ће то ко ве по ли тич ких по ја ва по пут по ли тич-

8) Ви ди: Ален Грас, Фу ту ро ло ги ја, 1997.
9) Ми ла дин Жи во тић, „Фу ту ро ло ги ја и уто пи ја“, стр. 50.
10) Исто, стр. 54.
11) Дра ган Си ме у но вић, Увод у по ли тич ку те о ри ју, стр. 24.
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ког де ло ва ња, по ли тич ких од но са, по ли тич ких про це са, ин сти ту-
ци ја, ор га ни за ци ја, као и њи хо ве мо ти ве и узро ке, за тим по ли тич ку 
свест, по ли тич ке иде је, по ли тич ку исто ри ју12) у сми слу дру штве но-
исто риј ских до га ђа ја и сл.

У ужем сми слу, пред ви ђа ње у по ли ти ци за свој пред мет има 
оства ре ње оп штег до бра и пра вед но сти, др жа ву и ње не ин сти ту ци-
је, по ли тич ке про це се осва ја ња и одр жа ва ња вла сти, упра вља ња, 
раз во ја, про ме не или сме ра, су бјек те по ли тич ких про це са и чи ни-
о це ко ји на њих ути чу, од но сно са зна ње о пред ме ту пред ви ђа ња 
у ци љу до сти за ња из ве сно сти ко ја омо гу ћа ва без бед ност, ста бил-
ност и одр жи вост дру штва, упра вљач ких про це са и упра вља ча у 
ње му. На тај на чин пред ви ђа ње до би ја и ону прак тич ну уло гу ала та 
или ин стру мен та прак тич не стра не по ли ти ке.

По ред на во ђе ња шта је сте, ну жно је на ве сти и шта ни је пред-
мет пред ви ђа ња у по ли ти ци, осла ња ју ћи се на са му су шти ну ло-
ги ке на у ке, утвр ђи ва ња на уч ног зна ња и на уч ног ис тра жи ва ња 
при ли ком ре ша ва ња про бле ма узроч но сти. Тач ни је осла ња ју ћи се 
на Њут но во (Is sac New ton) по ста вља ње про бле ма узро ка у на у ци 
пре ма ко ме „не ма узро ка“. Он је об ја снио шта је при влач на си ла 
тј. шта су од но си из ме ђу пред ме та и шта је об лик ко ји би тре ба ло 
да по при ми њи хо во кре та ње тј. ево лу ци ја у вре ме ну, али се ни је 
ба вио сми слом и пи та њем шта је узрок тих ства ри, јер би у про тив-
ном до шао до Бо га.13) И да нас се на у ка „од ри че“ де ла ствар но сти 
при бе га ва ју ћи на уч ним по јед но ста вљи ва њи ма ра ди лак шег раз у-
ме ва ња по ја ва. У при лог то ме иде и тврд ња да „тра га ње за иско ном 
и но ву мом (за са мо ре а ли за ци јом лич них људ ских мо гућ но сти) не 
при па да сфе ри на уч ног зна ња.14) 

Не би би ло про бле ма да се та ко по ста вље на на у ка за др жа ва у 
ода бра ној сфе ри „при вид не“ или „скра ће не“ ре ал но сти. Про блем 
на ста је ка да та ко по ста вље на на у ка пре тен ду је да об ја сни све, це-
ло куп ни ре а ли тет и су шти ну. Све сно од ба цу ју ћи тра га ње за сми-
слом на сво јим по че ци ма и не угра ђу ју ћи пи та ње о сми слу у сво је 

12) Исто, стр. 22-24.
13) Ален Грас, Фу ту ро ло ги ја, 1997, стр. 122.
14) Ми ла дин Жи во тић, „Фу ту ро ло ги ја и уто пи ја“, стр. 65. и („Уто пиј ско ми шље ње је увек 

дво стру ко кре та ње – оно је те жња за иско ном, и те жња за но ву мом. Тер ми ном „искон“ 
обе ле жа ва мо чо ве ко ву те жњу за вла сти тим иден ти те том, за оним што је из гу бље но, 
че га не ма. Тер ми ном „но вум“ озна ча ва мо те жњу за још не ис ку ша ним, ри зик да се иде 
с ону стра ну сте ре о ти па, про пи са и нор ми сва ко днев ни це, да се на лич ни ри зик тра га 
за сми слом оп стан ка“,  исто, стр. 64.)
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те ме ље ко ли ко год то би ло те шко за на у ку, она „по гор ђе на“ са зна-
њи ма и до ме ти ма у све сно ода бра ном и огра ни че ном ре а ли те ту у 
ко ме се не при ча о сми слу, уска че са пу ном си лом у те рен сми сла 
и пре тен ду је на ње гов пре сто. Но те шко да ће и јед на на у ка у то-
ме ус пе ти, што по твр ђу је ње на исто рич ност, ну жна про ла зност и 
при ро да пре ва зи ла же ња но вим са зна њи ма. Све до тле док си нер-
гич но не при хва ти пи та ње сми сла у сво јим ис тра жи ва њи ма, она ће 
лу та ти у до вољ но сти без узро ка, са сво јим на уч ним ре во лу ци ја ма 
и си ну со ид ним опо вр га ва њи ма, са мо до вољ но се кре ћу ћи у све сно 
огра ни че ном про сто ру. Ка да бу де при хва ти ла ду хов ну ди мен зи
ју у сво је ис тра жи вач ко по ље, би ће опле ме ње на за но ви ква ли тет. 
Са мим тим у се би ће има ти ве ћи сте пен исти не и спо соб но сти за 
по у зда но пред ви ђа ње бу ду ћих то ко ва, јер ће у се би има ти де лић 
веч но сти као пред мет свог ис тра жи ва ња. До та да ће мо и да ље го-
во ри ти о ве ро ват но сти не са мо пред ви ђа ња у по ли ти ци, већ и у 
са мој на у ци о по ли ти ци.

МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И ГРЕШКЕ ПРЕДВИЂАЊА  
У ПОЛИТИЦИ

У те жњи ка пре ци зни јим и из ве сни јим на уч ним пред ви ђа-
њи ма по ли тич ких по ја ва ис тра жи ва чи при бе га ва ју уни вер зал ним 
ме то да ма по пут на уч не им пли ка ци је где се на осно ву по је ди нач-
не чи ње ни це пред ви ђа дру га по је ди нач на чи ње ни ца, де дук тив ног 
пред ви ђа ња (пред ви ђа ње по себ ног на осно ву са зна ња оп штег и чи-
ње ни ца ко је су у скла ду са њи ма), ин дук тив ног пред ви ђа ња (пред-
ви ђа ње оп штег на осно ву по зна ва ња по је ди нач ног ко ји су у скла ду 
са њим), ин дук тив ноде дук тив ног пред ви ђа ња (на осно ву утвр ђе-
не исто вет не осо би не или де ша ва ња код по себ них слу ча је ва исти 
се де дук тив но при ме њу ју на са зна ва ње дру гих по себ них слу ча је-
ва), ди ја лек тич коде дук тив ног пред ви ђа ња (ко је под ра зу ме ва пре-
ва зи ла же ње про тив реч но сти из ме ђу ра ни јег са зна ња и но вих чи-
ње ни ца)15) и хи по те тич коде дук тив ног пред ви ђа ња (ко је се по ка-
за ла про дор ни ја за прак тич не по ли ти ко ло шке прог но зе за сно ва не 
на до вољ ном бро ју слу ча је ва и ис ку ству за сно ва ном на чи ње ни ца-
ма, као и у ин стру мен тал ном по ли тич ком де ло ва њу).16) Ме ђу тим, 

15) Сла во мир Ми ло са вље вић и Иван Ра до са вље вић, Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на
у ка, стр. 189-93.

16) Иван Ра до са вље вић, Хи по те тич коде дук тив на ме то да у ис тра жи ва њу по ли ти ке, 
161-62.
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код пред ви ђа ња ве о ма сло же них до га ђа ја, код ко јих узроч не ве зе 
ни су по зна те, Ше шић пред ла же да се осло ни мо на ста ти стич ку 
ин дук ци ју и ста ти стич ко ин дук тив но пред ви ђа ње „чи ја се из ве-
сност из ра жа ва сте пе ном ве ро ват но ће у сми слу сте пе на мо гућ но-
сти исти не“, што се из ра жа ва ра чу ном ве ро ват но ће.17)

Да би смо има ли упот пу ње ну сли ку о ко ри шће ним ме то да ма 
и тех ни ка ма пред ви ђа ња не мо же мо да се за др жи мо са мо на ве-
ри фи ко ва ним на уч ним ме то да ма већ је нео п ход но ува жи ти и ме-
то де и тех ни ке ко је су  раз ли чи тог сте пе на на уч но сти, али ко је се 
у са знај ној прак си че сто ко ри сте и ко је су да ле из ве сне ре зул та те. 
Оне се упо тре бља ва ју и у дру гим (дру штве ним) сфе ра ма на у ке, ко-
је има ју зна ча јан ути цај на по ли тич ке по ја ве. Си нер гич ност ме ђу-
соб ног де ло ва ња еко но ми је, тех но ло ги је, кул ту ре, без бед но сти или 
са мих про ме на у окру же њу не из о став но ути че и на пре пли та ње 
и ме ђу соб но пре у зи ма ње ме то да и тех ни ка. Има ју ћи на ве де но у 
ви ду, оста ле ме то де и тех ни ке се мо гу гру пи са ти у: ква ли та тив не 
(ин ту и тив не), кван ти та тив не, ис тра жи вач ке, нор ма тив не и ме то де 
по врат не спре ге.

Ква ли та тив не (ин ту и тив не) ме то де се ко ри сте ка да су тач ни 
по да ци те шко до ступ ни па је нео п ход но при бе ћи ин ту и ци ји као 
при род ном свој ству чо ве ка за сно ва ном на об је ди ње ном сте че ном 
зна њу и ис ку ству. Ту убра ја мо: бре ин стор минг (на ба ци ва ње иде-
ја), обр ну ти бре ин стро минг, си нек ти ка (ана ло ги ја), дел фи ме тод, 
на уч на фан та сти ка (уто пи ја), екс перт ска ана ли за, по глед од о здо на 
го ре, фо кус гру пе, тех но ло шко пред ви ђа ње, лич ни ин тер вју, ана ли-
за уна кр сног ути ца ја, ре тро спек ти ва, пре глед по сма тра ња, игра ње 
уло га и игре си му ла ци је.

Ква ни та тив не ме то де под ра зу ме ва ју ме то де ко је об је ди ња ва-
ју ма те ма тич ка пра ви ла на ста ла из по да та ка про шлих до га ђа ја као 
пред ви ђа ње бу ду ћих до га ђа ја. У кван ти та тив не ме то де убра ја мо: 
ста ти стич ку ме то ду, ана лог ну ме то ду, узроч ни мо дел, ко ре ла ци ју и 
екс тра по ла ци ју трен да.

Ис тра жи вач ке ме то де ко ри сте са зна ње о са да шњем ста њу, 
ње го вим по тен ци ја ли ма и трен до ви ма ко је про јек ту ју у бу дућ ност 
и на тај на чин пред ви ђа ју бу дућ ност, али под прет по став ком да се 
сре ди на (по ја ва) не ће ме ња ти у оста лим бит ним фак то ри ма. У ове 

17) Бог дан Ше шић, Оп шта ме то до ло ги ја, оп.цит., стр. 363.
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ме то де убра ја мо: мор фо ло шку ана ли зу, ме тод сце на ри ја и мо де ле 
си му ла ци је.

Нор ма тив не ме то де пред ста вља ју же ље ну бу дућ ност, на на-
чин да се по ста вља ју ци ље ви или же ље на ста ња у бу дућ но сти као 
по ла зна осно ва, а он да се из „бу дућ но сти“ иде у на зад по вре мен-
ској осно ви до са да шњо сти уз раз ра ду ме то да и тех ни ка за ре а ли-
за ци ју же ље ног ста ња. У нор ма тив не ме то де спа да ју: ста бло ре ле-
вант но сти и ме то да узор ка или ша бло на (енг. pat tern).

Ме то де по врат не спре ге са гле да ва ју пред мет пред ви ђа ња на 
на чин да про у ча ва ју то ко ве од ци ље ва ка сред стви ма и од рас по ло-
жи вих сред ста ва ка ци ље ви ма. Об у хва та ју ме тод по врат не спре ге 
(енг. fe ed back) и те о ри ју ига ра.18)

На ве де не ме то де и тех ни ке не ма ју под јед на ку упо треб ну вред-
ност за пред ви ђа ње у по ли ти ци. По себ но јер се при ли ком пред ви-
ђа ња у по ли ти ци мо ра мо осла ња ти на по ли тич ку сфе ру ко ју ка рак-
те ри ше не стал ност и сло же ност, не мо гућ ност до ла же ња до тач них 
ин фор ма ци ја и по да та ка, скло ност ме ша ња објек тив не ре ал но сти 
са су бјек ти ви змом и има ги на ци јом (за ми шља њем), усло вље но шћу 
и уве за но шћу по ли тич ке сфе ре са дру гим дру штве ним обла сти ма 
и де лат но сти ма и др. На из ве стан на чин то нас упу ћу је на отво-
ре ност у ко ри шће њу ме то да и та хе ни ка ра ди са гле да ва ња, ако не 
тач них, а оно бар по тен ци јал них или на слу ћу ју ћих то ко ва ко је не 
би смо сме ли за не ма ри ти. Исто та ко нас упу ћу је на објек ти ви за-
ци ју ре ал но сти и на сто ја ње ис тра жи ва ча-прог но сти ча ра да сво ја 
за па жа ња те ме љи на што је мо гу ће објек тив ни јој сли ци, ува жа ва-
ју ћи по ред глав них то ко ва и мо гу ће на ста ја ње про прат них по ја ва 
и по сле ди ца. Мо же мо има ти у ви ду и са зна ње да су мно ге по ја ве у 
по ли тич кој сфе ри на ста ле као за ме на за за до во ље ње истих по тре-
ба, са мо на дру ги на чин. Као и да су по тре ба за са зна њем, мо ћи и 
одр жа њем (на гон за жи во том, укљу чу ју ћи и суб сти ту ци ју за веч ни 
жи вот), из ме ђу оста лог сна жни по кре та чи људ ског ду ха на ин вен-
тив ност и но ва че ње у ци љу њи хо вог за до во ље ња у по ли ти ци. 

Да би се уве ћао сте пен по у зда но сти, од но сно сма њио сте пен 
не по у зда но сти пред ви ђа ња при бе га ва се кон трол ним ме то да ма 
по пут: три ан гу ла ци је (па ра лел них пред ви ђа ња), ана ли зе осе тљи
во сти (ана ли зе ну ме рич ких ме то да), ве ро ват не ва ри ја ци је, па ра

18) Ма ри ја Сер во, „Ме то де пред ви ђа ња про ме на у окру же њу“, стр. 38-42.
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лел них сце на ри ја и усме ног об ја шње ња.19) Та ко ђе, по жељ но је осла-
ња ње на ви ше раз ли чи тих ме то да ко је се ме ђу соб но на до пу њу ју и 
ко је урав но те жу ју на уч на за стра њи ва ња ко ја до во де до по гре ша ка, 
по гре шних за кљу ча ка и пред ви ђа ња, а у крај њем и до по гре шног 
пла ни ра ња и де ло ва ња у по ли ти ци. 

По ста вља ју ћи пи та ње „Шта ако?“ и про на ла зе ћи од го во ре, 
ужи вља ва ју ћи се у са му по ли тич ку по ја ву и њен ток, упо ре ђи ва-
њем и из бо ром нај бо ље ме то де и тех ни ке за пред ви ђа ње и кон-
тро лу по у зда но сти, ми и да ље не ће мо до ћи до ап со лут не исти не и 
пот пу но тач ног пред ви ђа ња бу ду ћих не са зна то сти. Пре ће мо до ћи 
до све сти о по тре би ум не ши ри не са ко јом тре ба да при сту пи мо 
по ли тич кој по ја ви, тач ни је до ћи ће мо до ја сно сти да при ступ мо ра 
да бу де рас те ре ћен су бјек тив них пред ра су да и кру тих убе ђе ња, а 
обре ме њен ши ро ким и сми сле ним гле да њем на про блем. Тек та да 
мо же мо до ћи до са зна ња о но вом на чи ну раз ми шља ња о бу дућ но-
сти по ли тич ких по ја ва, као и до ни за ал тер на ти ва. Бу дућ ност ни је 
ока ме њен тре ну так већ, као и са да шњост, про цес ис пу њен оби љем 
мо гућ но сти, чи је мно штво не по зна то сти и ве ро ват но сти мо же мо 
пред ви ђа њем све сти на урав но те жен број ра зум них то ко ва.

Оно што је пред ност људ ске при ро де је ујед но и ње го ва нај-
ве ћа ма на. Тај ду а ли тет су пер ла тив но сти је нај и зра зи ти ји у људ-
ском „огра ни че њу“ да за „нај ра зум ни ји ток“ и „нај бо љу ва ри јан-
ту“ по ли тич ког про це са или по ја ве би ра ње му ра зу мљив и ло ги чан 
са др жај, што не зна чи да је тај са др жај и исти нит. За то су нај че-
шће гре шке при ли ком пред ви ђа ња у ства ри људ ске гре шке на ста ле 
де лом као про ду же так људ ске при ро де, а де лом вас пи та ња и лич-
не (не)ак тив но сти. Та ко се и у пред ви ђа њу по ја вљу ју ка рак те ри
стич не гре шке по пут: „пре те ра ни оп ти ми зам, не мо гућ ност да се 
утвр де прет по став ке, ло ша про це на бр зи не до га ђа ја, огра ни че на 
струч ност, не до ста так ма ште, за не ма ри ва ње огра ни че ња, ме ха нич-
ко осла ња ње на екс тра по ла ци ју, пре вре ме ни за вр ше так, пре те ра на 
пре ци зност, нео ба зи ра ње на спо ља шње сна ге, не у спе шно спа ја ње 
кван ти та тив них ме ра са ква ли та тив ним ста во ви ма, не у твр ђи ва ње 
пу та до ре зул та та и ло ше ко ри шће ње ин фор ма ци ја.“20) Та ко ђе, гре-
шке мо гу би ти ло кал ног и си стем ског ка рак те ра,21) али и у по да ци-
ма, мо де ли ма пред ви ђа ња, у не скла ђе но сти пред ме та са ме то да ма 

19) Ма ри ја Сер во, „На уч но пред ви ђа ње у слу жби успе шног по сло ва ња“, стр.  26.
20) Ма ри ја Сер во, „На уч но пред ви ђа ње у слу жби успе шног по сло ва ња“, стр.  27.
21) Исто, стр. 28.
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и тех ни ка ма пред ви ђа ња, у са мом при сту пу па чак и на мер но (све-
сно) иза зва не гре шке.

Гре шке на пра вље не у по ли тич кој сфе ри има ју не са гле ди ве по-
сле ди це по ток јед ног дру штва, ње го вог бли жег и ши рег окру же-
ња, па и чи та вих по ли тич ких за јед ни ца и ци ви ли за ци ја. У јед ном 
слу ча ју то је из ра же но у не про це њи во сти људ ских жи во та, ду шев-
ном и те ле сном стра да њу, уни ште ним ма те ри јал ним и кул тур ним 
до бри ма, а на дру гој стра ни из гу бље ном вре му ко је је чо ве ков нај-
зна чај ни ји ре сурс. Свест о мо гу ћим гре шка ма у пред ви ђа њу, сма-
њу је њи хов ути цај при ли ком пла ни ра ња и ре а ли за ци је по ли тич ких 
ак ци ја, као и по сле дич ност по ли тич ког од лу чи ва ња, док са дру-
ге стра не по ве ћа ва сте пен од го вор но сти прог но сти ча ра, пла не ра, 
упра вља ча и из вр ши ла ца. Та ко ђе, на урав но те жен и пре вен ти ван 
на чин нас упу ћу је да се при ла го ђа ва мо про ме на ма, да пра во вре-
ме но при пре ма мо дру штво на про ме не, али и да кон сен зу сно и од-
го вор но ини ци ра мо про ме не у ци љу ве ћег ни воа без бед но сти, ста-
бил ност и одр жи во сти на ших дру шта ва. То ва жи и у си ту а ци ја ма и 
обла сти ма обре ме ње ним раз ли чи тим об ли ци ма дис кон ти у ни те та, 
уче ћи нас да усме ра ва ње и об ли ко ва ње про ме не, као и при ла го ђа-
ва ње но во на ста лим си ту а ци јам не зна чи по ауто ма ти зму ка рак тер-
ну ли це мер ност, сла бо вољ ност и пре вр тљи вост, већ од го вор ност, 
зре лост и осе тљи вост за до га ђа је у на шем окру же њу, ис тан ча ни ји 
ка те го ри јал ни апа рат, уна пре ђе ни је ми шље ње и вред но ва ње, из о-
штре ни је са зна ње и ана ли зу, бо ље пла ни ра ње, пре ци зни је мо де-
ло ва ње, сми сле ни је и про ми шље ни је пред ви ђа ње, пра во вре ме не 
при пре ме, де ло твор ност и ефи ка сност у сва ком ча су и на сва ком 
ме сту, што је од по себ ног зна ча ја за ор га ни зо ва не ко лек ти ви те те.

Упо ре до и упр кос сла бо сти ма, људ ско са зна ње по сво јој при-
ро ди се кре ће ка све пре ци зни јем пред ви ђа њу по ли тич ких по ја ва. 
Прак са, као спо зна ва ње чи ње ни ца о пред ме ту пред ви ђа ња, ће на 
нај бо љи на чин од ре ди ти и вред ност по ла зних хи по те тич ких окви-
ра и крај њи ре зул тат пред ви ђа ња по ли тич ких по ја ва, а то је њи хо ва 
ко ри сност и при ме њи вост за оп ште до бро, што би тре ба ло да бу де 
циљ сва ке по ли ти ке.
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НЕУЈЕДНАЧЕНОСТИ ПОЛИТИКЕ  
И ПРЕДВИЂАЊЕ

Не у јед на че ност и не пра вил ност од ви ја ња дру штве них (по ли-
тич ких) по ја ва оте жа ва пред ви ђа ње, а ти ме и пла ни ра ње и при-
пре ма ње за ис тра жи ва ње, као и пред у зи ма ње кон крет не ак ци је као 
свр хе по ли ти ке. По је ди ни ауто ри, по пут Нор тро па, по ри ца ли су 
пре дик тич ку мо гућ ност дру штве них, а са мим тим и по ли тич ких 
те о ри ја твр де ћи да се због сво је сло је ви то сти оне не по ко ра ва ју за-
ко ну стал но сти „што оне мо гу ћа ва пре ди ђа ње бу ду ћег ста ња чак и 
ка да би са да шње ста ње би ло спе ци фич но да то.“22) 

У по ли тич ким на у ка ма вла да ју сло же не и ди на мич не за ко но-
мер но сти узроч но сти и за ви сно сти ко је је са мим тим те же, али не 
и не мо гу ће, пред ви де ти. Из ве сно је да до са да шња са зна ња у по-
ли тич кој те о ри ји и те о ри ја ма по ли ти ке не омо гу ћа ва ју чвр ста упо-
ри шта за пре ци зна пред ви ђа ња, на ро чи то ако их са гле да ва мо кроз 
чи ни оц вре ме као тра ја ње и кроз на ве де но са мо о гра ни ча ва ње у по-
ста вља њу про бле ма узроч но сти. На у ка о по ли ти ци ни је под ре ђе на 
стро гим ло гич ким ну жно сти ма тј. фор мал ним им пли ка ци ја ма. Она 
је до из ве сне ме ре, због при ро де по ли ти ке, отво ре на за ма ни пу ла-
ци је, илу зи је (при ви де и об ма не) и на га ђа ња. За то се пред пред-
ви ђа ње по ли тич ких по ја ва по ста вља низ те шко ћа. Јед на од њих је 
што у свом ис пи ти ва њу бу дућ но сти по ла зи од не пот пу ног бро ја 
чи ње ни ца и не по у зда них узроч них ве за ме ђу чи ње ни ца ма. За тим 
има мо про блем ана ли зе тих чи ње ни ца и њи хо вог ту ма че ња на на-
чин да се не утвр ђу је са мо „оно што је сте“ већ пр вен стве но „оно 
што се не зна“, као и про блем до ла же ње до оног нај и сти ни ти јег ту-
ма че ња, с об зи ром да чи ње ни це у по ли тич ким по ја ва ма до пу шта ју 
ра спон раз ли чи тих, а че сто и пот пу но су прот них ту ма че ња. И као 
по след ње, про блем ва ља ног и осно ва ног по ста вља ња хи по те зе или 
хи по те тич ког окви ра за пред ви ђа ње нео т кри ве них и не по зна тих 
по ли тич ких по ја ва, њи хо вих свој ста ва и ве за са дру гим по ја ва ма и 
про це си ма, као и бу ду ћих сме ра ња по зна тих по ли тич ких по ја ва и 
про це са као мо гу ћих исти на. Та ко ђе, не би смо сме ли за по ста ви ти 
и „људ ски фак тор“, од но сно спо соб ност на уч ни ка-прог но сти ча ра 
ко ја у ве ли кој ме ри мо же од ре ђи ва ти пра вац, ка рак тер, ни во и сми-
сао та ко по ста вље ног пред ви ђа ња.

22) Бог дан Ше шић, Оп шта ме то до ло ги ја, стр. 359.
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И по ред на ве де ног мо же мо твр ди ти да „ре ал на им пли ка ци-
ја ве ро ват но ће“23) по сто ји тј. ве ро ват ност, мо гу ћа исти ни тост или 
из ве сност да ће се не ка по ли тич ка по ја ва де си ти или од ви ја ти на 
пред ви ђен на чин, као и да ће се иста мо ћи об ја сни ти, а ти ме и пред-
ви де ти. Моћ пред ви ђа ња је усло вље на са мим пред ме том пред ви ђа-
ња, са зна то шћу од но сно екс пли ка тив ном сна гом по ли тич ке те о ри-
је, од но сно те о ри је о по ли ти ци ко ју ко ри сти мо и ода бра них ме то да 
пред ви ђа ња. „Про шлост је ви ла јет чи ње ни ца над ко ји ма не ма мо 
ни ка кву моћ...то је ви ла јет са зна тљи вих чи ње ни ца...(у ко ме) по зи-
тив но зна ње мо же мо да има мо са мо о про шло сти...у по гле ду про-
шло сти чо ве ко ва во ља ни шта не вре ди, ње го ва сло бод на во ља је 
рав на ну ли, ње го ва моћ – не по сто је ћа“24), твр ди Бер тран де Жув-
нел. Успе шност пред ви ђа ња за ви си од основ них фак то ра по пут 
од ре ди во сти сте пе на тач но сти са да шњег ста ња си сте ма или про-
це са, по зна ва ња тен ден ци ја раз во ја и тач но сти про це не бу ду ћег 
ста ња на осно ву са да шњег ста ња. У ве ли кој ме ри за ва ља но на уч но 
пред ви ђа ње по ли тич ких по ја ва је ва жно да успе шно пре по зна мо 
од но се и ве зе из ме ђу чи ње ни ца и хи по те тич ких те о ри ја (хи по те за) 
ко је ће до ве сти до ква ли та тив не ин тер пре та ци је чи ње ни ца, њи хо ве 
узроч но сти и мо гу ћих пра ва ца раз во ја или де ша ва ња.25)

Ако су мо гућ но сти пред ви ђа ња из ве сне ући ће мо у сфе ру од
ре ђе но сти по ли тич ких по ја ва. Не из ве сно шћу пред ви ђа ња ула зи мо 
у сфе ру нео д ре ђе но сти, а уко ли ко пред ви ђа њем до ла зи мо до ал-
тер на тив них (ре ше ња) ула зи мо у сфе ру ри зи ка. Из од но са од ре ђе-
но сти и нео д ре ђе но сти про из и ла зи и вред ност са мог пред ви ђа ња, 
али и на ша спо соб ност да ко ри шће њем на уч но сти сма њи мо нео д-
ре ђе ност и ри зик на та кав на чин да их пре тва ра мо у из ве сност. Из 
тог раз ло га све је че шћи слу чај да је пред ви ђа ње у по ли ти ци у ру-
ка ма оних ко ји пла ни ра ју и ути чу на бу дућ ност, би ло да је у пи та-
њу др жа ва, цен три мо ћи или ан га жо ва ни екс пер ти. Оста је пи та ње 
ка кви су до ме ти, ква ли тет, исти ни тост и при ро да та квог пред ви-
ђа ња ко је је све ви ше мо но по ли зо ва но и про фе си о на ли зо ва но?26) 

Нор ве жа нин Џон Гал тунг (John Gal tung) твр ди да је при ме-
ре ни је ре ћи да се бу дућ ност про у ча ва, пре не го ис тра жу је. Пре-

23) Бог дан Ше шић, Оп шта ме то до ло ги ја, оп.цит., стр. 359.
24) Во ја Чо ла но вић, „Вре ме – ка ко га фу ту ро ло зи ви де“, стр. 29.
25) Бог дан Ше шић, Оп шта ме то до ло ги ја, оп.цит., стр. 361.
26) Ми ла дин Жи во тић, „Фу ту ро ло ги ја и уто пи ја“, стр. 54.
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ма ње му „ис тра жи ва ње се ве зу је за ем пи ри ју, а по дат ке ну ди са мо 
про шлост; (док) бу дућ ност не мо же да нам их по ну ди.“27)

ВРЕМЕ И ПРЕДВИЂАЊЕ У ПОЛИТИЦИ

„Јер људ ско вре ме по сто ји са мо кад чо век чи ном сво јим ме ња 
свет, пре ва зи ла зе ћи ста ро и ства ра ју ћи но во. Без но ву ма и иско на 
не ма ни људ ског (исто риј ског) вре ме на, по сто ји са мо ма те ма тич-
ко-фи зи кал но вре ме.“ (Ми ла дин Жи во тић, 1977.)

По ли ти ку не би смо сме ли да по и сто ве ти мо и раз у ме мо ис-
кљу чи во као прак ти ко ва ње вла сти или као оства ре ње од ре ђе них 
иде о ло шких ци ље ва. Она је на у ка ко ја из и ску је по треб на зна ња да 
би смо се њом ба ви ли на свр хо вит и сми слен на чин, али исто та ко 
за њу је по треб но по се до ва ње да ро ви то сти и скло но сти ко ја ње ној 
на уч но сти да је жи вот ност и упо треб ну вред ност. 

Са гле да ва ју ћи на не ки на чин ова два чи ни о ца (објек тив ни и 
су бјек тив ни) ко ји чи не де лат но је згро по ли ти ке, у ње ном пред-
ви ђа њу не би смо сме ли да за по ста ви мо и тре ћи, све про жи ма ју ћи 
чи ни лац – вре ме, као хо ри зонт са гле да ва ња бу ду ћих до га ђа ја. По-
себ но има ју ћи у ви ду да вре ме не ма сво ју за ме ну, да по ста је све 
ви ше кри ти чан фак тор по ли тич ке сфе ре, не ста лан и не пред ви див 
чи ни лац ко ји на пред ви ђа ње ути че тро ја ко: и као мер на ве ли чи на, 
и као тра ја ње (ин тер вал вре ме на) и као ка шње ње (у ре а ли за ци ји 
ак ци ја и ци ље ва).28)

Пред ви ђа ње у по ли ти ци је ве о ма по ве за но са по зна ва њем вре-
ме на као тра ја ња, али и ду ха вре ме на, као по сто ја ња у тра ја њу, 
од чи јег раз у ме ва ња за ви си и на ше пре по зна ва ње раз ли чи тих пер-
спек ти ва, мо гућ но сти, по тен ци ја ла али и опа сно сти и ри зи ка ко ји 
нам по ма жу у бо љем раз у ме ва њу све та у ко ме жи ви мо. Про стор-
но-вре мен ско са гле да ва ње по ли тич ке ди мен зи је је по себ но зна чај-
но за ма ле др жа ве и на ро де, ко ји би сво је по сто ја ње и од но се са 
дру ги ма тре ба ло да те ме ље на ко ра ци ма у са гла сно сти са вре ме-
ном. То је из у зет но ва жно за усме ре ња њи хо ве по ли ти ке, као и за 
пред ви ђа ње то ко ва по ли тич ких про це са, иде ја и фе но ме на, ко је би 
тре ба ло да упо тре бља ва ју као пре вен тив ни алат у по ли тич кој сфе-
ри.

27) Воја Чолановић, „Време – како га футуролози виде“, оп.цит., стр. 29.
28) Ма ри ја Сер во, „Хо ри зон ти пред ви ђа ња“, стр. 62.
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Пред ви ђа ти у по ли ти ци зна чи да, по ред ува жа ва ња „ду ха вре-
ме на“, ко ри сти мо рас по ло жи ве са знај не ка па ци те те, пре све га ин-
сти ту ци о нал не али и ин ди ви ду ал но-ства ра лач ке, као и чи ни о це 
ко ји нам не иду у при лог. Из ве стан сте пен ра ци о нал но сти у са гле-
да ва њу бу дућ но сти укљу чу је ана ли тич ност, отво ре ност и спрем-
ност да се са гле да и раз у ме шта то „дру ги“ ра де, али и све сно ува-
жа ва ње фе но ме на слу чај но сти у по ли ти ци, ко ји мо гу би ти не ка да 
и пре суд ни. Та кво пред ви ђа ње у пот пу но сти ис кљу чу је мен тал ну 
и прак тич ну аро ган ци ју, ко ја под сти че на одр жа ва ње и упо тре бу 
прин ци па мо ћи за сно ва них на си ли као сред ству до сти за ња од ре-
ђе них (по ли тич ких) ци ље ва. Упо тре бом аро ган ци је ис кљу чу је мо 
„дру гог“ и за сни ва мо ре а ли за ци ју вла сти тих ци ље ва на си ли а не 
на ме ђу соб ној са рад њи, не ува жа ва мо по тре бе „дру гог“ и ства ра мо 
пред у сло ве за на ста нак „спи ра ле су коб них фе но ме на“ у ви ду спо-
ро ва, кри за и су ко ба. У та квим усло ви ма пред ви ђа ње се осор но иг-
но ри ше и за по ста вља. Стро го фик си ран циљ, не ува жа ва ње окру-
же ња, иг но ри са ње по ли тич ке (дру штве не) ре ал ност и сл. до са да-
шња по ли тич ка прак са је ка жња ва ла по сле ди ца ма, ко је су мно го 
пу та би ле по губ не по дру штво и др жа ву ко ја је би ла на тој сил ни ци 
дру штве ног де ло ва ња.

Пре ма Бер тран де Жув не лу бу дућ ност је под руч је сло бо де (да 
за ми сли мо да ће не што че га не ма у бу дућ но сти по сто ја ти), под руч
је мо ћи (да про ве ри мо вред ност оно га што смо за ми сли ли јер смо 
у ста њу да ути че мо на бу дућ ност) и под руч је не из ве сно сти (јер оно 
што ће би ти не мо же да се до ка же и про ве ри на исти на чин као оно 
што је већ свр ше на чи ње ни ца).29)

Пред ви ђа ње у по ли ти ци је у вре мен ском сми слу те ме ље но на 
про шло сти и са да шњо сти, а окре ну то бу дућ но сти. Про шлост има 
сво ју ко рек тив ну уло гу, ко ју не тре ба за не ма ри ва ти по себ но јер је 
про шлост у мно гим сег мен ти ма са став ни део бу дућ но сти као ње не 
на след ни це. Је дан део про шло сти је увек за ро бљен у сва кој бу дућ-
но сти, по ма жу ћи јој да де фи ни ше сво ја ис хо ди шта и уте ме ље ња 
нео п ход на за отва ра ње но вих до ме та и са зна ња, но вих пред ви ђа-
ња. Али про шлост не би тре ба ло да бу де ап со лут но од ре ђу ју ћа, 
што је нај бо ље из ра же но у ре чи ма ир ског др жав ни ка Бур кеа (Ed-
mund Bur ke, 1729-1797) „Ни ка да не мо жеш пла ни ра ти бу дућ ност 
уз по моћ про шло сти“.30) Ме ђу тим на ше пам ће ње пред ста вља на шу 

29) Во ја Чо ла но вић, „Вре ме – ка ко га фу ту ро ло зи ви де“, оп.цит., стр. 29.
30) Ви ди: http://www.brainyqu o te.com/qu o tes/to pics/to pic_ti me3.html



- 126 -

ПРЕДВИЂАЊЕ У ПОЛИТИЦИБлажо М. Радовић

про шлост на исти на чин на ко ји се лек тив но опа жа ње и сред ства 
ко му ни ка ци је про јек ту ју са да шњост и бу дућ ност. Ово нам го во ри 
да сва ко озбиљ но про у ча ва ње бу дућ но сти из и ску је и озби љан за-
хват у про шло сти. Сво ђе ње пред ста ве о вре ме ну на про шлост као 
на не што што је не по врат но, на са да шњост као на не што при вре-
ме но и на не по зна ту бу дућ ност у ко јој се све то тре нут но пре та че 
нас упу ћу је на не за о би ла зност чо ве ко ве су бјек ти ви за ци је вре ме
на.31) Мно ги од до га ђа ја ко ји пред о дре ђу ју бу дућ ност већ се на ла зе 
у бли ској про шло сти32) док до га ђа ји ко ји се де ша ва ју у са да шњо-
сти су то ли ко ис пред на ше са зна то сти да њи хов зна чај пре по зна је-
мо тек ка да они по стиг ну кри тич ну ма су у не ком бу ду ћем тре нут-
ку. Ме ња ју ћи бу дућ ност ти до га ђа ји мо гу да зах те ва ју и про ме ну 
на шег гле да ња на про шлост. Та ко ђе, ми сли мо да смо ка дри да са-
да шњост лак ше кон тро ли ше мо, не го про шлост и бу дућ ност. Ме ђу-
тим, Мек хејл твр ди да је то мо жда са мо при вид јер се са да шњост 
„мо же де фи ни са ти и упи са ти тек кад је про шла. Зна чај ка квог ми-
ну лог или са да шњег до га ђа ја до ла зи до из ра жа ја са мо у бли ској 
или да љој бу дућ но сти.“ Из угла упо треб не вред но сти про шлост и 
бу дућ ност би се мо гла сма тра ти не чим што је пре те жно под на шом 
кон тро лом и кон тро лом „нео пи пљи ве са да шњо сти“.33)

Твр ди се да жи ви мо вре ме тех ни ци стич ког и еко но ми стич ког 
са гле да ва ња и вред но ва ња вре ме на у ко ме нај ве ћи из раз има пла-
ни ра ње у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та као и пси хо ло шки осе-
ћај скра ће но сти вре ме на. Та ко ђе, вре ме је у пред ви ђа њу по ли ти ке, 
као и у дру гим на у ка ма, по ста вље но ли не ра но због по тре бе дру-
штва у ко ме про из вод ња на ме ће кван ти фи ка ци ју вре ме на. Ва жно 
је на по ме ну ти да и та ко ли не ар но схва ће ну бу дућ ност „не ви ди мо 
као кон ти ну и тет раз во ја вре ме на, већ као од сеч ке“34) вре ме на или 
без гра ни чан низ са да шњих тре ну та ка. Си гур ност пред ви ђа ња ра-
сте са скра ће њем вре мен ског пе ри о да у ко ме се до га ђа ји по сма тра-

31) „Сво је вре ме има ју и пе сник, и фи ло зоф, и труд ни ца и ка лен дар. Сво је вре ме има и 
фу ту ро лог! Оно се на зи ва бу дућ ност?“ твр ди бри тан ски књи жев ник Ло ренс Да рел 
(Law ren ce Dur rell), из Во ја Чо ла но вић, оп.цит., стр. 28., као и ита ли јан ски фи ло зоф и 
астро ном Ђор да но Бру но (Gi or da no Bru no, 1548-1600) у сво јој из ре ци „Вре ме је отац 
исти не, ње го ва мај ка је наш ум“ нас под се ћа ју на су бјек ти ви за ци ју вре ме на као људ ске 
тво ре ви не, док аме рич ки пи сац Ви ли јем Гиб сон (Wil li am Gib son, 1948-) твр ди да се 
вре ме кре ће у јед ном прав цу, а на ша ме мо ри ја у дру гом. Ви ди: http://www.brainyqu o te.
com/qu o tes/to pics/to pic_ti me3.html

32) На то нас упу ћу је и Џон Мек хејл (John McHa le), 1922-1978, аме рич ки умет ник, со ци о-
лог и фу ту ро лог шкот ског по ре кла, из Во ја Чо ла но вић, оп.цит., стр. 30.

33) Во ја Чо ла но вић, оп.цит., стр. 30.
34) Дра ган Ђу ри чин, Јо ван То до ро вић и Сте во Ја но ше вић: Стра те гиј ски ме наџ мент, Еко-

ном ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2004. стр. 189.
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ју при че му до ла зе до из ра жа ја ме то де ех страк ци је из са зна тог, ло-
гич ке ве зе, ели ми на ци ја, по твр ђе ност у прак си бли же про шло сти 
и др. Ко ри шће ње ис ку ста ва из про шло сти се сма њу је са про то ком 
вре ме на, а не из ве сност по ста је све из ве сни ја. Про у ча ва њем бу дућ-
но сти ми не из ве сност не уки да мо, већ је сма њу је мо и до во ди мо у 
на ма ра зло жне окви ре.

Исто вре ме но прак са све ви ше не ги ра ли не ар ну по став ку вре-
ме на у ви ду на глих, го то во ре во лу ци о нар них до га ђа ја због ко јих 
се и пред ста ва о вре ме ну из ме шта ка „квант ном“ тј. ско ко ви том 
по и ма њу вре ме на.35) По че так 21. ве ка је обе ле жен пре се дан ским 
слу ча је ви ма у по ли тич кој сфе ри ко ји се при ка зу ју као пси хо ло шки 
„ре стар то ва на“ ствар ност, на на чин као да пре њих ни шта ни је би-
ло. Као да до га ђа ји, исто ри ја и вре ме по чи њу са 2000. го ди ном. 
Но во има од је ка, ста ро се за бо ра вља, а о бу дућ но сти се го во ри пе-
си ми стич ки. Дра стич не про ме не и из не над ни до га ђа ји пу ни сен за-
ци о на ли зма се ни жу у све кра ћим раз ма ци ма и по пут са вре ме ног 
Ар ма ге до на обе ле жа ва ју но ви ми ле ни јум.36) 

И ако све спрем ни ји за ова кве до га ђа је чо век ви ше не рас по-
ла же вре ме ном, са да вре ме рас по ла же чо ве ком. Чо ве ко ва же ља да 
вре ме схва ти као ме ди јум ко јим се сти же до не мо гу ћег и нај бо љег, 
у сми слу „да све што је ов де и сад је ло ше, а та мо и та да би ће са-
вр ше но“37) и пра ви ло да се бу дућ ност за ми шља као „ре а ли за ци ја 
нај бо ље мо гућ но сти са да шњо сти“ 38)  је укот вље на у пе си ми зам 
све де не ре ал но сти и не си гур не бу дућ ност, под на ле том не га тив них 
до га ђа ја у по ли тич кој (дру штве ној) сфе ри. Про шлост се про гла ша-
ва ре лик том и не по треб ним ба ла стом. Ства ра ла штво по су ста је под 
на ле ти ма тех нич ко-тех но ло шког про гре са због че га се сред ства за 
до сти за ње бла го ста ња про гла ша ва ју за циљ и свр ху де ла ња и жи-

35) „ ... још у ра ном бу ди зму (при бли жно 3. век н.е.) по сто ја ла те о ри ја о тре нут но сти (кша
нава да) по ко јој се вре ме, тј. про це су ал ност спољ ног све та и све сти схва та ла квант но. 
Сма тра ло се, на и ме, да про це си не те ку кон ти ну и ра но, већ ско ко ви то, да оно што ми 
до жи вља ва мо као кон ти ну и ран вре мен ски, узроч но-по сле дич ни след, у ства ри пред-
ста вља след ве о ма крат ких вре мен ских је ди ни ца, кша на...“ Ко мен тар Ду ша на Па ји на у 
Во ја Чо ла но вић, „Вре ме – ка ко га фу ту ро ло зи ви де“, оп.цит., стр. 27.

36) Ру ше ње згра да Свет ског тр го вин ског цен тра у Њу јор ку (11.09.2001.) ко је се ви ди као 
пре двор је праг ма тич но мо ти ви са ног ула ска у бли ско и сточ ни и сред ње а зиј ски ме теж 
Ира ка и Ав га ни ста на али и као по че так нис по на мо ћи САД, ме диј ски мон ди ја ли зо ва не 
епи де ми је пти чи јег и свињ ског гри па, пу шта ње по вер љи вих ин фор ма ци ја пре ко сај та 
„Ви ки ликс“, број ни зе мљо тре си, цу на ми ји, по пла ве и по жа ри ве ли ких раз ме ра на раз-
ли чи тим тач ка ма зе мљи не ку гле, атом ски ак ци дент у Ја па ну, уз бур кан се вер Афри ке са 
ра том у Ли би ји и др.

37) Исто, стр. 36.
38) Фе рид Му хић, „Бу дућ ност из ме ђу уто пи је и ан ти у то пи је“, стр. 37.
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вље ња. Исто вре ме но од и гра ва се над вла да ва ње прин ци па Вре ме на 
над прин ци пом Про сто ра, Уто пи ја би ва сме ње на Хе те ро то пи јом. 
То зна чи „уки да ње ес ха то ло ги је про шло сти (ми то ви, ге не а ло ги ја) 
од но сно бу дућ но сти (иде ал на за јед ни ца, иде ал ни по ре дак) јед ном 
“ес ха то ло ги јом” са да шњо сти (ов де, са да, ту), ко ја им пли ци ра про-
стор не про мен љи ве, рас по ре ђи ва ње. Ако је Уто пи ја ме сто ко јег 
не ма ниг де, он да је Хе те ро то пи ја ме сто ко је мо же би ти би ло где. 
Рас по ре ђи ва ње зна чи стал ну про ме ну гра ни ца, оне мо гу ћу је ин сти-
ту ци о на ли за ци ју у ка те го ри ја ма тра ди ци о нал не по ли тич ке те о ри-
је, и до во ди у пи та ње ка те го ри је Тра ди ци је и Иден ти те та.“39) Ова 
тран сфор ма ци ја људ ске пер цеп ци је и ми шље ња, као и од но са ко ји 
из ње га про из и ла зе сли ва ју по ли тич ку сфе ру на са да шњост ко ја 
до би ја но ву аген ду. Аген ду ко јом се чо век раз вла шћу је да упра вља 
сво јом суд би ном, пла ши стал но шћу кри за и не пред ви ди во шћу шо-
ко ва и на во ди да „гло бал на пи та ња тра же гло бал не од го во ре“.

СТВАРНОСТ ИЛИ ИЛУЗИЈА  
ПРЕДВИЂАЊА У ПОЛИТИЦИ

Пред ви ђа ње у по ли ти ци мо же мо по сма тра ти и као на уч ну ди-
сци пли ну у по во ју, ко ја ства ра ве ли ки про стор за си нер ги је све ко-
ли ког са зна ња. Ма да и да ље оста је пи та ње да ли је у пи та њу пред-
ви ђа ње или при ви ђе ње.

У на у ци, као и у по ли ти ци је ис прав но ко ри сти ти те зе пред ви-
ђа ња ако су те зе за сно ва не на зна њу, од но сно ако су уте ме ље не на 
на уч но до ка за ним и на уч но исти ни тим чи ње ни ца ма. Све до ци смо 
да на том пла ну нај ви ше на по ра ула же еко ном ски и тех но ло шки 
сек тор по при ро ди сво је де лат но сти и де лат не ор јен та ци је, ме ђу-
тим по след њих де це ни ја на у ка по ку ша ва да за ђе и у по ље пред ви-
ђа ња у по ли ти ци, спор ту, на сто ји да до ку чи зе мљо тре се, ура га не, 
кли мат ске про ме не, да пред ви ди по тро шњу при род них ре сур са, 
по раст ста нов ни штва, ми гра ци је, из бо ре и сл.

Пред ви ђа ње у по ли ти ци, на ста ло на тлу САД 60-тих го ди на 
про шлог ве ка у окви ри ма вој них ком па ни ја, је у по чет ку има ло за 
циљ да пред ви ди и од ре ди стра те ги ју бу ду ћег ну кле ар ног ра та, да 
ту стра те ги ју учи ни упо тре бљи вим ин стру мен том по ли ти ке.40) Ка-
сни је, то ком чи та вог Хлад ног ра та обо је ног ну кле ра ном прет њом, 

39)  Па вле Ми лен ко вић, „Гра ни це ре ги о на: хе те ро то пи ја ииден ти те та. Епи сте мо ло шки 
аспект“, стр. 201.

40) Paul Dic kson, Think Tanks, 1972.
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пред ви ђа ње у по ли ти ци се раз ви ја ло у раз ли чи тим прав ци ма али 
увек са јед ним на сто ја њем - да за до во љи од ре ђе не по тре бе. Те по-
тре бе се кре ћу у ра спо ну од пре ва зи ла же ња не ке нео д луч но сти, 
од но сно оправ да њу не ког из бо ра, до оних ко је су у слу жби раз во ја 
на у ке о по ли ти ци тј. епи сте мо ло шког, ака дем ског, ду хов ног раз во ја 
и на кра ју као во дич за ак ци ју. Сва ка од на ве де них смер ни ца пред-
ви ђа ња у по ли ти ци има сво је до бре и ло ше стра не. За све њих је 
ка рак те ри стич но да су из вр ше не за не ко га и од стра не не ко га, са 
ци љем са зна ва ња бу дућ но сти по ли тич ке по ја ве, оправ да ва ња од-
ре ђе ног из бо ра или у про стом лар пур ла ри стич ком за до во ље њу ма-
са код ко јих је по треб но утвр ди ти по што ва ње пре ма вла да ју ћим, 
без об зи ра на њи хо ве по те зе и вред но сти ко је за го ва ра ју.41) За ни-
мљи ви су све че шћи по ку ша ји пред ви ђа ња ре зул та та по ли тич ких 
из бо ра или ни воа по пу лар но сти (реј тин га) пу тем ра зних ан ке та. 
Ме ди ји че сто ко ри сте та кве ин фор ма ци је да уве ћа ју ти раж или гле-
да ност, док по ли ти ча ри ко ри сте та кве ин фор ма ци је ка ко би уочи ли 
нај ве ро ват ни је ис хо де или са др жин ски уна пре ди ли сво је кам па ње 
у бу дућ но сти.

Струк ту ре вла сти и мо ћи ши ром све та ула жу ин те лек ту ал не 
на по ре и фи нан сиј ску по др шку овој вр сти де лат но сти ка ко би се 
при пре ми ли за бу ду ће до га ђа је и усме ри ли пре ма оним бит ним, са 
што је мо гу ће ма ње ри зи ка. При то ме ко ри сте услу ге тзв. „фу ту ри-
ста“ или „прог но сти ча ра“, као и раз ли чи тих мар ке тин шких аген-
ци ја, „think-tank“ удру же ња, ин сти ту та, ре но ми ра них по је ди на ца 
и „спин док то ра“ ко ји узи ма ју у об зир све до са да шње и тре нут не 
по дат ке, као на уч ни те мељ на ко јем се раз ви ја ју ис тра жи ва ња и 
оче ки ва ња из бу дућ но сти.

Не ка да су пред ви ђа ња у по ли ти ци би ла оба ви је на сте пе ном 
тај но сти, да нас су оне тран спа рен тан пеј заж мо гу ћих бу дућ но сти, 
ра спон мо гућ но сти и по тен ци јал них дис кон ти ну и те та ко ји, ка ко 
твр де не ки ауто ри, би тре ба ло да нам отво ри пут ши ро ког са гле да-
ва ња раз вој них мо гућ но сти ко је би ина че про пу сти ли да уочи мо. 
У са мим по че ци ма, на уч но пред ви ђа ње по ли тич ких по ја ва се сво-
ди ло на тех ни ци стич ко за мр за ва ње све та, ње го ву објек ти ви за ци ју 
ко ја је ис кљу чи ва ла онај ње гов нај не пре дви дљи ви ји део – са мог 
чо ве ка. На тај на чин оно се кре та ло у апо ри ја ма тј. уко ли ко су ње-
не прог но зе би ле успе шни је уто ли ко је отво ре ност ка бу дућ но сти 
би ла ма ња, пр вен стве но због сво ђе ња чо ве ка на обје кат. На тај на-

41) Ален Грас, Фу ту ро ло ги ја, оп.цит., стр. 3-4.
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чин је и ствар ност би ла ви ше кон тро ли са на по ли ти ком и на у ком у 
слу жби по ли ти ке због че га је по ли тич ки си стем по ста јао ра ци о-
нал ни ји, али је чо век по ста јао све не сло бод ни ји. Од тог вре ме на до 
да нас пред ви ђа ње је ево лу и ра ло од про ро штва са твр дим хи по те-
за ма и де тер ми ни стич ким сце на ри ји ма ка ме ком убе ђи ва њу, са ве-
то да ва њу и пре по ру ка ма. Др жа ве ни су ви ше ис кљу чи ви „вла сни-
ци бу дућ но сти“, а „екс пер ти-прог но сти ча ри“ ко је су та кве др жа ве 
ан га жо ва ле су по че ли да твр де да не зна ју баш све. Због то га они 
да нас опре зно ма пи ра ју бу дућ ност на на чин да (над)на ци о нал ним 
кре а то ри ма по ли ти ке или на ла го дав ци ма, по ну де ви зи ју ка ко би 
свет мо гао да ево лу и ра, иден ти фи ку ју ћи мо гућ но сти и по тен ци јал-
не као и не га тив не раз во је до га ђа ја ко ји би мо гли да угро зе по ли-
тич ке ак ци је. Кри тич ки осврт и на ова кво де ло ва ње прог но сти ча ра 
у пред ви ђа њу по ли ти ке се сво ди на за па жа ње да ка да год се пред-
ви ђа ње пот чи ни вла да ју ћим иде ја ма, по ли тич ким пла но ви ма и по-
тре ба ма оно гу би оштри цу ви зи о нар ства, ства ра ла штва, моћ до-
но ше ња но вих иде ја или про сто моћ уви ђа ња бу дућ но сти, ње них 
пра ва ца, трен до ва, кри тич них та ча ка и раз во ја до га ђа ја. Она та да 
по ста је роб тзв. „ре ал но сти“ сте рил но кон зер ви ра ју ћи и обе сми-
шља ва ју ћи ствар ност. Сво јим де ло ва њем упа да у сво је вр сну де ка-
ден ци ју и вла сти ту су прот ност, ула зе ћи у не мо гу ћу и илу зор ну ми-
си ју „ове ко ве ча ва ња“ и то та ли за ци је јед ног дру штва, јед ног све та.

Не из ве сност и не си гур ност бу ду ћих до га ђа ја, у сми слу на ше 
оме ђа но сти за њи хо во си гур но и по у зда но пред ви ђа ње, је ста ње 
при ро де људ ског пред ви ђа ња али не и са ме при ро де фе но ме на. Чо-
век, би ло на ла го да вац, би ло прог но сти чар, је тај ко ји има мањ ка-
вост и су бјек тив ност ко ја се не мо же у пот пу но сти укло ни ти, али 
се мо же убла жи ти, па чак и пре тво ри ти у пред ност. Та ко да на ше 
на сто ја ње да са гле да мо по ја ве у по ли ти ци не ће би ти усме ре не на 
њи хо ву ели ми на ци ју, већ на раз у ме ва ње њи хо ве при ро де и пред у-
зи ма ње од го ва ра ју ћих ак ци ја.42)

Пред ви ђа ње бу дућ но сти нпр. те жи шних пра ва ца са вре ме них 
ме ђу на род них од но са и стра те ги ја де ло ва ња се да нас пре ма не ким 
ауто ри ма од ви ја у три сме ра. Пр ви при па да гру пи пред ви ђа ња ко-
ја за го ва ра ју „пре о бра же ни свет“ у „бу дућ но сти без из не на ђе ња“ 

42) Ин те ре сан тан је при мер вир ту ел не ин тер нет стра ни це под на зи вом „Евро па 2020“, ко ја  
пред ста вља на пор ти ма ис тра жи ва ча и њи хо вих парт не ра по све ћен пред ви ђа њу по ли-
ти ке Европ ске уни је на на чин да пру же и об је ди не ино ва тив не са др жа је ка ко би уна-
пре ди ли ка па ци те те Европ ске уни је у су че ља ва њу са иза зо ви ма 21. ве ка. Ви ди: http://
www.eu2020.org   
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и „те жи шне прав це ме ђу на род них од но са по сле гло бал не кри зе 
као про ме не ко ји ма се ни шта не ме ња“ и код ко јих је пре по ру че но 
упра вља ње пре ко по сто је ћих мул ти ла те рал них уста но ва „по ступ-
но по пра вља них опре зним по де ша ва њи ма и че шћим ис пра вља њем 
кур са де ло ва ња.“43) За ова кву гру пу пред ви ђа ња до бар при мер је 
де це ниј ско ис ку ство у ма пи ра њу гло бал не бу дућ но сти по мо ћу ана-
ли за и про је ка та РАНД кор по ра ци је (RAND – Re se arch and De ve-
lop ment),44) сце на риј ских мо де ла На ци о нал ног оба ве штај ног са ве-
та за по тре бе цен та ра мо ћи и упра вља ња у САД45) или ин тер ди сци-
пли нар ног ис тра жи ва ња трен до ва ко ји од ре ђу ју бу ду ћу одр жи вост 
дру шта ва и све та у це ли ни а од но се се на кли му, енер ги ју, хра ну, 
по љо при вре ду и жи вот ну сре ди ну ши ром све та, ко ју ра ди Свет ски 
ин сти тут за (п)осма тра ње (Wor ldwatch In sti tu te).46)

Дру ги смер чи ни про цес тзв. „де гло ба ли за ци је“, са сво јим про-
то го ни сти ма Бе лом (Wal den Bel lo), Кеј нсом (John Maynard Keynes) 
и По ла ни јем (Karl Po lanyi), ко ји пре по ру чу ју ре ше ња ко ја под ра-
зу ме ва ју крај ње „пре се ца ње до са да шњег про це са гло ба ли за ци је 
бре ме ни тог спле том кри за“ и ки да ње „про жи ма ју ћих ве за ме ђу за-
ви сно сти“ ко је озна ча ва ју „узро ком увла че ња це ло куп ног чо ве чан-
ства у гло бал ну мре жу не пра вед не и по губ не над мо ћи јед не др жа-
ве и јед ног си сте ма.“47)

И по след њи, тре ћи смер, ко ји по зи ва на „сме ле ис ко ра ке“ и 
„ви ше стру ке ко ре ни те из ме не“ у при ла зу про бле ми ма ме ђу на-
род них од но са, упу ћу је нас да је гло бал на кри за при ли ка за „про-
на ла же ње упра вљач ких ре ше ња по де сних за на ста ју ће гло бал но 
мре жно дру штво“ али и од у ста ја ње од вла да ња пре ма за ста ре лим 
„ма па ма пре ва зи ђе ног ми шље ња“ ко је иза се бе има „по раз не по-
сле ди це из бе га ва ња и оду го вла че ња ускла ђе них чи ње ња“, ка ко би 
на при ме рен на чин упра вља ли са да шњо шћу и та ко лак ше уви ђа ли 
те жи шта бу ду ћих пра ва ца ме ђу на род них од но са. Гу руи овог сме ра 
су Ен-Ма ри Сло тер (An ne-Ma rie Sla ug hter) ко ја „умре же но шћу“, 
као осо би ном све та у ко ме жи ви мо, уве зу је сва дру штва са САД 

43) Је ли ца Сте фа но вић-Штам бук, „Пред ви ђа ња те жи шних пра ва ца ме ђу на род них од но са 
по сле гло бал не кри зе“, По ли тич ка ре ви ја, стр. 304-305, 305-313.

44) Ви ди: www.rand.org 
45) Ви ди: Na ti o nal In te li gen ce Co un cil 2025 Glo bal Trends: A Tran sfor med World (Fi nal Re-

port) или Na ti o nal In te li gen ce Co un cil  Se cu rity En vi ron ment 2025 Fi nal Re port (09. Jun 
2008.)

46) Ви ди: www.wor ldwatch.org 
47) Је ли ца Сте фа но вић-Штам бук, оп.цит., стр. 305. и 313-325.
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у сре ди шту мре жне по ве за но сти и ко му ни ка ци је и Ви ли јамс Тап-
скот (Wil li ams Tap scott) ко ји по зи ва на са рад њу „без над ре ђе но сти 
и под ре ђе но сти“, без де о ба и хи је рар хи ја.48)

На жа лост, у по ли ти ци ни је ре дак слу чај да се бу дућ ност, а са 
њом и по ли тич ке по ја ве, „спи ну ју“ од но сно на мер но или план ски 
по кре ћу уским стра нач ким, др жав ним, ин сти ту ци о нал ним или 
про сто ин те ре си ма кру го ва мо ћи, а да се при то ме не са гле да ва-
ју по сле ди це са ко ји ма се мно го ду же жи ви не го што се утро ши 
вре ме на за ге не ри са ње та квог „пред ви ђа ња“. Не кад су по гре шна 
пред ви ђа ња ре зул тат сла бе ин фор ми са но сти и по зна ва ња при ро-
де по ли тич ке по ја ве, огра ни че но сти прог но сти ча ра и дру гих ре-
кли би смо објек тив них раз ло га. Ме ђу тим про блем на ста је ка да је 
по гре шно пред ви ђа ње ре зул тат на мер но пре ви ђа них ин фор ма ци-
ја, ма ни пу ла ци је људ ском при ро дом и при ро дом по ли тич ке по ја ве 
као из во ри шта илу зи о ни зма,49)об ма не, не мо рал ног и нео д го вор ног 
по на ша ња прог но сти ча ра и/или на ла го дав ца или на мер ног иза зи-
ва ња на глих до га ђа ја50) ко ји у осно ви има ју ја сан циљ (нпр. лич на 
ко рист, по тре ба за кон тро лом и упра вља њем, по тре ба за одр жа њем 
на вла сти, одр жа ва ње по што ва ња и ути ца ја, ства ра ње свет ске вла-
де или свет ског дру штва (на ци је), овла да ва ње ту ђим ре сур си ма и 
др.). 

Оп ти ми стич ке ви зи је по ли тич ких про це са у бу дућ но сти су 
се мно го пу та сво ди ле на про блем ма те ри јал ног бла го ста ња. На-
сто ја ње да се до мог не мо ху ма ни је бу дућ но сти се че сто пре тва-
ра у на сто ја ње, а не рет ко и бор бу, за дру штво из о би ља. Чо ве ко-
ва сло бо да, са мо ре а ли за ци ја, про ду хо вље ње и обо же ње ста вља се 
у ап со лут ну за ви сност од ра ста тех нич ко-тех но ло шке мо ћи, ко ја 
сво јом не кон тро ли са но шћу и до ми на ци јом мо же уни шти ти осно-
ву људ ског оп стан ка – ду шу и при ро ду.51) Не рет ко, пред ви ђа ње у 
по ли ти ци је на сто ја ње вла да ју ће иде о ло шке па ра диг ме да од би је 
су штин ску упи та ност о сми слу ко ји по при ма исто ри ја и о ме сту 
чо ве ка у про сто ру и вре ме ну52) скла ња ју ћи сво ја усме ре ња са ху-
ма ни за ци је свих де ло ва ња. За тим упо тре ба фу ту ро ло ги је и фу ту-

48) Исто, стр. 305. и 325-330.
49) Дра ган Си ме у но вић, Увод у по ли тич ку те о ри ју, стр. 64-70.
50) Ви ди http://www.un-fre e zo ne.org/blo om fi eld_7.html (Lin coln P. Blo om fi eld, A World Ef fec

ti velyCon trol led by The Uni ted Na ti ons, In sti tu te for De fen se Analyses, Study Me mo ran dum 
No. 7, March 10, 1962.)

51) Ми ла дин Жи во тић, „Фу ту тро ло ги ја и уто пи ја“, оп.цит., стр.51.
52) Ален Грас, Фу ту ро ло ги ја, оп.цит., стр. 10.
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ро ло шких пред ви ђа ња, за сно ва них на иде ја ма тзв. „тех но ло шког 
оп ти ми зма“, по тро шње и ма те ри јал ног бла го ста ња као ин стру мен-
та би ро кра ти зо ва них иде о ло ги ја, за рад ста би ли за ци је по сто је ћих 
по ли тич ких си сте ма53). 

Ре зул та ти пред ви ђа ња се, још од кра ја 70-тих го ди на, си сте-
мат ски угра ђу ју у све о бу хват на пла ни ра ња бу дућ но сти ко ју пост-
мо дер ни сти и кри ти ча ри ин ду стри ја ли зо ва ног са вре ме ног дру-
штва ви де као на чин да се ја ча моћ и власт над чо ве ком, гу ше ства-
ра лач ке мо гућ но сти, спре ча ва ства ра ње „но вих вред но сти и но ве 
кул ту ру ко ја би би ла из раз осло бо ђе ног чо ве ка“.54) Та ко ђе, кри ти ке 
се жу и до тле да се фу ту ро ло шко пла ни ра ње оп ту жу је да пот чи ња-
ва чо ве ка еко ном ској ну жно сти и по ли тич кој мо ћи, као и да се због 
то га „од нос ци ље ва и сред ста ва окре ће на гла ву“, а по слу шни гра-
ђа нин ко ји „слу жи еко но ми ци и по ли ти ци...на док на ду за ту вер ну 
слу жбу до би ја у оној бу дућ но сти ко ја не ма ни ка кве до дир не тач ке 
са са да шњо шћу“55). 

Ка сни је отре жње ње од идо ло шких ма ни пу ла ци ја и илу зи о ни-
зма до но си тзв. кри тич ка фу ту ро ло ги ја ко ја нас су о ча ва са ре ал-
ним про бле ми ма не кон тро ли са ног ра ста и по тро шње, екс пло а та-
ци је при род них ре сур са и де гра да ци је жи вот не сре ди не, не ус кла-
ђе но сти фи нан си ја и ре ал не еко но ми је, про из вод ње хра не и ра ста 
ста нов ни штва и др. На жа лост кри тич ка фу ту ро ло ги ја „ни је и не 
же ли (и не мо же) би ти она те о ри ја ко ја мо же да ме ња со ци јал не 
усло ве са вре ме них (еко ло шких) кри за.“56)

Че сто је пред ви ђа ње у по ли ти ци и про ду же так сна о „пред-
гре хов ном“ го спо да ре њу при ро дом и све му оном што је чи ни, 
укљу чу ју ћи и љу де. Оно је сан о веч но сти, трај но сти, не про мен-
љи во сти, из ве сно сти. Сан о обо го тво ре њу, ко ји се увек су о ча ва са 
не у мит но шћу људ ске про ла зно сти, не ре дом, нео че ки ва ним про ме-
на ма, смр ћу.

Ка ко по ми ри ти ан ти по де по ли ти ке у ви ду ствар но сти и илу зи-
је, би ло да су оне оде ве не у при ви де или у об ма не? Ка ко са гла си ти 
пред ви ђа ње та кве при ро де? Пре ма Си ме у но ви ћу „кључ раз ре ше-
ња про ти ву реч но сти илу зи је и ствар но сти (у по ли ти ци, Б.Р.) ни је 
ни у утвр ђи ва њу њи хо ве су прот но сти, ни у опре де ље но сти за јед-

53) Ми ла дин Жи во тић, „Фу ту тро ло ги ја и уто пи ја“, оп.цит., стр. 52.
54) Исто, стр. 60.
55) Исто, стр. 60.
56) Исто, стр. 53.
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ну од њих, не го у њи хо вом из ми ре њу“.57) Као што је из ве сно да је 
пред ви ђа ње од ди рект ног ин те ре са за по ли ти ку и кру го ве мо ћи, 
та ко је из ве сно да је по ли ти ка у ства ри пред ви ђа ње, да је на „сре-
до кра ћи при ро де и умет но сти“, те да се не мо же од ре ћи илу зи о-
ни зма. На ко ју ће стра ну тас пре ваг ну ти за ви си од на ше од лу ке, и 
као на ла го дав ца, упра вља ча, и као прог но сти ча ра, ис тра жи ва ча. У 
тој све сној и са ве сној од лу ци је кључ име ни тељ по ми ре ња ове две 
крај но сти. Ми смо ти ко ји им да ју вред но сни пред знак. Ми смо ти 
ко ји илу зи о ни зму по ли ти ке и пред ви ђа ња у по ли ти ци да ју свр хо-
ви тост сво јим мо рал ним де ло ва њем, ко је под ра зу ме ва од го вор ност 
и спрем ност на труд за оп ште до бро.

* 
*   *

Ни ко ви ше не до во ди у пи та ње да су свет у ко ме жи ви мо и 
ствар ност ко ја нас окру жу је сло же на. Исто та ко ни ко ви ше не сум-
ња да је за рад „на уч но сти“ по треб но та кву ствар ност упро сти ти, 
ка ко би се њом лак ше упра вља ло. У све у куп ној сло же но сти ко ја 
се ве о ма бр зо ме ња пред ви ђа ње у по ли ти ци ће има ти све те жи за-
да так и све ма ње про сто ра и вре ме на за ства ра лач ко са гле да ва ње 
бу дућ но сти. Да ли то зна чи да ће пред ви ђа ње у по ли ти ци би ти све 
сти шње ни је ну жно шћу да бу де окрет ни је, флек си бил ни је и праг-
ма тич ни је или ће се све ви ше то ну ти у ре ла ти ви за ци ју и скеп су 
по сма тра них по ја ва?

На јед ној стра ни фу ту ро ло зи пре по ру чу ју да се ми сли крат-
ко роч но, да се при зна вла сти то не зна ње, да се спе ци ја ли зи ра од-
ре ђе на област и на пу сти те жња ка до се за њу са зна ња о оп штој бу-
дућ но сти, као и да се прог но сти ча ри усме ра ва ју ма ње на при чу, а 
ви ше на слу ша ње.58) На сли чан на чин нас пла не ри све та упу ћу ју 
сло га ном „го спо да ри ти бу дућ но шћу, су о чи ти се са про ме ном“59) 
или као што је про ро чи ца Пи ти ја из Дел фа, пре ко сво јих све ште ни-
ка, слу жи ла као са ве то дав ни осло нац ан тич ким вла да ри ма, та ко по 
ана ло ги ји и „фу ту ро ло ги ја (предс)ка зу је на шим прин че ви ма шта 
мо гу да учи не...да би оста ли прин че ви!“60)

На дру гој стра ни на у ка, а са њом и ње на „пер ја ни ца“ – пред-
ви ђа ње, све ма ње мо же да твр ди да зна исти ну. Она све ма ње зна, 

57) Дра ган Си ме у но вић, Увод у по ли тич ку те о ри ју, оп.цит., стр. 70.
58) The Eco no mist, „The fu tu re of fu tu ro logy, Think small, think short—and li sten“, De cem ber 

30th 2007.
59) Raymond Aron, Les Désil lu si ons du pro grès, p. 288.
60) Ален Грас, Фу ту ро ло ги ја, оп.цит., стр. 47.
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а све ви ше сум ња. Не мо же ни да се по ди чи да је у не што си гур на. 
Си гур на је да ни је ни у шта си гур на. Си гур на је да је све ре ла тив но 
и да оно што је да нас ни је исто што и су тра. Има мо ли на де лу ре-
ла тив ну исти ну, исти ну са да шњо сти? Ако је са да шњост ме ра све-
ко ли ке ствар но сти он да је све што је са да оно што је сте. Већ су тра 
она то ви ше ни је. Ре ла тив на исти на. Исти на ко ја је са мо да нас и 
ов де. Ко ли ко су тра она је ре ла тив ност, а „исти на“ је оста ла про-
шло сти. Сле де ће га да на ње или ви ше не ма или је не ко сти гао да је 
про гла си за „не и сти ну“. Ма ло то га за ве ка јед ног чо ве ка оп ста не, 
а да га у сле де ћем већ не по ни шти, пре пра ви, до ра ди или пот пу но 
из о кре не дру ги чо век. У та квом рит му на у ка ко ја по тра жу је исти ну 
трај но сти и пред ви ђа ње ко је про у ча ва из ве сну бу дућ ност по ста ју 
усит ње но и ума ње но (са)зна ње. Све је ви ше на уч ни ка, ака дем ских 
гра ђа на и при пад ни ка епи сте мо ло шких за јед ни ца ко ји отво ре но 
го во ре да не што не зна ју – а по нај ма ње шта ће би ти. Ако они не 
зна ју, ко би тре бао и мо гао да зна? Дру ги опет го во ре да зна ју, збу-
њу ју ћи нас све ви ше. Јед ни зна ју да не зна ју, а они ко ји не зна ју 
при ча ју да зна ју. На уч ни ци, ис тра жи ва чи, прог но сти ча ри и др. ко-
ји зна ју да не зна ју су на Со кра то вом пу ту да не што и са зна ју. Дру-
ги, те шко да ће сем се бе убе ди ти би ло ко га шта ствар но зна ју, ако 
зна ју уоп ште.

За не ке ауто ре ова ис хо ди шта и на чи ни пред ви ђа ња (у по ли-
ти ци) су пи та ње оп стан ка. Они са за бри ну то шћу по сма тра ју ка ко 
ће из гле да ти свет у ко ме се бу дућ ност са гле да ва све ма ње из угла 
не на уч них аспе ка та кул ту ре и ху ма ни за ци је про це са и де ло ва ња, а 
све ви ше из на уч но-тех нич ког угла. Бри не их и уко ли ко се пи та ње 
пред ви ђа ња у по ли ти ци све де на иде о ло шку ра ван ка да је скло но 
не и сти ни, об ма ни и са мо об ма ни или уко ли ко сред ства за до сти за-
ње (са)зна ња и са мо ре а ли за ци је по ста ну са ма се би свр ха, а пар ци-
јал ни ци ље ви се про гла се оп штим? Ова пи та ња су све при сут ни ја 
и код пред ви ђа ња у по ли ти ци и уоп ште код фу ту ро ло ги је, као гран-
ској и срод ној ди сци пли ни.

Ка ко ис пу ни ти је дан од по сту ла та пред ви ђа ња да се пред ви де 
ко ра ци ко ји ће до не ти нај ма ње ште те или нај ве ћу ко рист, а са чу ва-
ти се од упа да ња у еко но ми за ци ју или по ли ти за ци ју пред ви ђа ња, 
у ну жност ефи ка сно сти или ин стру мен та ли за ци је ко ја не ми нов но 
ума њу је есен ци ју сва ког пред ви ђа ња – исти ни тост, но во са зна ње, 
но во ре ше ње. 

У све ту у ко јем по сто ји мо ре ин фор ма ци ја на ма мањ ка ју оне 
ко је су нам нео п ход не. У све ту ко ји ну ди не ве ро ва тан из бор све га 
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и сва че га на ма мањ ка спо соб ност и же ља да ода бе ре мо оно пра во. 
Уме сто про на ла же ња нај бо ље мо гу ће од лу ке, ми се за до во ља ва-
мо оном ко ја нам до ђе пр ва или ко ја нам се учи ни при хва тљи вом. 
Исти на ко ју са гле да ва мо је исти на јед ног тре нут ка, јед ног ме ста 
ко је смо ми ода бра ли. Из та кве ре фе рент не тач ке ми пред ви ђа мо 
до га ђа је и про це се у по ли ти ци. Из та кве по зи ци је и ста ња све сти 
ми са гле да ва мо и про у ча ва мо бу дућ ност. Ме ђу тим, из та ко све сно 
ода бра не „сти шње не ра ци о нал но сти“ ми не мо же мо да са гле да мо, 
про у ча ва мо и пред ви ди мо до га ђа је у по ли тич кој сфе ри. Са већ по-
сто је ћим огра ни че њи ма људ ске при ро де и уз све сно по ри ну ће у 
огра ни ча ва ње и не мо рал не по ступ ке, ви зи ја бу дућ но сти ће би ти 
све да ља од нас. Сво ђе ње ис кљу чи во на ес ха то ло ги ју са да шњо-
сти ко ја но си ло ги ку ефи ка сно сти, праг ма тич но сти и по ди за ња 
сред ства на пи је де стал ци ља са зна ња утр ну ће сва ку људ скост и 
прет по став ку са мо ре а ли за ци је и обо го тво ре ња. Обе сми сли ће сва-
ки сми сао. Не ста ће пред ста ве о бу дућ но сти, а пред ви ђа ње као чо-
ве ко ва при род на по тре ба и ста ње по ста ће са мо још је дан ре ликт 
про шло сти, са не са гле ди вим по сле ди ца ма.

Blazo M. Radovic
FORECASTING IN POLITICS

Summary
Forecasting in politics is a social phenomenon offering 
alternative solutions towards embodiment of the common 
good as the objective of any policy, through clever bal
ance between scientific and nonscientific, nature and art, 
with more or less success.  Politics itself is in fact fore
casting.  This feedback between forecasting and politics 
brings forth numerous methods and techniques, while 
continually improving and enhancing the knowledge of 
the future.  Simultaneously, forecasting in politics is not 
without limits, which on one side may be the current sci
entific achievements and, on the other, various forms of 
abuse or manipulation. Forecasting in politics is always 
faced with sensational views and endless limitations. As 
the true anchor of human nature, it is in constant search 
for new knowledge aimed at improving security, stability 
and sustainability of our societies, but also in permanent 
danger from economization, politicization, instrumental
ization and other forms of illusions, as a consequence of 
inert practice or deliberate intention.  What value prefix, 
power and success will forecasting in politics achieve, de
pends on the conscious, conscientious and moral choices 
of every one of us.  
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