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УВОДНИК

     
 По што ва не ко ле ге, пред ва ма се на ла зи пр ви број ча со пи са 

Срп ска по ли тич ка ми сао за 2013. по све ћен ана ли зи иден ти те та у 
кон тек сту са вре ме них де мо крат ских про це са. Са вре ме но дру штво 
до но си са со бом ве ли ки број иза зо ва фор ми ра њу иден ти те та као 
што су мо дер ни за ци ја, со ци јал ни кон флик ти, вр то гла ви раз вој тех
но ло ги је, гло ба ли за ци ја, тран зи ци ја, ин ди ви ду а ли за ци ја. У том сми
слу, у овом бро ју мо же те на ћи ве о ма зна чај не ра до ве ко ји се ба ве 
овом ком плек сном те ма ти ком, са по себ ним освр том на на ци о нал ну 
при пад ност. На са мом по чет ку се на ла зи рад На де Ра ду шки ко ји ана
ли зи ра ста нов ни штво Ре пу бли ке Ср би је ба ве ћи се кван ти та тив ним 
и ква ли та тив ним ет но де мо граф ским про ме на ма ко је су се де си ле у 
пе ри о ду из ме ђу два по пи са ста нов ни штва. У ње му се ука зу је на пра
вац и ин тен зи тет про ме на у ет нич кој струк ту ри Ср би је ко је су на
ста ле као ре зул тат раз ли чи те по пу ла ци о не ди на ми ке, по ли тич ких, 
со циоеко ном ских, кул тур них и дру гих чи ни ла ца. Ср би ја се, та ко ђе 
су о ча ва са озбиљ ним по сле ди ца ма на ста лим као ре зул тат не у спе
шне тран зи ци је. Про цес тран зи ци је се у Ср би ји по ка зао у нај го рем 
мо гу ћем све тлу и до вео је до ра ста си ро ма штва и не за по сле но сти. 
Због то га тре ба по ме ну ти и рад ко ји се ба ви нај ва жни јим по ли тич
ким узро ци ма спо ре и те гоб не тран зи ци је у Ср би ји ауто ра Ог ње на 
При би ће ви ћа. На ро ди на Бал ка ну се су о ча ва ју и са ве ли ким бро јем 
про бле ма ко ји се ти чу очу ва ња њи хо вог иден ти те та. Мул ти кул ту
рал ност, мул ти кон фе си о нал ност и мул ти на ци о нал ност као глав не 
ка рак те ри сти ке др жа ва на Бал ка ну до во де до про бле ма оства ри ва
ња склад ног су жи во та на про сто ри ма где је су срет раз ли чи то сти 
не из бе жан. У та квим сре ди на ма је ве о ма зна ча јан раз вој ди ја ло га 
и то ле ран ци је, па је ана ли за Бра ни сла ва Сте ва но ви ћа ко ја се ба ви 
про бле мом то ле ран ци је у са вре ме ном де мо крат ском дру штву од из
у зет не ва жно сти. 

На кон глав не те ме бро ја сле ди ру бри ка по све ће на про бле му ге
о по ли ти ке и без бед но сти др жа ве. У овом де лу се кла си фи ку ју спољ
ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве, раз ма тра 
нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам у ме ђу на род ним од но си ма и сту
ди ја ма без бед но сти, као и ге о по ли ти ка у кон тек сту пра ва и иде о
ло ги је.



           

      
       

 По ред ове две ру бри ке у овом бро ју мо же те на ћи и ру бри ку 
,,Огле ди и сту ди је“ ко ја се, та ко ђе, ба ви ве о ма ак ту ел ном пи та њи
ма, као и ру бри ка по све ће на огле ди ма, при ка зи ма и по ле ми ка ма.

По што ва не ко ле ге оба ве шта ва мо вас да је Ре дак ци ја ча
со пи са од лу чи ла да ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју 
за до во љи ти ви ше стан дар де, ка ко у ода би ру те ма, та ко и ка да 
се ра ди о про це ду ри ре цен зи ра ња. Из тих раз ло га мо ли мо све за
ин те ре со ва не за об ја вљи ва ње у на шем ча со пи су да има ју у ви ду 
ову на по ме ну. Пре ци зни ја упут ства за пре да ју ра до ва на ла зе се на 
кра ју сва ког бро ја ча со пи са Срп ска по ли тич ка ми сао. Рок за пре да
ју ра до ва за сле де ћи број је нај ка сни је до 05. ма ја 2013.
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Нада Радушки
Институт за политичке студије, Београд

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ 
СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ ПО 

ПОПИСУ 2011. ГОДИНЕ*

Сажетак 
У ра ду се ана ли зи ра ста нов ни штво Ср би је (без Ко со ва и 

Ме то хи је) пре ма нај но ви јем по пи су из 2011. го ди не, са по себ ним 
освр том на кван ти та тив не и ква ли та тив не ет но де мо граф ске про ме-
не ко је су се де си ле у по след њем ме ђу по пи сном раз до бљу (2002-
2011). Дат је пре глед на ци о нал не струк ту ре Ре пу бли ке Ср би је по 
те ри то ри јал ним це ли на ма (Ср би ја-се вер и Ср би ја-југ), ре ги о ни ма 
(Бе о град ски ре ги он, ре ги он Вој во ди не, ре ги он Шу ма ди је и За пад-
не Ср би је и ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је), а у окви ру њих по 
обла сти ма и оп шти на ма. Ис так нут је зна чај фак то ра ко ји де тер-
ми ни шу и ме ња ју ет нич ку сли ку по је ди них под руч ја, као што су  
ет нич ки ди фе рен ци ран при род ни при ра штај, раз ли ке у ми гра ци о-
ном сал ду по на ци о нал но сти  и про ме не при ли ком из ја шња ва ња о 
на ци о нал ној при пад но сти. Та ко ђе, ана ли за про стор ног раз ме шта ја 
ста нов ни штва Ср би је је по ка за ла из ра жен про цес ет нич ке хо мо-
ге ни за ци је ка рак те ри сти чан за при пад ни ке по је ди них ет нич ких 
за јед ни ца. Ет но ста ти стич ки по да ци по след њег по пи са ста нов ни-
штва не сум њи во су од ве ли ке ва жно сти јер ука зу ју на пра вац и 
ин тен зи тет про ме на у ет нич кој струк ту ри Ср би је што  је ре зул тат 
раз ли чи те по пу ла ци о не ди на ми ке на ци о нал но сти, по ли тич ких, со-
цио-еко ном ских, кул тур них и дру гих чи ни ла ца.
Кључ не ре чи: по пис, на ци о нал на при пад ност, ет но де мо граф ске про ме-

не, ре ги о ни, обла сти, Ср би ја.

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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По пис  ста нов ни штва пред ста вља нај ком плек сни ју др жав ну 
ста ти стич ку ак ци ју ко ја има за циљ утвр ђи ва ње бро ја и про стор ног 
раз ме шта ја ста нов ни штва, као и еко ном ских, обра зов них, брач них, 
ет нич ких, ми гра ци о них, фер ти ли тет них и дру гих со цио-де мо граф-
ских ка рак те ри сти ка ста нов ни штва. По пи сни по да ци су осно ва за 
до но ше ње ме ра по пу ла ци о не, ми гра ци о не, ма њин ске, обра зов не и 
дру гих број них по ли ти ка и стра те ги ја, као и за из ра ду про јек ци ја 
ста нов ни штва.

У Ср би ји је у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та до да нас 
спро ве де но укуп но осам по пи са ста нов ни штва, пр ви 1948. го ди не, 
за тим 1953, а од 1961. го ди не, пре ма пре по ру ка ма УН ра ди ме ђу-
на род не ком па ра ци је по пи сних по да та ка, сва ких де сет го ди на. У 
скла ду са тим, прет ход ни по пис (2002) тре ба ло је да бу де из вр шен 
2001.го ди не, али је због по ли тич ких окол но сти од ло жен за на ред-
ну го ди ну, да би се са по след њим по пи сом вра ти ли на де се то го ди-
шњу ди на ми ку (тј. сва ке пр ве го ди не но ве де ка де). 

По след њи по пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 
спро ве ден је 2011. го ди не, али са од ла га њем из фи нан сиј ских раз-
ло га за шест ме се ци (од 1. до 15. ок то бра), при че му ни је спро-
ве ден на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је (као ни прет ход ни), док 
је у оп шти на ма Бу ја но вац и Пре ше во (де ли мич но и у Ме две ђи) 
бој ко то ван од стра не при пад ни ка ал бан ске на ци о нал но сти. Сва ки 
по пис не сум њи во пред ста вља огле да ло дру штве них и по ли тич ких 
при ли ка у зе мљи ко је че сто има ју ве ћег или ма њег ути ца ја и на ко-
нач не по пи сне ре зул та те. 

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ

Јед на од од глав них од ли ка по пи са 2011.го ди не и нај ва жни ја 
раз ли ка у од но су на прет ход ни је сте при ме њен кон цепт “уоби ча је-
ног ста нов ни штва” за утвр ђи ва ње укуп ног бро ја ста нов ни ка, ко ји 
је уса гла шен са ме ђу на род ним стан дар ди ма, а у ци љу обез бе ђи ва-
ња ме ђу на род но упо ре ди вих по да та ка.1) За тим, из ме на је у ме то до-
ло шкој де фи ни ци ји јер су по ред из бе глих ли ца, у укуп но (стал но) 
ста нов ни штво укљу че на, за раз ли ку од прет ход ног по пи са, и ин-
тер но ра се ље на ли ца са Ко со ва и Ме то хи је, зна чај но је ве ћи број 

1) Пре ма кон цеп ту тзв уоби ча је ног ста нов ни штва, “у укуп но ста нов ни штво од ре ђе ног ме-
ста укљу че на су  ли ца ко ја су у том ме сту жи ве ла не пре кид но нај ма ње го ди ну да на пре 
кри тич ког мо мен та по пи са, као и ли ца ко ја су у том ме сту жи ве ла кра ће од 12 ме се ци, 
али са на ме ром да у ње му оста ну нај ма ње го ди ну да на”. По пис 2011. је об у хва тио исте 
ка те го ри је као и прет ход ни, а је ди на раз ли ка је у пој му на ме ре да оста не јер од то га 
за ви си да ли ће ли це ко је има пре би ва ли ште у ино стран ству, а ко је је у Ср би ји кра ће од 
12 ме се ци, би ти по пи са но или не (РЗС, 2012).  
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пи та ња у по пи сни ци (нпр. ком пју тер ско зна ње, ван брач не за јед ни-
це, бес кућ ни ци, итд), уве де на су не ка но ва ме то до ло шка ре ше ња, 
по пр ви пут по пи сни обра сци би ли су и на је зи ци ма на ци о нал них 
ма њи на  и дру го.

У овом по пи су, као и у свим прет ход ним, ин кор по ри ра но је 
пи та ње о на ци о нал ној при пад но сти,2) ва жном ет нич ком обе леж ју, 
на осно ву ко га се мо гу до би ти по да ци о ет нич кој струк ту ри, за тим 
ин фор ма ци је о де мо граф ским, со цио-еко ном ским, обра зов ним,  
кул ту ро ло шким и дру гим од ли ка ма, као и по пу ла ци о ној ди ма ми ци 
при пад ни ка раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца на про сто ру Ср би је. 
Ме ђу тим, при ли ком ком па ра ци је и ана ли зе ет но ста ти стич ких по-
да та ка ва жно је ис та ћи да на број ност при пад ни ка од ре ђе не на ци-
о нал но сти по ред при род ног при ра шта ја и ми гра ци о ног сал да ути-
чу и про ме не у из ја шња ва њу, усло вље не су бјек тив ним раз ло зи ма, 
као и дру штве но-еко ном ским и по ли тич ким окол но сти ма. По ред 
ово га, из ме не у ме то до ло шким при сту пи ма и ко нач ним кла си фи-
ка ци ја ма, та ко ђе, ути чу на по пу ла ци о ну ди на ми ку па је због то га 
нео п ход но по зна ва ње по пи сне ме то до ло ги је ве за но за  на ци о нал ну 
при пад ност. 

Пре ма ме ђу на род ним пре по ру ка ма ово пи та ње не спа да у 
тзв. основ на обе леж ја па сва ка др жа ва од лу чу је да ли ће би ти икор-
по ри ра но у са др жај по пи са. Пи та ње је отво ре ног ти па, што зна-
чи да сва ко ли це има за га ран то ва но пра во (пре ма чла ну 47 Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би ја) да се сло бод но из ја сни (или не из ја сни) ко јој 
на ци о нал но сти при па да. Прин цип сло бод ног де кла ри са ња омо-
гу ћу је про ме ну на ци о нал не при пад но сти и то при вре ме ну (услед 
по ли тич ких, со ци јал них, пси хо ло шких раз ло га) или стал ну (услед 
аси ми ла ци о них про це са), што је у ве ћој или ма њој ме ри де ло ва ло 
на де мо граф ску ди на ми ку свих ет нич ких за јед ни ца и про ме ну ет-
нич ке струк ту ре Ср би је (Ра ду шки, 2007)

У ме то до ло шком сми слу, нај ве ће про ме не би ле су код Му-
сли ма на ко ји су у по пи си ма тре ти ра ни као на ци о нал но нео пре дељ-
ни (1948. и 1953), Му сли ман у ет нич ком сми слу (1961), Му сли ман 
као кон сти ту тив ни на род (1971,1981 и 1991), да би у  по пи су 2002.
го ди не, има ју ћи у ви ду круп не ге о по ли тич ке про ме не по ред Му-
сли ма на би ла уве де на и но ва од ред ни ца Бо шњак, иако је у су шти-
ни реч о истом ет нич ком кор пу су. У по след њем по пи су (2011) у 
ко нач ној кла си фи ка ци ји на ве де на су оба мо да ли те та. Бит ни јих 

2) У зва нич ној ста ти сти ци овај тер мин се ко ри стио у сле де ћем сми слу: ”на род ност” (по-
пи си 1948, 1953 и 1961), за тим ”на род ност или ет нич ка при пад ност” (1971), “на род, 
на род ност или ет нич ка гру па” (1981), ”на ци о нал на при пад ност” (1991), ”на ци о нал на 
или ет нич ка при пад ност” (2002) и “на ци о нал на при пад ност” (2011), без по себ них ме то-
до ло шких об ја ше ња, а че сто су се ови на зи ви ко ри сти ли и као си но но ми.     
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ста ти стич ко-ме то до ло шких про ме на би ло је и код Ју го сло ве на. У 
по чет ку су би ли у нај те шњој ве зи са Му сли ма ни ма (1953), за тим  
као ли ца ко ја се ни су бли же на ци о нал но опре де ли ла - Ју го сло ве ни 
нео пре де ље ни (1961), као по себ на гру па - Ју го сло ве ни об у хва та ли 
су ли ца ко ја ни су же ле ла да се на ци о нал но из ја сне (1971, 1981), да 
би у по след ња два по пи са (1991, 2002) има ли ста тус на ци о нал но 
опре де ље них ли ца, у кла си фи ка ци ји свр ста ни од мах иза та да шњих 
кон сти ту тив них на ро да (Ср ба и Цр но го ра ца). У по пи сној кла си фи-
ка ци ји из 2011. го ди не пр во су на ве де ни Ср би, а за тим све дру ге 
на ци о нал но сти по азбуч ном ре ду укљу чу ју ћи и Ју го сло ве не. Ина-
че, уво ђе ње ове ка те го ри је има ло је бит ног ути ца ја на про ме не у 
број но сти дру гих на ци о нал но сти. 

Ге не рал но, ко нач не ста ти стич ке кла си фи ка ци је на ци о нал но-
сти, ма да омо гу ћа ва ју са др жин ску упо ре ди вост по да та ка, раз ли-
ко ва ле су се од по пи са до по пи са, по ре до сле ду на ци о нал но сти, 
као и по све ве ћем бро ју мо да ли те та (нпр. 1991. про ши ре на је са 
Бу њев ци ма, Егип ћа ни ма и Шок ци ма, а 2002. још и са Ашка ли ја ма, 
Бо шња ци ма, Го ран ци ма и Цин ца ри ма). По пис 2011. је спе ци фи чан 
по то ме што су пр ви пут пред ви ђе не ши фре за од го во ре ко ји са др-
же дво ја ко ет нич ко из ја шња ва ње (нпр. Ср бин-Цр но го рац, Ср бин-
Влах, и сл), а у ко нач ни ши фар ник на ци о нал но сти до да ти су још 
Јер ме ни, Шо пи, Ба ња ши и Тор ла ци . 

НАЦИОНАЛНИ САСТАВ СТАНОВНИШТВА 
СРБИЈЕ -ПОПИС  2011.

По пи сни ре зул та ти о на ци о нал ној при пад но сти ста нов-
ни штва увек су иза зи ва ли ве ли ко ин те ре со ва ње, не са мо на уч не 
и по ли тич ке, већ и ши ре дру штве не јав но сти. По да ци о ет нич кој 
струк ту ри Ср би је ис ка за ни су по пр ви пут (за раз ли ку од 2002. го-
ди не ка да су у окви ру Ср би је на ве де не три ма кро це ли не: Цен трал-
на Ср би ја, Вој во ди на и Ко со во и Ме то хи ја) у скла ду са Уред бом о 
но мен кла ту ри ста ти стич ко те ри то ри јал них је ди ни ца, пре ма ад ми-
ни тра тив ној по де ли (од 1.ју ла 2011), на две функ ци о нал но те ри то-
ри јал не це ли не: Ср би ја-се вер и Ср би ја-југ. У окви ру пр ве, на ла зи 
се Бе о град ски ре ги он и ре ги он Вој во ди не, док Ср би ју-југ чи не ре-
ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је, за тим ре ги он Ју жне и Ис точ не 
Ср би је и ре ги он Ко со ва и Ме то хи је (без по да та ка). Сва ки ре ги он 
об у хва та од ре ђе ни број обла сти (бив ши окру зи) у окви ру ко јих су 
свр ста не оп шти не. 
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Пре ма по след њем по пи су у Ср би ји (без Ко со ва и Ме то хи-
је) ре ги стро ва но је укуп но 7,2 ми ли о на ста нов ни ка и у од но су на 
прет ход ни по пис (2002) број ста нов ни ка сма њен је за 311,1 хи ља-
да, а основ ни раз ло зи су не га ти ван при род ни при ра штај, еми гра-
ци је, као и не пот пун об у хват ста нов ни штва, од но сно бој кот при-
пад ни ка ал бан ске на ци о нал но сти у три оп шти не на ју гу Ср би је. 
У по гле ду на ци о нал не при пад но сти по да ци по ка зу ју да је Ср би ја 
мул ти на ци о нал на др жа ва у ко јој по ред Ср ба, као ве ћин ског на ро-
да, жи ве мно го број не ет нич ке за јед ни це из ра зи то ди фе рен ци ра-
не по број но сти, исто риј ском и де мо граф ском раз вит ку, ре ли ги ји, 
кул ту ри, на ци о нал ној и по ли тич кој еман ци па ци ји. У 2011. го ди ни, 
Ср би бро је 6,0 ми ли о на (83,3%), за тим сле де Ма ђа ри (253,9 хи ља-
да или 3,5%), Ро ми (148,0 хи ља да или 2,1%) и  Бо шња ци (145,3 хи-
ља да или 2,0%), док оста ле на ци о нал но сти пар ти ци пи ра ју ис под 
1%, а то су Хр ва ти (57,9 хи ља да или 0,8%), Сло ва ци (52,8 хи ља да 
или 0,7%), Цр но гор ци (38,5 хи ља да или 0,5%), Вла си (35,3 хи ља да 
или 0,5%) и дру ги. У «оста ле на ци о нал но сти» свр ста не су ет нич ке 
за јед ни це са ма ње од две хи ља де при пад ни ка (Егип ћа ни, Ашка ли-
је, Че си, Је вре ји и др.) ко јих има укуп но 17, 6 хи ља да (0,2%). Број 
ли ца ко ја су ис ко ри сти ла сво је Уста вом за га ран то ва но пра во и ни-
су же ле ла да се на ци о нал но де кла ри шу  из но си чак 160,3 хи ља да 
(2,2%). Та ко ђе, зна ча јан је и број ли ца (30,7 хи ља да или 0,4%) ко ји 
се  из ја снио у сми слу ре ги о нал не при пад но сти (на при мер, Вој во-
ђа нин, Шу ма ди нац, Ва ље вац, Бе о гра ђа нин и слич но) (та бе ла 1). 

Ет нич ка струк ту ра ста нов ни штва Ср би је по ве ли ким ад ми-
ни стра тив но те ри то ри јал ним це ли на ма  по ка зу је да је се вер Ср би је 
знат но хе те ро ге ни ји (2,8 ми ли о на или 77,8% Ср би) од Ср би је-југ 
(3,2 ми ли о на или 88,8% Ср би). У окви ру пр ве те ри то ри јал не це-
ли не на ла зе се два, са ет нич ког аспек та ди ја ме трал но су прот на 
ре ги о на. Бе о град ски ре ги он је хо мо ген јер 1,5 ми ли о на или 90,7 
% чи не Ср би, а све оста ле на ци о нал но сти су по је ди нач но ис под 
0,5% (осим Ро ма 1,7% и Цр но го ра ца 0,6%). Ре ги он Вој во ди не је 
из ра зи то ет нич ки ша ро лик, пред ста вља пра ви мо за ик раз ли чи тих 
на ро да, ре ли ги ја, је зи ка и кул ту ра. То по твр ђу је и по да так да од 
укуп но 1,9 ми ли о на ста нов ни ка Ср би чи не две тре ћи не ста нов ни-
штва (66,8%), док чак де сет ет нич ких за јед ни ца пар ти ци пи ра са 
пре ко 0,5%. Ма ђа ри су по број но сти нај ре ле вант ни ја на ци о нал-
на ма њи на (13,0%), а за тим  Сло ва ци (2,6%), Хр ва ти (2,4%), Ро ми 
(2,2%), Ру му ни (1,3%) и Цр но гор ци (1,2%), док све оста ле ет нич ке 
за јед ни це по је ди нач но пар ти ци пи ра ју са ма ње од 1%. У Вој во ди-
ни је убе дљи во и нај ви ше ли ца ко ја ни су же ле ла да се на ци о нал но 
де кла ри шу (4,2%). 
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Та бе ла 1. На ци о нал на при пад ност ста нов ни-
штва Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је), 2011.

Национална  
припадност   

Ре пу
бли ка

 Ср бија

Србијасевер Србијајуг

Укупно 
Бе о

град ски
ре ги он

Ре ги он
Вој во
ди не

Укупно

Рег. 
Шумад.

и 
Западне 
Србије

Рег. 
Јужне и 
Источне  
Србије

Укупно 7186862 3591249 1659440 1931809 3595613 2031697 1563916
Срби 5988150 2795083 1505448 1289635 3193067 1799394 1393673
Албанци* 5809 3503 1252 2251 2306 591 1715
Бошњаци 145278 2376 1596 780 142902 142767 135
Бугари 18543 2677 1188 1489 15866 365 15501
Буњевци 16706 16641 172 16469 65 41 24
Власи 35330 352 182 170 34978 2105 32873
Горанци 7767 6507 5328 1179 1260 694 566
Југословени 23303 20237 8061 12176 3066 1635 1431
Мађари 253899 252946 1810 251136 953 433 520
Македонци 22755 17362 6970 10392 5393 1854 3539
Муслимани 22301 7356 3996 3360 14945 14411 534
Немци 4064 3770 498 3272 294 130 164
Роми 147604 69716 27325 42391 77888 20649 57239
Румуни 29332 26692 1282 25410 2640 567 2073
Руси 3247 2474 1301 1173 773 463 310
Русини 14246 14173 245 13928 73 38 35
Словаци 52750 52425 2104 50321 325 164 161
Словенци 4033 3354 1539 1815 679 287 392
Украјинци 4903 4620 418 4202 283 171 112
Хрвати 57900 54785 7752 47033 3115 1645 1470
Црногорци 38527 32043 9902 22141 6484 3805 2679
Остали 17558 13793 7083 6610 3765 1840 1925
Нису се изјасн. 160346 119989 38971 81018 40357 15386 24971
Рег.припадност 30771 29856 1289 28567 915 626 289
Непознато 81740 38519 23728 14791 43221 21636 21585

Извор: Књига 1 - Национална припадност, подаци по општинама и 
градовима, Попис становништва, домаћинстава и станова  2011.  

у Републици Србији, РЗС, Београд, 2012.
Напомена: Према званичној класификацији Републичког завода за 

статистику дате су све националности у Србији  (са преко 2000   
припадника) према попису из 2011. године.

* Непотпун обухват припадника албанске националности
Са дру ге стра не, ју жна Ср би ја ко ја је на ци о нал но хо мо ге-

ни ја, има два ре ги о на, та ко ђе, ре ла тив но хо мо ге на, али ипак раз-
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ли чи та у по гле ду вр сте и сте пе на раз у ђе но сти ет нич ке струк ту ре. 
На и ме, ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је има би мо дал ну ет нич-
ку струк ту ру што зна чи да Ср би (88,6%) и Бо шња ци/Му сли ма ни 
(7,7%) чи не чак 96,3 % укуп не по пу ла ци је овог ре ги о на, а оста ли 
уче ству ју са мар ги нал ним уде ли ма. Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би-
је, на гла ше но хо мо ген и го то во мо но ли тан (Ср би чи не 89,1%), од-
ли ку је раз у ђе ни ја ет нич ка струк ту ра што по ка зу је ве ћи број ет нич-
ких за јед ни ца са зна чај ни јим уде ли ма Ро ми (3,7%), Вла си (2,1%),  
Бу га ри (1,0%), Ма ке дон ци (0,2%) и  дру ги. 

ПРО МЕ НЕ У НА ЦИ О НАЛ НОЈ СТРУК ТУ РИ 
СРБИЈЕ (БЕЗ КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ), 2002-2011.

По след њи по пис ста нов ни штва спро ве ден је у усло ви ма 
не та ко ра ди кал них ге о по ли тич ких про ме на као прет ход ни, али 
су еко ном ска кри за, по ли ти за ци ја по пи са и бој кот ста нов ни штва 
ал бан ске на ци о нал но сти, про цес укљу чи ва ња Ср би је у европ ске 
ин те гра ци о не то ко ве, као и не ре ше но пи та ње Ко со ва и Ме то хи је, 
не сум њи во има ли ути ца ја на де мо граф ски раз ви так и оп шту дру-
штве но-по ли тич ку кли му у зе мљи.    

У ци љу са гле да ва ња ет но де мо граф ских про ме на ко је су се 
де си ле у по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду (2002-2011), у ме то-
до ло шком сми слу је нео п ход но сво ђе ње по да та ка из 2002. го ди не 
на ме то до ло ги ју у скла ду са но мен кла ту ром ста ти стич ко те ри то-
ри јал них  је ди ни ца по след њег по пи са. У том сми слу ви ди мо да је 
се вер на Ср би ја за бе ле жи ла сма ње ње ет нич ке хе те ро ге но сти бу ду-
ћи да је удео Ср ба као ве ћин ске на ци о нал но сти по ве ћан (са 75,9% 
на 77,8%), док је на ју гу Ср би је удео Ср ба не знат но сма њен (са 
89,3% на 88,8%). По сма тра но по ре ги о ни ма, у Бе о гра ду ни је би ло 
зна чај ни јих ет нич ких про ме на, из у зев сма ње ња уде ла Ју го сло ве на 
(са 1,2% на 0,5%) и Цр но го ра ца (са 1,3% на 0,6%) услед про ме-
не при ли ком  де кла ри са ња о на ци о нал ној при пад но сти. У ре ги о-
ну Вој во ди не на ста вљен је тренд из прет ход ног ме ђу по пи сног пе-
ри о да (1991-2002) ка да је до шло до ет нич ке хо мо ге ни за ци је (удео 
Ср ба се по ве ћао са 57,0% на 65,1%) по сред ством ет но цен трич них 
ми гра ци ја, од но сно пр вен стве но до ла ском огром ног бро ја срп ских 
из бе гли ца. (Ра ду шки, 2006). У 2011. го ди ни број Ср ба је сма њен 
(за 32,2 хи ља да), али је удео по но во по ве ћан (са 65,1% на 66,8%) 
због ве ће не га тив не сто пе ра ста при пад ни ка дру гих ет нич ких за-
јед ни ца. На и ме, код огром не ве ћи не на ци о нал но сти у Вој во ди ни 
за бе ле же но је ап со лут но и ре ла тив но опа да ње (услед не га тив ног 
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при ра шта ја, еми гра ци ја, про ме не при ли ком из ја шња ва ња), а нај-
ве ће код Ју го сло ве на (са 2,5% на 0,6%) и то због дру га чи јег де кла-
ри са ња, што се и оче ки ва ло с об зи ром да др жа ва Ју го сла ви ја ви ше 
не по сто ји. На ста вљен је и тренд по ве ћа ња бро ја ли ца ко ји су се 
из ја сни ла у сми слу ре ги о нал не при пад но сти  (са 0,5% на 1,5%) или 
ни су же ле ла да се де кла ри шу (са 2,7% на 4,2%). 

 Дру га два ре ги о на на ју гу Ср би је по ка зу ју су прот не трен-
до ве. На и ме, Шу ма ди ја и За пад на Ср би ја у по ре ђе њу са ра ни јим 
по пи сом (Ср би 90,5%) има не што ма њу ет нич ку хо мо ге ност (Ср-
би 88,6%) због по ве ћа ног уде ла Бо шња ка/Му сли ма на (са 6,8% на 
7,7%),  Ро ма (са 0,6% на 1,0%), као и ли ца ко је се ни су де кла ри-
са ла (са 0,3% на 0,8%). Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је бе ле жи 
по ве ћа ње сте пе на ет нич ке хо мо ге но сти јер је удео Ср ба ре ла тив но 
по рас тао (са 87,9% на 89,1%), иако се њи хов број ап со лут но сма-
њио (са 1,5 ми ли о на на 1,4 ми ли он), што је, пре, све га, по сле ди ца 
сма ње ног уде ла Ала бан ца у укуп ној по пу ла ци ји овог ре ги о на због 
бој ко та по пи са. Све оста ле на ци о нал но сти су има ле сма ње ње или 
стаг на ци ју, осим Ро ма чи ји се удео зна чај но по ве ћао (са 2,6% на 
3,7%). 

 По сма тра но по на ци о нал но сти, из ме ђу по след ња два по-
пи са на ни воу Ре пу бли ке Ср би је до шло је до ап со лут ног сма ње-
ња бро ја при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти (за 224,7 хи ља да или 
3,6%, ин декс 96,4), а по ве ћа ња уде ла (са 82,9% на 83,3%). Раз ло зи 
су ве ћа сто па мор та ли те та од на та ли те та, ста ра ста ро сна струк ту ра 
(про сеч на ста рост срп ске по пу ла ци је из но си 42,6 го ди на), док је 
по раст уде ла по сле ди ца ни же сто пе сто пе ра ста код оста лих на ци-
о нал но сти (та бе ла 2). 

Ре до след три број ча но нај ре ле вант ни је ет нич ке за јед ни це 
у Ср би ји се про ме нио у од но су на 2002. го ди ну (Ср би, Ма ђа ри, 
Бо шња ци), па су у 2011. го ди ни по сле Ср ба и Ма ђа ра, на тре ћем 
ме сту Ро ми. У про те клом пе ри о ду, за го то во све на ци о нал но сти 
ка рак те ри стич ни су не по вољ ни трен до ви у по пу ла ци о ном раз вит-
ку ко ји су про у зро ко ва ли опа да ње њи хо вог бро ја и уде ла у укуп-
ној по пу ла ци ји Ср би је, из у зев Ро ма, Бо шња ка, Му сли ма на и не ких 
број ча но ма њих ет нич ких ску пи на (Го ран ци, Нем ци, Ру си..) ко ји 
су за бе ле жи ли по раст.
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Та бе ла 2 . Про ме не у на ци о нал ној струк ту ри  
Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је), 2002-2011.

Национална 
припадност

Број % Пораст – 
сма ње ње 
2002-2011

Индекс 
(2002= 

100)2011 2002 2011 2002

Укупно 7 186 862 7 498 001 100,00 100,00 -311 139 95,9
Срби 5 988 150 6 212 838 83,32 82,86 -224 686 96,4
Албанци * 5 809 61 647 0,08 0,82 … ...
Бошњаци 145 278 136 087 2,02 1,81 9 191 106,8
Бугари 18 543 20 497 0,26 0,27 -1 954 90,5
Буњевци 16 706 20 012 0,23 0,27 -3 306 83,5
Црногорци 38 527 69 049 0,54 0,92 -30522 55,8
Горанци 7 767 4 581 0,11 0,06 3186 169,5
Хрвати 57 900 70 602 0,81 0,94 -12702 82,0
Југословени 23 303 80 721 0,32 1,08 -57418 28,9
Мађари 253 899 293 299 3,53 3,91 -39400 86,6
Македонци 22 755 25 847 0,32 0,34 -3092 88,0
Муслимани 22 301 19 503 0,31 0,26 2798 114,3
Немци 4 064 3 901 0,06 0,05 163 104,2
Роми 147 604 108 196 2,05 1,44 39411 136,4
Румуни 29 332 34 576 0,41 0,46 -5244 84,8
Руси 3 247 2 588 0,05 0,03 659 125,5
Русини 14 246 15 905 0,20 0,21 -1659 89,6
Словаци 52 750 59 021 0,73 0,79 -6271 89,4
Словенци 4 033 5 104 0,06 0,07 -1071 79,0
Украјинци 4 903 5 354 0,07 0,07 -451 91,6
Власи 35 330 40 054 0,49 0,53 -4724 88,2
Остали 17 558 11 708 0,24 0,16 5850 150,0
Нису се изјас. 160 346 107 732 2,23 1,44 52614 148,8
Рег..припадност 30 771 11 485 0,43 0,15 19286 267,9
Непознато 81 740 75 483 1,14 1,01 6257 108,3

Извор: Књиге пописа за одговарајуће године.
Напомена: Наведене су све националности у Србији са преко 2000 

припадника према попису из  2011. године, а према званичној 
класификацији Републичког завода за статистику. 

* Непотпун обухват припадника албанске националности у 2011.
 
При пад ни ци ром ске на ци о нал но сти су има ли по раст за пре-

ко јед не тре ћи не (ин декс ра ста 136,4) јер их од ли ку је ре ла тив но ви-
сок на та ли тет, а ни зак мор та ли тет због мла де ста ро сне струк ту ре 
(про сеч на ста рост из но си 28,3 го ди не), па је по зи тив ни при ра штај 
глав на ком по нен та њи хо вог по ра ста. Ме ђу тим, стал не про ме не ет-
нич ке при пад но сти че сто су има ле кључ ну уло гу у по пу ла ци о ној 
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ди на ми ци, а основ ни раз лог за ми ми криј ске ре ак ци је Ро ма тре ба 
тра жи ти у стал но при сут ној, скри ве ној или отво ре ној дис кри ми на-
ци ји пре ма њи ма, што је има ло за по сле ди цу вољ ну аси ми ла ци ју у 
ве ћин ску или не ку дру гу на ци о нал ност, гу бље ње или при кри ва ње 
свог ет нич ког иден ти те та. Ро ми због ло шег ма те ри јал ног ста ту са 
ни су за хва ће ни со ци јал ном по кре тљи во шћу што, та ко ђе, зна чај но 
ути че на раз ви ја ње све сти о соп стве ном по ло жа ју и на ци о нал ном 
иден ти те ту (Ра ду шки, 2009). Ипак, по след њи по пи си по ка зу ју да 
Ро ми ре ђе при бе га ва ју ет нич кој ми ми кри ји и сло бод ни је се из ја-
шња ва ју за свој ет нос.3)  По ред Ро ма, и Бо шња ци су има ли по ве ћа-
ње број но сти (за 9,2 хи ља да, ин декс по ра ста 106,8), и уде ла (1,8% 
на 2,0%) што је ре зул тат ни ског мор та ли те та јер су мла да по пу ла-
ци ја (про сеч на ста рост 33,5 го ди на) и ре ла тив но ви со ког на тал те-
та. Де мо граф ска ди на ми ка и ста бил ност при на ци о нал ном опре де-
љи ва њу слич на је и код Му сли ма на јер је у су шти ни реч о истом 
ет нич ком кор пу су, па бе ле же ап со лут ни по раст (за 2,8 хи ља да), док 
је удео остао го то во не про ме њен (0,3%). 

Исто вре ме но, нај ве ће сма ње ње не сум њи во бе ле же Ју го сло-
ве ни, за пре ко три пу та (са 80,7 хи ља да на 23,3 хи ља да, или са 1,1% 
на 0,3%). Они су и у пе ри о ду 1991-2002. за бе ле жи ли  ве ли ко сма-
ње ње (за чак 70%), а из по ли тич ких раз ло га тај тренд се на ста вио. 
Ју го сло ве ни не ма ју по себ но ет нич ко по ре кло, чи не их при пад ни ци 
раз ли чи тих на ци о нал но сти (пре те жно срп ске), за тим ли ца из ме-
шо ви тих бра ко ва,  а за јед нич ка од ред ни ца им је иден ти фи ка ци ја 
са др жа вом у ко јој жи ве. Већ у  по пи су 1991. го ди не но си ли су име 
др жа ве ко ја ни је по сто ја ла у не ка да шњим окви ри ма, а у по пи су 
2002. њи хов број је зна чај но опао с об зи ром да је упра во у овом 
пе ри о ду Ју го сла ви ја не ста ла са исто риј ско-по ли тич ке сце не. Та ко 
се пре о вла ђу ју ћа дру штве на и по ли тич ка кли ма нај ви ше ре флек то-
ва ла упра во на Ју го сло ве не, а њи хов си ту а ци о ни иден ти тет и ми-
ми кри ја од по пи са до по пи са усло вље ни су пре све га ак ту ел ним 
тре нут ком и ме стом. Са раз би ја њем  «дру ге» Ју го сла ви је би ло је 
ло гич но да  Ср би ре ак ти ви ра ју соп стве ни др жа во твор ни ка па ци-
тет и вра те се ин те грал ном срп ском др жав ном иден ти те ту, али то 
оста је не ре ше но и по чет ком 21. ве ка. По ста вља се пи та ње да ли ће 
при сту па ње европ ској ин те гра ци ји без прет ход ног ја сно де фи ни-
са ног срп ског др жав ног иден ти те та има ти ве ли ку це ну има ју ћи у 

3) При ли ком при пре ме и спро во ђе ња по след њег по пи са би ло је из ве сних про ме на у ве зи 
по пи си ва ња ром ског ста нов ни штва. На и ме, пред став ни ци Ро ма су уче ство ва ли у проб-
ном по пи су (1-15.но вем бра 2009. го ди не) као по пи си ва чи и ин струк то ри, ка ко би се еду-
ко ва ли  и на кон то га укљу чи ли у спро во ђе ње по пи са 2011. го ди не чи ме би се оства рио 
је дан од ва жних пред у сло ва за пот пу ним об у хва том ром ске на ци о нал не ма њи не, у ци љу 
до би ја ња ква ли тет них по да та ка о њи хо вом ствар ном бро ју и де мо граф ским ка рак те ри-
сти ка ма, као и ве ћег по ве ре ња Ро ма у ре зу ла те зва нич не ста ти сти ке. 
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ви ду на ми ни мум све де не срп ске др жав не и де мо граф ске ка па ци-
те те (Сте пић, 2012).4)       

Код Цр но го ра ца, та ко ђе, због по ли тич ких фак то ра од но сно 
про ме не у на ци о нал ном из ја шња ва њу број и удео су го то во пре-
по ло вљен (са 0,9% на 0,5%). Ма ђа ри, нај ве ћа на ци о нал на ма њи на 
у Ср би ји, бе ле же ап со лут но сма ње ње од 13% или за 39, 4 хи ља да 
(ин декс 86,6), као и ре ла тив но (са 3,9% на 3,5%). Раз ло зи су ви сок 
мор та ли тет (про сеч на ста рост из но си 45 го ди на) и не га тив ни при-
ра штај, као и исе ља ва ње. Код Вла ха су у овом по пи су за бе ле же не 
не сум њи во нај ве ће про ме не у по пу ла ци о ном кре та њу. На и ме, за 
раз ли ку од пе ри о да 1991-2002, ка да су за хва љу ју ћи ис кљу чи во на-
ци о нал ном де кла ри са њу има ли по ве ћа ње за го то во три пу та (са 
15 хи ља да на чак 40 хи ља да),  у раз до бљу 2002-2011, на њи хо ву 
де мо граф ску ди на ми ку су бјек тив ни фак тор из ја шња ва ња имао је 
ма њег зна ча ја, а пре суд ни су би ли не по вољ ни  трен до ви у при род-
ном кре та њу (Ра ду шки, 2011). Ви сок не га тив ни при ра штај (Вла си 
спа да ју у нај ста ри је по пу ла ци је у Ср би ји, про сеч на ста рост је пре-
ко 50 го ди на) је кључ ни фак тор опа да ња број но сти (са 40 хи ља да 
на 35,3 хи ља да, ин декс 88,2). Код оста лих на ци о нал них ма њи на 
(Хр ва ти, Сло ва ци, Ру му ни, Ма ке дон ци и дру ги) на ста вље ни су до-
са да шњи не га тив ни трен до ви у при род ном и ме ха нич ком кре та њу, 
као и ве ће или ма ње про ме не у из ја шња ва њу. Тре ба има ти у ви ду и 
фак тор зна чај ног по ве ћа ња бро ја не де кла ри са них ли ца (за  чак 53 
хи ља де, ин декс 148,8), као и оних ко ја су се уз ја сни ли у сми слу ре-
ги о нал не при пад но сти (за 19,3 хи ља да, ин декс  по ра ста 267,9) што 
је ин ди ка тор ак ту ел них при ли ка у зе мљи и ста во ва гра ђа на пре ма 
на ци о нал ном опре де љи ва њу. 

ПРОСТОРНИ РАЗМЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА 
СРБИЈЕ  ПО  РЕ ГИОНИМА И 
ОБЛАСТИМА - ПОПИС 2011.

Са вре ме ни про стор ни раз ме штај ста нов ни штва Ср би је фор-
ми рао се у ду гом исто риј ском пе ри о ду де ло ва њем мно го број них 
чи ни ла ца ко ји су де тер ми ни са ли укуп ни дру штве но-исто риј ски, 

4) “Би ло би по гре шно да нас по и сто ве ћи ва ти срп ско на ци о нал но пи та ње са срп ским др-
жав ним пи та њем. Објек тив но сви Ср би, бу ду ћи да су ра се ја ни по це лом све ту, не мо гу 
да жи ве у јед ној др жа ви по себ но не у на ци о нал но хо мо ге ној. Др жав не гра ни це су не-
моћ не пред ути ца јем пла не тар не ин фор ма тич ке ци ви ли за ци је». Али но ва др жа ва, све-
јед но да ли ће се зва ти Ју го сла ви ја или срп ска др жа ва, не тре ба и не сме да бу де на 
ште ту срп ског на ро да, а исто вре ме но она мо ра би ти из гра ђе на на прин ци пи ма прав де, 
сло бо де и де мо кра ти је са ап со лут ним ва же њем прин ци па не ди скри ми ни ца је у по гле ду 
на ци је, ве ре и кул ту ре  (Би го вић, 2000/2002). 
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де мо граф ски, еко ном ски, со ци јал ни и кул тур но-ци ви ли за циј ски 
раз вој овог про сто ра. То ком бур не исто ри је, због ин тен зив них ми-
гра ци ја ста нов ни штва ме њао се ет нич ки са став и те ри то ри јал ни 
раз ме штај, али је исто вре ме но те као и про цес фор ми ра ња по је ди-
них на ро да и ет нич ких гру па (Цви јић, 1966). Про стор ни раз ме штај 
на ци о нал но сти усло вљен је ди фе рен ци ра ним при род ним при ра-
шта јем, ет нич ки се лек тив ним ми гра ци ја ма, као и еко ном ским, по-
ли тич ким, кул тур ним и мно гим  дру гим фак то ри ма. У ци љу до би-
ја ња пре ци зни је ет нич ке сли ке Ср би је, ова ана ли за об у хва та ни же 
те ри то ри јал не је ди ни це, од но сно пре ма ад ми ни стра тив ној по де ли 
из 2011. го ди не, че ти ри ре ги о на (укуп но 25 обла сти) и нај за сту-
пље ни је ет нич ке за јед ни це чи ји при пад ни ци има ју ет нич ку ве ћи ну 
у не кој од оп шти на те обла сти.  

Бе о град ски ре ги он ста ти стич ки чи ни са мо јед на област - Бе-
о град ска (1,7 ми ли о на ста нов ни ка) у ко јој по сле Ср ба (90,7%), нај-
ви ше жи ви Ро ма (1,7%), за тим Цр но го ра ца (0,6 %), Ју го сло ве на 
(0,5%) и Хр ва та (0,5%).

Ре ги он Вој во ди не у ет нич ком сми слу од ли ку је ком плек сан 
на ци о нал ни са став, а пет нај за сту пље ни јих ет нич ких за јед ни ца 
пред ста вља ју Ср би, Ма ђа ри, Сло ва ци, Хр ва ти и Ро ми. Из ме ђу се-
дам обла сти ко је се на ла зе у окви ру овог ре ги о на по сто је ре ле вант-
не ет но де мо граф ске раз ли ке. Ет нич ки нај ком плек сни ја је Се вер но-
бач ка област (186,9 хи ља да) у ко јој Ср би чи не око јед не че твр ти не 
(27%), нај ви ше је Ма ђа ра (40,8 %), а на тре ћем ме сту су Хр ва ти 
(7,8%) пре те жно на ста ње ни упра во у овој обла сти. Ге о граф ски 
раз ме штај ма ђар ске по пу ла ци је од ли ку је тренд кон цен тра ци је у 
ма њем бро ју оп шти на с ви со ким сте пе ном ет нич ке хо мо ге но сти. 
Пре ма про стор ној ди стри бу ци ји, Ма ђа ри има ју ет нич ку ве ћи ну у 
две оп шти не: Бач ка То по ла (57,9%) и Ма ли Иђош (53,9%), док у 
Су бо ти ци има ју ре ла тив ну (35,7%). При пад ни ци ма ђар ске на ци-
о нал но сти чи не и у Се вер но ба нат ској обла сти (147,8 хи ља да) 
ве ћин ско ста нов ни штво (46,6%) са ап со лут ном пре ва гом у Ади 
(75,0%), Ка њи жи (85,1%), и Сен ти (79,1 %), а ре ла тив ном  (49,7%) 
у оп шти ни Чо ка (где су има ли ап со лут ну ве ћи ну по прет ход ном 
по пи су). Про стор но-ет нич ку ком пакт ност Ма ђа ра по твр ђу је по да-
так да са мо у ове две обла сти (Се вер но ба нат ска и Се вер но бач ка) 
је на ста ње но пре ко по ло ви не (58%) укуп ног бро ја Ма ђа ра Вој во-
ди не. У Ју жно бач кој, по пу ла ци о но нај ве ћој обла сти вој во ђан ског 
ре ги о на (615,4 хи ља да), Ср би пар ти ци пи ра ју са 72,4%,  Ма ђа ри са 
7,8% и Сло ва ци са 4,0% ко ји има ју у Бач ком Пе тров цу ап со лут-
ну ве ћи ну (65,4%). У овој обла сти у оп шти ни Бе чеј при пад ни ци 
ма ђар ске на ци о нал но сти има ју ре ла тив ну ве ћи ну (46,3%), док у 
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оста лим оп шти на ма  ап со лут ну пре ва гу има ју Ср би (укљу чу ју ћи 
и Вр бас где су у 2002. има ли ре ла тив ну), из у зев у оп шти ни Бач 
где (као и 2002) бе ле же ре ла тив ну ве ћи ну (46,9%). Ју жно ба нат ска 
област (293,7 хи ља да) има сли чан ет нич ки са став, па је нај ви ше 
Ср ба (71,0%), а за тим Сло ва ка (4,7%) ко ји чи не ве ћи ну у оп шти ни 
Ко ва чи ца (41,8%). Те ри то ри јал на кон цен тра ци ја Сло ва ка је нај ве-
ћа у Ју жно ба нат ској и Ју жно бач кој обла сти јер од њи хо вог укуп ног 
бро ја у Вој во ди ни, са мо у ове две обла сти жи ви чак 76,4%, а у две 
ве ћин ске оп шти не 38,5% Сло ва ка. У оста лим обла сти ма Вој во ди-
не (За пад но бач ка, Сред њо ба нат ска и Срем ска, као нај хо мо ге ни ја) 
при пад ни ци срп ске на ци о нал но сти има ју ап со лут ну ет нич ку пре-
ва гу у свим оп шти на ма. 

Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је об у хва та осам обла сти 
ко је има ју ре ла тив но ви сок сте пен ет нич ке хо мо ге но сти, а пет 
нај за сту пље ни јих на ци о нал но сти су Ср би, Бо шња ци, Ро ми, Му-
сли ма ни и Цр но гор ци. Нај хо мо ге ни ја је Мо ра вич ка област (212,6 
хи ља да) јер Ср би чи не 97,0%, а нај ве ћа и нај хе те ро ге ни ја Ра шка 
област (309,3 хи ља да) у ко јој по сле Ср ба (60,9%) нај за сту пље ни ји 
су Бо шња ци/Му сли ма ни   (35,8%) и има ју ет нич ку ве ћи ну у Но вом 
Па за ру (81,2%) и Ту ти ну (93,5%). Основ на од ли ка  ове обла сти је-
сте тра ди ци о нал на по дво је ност ста нов ни штва на два до ми нант на 
ет но са - срп ски и бо шњач ки/му сли ман ски, што је ка рак те ри сти-
ка и Зла ти бор ске обла сти (286,5 хи ља да) бу ду ћи да  по ред Ср ба 
(82,2%) ту жи ви ве ли ки број при пад ни ка бо шњач ко/му сли ман ске 
на ци о нал но сти (15,5%) са ет нич ком пре ва гом у оп шти ни Сје ни ца 
(78,6%). Ет но про стор ни раз ме штај по ка зу је да од укуп ног бро ја 
Бо шња ка/Му сли ма на из овог ре ги о на са мо у  Зла ти бор ској и Ра-
шкој обла сти жи ви пре ко 98%, што ја сно илу стру је сте пен њи хо ве 
кон цен тра ци је у за пад ном де лу Ср би је (Ги го вић, 2009). У од но су 
на 2002. го ди ну они су за др жа ли ет нич ку ве ћи ну у по ме ну тим оп-
шти на ма. У оста лим обла сти ма овог ре ги о на (Ко лу бар ска, Ма чван-
ска, По мо рав ска, Ра син ска и Шу ма диј ска област) уде ли Ср ба се 
кре ћу око 95% са ап со лут ном ве ћи ном у свим оп шти на ма.  

У ре ги о ну Ју жне и Ис точ не Ср би је нај за сту пље ни је ет нич-
ке за јед ни це у Ср би, Ро ми, Вла си, Бу га ри и Ма ке дон ци. Чи не га 
де вет обла сти од ко јих је на ци о нал но нај хо мо ге ни ја По ду нав ска 
област (199,4 хи ља да) јер Ср би чи не 94,6%, а нај хе те ро ге ни ја Бор-
ска област у ко јој при пад ни ци срп ске на ци о нал но сти пар ти ци пи-
ра ју са не што пре ко три че твр ти не, а за тим Вла си (10,7%) ко је од-
ли ку је ви со ка те ри то ри јал на кон цен три са ност ма да не ма ју не ма ју 
ет нич ку пре ва гу ни у јед ној оп шти ни.  Ова на ци о нал на ма њи на је 
број ча но ре ле вант на  и у  Бра ни чев ској обла сти (183,6 хи ља да) где 
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пар ти ци пи ра ју са 7,2%, као и у За је чар ској обла сти (120,0 хи ља да) 
где чи не 5,2% укуп ног ста нов ни штва. Ја бла нич ка област (216,3 
хи ља да) ре ги стру је по сле Ср ба, нај ви ше Ро ма (5,3%), бу ду ћи да 
су Ал бан ци у оп шти ни Ме две ђа де ли мич но бој ко то ва ли по след њи 
по пис. У  Пчињ ској обла сти (159,1 хи ља да) по сле Ср ба (83,3%), 
има нај ви ше Ро ма (8,7%) а за тим Бу га ра (4,6%) са ап со лут ном ве-
ћи ном у оп шти ни Бо си ле град (71,0%), док се у Бу ја нов цу и Пре ше-
ву при пад ни ци ал бан ске за јед ни це ни су ода зва ли по пи су (у  2002. 
су има ли ап со лут ну ве ћи ну). Ина че, ова област је пре ма про шлом 
по пи су би ла нај хе те ро ге ни ја, упра во због ве ли ког бро ја Ал ба на ца 
(го то во јед на че твр ти на). Пи рот ска област је по пу ла ци о но нај ма-
ња област (92,5 хи ља да) у ко јој по ред Ср ба (83,7%), нај ви ше су на-
ста ње ни Бу га ри, ко ји има ју ап со лут ну ве ћи ну (53,5%) у оп шти ни 
Ди ми тров град (2002. су има ли ре ла тив ну ве ћи ну са 49,7%). У свим 
пре о ста лим оп шти на ма ре ги о на Ју жне и Ис точ не Ср би је при пад-
ни ци срп ске на ци о нал но сти чи не ап со лут ну ет нич ку ве ћи ну. 

На осно ву кван ти та тив не ана ли зе мо же се за па зи ти да про-
стор ни раз ме штај ста нов ни штва Ср би је од ли ку ју од ре ђе не ре ги о-
нал не спе ци фич но сти, што се ис по ља ва са јед не стра не у из ра зи тој 
кон цен тра ци ји и ја ча њу про це са ет нич ке хо мо ге ни за ци је на по је-
ди ним про сто ри ма, а са дру ге стра не, у про стор ној дис пер зив но-
сти ка рак те ри стич ној за не ке дру ге при пад ни ке ет нич ких за јед ни ца 
(Спа сов ски, 1994). Та ко, у 2011.го ди ни по ред ве ћин ске, још че ти ри 
на ци о нал но сти има ју ви со ку те ри то ри јал ну кон цен тра ци ју са ап-
со лут ном или ре ла тив ном ет нич ком до ми на ци јом у нај ма ње јед ној 
оп шти ни, као што су Ма ђа ри у осам оп шти на, Сло ва ци у две, Бо-
шња ци / Му сли ма ни у три и Бу га ри у две оп шти не. Те ри то ри јал на 
ди стри бу ци ја ста нов ни штва по ка зу је да је ет нич ки про стор Ср ба 
зна тан и функ ци о нал но по ве зан, из ра зи то хо мо ген, док је ви со ка 
ет нич ка ком пакт ност број ча но ре ле вант них на ци о нал них ма њи на 
на пе ри фер ним де ло ви ма зе мље. Реч је о по гра нич но на ста ње ним 
ма њи на ма ко је има ју спе ци фи чан те ри то ри јал ни рас по ред и ет нич-
ку до ми на ци ју, па пи та ње њи хо вог ста ту са и по ли тич ког ор га ни зо-
ва ња да је по себ ну те жи ну и зна чај  ма њин ском пи та њу.  

Ср би ја је мул ти ет нич ка др жа ва у ко јој су на ци о нал не ма њи-
не ди фе рен ци ра не по број но сти, про стор ној дис пер зив но сти, дру-
штве ној ко хе зив но сти, по ли тич кој ор га ни зо ва но сти, на ци о нал ној 
еман ци па ци ји, ет нич ким, де мо граф ским и дру гим осо бе но сти ма. 
При то ме, де ло ва ње де мо граф ског фак то ра (број ност и про стор-
на ком пакт ност) не би тре ба ло да бу де ни пред ност ни пре пре ка 
за оства ре ње основ них ма њин ских пра ва. (Ба шић, 2005). На ци о-
нал но за ко но дав ство Ср би је не пра ви раз ли ку ме ђу ма њи на ма у 
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по гле ду њи хо ве број но сти и при зна та пра ва су до ступ на свим при-
пад ни ци ма  ма њи на. У За ко ну о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о-
нал них ма њи на (2002) ре гу ли ше се на чин оства ре ња ин ди ви ду ал-
них и ко лек тив них пра ва, од но сно свих пра ва ко ја су уста вом или 
ме ђу на род ним уго во ри ма га ран то ва на при пад ни ци ма на ци о нал-
них ма њи на (Кри во ка пић, 1996). У Ср би ји као ви ше на ци о нал ној 
др жа ви ма њин ско пи та ње је од из у зет не ва жно сти, па је ре гу ли са-
ње по ло жа ја и за шти те пра ва ма њи на, али и ло јал ност при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на др жа ви у ко јој жи ве, кључ  за ста бил ност, 
без бед ност и про спе ри тет др жа ве 

* * *

Мо же се за кљу чи ти да су про ме не у ет нич кој струк ту ри Ср-
би је би ле оче ки ва не и знат но ма ње из ра же не не го у прет ход ном 
пе ри о ду, а основ не де тер ми нан те су  де мо граф ски фак то ри, пр-
вен стве но ет нич ки ди фе рен ци ран при род ни при ра штај и раз ли ке 
у ми гра ци о ном сал ду по на ци о нал но сти, за тим про ме не у по гле-
ду из ја шња ва ња о на ци о нал ној при пад но сти, али и еко ном ске и 
по ли тич ке окол но сти.  Као ре зул тат по ме ну тих чи ни ла ца, то ком 
вре ме на по је ди не ет нич ке за јед ни це по ве ћа ва ле су свој број и удео, 
док су дру ге има ле стаг ни ра ју ће или не га тив не трен до ве у по пу-
ла ци о ној ди на ми ци што је ути ца ло на про ме ну ет нич ке сли ке Ср-
би је. Основ на ка рак те ри сти ка по след њег ме ђу по пи сног пе ри о да 
је сма ње ње бро ја ста нов ни ка, јер су ин тен зи ви ра не ду го го ди шње 
не га тив не тен ден ци је у об на вља њу ста нов ни штва, за тим, ја ча ње 
еми гра ци о них то ко ва, као и на ста вља ње трен да ет нич ке хо мо ге ни-
за ци је, ма да знат но ма њег ин тен зи те та не го у пе ри о ду 1991-2002 
(ка да је био про у зро ко ван огром ним, при сил ним и вољ ним ми-
гра ци ја ма ста нов ни штва).Оправ да но се прет по ста вља да про ме-
не у ет нич кој струк ту ри ни су за вр ше не, као ни про це си ко ји их 
усло вља ва ју. Ме ђу тим, ка кве ће у на ред ном пе ри о ду би ти те шко 
је пред ви де ти, пре све га због отво ре них пи та ња сме ра и оби ма бу-
ду ћих ми гра ци ја (уну тра шњих и спољ них), од ста бил но сти на ци о-
нал ног опре де ље ња по јед них на ци о нал но сти, али и од оп ште дру-
штве но-еко ном ске и по ли тич ке кли ме у зе мљи.  
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Nаda Raduski

POPULATION OF SERBIA BY 
ETHNICITY - 2011 CENSUS 

Summary
This paper analyzes of the population of Serbia (excluding Koso-

vo and Metohia) according to the 2011 census results, with special em-
phasis on the quantitative and qualitative ethno-demographic changes 
that have taken place in the last intercensal period (2002-2011). Chang-
es in the ethnic structure caused by next relevant demographic factors: 
natural increase, migration and changed declaration on national affili-
ation. Data analysis of the ethnic composition of Serbia by territorial 
units (Serbia-North and Serbia-South), by regions (Belgrade region, 
Vojvodina region, Šumadija and West Serbia region, South and East 
Serbia region), and within them by areas and municipalities. On the 
whole, the ethnic picture of the Serbia is a complex one and under-
going changes continuously. Some areas have a more complex ethnic 
composition, while ethnic homogenization on the population prevails 
in others, in consequence of different natural growth rates and ethno-
centric migrations, as well as many political, socio-economic, cultural 
and other factors.   
Key words: census, ethnicity, ethnodemographic changes, regions, areas, Ser-

bia. 
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Resume
Due to its spe ci fic ge o grap hi cal po si tion, hi sto ri cal he ri ta ge, po li-

ti cal cir cum stan ces, de mo grap hic de ve lop ment and con stant po pu la tion 
mi gra ti ons, Ser bia is a mul ti et hnic, mul ti con fes si o nal and mul ti cul tu ral 
co un try. In the last in ter-cen sal pe riod (2002-2011) re le vant chan ges 
hap pe ned in the et hnic struc tu re of Ser bia which we re pri ma rily con-
di ti o ned by dif fe ren ti a ted na tu ral growth per na ti o na li ti es, mi gra ti ons, 
as well as na ti o nal and re li gi o us re vi va lism, very pro no un ced in cer tain 
na ti o na li ti es, si mul ta ne o usly with the ap pe a ran ce of et hnic mi mi cry 
pre sent in ot her et hnic com mu ni ti es.

De mo grap hic fac tors de ci si vely in flu en ced the chan ges in et hnic 
struc tu re, spa tial di stri bu tion, po pu la tion den sity and con cen tra tion in 
Ser bia, which is pri ma rily ma ni fe sted in dif fe ren ti a ted de mo grap hic de-
ve lop ment of cer tain et hnic com mu ni ti es, not only in vi ew of na tu ral re-
pla ce ment but in sco pe and di rec tion of mi gra ti ons as well. Ho we ver, as 
emp ha si zed, non-de mo grap hic fac tors al so af fec ted the et hnic pic tu re 
of Ser bia to a gre a ter or les ser de gree, such as chan ges in na ti o nal af fi-
li a tion, dif fe rent met ho do lo gi cal so lu ti ons du ring cen su ses, the awa ke-
ning of na ti o nal con sci en ce in cer tain na ti o na li ti es, ab sen ce of na ti o nal 
awa re ness with ot hers, mi xed mar ri a ges, as si mi la tion and in te gra tion 
pro ces ses, as well as so me ex tra or di nary or spe ci fic so cio-po li ti cal cir-
cum stan ces. As a re sult of the sta ted fac tors and pri ma rily dif fe ren ti a ted 
na tu ral growth per na ti o na li ti es, cer tain et hnic com mu ni ti es in cre a sed 
the ir num ber and ra tio over ti me, whi le ot hers had stag na ting or ne ga-
ti ve trends in the po pu la tion dyna mics which in flu en ced chan ges in the 
et hnic po pu la tion struc tu re. 

The ba sic trends in ter ri to rial di stri bu tion and con cen tra tion of 
cer tain et hnic com mu ni ti es in Ser bia is cha rac te ri zed by cer tain re gi-
o nal spe ci fi ci ti es as well as pro no un ced spa tial-de mo grap hic po la ri za-
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tion. Chan ges in de mo grap hic de ve lop ment and ter ri to rial di stri bu tion 
of cer tain na ti o na li ti es are de mon stra ted in out stan ding con cen tra tion 
and strengthe ning the pro cess of na ti o nal ho mo ge ni za tion in cer tain re-
gi ons, whi le on the ot her hand, the re is a high de gree of spa tial dis per-
sion cha rac te ri stic for ot her et hnic com mu ni ti es.  

It is ju sti fi ably as su med that the ten den ci es of chan ges in et hnic 
po pu la tion struc tu re are not fi nis hed, nor the pro ces ses which con di-
tion them. Ho we ver it is not pos si ble to fo re see what the chan ges in 
et hnic com po si tion will be in the for thco ming pe riod, pri ma rily be ca-
u se of unk nown trends in po pu la tion re pro duc tion, and the even mo re 
un clo sed qu e sti ons of the di rec tion and in ten sity of fu tu re in ter nal and 
ex ter nal mi gra ti ons, sta bi lity of na ti o nal de ter mi na tion of cer tain et hnic 
com mu ni ti es and si mi lar. In any ca se, the qu e sti on of et hnic struc tu re 
and et hno-de mo grap hic chan ges is sen si ti ve and sho uld not be left to 
spon ta ne o us de mo grap hic trends, as the con se qu en ces of such trends 
are nu me ro us, di ver se and long-term.

* Овај рад је примљен 18. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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ГЕНДЕРСКОВАСПИТАЊЕ/РОДНА
СЕНЗИТИВНОСТ:РЕДЕФИНИЦИЈА

ДЕМОКРАТИЈЕИЕТ(Н)ИЧКИ
ИДЕНТИТЕТ

Сажетак
Одво је но по сма тра но, те ма мо де ла од но са по ло ва и те ма 

вас пи та ња (де те та), је су, кван ту мом и ва жно шћу, вр ло при сут-
не у по ро дич но-прав ној књи жев но сти. Ана ли за њи хо ве ин тер-
фе рен ци је за слу жу је да рад до би је бла ги атри бут пре ми јер но сти 
ана ли зе. Аутор ову вре мен ски и са др жај но стал ну за ви сност, тј. 
ко ег зи стен ци ју фе но ме на ана ли зу је кроз за кон ски ак ту ел не обра-
сце рав но прав но сти по ло ва и кроз атем по рал не мо рал не и ду хов не 
вред но сти. На чин од го во ра на пи та ње о од но су ова два прав на и 
ег зи стен ци јал на фе но ме на не са мо да ди зај ни ра, већ од ре ђу је су-
шти ну ин ди ви ду ал ног и со ци јал ног жи во та, брач ног и по ро дич ног 
жи во та, до бру бес ко нач ност ет(н)ич ког иден ти те та и ре зи стент-
ност пре ма бе сми сле ним мо дер ним ре де фи ни ци ја ма де мо кра ти је.
Кључ не ре чи: по ро ди ца, од нос по ло ва, вас пи та ње, ре де фи ни ци ја де мо-

кра ти је, ет нич ки иден ти тет/етич ки иден ти тет. 

Све је сте и ни је јед но став но. При вид про тив реч ја овог на ра-
ти ва не ста је под се ћа њем на  Иб зе нов став, у Рад бру хо вој „Фи ло зо-
фи ји пра ва“, о то ме  да до ми сли ти не ку ми сао - зна чи кон ста то ва ти 
про тив реч ност. 

Про тив реч ност је те мељ/он то ло ги ја исти не. Про тив реч ност 
је сте од ли ка, а не опо зи ци ја исти не. На при мер, не прав да убр за ва 
до ла зак прав де. О истинитостипротивречја све до че и ове чи ње-
ни це:  Све ти Са ва је био (би о ло шки) син сво га оца и (ду хов ни) 
отац свом оцу; Па вле, на грч ком, је сте ма ли чо век, а сва ко ко је 
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пред Бо гом ма ли - је сте ве ли ки чо век; рад ни сто Че хо ва је био у 
бе зу ред ном по рет ку, а ака де мик Ми ло рад Ек ме чић ка же да је да нас 
ан ти фа ши зам  фа ши зам; код Ра фа е ла, тог прин ца сли кар ства, ка же 
Де ла кроа, ори ги нал ност се са сто ји у по зајм љи ва њу иде ја дру гих 
сли ка ра; у жи во ту, на су прот пра ву, ко мо же ви ше не мо же ма ње 
(ру ски ко смо на ут Га га рин мо гао је ви ше - да оде у ко смос, али ни је 
мо гао ма ње – да се пра вил но слу жи „сло же ним си сте мом есцај га“, 
при ли ком све ча ног  до руч ка код ен гле ске кра љи це); пе сник Ми ка 
Ан тић пе ва да су „нај чвр шћа она вра та ко ја су ши ром отво ре на“, 
а че сти ју на ци ње го ве пе сме пе ва ју да је „нај те жа пра зна тор ба“...  

Вр ло ва жно за вас пи та ње је и противречно са зна ње да су 
не при ја те љи по не кад ко ри сни ји од при ја те ља. На и ме, при ја те љи 
сво јим по хва ла ма мо гу да нас ин те лек ту ал но уле ње, мо рал но и ду-
хов но по гор де (под се ћа мо да је Тол стој екс ко му ни ци ран из РПЦ и 
због ин те лек ту ал не гор до сти), а не при ја те љи, иако то ни је њи хо ва 
на ме ра, нас чи не бо љим јер нас мо ти ви шу да ак ти ви ра мо сво је по-
тен ци ја ле и деактивирамо сво је ма не. У то ме је је дан аспект исти-
не и у Би блиј ском им пе ра ти ву да во ли мо сво је не при ја те ље. Реч ју 
му дра ца: без гре ха не ма вр ли не (при мер ока ја ња гре ха у фил му 
Па ве ла Лон ги на „Остр во“ или у фил му „Духless“ - ре жи сер Ро ман 
Пры гу нов), без смр ти не ма вас кр са, а без Мој ков ца не ма Кај мак-
ча ла на.1)

По ли се мич ност са др жа на у на сло ву ра да има сво је об ја шње-
ње и „с по чет ка све та“. Бог је из над би ло ко је ре чи ко ју је ство рио 
ра зум, а не пле ме ни то ср це. Бог је из над ре чи, јер је речнапочетку
свега, ка же Све то Пи смо. Ло гос је сми сао ко ји Бог удах њу је тва ри-
ма да би до сти гле пу но ћу ег зи стен ци је.  

ГЕНДЕРСКОВАСПИТАЊЕ

 При вид „не ко нек ци је“ ових увод них на по ме на са те мом 
ра да бр зо не ста је под се ћа њем на не ке „суп тил но сти“. Иако тер-
мин „пол“ (у мо дер ном пре во ду и достигнућу – „род“), у оп штем 
и уоби ча је ном зна че њу, под ра зу ме ва пе три фи ци ра ну дис тан ци ра-
ност, не са вла ди ву, упр кос сна зи во лун та ри зма, дис тан цу, у кон-
тек сту на ше те ме реч „пол“ под ра зу ме ва по чет ну одво је ност, ко ја, 
сна гом (фи ног/срећ ног) ата ви зма, сна гом би о ло шких, при род них 
за ко на ко ји не на ре ђу ју не го кон ста ту ју, сло бод ном во љом и же љом 

1) Пре ма Бо дри ја ру, по сто ји дик та ту ра де мо кра ти је, ба нал ност је по ста ла естет ска ка те-
го ри ја а исто ри ја не мо же да по сто ји без уто пи је, в. Не да Вал чић Ла зо вић, Морал је
ставкојисенајбржемења, Политика, 17.6.2012. Су прот но гре ху на тро ну, је сте ми сао 
Ју сти на По по ви ћа да код пра во слав них бу дућ ност од ре ђу је исто ри ју, да исто ри ја ни је 
про шлост, већ пре ду кус веч но сти. Апо стол Па вле ве ли да се не тре ба вла да ти пре ма 
ве ку, јер ка ко ће Веч но са про ла зним.
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за сим фо ни јом, ге не рал но, у фи на лу увек успе шно по бе ди по чет ну 
дис тан ци ра ност. Рђа ви прин ци пи у јед ној сфе ри је су ети о ло ги ја 
рђа во сти це лог дру штва.

На рав но, да сва ки прин цип има, ма ње или ви ше кван ти фи-
ко ван, из у зе так.2) 
2) Ци ти ра мо:Пред сед ник Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва Ба рак Ху се ин Оба ма IIиз ја вио 

је да би хо мо сек су ал ци ма тре ба ло до зво ли ти да скла па ју бра ко ве, што је пр ви пут да се 
он јав но за ло жио за геј бра ко ве.”Ва жно је да идем на пред и да по твр дим да би исто пол-
ним па ро ви ма тре ба ло омо гу ћи ти да се вен ча ју”, ре као је ју че Oбама за Еј-Би-Си те ле-
ви зи ју, са мо не ко ли ко да на на кон што је сли чан став из нео и пот пред сед ник САД Џо 
Бај ден. Оба ма је ис та као да је то ње гов лич ни став,а да и да ље сма тра да би аме рич ке 
са ве зне др жа ве тре ба ло да од лу чу ју о том пи та њу.   Пред сед ник САД је об ја снио да је на 
про ме ну ње го вог ста ва ути ца ло раз ми шља ње о аме рич ким геј вој ни ци ма, ко ји се бо ре 
за сво је зе мљу, а и да ље има ју огра ни че на пра ва.Оба ма је пр ви ли дер Аме ри ке ко ји је 
уки нуо пра ви ло у вој сци САД “не пи та мо (да ли си геј), не при чај о то ме”. Пред сед ник 
САД је ка зао да ње го ва су пру га Ми шел де ли ње го ве ста во ве. Гру пе за за шти ту пра ва геј 
по пу ла ци је оце ни ле су Оба ми ну из ја ву као исто риј ску и ва жан ко рак ка јед на ким пра-
ви ма свих у аме рич ком дру штву.

 Пред сед нич ки кан ди дат  Ре пу бли кан ске пар ти је Мит Ром ни из ја вио је да и да ље ве ру је 
да је брак за јед ни ца же не и му шкар ца, из нев ши та ко пот пу но дру га чи ји став од пред-
сед ни ка САД Ба ра ка Оба ме, вид. Курир, 10.мај 2012.

 Још јед на но ви на. Ци ти ра мо: Ра бин ски скуп штин ски од бор за пра ва и стан дар де Је вре-
ја у САД ко ји пред ста вља Кон зер ва тив ни по крет - из гла сао је јед но гла сно да око 1.600 
кон зер ва тив них ра би на убу ду ће мо же да вен ча ва исто пол не бра ко ве. Они ће до би ти 
смер ни це на осно ву ко јих ће вр ши ти це ре мо ни ју. За до ку мент је гла са ло 13 чла но ва Од-
бо ра, ни ко ни је био про тив, док је са мо је дан члан остао уз др жан. Ра би ни би, пре ма тој 
од лу ци, тре ба ло це ре мо ни ју да при ла го де па ро ви ма истог по ла. Овај до ку мент, на зван 
“Пакт парт нер ске љу ба ви” за сни ва се на је вреј ском за ко ну, уз од ре ђе не из ме не. Пар се 
за ве ту је на вер ност, али об ред не под ра зу ме ва “по све ће ње” ко јим мла до же ња “сти че” 
не ве сту ко јој да је пр стен, што се сма тра је згром тра ди ци о нал ног је вреј ског вен ча ња.Тај 
оби чај су ра би ни по след њих де це ни ја ме ња ли и при ли ком хе те ро сек су ал них вен ча ња, 
па су уме сто пр сте на, мла ден ци јед но дру гом да ва ли зво но, као сим бол јед на ко сти у 
бра ку.   Го ди на ма је тра ја ло де ба то ва ње Кон зер ва тив них по кре та о то ме ка ко се тре-
ба од но си ти пре ма исто пол ним за јед ни ца ма. Тра ди ци о на ли сти су се че сто про ти ви ли 
иде ји да се ова кве за јед ни це озва ни че, док су се они про гре сив ни ји, ме ђу ко ји ма су се 
по себ но ис ти ца ли ра бин ски сту ден ти, за ла га ли за пот пу но из јед на ча ва ње исто пол них 
и тра ди ци о нал них бра ко ва.Го ди не 2006. Ра бин ски од бор за пра ва и стан дар де Је вре ја 
за бра нио је зва нич но геј бра ко ве. У исто вре ме, на ве де но је да ра би ни ни су ду жни да 
оба вља ју ове це ре мо ни је, али да то мо гу да чи не уко ли ко же ле, не кр ше ћи стан дар де 
Ра бин ског од бо ра, Из вор:http://www. blic.rs/Ve sti/Svet/326577/Kon zer va tiv ni ra bi ni jed no-
gla sno od lu ci li: Ven ca va ce mo isto pol ne рa ro ve.

 Пот пу но но ви аспект про во ци ра филм „Три“ (Drеi), ре жи сер  и сце на ри ста Tom Tykwer. 
Ре кли смо да у САД, и по во дом пред сед нич ких из бо ра, јед на од ва жних те ма је су и хо-
мо сек су ал ни бра ко ви. Овај филм, за пра во, све до чи о то ме да је ова те ма пре ва зи ђе на, 
за ста ре ла и да нео а ван гар ди зам фор си ра но ву те му. Фа бу ла фил ма: не мач ки (ако је то 
ре ле вант но) брач ни пар има истог љу бав ни ка. Брач ни пар ло ци ран у аван гард ни слој 
дру штва (она је ети чарка у ко ми си ја ма за би о ме ди цин ску пот по мог ну ту оплод њу и ко-
ри шће ње људ ских га ме та, а он је умет нич ки ин же њер, вр ло за ни мљи ва про фе си ја ко ја 
је тех нич ка ло ги сти ка умет ни ци ма, скул по ри ма, ва ја ри ма, пер фор ме ри ма...). Овај брач-
ни пар, ме ђу соб но ин ког ни то, одр жа ва сек су ал не/емо тив не од но се са истом осо бом. На 
јед ном умет нич ком до га ђа ју са зна се исти на. Нај пре, по ата ви стич ком ме ха ни зму, ово 
са зна ње по сле ди чи љут њом, али на кон не ког пе ри о да – ли бе рал ни кон цепт по бе ђу је 
ата ви зам. Крај фил ма је сце на где, у опћој(какобиторекаоексзваничник) хар мо ни-
ји, на бо ку ле жи да ма (ко ја у се би ин клу ди ра свој ство су пру ге и љу бав ни це), иза ње, у 
лир ској ин те гра ци ји, у при јат ни јој (од мо дер них и про па ги ра них) ин те гра ци ји, у чул ној 
ин клу зи ји је њен љу бав ник,  а као вр ху нац нео а ван гар ди зма – иза је тре ћи су бјект: муж 
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И то је вр ло ва жан еле мент вас пи та ња.
Да кле, у кон тек сту на шег ра да, пол ни је реч ко ја опи су је фа-

тум ску се па ра ци ју (као у ге о гра фи ји или кла сној со ци о ло ги ји), већ 
старт ну по зи ци ју су сре та. Још пре ци зни је: не из бе жност и ле по ту 
су сре та. (Не)из бе жног и вр ло уоби ча је ног, мо жда и не мо дер ног и 
ван стан дар да „нео а ван гар де“ – су сре та жен ског и му шког по ла. 
Пол је ре дук ци ја мо гућ но сти, ту жна не пер фек ту и ра ност. Још ту-
жни ји је фор си ра ни3) тренд кон ку рен ци је или, мо жда тач ни је, рат 
по ло ва. У сва ком ра ту стра да и ле по та и исти на.  Где је рат и же ља 
за до ми на ци јом и мо но по лом, та мо не ма љу ба ви. У ра ту  по ло ва 
јед на гор дост и его и зам ци клич но се сме њу ју. 

Ес ха то ло шки чо век је бес по лан. У јед ном од на ших ра до ва 
пи са ли смо да бла же на Бо жан ска при ро да чо ве ка не по зна је пол. 
Адам је са здан бес по лан, у ча сти, не про па дљив, на лик ан ђе ли ма 
ко ји се умно жа ва ју без ну жно сти по сто ја ња жен ског по ла. Бог је 
Ада му дао име (Адам-чо век), а Адам је дао име Еви (жи вот). Бог 
ука зу је част му шкој при ро ди - јер се њо ме за о де ва, а жен ској - јер 
се од ње ра ђа.

Да кле, ка за но ме ха ни змом исти ни тог, исти на но сног про тив-
реч ја, пол ни је пол, не го по чет на фа за срећ ног је дин ства.

ин клу ди ран, ин те гри сан, у свог љу бав ни ка и љу бав ни ка сво је дра ге су пру ге. Још јед-
на по ро дич но прав на за ни мљи вост ко ја по сле ди чи овим фил мом: да ма ду го ни је мо гла 
да по ста не мај ка. На кон ових ин те гра ци ја – то јој успе ва. На пи та ње ле ка ра о то ме ко 
је отац де те та (иако мо дер на тех ни ка мо же да „ме то дом фо то фи ни ша спер ма то зо и да“ 
утвр ди ко је отац де те та у слу ча ју plu ri um con cu ben ti um) да ма са оп шта ва сво ју же љу да 
де те има два оца. 

 Филм ска кри ти ка ве ли да ре жи сер „ис тра жу је емо тив ни жи вот ге не ра ци је ко ја је спрем-
на за но ве иза зо ве, али се још не од ри че ста рих иде а ла“. Што би се ре кло јед но став-
ни јом лек си ком: па три јар хал ни мо дер ни сти или мо дер ни па три јар хал ци или за о ста ли 
на пред ња ци или то пла гру два сне га (Л. Ко ла ков ски) или др ве на фу ру на (М. Бећ ко вић)...

 Да кле, овај филм по твр ђу је да је тре нут но мо дер на те ма о хо мо-бра ко ви ма – пот пу но 
не мо дер на. Мо дер ност ви ше ни је у ре де фи ни ци ји бра ка по ген де ру/по лу, већ у ре де фи-
ни ци ји по бро ју. Овај аспект по ка зу је до са да шњу дис кри ми на ци ју LGBT осо ба. Ако L и 
G осо бе (у аутен тич ном сми слу, у са мо ти ту ли са њу) раз во јем све сти и дис тан цом пре ма 
за о ста лом, мо гу да, у ре фор ми/ре во лу ци ји по ро дич но прав ног за ко но дав ства, за кљу че 
брак/ре ги стро ва ну за јед ни цу или не ки дру ги об лик ин те гри са ног жи во та, то до са да 
ни су мо гле да ура де и В осо бе. Тек, на да мо се, пред сто је ћом ре де фи ни ци јом бра ка и у 
ње го вој не са мо не по треб ној ген дер ској раз ли чи то сти, већ и по бро ју ра до сних су бје ка-
та - би ће оства ре на пра ва и би сек су ал но опре де ље не ак си о ло шке ма њи не. Вр ло ра до сно 
че ка мо и ко нач но по сти за ње пот пу не рав но прав но сти, уки да ње дис кри ми на ци је, по бе-
ду мо дер них, здра вих сна га над па три јар хал ним, бал кан ским, ре тро град ним: прав ну 
ве ри фи ка ци ју и Т осо ба. 

3) Бол но/тра гич но је за ни мљив тренд им пор та пле ме ни то сти и фор си ра ња ин тер на ци о-
на ли за ци је уну тра шљих су ко ба (у 111 ору жа них су ко ба од 1989-2000. Го ди не би ло је 
пре ко 80 ме ша ња спољ њих ак те ра), вид. Ра до слав Га ћи но вић, «Уну тра шњи ору жа ни 
об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве», Страниправниживот 1/2012, 
стр. 16. О не ре ду као  ин те ре су не ких си ла, вид. Ра до слав Га ћи но вић, «На Бал ка ну не 
по сто ји ни ми ни мум без бед но сти», Печат, од 28. 3. 2008. 
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Би ва, ви ше не го че шће, да је дан и је дан је сте ну ла. Ова ми-
сао До сто јев ског го во ри да не ра зу ме ва ње, не та ле нат или ка ква 
дру га ин су фи ци јен ци ја па ра до во ди не до бо га ће ња лич но сти, већ 
до по ни ште ња/уне сре ће ња сва ког брач ног дру га.

Исти ме ха ни зам је сте на пол зу и у ана ли зи дру гог еле мен-
та на сло ва у овом ра ду. Иако вас пи та ње апо дик тич но асо ци ра на 
вас пи та ње4) де те та, иако син таг ма „вас пи та ње де те та“ има ква-
ли фи ка тив пле о на зма, сма тра мо да вас пи та ње ни је сво ди во, иако 
је „пр во а со ци ја тив но“ са мо на „деч јег су бјек та“. Вас пи та ње ни је 
вре мен ски оме ђен про стор до пу но лет ства. Вас пи та ње је сте вре-
мен ски не ли ми ти ран, вре мен ски кон стан тан про цес и чин. Да кле, 
у па ноп ти ку му оба еле мен та у на сло ву на шег ра да, ин тер фе рен ца 
је оче вид на и дво смер на: и „фи ло зо фи ја по ла“ 5) ути че на вас пи та-
ње, а и вас пи та ње, ин ди ви ду ал но и ко лек тив но/со ци јал но, ути че 
на гра ђе ње „фи ло зо фи је по ла и(ли)  по ло ва.“6)

4) О ра зли ци вас пи та ња и вас пи та ва ње, о про це су и чи ну, о де ло твор но сти са мо ва спи-
та ња,  ви ди  Сло бо дан Па нов, „Вас пи та ње и Услу жно пра во“, у збор ни ку ра до ва са 
ме ђу на род ног на уч ног ску па Право и услуге, (уред ник проф. др Ми о драг Ми ћо вић), 
Кра гу је вац 2012, 30 и да ље.

5) Fri e drich Ni etzshe ка же: „...по ри ца ти ну жност веч но не при ја тељ ске на пе то сти, са ња ти, 
мо жда, о јед на ким пра ви ма: то је ти пи чан знак плит ко ум но сти, те се ми сли лац ко ји је на 
том опа сном ме сту по ка зао плит кост мо же уоп ште сма тра ти сум њи вим... Ме ђу тим, чо-
век ко ји има ду би ну у свом ду ху и прох те ви ма...мо же на же ну ми сли ти са мо на ори јен-
та лан на чин...као не што што је пред о дре ђе но да слу жи у и то ме по сти же са вр шен ство 
и у свом од но су пре ма же ни он  се мо ра осла ња ти на го ле ми азиј ски ра зум... као што су 
чи ни ли Гр ци, ти нај бо љи ба шти ни ци и уче ни ци Ази је ко ји су...с  ра стом сво је кул ту ре 
и мо ћи по ста ја ли и стро жи, ори јен тал ни ји у свом од но су пре ма же ни.“ вид. Ф. Ни че,  С
онестранедобраизла, Бе о град 1994, 159,160.

 Иако та да шњи за кон ски мо дел про мо ви ше пот чи ње ност же не, прак са брач них од но са, 
сма тра проф. Ж. Пе рић, по ка зу је да је ути цај же не по пут ду ха чи је се деј ство осе ћа, али 
се не ви ди. Сто га зва нич на за кон ска власт же не ни је у ње ном ин те ре су  јер би то зна чи-
ло за њу бре ме од го вор но сти, а за му жа моћ ути ца ја у ком фо ру брач не и со ци јал не нео-
го вор но сти, вид. Ж. Пе рић, Човекижена-једанпокушајизобластиженскогпитања, 
Бе о град,  1922, 51.

 Са ини ци јал ном те зом да му шкар че ва сек су ал ност да је сми сао ег зи стен ци ји же не, Ot to 
We i nin ger сма тра да је асек су ал ност, чед ност же не  услов ње ног осло бо ђе ња. Сход но 
Пи та го ри, Пла то ну, хри шћан ству, Ваг не ру, Иб се ну, твр ди да “ не еман ци па ци ја же не од 
му шкар ца, већ еман ци па ци ја же не од же не”  омо гу ћа ва јој да се “уз диг не из пе пе ла као 
чи сти чо век”; вид. О. We i nin ger, Поликарактер, Бе о град, 1986, 448. 

 На че ло рав но прав но сти у свом од ре ђу ју ћем зна че њу не зна чи ап со лу ти зо ва ње јед на ко-
сти, већ аде ква тан, пра ве дан ре спект раз ли чи то сти. Сто га на че ло рав но прав но сти по ло-
ва ни је ни про цес уоп шта ва ња у ко ме се прав но и кул тур но ре ду ку је пол на плу рал ност 
ни ти је spi ri tus mo vens “срећ не ге то и за ци је же на”, пи са ли смо у на шем ра ду: “По ро дич-
но-прав на по зи ци ја же не у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји», чла нак об ја вљен у окви ру 
ПројектаИнституцијеправнедржавеуусловиматранзиције, Бе о град 2003, 139-158. 

6) Би ла би вр ло за ни мљи ва ана ли за да ли, са аспек та жи вот не хро но ло ги је –уоби ча је на, 
ло гич на си ту а ци ја, пи та ње о вас пи та њу вас пи та ча, је сте ок си мо рон или па ра докс. 

 Ок си мо рон (oksys-оштар  и mo ros-туп, луд) ту па оштри ца, глу пи му драц, ге ни јал ни 
иди от-је сте по себ на фи гу ра ми сли. Па ра докс (па ра- су про тан, док сос- ми шље ње) мо-
гућ,  а ап сур дан. По знат је Пла то нов па ра докс: Знамдаништанезнам и Кан то ве ан ти-
но ми је.
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На ше те о риј ско и жи вот но ис ку ство об ли ко ва ло је ста но-
ви ште, да у ту ма че њу „ар хи тек ту ре ак си о ло ги је, ка рак те ра и со-
ци јал ног би ћа“, по не кад а и че шће, ва жни је је са мо ва спи та ње од 
вас пи та ња. У кон крет ној со ци јал ној, по ро дич ној и ин ди ви ду ал ној 
зби љи, са мо „ар гу мен та циј ски то пос“ са мо ва спи та ња, са мо при-
зма са мо ва спи та ња мо же да об ја сни оче вид не раз ли ке или су прот-
но сти у фи нал ној ар хи тек ту ри две лич но сти/две ин ди ви дуе/ две 
пер со не ко је су од ра сле у ис тој со цио-по ро дич ној кон сте ла ци ји и 
иден тич но вас пи та ва не ре чи ма и де ли ма. Тај, у срп ском со ци јал-
ном и лич но сном фол кло ру, исто риј ски ва жан де таљ раз ли чи тих 
(вред но сних и по ли тич ких) скло но сти нај ро ђе ни јих (ро ђе не бра-
ће/се ста ра), мо же се пре об ја сни ти де тер ми нан том са мо ва спи та ња, 
об ли ко ва њем про це сом са мо ва спи та ња, не го по сле ди цом  про це са 
вас пи та ња/вас пи та ва ња.

Ипак, не спор на је ме ђу за ви сност ма кро и ми кро ар хи тек ту-
ре, со ци јал ног и по ро дич ног, ко лек тив ног и лич ног, јав ног и ин тим-
ног...7) Ве за по ро ди це и со ци јал ног кон тек ста је дво смер на. 
По ро ди ца од ра жа ва ат мос фе ру кон крет ног дру штва (ен ту зи-
ја зам или де пре си ју; афир ма ци ју вр ли не или афир ма ци ју/ре-
кла ми ра ње сналажљивости–тј. бескрупулозност  успеха; 
у њој се пре по зна је струк ту ра вла сти, струк ту ра со ци јал них 
уло га и од ре ђе ни тип дру штве не ко му ни ка ци је; ин тер и о ри зу-
ју „јав не/слу жбе не“ вред но сти...), али и дру штво свој из глед 
до би ја за хва љу ју ћи и из гле ду по ро ди це (об на вља њу би о ло-
шке суп стан це дру штва; раз во ју иде а ла; од но су пре ма кул-
тур ном на сле ђу; ко рек ци ји пра ва или оп струк ци ји при ме не 
пра ва на осно ву ар ти ку ли са них зах те ва из са ме по ро дич не 
прак се; нео гра ни че ној ва ри ја ци ји офи ци јел не ми сли узро ко-
ва не спе ци фи ку мом сва ке по ро ди це или оригиналношћу сва-
ког чла на по ро ди це...)8).

Има нент но вас пит ном про це су је сте мо гућ ност из бо ра, од-
но сно по сто ја ње ви ше мо де ла вас пи та ња, ви ше ак си о ло шких си-
сте ма ре ле вант них за сам про цес или чин вас пи та ња. Овом при-
ли ком са мо кон ста ту је мо и да нас фор си ра ну кон ста та ци ју о два 

7) У том кон тек сту ре ле вант ни  су Јун го ви ар хе ти по ви  и  Фро мов дру штве ни ка рак тер, 
вид. Вла де та Је ро тић, Препорукеиприкази-философија,религија,књижевност, Бе о-
град, 2006, 58 и 59.

 Слич но ве ли и Ло ба чев ски. Пре ма ње го вом ми шље њу, ин стинкт је наш пр ви учи тељ. 
Ин стинк тив на под ло га са др жи би оп си хо ло шки раз вој то ком ми ли о на го ди на. Ме ђу е-
по хал на и ме ђу ра сна од сту па ња су ма ња у по ре ђе њу са би оп си хо ло шким спе ци фич но-
сти ма по је ди на ца. За ни мљи во је и да су суп стан ци јал не раз ли ке ма ње од раз ли ка ко је 
су по сле ди ца би оп си хо ло шког ди на ми зма те по ја ве, вид. Анд жеј М. Ло ба чев ски, Поли-
тичкапонерологија-Научнастудијаоприродизлаприлагођеногзаполитичкесврхе,
Бе о град 2011, 58,59.

8) Вид. оп шир ни је Сло бо дан  И. Па нов, Породичноправо, Бе о град ,2008, 28, 35 и да ље.
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мо де ла вас пи та ња: па три јар хал ног и мо дер ног9), не па три јар хал ног, 
ли бе рал ног или мо де ла рав но прав но сти. 

У на шим прет ход ним ра до ви ма пи са ли смо о цен трал ним 
пој мо ви ма ових амли туд них по ро дич них/ин ди ви ду ал них обра за-
ца. Овом при ли ком са мо кон ста ту је мо мо дер ну тврд њу о па три јар-
хал но сти као „сим бо лу та ме“ и мо дер но сти/ли бе ра ли зму као сим-
бо лу про гре са, сре ће, ци ви ли за циј ских вред но сти, хе до ни је (те не 
са мо бо ле сне, већ он ко ло шке ве се ло сти10) мо дер ног гра ђа ни на)...

9) Има и дру га чи јих ста во ва: проф. Сло бо дан Ан то нић ана ли зу је чла нак Ве сне Ми ле тић-
Сте па но вић из Политикепод на сло вом „Тек сва ка пе та по ро ди ца без ика квог на си ља“,
и с под на сло вом„Уче ста лост на си ља над же на ма кра јем де ве де се тих го ди на на истом 
је ни воу као и на по чет ку 20. ве ка“. Аутор ка твр ди да је у Ср би ји „на си ље над же на ма 
у по ро ди ци... свакодневнапојаваускоросвимпородицама: чак у 83 од сто ис пи ти ва них 
по ро ди ца по сто ји не ки об лик по на ша ња ко ји чи ни на си ље над же на ма“ Шта ви ше, „ви-
де ће мо да је уче ста лост на си ља над же на ма кра јем де ве де се тих го ди на 20. ве ка на ис-
том ни воу као и на по чет ку ве ка“! Из то га, Ми ле ти ће ва апо дик тич ки за кљу чу је да и по-
ред то га што је у Ср би ји до шло до „сна жних мо дер ни за циј ских про ме на, оне очи глед но 
ни су зна чај ни је ути ца ле на пол но-род ни си стем и по ло жај же на у по ро ди ци у Ср би ји“, 
од но сно да је до шло до „кон зер ва ци је па три јар ха та то ком це лог 20. ве ка“, то јест да је 
„на си ље над же на ма“ оста ло „основ ни стуб со ци јал не про дук ци је па три јар ха та“.   

 Све из гле да вр ло ту жно, али он да сле ди ра до сна исти на: проф. Ан то нић за кљу чу је да је 
реч о ти пич ном родно-феминистичкомприступуна си љу у по ро ди ци, са свим ње го вим 
ме то до ло шким и епи сте мо ло шким ма на ма и из ра зи тим иде о ло шким ис кри вља ва њи ма 
– по ја ва опи са на у ње го вој књи зи Искушењарадикалногфеминизма. Ти пич но за цео 
род но-фе ми ни стич ком при ступ,по да ци на ко ји ма по чи ва основ ни „на лаз“ Ми ле ти ће ве 
по гре шно су ин тер пре ти ра ни, од но сно ис кри вље ни су јед ном нео прав да ном ре ди фи ни-
ци јом основ ног пој ма. Ми ле ти ће ва је до би ла исту сто пу на си ља над же на ма у Ср би ји 
као пре се дам де сет го ди на (он да 87 по сто, да нас 83 по сто), та ко што је јед но став но 
про ме ни ла (ре де фи ни са ла) по јам на си ља. Док се број ка из ис тра жи ва ња  Ерен рај хо ве 
од но си ла на удео же на ко је су од сво јих му же ва до би ја ле ба ти не, Ми ле ти ће ва је „на си-
ље“ де фи ни са ла као „се дам вр ста ак тив ног на сил ног по на ша ња у по ро ди ци: ус кра ћи ва-
ње па жње, ус кра ћи ва ње нов ца, ус кра ћи ва ње сло бо де кре та ња, ви ка ње/вре ђа ње, прет ње, 
ба ца ње/раз би ја ње ства ри, уда ра ње“. 

 Дру ги при мер: ре зул та ти јед ног ис тра жи ва ња (Har ris Poll) из 1993. го ди не по ко ме чак 
40 по сто же на у САД па ти од „те шке де пре си је“ (sevеre de pre sion). Ис по ста ви ло се, ме-
ђу тим, да је ис тра жи ва ње ра ди ла јед на од за ступ ни ца род ног фе ми ни зма, ко ја је уоби-
ча је ни сет од 20 пи та ња, ко ји ма се утвр ђу је де пре си ја, са мо вољ но (то јест без ика квог 
на уч ног осно ва) све ла на шест. Ствар на сто па де пре сив них же на у САД је 5,5 по сто, а 
све што по ка зу је број ка од 40 по сто, до би је на на осно ву оних шест пи та ња,  је сте са мо 
то да се то ли ко Аме ри кан ки бар јед ном, то ком не де ље у ко јој је вр ше но ис тра жи ва ње, 
осе ћа ло не рас по ло же ном. Али, по вре ме но не рас по ло же ње је јед но, а „те шка де пре си ја“ 
не што са свим дру го.

 Тре ћи при мер: ис тра жи ва ње фе ми нист ки ње по ко јој је 15,4 по сто сту дент ки ња аме рич-
ких уни вер зи те та си ло ва но, што је хи ља ду пу та ви ше од сто пе ко ју је да ва ла зва нич на 
по ли циј ска ста ти сти ка. Ис по ста ви ло се, ме ђу тим, да је ис тра жи ва чи ца по јам си ло ва ња 
про ши ри ла на сва ки сек су ал ни од нос ко јег се же на се ћа са из ве сном не ла го дом. На рав-
но да огром на ве ћи на сту дент ки ња, ко је су по овом из ве шта ју би ле „си ло ва не“, при ро ду 
свог сек су ал ног од но са уоп ште ни су та ко ква ли фи ко ва ле. Шта ви ше, 42 по сто њих је, 
на кон овог „ан дро цен трич ног на си ља“, има ло још је дан или ви ше сек су ал них од но са 
са сво јим „на па сни ком“, вид. Сло бо дан Ан то нић, „Фе ми ни зам и на си ље у по ро ди ци“, 
у Збор ни ку ра до ва Насиљеупородици (уред ни ци Сло бо дан  Па нов,  Ма ри на Ја њић Ко-
мар, Ми лан Шку лић) , Бе о град, 2012,стр. 25-31.

10) Ова ци ви ли за ци ја ја сно све до чи ко ли ко је рад услов успе ха, по себ но у зе мља ма тзв. 
тран зциј ске прав де (у зе мља ма тран зи ци је оче ки ва ти прав ду је сте ра зум на и тач на на да 
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Би ло би вр ло за ни мљи во ис тра жи ва ње ка ко на по ро дич ну 
струк ту ру, по ро дич ну фор ма ци ју, по ро дич ну стра ти фи ка ци ју и по-
ро дич ни/брач ни/ин ди ви ду ал ни сен зи би ли тет де лу ју ова два опо-
зит на мо де ла? Овом при ли ком са мо кан ди ду је мо те зу да ли па три-
јар хал ност или мо дер на, аван гард на (по сто ји и за ни мљив тер мин 
„нео а ван гар да“) ми сао афир ми ше ле по ту, пле ме ни ту чвр сти ну, хо-
мо ге ност, ду хов но уз ра ста ње, сми сле ну тран зи ци ју ин ди ви дуе у 
лич ност, осе ћај си гур но сти и ве ре у спа со но сну тач ку ослон ца у 
вре ме бе сми сле них мо дер них ком пе ти ци ја и тран зи ци ја? 11)

Ако је вас пи та ње про цес и чин уче ња вр ли не, спо зна је или 
са мо спо зна је пле ме ни то сти, овла да ва ње ду хов ним и мо рал ним, 
овла да ва ње ле пим, ако је вас пи та ње про цес или чин ин тер и о ри-
зо ва ња, лич но сног уз ра ста ња Ду ха, да ли је за све то аде кват ни ја 
па три јар хал на или мо дер на ат мос фе ра и ам би јент? Шта по ка зу ју 
кон крет ни ре зул та ти, ка кав је жи вот ни епи лог ова два кон цеп та? 
Да ли је бо ља кон струк ци ја до брог или де кон струк ци ја успе шног? 

Од го вор је вр ло ва жан. Из бор пра вих вред но сти (и у про це-
су вас пи та ња) је ну жан (не и до во љан) услов. Не тре ба да се жу ри 
ако се иде по гре шним пу тем, ка же је дан ге не рал из Ср би је.  Ко иде 
по гре шним пу тем – бе сми сле но је да жу ри. Ко хи та пу тем без ал-
тер на ти ве - за вр ша ва је ди ним фи на лом: у бе сми слу. Бо ље је би ти 
ђак до брог, не го ака де мик по гре шног. Ко ри сни ји је ла га ни тем по 
пу тем ко ји је та чан, не го екс пре сна мо бил ност стран пу ти цом. 

као кад би сте оче ки ва ли чед ност у жен ској шко ли у ко јој је ди рек тор Ка за но ва – ре че-
но  ме та фо ром ака де ми ка Ми ло ра да Ек ме чи ћа). За ни мљив је је дан де таљ (иако не ма 
де та ља ни у жи во ту ни у пра ву): вре де ло би кон ста то ва ти у че му се са сто ји при влач ност 
не ких ту ри стич ких де сти на ци ја: у тзв. ноћ ном жи во ту (еуфе ми зам мо рал ног успе ха или 
не) или у ду го трај ној „па у зи у ра ду“ на ци о нал них ин сти ту ци ја кул ту ре. 

 Рад је по ре кло сва ке пле ме ни те на де, пи са ли смо ра ни је. Са мо јед на илу стра ци ја: пре-
ма јед ном са вре ме ном струч ња ку, да би се из вео сфумато по треб но је три хи ља де са ти 
ра да. Ле о нар до да Вин чи је сфу ма то ура дио на сво јој нај зре ли јој, нај ам би ци о зни јој , 
нај сло же ни јој, не и нај по зна ти јој сли ци: „Све та Ана“, где је осим Све те Ане и ње на ћер-
ка Де ви ца Ма ри ја са де ча ком  Ису сом, вид. Сла ви ца Ба тос, „Тај на Све те Ане“, Печат 
221/2012, 58-62. 

11) Са мо је дан де таљ, уз под се ћа ње на став из на ших ра до ва да је у де та љу кон ден зо ва на 
исти на и да, за пра во, у жи во ту и у пра ву, не ма де та ља. На те ле тек сту јед не те ле ви зи је 
(B 92, 9.6.2012.) чи та мо да ће вр ти ћи у Бе о гра ду ра ди ти и по сле под не, у дру гој сме ни, 
и да је то при ли ка да, по слом за у зе ти, ро ди те љи оста ве сво је де те/де цу на си гур ном. 

 Са мо пи та мо да ли мо же мо да оче ку је мо „на пре дак сми сла“ и да, след стве но пле ме ни-
том раз во ју ове иде је,  вр ти ћи у пре сто ном гра ду поч ну да ра де и у тре ћој сме ни? Да ли 
је па три јар хал ност, ре ци мо – у овом де та љу, бо ља? Да ли је за бла го ста ње пси хо-емо ци-
јал не и со ци јал не ар хи тек ту ре де те та, бо ље да де те, би зни сом за у зе тих ро ди те ља, бу де 
код патријархалних су бје ка та тј. ба ка и де да, да де те бу де сме ште но у окви ру јед не па-
три јар хал не по ро ди це, би ло струк ту ром би ло ре ла ци јом? Да ли и у овом при ме ру ва жи 
ак си ом из по ро дич но-прав не ли те ра ту ре да је по ро дич ни сме штај не што бо љи од тзв. 
ин сти ту ци о нал ног сме шта ја де те та? Има још до ста пи та ња...
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ЕТ(Н)ИЧКИИДЕНТИТЕТ

Све до ци смо мо дер не и вр ло че сте ди ле ме да на шњих (да ли 
и свак да шњих?) ро ди те ља: ка ко да вас пи та ју де те? Та ко да афир-
ми шу код де те та атем по рал не, мо рал не, вред но сти хра бре љу ба ви 
пре ма вр ли ни или да афир ми шу ефе мер не, про фа не, ре кла ми ра не 
вред но сти мо рал не су спен зи је, тач ни је рав но душ ја пре ма пле ме-
ни то сти? Проф. М. Лом пар пи ше о тре нут ној (ду го трај ној, ово ве-
ков ној) не мо дер но сти вр ли не, о не за ин те ре со ва но сти за сло бо ду, 
о не ра ци о нал ном и не мо рал ном из бо ру да се одво је но про пад не  
а да се не успе у за јед нич ком хте њу и ак ци ји, о по тре би/ну жно-
сти афир ма ци је срп ског ста но ви шта... Са мо под се ћа мо на ту жне 
кон стан те (са по вре ме ним срећ ним/мо рал ним фи на лом): и До сто-
јев ски је ту жио (не у прав ном сми слу под но ше ња ту жбе, већ у пси-
хо ло шком, емо тив ном сми слу – био је у ста њу ту ге) да та да шњу 
ру ску омла ди ну, ви ше од Пу шки но вих сти хо ва, за ни ма ју но ви мо-
де ли гар де ро бе и дру ги бе сми сле ни де та љи мо дер но сти. Ве ли ки 
пи сац је и ср цем осе тио исти ну: не ма сло бо де без ве ре у Бо га. А и 
срп ски пе сни ци су пе ва ли о то ме ка ко „да нас на ма ка жу де ци овог 
ве ка , да смо не до стој ни исто ри је на ше, да нас ухва ти ла за пад њач-
ка ре ка и да нам се ду ше опа сно сти пла ше. До бра мо ја зе мљо, ла-
жу...“12)

12)  Ми лан Ра кић, НаГазиМестану.
 О над ве ков ном, све ве ков ном вас пит ном ме то ду пе ва и До бри ца Ерић у „Пр ко сној пе-

сми“ (у на шој скра ће ној вер зи ји): 
Ја

кћиБожја
Србија

изјављујемдраговољнокрозланцеижицупредсведоцима
Силом,МукомиНеправдомдакривасамидапризнајемкривицу!

 Кривасамидазавршимснајвећомкривицом(пренегоштосезаценимодсмеха)
Кривасам,тврдоглавкаштосамПравославкаиСветосавкаиштоневерујемусвети

злочиниопроштајгреха!
Кривасамигрешна,даклештопостојимикадвећпосто-
јимијошдрскостојимштобарнепризнамданепостојим!

Акотопризнамдасачувамглавуизгубићучасникрстикрснуславу
АконепризнамцрномисепишецеосветћенамојуЗемљудакидише
Руљебившихљудилоповаигољачопорироботаидругихмонструма

кидисањенамојевоћњакеипољаинамојебелекућепореддрумаококојих,каонај-
лепшеодиве

цветајутрешње,јабукеишљиве(...)
Мојаружнасликаозареналикакојуумножаватеувечериијутратојесликавашесвести

иподсвести
Тонисамја,спољатостеви-изнутра!МногосмоважнеЗемљомојамилаЈаиМоје

сестре
ИстинаиПравда

чимсенанасдиглаоволикасилачимсунанасзинулекривдаинеправда
Штаћеовдеџихадлијекрсташиамерикојимичеречесиновеикћери

МорадасучулебелосветскебандедаимамозлатнаСрцапаихвадедаихпресадеу
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Ка ко вас пи та ва ти у мо дер ним вре ме ни ма?    
Нај пре, украт ко ће мо ски ци ра ти дух вре ме на, да ви ди мо ка-

ква су то мо дер на вре ме на:
То је вре ме у ко ме чу ве ни фи ло зоф про мо ви ше (бес)ми сао 

ку по ви ни ле ги ти ми те та град њом мо ста (сма тра мо да је до зво ље но 
пи та ти ка ко се мо же ку пи ти сми сао, мо рал, осмех, вр ли на...), то је 
вре ме у ко ме чу ве ни фи ло зоф бо га ти лек си ку сло бо де и људ ских 
пра ва те зом о не по сто ја њу ал тер на ти ве (са мо је Бог је дан. За ни-
мљи во је у овој кон струк ци ји на ћи де мо крат ски суп страт, ако је 
де мо кра ти ја из бор во љом на ро да), то је вре ме у ко ме „не ћу“ ка за но 
да нас, већ су тра зна чи „хо ћу“ (за ни мљи во је ло ци ра ти овај изум 
у вас пит ну сфе ру и на у чи ти де ци да јесте зна чи није, да обе ћа ти 
зна чи нео бе ћа ти, да се од но си ме ђу љу ди ма гра де и на прин ци пу 
по што ва ња ре че ног, да љу де оба ве зу је реч – јер је реч, као и чо век, 
аутор ство Бо га. На су прот то ме, од но си ме ђу осо ба ма, ре гу ли шу се 
прин ци пом да реч ни је реч, прин ци пом обе ћа ња ко је не оба ве зу је, 
„људ ским“ пра вом да се ме ња13) оно што је ју че ре че но, јер, ка жу 
ак ту ел ни му дра ци, са мо се бу да ле не ме ња ју и не на пре ду ју. У та-
квом вас пит ном ам би јен ту, у та квом све то на зо ру, ин те рес по је дин-
ца је вред ни ји од Ре чи ко ја има , ре кли смо, Бо жи ју ети о ло ги ју и 
атри бу ци ју. Сва ка ко да ова кво де фи ни са ње „мо ра ла“ уве ћа ва  зани-

сопственегруди
небилиионитакобилиљуди(...)

Јасенеплашимсмртицрнедугевећропскогживотаиболестидуге
СмртјечестапојавамеђнамаСрбимакаоштосупролећелетојесензима

Инијестрашнијапоготоводањуодсушепоплавеземљотресамраза
кадјечовексретненасвомеимањуокађенедушеисветлаобраза
Злонамернициситииманитисвемизабранистеурођенојкући
алнеможеминикозабранитидапевамидасесмејем,умирући
Атосевамавишенедогађаникадсвадбујетеникадвамсерађа!
Поштедитемекоцаиконопцаиразапнитеменаврхупланина
каовашипраоциштосумогпраоцаИсусаХристаНазарећанина

Јаћудагледамавизажмурите
Иначећевамсеочираспрснутиодсјајамоглица

Самопожурите
Штомепреразапнете
прећуваскрснути!

13) До след ност је ве о ма ва жан и за ни мљив прин цип мо ра ла и вас пи та ња. На рав но, и у хри-
шћан ском сми слу, спо зна ја и по ка ја ње на кра ју жи вот ног пу та је сми сле но/пра вед но/
срећ но фи на ле не го оп ста ја ње, до след ност у по гре шном. Ипак, у жи вот ном ам би јен ту 
се про ме на ми шље ња пре мо же об ја сни ти не у спе шном,  не ис кре ном и бе сми сле ном 
ра ци о на ли за ци јом гре ха (про ме на ин те ре са, стра хом, из да јом вр ли не...). У том сми слу, 
се ћа мо се јед ног ста ва про фе со ра Ко сте Ча во шког. По во дом не ког „мо рал ног“ об ја шње-
ња про ме не ми шље ња, проф. Ко ста Ча во шки ка же да би по ве ро вао уморализменека да 
би не ко пре ра та (Дру гог Свет ског ра та) био ко му ни ста, а по сле тог ра та мо нар хи ста. А 
дру га чи ја из ме на (мо нар хи ста пре ра та, а ко му ни ста по сле ра та) го во ри о не мо рал ној 
син хро ни за ци ји са мо дер ним , ак ту ел ним, го во ри о не по сто ја њу иден ти те та, фор ми ра-
њу ми шље ња пу бли ком, а не со бом, го во ри о стра ху и глу ми, го во ри о не вред но сти.
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мљивост и ано ми ју у дру штву), то је вре ме у ко ме, во љом гра ђа на 
де фи ни са ни гу бит ник се кан ди ду је во љом не ких, спе ци фи ко ва них, 
гра ђа на у по бед ни ка (про мо ци ја чу ве ног де мо крат ског прин ци па 
да ми шље ње/из бор на во ља не ких је ва жни је од ми шље ња/из бор не 
во ље сва ко га/свих)... Ово је ци вли за ци ја за га ран то ва не ин во лу ци је 
(у ко јој нам је већ да нас бо ље не го су тра), бе сми сла без еле мен та 
ино стра но сти (мисао до ма ћег фи ло зо фа о ку по ви ни ле ги ти ми те та) 
и бе сми сла са еле мен том ино стра но сти (ку по ви на прав де пред Ха-
шким три бу на лом), вре ме дре си ра них ме ди ја (Чом ски), вре ме пе-
ни тен ци јар не др жа ве14) у ко јој је мо рал на ду жност би ти пе си ми ста 
(ита ли јан ски про фе сор Да ни ло Зо ло), вре ме де су бјек ти ви зо ва не 
ано ни ми за ци је чо ве ка, вре ме ру ше ња Уни вер зал ног и тро ни зо ва-
ња ру шљи вог гло бал ног (ви де ти но ве књи ге проф. Жељ ка Си ми ћа 
МанифестЖижек и Уликс-пост-постмодерна).

Дух вре ме на15), већ смо то но ти ра ли, опи су ју  од лич не књи ге 
др Жељ ка Си ми ћа.16)

14) На Фу ку ја ми ној ли сти др жав них функ ци ја, по ред ми ни мал них и ак ти ви стич ких, по сто-
је и тзв. сред ње функ ци је (у том кор пу су се по ми ње и по ро дич ни атри бут), вид. Ђор ђе 
Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, „Те о рет ско за сни ва ње кон ти ну у ма ја ке - сла бе др жа ве“, 
Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, стр. 96,97.

15) Ово је вре ме мо рал не ин вер зи је из ви ње ња: као ка да би се Ла зар из ви ња вао Му ра ту, ју-
нач ки/му че нич ки Прин цип вој во ди... ка ко то ка же Бећ ко вић, на рав но, Ма ти ја.

16) У тра гич ној ан ти но ми ји чул но-те ле сне ко нач но сти и ре флек сив не бес ко нач но сти пул-
си ра  ста ње ап сур да. Ци ви ли за ци ју од ли ку је три јум фа ли зам тех ни ци стич ког  оства ре ња 
пот пу не кон тро ле пла не те и про из вод ња чо ве ка - ауто ма та из те а тра ап сур да. По след њи 
ста ди јум овог те а тра, у ко јој бо лу је и пла не та и лич ност, је сте ње го ва гло ба ли за ци ја.Та-
ква ци ви ли за ци ја не то ле ри ше раст лич но сти, већ до зво ља ва про из вод њу кре а ту ра кроз 
ко му ни ка ци о не апа ра ту ре ко је гло ба ли зу ју сва ки гест/глу пост. Осо бу да на шњег вре ме-
на од ли ку је те ско ба - ко ја  тра жи оду шка у ин стант-рас те ре ћу ју ћим дра жи ма по тро-
шач ког ен ту зи ја зма; по ли-симп то мал на не у ро тич ност ко ја има сво ју екс пре си ју у де мо-
кра тич но-ле жер ним ек це сив ним би зар но сти ма, окре ну тост спољ њим гра ти фи ка ци ја ма 
пре по зна тљи вих бр зих и ла ких „успе ха“ и нар ци зам у два ис ка за: „Ја сам са вр шен“ или 
„Ти си са вр шен, али ја сам део те бе“, вид. Др Жељ ко Си мић, Филозофијамодернепси-
хе, Кул тур но-про свет на за јед ни ца Бе о гра да, Бе о град, 2007, 576 - 595. То мас Ман 1938. 
го ди не пи ше: Евро па и ње на кул ту ра на ла зе се у опа сно сти...еле мен ти европ ске кул ту ре 
по ти сну ти су на је здом спор та, тех ни ке и про гре са ма ши не. Евро па је по ста ла ве ли-
ки парк ба нал ног за ба вља ња уме сто да бу де оно што је увек би ла-по ље кул ту ре. Ова 
европ ска ета па по чи ње да се при вли жа ва јед ном при ми тив ном и вар вар ском схва та њу 
жи во та. Овај по крет од го ва ра бе сми сли ци..., вид. Др. Жељ ко Си мић, Преображајито-
талитарнесвести,пролегоменазасоциологијусазнања, Кул тур но-про свет на за јед ни ца 
Бе о гра да, Бе о град, 2006, 210 и да ље.

 Го во ре ћи о Евро пи 20. ве ка Све ти Ни ко лај ка же: „Од ба ци ла је Бо га у чи је име се кр сти-
ла и ко ји је из вео из са тан ског Ми си ра глу по сти и не мо ра ла, од ба ци ла га је пот пу но, а 
на пра ви ла се би идо ле од ка ме на и др ве та, и хар ти је и зе мље, и без број дру гих не му штих 
и мр твих тва ри зе маљ ских. Све је то Евро па на зва ла јед ним име ном, сав тај не му шти 
мр тви пан те он име но ва ла је она реч ју: култура.ШтојеЗлатнотелебилозаИзраиљу
пустињи,тојекултуразаНовиИзраиљ,тојесткрштенуЕвропу(под вла че ње на ше, 
В. Д). Кул ту ра је про гла ше на од за лу ђе них и су ма шед ших Евро пе ја ца за мај ку свих 
бо го ва на ших. Кул ту ра из над све га. Мо же не ко од ба ци ти жи во га Бо га, не ће му се за ме-
ри ти, али кул ту ру не сме од ба ци ти, за ме ри ће му се. Мо же не ко гр ди ти Хри ста до ми ле 
во ље, не ће се сма тра ти не са вре ме ним и не у ким, али ако кул ту ру бу де ру жио - сма тра ће 
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Пре ма чл. 70 ПЗ Ср би је, од нос из ме ђу ро ди те ља и де те та тре-
ба да бу де од нос љу ба ви и уза јам ног по што ва ња и раз во ја емо ци-
о нал ног, етич ког и на ци о нал ног иден ти те та по ро ди це и дру штва. 
Вр ло је за ни мљи ва ана ли за зна че ња и (дис)хар мо ни зу ју ћег од но са 
„гра див них еле ме на та“ у овој кон струк ци ји. Украт ко ће мо кон ста-
то ва ти не ке исто риј ске и мо дер не спе ци фич но сти у гра ђе њу 3Е
идентитета: емо тив ног, етич ког и ет нич ког. По на шем схва та њу, 
за Ср би ју је је ди но спа со но сна лир ска ин те гра ци ја у дво стру ком 
сми слу: ле пе ли рич не ре ла ци је свих и сва ког чла на дру штва (по бе-
да рђа вих ма ни ра и осе ћа ја17) кон ста то ва них у по ру ка ма Ар чи бал да 
Рај са, при ја те ља Ср би је и Ср ба) и лир ског умно же ња и обо же ња. 
Спа со но сно је  не уве ћа ње ма те ма тич ког, кван тум ског а за пра во 
фик тив ног бро ја. Спа со но сно је умно же ње обо же ња, умно же ње 
не ин ди ви дуа, већ лич но сти, умно же ње чо ве ка као са ве зни ка вр-
ли не, као бо го ли ких и бо го тра жи вих и бо го љу би вих би ћа. Бо ље 
је дан лав/со ко не го ми ли он цр них би се ра од кне за овог све та.Пле-
менита петрифицираност етич ке вер ти ка ле ет но са по вољ но ће 
ути ца ти и пре ста нак ре при зи ра ња ра ри тет но срп ског, исто риј ски 
ве ри фи ко ва ног и у дав на шњим и да на шњим сто ле ћи ма при сут ног, 
про це са тру ње ња на ци о нал ног би ћа/на ци о нал ног је згра.

По сто ји јед на сна жна илу стра ци ја ове исти не о ко јој пи ше 
Рат ко Дми тро вић. Над гроб на пло ча Ви гањ Ми ло ше ви ћа, још је-
да ред, про мо ви ше „рвац ку ћи ри ли цу“ у се лу Ко че ри ну у ко јем су 
би ле ку ће од Ву ка ши на, Ми лу ти на, Ра до ње...Уста шки те ро ри ста 
Ми љен ко Хр кач  је из по ро ди це ко ја је не ка да сла ви ла Ђур ђев-
дан.18) Спас је у кон ди ци ји вр ли не (Пе тен је био ју нак Пр вог, а, 
из гу бив ши мо рал ну кон ди ци ју, био је из дај ник у Дру гом свет ском 
ра ту), у без о блач ној ве ри и не у ни ни ји/ча мо ти њи, већ би о фи ли-

се не са вр ше ним, не у ким и не у ра чун љи вим. А кул ту ра ни је дру го до ма те ри ја, пра ши на, 
бла то, пе пео...”, вид. В. Ди ми три је вић, Оклеветанисветац,ВладикаНиколајисрбофо-
бија, Г. Ми ла но вац, 2007.

17) Пи са ли смо већ о не ким исто риј ски фак ти ма: до че ку оку па тор ске вој ске у Пр вом свет-
ском ра ту од стра не не ких „углед ни ка” и о про гла су Бе о гра ђа ни ма где  пребукирани Ге-
ста по ка же да ви ше не при ма де нун ци ја ци је. Тај пријатељски/комшијски гам бит (da re il 
gam bet to – под ме та ње но ге)  на ста вио се и ка сни је (jедан слу чај ка да је ком ши ја из дао, 
а при ја те љи хап си ли). 

 Не ка да је Ње гош пе вао: БогседрагинаСрберазљутиЗањиховасмртнаогрешењаЗа
правилолудостизабраше.

18) Вид. Рат ко Дми тро вић, „Ћи ри лич но чу до у Ко че ри ну”, Печат, 250/2013, стр. 38 и 39. О 
вин чан ском пи сму - ср би ци као пра пи сму, о чи ње ни ци да су Вин чан ско пи смо и етрур-
ска азбу ка иден тич ни, да то пи смо са ин диј ским Брах ми пи смом има пет иден тич них 
сло ва, са крит ским ли не ар ним А пи смом - че ти ри; са за пад но се мит ским - осам; са ста-
ро фе ни чан ским - де сет; па ле стин ским - се дам; ста ро грч ким - два на ест; а са срп ским ћи-
ри лич ним де ли пре ко два де сет сло ва, вид. Са ња Шу ља гић, „Ути цај раз во ја вин чан ског 
пи сма на за сни ва ње срп ског иден ти те та”, Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, стр. 319, 
328.
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ји, ет но фи ли ји и ети ко фи ли ји. По сто ји јед на при ча ко ја са жи ма и 
оства ру је све ове вред но сти: то је при ча о нај мла ђем ка пла ру срп-
ске вој ске де ве то го ди шњем Мом чи лу Га ври ћу. Де ча ку су Аустро у-
га ри уби ли ро ди те ље, че ти ри бра та и две се стре. Де ча ка про на ла зи 
Сте ван, брат Ди ми три јев, Ту цо вић. До бро во љач ка фор ма ци ја, ко ју 
је пред во дио Зла ти бо рац Ми лош Ми шо вић, се осве ти ла. Ка сни је, 
иду ћи пре ко Ал ба ни је, из не мо гли Ми лош де ча ку ка же да на ста ви 
сам, али де чак ни је по слу шао: де те то ва реч да не ће да ље без свог 
до бро тво ра има ла је ефек та и Ми лош по след њим сна га ма пре ла-
зи ал бан ске гу ду ре. На Кр фу Мом чи ло до би ја чин ка пла ра, од ла-
зи на шко ло ва ње у Ен гле ску и жи ви до 1993. го ди не.19) Су прот но 
мо дер ном васпитном прин ци пу о ну жно сти ко мо ди те та (ком фор 
је по че так по ра за), по сто ји прин цип о му че ни штву  (мар ти ри он) 
ко је је и стра да ње и све до че ње, о не во љи као шко ли тр пље ња и 
спа се ња, о не во љи као ак ту при ја тељ ства Бо га (чо век без не во ље је 
за бо ра вљен од Бо га, ка жу све ти оци). Адам је у Ра ју из гу био ве ру, 
а цар Ла зар и пра вед ник Јов су је утвр ди ли у исто риј ским не во ља-
ма, на „гно ји шту исто ри је“. Бог дан Же ра јић, из на ра шта ја по бу-
ње них/хра брих ан ђе ла, ка ко ка же Иво Ан дрић, пе вао је Кохоћеда
мренекаживи. Као што је љу бав ра до сна и це ло му дре на жр тва, 
та ко је и жр тва услов до бре бес ко нач но сти, те мељ ви дов дан ске 
ети ке20). Еван ђе о ска про тив реч ност је да се мо ра мре ти за не бе ску 
прав ду да би се веч но жи ве ло. Смрт за не бе ску прав ду је бе смрт-
ност21), по бе да смр ти и не во ље. Ју стин По по вић ве ли да се ниг де 
па ра докс не ба и зе мље ни је та ко за гр лио као у срп кој исто ри ји: зе-
маљ ско се осве ћу је не бе ским, про ла зно ве чи тим, људ ско Бо жи јим. 
       Осим за кон ског ре гу ли са ња22), пи та ње од но са по ло ва23), тј. 

19) Вид. Дра го мир Ан то нић, „Вас кр се ње и нај мла ђи ка плар на све ту”, Печат, 2012/2012, 
стр. 70.

20)  О ви дов дан ској ети ци у по ли тич кој ди ја лек ти ци, ста ву па три јар ха Га ври ла и Мар ка 
Ри сти ћа, вид. Јо ван Ба зић, „Уло га ко сов ског ми та у об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та”, Српска политичкамисао, бр. 4/2012, стр. 253, 262 и да ље. О исто ри ји 
са мо од бра не Ср ба и по др шци пријатеља ко ји фор ми ра ју на ци о нал ну пре по тент ност 
се па ра ти ста и те ро ри ста, вид. Ра до слав Га ћи но вић, Пред го вор Збор ни ку Србија–Оти-
мањеКосоваиМетохије, Бе о град, 2012, стр. 8,9 и да ље.

21) О на ци о нал ној кри тич кој осе тљи во сти као по след њем упо ри шту ви та ли те та, о „буд но-
сти“ као прин ци пу од бра не од гло бал ног спољ њег за хва та ра ди то та ли тар не му та ци је 
људ ске пси хе, вид. Жељ ко Си мић,“Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу „буд но сти“ и „прин ци па 
ре ал но сти“, у ЗборникуСрбија-ОтимањеКосоваиМетохије, при ре дио проф. др Ра до-
слав Га ћи но вић, Бе о град, 2012, стр. 17 и да ље.

22) За кон о за бра ни дис кри ми на ци је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 22/09) и За кон о рав-
но прав но сти по ло ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 104/09).  Вид. оп шир ни је Сло бо дан 
Па нов, Породичноправо, Бе о град, 2012, 19 и да ље.

23) У Хр ват ској, пре ма при сти глим при ја ва ма и дру гим из во ри ма про из ла зи да су „нај сла-
би ја ме ста у за шти ти де це кон фликт ни по ро дич ни од но си, у ко ји ма се ма ни пу ла ци ја 
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рав но прав но сти, има и прак тич ну ди мен зи ју и сво је жи вот не ва-
ри ја ци је. 

РЕДЕФИНИЦИЈАДЕМОКРАТИЈЕИ
ТЗВ.РОДНАСЕНЗИТИВНОСТ

У Ср би ји је ак ту ел но  (и) пи та ње тзв. род не сен зи тив но-
сти је зи ка.24) Са зна је мо да је “про шле го ди не, Ом буд сман до нео 
,,Упут ства за стан дар ди зо ван не ди скри ми на тив ни го вор и по на ша-
ње” у ко ме се, из ме ђу оста лог, зах те ва уки да ње тер ми на госпођица 
у про фе си о нал ној ко му ни ка ци ји (Овојезахтевкојисуформули-
салефранцускефеминисткињеукампањипротивсексизма) 
и ко ри шће ње жен ског гра ма тич ког ро да (на ро чи то код за ни ма ња, 
зва ња, ти ту ла).

де цом че сто ко ри сти као сред ство об ра чу на ме ђу ро ди те љи ма, као и на си ље над де цом 
и ме ђу де цом... Нај ве ћи број при ја ва пра во бра ни те љи ци за де цу ти чу се упра во ових 
про бле ма па се, на при мер, 306 при ја ва од но си на пра ва де це на ро ди тељ ско ста ра ње, а 
215 при ја ва на на си ље над дје цом.,вид. Извјешћеправобранитељицезадјецуза2011.
годину.

24) У за ни мљи вом тек сту „Род и је зик“ (вид. Време, 969, 30. јул 2009. / Mu ke sa žen skim 
je zi kom: Autor ke pro tiv su pru ga), у об ја шње њу проф. Свен ке Са вић, као но ви тер ми ни 
се по ја вљу ју: је ван ђе лист ки ња, ар хи ман дри ца, би ску пи ца, ка у бој ка, вој ни ки ња, чет ни-
ку ша, осо ба (кро а ти зи ран из раз ре чи ли це)...Због сум ње у увре дљи вост, уме сто про-
сти тут ке (про сти тут, прет по ста вља мо за му шка ра ца. Хр ват ска штам па је је зич ки род но 
сен зи бил ни ја: по сто ји вест да је ухи ћен про сти ту так ко ји је „пу то ва ње у цар ство чу ла“ 
на пла ћи вао по род но дис кри ми ни са ној - знат но ни жој це ни од сво јих ко ле ги ни ца, пи ше 
Курир, 24. 1. 2013.) пред ла же се ге ни ја лан из раз - „сек су ал на рад ни ца“. По овој ло ги ци 
и пљач каш бан ке, као не што не при хва тљи во и са увре дљи вом суп стан цом (ма да, ка же 
Брехт, не мо рал ни је од пљач ке бан ке је сте осни ва ње бан ке. Оту да и но ва про фе си ја – 
банк стер, спо јем две иманентности: бан ка ра и ган сте ра), мо гао би да се зо ве банкарски
радник или пре ци зни је, уобичајеноноћнибанкарскирадник, или банкарскирадниккоји
подижеготовинуикаднемарачунубанциикадазаборавидокументаилимодерно
васпитанибанкарскирадниккојиподиженовацизбанкебезинкомодирањашалтер-
скихслужбеника–банкарскиаутономист&autonomas-рецимо...

 По во дом ге ни јал ног из ра за „сек су ал ни рад ник“ пи та мо да ли се, след стве но дис тан ци 
све та ра да и све та ка пи та ла, ма кро мо жда зо ве сек су ал ни ка пи та ли ста? Сле де још не-
ка пи та ња: да ли је не ка да шња „осо ба озна че на увре дљи вим тер ми ном - про сти тут ка“ 
иде ал рад нич ког по кре та јер је ди но она у се би сје ди њу је свој ство рад ни ка и ти ту лу 
ка пи та ли сте, је ди но је она вла сник (сво је) фа бри ке? Да ли је при год но ову сек су ал ну 
рад ни цу обо га ти ти и ква ли фи ка ти вом про фи то љу би во сти, чи ме се још ви ше при бли-
жа ва он то ло ги ји ка пи та ли сте?

 Сле де још пи та ња, јер је ге ни јал ност увек ин спи ра тив на: ка ко се зо ве муж/су пруг/деч-
ко/ак тив на сим па ти ја „ове сек су ал не рад ни це“? Да ли се, ре ци мо, муж зо ве сек су ал ни 
рад ник? Ка ко пра ви ти раз ли ку из ме ђу сек су ал ног рад ни ка ко ји кон зу ми ра тзв. не по сре-
дан и по сре дан рад (тер ми ни код сти ца ња за јед нич ке имо ви не у бра ку или ван брач ној 
за јед ни ци)? Ка ко дис тан ци ра ти сек су ал не рад ни це, сек су ал ног рад ни ка – про фе си о-
нал ца, ко ји је мо ти ви сан нов цем и сек су ал ног рад ни ка/це ко ји је ама тер и ин спи ри ше 
се не про фит но, као НГО, ал тру и стич ки, емо тив но, ен ту зи ја стич но, уже жен вр ли ном и 
хо мо љу бљем (чо ве ко љу бљем)...? Овом при ли ком са мо кон ста ту је мо (мо жда тре ба кон-
ста ти ра мо) да не ма мо вре ме на за сва пи та ња про ду ко ва на ге ни јал шти ном. 
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Ака де мик Иван Клајн ка же да „са ма по се би, ре ци мо, упо-
тре ба име ни ца му шког ро да за же не не мо ра би ти знак па три-
јар хал но сти, му шког шо ви ни зма, ни ти ути ца ти на од нос ме ђу 
по ло ви ма. Ве за из ме ђу је зи ка и дру штве не ствар но сти ни је та ко 
ди рект на и јед но став на. У фран цу ском је зи ку, уоп ште не мо же те 
ре ћи докторка или лекарка, жен ски об лик на про сто не по сто ји, 
али не ве ру јем да би ико твр дио да је због то га Фран цу ски њи те же 
да на пра ви ка ри је ру у ме ди ци ни не го Срп ки њи”. На су прот то ме је 
став да  је при ча о је зи ку за пра во при ча о то ме да ли ће же на би ти 
ви дљи ва и при зна та у јав ној сфе ри. “Не ви дљи вост је ина че ти пи-
чан ин стру мент дис кри ми на ци је: пр во не ког учи ниш не ви дљи вим, 
па кад обез ли че ни по ста не су бјект без гла са и ли ца, сле де ћи ко рак 
је јед но ста ван јер је ла ко та кву осо бу или чи та ву гру пу ли ши ти 
ста ту са, пра ва, рав но прав но сти. Ка да се све то пред ста ви у фор-
ми ‘при род ног’, ‘нор мал ног, од у век при сут ног’ по рет ка ства ри (З. 
Мр ше вић). 25)   

Ако се већ иде овим пу тем ин спи ри са ног и ди зај ни ра ног 
иде јом род но сен зи би ли са ног је зи ка и „мо дер ног пре пе ва“ за ни ма-
ња, зва ња и ти ту ла, он да би, „до след ност и ди сци пли но ва на пле ме-
ни тост“ на ла га ла ре а ли за ци ју те иде је и у дру гим сфе ра ма је зи ка и 
дру штва26). Ре ци мо, са свим је ра зу мљи во, „по при род ном то ку ства-
ри“ да, сход но ген дер ској пре ва ла ци ји же ље за при ча њем, те ле фон 
има му шку род ну де фи ни ци ју. Али, ка ко не би оста ла скри ве на, не-
ви дљи ва чи ње ни ца да и же не по не кад раз го ва ра ју те ле фо ном, он да 

25) У Европ ском пар ла мен ту је 2009. го ди не усво је но упут ство ко је за бра њу је упо тре бу  
тер ми на го спо ђа и го спо ђи ца, и ко је  на ла же да се же на ма  тре ба обра ћа ти име ном. 
Иван  Клајн ка же да  у ен гле ском је зи ку по сто ји , по ред Mrs. и Miss, и но ве скра ће ни це 
Ms., ко ја ва жи и за уда те и за не у да те.  Ка кво је ре ше ње за срп ски је зик?  Клајн  ка же да 
не ку но ву ти ту лу те шко би смо мо гли да из ми сли мо, а од две ју по сто је ћих не зна шта 
би де ло ва ло чуд ни је: „да не кој ше сна е сто го ди шњој ба ла ви ци ка же те го спо ђо или да се 
ста рој ба ки обра ти те са го спо ђи це. Ко ли ко знам, и ве ћи на дру гих европ ских је зи ка има 
исти про блем, за сно ван на дав на шњој тра ди ци ји ко ју је те шко ис ко ре ни ти”. Опо зит то-
ме, ка же се да је „брач но ста ње же не или му шкар ца  при ват на ствар, а да раз ли ко ва ње 
код же на но си и од ре ђе ну вред но сну ка те го ри за ци ју, па су не у да те не ка ко ма ње вред не, 
ма ње увер љи ве же не“.

 По сто је и  ова прак тич на пи та ња: еко ном ки ња, астро ном ки ња, агент ки ња, ди ри гент-
ки ња, ру ко во ди тељ ка, ин же њер каиадво ка ти ца, же на тре нер (тре нер ка или тре не ри ца 
или ...), же на хи рург, же на ко ја је  јав ни ту жи лац (јав на ту жи ља или ту жи тељ ка или...), 
же на ко ја при ма или да је по клон... Пре ма Клај ну, бо ље је оста ви ти их у му шком ро ду 
ко ји има ге не рич ку вред ност и мо же да ва жи и за же не и за му шкар це, не го на ме та ти 
ро го бат не из ве де ни це, вид. С. Го ча нин,  „Де ба та: Ка ко осло вља ва ти же не?“, В 92.

 У свом вр ло за ни мљи вом дис кур су, Па вле Ћо сић у пер си фла жи  пи ше о не а де кват ној 
упо тре би тер ми на: на при мер, же на рат ни зло чи нац је зло чи тељ ка, мон струм је мон-
струм ка, кр во лок је кр во лот ки ња, бу да ла је бу дал ки ња (Печат, бр. 245/2012, стр. 28). 
За ни ма нас и пре вод на род но сен зи тив ни је зик ре чи му драц, ге ни ја лац...

26) Ре ци мо, за што би на зив не ке др жа ве био са мо у жен ској об лич ју: Фран цу ска, Ка на да, 
Бел ги ја, Ита ли ја, Шпа ни ја или са мо у му шком: Ја пан, Тај ланд, Ви јет нам, Па ки стан, 
Иран, Ав га ни стан, Но ви Зе ланд...
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би тре ба ло, по дик та ту рав но прав но сти, да те ле фон до би је и сво ју 
жен ску вер бал ну тран зи ци ју. На да ље, вр ло је тач на чи ње ни ца да 
же не ви ше чи та ју – те, след стве но то ме, са свим је ра зу мљи во да 
књи га има сво ју по сто је ћу/тре нут ну вер бал ну жен ску де тер ми нан-
ту. Али, ви де се, по не кад, и му шкар ци ко ји чи та ју књи гу, и мо дер-
ним ду хом ка за но, да та чи ње ни ца не би оста ла скри ве на, ну жно 
је, у ен ту зи ја зму рав но прав но сти, да и књи га до би је сво ју му шку 
вер бал ну ди мен зи ју. Сма тра мо да би но во го вор/но во реч  књиг или 
књигац вр ло улеп ша ло ле по ту и је зи ка и жи во та. Раз у ме мо се.27)  

По во дом трен да фор си ра ња28) рав но прав но сти, очи глед на је 
чи ње ни ца дво стру ких стан дар да/ ли це мер ства /се лек тив но сти те 
племенитости. Ре ци мо, ни смо ин фор ми са ни о по бу ни про тив не-
рав но прав но сти „чим бе ни ка ху ма ни зма“ по во дом чи ње ни це о не-
рав но прав ној за сту пље но сти же на у ру дар ству, ору жа ним сна га ма, 
суд ству29), сту ди ја ма (и по сле ди плом ским), ду жи ни жи во та, иле-
гал но сти  и не мо дер но сти џентлмен ства...30)

27) За ни мљи ва је би ла рас пра ва струч ња ка ка ко се зо ве же на тре нер. Од го во ри су би ли тре-
нер ка, тре не ри ца...

28) О ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма ко је мо гу да ре ви та ли зу ју не по сред ну ан тич ку де мо-
кра ти ју, о тзв. елек трон ској аго ри  ко ја би огра ни чи ла ути цај пред став нич ког те ла, вид. 
Дра гу тин Авра мо вић, Дар ко Си мо вић, „На род као но си лац и вр ши лац су ве ре но сти-ре-
а ни ма ци ја не по сред не де мо кра ти је“, Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, стр. 227 и 
да ље.

29) Ви ше од две тре ћи не су ди ја су же не: од 2.400 „ре фор ми са них су ди ја“ 1.700 су су ди ни це 
(ка ко би ре као је дан фи ло зоф), а 700 је му шка ра ца, вид. „Прав да је жен ски по сао“, По-
литика, 28. ја ну ар 2010.

 По сто ји још јед на за ни мљи ва не рав но прав ност у мо сков ском ме троу: пра вац кре та ња 
од ре ђу је се пре ма гла су – му шки глас се чу је ка да се ком по зи ци ја кре ће у прав цу ка заљ-
ке на са ту, а жен ски у обр ну том сме ру  (Русијаданас, 2/2010,  55). 

 По сто је још за ни мљи вих неравноправности: на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду по сто је, јед на на спрам дру ге, две мер мер не пло че: са име ни ма на род них хе ро ја 
и име ни ма де ка на фа кул те та. На пло чи где је спи сак на род них хе ро ја, укуп но 23 хе ро-
ја, ко ји су би ли сту ден ти пра ва не ма ни јед ног лич ног име на же не, док на та бли где је 
спи сак де ка на од  1888.  го ди не, укуп но 36 име на, по сто ји са мо јед но име про фе сор ке  
Љу би це Кан дић ко ја је оба вља ла функ ци ју де ка на. Но бе ло ва на гра да има пре ва лент но 
до бит ни ке, а не до бит ни це. За ни мљи во сти по во дом Но бе ло ве на гра де (на при мер, за 
мир) мо гу да се уве ћа ју зах те вом за род ном сен зи тив но шћу: ре ци мо, да сва ка тре ћа на-
гра да бу де до де ље на же ни. 

30) У јед ном на шем тек сту о „рав но прав но сти“ сто ји и ово: „Због чи ње ни це да у Ср би ји 
ни је по стиг ну та ап со лут на ста ти стич ка си ме три ја у за сту пље но сти по ло ва у сва ком по-
слу, ка те го ри ји при ма ња, жи вот ном ин ди ка то ру и на чи ну жи во та, на ста ла је мрачнаат-
мосфера и по ја ча ни су по зи ви на усва ја ње но вих ан ти ди скри ми на циј ских за ко на.Ово 
је при мер проналажењапроблематамогдеихнема, стварањановихинепотребних
антагонизамаисвеснеилинесвеснеприпреметереназаразнепривилегијеизлоупотре-
бе... Сам из ве штај за во да по ка зу је да те раз ли ке уоп ште ни су дра стич не или ис кљу чи во 
„на ште ту же на”. На про тив, из ве штај по ка зу је да же не у Ср би ји има ју „пред ност” у 
ни зу обла сти, као што су пет го ди на ду жи жи вот ни век, ма њи про блем ал ко хо ли зма, 
ма њи про це нат кри вич но осу ђи ва них, ве ћи број за вр ше них ви ших шко ла, фа кул те та, 
ма ги стра ту ра и док то ра та. Ме ђу тим, зва нич ни ци за во да и пред став ни ци вла сти ове по-
дат ке иг но ри шу, а не што ма ње про сеч не пла те и сла би ју за по сле ност же на узи ма ју као 
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За ни мљив је и тренд ну жног кван ту ма ген де ра у по ли ти ци, 
скуп шти ни...Ова нор ма на вр ло за ни мљив на чин вр ши ре ви зи ју 
пој ма де мо кра ти је. Де мо кра ти ја по ста је услов но по што ва ње во ље 
на ро да, ок тро и са на, фор ма ти ра на во ља на ро да. Да ли је де мо кра-
ти ја во ља на ро да ко ји гла са или во ља на ро да ко ји не гла са тог да на? 
Да ли је де мо кра ти ја во ља на ро да др жа ве31) у ко јој су из бо ри или је 
де мо кра ти ја во ља пред став ни ка не ке дру ге др жа ве? Да ли је у де-
мо кра ти ји, да са мо ма ло ре ла ти ви зу је мо „мо дер ност“, мо гу ће да у 
Скуп шти ни Ср би је, ре ци мо, сви по сла ни ци/сви су бјек ти бу ду же-
не, ако се у том из бор ном пе ри о ду, кан ди ду ју по ли ти чар ке не спор-
но бо ље од сво јих ко ле га? Да ли ова нор ма о оба ве зном кван ту му 
јед не осо би не (ген дер ске), зна чи да, у ен ту зи ја зму дик ти ра не рав-
но прав но сти, мо же мо да оче ку је мо да ну жност у де мо кра ти ји, да 
усло вља ва ње во ље на ро да бу де и чи ње ни цом да бу ду пред ста вље-
не, да бу ду при сут не и дру ге осо би не (тј. вла сни ци тих ди фе рент-
них осо би на) ко је озбиљ но ди зај ни ра ју ег зи стен ци ју ин ди ви дуе и 
со ци е та са: вит кост или кор пу лент ност, пла ву ша ни и цр но ма ња сти, 
на ви ја чи Пар ти за на, Зве зде и Про ле те ра/Ру да ра, су пер-ин те ли-
гент ни и су пер-не ин те ли гент ни, хе до ни сти, бе ћа ри и до ма ћи ни, 
па три о ти и дру га чи ји од њих, кла сич но/за о ста ло/не ре фор ми са но 
сек су ал но опре де ље ни и a con tra rio...Уоста лом, чи ни нам се до зво-
ље ним пи та ње о до след ној при ме ни иде је оба ве зног жен ског (пре-
ци зно кван ти фи ко ва ног: 30%) при су ства у ин сти ту ци ја ма си сте ма: 
за што сва ки тре ћи ман дат за пред сед ни ка не ке др жа ве ни је, за ко-
ном за га ран то ва но, жен ски? За што још не ма мо же ну пред сед ни ка 
у САД? За што ми ни мал но сва ки тре ћи пред сед ник џу до клу ба ни је 
же на?

Да ли се пле ме ни тост овог сти ла раз ми шља ња мо же дис ло-
ци ра ти и у дру гим сфе ра ма: на при мер, да по сто ји нор ма о ну жном 
кван ту му ген дер ске про ла зно сти на ис пи ту (па и у по гле ду ви си не 
оце не на ис пи ту – јер и то мо же да бу де од ег зи стен ци јал не/про-

до во љан до каз да у Ср би ји не по сто ји „род на рав но прав ност”. Стра те ги ја вла де за род-
ну рав но прав ност иг но ри ше да ви ше же на не го му шка ра ца за вр ша ва фа кул тет и уме сто 
то га про гла ша ва про бле мом то што же не не за вр ша ва ју оне (на при мер, тех нич ке) фа-
кул те те ко је су вла ди ни слу жбе ни ци за њих ис пла ни ра ли. Др жав на стра те ги ја рав но-
прав но сти у обла сти здра вља иг но ри ше кра ћи жи вот ни век му шка ра ца и без пар до на 
да је при о ри тет ис кљу чи во жен ским бо ле сти ма и про бле ми ма. Све ово ука зу је ка ко се 
у ру ка ма вла ди них слу жбе ни ка и на из глед не у трал них струч ња ка бор ба за род ну рав-
но прав ност ла ко де ге не ри ше у ка при ци о зну про мо ци ју по је ди нач них гру па, што као 
ре зул тат има све оп ште не здра во оти ма ње за ми лост пред став ни ка др жав ног апа ра та.» 
(вид. Жељ ка Бу ту ро вић, Ма ле же не, Политика од 4. 12. 2008). О мо дер ном схва та њу 
рав но прав но сти го во ри и про тест же на, ко је су ше та ле ули ца ма се дам гра до ва САД, 
тра же ћи пра во да као и му шкар ци ше та ју ули цом го лих гру ди (Курир од 28.8.2009).

31) Ја ке др жа ве мо ра ју да ис пу не сво ју функ ци ју од сер ви си ра ња по тре ба гра ђа на до фик-
си ра ног ме ђу на род ног пер со на ли те та, вид. Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, “Те о-
рет ско за сни ва ње кон ти ну у ма ја ке - сла бе др жа ве”, Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, 
стр. 99. 
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фе си о нал не/ка ри јер не ва жно сти); да ли ће по сто ја ти је дин стве но 
спорт ско так ми че ње  (као и по ли тич ко так ми че ње - за Пар ла мент) 
– са оба ве зном рав но прав но шћу о бро ју осво је них ти ту ла му шких 
и жен ских мом ча ди (ка ко би то ле по ре кли у За гре бу) или за га ран-
то ва ном тре ћи ном ти ту ла за жен ску мом чад.

Под се ћа мо на ха би тус дру штва у ко јој се раз ми шља и де ла 
иде ја рав но прав но сти. Под се ћа мо да је Ср би ја европ ски шам пи он 
по ква ли те ту здрав стве ног си сте ма, по ви си ни про сеч не пла те у 
ре ги о ну, по не за по сле но сти, ско ро да смо осво ји ли брон за ну ме-
да љу на Олим пи ја ди де пре сив них (че твр то ме сто), бли зу смо вр ху 
по бро ју ази ла на та, срп ски Pri de ко шта је дан евро и Вла да је про-
ду жи ла тен дер за ку по ви ну те же ле за ре јер је куп ци ма из гле да и то 
мно го (уз ма ло иро ни је  а ви ше исти не), раст јав ног ду га је та кав да 
струч ња ке за бри ња ва да због то га не ће мо мо ћи да узме мо кре дит 
да би смо ис пла ти ли кре дит не оба ве зе (за ми сли те тај ге ни јал ни 
еко ном ски мо дел и те о ри ју да узи ма те кре дит да би сте пла ти ли 
кре дит, ра ту ду га. За ми сли те ка да би се овај ге ни ја лан еко ном ски 
мо дел при ме нио и на по ро ди цу и по је дин ца. У На след ном пра ву 
по сто ји уста но ва ли ше ња ну жног де ла због  пре за ду же но сти или 
ра сип ни штва на след ни ка, док у По ро дич ном пра ву по сто ји уста-
но ва ли ше ња по слов не спо соб но сти. У жи во ту, тач ни је у „жи во-
ту“, уме сто ка зне, по сто ји на гра да).

Сва ка ко да ова ко ди зај ни ра но пи та ње рав но прав но сти или 
„рав но прав но сти“ по ло ва је вр ло сми сле но. Кон крет на ди ле ма: да 
ли ће, фе ми ни стич ким је зи ком, оста ти (ин ди ви ду ал но и со ци јал-
но) ус хи ће но (не)при ме ће на же на ко јој се обра ти те „мо дер но-је-
зич ки ко рект но“, ко ја ра ди у тек стил ној ин ду стри ји и ре дов но, сва-
ка три ме се ца, при ма пла ту, или ће оста ти ту жно дис кри ми ни са на 
же на ко јој се обра ти те је зич ки не ко рект но, ген дер ски нео се тљи-
вим тер ми ном на не ком при је му бан ка ра на Де ди њу? Још кон крет-
ни је: ако пр вој осо би ка же те да је си ро ма хи ца (од по вла шће ног, из 
фа лу со цен трич не дис кри ми на тор ске кул ту ре, тер ми на - си ро мах), 
а дру гој осо би ка же те да је го спо ђи ца или го спо ђа? Да кле, ако је 
пле ме ни та же ља пла ће них усре ћи те ља32)  да жи вот учи не леп шим, 
ва ља ло би да се бо ре за рав но прав ност и у је зич кој сфе ри, али и у 
дру гим ма ње ва жним сфе ра ма. Мо гли би да, ин спи ри са ни ло ка ци-
јом сво јих узо ра, да се ин спи ри шу и по кре том на Вол стри ту ко ји 
ре пре зен ту је ве ћи ну (ка жу са ми де мон стран ти да је то 99% на ро-

32) Др Ни но Рас пу дић, до цент на ка те дри за ита ли јан ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у За гре бу ко ри сти тер мин NGOмафија у еми си ји ХРТ „Пе ти дан“.

 Сла ба, ко ла би ра на др жа ва има ма ле ка па ци те те за ре гу ли са ње, екс тра хо ва ње, апро при-
ја ци ју и упр кос об зна ни да је но си лац су ве ре ни те та, дру ге ор га ни за ци је су кон ку рент-
ни и де лат ни ји фак тор, вид. Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, «Те о рет ско за сни ва ње 
кон ти ну у ма ја ке - сла бе др жа ве», Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, стр. 105, 112.



СлободанИ.Панов Гендерсковаспитање/роднасензитивност:...

47

да) и да се при дру же чак и Лех Ва лен си, и Ал Го ру и кри ти ци дру-
штве ног си сте ма од стра не па пе, али и и дру гим искре ним бор ци ма 
за прав ду, сло бо ду, пра ва чо ве ка и за до сто јан, мо ра лан жи вот...33) 

Ми сли мо да је де мо крат ски до зво ље но пи та ње: да ли је реч 
о же љи за рав но прав но шћу или је реч о мо дер ној34) иде ји ко ја же ли 
„рав но прав ност“?  Да ли је пле ме ни ти ја бор ба за  рав но прав ност 
по ло ва или за рав но прав ност љу ди? Има ли рав но прав но сти по ло-
ва без рав но прав но сти љу ди?

Да ли је вр ху нац „ин те ре са же на“ да бу ду рав но прав не же не 
бан ка ра или по ли ти ча ра или да по сто ји рав но прав ност свих же-
на и свих љу ди и њи хо ве де це и њи хо ве по ро ди це?  Да ли рав но-
прав ност же не исто зна чи и зра чи ако је же на си ро ма шна, бед на, 
не за по сле на, ин сол вент на и за здрав стве не услу ге или ко му нал не 
услу ге и ако је по зи ци о ни ра на на со ци јал ном вр ху? 

Да ли је род но сен зи ти ван је зик ва жни ји од род но сен зи тив-
не ег зи стен ци је?35)

Да ли је ок тро и са на36) рав но прав ност вр ху нац пле ме ни то-
сти? 

33) И о ово ме смо де таљ ни је пи са ли у прет ход ним ра до ви ма.

34) На су прот трај ним, ес ха то ло шким вред но сти ма, мо дер не иде је су, у са мој сво јој при-
ро ди, пре клу зив не, ли сто пад не, тре нут не... О тој „ло ги ци“ го во ри и је дан бе о град ски 
бил борд ко ји по ру чу је да је „ове се зо не по ро ди ца у мо ди“. Шта ће мо, пи та мо свет ске 
ху ма ни сте, са по ро ди цом иду ће го ди не ка да иза ђе из мо де?

35) При мер бо гат ства аспе ка та ре ла ци је по ло ва, мо же да бу де и да ле ги ти ми тет, чак и ну-
жност, има ју не са мо се па рат ни еле мен ти, већ и це ло сни, суд бо но сни, фи нал ни-фа тал-
ни. Ре ци мо, са аспек та род но сен зи тив не ег зи стен ци је, ко ји са мо до во ди до бе сми сла 
рат по ло ва, илу стра тив на је пе сма  Вла ди ми ра Ви соц ког. У пе сми, аутор го во ри о суд-
бо но сном пи сму у ко ме де вој ка вој ни ку са оп шта ва да га не ће че ка ти и (ци нич но?) да 
спо кој но ра ту је. Убр зо у тај тру га о ни ко ве рат, у ко ме је до би је но пи смо, вој ник до би ја и 
ра ну од мет ка, иако је смрт но сну ра ну до био ми нут ра ни је.
Полчасадоатаки.Скоросноваподтанки,Сноваслышатьразрывовконцерт.
АбойцумолодомуПередалииздомаНебольшойголубойтреугольныйконверт.
Икакбудтонездесьты,Еслипочеркневесты,Илипишутотецилимать...
Нослучилосьдругое,Видно,зряпередбоемПоспешилисолдатуписьмопередать.

Тамстоялосначала:«Извини,чтомолчала.Ждатьустала...».Ивсе,весьлисток.
Толькоснизуприписка:«Уезжаюнеблизко,Тыжспокойновоюйипрости,есличто!»

ВместеспервымразрывомПаренькрикнултоскливо:
»Почтальон,чтотымнепритащил?

ЗаминутудосмертиВтреугольномконвертеПулевоеранениеяполучил!»
ОншагнулизтраншеиСавтоматомнашее,Отосколковберечьсянестал.

ИвбоюподСуроюОнобнялсясземлею,
Тольковетеробрывкиписьмаразметал.

36) Ари сто тел је де мо кра ти ју, као и ти ра ни ју и оли гар хи ју, сма трао из о па че ним об ли ком 
по ли те је и угње та ва њем бо љих гра ђа на, вид. Дра гу тин Авра мо вић, Дар ко Си мо вић, 
«На род као но си лац и вр ши лац су ве ре но сти-ре а ни ма ци ја не по сред не де мо кра ти је», 
Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, стр. 216 и да ље. 
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Да ли је  кон цепт „рав но прав но сти“ не што слу чај но, спон та-
но или про јек то ва но? 

Да ли су  бор ци за ху ма ни зам/рав но прав ност, за и ста, љу би-
те љи вр ли не –до бри?37)

Да ли је ме ха ни зам, кон цепт тзв. рав но прав но сти већ ви ђен 
на Бал ка ну? Да ли по тен ци ра ње раз ли ка, да ли гло ри фи ка ци ја, хи-
пер бо ли са ње бе сми сле них раз ли ка раз го ре ва со ци јал ни те а тар и 
по ве ћа ва кон фликт у ко ме не ко има ко рист? Да ли је ва жни ја пра-
вич на рас по де ла бо гат ства или се жи вот на сре ћа оства ру је ген дер-
ским осе тљи вим је зи ком? Шта је зна чај ни је и шта је пре вас ход-
ни је? Шта тре ба чо ве ку и дру штву: би о фи ли ја или не кро фи ли ја 
(кон тро ли са на и ни ског ин тен зи те та - ка ко се већ ка же)? Да ли 
фор си ра ње се па рат ног ин те ре са и ства ра ње што ве ћег бро ја игра ча 
са сит ним уло гом – уве ћа ва мо гућ ност ма ни пу ла ци је са стра не? Да 
ли је слу чај но да је дин ство ни је мо дер но и да за то не мо же да по-
сто ји је дин стве ни ре пре зент чо ве ка, по ро ди це и дру штва/др жа ве? 
Ка ква је слич ност, мо жда и раз ли ка, из ме ђу брач ног/по ро дич ног и 
дру штве ног/др жав ног се па ра ти зма?38)

37) И Блицса свим сво јим па три от ским атри бу ци ја ма, об ја вљу је текст о гло бал ним ху ма-
ни сти ма ко ји су, са свим слу чај но, са да ан га жо ва ни на ху ма ном ску пља њу про фи та. 
По ме ну ти лист са оп шта ва да „ло би сти за Ко со во на пла ћу ју при ја тељ ство“: Ол брајт је 
ан га жо ван у те ле ко му ни ка ци ја ма, као и Ку шнер, В. Кларк, командантбомбардовања 
ће ис тра жи ва ти угаљ за про из вод њу наф те, Кри сто фер Дел је, та ко ђе, ан га жо ван у по-
сло ви ма ху ма ног про фи та (шља ка из Треп че, град ња пу те ва)... вид. Блиц, 13. јун. 2012. 
стр. 4.

   О про фи та бил ним ал тру и сти ма, о злим ху ма ни сти ма, о глум ци ма вр ли не, већ смо пи са-
ли, вид. Сло бо дан И. Па нов, Породичноправо,  Бе о град, 2012, 392 и 393.

38)  О за кон ској ло ги сти ци и фор си ра њу се па ра ти зма/ком пе ти ци је/сре до бе жних си ла, ка ко 
би то ре као проф. Жи во јин Пе рић, у бра ку и по ро ди ци (од из го на љу ба ви из брач не лек-
си ке, ла ко ће раз во да, уки да ња оба ве зе вер но сти, пе до цен три зма...) пи са ли смо у на шем 
ра ду Одравноправностидо„равноправности“ у Збор ни ку са на уч ног ску па у Ко сов-
ској Ми тро ви ци.

 Та мо смо на пи са ли и ово: Суд би на јед не иде је од ре ђе на је ка па ци те том пле ме ни то сти, 
ан тро по ло шким и исто риј ским уте ме ље њем. Жи вот иде ја вр ло зна чај но од ре ђу је и „су-
бјек тив ни фак тор“ - на чин ње не ин тер пре та ци је и прак ти ко ва ња.На чин при ме не би тан 
је и код тех нич ких уре ђа ја, а нек мо ли код со фи сти ци ра них и де ли кат них идеј них кон-
струк ци ја. 

 Би ло је и ове упи та но сти ауто ра: от куд ли бе рал ној иде ји фа во ри зо ва ње со ци ја ли стич ке 
вред но сти рав но прав но сти? От куд сло бод ни спон та ни ток (ли бе рал на дог ма) под ра зу-
ме ва ин же ње ринг вр ли не рав но прав но сти и де ла ње „ор га ни зо ва них пла не тар них сна-
га“? Ту је не што ди со нант но.

 Да ли је ту ма че ње пој ма рав но прав но сти обе ле же но/про све тље но све то на зо ром ту ма-
ча? Да ли је те мељ ин те лек ту ал но-мо рал не ви си не „про фе си о нал них чим бе ни ка пле-
ме ни те рав но прав но сти“ фа ри сеј ство ви дљи во и одав но по зна то: Све то Је ван ђе ље по 
Ма те ји ве ли: Чу вај те се ла жних по ро ка, ко ји вам до ла зе у оде лу ов чи јем, а из ну тра су 
ву ци гра бљи ви. По пло до ви ма њи хо вим по зна ће те их..., Мат, 7, 15 и 16. И ка да не по-
сто ји до бра на ме ра („Демонсеможепојавитииуанђеоскомоблику“)и кад се не ма 
му дро сти(„Миодлазимосвевишеуропствоипоредпривиднеборбезаслободу.Што
намсечинидасмослободнији,свесмовишезаробљени“.“Господтражизидаре,ане
рушиоце.Јеркозидадобросамимтимрушизло.Косепакокренедарушизло,брзоза-
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Да ли тре нут не им пе ри је39) ни су за бо ра ви ле рим ски прин цип 
„За ва ди па вла дај (Di vi de et im pe ra)“.40)

Зло ко је ку ца на вра та увек се пред ста вља као до бро, ка же 
пе сник Ј. Брод ски. Да ли тре ба на ро ду још јед на шко ла на кон вр ло 
ре кал ми ра не и пре по ру че не успе шне при ва ти за ци је због ко је го ре 
жи ви мо не го пре?

Да ли стал на кон ку рен ци ја, стал ни рат по ло ва уве ћа ва по ро-
дич но бла го ста ње?

Да ли је од рав но прав но сти ва жни ја љу бав?41)

Вр хов ни ра бин Ср би је Исак Аси јел пи ше: „Те мељ ју да и зма 
ле жи у раз у ме ва њу да по сто ја ње ни је слу чај но и да чо ве ков жи вот 
има свр ху. Све што је Бог ство рио, ство рио је из љу ба ви и на сла ву 
Сво ју о че му го во ри и је дан бла го слов при ли ком је вреј ског вен ча-
ња. Скло пи ти брак и за сно ва ти по ро ди цу јед на је од Бож јих за по-
ве сти.42) То ра ви ди брач но сје ди ње ње му жа и же не као уз ра ста ње у 
све то сти. Сам на зив за вен ча ње кидушиндо ла зи од ко ре на к`д`ш` 
чи је је основ но зна че ње би ти свет.

боравизидатидоброипретварасеузлочинца“)племенитаиде ја мо же да се на су ка на 
хри ди исто ри је  и ег зи стен ци је.   Упр кос хим не „вла сни ка вре ме на“ o  бри зи за  чо ве ко ве 
по тре бе,  ра сте број си ро ма шних, здрав стве но нео си гу ра них, не за по сле них, бом бар до-
ва них..., а ја ча и прав на не си гур ност по је дин ца/гра ђа ни на. Де мо кра ту ра вла да: при вид 
рав но прав но сти и сло бо де. Чо век је на услов ној сло бо ди. Дру штво је сло бод но, са мо су 
над зи ра ни, не сло бод ни по је дин ци.

39) Че сто се де ша ва да , не до ста так кон ди ци је за вр ли ну, исто ри ја пле ме ни тост де фор ми ше 
или по ни шти. Још че шће је да ни у стар ту ни је би ло те пле ме ни то сти. Људ ска пра ва на-
ста ла из пле ме ни те по бу де о при род ним пра ви ма, по ста ју сред ство свет ске то та ли тар не 
по ли ти ке, где уни вер за ли за ци ја људ ских пра ва фи на ли зи ра ху ма ни тар ним ин тер вен ци-
ја ма ко је ду го трај но по ни шта ва ју већ по сто је ће мо рал не стан дар де и пра ва. О људ ским 
пра ви ма као глав ној ре то рич кој ман три, о ап сурд но сти, се лек тив но сти, ко ри сто љу би вој 
ин тер пре та ци ји, тен ди ра њу ка гло ба ли зму/им пе ри ја ли зму, вид. Дра гу тин Авра мо вић, 
Дар ко Си мо вић, «Уни вер за ли за ци ја и/или иде о ло ги за ци ја људ ских пра ва», Национални
интерес-часописзанационалнаидржавнапитања, бр. 2/2012, стр. 199, 215.

40) Аутор ство ове мак си ме при пи су је се Це за ру, за ко га се ка же да је био му шка рац свих 
же на и же на свих му шка ра ца. Пре ма Кан ту, ово је тре ћа мак си ма по треб на за до бро вла-
да ње. Ва жни је су ове мак си ме: Facetexcusa (Ра ди, при чај ка сни је) i Sifecisti,nega (Кад 
на пра виш, за бра ни).

 Иза зи ва ње су ко ба има сво ју при ват но прав ну/по ро дич ну фор му и  „јав но прав ну ком по-
нен ту“ , вид. Ра до слав Га ћи но вић, «Уну тра шњи ору жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те-
та без бед но сти др жа ве», Страниправниживот 1/2012, стр. 7-23.

41) „Ка да љу бав су ста не, ду жност је за ме њу је. Ка да ду жност су ста не, за кон је за ме њу је. 
До кле мај ка го ри љу ба вљу пре ма сво ме де те ту, она чи ни ви ше не го што ду жност и за-
кон на ла жу. Ка да мај чи на љу бав пре ма де те ту охлад ни, она чи ни са мо сво ју ду жност, то 
јест чи ни ма ње не го што љу бав мо же а ви ше не го што за кон на ла же. Ка да мај ка омр зне 
сво је де те, она чи ни са мо оно ли ко ко ли ко по за ко ну мо ра да чи ни, то јест ма ње не го 
што љу бав мо же и ду жност на ла же, ве ли Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Мислиодобруизлу, 
Пе тров град, 2002, 58, 59.

42) Ви де ти По ста ње, 1:28; 2:24.
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Ка да је Бог ви део да је Адам сâм, ре као је: „Ни је до бро чо ве-
ку би ти сам, са здат ћу му по моћ на спрам ње га.“43) Помоћнаспрам
његаје до сло ван пре вод би блиј ског из ра за езеркенегдо и од но си 
се на же ну. Са мо ћа има два ли ца. Јед но је дру штве на уса мље ност, 
ка да не ма не ког с ким се мо гу по де ли ти нај ду бље ми сли и осе ћа ња. 
Дру го је ег зи стен ци јал на уса мље ност ко ја об у хва та сву ду би ну са-
мог по сто ја ња. Ра бин Шло мо Ри скин на по ста вље но пи та ње ка ко
езер–помоћкенегдо–наспрамњегамо же по мо ћи да се пре ва зи-
ђе дру штве на уса мље ност да је сле де ћи од го вор:„Са мо ако по сто-
ји во ља да огра ни чи мо са ми се бе и до зво ли мо дру гој осо би да се 
не сла же увек, да сто ји на спрам и да раз ми шља дру га чи је. Брач ни 
друг ни је не ко ко увек бес по го вор но ка же амен, ко увек оба си па 
свог брач ног дру га хва лом и ком пли мен ти ма, тро феј ни при ме рак 
ко ји слу жи пи ће, по ста вља сто или за ра ђу је но вац. Истин ски жи-
вот ни са пут ник мо ра би ти у ста њу ре ћи ’не’ ка да је то по треб но 
– кенегдо–наспрамњега, део – јер ако сте у бра ку с не ким ко стал-
но по вла ђу је по тврд ним од го во ром, ви се не су о ча ва те истин ски с 
„дру гим“, не де ли те жи вот са истин ским „дру гим“.

Шта ви ше, ако се од брач ног дру га увек оче ку је да се сла же, 
усне мо гу ка зи ва ти ’да’ док ср це мо же ти хо го во ри ти ’не’, све док 
оно не по ср не под не из др жи вом те жи ном без број них ’не’. Брач ни 
дру го ви мо гу пи ти за јед но, али не увек из исте ча ше, та ко да мо гу 
ис пра вља ти јед но дру го, на до пу ња ва ти јед но дру го, бо дри ти и те-
ши ти, и по ма га ти јед но дру го. Сто га је нај ве ћа помоћ пру же на ка да 
се во ље на осо ба по не кад супротстави свом брач ном па ру за до бро 
дру гог и за до бро са ме брач не за јед ни це.

Мој си је је ре као: АнохиомедбенАДОШЕМувнехем,што у 
пре во ду зна чи ЈастојимизмеђуГосподаивас. Ма гид из Ме зри ча 
стих чи та на сле де ћи на чин: ЈастојиизмеђуГосподаивас,„Ја“ тј. 
его је пре пре ка из ме ђу Го спо да и вас“. 44)

У ра ду о ду хов ном и све тов ном бра ку (вр ло зна чај ном и за 
ову те му и за са му су шти ну бра ка), ко ји смо пре да ли уред ни штву 
„Ана ла“, на пи са ли смо да је брак све та тај на љу ба ви (св. Јо ван 
Зла то у сти)45).

43) Езер ке нег до, езер – по моћ ке нег до – на спрам ње га, ње му на спрам. Бе ре шит, По ста ње, 
2:18.

44)  Вид. Исак Аси јел, “За ве ра ћу та ња”,  у Збор ни ку ра до ва Насиљеупородици (уред ни ци 
Сло бо дан  Па нов,  Ма ри на Ја њић Ко мар, Ми лан Шку лић), Бе о град, 2012, стр. 23.

45) вид. Па вел Ев до ки мов, Православље, Бе о град 2009, стр. 312.
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Љу бав је и по че так46), мо тив47), са ве зник48) и вр ху нац49) епек-
та зе50). Љу бав је под ви жнич ко очи шће ње и ра до сни при ста нак на 
жр тву/стра да ње.51)

Љу бав је ра до сна, це ло му дре на жр тва52).
Стре мље ња ка мо ћи и над мо ћи су са мо има ги на ци је, фик-

ци је. „Успех“ у са мо љу бљу53) и сла во љу бљу54) има фа та лан ис ход: 
гор дост, лу ди ло, са мо у би ство или ре ли ги о зни пре о бра жај, сма тра 

46) Љу бав је по че так све та (све га) и чо ве ка. Као по че так све та, ду хов на енер ги ја је пра ро-
ди тељ ка свих об ли ка енер ги је и енер ги ја љу ба ви је Ло го сом Бо жи јим дат по че так све му, 
вид. М. Ме две дев, Т. Ка ла шњи ко ва, „О ана ли тич кој пси хо ло ги ји Кар ла Јун га“, Право-
славнапсихотерапија, (ур. Ми тро по лит Је ро теј Вла хос), Бе о град 2010, 548. 

 Као по че так људ ско сти, Љу бав је огањ ко ји са го ре ва его и зам, ка же Вла ди ка Ни ко лај.

47) На пи та ње ко мо же да при ми од Бо га дар љу ба ви, је дан ду хов ник ка же да то мо же са мо 
онај ко ви ди свог бра та у гре ху и од свег ср ца за мо ли Бо га да га спа се. Љу би ти тре ба 
и на ше не при ја те ље, јер су они “ве ли ки по моћ ни ци у на шем ду хов ном на пре до ва њу”, 
вид. В. Је ро тић, Ду хов ни раз го во ри, Бе о град 2004  33, 34. У ду ху кон тра дик ци је, упра во 
нам не при ја те љи чи не нај ве ћу услу гу, јер нас мо ти ви шу да ак ти ви ра мо сво је та лен те, 
по тен ци ја ле и да ра дом по бољ ша мо се бе. Иако то  ни је би ла њи хо ва же ља, то је објек-
тив но фи на ле њи хо ве зле на ме ре. Па ра докс вре дан за жи вот: не ка да зла на ме ра нам 
објек тив но ви ше по мог не, не го при ја тељ ско по вла ђи ва ње ко је нас не уса вр ша ва, ко је 
нас ин те лек ту ал но и мо рал но успа вљу је, гор ди – што је нај ве ћи грех.Тол стој је и због 
ин те лек ту ал не гор до сти уда љен из РПЦ. По ку де ак ти ви ра ју на ше по тен ци ја ле, а по хва-
ле их ус па вљу ју,

 Вла ди ка Ни ко лај ве ли да су на ши не при ја те љи на ши при ја те љи јер то што нас уз не ми-
ра ва ју и при те шњу ју наш спо ља шњи жи вот - чи не да се по ву че мо у се бе и на ђе мо сво ју 
ду шу.

48) Да би кро чи ли бр же ка бо љем ... тре ба се на о ру жа ти стр пље њем, на у чи ти пра шта ти и 
љу би ти бли жње га сво га. По ро ди ца да бу де из вор љу ба ви...та ква љу бав по мо ћи ће да 
лак ше под не се мо све не во ље ..., ка же па три јарх Па вле,  вид. Будимољуди-поукеипору-
кеПатријархаПавла (ур. Јо ван Ја њић), Бе о град 2010, стр. 52, 194.

49) КадбихимаосвознањеидарпрорицањаиВередабихигоремогаодапремештам,а
Љубавинеимаобиобихништа- Па вло ва посл. Ко рин ћа ни ма.

50) Без љу ба ви не ма на у ке. Уче ност без љу ба ви пре ма Бо гу је сте дух зло чи на и ра та. Све 
им пе ри је за сно ва не на људ ским пра ви ма и на си ли про па ле су и мо ра ју про па сти. Бу-
дућ ност при па да им пе ри ји све тог апо сто ла Па вла, јер је она за сно ва на на љу ба ви и слу-
же њу. Без љу ба ви не ма ни прав не на у ке: Где год се мо же гре шник по пра ви ти то пли ном 
љу ба ви, та мо не тре ба упо тре бља ва ти хлад но ћу ка зне и кри ти ке, вид. Вла ди ка Ни ко лај, 
ОБогуиљудима,  Бе о град, 2007, стр. 67, 68.

51)  вид. Па вел Ев до ки мов, „Брач на љу бав и раз вод“, у књи зи Православнибракипородица
-СветаТајнабрачнељубави,Це ти ње 2000,  стр. 287 .

52)  Љу бав је из вор хра бро сти (Све ти оци ве ле да чо век без стра ха је или пун љу ба ви или 
ду шев но мр тав). Љу бав  је све ти пар са спа се њем (Љу бав во зди же, а спа се ње под у пи ре, 
чу ва ваз не се не).

53)  Ни шчи ду хом или скру ше ни су нај бо љи умо ви. То је са мо свест о свом ни шта ви лу пред 
ве ли чан ством Бож јим. Њутн је ни шчи ду хом ка да је при знао да је ње го во не зна ње бес-
крај но ве ће од ње го вог зна ња.

54)  У „Мла ди ћу“ (Под ро сток) До сто јев ског ка же се да је (и та да) је ди на духовност тр го ви-
на, но вац, иде ја Рот шил да.
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До сто јев ски55). Вред ност Пра во сла вља56) је у са зна ва њу сла бо сти 
и ма лен ко сти  чо ве ка, на су прот на ду ва ној уобра же но сти, гор до сти 
чо ве ка За па да57).

Грех је зло у по тре ба сло бо де, а по До сто јев ском сло бо да не 
по сто ји без ве ре. 

У ак ту ел ном трен ду „ми ли тант не рав но прав но сти“ (тач ни-
је: де лат не, фор си ра не ми ли тант но сти, бес по го вор не сло бо де ми-
шље ња и фин ги ра не, по зер ске вр ли не рав но прав но сти) пор трет 
иде ал ног му шкар ца из гле да као чу ве но плат но ко ле ге Ма ље ви ча. 

Овај прин цип од но са ме ђу љу ди ма и ме ђу по ло ви ма, прин-
цип су спен зи је и по бе де над не пле ме ни тим со лип си змом и не фор-
си ра ње его и зма, мо же да бу де со лид на по чет на пре ми са вас пи та-
ња, тј. Бу дућ но сти ко ја од ре ђу је исто ри ју, ка ко би ре као Ју стин 
По по вић.


SlobodanI.Panov

GENDEREDUCATION/GENDERSENSITIVITY:
REDEFINITIONOFDEMOCRACY

ANDETH(N)ICALIDENTITY

Summary
Con si de re ting se pa ra tely, the to pics of gen der re la ti ons and child 

edu ca tion ha ve al ways been pre sent, by im por tan ce and num ber, in the 
li te ra tu re re gar ding fa mily law. The analysis of the con nec tion bet we-
en the two to pics de ser ves to award this work the at tri bu te of pre mi er 
analysis. The aut hor analyzes the se mu tu ally con nec ted to pics thro ugh 
le gal norms of gen der equ a lity and chil dren’s rights, and thro ugh mo-
ral and spi ri tual va lu es. The an swer on the re la tion of the se two rights 
do es not only in flu en ce but it de ter mi nes al so the es sen ce of in di vi dual 
and so cial li fe, in that ca se the es sen ce of fa mily and mar ried li fe. No-
blepetrifactionof the et hi cal pil lar of et hnos shall fa vo rably in flu en ce 
the di scon ti nu a tion of furt her re pe ats of an in he rently Ser bian pro cess, 

55) Вид. В. Је ро тић, Путовањеуобасмера, Бе о град 1992, 103. Ка то ли чан ство је до не ло 
ор га ни за ци ју, про те стан ти ин те лек ту ал ни оквир жи во та, а пра во сла вље - ду хов ност (С. 
Бул га ков)

56) О Пра во сла вљу као UnaSancta  вид. Па вел Ев до ки мов, Православље, Бе о град 2009, 
356.

57) Вид. В. Је ро тић, (2004), 75.
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which is the pro cess of de cay of the na ti o nal be ing/na tion’s he art, ve ri-
fied thro ugh hi story, and pre sent both in ear li er cen tu ri es and re cently.
Кеy words: fa mily, gen der re la ti ons, edu ca tion, re de fi ni tion of de moc racy, et-

hnic iden tity/et hi cal iden tity.
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Resume
The aut hor analyses a spe ci fic in flu en ce the gen der mo del has on 

re de fi ni tion of the es sen ce of de moc racy and et hi cal and et hni cal ima ge 
of an in di vi dual and so ci ety. 

Alt ho ugh the term “sex” (in mo dern wor ding and achievements 
re fer red to as “gen der”), in its com mon and most ge ne ral sen se, re-
pre sents a set-in-sto ne form of estran ge ment, an in su pe ra ble dis tan ce, 
de spi te the po wer of vo lun ta rism, in the con text of the to pic the word 
“sex” im pli es an ini tial se pa ra tion that thro ugh the po wer of (de li ca te/
joyful) ata vism, for ces of bi o lo gi cal, na tu ral laws, which do not gi ve 
or ders but ascer tain, thro ugh free will and de si res to get to a symphony 
usu ally in the end be ats the ini tial estran ge ment. 

We may wit ness this mo dern and qu i te of ten di scus sed di lem ma 
of to day’s pa rents (or per haps of pa rents of all ti mes?): how to ra i se a 
child? To in still in chil dren the ti me less, mo ral va lu es of bra ve lo ve to-
wards vir tue or to in still in them such ep he me ral, pro fa ne, po pu la ri zed/
clichéd va lu es of mo ral su spen sion, or mo re spe ci fi cally of in dif fe ren ce 
to wards no ble ness, spi rit of self-de nial, self-de struc tion, in con si stency 
etc.? Ac cor ding to Ar tic le 70 of the Fa mily Re la ti ons Act of the Re-
pu blic of Ser bia, the re la ti on ship bet we en pa rents and chil dren sho uld 
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be a re la ti on ship bu ilt on lo ve and mu tual re spect and de ve lop ment of 
an emo ti o nal, et hi cal and na ti o nal iden tity of the fa mily and so ci ety. It 
is qu i te in te re sting to analyze the me a ning and the (dis-)har mo ni zing 
bonds of “struc tu ral ele ments” in this ar ran ge ment. Cer tain hi sto ri cal 
and mo dern par ti cu la ri ti es in the con struc tion of the 3 Esof identity 
– emo ti o nal, et hi cal and et hnic – ha ve been re vi e wed in bri ef. In our 
un der stan ding, for Ser bia the only sal va tion wo uld be a do u ble-sen se 
lyri cal in te gra tion: a lo vely po e tic re la tion among any and all mem bers 
of the so ci ety (a vic tory over bad man ne risms and fe e lings as de scri bed 
in the no tes of Ar chi bald Re iss, a fri end of Ser bia and Ser bian pe o ple) 
and a lyri cal re pro duc tion and de i fi ca tion. What brings sal va tion is the 
re pro duc tion of de i fi ca tion, not the re pro duc tion of in di vi du als but per-
so na li ti es, re pro duc tion of hu mans as al li es of vir tue, as God-li ke and 
God-se ar ching and God-lo ving cre a tu res. Noblepetrifactionof the et-
hi cal pil lar of et hnos shall fa vo rably in flu en ce the di scon ti nu a tion of 
furt her re pe ats of an in he rently Ser bian pro cess, which is the pro cess of 
de cay of the na ti o nal be ing/na tion’s he art, ve ri fied thro ugh hi story, and 
pre sent both in ear li er cen tu ri es and re cently.

An in te re sting trend is the re qu i red gen der pre sen ce in po li tics, 
par li a ment… This pro vi des for a very in tri gu ing re vi sion of the con cept 
of de moc racy. The de moc racy turns in to a con di ti o nal obe di en ce of will 
of the pe o ple – oc troyed, for mat ted will of the pe o ple. Is the de moc racy 
such will of the pe o ple vo ting or of tho se not ca sting the ir vo te on a gi-
ven day? Is the de moc racy the will of the pe o ple in the co un try whe re 
the elec ti ons are held or is the de moc racy the will of re pre sen ta ti ves of 
anot her co un try? Is the me a ning of the norm of re qu i red pre sen ce of a 
(gen der) fe a tu re such that thro ugh the ent hu si asm of dic ta ted equ a lity 
we co uld ex pect the re qu i re ment in de moc racy and the con di ti o na lity 
of pe o ple’s will to evol ve in to a fac tual and im pe ra ti ve pre sen ce of ot-
her fe a tu res that ta i lor the exi sten ce of an in di vi dual and societasin a 
most in ten se man ner: slen der or lar ge, blond and dark-ha i red, fans of 
Par ti zan, Red Star and Pro le ter/Ru dar, su per-in tel li gent and su per-unin-
tel li gent, he do nists, bon vi ve urs and ho me boys, pa tri ots and ot her wi se, 
se xu ally ori en ted in a clas si cal/out da ted/un re for med man ner and acon-
trario... Mo re o ver, we con si der ac cep ta ble the qu e sti on of con si stent 
im ple men ta tion of the idea of re qu i red fe ma le (ra ted spe ci fi cally at 
30%) pre sen ce in in sti tu ti ons of the system: why every third pre si den-
tial term is not gu a ran teed by law to be held by a wo man? Why we still 
ha ve not had a wo man as a pre si dent of the Uni ted Sta tes? 

Is it pos si ble to emu la te the no ble ness of this way of thin king 
in ot her sphe res too: for exam ple, is the re a norm on re qu i red gen der 
per cen ta ge for pas sing gra des in exa mi na ti ons (and for gra de ra tes in 
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exa mi na ti ons as well – sin ce par ti cu lar gra des ha ve an exi sten ti al/pro-
fes si o nal/ca re er im por tan ce); shall the re be a com bi ned sports com pe ti-
tion (com pa ra ble to a po li ti cal com pe ti tion – for the Par li a ment) – with 
re qu i red equ al num ber of ti tles to be won by ma le and fe ma le “guys” 
(as they most con ve ni ently tran sla te the word “te am” in Za greb) or with 
a third of en su red ti tles go ing to the fe ma le guys.

Is gen der-sen si ti ve lan gu a ge mo re im por tant than gen der-sen si-
ti ve exi sten ce?

Is oc troyed equ a lity the pin nac le of no ble ness? 
Is the con cept of “equ a lity” so met hing co in ci den tal, spon ta ne o us 

or pre me di ta ted? 
Are hu ma nism/equ a lity ac ti vists truly de vo ted to and al lied with 

the vir tue?
Is the mec ha nism/con cept of the so-cal led equ a lity so met hing 

that has been seen al ready in the Bal kans? Do es emp ha si zing dif fe ren-
ces, or glo ri fi ca tion and hyper bo les of sen se less dif fe ren ces fuel a so cial 
the a ter and con flicts whe re the re is gain for so me o ne? Is fa ir di stri bu-
tion of we alth mo re im por tant or is hap pi ness in li fe ac hi e ved thro ugh 
gen der-sen si ti ve lan gu a ge? What has gre a ter im por tan ce and what has 
gre a ter sig ni fi can ce? Do es the pro mul ga tion of a se pa ra ting in te rest and 
pro duc tion of a lar ge num ber of sta ke hol ders with petty sta kes re sult in 
bet ter gro unds for out si de ma ni pu la tion?

* Овај рад је примљен 20. јануара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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ОгњенБранкоПрибићевић
Институтдруштвенихнаука,Београд

ТЕГОБНАТРАНЗИЦИЈАУСРБИЈИ*

Сажетак
У овом ра ду др При би ће вић ана ли зи ра нај ва жни је по ли тич-

ке узро ке спо ре и те гоб не тран зи ци је у Ср би ји. Два на ест го ди на 
на кон ру ше ња ауто ри тар ног ре жи ма у Ср би ји раз о ча ре ње гра ђа на 
по стиг ну тим је пот пу но. Но ве вла сти су обе ћа ва ле ви ши стан дард, 
ни жу не за по сле ност, бр зи ула зак у ЕУ, од лу чан об ра чун са ко руп-
ци јом и ор га ни зо ва ним кри ми на лом. Ка да се то ни је до го ди ло ни 
на кон де се так го ди на ве ли ка оче ки ва ња су за ме ни ли раз о ча ре ње и 
не за до вољ ство усме ре но пре ма стран ка ма ко је су из не ле ре во лу-
ци ју 2000. го ди не. 

Пре ма ми шље њу ауто ра три су основ на по ли тич ка раз ло га 
спо ре и те гоб не тран зи ци је Ср би је. Пр во, пот пу на пре о ку пи ра ност 
пи та њем Ко со ва и Ме то хи је и стал на усло вља ва ња европ ског пу та 
Ср би је са тзв. нор ма ли за ци јом од но са Бе о гра да и При шти не што 
је у ве ли кој ме ри ус по ри ло спро во ђе ње ре фор ми и ре ша ва ње свих 
дру гих ва жних дру штве них пи та ња. Дру го, стал на су ко бља ва ња 
во де ћих пар ти ја тзв. де мо крат ског бло ка, и Тре ће, спо ра тран сфор-
ма ци ја пар ти ја ко је су не ка да чи ни ле око сни цу Ми ло ше ви ће вог 
ре жи ма и ко ја је до ве ла до то га да прак тич но де се так го ди на пар-
ти је тзв. де мо крат ске ор јен та ци је ни су има ле ну жни ко рек тив и 
под сти цај ко ји би до ла зио од опо зи ци о них пар ти ја. 

Тек ка да је Срп ска на пред на стран ка, на ста ла на кон це па ња 
екс трем но де сне Срп ске ра ди кал не стран ке, усво ји ла основ не по-
сту ла те де мо крат ске вла да ви не и прак тич но при хва ти ла го то во све 

* Овај рад је на стао као део про јек та “Дру штве не тран сфор ма ци је у про це су Европ ских 
ин те гра ци ја – мул ти ди сци пли нар ни при ступ“ ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство, про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, број 47010.
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еле мен те спољ не по ли ти ке прет ход не вла де до шло је до пр ве пра ве 
про ме не вла сти у Ср би ји, два на ест го ди на на кон па да прет ход ног 
ауто ри тар ног ре жи ма. Бр же при кљу че ње ЕУ и ре ше ње про бле ма 
Ко со ва и Ме то хи је оста ће кључ ни иза зо ви и за но ву вла ду од чи-
јег ре ше ња за ви си да ли ће Ср би ја и да ље за о ста ја ти у од но су на 
дру ге зе мље у ре ги о ну или ће ко нач но и ње ни гра ђа ни по че ти да 
жи ве бо ље. 
Кључ не ре чи: Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја, ЕУ, власт и опо зи ци ја, де мо-

кра ти ја

По раз Бо ри са Та ди ћа на пред сед нич ким из бо ри ма у Ср би ји 
2012. го ди не и фор ми ра ње вла де чи ју око сни цу чи не пар ти је ко је 
су би ле но си о ци вла сти то ком де ве де се тих го ди на озна чио је крај 
јед ног пе ри о да тран зи ци је у Ср би ји ко ји је за по чео 2000. Овај пе-
ри од обе ле жи ла су ве ли ка па и не ре ал на оче ки ва ња гра ђа на да ће 
прак тич но од мах на кон ру ше ња прет ход ног ауто ри тар ног ре жи ма 
до ћи „бо љи жи вот“ . Но ве вла сти су обе ћа ва ле ви ши стан дард, ни-
жу не за по сле ност, бр зи ула зак у ЕУ, од лу чан об ра чун са ко руп ци-
јом и ор га ни зо ва ним кри ми на лом.1) Ка да се то ни је до го ди ло ни 
на кон де се так го ди на ве ли ка оче ки ва ња су за ме ни ли раз о ча ре ње 
и не за до вољ ство усме ре но пре ма стран ка ма ко је су из не ле ре во-
лу ци ју 2000. го ди не. Та ко су на пред сед нич ким и пар ла мен тар-
ним из бо ри ма 2012. би ра чи ка зни ли Де мо крат ску стран ку и ње ног 
пред сед нич ког кан ди да та Бо ри са Та ди ћа. За пред сед ни ка Ср би је је 
иза бран ли дер Срп ске на пред не стран ке То ми слав Ни ко лић а но ву 
вла ду су фор ми ра ле Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, Срп ска на-
пред на стран ка2), ко ја је на ста ла це па њем екс трем но де сне Срп ске 
ра ди кал не пар ти је и пар ти ја пр вог гу вер не ра На род не бан ке Ср-
би је на кон про ме на 2000. Мла ђа на Дин ки ћа - Ује ди ње ни ре ги о ни 
Ср би је. 

У овом ра ду ука за ће мо на то шта су но ве де мо крат ске вла сти 
обе ћа ле а про пу сти ле да ура де на кон ре во лу ци је 2000. Још ва жни-
је, по ку ша ће мо да од го во ри мо на пи та ње ко ји су глав ни по ли тич-
ки раз ло зи за то што су се спо ро оства ри ва ле ре фор ме у Ср би ји и 
што се укуп на тран зи ци ја у Ср би ји од ви ја ла спо ри је не го у ве ћи ни 
дру гих пост ко му ни стич ких зе мља ре ги о на и зе мља ма Цен трал не и 
Ис точ не Евро пе? 

1) Ви ди ви ше у Og njen Pri bi ce vic, RiseandFallofDOS,Serbianpoliticsfrom2000to2003, 
Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2010, стр 5-10. 

2) Обе ове пар ти је и СПС и СНС су се по след њих го ди на зна чај но про ме ни ле и да нас про-
грам ски и по ли тич ки за сту па ју про де мо крат ску и про европ ску ор јен та ци ју. 
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Нај ве ће раз о ча ре ње гра ђа на ве за но је, на рав но, за ни зак 
стан дард и сла бе ре зул та те оства ре не у до ме ну еко но ми је. Ови ре-
зул та ти из гле да ју још сла би је ако се упо ре де са дру гим др жа ва ма 
на ста лим на кон рас па да СФРЈ. Та ко се 2011, два де сет го ди на на-
кон рас па да СФРЈ, Ср би ја са про сеч ном пла том од 345 евра на ла-
зи ис под свих бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка осим Ма ке до ни је 
где про сеч на пла та из но си 333 евра. У Сло ве ни ји про сеч на пла та 
из но си 975 евра, у Хр ват ској 742, Цр ној Го ри 479 евра, БиХ 406 
евра.3) У Ср би ји не за по сле ност из но си 23%. Ве ћу не за по сле ност 
има ју са мо БиХ 27,2% и Ма ке до ни ја 31%.4) По ве ћи ни еко ном ских 
па ра ме та ра Ср би ја зна чај но за о ста је за Хр ват ском и Сло ве ни јом 
а ма ње ви ше је из јед на че на са Цр ном Го ром, БиХ и Ма ке до ни јом, 
зе мља ма од ко јих је у про шло сти мно го бо ље ста ја ла. 

Го то во под јед на ко раз о ча ра ва ју ће за ве ћи ну гра ђа на ко ји су 
по др жа ли пе то ок то бар ску ре во лу ци ју де ло ва ло је пре спо ро при-
дру жи ва ње ЕУ. За де се так го ди на про це са ин те гра ци је Ср би ја је 
до шла са мо до ста ту са кан ди да та и то без да ту ма по чет ка пре го во-
ра са Бри се лом. То је за ве ћи ну гра ђа на би ло и пре ма ло и не до вољ-
но по себ но ка да се узму у об зир обе ћа ња из 2000 о бр зом ула ску 
Ср би је у ЕУ. Ко ли ко је овај пут Ср би је био спор го во ри и по ре ђе ње 
са Хр ват ском ко јој су за овај пут би ле по треб не са мо че ти ри го ди-
не. 

Три су основ на по ли тич ка раз ло га спо ре и те гоб не тран зи-
ци је Ср би је. Пр во, пот пу на пре о ку пи ра ност пи та њем Ко со ва и 
стал но усло вља ва ње европ ског пу та Ср би је са тзв. нор ма ли за ци-
јом од но са из ме ђу Бе о гра да и При шти не у ве ли кој ме ри су ус по ри-
ли нео п ход не ре фор ме и ре ша ва ње прак тич но свих дру гих ва жних 
дру штве них пи та ња. Дру го, стал на су ко бља ва ња во де ћих пар ти ја 
тзв. де мо крат ског бло ка ко ја су до ве ла до го то во пот пу ног гу бит ка 
по ли тич ке во ље да се дру штво те мељ ни је ме ња, и Тре ће, пре спо ра 
тран сфор ма ци ја пар ти ја ко је су не ка да чи ни ле око сни цу Ми ло ше-
ви ће вог ре жи ма и ко ја је до ве ла до то га да прак тич но де се так го ди-
на пар ти је тзв. де мо крат ске ор јен та ци је ни су има ле ну жни ко рек-
тив и под сти цај ко ји би до ла зио од опо зи ци о них пар ти ја. 

3) „Ср би нај ви ше из гу би ли рас па дом СФРЈ“, Б92, Бе о град, 2.7.2011.

4) Сне жа на Грк, “Ср би ја то не у еко ном ско и дру штве но без на ђе”, Српскаполитичками-
сао,бр. 1/2012, Бе о град, стр. 217. 
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Бо ре ћи се да очу ва ју део те ри то ри је сво је зе мље го то во све 
пост Ми ло ше ви ћев ске вла де су нај ве ћи део сво јих ди пло мат ских 
и по ли тич ких ка па ци те та тро ши ле на ову те шку бор бу та ко да су 
че сто не ка дру га пи та ња по пут еко ном ских и дру штве них ре фор-
ми оста ја ла у сен ци овог пи та ња. Про блем је у то ме што Ср би ја 
као ма ла зе мља са огра ни че ним људ ским, еко ном ским и ди пло мат-
ским ка па ци те ти ма ни је има ла сна ге да исто вре ме но успе шно во ди 
бор бу на ви ше ни воа : око Ко со ва и Ме то хи је, рас па да Уни је Ср-
би је и Цр не Го ре, при кљу че ња ЕУ, уну тра шњих ре фор ми, до ис по-
ру ке ге не ра ла Мла ди ћа и дру гих осум њи че них Ха шком три бу на лу. 

Уз све то на кон по чет ка пре го во ра о бу ду ћем ста ту су Ко со ва 
2006. го ди не За пад не си ле су по че ле да усло вља ва ју европ ски пут 
Ср би је тзв нор ма ли за ци јом од но са из ме ђу Бе о гра да и При шти не. 
5) По сле ис цр пљу ју ћих пре го во ра и ве ли ке по др шке САД и дру гих 
во де ћих за пад них зе ма ља Ко со во је про гла си ло не за ви сност 2008. 
го ди не. Ме ђу тим, бу ду ћи да Ср би ја ту не за ви сност ни је при зна ла 
и да је на ста ви ла да се бо ри про тив ње Ко сов ска кри за је на ста ви ла 
да ге не ри ра не ста бил ност у ре ги о ну што је ути ца ло да је при лив 
стра них ин ве сти ци ја у овај део ре ги о на био знат но ма њи од оче-
ки ва ног. Та ко је у 2012. го ди ни Ср би ја има ла за не мар љи вих 200 
ми ли о на евра стра них ин ве сти ци ја. Са свим су прот но по зи тив ном 
ис ку ству успе шних при ме ра тран зи ци је као што су то слу ча је ви 
Сло ве ни је, Че шке Ре пу бли ке, Ма ђар ске, ко је су круп ним ко ра ци ма 
ишле пре ма ЕУ но ве де мо крат ске вла сти у Ср би ји су мо ра ле да се 
ба ве са те шким про бле ми ма из про шло сти.

Ср би ја је по чет ком 2011. за по че ла про цес пре го ва ра ња са 
При шти ном под окри љем ЕУ. По сле ду го трај них пре го во ра по-
стиг ну ти су спо ра зу ми око ин те гри са ног упра вља ња ад ми ни стра-
тив ним пре ла зи ма као и ца рин ског пе ча та, при зна ва ња уни вер зи-
тет ских ди пло ма, ка та стра, ма тич них књи га и сло бо де кре та ња 
љу ди. 

Па ра лел но са овим пре го во ри ма во де ће За пад не си ле а по-
себ но САД и Не мач ка све ви ше су про цес ЕУ ин те гра ци ја Ср би је 
усло вља ва ле по стиг ну тим на прет ком у од но си ма са При шти ном 
и на кра ју је то по ста ло прак тич но је ди ни услов за при кљу че ње 
Ср би је ЕУ.6) То ком по се те Ср би ји 23. ав гу ста 2011. не мач ка кан це-

5) Џејмс Кер Линд зи, Косово,Путкаоспоренојдржавности, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2011, стр 51-79.

6) Ви ди ви ше у Је ле на То до ро вић, „Ср би ја и по ли ти ка усло вља ва ња Европ ске уни је“, По-
литичкаревија, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 183-203.
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лар ка Мер кел је ре кла да Ср би ја те шко мо же да ра чу на на до би ја ње 
ста ту са кан ди да та а о да ту му по чет ка пре го во ра са ЕУ да се и не 
го во ри, без ре ша ва ња три пи та ња. Пр во, мо ра ју се на ста ви ти за-
по че ти пре го во ри из ме ђу Бе о гра да и При шти не и им пле мен ти ра-
ти по стиг ну ти до го во ри, дру го, ми си ја ЕУЛЕКС мо ра ус по ста ви ти 
пу ну кон тро лу на чи та вој те ри то ри ји Ко со ва укљу чу ју ћи и ње гов 
се вер, и тре ће, Мер ке ло ва је зах те ва ла од вла де у Бе о гра ду да рас-
пу сти “па ра лел не ин сти ту ци је” на се ве ру Ко со ва под кон тро лом 
гра ђа на срп ске на ци о нал но сти ко ји та мо жи ве . 7)

По што ни је при хва ти ла по ста вље не усло ве Ср би ја ни је до-
би ла ста тус кан ди да та за ЕУ у де цем бру 2011. го ди не. Ме ђу тим, 
кра јем фе бру а ра 2012. на ста вље ни су пре го во ри Бе о гра да и При-
шти не око ре ги о нал ног пред ста вља ња Ко со ва што је та да од стра-
не ве ли ких За пад них си ла по ста вље но као кључ ни пред у слов да 
Ср би ја до би је ста тус кан ди да та у мар ту. Кра јем фе бру а ра 2012. 
го ди не Бе о град и При шти на су ко нач но по сти гли до го вор о ре ги-
о нал ном пред ста вља њу Ко со ва чи ме је за вр ше на те шка фа за пре-
го ва ра ња за по че та на ле то 2011. Не ко ли ко да на на кон по стиг ну тог 
до го во ра Ср би ја је до би ла ста тус кан ди да та за чла на ЕУ. 

На кон фор ми ра ња но ве вла де Ср би је ле та 2012. го ди не на-
ста вље ни су при ти сци на зва нич ни Бе о град да на ста ви пре го во ре 
за по че те 2011. и што пре за вр ши про цес тзв. нор ма ли за ци је од но-
са са При шти ном. Шта ви ше, Бе о гра ду се, у по чет ку не зва нич но, 
а ка сни је и све зва нич ни је по ста вља ју но ви усло ви за ула зак у ЕУ. 
Та ко се по пр ви пут отво ре но по ру чу је да ће Бе о град пре не го што 
уђе у ЕУ мо ра ти да при зна не за ви сност Ко со ва. У та квим из ја ва ма 
пред ња че во де ћи не мач ки по ли ти ча ри. Та ко је пр во Мар тин Шулц 
(СПД ), пред сед ник Европ ског пар ла мен та, ре као да ће Ср би ја мо-
ра ти да при зна не за ви сност Ко со ва да би ушла у ЕУ8) а све га не-
ко ли ко да на ка сни је то исто је по но вио и По ленц, ути цај ни по ли-
ти чар ЦДУ и пред сед ник ко ми те та за спољ ну по ли ти ку не мач ког 
пар ла мен та. Он је ре као да је кљу чан услов за Ср би ју за до би ја ње 
да ту ма по чет ка пре го во ра за члан ство у ЕУ рас фор ми ра ње па ра-
лел них ин сти ту ци ја у без бед но сном и управ ном апа ра ту на се ве ру 
Ко со ва. Да би по ста ла чла ни ца ЕУ Ср би ја ће пре ма ње го вим ре чи-
ма мо ра ти да при зна не за ви сност Ко со ва.9)

Не ко ли ко не де ља ка сни је при ли ком по се те Бе о гра ду ви со-
ка де ле га ци ја не мач ког пар ла мен та ко ју су чи ни ле вла да ју ће ЦДУ 

7) Исто, стр. 192 .

8) „Услов за ЕУ при зна ње Ко со ва“, Блиц, 4. сеп тем бар 2012.

9) „Не за о би ла зно при зна ње Ко со ва пре ула ска Ср би је у ЕУ“, Блиц, 12. сеп тем бар 2012.
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и ЦСУ пар ти је је Ср би ји уру чи ла се дам зах те ва ко је она тре ба да 
ис пу ни да би при сту пи ла ЕУ. Пр во, на ста вак ре фор ме пра во су ђа 
и бор ба про тив ко руп ци је, 2. Ка жња ва ње на па да ча на не мач ку ам-
ба са ду 2008, 3. По ми ре ње у ре ги о ну без ре ла ти ви за ци је ге но ци да, 
4. Им пле мен та ци ја свих по стиг ну тих до го во ра из ме ђу Бе о гра да и 
При шти не, 5. Уки да ње па ра лел них струк ту ра на се ве ру Ко со ва, 6. 
Да Ср би са се ве ра Ко со ва са ра ђу ју са ЕУЛЕКС-ом и КФОР-ом, 7. 
Да Ср би ја пот пи ше Уго вор о до бро су сед ским од но си ма са Ко со-
вом. 10) Ако су пр вих шест усло ва и би ли до са да по зна ти Ср би ји 
он да је сед ми пот пу но нов и он под ра зу ме ва да Ср би ја пот пи ше 
прав но оба ве зу ју ћи до ку мент са При шти ном о нор ма ли за ци ји од-
но са. Овај до ку мент би, ка ко је ре као ви со ки не мач ки функ ци о нер 
Шо кен хоф, мо гао би ти и уго вор о до бро су сед ским од но си ма ко-
ји, на рав но, под се ћа на уго вор о са рад њи две Не мач ке др жа ве из 
1972. го ди не. Иако у ње му ниг де не сто ји да се две Не мач ке др жа ве 
ме ђу соб но при зна ју он не дво сми сле но ука зу је да је реч о од но су 
из ме ђу две др жа ве. У пр вом чла ну овог уго во ра го во ри се о по тре-
би ус по ста вља ња до бро су сед ских од но са. Реч је да кле о зах те ву за 
ин ди рект ним при зна њем не за ви сно сти Ко со ва од стра не Ср би је. 
Шта ви ше, овај зах тев Не мач ке Ср би ја би тре ба ло да ис пу ни већ 
при ли ком от по чи ња ња пре го во ра са ЕУ, а не на њи хо вом за вр шет-
ку. 

На кон број них из ја ва европ ских, а по себ но не мач ких по ли-
ти ча ра, да ће Ср би ја пре ула ска у ЕУ мо ра ти да у пот пу но сти нор-
ма ли зу је од но се са Ко со вом и чак да при зна не за ви сност Ко со ва 
Ср би ја је 10 ок то бра 2012. до би ла из ве штај ЕУ ко ми си је у ко ме 
се по ред оста лог пр ви пут го во ри о „те ри то ри јал ном ин те гри те ту 
Ко со ва“ и нео п ход но сти да Ср би ја и Ко со во не оме та ју јед но дру-
го при ли ком ула ска у ЕУ. Иако ни ов де не ма ре чи о екс пли цит ном 
при зна њу Ко со ва очи глед но је да је овим фор му ла ци ја ма ЕК же-
ле ла да по ру чи Ср би ји две ства ри. Пр во, да не ма по де ле Ко со ва и 
дру го да ће на јед ној тач ци свог пу та ка ЕУ од Бе о гра да би ти за тра-
же но да при зна не за ви сност Ко со ва. Ова квим фор му ла ци ја ма ЕК 
је ја сно по ру чи ла Ср би ји шта се од ње оче ку је али и да ла до вољ но 
вре ме на да Ср би ја на ста ви са про це сом при дру жи ва ња и уну тра-
шњих ре фор ми. 

Све ове из ја ве не мач ких по ли ти ча ра као и из ве штај ЕК су 
иза зва ли ве ли ку за бри ну тост па и кон фу зи ју у Бе о гра ду. Исто као 
и на кон по се те Ан ге ле Мер кел то ком ав гу ста 2011. зва нич ни Бе о-
град је у пот пу но сти за о ку пљен овим пи та њем. Шта ви ше, ако се 
пра те из ја ве во де ћих по ли ти ча ра и но вин ски из ве шта ји мо гло би 

10) „Се дам усло ва Не мач ке за по че так пре го во ра Ср би је са ЕУ”, Блиц, 13. сеп тем бар 2012. 
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се за кљу чи ти да је усло вља ва ње европ ског пу та Ср би је ре ша ва-
њем ко сов ског про бле ма и је ди на те ма у по ли тич ком жи во ту Ср-
би је. О то ме ја сно све до че из ја ве нај ви ших зва нич ни ка у Бе о гра ду 
тих да на. Та ко је пре ми јер Да чић пр во из ра зио ве ли ку за бри ну тост 
ова квим из ве шта јем али је дан ка сни је на кон по се те ко ме са ра ЕУ 
Ште фа на Фи леа и ње го вих уве ра ва ња да је став ЕК пре ма пи та њу 
Ко со ва ста ту сно не у тра лан убла жио став и ре као да Ср би ја ипак 
на ста вља пут ЕУ ин те гра ци ја јер ЕК не по ста вља но ве усло ве Ср-
би ји. И пот пред сед ник вла де Ву чић је на исти на чин про ко мен та-
ри сао об ја шње ње Фи леа ре кав ши да је“ све у ре ду“ и да су у пр вом 
тре нут ку по гре шно про ту ма чи ли фор му ла ци ју о те ри то ри јал ном 
ин те гри те ту Ко со ва. С дру ге стра не, Пред сед ник Ни ко лић је за-
тра жио од Фи леа да ЕК про ме ни фор му ла ци ју где се го во ри о те-
ри то ри јал ном ин те гри те ту Ко со ва али и на гла сио же љу да Ср би ја 
на ста ви пут ка ЕУ. 

Упр кос пот пу ној кон фу зи ји у по гле ду ста ва вла де око пи та-
ња на став ка европ ских ин те гра ци ја и пре го во ра са При шти ном 18. 
ок то бра 2012. пре ми јер Да чић се у Бри се лу са стао са пре ми је ром 
Ко со ва Та чи јем под по кро ви тељ ством Ви со ког пред став ни ка ЕУ 
за спољ ну по ли ти ку Ке трин Ештон. Том при ли ком је до го во ре но 
да се на ста ви за по че ти ди ја лог а по др шку овом про це су од мах су 
из ра зи ле САД чи ји је др жав ни се кре тар Клин тон не ко ли ко да на 
ка сни је по се ти ла Бе о град. 

Опи са но усло вља ва ње про це са ЕУ ин те гра ци ја Ср би је ње-
ним фак тич ким од у ста ја њем од Ко со ва, дра ма тич но је ус по ри ло 
при бли жа ва ње Ср би је ЕУ и са мим тим нео п ход не дру штве не ре-
фор ме ко је су прак тич но не из во дљи ве без по др шке ЕУ и нео п-
ход них ин ве сти ци ја са За па да. Иако је имао све ин стру мен те да 
про блем Ко со ва ре ши још 2000. го ди не би ло кроз ње го ву по де лу 
или не за ви сност,11) За пад то ни је ура дио и та ко је за пра во оста вио 
у на сле ђе де мо крат ским вла да ма те рет ко ји оне јед но став но ни су 
мо гле да из не су. Све вла де по сле 2000. су по ку ша ва ле да ко нач но 
ре ше ње овог пи та ња или од ло же или ре ше пу тем ком про ми са за 
ко ји ни је би ло раз у ме ва ња у кључ ним за пад ним зе мља ма. С дру ге 
стра не, За пад не вла де су као ме ру при ти ска на Ср би ју ко ри сти-
ле успо ра ва ње па и за у ста вља ње ЕУ ин те гра ци ја, као што се то 
де си ло де цем бра 2011. го ди не ка да јој ЕУ ни је одо бри ла ста тус 
кан ди да та, што је све до ве ло до то га да се Ср би ја прак тич но це лу 
де це ни ју вр те ла у за ча ра ном кру гу из ко га до да на да на шњег ни је 
ус пе ла да иза ђе. 

11) Џејмс Кер Линд зи, Косово,путкаоспоренојдржавностинаБалкану, стр. 167. 
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СУКОБЉАВАЊАУНУТАРПАРТИЈА
ПОБЕДНИЦАИЗ2000.

Дру ги раз лог спо рих ре фор ми у Ср би ји ти че се стал них су-
ко бља ва ња у окви ру тзв. де мо крат ског бло ка. Још од са мог фор ми-
ра ња, кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на пар ти је 
тзв. де мо крат ског бло ка су стал но би ле укљу че не у ме ђу соб не сва-
ђе и раз ми ри це.12) У по чет ку по де ле су се пре све га ти ца ле раз ли ка 
око стра те ги је бор бе про тив Ми ло ше ви ћа док су се на кон 2000. и 
осва ја ња вла сти ти кон флик ти пре све га ти ца ли раз ли чи тог од но са 
пре ма ЕУ и Ко со ву и Ме то хи ји. То ком вла да ви не Сло бо да на Ми-
ло ше ви ћа ове пар ти је су се ује ди ни ле са мо два пу та – 1996. и 2000. 
То ком вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа оне су би ле ује ди ње не 
са мо 3 го ди не и упра во су то ком тог пе ри о да и по сти гле нај ве ће 
успе хе. 1996. ко а ли ци ја „За јед но“ је осво ји ла власт на ло кал ним 
из бо ри ма у Бе о гра ду, а 2000. је по бе ђен Ми ло ше вић и на пред сед-
нич ким и на пар ла мен тар ним из бо ри ма. Њи хо ву раз је ди ње ност, 
ко ју је и сам под сти цао, ис ко ри стио је Сло бо дан Ми ло ше вић ко ји 
је не сме та но вла дао го то во пет на ест го ди на. 

Де мо крат ски ор јен ти са не пар ти је су на ста ви ле са сва ђа ма и 
на кон осва ја ња вла сти 2000. Од мах на кон ру ше ња ауто ри тар ног 
ре жи ма две кључ не по ли тич ке лич но сти ко је су сме ни ле Сло бо да-
на Ми ло ше ви ћа – Зо ран Ђин ђић и Во ји слав Ко шту ни ца су за по че-
ле ис цр пљу ју ће по ли тич ке бор бе за власт уме сто да су се по све ти-
ли ре фор ма ма др жав них струк ту ра – пра во су ђа, по ли ци је, вој ске, 
обра зо ва ња и здрав стве ног си сте ма. Као по сле ди ца њи хо ве бор бе 
пр вих не ко ли ко го ди на на кон про ме на прак тич но ни јед на ва жна 
др жав на ин сти ту ци ја ни је функ ци о ни са ла у скла ду са кон цеп том 
де мо крат ске и прав не др жа ве. Ду же од две го ди не рад пар ла мен та 
је био бло ки ран, јед но вре ме чак се ни је ни зна ло ко су по сла ни ци 
јер је чак 350 љу ди твр ди ло да су упра во они чла но ви скуп шти не 
Ср би је ко ја је по Уста ву има ла 250 по сла ни ка. Гу вер нер На род-
не бан ке је сме њен а но ви, по ми шље њу мно гих, ни је по ста вљен 
у скла ду са за кон ским нор ма ма. Пред сед нич ки из бо ри су чак три 
пу та оп стру и ра ни од стра не вла да ју ће ко а ли ци је та ко да Ср би ја го-
то во го ди ну да на ни је има ла ни пред сед ни ка Ре пу бли ке.13)

По ли тич ки су ко би Ђин ђи ћа и Ко шту ни це су ус по ри ли про-
ме не у свим сег мен ти ма дру штва укљу чу ју ћи и онај ко ји се ти-

12) Ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, ВластиопозицијауСрбији, Б92, Бе о град, 1997, стр. 
34-52.

13) Ви ди ви ше у Сло бо дан Ан то нић, Елита,грађанствоислабадржава, Слу жбе ни гла-
сник, 2006, стр. 137-155.
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че ре фор ми без бед но сних струк ту ра. 14) Спо рост у ре фор ми ових 
струк ту ри је у ве ли кој ме ри ути ца ла да Ср би ја ни на кон де сет го-
ди на по сле де мо крат ских про ме на ни је ус пе ла да ухап си ге не ра ла 
Мла ди ћа што је за по сле ди цу има ло успо ра ва ње про це са на ших 
ЕУ ин те гра ци ја. 2003. оста ци ра ни јих без бед но сних струк ту ра у 
спре зи са ор га ни зо ва ним кри ми на лом уби ли су пре ми је ра Ђин ђи-
ћа. 

На ред ни пе ри од (2004–2008) су обе ле жи ли су ко би из ме ђу 
Ко шту ни це и Та ди ћа. Но ви су коб је по чео на кон пар ла мен тар них 
из бо ра де цем бра 2003. на кон ко јих је ли дер Де мо крат ске стран ке 
Ср би је Во ји слав Ко шту ни ца од лу чио да на пра ви ма њин ску вла ду 
ДСС, Г17 и СПО ко ју би по др жа ла СПС и та ко оста ви ДС у опо-
зи ци ји. Фор ми ра ње ова кве вла де ус по ри ло је про цес европ ских 
ин те гра ци ја а са мим тим и нео п ход них дру штве них ре фор ми због 
то га што су се ДСС и СПС су прот ста вља ли ис по ру ка ма оп ту же ни-
ка Ха шком три бу на лу а што је та да за ЕУ био кључ ни до каз опре-
де ље но сти Ср би је за пут евро ин те гра ци ја. 

На пред сед нич ким из бо ри ма 2004. Ко шту ни ца ни је по др жао 
кан ди да та ДС Та ди ћа већ је имао свог кан ди да та Дра га на Мар ши-
ћа ни на ко ји ни је успе да се пла си ра ни ме ђу пр ва три кан ди да та. 
На тим из бо ри ма по бе дио је Бо рис Та дић иако ни је имао по др шку 
нај ја че вла ди не пар ти је - ДСС.15) На кон ван ред них пар ла мен тар них 
из бо ра одр жа них 2007. го ди не ДСС је фор ми рао вла ду са ДС ко ја 
је тра ја ла све га го ди ну да на. До ра зи ла же ња је до шло вр ло бр зо и 
упра во због раз ли чи тог ту ма че ња од но са из ме ђу про це са ЕУ ин те-
гра ци ја и Ко со ва и Ме то хи је. Ко шту ни ца се од лу чио да рас пу сти 
вла ду и иде на но ве из бо ре ка ко би сте као ле ги ти ми тет за пра вље-
ње вла де са Срп ском ра ди кал ном стран ком. Ипак, на кон из бо ра 
2008. вла ду су на пра ви ле де мо кра те за јед но са Г17 и СПС-сом ко ји 
је од лу чио да на пу сти са вез са ДСС и при кло ни се де мо кра та ма. 

И ко нач но на кон из бо ра 2012. до шло је до пот пу ног сло ма 
са ве за пар ти ја по бед ни ца из 2000.16) На и ме, упр кос то ме што су све 
ове пар ти је, укљу чу ју ћи и та да већ знат но про ме ње ни СПС има ле 
ве ћи ну у пар ла мен ту због ме ђу соб них кон фли ка та и по ли тич ких 
раз ли ка оне ни су ус пе ле да фор ми ра ју вла ду. Но ву вла ду су фор ми-

14) Ви ди ви ше у Ан то нић Сло бо дан, Ду шан Па вло вић, Консолидовање демократских
установауСрбијипосле2000, Слу жбе ни гла сник, 2007, стр. 124-134.

15) Ви ди ви ше у Сто јиљ ко вић Зо ран, ПартијскисистемСрбије, Слу жбе ни гла сник, 2008, 
стр. 442-449

16) О ана ли зи из бор них ре зул та та 2012. ви ди ви ше у Ми лан Јо ва но вић, „Пар ла мен тар ни 
из бо ри у Ср би ји 2012. го ди не – ре зул та ти и по ли тич ке по сле ди це“, Српскаполитичка
мисао, Бе о град, бр. 1/2012, стр. 11-32.
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ра ле СПС, СНС, ко ја је на ста ла на кон рас па да СРС и Г17 Мла ђа на 
Дин ки ћа. На кон ових из бо ра по но во је по стра ни оста ла ДСС ко ја 
је не га тив ним од но сом пре ма ЕУ прак тич но са ма се бе изо ло ва ла у 
од но су на све мо гу ће ком би на ци је за пра вље ње но ве вла де. 

Овај пут глав ни су коб из ме ђу пар ти ја по бед ни ца из 2000. се 
де сио из ме ђу ДС и Г17. Спор је кул ми ни рао још то ком тра ја ња 
прет ход не вла де Мир ка Цвет ко ви ћа ка да је због уче ста лих кри ти-
ка на рад вла де пре ми јер од лу чио да ис кљу чи Пред сед ни ка Г17 
Мла ђа на Дин ки ћа из вла де. Упр кос то ме ње го ва стран ка је оста ла 
у вла ди до кра ја ње ног ман да та. То ком са ме из бор не кам па ње 2012. 
Г17 је био јед на од глав них ме та ДС и ње ног пред сед ни ка. Шта ви-
ше, то ком из бор не кам па ње се сте као ути сак да је је дан од ва жни-
јих ци ље ва ДС, а на ро чи то иде је о об је ди ња ва њу пар ла мен тар них 
и пред сед нич ких из бо ра, да Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је (што је но-
во име за пре и ме но ва ни Г17) оста ну из ван пар ла мен та. Пред сед-
ник ДС Бо рис Та дић је ви ше пу та оп ту жио УРС да за све кри ти ку је 
ДС, да про ме ном име на пар ти је по ку ша ва да при кри је од го вор ност 
за сво ју по ли ти ку у прет ход ном пе ри о ду и да, бар за са да, за ову 
пар ти ју не ма ме ста у ко а ли ци ји ко ју ће он во ди ти на кон на ред них 
из бо ра. Ипак упр кос број ним про бле ми ма и кри ти ка ма ко је су до-
ла зи ле од стра не ДС Г17 је ус пео да пре ско чи цен зус од 5%, уђе у 
пар ла мент и ка сни је у вла ду. 

ПРЕСПОРАТРАНСФОРМАЦИЈА
ОПОЗИЦИОНИХПАРТИЈА

И на кра ју, тре ћи раз лог спо ри је тран зи ци је Ср би је ти че се 
пре спо ре тран сфор ма ци је пар ти ја ко је су би ле сту бо ви прет ход ног 
ауто ри тар ног ре жи ма а по сле 2000. во де ће опо зи ци о не сна ге. На и-
ме, ду го го ди шње ис тра ја ва ње на екс трем ном на ци о на ли зму и ан ти 
ЕУ по ли ти ци гур ну ло је ове пар ти је на мар ги не по ли тич ке сце не у 
Ср би ји и као та кве оне мо гу ћи ло им да бу ду нор ма лан и при ро дан 
ко рек тив вла да ју ћих пар ти ја. Ово се по себ но од но си на Срп ску ра-
ди кал ну стран ку ко ја је као ан ти си стем ска и нај ве ћа опо зи ци о на 
пар ти ја прак тич но оне мо гу ћи ла фор ми ра ње би ло ка кве дру га чи је 
вла де или оп ци је у од но су на ону оп ци ју ко ју су прет ста вља ле пар-
ти је по бед ни це из 2000.17) У ве ћи ни дру гих тран зи ци о них зе ма ља 
Цен трал не и Ис точ не Евро пе већ на дру гим пар ла мен тар ним из бо-

17) Ви ди ви ше у Ду шан Спа со је вић, „Од бло ки ра на тран зи ци ја – по ли тич ке по де ле у Ср би-
ји на кон 2000. го ди не“, Годишњак, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град бр. 5/2011 стр. 
122.
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ри ма по сле де мо крат ских про ме на на власт су се вра ћа ле ре фор ми-
са не ко му ни стич ке пар ти је што је ства ра ло усло ве за нор мал ну из-
бор ну утак ми цу где се на вла сти сме њу ју пар ти је ле ви це и де сни-
це. 18) У Ср би ји то ни је био слу чај због пре спо ре тран сфор ма ци је 
вла да ју ћих пар ти ја из де ве де се тих го ди на што је до ве ло до то га 
да су пар ти је по бед ни це из 2000. оста ле на вла сти чак 12 го ди на. 
Прак тич но не по сто ја ње нор мал не по ли тич ке кон ку рен ци је је код 
не ма лог бро ја по ли ти ча ра вла да ју ћег бло ка ство ри ло осе ћа ње да 
су веч ни и не за мен љи ви. Та ко је ство ре на по ли тич ка кли ма ко ја је 
по го до ва ла раз во ју ко руп ци је, бо га ће њу по је ди на ца из вла да ју ћих 
кру го ва, ба ха том по на ша њу а са дру ге стра не, го то во пот пу ном за-
не ма ри ва њу дру штве них ре фор ми. 

Ак тив но сти но ве вла де и по себ но ње ног пот пред сед ни ка 
Алек сан дра Ву чи ћа у са мо не ко ли ко пр вих ме се ци на кон ње ног 
фор ми ра ња по ка за ле су до ко је ме ре је ко руп ци ја прак тич но по-
је ла срп ско дру штво и ко ли ко је ма ло ура ђе но у про те клих де сет 
го ди на на бор би про тив ове дру штве не по ша сти. Отва ра ње слу ча ја 
тзв. 24 спор не при ва ти за ци је, хап ше ње нај бо га ти јег срп ског тај ку-
на Ми шко ви ћа, при во ђе ње дво ји це бив ших ми ни ста ра и јед ног од 
нај бли жих са рад ни ка бив шег пре ми је ра чврст су до каз од луч но сти 
но ве вла де да се из бо ри са ко руп ци јом али и по ка за тељ не до стат-
ка по ли тич ке во ље и спо соб но сти код прак тич но свих прет ход них 
вла да по чев од ре во лу ци је из 2000. го ди не да се од луч ни је из бо ре 
са овом опа ком дру штве ном бо ле шћу. 

 Као што смо већ ре кли, пар ти је „гу бит ни це“ из 2000. су се 
пре спо ро ме ња ле. Пр ва је по че ла да се ме ња СПС ко ја је на кон сло-
ма 2000. пре шла дуг пут од тзв. ван си стем ске пар ти је ко ја је о но-
вим де мо крат ским вла сти ма го во ри ла као о ина гу ри са ном ре жи му 
за сно ва ном на спре зи ма фи је и по ли ти ке, (Про грам ска де кла ра ци ја 
VII кон гре са) пре ко по др шке ма њин ској вла ди Во ји сла ва Ко шту ни-
це 2004. до ула ска у вла ду са ДС 2008. и фор ми ра ња вла де са СНС 
и УРС 2012. на чи јем че лу се на шао ли дер со ци ја ли ста Иви ца Да-
чић. Та ко је СПС пре шла пут од ван си стем ске пар ти је до соп стве не 
по ли тич ке ре ха би ли та ци је и ва жног фак то ра но вог си сте ма вла сти. 
Очи глед но је да је у ру ко вод ству СПС пре о вла да ла стру ја ко ја је 
схва ти ла да је вре ме Сло бо да на Ми ло ше ви ћа не по врат но про шло 
и да стран ка тре ба да уђе у струк ту ре вла сти и та ко се по ли тич ки 
ре ха би ли ту је. СПС је ве што ис ко ри сти ла по де ле из ме ђу по бед ни ка 
2000. и пре ба цу ју ћи се са јед не на дру гу стра ну учвр сти ла по зи ци-
ју бит ног фак то ра ко ји од лу чу је да ли ће власт има ти ДС или ДСС. 

18) Вла ди мир Го а ти, Политичкепартијеипартијскисистеми, Фа кул тет по ли тич ких на у-
ка, Под го ри ца, 2008, стр. 278.
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Та ко је 2004. СПС по др жа ла ма њин ску вла ду Во ји сла ва Ко шту ни-
це, а 2008. ушла у вла ду са ДС су прот но свим оче ки ва њи ма да ће 
СРС, ДСС и СПС би ти ти ко ји ће фор ми ра ти вла ду. На кон из бо ра 
2012. СПС је по но во про ме ни ла стра ну и на пра ви ла вла ду са СНС. 

У ме ђу вре ме ну СПС је знат но про ме ни ла и сво је про грам ске 
ста во ве. На свом по след њем кон гре су одр жа ном де цем бра 2010. 
СПС је усво ји ла но ви про грам ко ји у ве ли кој ме ри пред ста вља ком-
пи ла ци ју нај зна чај ни јих со ци јал де мо крат ских про гра ма пар ти ја 
За пад не Евро пе. Го во ре ћи на кон гре су сво је пар ти је Иви ца Да чић 
је ре као да је: ”циљ исто риј ског кон гре са да се та стран ка ни ка да 
ви ше не ве зу је за лош еко ном ски по ло жај љу ди, санк ци је, ра то ве и 
по ли тич ка уби ства. На пра ви ли смо ра ди ка лан рез са про шло шћу, 
из ву кли смо по у ке из гре ша ка и ви ше их ни ка да не ће мо по но ви ти”. 
Да чић је та ко ђе из ра зио на ду да ће СПС по ста ти члан СИ. 19)

Зна чај ну уло гу у тран сфор ма ци ји СПС од и гра ла је и Де кла-
ра ци ја о по ми ре њу ко ју је СПС пот пи са ла са ДС две го ди не ра ни је, 
на кон из бо ра одр жа них 2008. го ди не. При ли ком до но ше ња Де кла-
ра ци је о по ли тич ком по ми ре њу пред сед ник СПС-а Иви ца Да чић 
је ре као да је „по сле ства ра ња ко а ли ци је СПСа и ДС, као стра на ка 
ко је су би ле си но ним за власт пре и по сле 2000. Де кла ра ци ја о по-
ли тич ком по ми ре њу би ла нео п ход на ка ко би ста ви ли тач ку на све 
раз ло ге из ко јих су про из и ла зи ли су ко би у про шло сти. По ли тич ке 
пар ти је не мо гу да из бри шу про шлост, сва ка пар ти ја има свој по-
глед на про шлост, сва ка ба шти ни раз ли чи те лич но сти из те про-
шло сти и на то се те шко мо же ути ца ти али се за то мо же об ли ко ва ти 
бу дућ ност.“ Го во ре ћи о раз ло зи ма ко ји су мо ти ви са ли СПС да уђе 
у ко а ли ци ју са ДС а не са Ко шту ни чи ном ДСС Да чић је ре као да 
је то би ло опре де ље ње со ци ја ли ста „ да се оства ри на ци о нал но и 
по ли тич ко по ми ре ње, да се иде ка ЕУ.“ 20)

Мно го спо ри је до про ме на је до шло у СРС. То ком де ве де-
се тих го ди на ви ше пу та СРС је сво јом по др шком омо гу ћи ла Со-
ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је да оста не на вла сти, 24. мар та 1998. 
го ди не ула зи у вла ду са СПС-ом, а не рет ко у сво јим на сту пи ма, 
ње ни ли де ри су оста вља ли ути сак екс трем ни јих на ци о на ли ста и 
од са мих СПС-ова ца.21) Због то га је Ха шки три бу нал за рат не зло-

19) „На пра ви ли смо ра ди ка лан рез са про шло шћу“, Политика, 11. де цем бар 2010.

20) Ог њен При би ће вић, „Иза зо ви по ли тич ког по ми ре ња у Ср би ји“, у Збор ни ку Међуетнич-
киодносиуфункцијипомирења,Кон рад Аде на у ер Штиф тунг и Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2010, стр. 79.

21) Ви ди ви ше у Og njen Pri bi ce vic “Chan ging For tu nes of the Ser bian Ra di cal Right“, u The
RadicalRightinCentralandEasternEuropesince1990,edi ted by Sa bri na Ra met,The Pen-
sil va nia Sta te Uni ver sity Press, 1999, Pit sburgh, US, pp.193-213.
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чи не по чи ње не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је рас пи сао по тер-
ни цу за ли де ром ове стран ке Во ји сла вом Ше ше љом ко ји се сам 
до бро вољ но пре дао 2003. го ди не. Су ђе ње је још увек у то ку. Ни 
на кон од ла ска Во ји сла ва Ше ше ља у Хаг ли де ри ове стран ке Ни-
ко лић и Ву чић ни су би ли спрем ни да осу де не ке од нај те жих зло-
чи на прет ход ног ре жи ма по пут уби ства но ви на ра Слав ка Ћу ру ви-
је 1999. Још то ком 2007 .и по чет ком 2008. Ни ко лић је го во рио да 
„Рат ко Мла дић не тре ба да за вр ши у Ха гу јер је срп ски хе рој“, „да 
на ма не тре ба ју ни ЕУ, ни САД, ни ЦИА јер смо ми Ср би, из гле да, 
са ми се би до вољ ни“, да „ не ће мо да раз го ва ра мо са ЕУ све док не 
од у ста не од не за ви сно сти Ко со ва“. 22)

На кон пар ла мен тар них из бо ра 2008. до шло је до рас це па 
ове пар ти је на уме ре ни је кри ло на че лу са То ми сла вом Ни ко ли-
ћем и Алек сан дром Ву чи ћем ко ји су фор ми ра ли Срп ску на пред ну 
стран ку 21. ок то бра 2008. го ди не и екс трем но, ко је је оста ло вер но 
Во ји сла ву Ше ше љу. На пред сед нич ким из бо ри ма 2012. ли дер ове 
стран ке То ми слав Ни ко лић је по бе дио пред сед ни ка ДС Бо ри са Та-
ди ћа и по стао но ви пред сед ник Ср би је, а ње го ва стран ка СНС је 
са осво је них 25% по ста ла нај ја ча стран ка у пар ла мен ту и сто жер на 
пар ти ја но ве вла де. 

Од мах по фор ми ра њу, но ва пар ти ја је учи ни ла не ко ли ко зна-
чај них ко ра ка у прав цу на пу шта ња ра ни је по ли ти ке Срп ске ра ди-
кал не стран ке, сми ри ва ња по ли тич ких стра сти као и сма њи ва ња 
раз ли ка из ме ђу во де ћих по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји у по гле ду 
не ких кључ них дру штве них и по ли тич ких пи та ња као што су од-
нос пре ма ЕУ и пи та ње КиМ. 23)Фор ми ра ње но ве пар ти је Ни ко лић 
је обра зло жио же љом да се пре ки не са по гре шним са ве ти ма ко ји 
су до ла зи ли од Во ји сла ва Ше ше ља из Ха га. На су прот ра ни јој ан-
ти - ЕУ и ан ти - САД по ли ти ци ра ди ка ла но ва пар ти ја Ни ко ли ћа и 
Ву чи ћа сма тра да се у ин те ре су Ср би је мо ра са ра ђи ва ти и са ЕУ 
и са САД. Та ко на при мер, Т. Ни ко лић ка же да: „за пра во Та ди ће ва 
по ли ти ка ни је ло ша не го да се не спро во ди. Не мо гу да ка жем да 
је ло ша по ли ти ка би ти у ЕУ, да је ло ше не при зна ти не за ви сност 
Ко со ва и Ме то хи је, да је ло ша по ли ти ка чвр шће ве зи ва ње са Ру си-
јом. Са мо већ де сет го ди на че ка мо да ови на вла сти то спро ве ду и 
са да је по след њи мо ме нат, да се то ко нач но и ура ди. И оче ку јем да 
ће гра ђа ни Ср би је са да да ти по ве ре ње не ком дру гом за то.“ Ко ли ко 
се по ли тич ка сце на Ср би је про ме ни ла по твр ђу је и сле де ћа оце на Т. 
Ни ко ли ћа, не ка да шњег же сто ког про тив ни ка ула ска Ср би је у ЕУ. 

22)  „На пред ња ци све ви ше ли че на де мо кра те“, Блиц, 14. но вем бар 2010.

23)  У јед ном ин тер вју То ма Ни ко лић је ре као: „да смо сви ми ко ји не што зна чи мо на по ли-
тич кој сце ни от при ли ке слич них ста во ва“, Политика, 30. ав густ 2010.
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Он ка же да: „већ ду же вре ме че ка од го вор од пред сед ни ка ДСС В. 
Кошт ни це да ли је он од у стао од ула ска у ЕУ. Јед но став но не мо-
же те да пра ви те ко а ли ци ју са не ким ко је од у стао од ула ска у ЕУ, 
не раз у мем шта би он уоп ште и ра дио у по ли ти ци“. Исти став по-
но вио је и ње гов за ме ник А. Ву чић ре кав ши да Евро па не тра жи и 
не ће тра жи ти од Ср би је да фор мал но при зна Ко со во и то је ма ли, 
али не за не мар љив оквир у ко јем Ср би ја мо же да игра, да че ка по-
вољ ни ји тре ну так за сво ју по ли тич ку офан зи ву, раз ви ја ра зо ре ну 
еко но ми ју и ја ча ути цај у ре ги о ну.... „Мо ра мо да ра ди мо за Ср би ју 
нај бо ље што мо же мо, али без Евро пе то не ће мо мо ћи.“ 24)

Јед на од нај ва жни јих про ме на у од но су на ра ни ју по ли ти ку 
СРС ти че се ста ва пре ма КиМ. У су шти ни, СНС је, у ве ли кој ме ри, 
при хва ти ла по ли ти ку прет ход не вла де пре ма КиМ ко ја се сво ди на 
то да се у ве зи овог пи та ња на ста ви ди ја лог са ЕУ али да се не при-
зна не за ви сност Ко со ва. 

***

Тек ка да је СНС усво ји ла основ не по сту ла те де мо крат ске 
вла да ви не и прак тич но при хва ти ла го то во све еле мен те спољ не 
по ли ти ке прет ход не вла де до шло је до пр ве пра ве про ме не вла сти 
у Ср би ји, два на ест го ди на на кон па да прет ход ног ауто ри тар ног ре-
жи ма. Иако је ра ни је про ме ни ла сво ју по ли ти ку СПС ни је има ла 
сна жни ју по ли тич ку по др шку ко ја би мо гла да до ве де до ру ше ња 
пар ти ја по бед ни ца из 2000. У ме ђу вре ме ну Ср би ја је у ве ли кој ме-
ри за о ста ла у од но су на ве ћи ну зе ма ља у ре ги о ну и из гу би ла тем-
по у нео п ход ним дру штве ним ре фор ма ма. Два на ест го ди на на кон 
про ме на Ср би ја је да нас си ро ма шна зе мља са пла та ма ко је су ме-
ђу нај ни жим у Евро пи и ре ги о ну, са огром ном не за по сле но шћу, 
све ма њим стра ним ин ве сти ци ја ма, ко руп ци јом, ве ли ким од ли вом 
мла дих и обра зо ва них љу ди и све ра ши ре ни јом кли мом без на ђа и 
де пре си је. Као што смо по ка за ли је дан од узро ка овог за о ста ја ња 
Ср би је ле жи и у стал ном су ко бља ва њу по бед нич ких по ли тич ких 
ели та из 2000. ко је су се бес по штед но бо ри ле за власт уме сто да су 
се кон цен три са ле на спро во ђе ње ну жних ре фор ми. 

Ипак, кључ ни раз лог са да већ дра ма тич ног за о ста ја ња Ср би-
је тре ба тра жи ти у пре те шком еко ном ском и по ли тич ком на сле ђу 
из де ве де се тих го ди на. Пот пу но уни ште ње ин ду стри је до ко га је 
до шло то ком санк ци ја и ка сни је бом бар до ва ња 1999. го ди не ство-
ри ло је оквир из ко га ни но ве вла сти ни су ус пе ле да иза ђу. Шта-

24) Ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, „Срп ска де сни ца : Иза зо ви и пер спек ти ве“, Српска
политичкамисао,бр. 1/2011, стр. 145.
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ви ше, по гре шном еко ном ском по ли ти ком при ва ти за ци је „све га и 
сва че га“ и огром ном ко руп ци јом но ве вла сти су ло шу си ту а ци ју 
са мо још ви ше по гор ша ле. Ипак, нај ве ћи про блем Ср би је био је и 
остао про блем Ко со ва и Ме то хи је ко ји је и она ко скром не људ ске, 
по ли тич ке и ди пло мат ске ка па ци те те го то во пот пу но ап сор бо вао и 
оне мо гу ћио да се Ср би ја успе шни је ухва ти у ко штац са дру штве-
ним ре фор ма ма. Ис тра ја ва ње на по ли ти ци од бра не Ко со ва до не ло 
је не ке ре зул та те пре све га на пла ну успо ра ва ња бро ја зе ма ља ко је 
су при зна ле ње го ву не за ви сност али је за то ус по ри ло пут Ср би је 
ка ЕУ и озбиљ ни ји при лив стра ног ка пи та ла. С дру ге стра не, но ва 
по ли тич ка ели та су о че на са огром ном исто риј ском од го вор но шћу 
па и стра хом од мо гу ћих по сле ди ца ко је би пот пу ни гу би так Ко-
со ва и Ме то хи је мо гао да про из ве де ни је има ла до вољ но сна ге да 
раз ре ши овај гор ди јев чвор срп ске по ли ти ке. Ре ше ње је про на ђе но 
у по ли ти ци и ЕУ и Ко со во ко ја је по ми ри ла раз ли чи те по ли тич-
ке оп ци је у Ср би ји и до ве ла до уну тра шњег кон сен зу са у по гле-
ду основ них спољ но по ли тич ких опре де ље ња али та по ли ти ка ни је 
има ла про ла за та мо где је то би ло нај ва жни је за Ср би ју – у моћ ним 
За пад ним зе мља ма ко је има ју кључ ни по ли тич ки, вој ни и еко ном-
ски ин те рес у ре ги о ну и чи ји је циљ да се што пре за о кру жи не за-
ви сност Ко со ва у ње го вим ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма. Оту да 
су За пад не си ле на кон про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва 2008. из-
вр ши ле огро ман при ти сак на Ср би ју и усло ви ле њен европ ски пут 
тзв. нор ма ли за ци јом од но са са При шти ном. Шта ви ше, да нас је 
го то во са свим из ве сно да во де ће си ле За па да не ће до зво ли ти Ср би-
ји да по ста не члан ЕУ а да пре то га не при зна не за ви сност Ко со ва 
или бар ус по ста ви до бро су сед ске од но се са При шти ном ка ко се не 
би по но вио при мер Ки пра ко ји и дан да нас оп те ре ћу је ову ор га ни-
за ци ју.

Су о че на са ве ли ким при ти сци ма са За па да прет ход на вла-
да Бо ри са Та ди ћа је из ла зи ла у су срет свим њи хо вим зах те ви ма 
осим они ма ко ји су ди рект но во ди ли фор мал ном или не фор мал-
ном при зна њу не за ви сно сти Ко со ва. Та кав став Ср би је је до вео до 
прак тич ног за мр за ва ња од но са са свим во де ћим си ла ма За па да то-
ком 2008. го ди не на кон њи хо вог при зна ња не за ви сно сти Ко со ва и 
не до би ја ња ста ту са кан ди да та за члан ство у ЕУ у де цем бру 2011. 
Су ко бља ва ња са во де ћим си ла ма За па да око пи та ња Ко со ва ус по-
ри ло је кре та ње Ср би је ка ЕУ а са мим тим и про цес нео п ход них 
дру штве них ре фор ми. 

Као што се и оче ки ва ло и у скла ду са ње ним про грам ским 
опре де ље њи ма но ва вла да на че лу са СНС и СПС ом је на ста ви ла 
са по ли ти ком прет ход не вла де и ЕУ и Ко со во . Шта ви ше но ва вла-
да је по ди гла ни во пре го во ра са При шти ном на нај ви ши по ли тич ки 
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ни во, по че ла им пле мен та ци ју до го во ра у ве зи ин те гри са ног упра-
вља ња ад ми ни стра тив ним пре ла зи ма, за по че ла раз го во ре са При-
шти ном у ве зи ре ша ва ња про бле ма тзв. па ра лел них струк ту ра на 
се ве ру Ко со ва а ли дер СНС-а и пот пред сед ник вла де Алек сан дар 
Ву чић ви ше пу та ја сно ре као да је при о ри тет по ли ти ке ове вла де 
ње на ЕУ ор јен та ци ја. Упр кос све му то ме За пад је на ста вио па и по-
ја чао сво ја усло вља ва ња Ср би је. Као што смо већ ре кли у за кључ-
ци ма ЕК од ок то бра 2012. се го во ри о те ри то ри јал ном ин те гри те ту 
Ко со ва а не мач ки по ли ти ча ри су по ру чи ли да Ср би ја не ће мо ћи да 
уђе у ЕУ без при зна ња не за ви сно сти Ко со ва. Ипак, на кон по се те 
аме рич ке др жав не се кре тар ке Клин то но ве Бе о гра ду кра јем ок то-
бра 2012. чи ни се да су во де ће За пад не си ле од у ста ле од зах те ва да 
Бе о град у не по сред ној бу дућ но сти при зна не за ви сност Ко со ва што 
је Ср би ји отво ри ло мо гућ ност да убр за пут ЕУ ин те гра ци ја и нео п-
ход них дру штве них ре фор ми. По след ња де це ни ја је ја сно по ка за ла 
да без ве ћег при су ства ЕУ у Ср би ји она не ће мо ћи са ма да ре ши 
де це ни ја ма на го ми ла не еко ном ске и со ци јал не про бле ме и за у ста-
ви са да већ дра ма тич но за о ста ја ње у од но су на не ке дру ге зе мље 
ре ги о на са ко ји ма је пре са мо два де се так го ди на би ла из јед на че на 
или чак и ста ја ла бо ље.

OgnjenBrankoPribicevic

DIFFICULTTRANSITIONINSERBIA

Summary
In this ar tic le Dr Pri bi ce vic analyzes re a sons for dif fi cult and 

slow tran si tion in Ser bia. Twel ve years af ter the bre a king down of aut-
ho ri ta rian re gi me the Ser bian po pu la tion is com ple tely di sap po in ted. 
New aut ho ri ti es was pro mi sing hig her stan dard, lo wer unem ployment, 
qu ic ker en ter in to the EU, to ugh fight with cor rup tion and or ga ni zed 
cri me. When it didn’t hap pen even af ter the ten years big ex pec ta ti ons 
we re chan ged with di sap po int ment and dis sa tis fac tion di rec ted aga inst 
the par ti es which ru led the co un try af ter the 2000. On the elec ti ons hold 
in May 2012 De moc ra tic party and its le a der Bo ris Ta dic lost elec ti ons 
and new go vern ment was cre a ted by Ser bian Pro gres si ve Party, So ci a-
list party of Ser bia and Uni ted Re gi ons of Ser bia. 

Three main po li ti cal re a sons ca u sed dif fi cult and slow tran si tion 
in Ser bia. First, com ple te pre oc cu pa tion with Ko so vo pro blem and con-
stant con di ti o ning of Ser bian Euro pean road with so cal led nor ma li za-
tion of re la ti ons bet we en Bel gra de and Pri sti na slo wer down re forms 
and de a ling with all ot her pro blems in so ci ety, Se cond, con stant con-
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flicts bet we en so- cal led de moc ra tic par ti es which ran Ser bia af ter 2000 
and Third, slow tran sfor ma tion of the par ti es which ru led the Ser bia du-
ring the 90’ pro du ced si tu a tion in which ru ling par ti es af ter 2000 didn’t 
ha ve nor mal in cen ti ve and cor rec ti ve co ming from op po si tion. 

Only af ter the Ser bian Pro gres si ve Party, cre a ted af ter the split of 
ex tre me na ti o na li stic Ser bian Ra di cal Party, adop ted main po stu la tes of 
de moc racy and main ele ments of Ta dic’s fo re ign po licy, first real chan-
ge oc cur red in Ser bia, twel ve years af ter the bre a king down of pre vi o us 
aut ho ri ta rian re gi me. 

Qu ic ker ap pro ach to EU and sol va tion of Ko so vo is sue re ma ins 
the main chal len ge for the new go vern ment. Bet ter li fe of Ser bian ci ti-
zens is ma inly re la ted to the sol va tion of the se is su es. 
Key words: Ser bia, Ko so vo and Me to hia, par li a ment, de moc racy, op po si tion,
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Resume
In this ar tic le aut hor is traying to analyzes po li ti cal re a sons for 

dif fi cult and slow tran si tion in Ser bia. Twel ve years af ter the bre a king 
down of aut ho ri ta rian re gi me the Ser bian po pu la tion is com ple tely 
di sap po in ted. New aut ho ri ti es was pro mi sing hig her stan dard, lo wer 
unem ployment, qu ic ker en ter in to the EU, to ugh fight with cor rup tion 
and or ga ni zed cri me. When it didn’t hap pen even af ter the ten years big 
ex pec ta ti ons we re chan ged with di sap po int ment and dis sa tis fac tion di-
rec ted aga inst the par ti es which ru led the co un try af ter the 2000. On the 
elec ti ons hold in May 2012 De moc ra tic party and its le a der Bo ris Ta dic 
lost elec ti ons and new go vern ment was cre a ted by Ser bian Pro gres si ve 
Party, So ci a list party of Ser bia and Uni ted Re gi ons of Ser bia. 

Aut hor main the ses is that three main po li ti cal re a sons ca u sed 
dif fi cult and slow tran si tion in Ser bia. First, com ple te pre oc cu pa tion 
with Ko so vo pro blem and con stant con di ti o ning of Ser bian Euro pean 
road with so- cal led nor ma li za tion of re la ti ons bet we en Bel gra de and 
Pri sti na slo wer down re forms and de a ling with ot her pro blems in so-
ci ety. Sin ce 2006 and ne go ti a ti ons abo ut its fu tu re sta tus Ko so vo and 
Me to hia be ca me do mi nant po li ti cal qu e sti on in Ser bian po li ti cal li fe. 
Af ter Ko so vo proc la i med its in de pen dency Ser bian go vern ments was 
trying to de fend the ri to rial in te grity of its co un try. On the ot her si de, 
We stern co un tri es we re ke ep on con di ti o ning Ser bia’s road to wards EU 
with in for mal re cog ni tion of in de pen dency of Ko so vo. The most ob-
vi o us ca se of such con di ti o ning was in de cem ber 2011 when Ser bia 
didn’t get sta tus of EU can di da te be ca u se its go vern ment did not want 
to ex cept the re qu i re ment of Ger many to dis band so- cal led pa ral lel 
in sti tu ti ons of the Ser bian pe o ple on the north of Ko so vo. US and Ger-
many con ti ned with such pres su re af ter new go vern ment was cre a ted in 
sum mer 2012 in spi te of the fact that it pro ved to be mo re co o pe ra ti ve 
tow rads West than pre vi o us one. EU com mis sion adop ted a do cu ment 
in Oc to ber 2012 in which they asked for re spect for the ri to rial in te gity 
of Ko so vo. Ne vert he less du ring her vi sit to Ser bia in Oc to ber 2012 US 
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sta te sec re tary Clin ton didn’ta ask Ser bian po li ti ci ans to re cog ni ze in-
de pen dency of  Ko so vo which le a ves spa ce for Ser bia for furt her steps 
to EU and in ter nal re forms. 

Se cond, con stant con flicts bet we en so- cal led de moc ra tic par ti es 
which had ru led Ser bia af ter 2000 ru i ned its po li ti cal will for in ter nal 
re forms and fight co rup tion. Firstly, it was fight bet we en Ko stu ni ca and 
la te Pri me mi ni ster Djin djic, then it was po li ti cal fight bet we en Ko stu-
ni ca and Ta dic and at the end in 2012 fight bet we en Ta dic and le a der of 
Uni ted re gi ons of Ser bia, Mla djen Din kic. The re fo re, in stead of re for-
ming eco no mic, ju di ci ary, se cu rity, he alth and edu ca tion system they 
we re con cen tra ting on the bat tle aga inst each ot her . The se fights pro-
du ced inef fi ci ent po li ti cal system. Pre si den tial elec tion we re ob struc ted 
three ti mes in 2002 an 2003.La ter on in 2004 and 2008 Ta dic’s De moc-
ra tic party and Ko stu ni ca’s De moc ra tic party of Ser bia al lo wed So ci a-
list party of Ser bia to use its fig hting to be co me key po li ti cal fac tor in 
Ser bia and de ci de who will ru le Ser bia to get her with So ci a lists. 

Third, slow tran sfor ma tion of the par ti es which ru led the Ser bia 
du ring the 90’ which pro du ced si tu a tion in which ru ling par ti es af ter 
2000 didn’t ha ve nor mal in cen ti ve and cor rec ti ve co ming from op po si-
tion. Mo re than ten years the stron gest op po si tion party Ser bian Ra di cal 
Party was an ti- system party with no co a li tion po ten ti all and the re fo re 
on the mar gi nes of po li ti cal li fe. Firstly, So ci a list party of Ser bia star ted 
to chan ge and ste a dilly be co me part of go vern ment co al ti ons but only 
af ter the Ser bian Pro gres si ve Party, cre a ted af ter the split of ex tre me na-
ti o na li stic Ser bian ra di cal party, adop ted main po stu la tes of de moc racy 
and main ele ments of Ta dic’s fo re ign po licy, first real chan ge oc cur red 
in Ser bia, twel ve years af ter the bre a king down of pre vi o us aut ho ri ta-
rian re gi me. Su pri singly eno ugh only this po li ti cal chan ge ena bles mo re 
open fight aga inst co rup tion and qu ic ker road to wards so lu tion of the 
Ko so vo is sue and EU in te gra ti ons. In spi te of all ef forts of new go vern-
ment qu ic ker ap pro ach to EU and sol va tion of Ko so vo is sue re ma ins 
the main chal len ge for the new go vern ment sin ce bet ter li fe of Ser bian 
ci ti zens is ma inly re la ted to the re so lu tion of the se is su es. 

* Овај рад је примљен 20. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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О ЛА ЖНИМ И СТВАР НИМ 
ГРАНИЦА МА ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ*

Са же так
У на че лу, де мо крат ски си стем то ле ри ше сва од сту па ња од 

“нор ма ле“, уко ли ко не до во де до на си ља или не ин сти ту ци о нал ног 
пре вра та. У ствар но сти се, ме ђу тим, еко ном ски ли бе ра ли зам и ли-
бе рал на де мо кра ти ја не из ми ру ју ла ко, што по вре ме но до во ди и до 
кри ти ка са ме иде је то ле ран ци је. Кри ти ка с ле ва, ко ја је твр ди ла да 
је от кри ла скри ве не  иде о ло шке по сле ди це на че ла тр пе љи во сти, 
про ма шу је - јер сма тра да се ста ње “ре пре сив не то ле ран ци је“ мо-
же пре ва зи ћи не ка квом “но вом фи ло зо фи јом за јед ни це“. И ов де се, 
као и мно го пу та ра ни је, као ре ше ње ну ди ло но стал гич но вра ћа ње  
заједници као не кој вр сти “из гу бље ног ра ја“ (али без де мо кра ти-
је, сло бо да и пра ва по је ди на ца, па и мо ра ла). Јед на ко је, ме ђу тим, 
по гре шно ми сли ти и да по је дин ци мо гу пот пу но са ми и не за ви сно 
од дру штва, из гра ди ти не ка кво “мо рал но за ко но дав ство.“ Мо рал 
пред ста вља има нент ну по тре бу дру штва у сми слу сред ства за об у-
зда ва ње лич не по хле пе у ко рист им пе ра ти ва ко лек тив ног жи во та, 
па, у прин ци пу, мо ра би ти јед нак за све или - не по сто ји. Ја сна 
гра ни ца то ле ран ци је свих мо гу ћих ин ди ви ду ал них нор ми на ла зи 
се у “па ра док су то ле ран ци је“ ко ји гла си да нај ви ши сте пен сло бо-
де под ра зу ме ва да су не ке сло бо де са свим оне мо гу ће не, пре свих 
“сло бо да“ да се уни шти она са ма. Прет ход ном ва ља при дру жи ти 
и огра ни че ња ве за на за сим бо лич ки оп ста нак сва ког кон крет ног 
со цио-кул тур ног си сте ма, укљу чу ју ћи и оне ко ји сло ве као “мо дер-
ни“, “отво ре ни“ и “де мо крат ски“.
Кључ не ре чи: то ле ран ци ја, за јед ни ца, сло бо да, па ра докс то ле ран ци је, 

ре ла ти ви зам, мо рал 

* Рад ра ђен у окви ру про јек та Традиција,модернизација и национални идентитети у
СрбијиинаБалкануупроцесуевроинтеграције (179074) ко ји ре а ли зу је Цен тар за со-
ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, а фи нан си ра га Ми ни стар ство 
просвете, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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У на че лу, у де мо крат ском си сте му у ко ме су чвр сто за га ран-
то ва на људ ска пра ва и сло бо де, то ле ри шу се сва она од сту па ња 
од “нор ма ле“ уко ли ко не до во де до на си ља или ор га ни зо ва ња дру-
штве ног и по ли тич ког пре вра та на (уста вом) не про пи сан на чин. 
Прет по став ка за то је да је дру штво у тој ме ри сло бод но да омо-
гу ћу је стал на по бољ ша ња, па чак и про ме не дру штве не струк ту ре 
и дру штве них вред но сти - нор мал ним то ком до га ђа ја ко ји је при-
пре мљен у рав но прав ном  ди ја ло гу на отво ре ном тр жи шту иде ја и 
ве ро ва ња. Раз у ме се, та ко је то enprincipie док је у ствар но сти све 
ипак мно го дру га чи је. У њој се им пе ра ти ви еко ном ског ли бе ра ли-
зма (и ка пи та ли зма) и ли бе рал не де мо кра ти је, тек из у зет но по кла-
па ју и из ми ру ју без ика квих те го ба и за бра на. Као ре зул тат то га, 
ше зде се тих го ди на 20. ве ка, ка да је са вре ме ни ка пи та ли зам био 
же сто ко  оспо ра ван кри ти ка ма са ста но ви шта тзв. “но ве ле ви це“, 
по ја ви ле су се и пр ве кри ти ке “чи сте“, тј. ли бе рал не то ле ран ци је.1) 

Уоби ча је но, реч толеранција се упо тре бља ва у сми слу при-
хва та ња или под но ше ња не ке ства ри без сна жне ре ак ци је, али је 
за њу ипак нај ка рак те ри стич ни је то што - “под ра зу ме ва при хва-
та ње или под но ше ње не чег пре ма че му има мо не га ти ван став.“2) 
Прет по став ка да је дан акт са на ше стра не бу де то ле ри сан је да му 
на ла зи мо ма кар не ке за мер ке. При ли ка за мо рал ну и сва ку дру гу 
то ле ран ци ју, ја вља се, да кле, са мо  он да ка да уве ре ња или ак тив-
но сти дру гих љу ди сма тра мо нео д го ва ра ју ћим, па чак и ло шим, 
по гре шним. Тр пе ти та кве ак тив но сти, под ра зу ме ва уз др жа ва ње од 
при ме не фи зич ке си ле у ка жња ва њу и стиг ма ти за ци ји оних ко ји 
те ак тив но сти спро во де. “То ле ри са ти не што зна чи уз др жа ти се од 
ме ша ња, упр кос уве ре њу да је реч о рђа вој ства ри, а не уве ра ва ти 
се бе да је - прем да рђа во - то ипак, на кра ју кра је ва, до бро.“3) Још, 
тр пе љи вост прет по ста вља - “кри тич ки од нос пре ма оно ме што се 
тр пи, осу ду оног што се тр пи; не мо гу би ти тр пе љив пре ма не-
че му што уоп ште не осу ђу јем.“4) Што се ти че тр пе љи во сти ко ју 
под ра зу ме ва жи вот у са вре ме ним де мо кра ти ја ма, оно пред ста вља 
знак снаге ко ју осе ћа сва ки истин ски про ду хо вљен чо век, све стан 
раз ли чи тих при сту па све ту ко ји га окру жу је. У ве зи с тим, ње го ва 

1) R. P. Wolff, B. Mo o re, H. Mar cu se,Критикачистетолеранције, Кул тур но-про свјет ни 
са бор Хр ват ске, Гло бус, За греб, 1984.

2) Џеј Њу мен, „Иде ја ре ли гиј ске то ле ран ци је“, у: Отолеранцији - расправеодемократ-
скојкултури, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 121.

3) Р. Т. Го у вир, „То ле ран ци ја и »дог ма ти зам« у ети ци“, у: Отолеранцији - расправеодемо-
кратскојкултури, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 273.

4) Игор При мо рац, „О тр пе љи во сти и мо ра лу“, у: Отолеранцији - расправеодемократ-
скојкултури, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 273.
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евен ту ал на бла гост у раз го во ру не мо же се ту ма чи ти сла бо шћу, већ 
упра во сна жном во љом да упо зна и дру га чи је ста во ве од соп стве-
них. Ка ко на јед ном ме сту ис ти че Ђ. Шу шњић - “са мо ја ки љу ди 
мо гу би ти то ле рант ни“.5) 

Прет ход ном схва та њу то ле ран ци је су прот ста ви ла се кри ти ка 
с ле ва, у на ме ри да по ка же ка ко то ле ран ци ја, она ко ка ко се раз у ме 
и оства ру је у са вре ме ном гра ђан ском дру штву, за пра во не ма осло-
ба ђа ју ћу већ - ре пре сив ну уло гу. Ба зи ра на на, чвр стим марк си стич-
ким осно ва ма, ова кри ти ка је те жи ла да от кри је не увек ви дљи ве  
иде о ло шке по сле ди це при ме не на че ла тр пе љи во сти, пре све га у 
са вре ме ној Аме ри ци. Ко ли ко је у то ме ус пе ла, ско ро да је ире ле-
вант но с об зи ром на ре ше ња ко ја ну ди да би се по сто је ће ста ње “ре-
пре сив не то ле ран ци је“ пре ва зи шло. Је дан од ауто ра ове кри ти ке Р. 
П. Вулф (Wolff), на при мер, у за кључ ку свог тек ста пред ла же да 
уме сто ин ди ви ду а ли стич ке кон цеп ци је дру штва тре ба из гра ди ти 
“но ву фи ло зо фи ју за јед ни це - с ону стра ну плу ра ли зма и то ле ран-
ци је“.6) И ов де се, као и мно го пу та ра ни је у марк си стич кој и дру гој 
кри ти ци, као ре ше ње ну ди но стал гич но вра ћа ње  - заједници - као 
не кој вр сти “из гу бље ног ра ја“ у ко ји би се љу ди не из о став но мо-
ра ли вра ти ти. Ако се по ста њу ства ри ко је по зна је мо из ис ку ства 
и це ло куп не исто ри је људ ског ро да, ме ђу тим, ишта мо же из ву ћи 
као не ка кав за кљу чак, то је да defacto не мо же би ти по врат ка не ка-
квој “пу но ћи пр во бит ног је дин ства“ ко ју за пра во сим бо ли зу је ова 
марк си стич ка “за јед ни ца“. Сло бо да од та кве idéefixe је сте оно по 
че му се ци ви ли за ци ја и ње на исто ри ја и раз ли ку ју од вре ме на три-
ба ли зма и ње не ми то ло ги је. Не мо же мо се вра ти ти у за јед ни цу ако 
се под њом под ра зу ме ва не ка кво склад но ста ње, или “рај ски врт“ 
пре чо ве ко вог из го на из ње га (за ко јим он и да ље жу ди), или, пак, 
“злат но до ба“ ко је нам пред сто ји, у ко јем љу ди - по што ће по ста ти 
пот пу но ра ци о нал на би ћа - не ће јед ни дру ге угро жа ва ти. Оно че-
му би се мо гли вра ти ти, ме ђу тим, вр ло ла ко мо же да бу де не ка кво 
“то пло и зби је но кр до“ са “ов нов ском све шћу“, ко јој се у Немач-
којидеологији, под смех нуо и сам К. Маркс (Marx). “Не ма по врат ка 
хар мо нич ном ста њу при ро де. Ако се вра ти мо на траг, мо ра мо пре ћи 
цео пут, мо ра мо се вра ти ти зве ри ма.“7) (По пер/(Pop per)

За и ста, не ма осно ве за ве ро ва ње да се не где, у про шло сти 
или у бу дућ но сти, у де ли ма сâме исто ри је или ин те лек ту ал ним 

5)  Ђу ро Шу шњић, Дијалогитолеранција, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997, стр. 212. 

6)  R. P. Wolff, “С оне стра не то ле ран ци је“, у: R. P. Wolff, B. Mo o re i H. Mar cu se, Критика
чистетолеранције, Кул тур но-про свјет ни са бор Хр ват ске, За греб, Гло бус, 1984, стр. 57.

7)  Карл Р. По пер, Отворенодруштвоињеговинепријатељи, ЧарПлатона, Том 1, Бе о-
град, БИГЗ, 1993, стр. 259.
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ви си на ма на у ке, мо же про на ћи би ло ка кво “ко нач но ре ше ње“ за 
про бле ме чо ве ка и људ ског дру штва. Овај за кљу чак не мо гу из бе-
ћи они ко ји су, за јед но с  И. Кан том, јед ном за сваг да на у чи ли да 
се - “из та ко кри вог др ве та, од ка квог је чо век на пра вљен, не мо-
же … ис те са ти ни шта са свим пра во.“8) Али, из гле да да ли бе рал но 
са зна ње - да је не са мо у прак си, већ и у прин ци пу немогућедоћи
досавршенодобрихирационалнихљуди-  не пре ста је да збу њу је 
оне ко ји још увек тра же не ка кве “ре ше не за го нет ке исто ри је“ или 
све о бу хват не си сте ме с нео гра ни че ним ро ком тра ја ња. Њи ма на-
су прот, Ни че (Ni etzsche) је сма трао сле де ће: “Да свет нетежи за 
не ким ста њем ми ро ва ња, је ди но је штоједоказано. Пре ма то ме, 
ње гов вр ху нац несме се та ко за ми сли ти да пред ста вља ста ње рав-
но те же.“ 9) 

Го то во да је тру и зам твр ди ти да по ли тич ка јед на кост и дру-
штве на прав да ни су увек спо ји ве са ин ди ви ду ал ном сло бо дом, 
као и то да се зах те ви ду ха и зах те ви дру штва мо гу же сто ко су ко-
бља ва ти. Тим пре ни је те шко за кљу чи ти да све до бре ства ри ни су 
уза јам но са гла сне, што по го то во ва жи за свемогуће иде а ле чо ве-
чан ства. При хва ти ти да ис пу ње ње не ких на ших иде а ла, прин ци-
пи јел но оне мо гу ћа ва ис пу ње ње дру гих, зна чи при зна ти да по јам 
не ка квог пот пу ног “људ ског ис пу ње ња“ мо жда и ни је ни шта дру го 
до јед на од уто пи стич ких хи ме ра. На ив но ве ро ва ње да је не кад по-
сто ја ла  или да се мо же на кнад но из гра ди ти не ка ква  је дин стве на 
дру штве на и по ли тич ка “за јед ни ца“, ко ја би мо гла да ускла ди све 
раз ли чи те људ ске ци ље ве, јед но став но, ви ше је не го нео др жи во. 
Ако људ ских ци ље ва има мно го, и ако они, у на че лу, ни су са гла сни, 
та да из људ ског жи во та ни ка да не ће не ста ти мо гућ но сти су ко ба, 
тра ге ди је, би ло лич не, би ло дру штве не про ве ни јен ци је. Отуд се 
сан о ра ју - не мо же оства ри ти на зе мљи: “За оне ко ји су је ли са др-
ве та зна ња, рај је из гу бљен. Што ви ше по ку ша ва мо да се вра ти мо у 
хе рој ско до ба три ба ли зма, си гур ни је сти же мо до Ин кви зи ци је.“10)  

Свет ко ји сре ће мо у сва ко днев ном ис ку ству, не пре ста но нас 
на го ни да би ра мо из ме ђу под јед на ко ва жних ци ље ва, при че му, нај-
че шће, оства ри ва ње јед них ну жно до во ди до по ни ште ња дру гих. И 
упра во због та кве сво је про ти ву реч не ег зи стен ци јал не си ту а ци је, 
љу ди при да ју из у зет но ве ли ку ва жност сло бо ди из бо ра, тј. са мој 
слободи. У не ком са вр ше ном ста њу за ми шље ног “по ве сног сми ре-

8) Im ma nuel Kant, Умислобода,Списиизфилозофијеисторије,праваидржаве. Иде је, 
Бе о град, 1974, стр. 34.

9) Фри дрих Ни че, Вољазамоћ, Про све та, Бе о град, 1976, стр. 170.

10) Карл Р. По пер, Отворенодруштвоињеговинепријатељи, ЧарПлатона, Том 1, Бе о-
град, БИГЗ, 1993, стр. 259.
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ња“, људ ски ин те ре си се не би су че ља ва ли, па би не ста ла по тре ба 
за чи ном би ра ња, а с њом и сре ди шњи зна чај сло бо де. Јер људ ска 
сло бо да, у свом основ ном зна че њу, ни је ни шта дру го до - сло бо да 
од ла на ца, од там ни це, од ро бо ва ња дру гим љу ди ма. Же ле ти сло-
бо ду исто је што и укла ња ти пре пре ке, док бор ба за лич ну сло бо-
ду зна чи не при ста ја ње на то да нас спре ча ва ју, ис ко ри шћа ва ју или 
по ро бља ва ју дру ги љу ди чи ји су ин те ре си и ци ље ви раз ли чи ти од 
на ших. “Сло бо да је, ба рем у по ли тич ком зна че њу, од су ство тла че-
ња или над ре ђе не во ље.“11) 

Прет ход но ола ко за бо ра вља ју сви они ко ји сло бо ду пр вен-
стве но од ре ђу ју као “са мо ре а ли за ци ју“ (ма да она је сте и то), а при-
том по сло вич но - апри ор но и не кри тич ки утвр ђу ју ње но зна че ње. 
Ка ко ис ти че и Ф. Ха јек (Hayek), “где год је сло бо да ка ко је ми (ли-
бе ра ли – прим. ауто ра) раз у ме мо би ла уни ште на, то је ско ро увек 
чи ње но у име не ке но ве сло бо де ко ја је обе ћа ва на на ро ду.“12) У име 
сло бо де, у до са да шњој исто ри ји уз но ше ни су нај пле ме ни ти ји иде-
а ли со ци јал не и сва ке дру ге “хар мо ни је“, али се за њих че сто - чак 
не до пу сти во че сто - па ти ло, гла до ва ло, ту кло, са ка ти ло, тро ва ло, 
ро би ја ло и без оч но уби ја ло. Ка ко ко нач них ре ше ња за увек те гоб на 
људ ска пи та ња - не ма, они ко ји их за го ва ра ју нај че шће за вр ша ва-
ју та ко што бра не оно што је над ре ђе но сло бо ди и су прот но ње-
ном при мор ди јал ном би ћу - мо гућ но сти би ра ња и раз о бру ча ва ња. 
Пре не го са мо де ла ње, сло бо да је мо гућ ност да се де ла, могућност
деловања а не ну жно ње го во ди на мич ко оства ре ње. Озна чи мо ли 
из ра зом сло бо да де ла ње “као та кво“, ак ци ју - он да он до би ја пре-
ши ро ко зна че ње. Фи гу ра тив но ре че но, сте пен чо ве ко ве сло бо де, у 
пр вом ре ду, за ви си од то га ко ја су му вра та отво ре на, ко ли ко их је, 
ку да она во де и ко ли ко су му за и ста от шкри ну та.  

“Чо век ко ји се бо ри про тив сво јих ла на ца или на род ко ји се 
бо ри про тив по ро бља ва ња не мо ра све сно да стре ми не ком од ре ђе-
ном бу ду ћем ста њу. По је ди нац не мо ра да зна ка ко ће ис ко ри сти ти 
сво ју сло бо ду: он је ди но же ли да се осло бо ди јар ма. Та ко је и с 
кла са ма и на ци ја ма.“13)  

Украт ко, уко ли ко за и ста же ли мо да бу де мо мо рал не, са мо-
све сне и од го вор не лич но сти, мо ра мо да при хва ти мо не спор ну  чи-
ње ни цу да, ма кар на тлу за пад не ци ви ли за ци је, ка ко ка же Бер лин, 
склад са “дру ги ма“ ни је уса гла сив са са мо ин ден ти те том, и да ће 
нам уко ли ко не же ли мо да у пот пу но сти за ви си мо од дру гих - “би-

11) Иса и ја Бер лин, Четириогледаослободи, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 61.

12) F. A. Hayek, Путуропство, Glo bal bo ok, Но ви Сад, 1997, стр. 232.

13) Иса и ја Бер лин, Четириогледаослободи, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 47.
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ти по треб но под руч је у ко јем ме они не ће сло бод но оме та ти и у 
ко јем ћу мо ћи да ра чу нам с тим.“14)  

Из по ме ну тих раз ло га, либералниплурализам ко ји се пр вен-
стве но за сни ва на “не га тив ној сло бо ди“ је мно го ис кре ни је, ху ма-
ни је и де ло твор ни је на че ло од марк си зма ко ји, је ка ко се зна, крај ње 
не ре ал но и на ив но, ин си сти рао на по зи тив ној “са мо ре а ли за ци ји“ 
не са мо по је ди на ца, већ и дру штве них кла са, на ро да, па и чи та вог 
чо ве чан ства. Он је ис кре ни ји, за то што иде о ло шки не при кри ва не-
спор ну чи ње ни цу да чо век има мно го ци ље ва ме ђу ко ји ма по сто ји 
кон ку рен ци ја и ко је ни је увек мо гу ће ускла ди ти. Он је и ху ма ни ји, 
за то што, за раз ли ку од марк си зма, не до во ди до де спо ти зма у име 
ши ре “сло бо де за“, ни ти жр тву је чо ве ко ву са да шњост у име не ког 
уда ље ног и уто пиј ског иде а ла ко ји ће се оства ри ти у не зна ној бу-
дућ но сти. Схва та ње да је у на че лу мо гу ће от кри ти не ка кав “хар-
мо ни чан обра зац“ у ко јем су ра ци о нал но ми шље ње и ху ма не вред-
но сти, од не ле де фи ни тив ну по бе ду над не пред ви дљи во шћу све та, 
злом, не сре ћом и му ком људ ском, и да  том је дин стве ном обра сцу 
мо ра мо те жи ти, ка ко је већ ис так ну то - у про шло сти је ису ви ше 
че сто во ди ло не са мо те о риј ским  бе сми сли ца ма већ и вар вар ским 
по ступ ци ма у прак си. 

“Где год до ми ни ра ју уто пиј ске иде је уки да се про шлост а 
са да шњост је у слу жби обе ћа не и “све тле бу дућ но сти”. Ту се не 
жи ви, јер се људ ски жи во ти угра ђу ју у те ме ље “леб де ће гра ђе ви-
не”. Од свих ин ве сти ци ја уто пиј ске ин ве сти ци је су нај не ре ал ни је, 
нај ри зич ни је и по по сле ди ца ма нај тра гич ни је. Екс пе ри мен ти са ти 
с људ ским жи во ти ма без ијед ног чвр стог и ва ља ног ар гу мен та ве-
ли ки је зло чин.“15) 

Чо веч ја же ља да оства ри је дан та кав иде ал, по све му су де ћи, 
де лом је ин фан тил на а де лом по сле ди ца под све сног ко лек тив ног 
пам ће ња ап со лут них вред но сти ро дов ско-три бал не про шло сти чи-
та вог чо ве чан ства. Не мо же се ни за ми сли ти јед но та кво “мр тво 
мо ре“, без пли ме и осе ке, јер је оно бес крај но уда ље но од ствар ног 
све та од ко јег се не из бе жно мо ра по ћи при про јек то ва њу не ких 
но вих и мо гу ћих об ли ка људ ске дру штве но сти. Чак је и Кан ту ко-
ји је зло сма трао за “ма му зе за са вла ђи ва ње ле њо сти и раз вој свих 
та ле на та“ чо ве ка, јед ном не кри тич ки из ле те ло: “Цар ство Бо га на 
зе мљи: то је по след ње од ре ђе ње чо ве ка.“16) Да овом цар ству ин-

14) Иса и ја Бер лин, Четириогледаослободи, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 47-48.

15) Че до мир Чу пић, Политикаизло, Уни вер зи тет ска ри јеч, Ник шић, 1990, стр. 10.

16) Im ma nuel Kant, Умислобода,Списиизфилозофијеисторије,праваидржаве, Иде је, 
Бе о град, 1974, str. 203.
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тим но те жи мо, на ла же нам мо жда не ка на ша ду бо ка ме та фи зич ка 
по тре ба, али при ста ја ње на то да она упра вља и на шим сва ко днев-
ним по на ша њем - ни је ни шта дру го до из раз под јед на ко сна жне, 
али опа сни је, ка ко мо рал не та ко и  по ли тич ке не про ми шље но сти. 

У та кву вр сту не про ми шље но сти, упао је и Х. Мар ку зе 
(Mar cu se), ка да је на тра гу сво је кри ти ке “јед но ди мен зи о нал ног 
дру штва“, осу дио у ње му ис по ље ну “чи сту“ (ли бе рал ну) тр пе-
љи вост.17) Ње го вом на чел ном фи ло зоф ско-кри тич ком (и етич ком) 
ста ву, раз у ме се, не ма се шта при го во ри ти. Уко ли ко гра ђан ском 
дру штву не до ста је она “дру га ди мен зи ја“, тј. не га тив ни, кри тич-
ки при ступ ствар но сти ко ји ту ствар ност про су ђу је са ста но ви шта 
оног што она ни је, али мо же и тре ба да бу де (а што чи ни срж оног 
по зи тив ног “иде а ли зма“ сва ке пра ве фи ло зо фи је), оно је за и ста ре-
пре сив но и “јед но ди мен зи о нал но“. Али, упра во то је оно што би се 
за гра ђан ско дру штво као та кво, те шко мо гло ка за ти. Као про дукт 
мо дер ног, но вог до ба, гра ђан ско дру штво по се ду је мо гућ ност ме-
та мор фо зе, кли це соп стве ног пре о бра жа ја и то не на сво јим мар-
ги на ма. Ка ко је искри ча во при ме тио М. Ко зо ма ра, модерност ни је 
пу ко су прот ста вља ње но вог тра ди ци ји, већ ус по ста вља ње сво-
је вр сне “тра ди ци је но вог“. Мо дер на вре ме на, “гу та ју на све што 
на и ђу“, од све га чи не еле мент вла сти те ди на ми ке, ме ди јум сво је 
ре про дик ци је. Мо дер ни свет “жи ви од се бе са ма“, не од ба цу ју ћи 
ни шта на сво је ру бо ве. Ње го во на че ло је сте “бес по штед на кри ти ка 
све га по сто је ћег“, на че ло ре во лу ци је - пер ма нент на ре во лу ци ја. У 
ње му вла да “при си ла бо га ће ња“, при си ла пре ко ра че ња сва ке гра-
ни це, “ап со лут на страст“ ко ја по кре ће сва жи вот на ис по ља ва ња у 
уни вер зу му мо дер ног гра ђан ства.18)  

На рав но, да ле ко од то га да је гра ђан ско дру штво увек би ло 
до след но свим им пе ра ти ви ма Мо дер не: пот пу но из гра ђе но гра ђан-
ско дру штво тре ба ло је да бу де ствар но сло бод но дру штво, и то не 
са мо у еко ном ском, већ и у по ли тич ком по гле ду, што је оно би ло 
са мо из у зет но. Мо гло би се при ме ти ти да је чак и чу ве ни прин цип 
“сло бо де тр го ви не и кон ку рен ци је“ у бур жо а ској исто ри ји, на чел-
но ви ше кр шен, но што је био по што ван, прем да је све то увек 
би ло пра ће но ве ли ча њем “сло бод ног тр жи шта“.19) Мо ра се ипак 

17) Her bert Mar cu se, „Ре пре сив на то ле ран ци ја“, У Критикачистетолеранције, R. P. Wolff, 
B. Mo o re, H. Mar cu se, ур. Иван Пр пић, Кул тур но-про свјет ни са бор Хр ват ске, Гло бус, 
За греб, 1984, стр. 79-109.

18) Мла ден Ко зо ма ра, „Кри за оп штих ме ста: мо дер на и пост мо дер на“, у: Постмодерна,
новаепохаили заблуда, ур. Иван Ку ва чић, Гво зден Фле го, На при јед, За греб, 1988, стр. 
65-67.

19) Mar shall Ber man, „Sve što je čvr sto i usta lje no pre tva ra se u dim: Marx, mo der ni zam i mo-
der ni za ci ja“, у: Марксизамусвету, Бе о град, бр. 4-5/1986, стр. 97.
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при зна ти да је гра ђан ско дру штво, од свих до сад по зна тих об ли ка 
дру штве но сти, и по ред сво јих кла сних огра ни че ња (ко је се не би 
сме ли гу би ти из ви да) - нај о тво ре ни је дру штво, као и то да су у 
ње му про це си ин ди ви ду а ци је и де мо кра ти за ци је, нај да ље од ма кли 
у свом раз во ју. 

На ову чи ње ни цу, ме ђу тим, Мар ку зе и оста ли ор то док сни 
марк си сти, као и сви дру ги за го вор ни ци радикализмау по ли ти ци, 
се не оба зи ру. У по ли тич ком жи во ту сва ког дру штва, ме ђу тим, ра-
ди ка ли зам мо же би ти по же љан са мо до из ве сне ме ре, из над ко је 
пре ла зи у отво ре ну дик та ту ру.

“Ра ди ка лан став у по ли тич ком жи во ту је не так ти чан и не-
флек си би лан, не за до во ља ва се ста њем ка кво је сте већ стал но ин-
си сти ра на ста њу ка кво би тре ба ло да бу де. Иде ју за ко ју се за ла же 
хо ће да оства ри у ње мом чи стом ја вља њу, че сто не во де ћи ра чу на 
о ствар но сти. ... Оно “тре ба да бу де” пре тва ра се у је ди но ко је мо-
же да бу де. Ул тра-ра ди ка ли зам ап со лу ти зу је иде ју и исти ну по ли-
тич ке за јед ни це. Ап со лу ти за ци ја за вр ша ва у те ро ру иде је и “јед не 
исти не” над свим при пад ни ца ма по ли тич ке за јед ни це.“20) 

Од ли ка сва ког ра ди ка ли зма, па и марк си стич ког, “ле ви чар-
ског“, је да сво је ста но ви ште фор ми ра на хи пер тро фи ра ној вред-
но сној осно ви ко ја не во ди до вољ но ра чу на о чи ње ни ца ма, но, ко-
је вр ло ра до ко ри сти он да ка да од го ва ра ју ње го вим за ми шље ним 
по ли тич ким ци ље ви ма. Уто пи стич ки ра ди ка ли зам ва зда по ла зи од 
ап со лу ти зо ва не по јек ци је бу дућ но сти, чак и он да ако је тај про јек-
ци ја крај ње не ја сна, не из ве сна, уви је на у иде о ло шку облан ду, из-
ми шље на и људ ској прак си са свим не до ступ на. Јер, ако гра ђан ско 
дру штво не зна шта је ње го ва “пра ва исти на“ - марк си зам то зна! 
Ње го ва ду бља “исти на“, оно ње го во “тре ба да“ је - ко му ни зам, или 
ба рем оно што под тим Мар ку зе под ра зу ме ва. Да би се он ус по ста-
вио, сма тра Мар ку зе, тре ба спро ве сти “де мо крат ску од гој ну дик та-
ту ру сло бод них љу ди“ (sic!), тре ба би ти не тр пе љив пре ма “не пра-
вил ним иде ја ма“, од у зи ма ти пра во на сло бо ду го во ра и оку пља ња 
њи хо вим но си о ци ма, по ста ви ти огра ни че ња у на ста ви и на у ци, 
по ста ра ти се да јав не ин фор ма ци је бу ду “уна пред об ли ко ва не“ и 
цен зу ри са не, а све то у ин те ре су “истин ске сло бо де“ и “истин ске 
тр пе љи во сти“, на су прот “ап стракт не“ и “чи сте“ тр пе љи во сти ко ја 
по сто ји у са вре ме ном плу ра ли стич ком дру штву!

Да ли да нас уоп ште вре ди по ле ми са ти са ова квим ста во ви-
ма? Чи ни се да не вре ди, па ће мо их оста ви ти без ко мен та ра. Мо-
жда и по нај бо љу ква ли фи ка ци ју до са да шњег прак тич ног од но са 

20) Че до мир Чу пић, Политикаизло, Уни вер зи тет ска ри јеч, Ник шић, 1990, стр. 86.
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“ле ви це“ пре ма ети ци per se, да је Ђ. Сар то ри ка да ис ти че да се 
“де сни ца“ не по зи ва ни на ка кав мо рал, па сто га ни је ни из ло же-
на мо рал ном кра ху. Њој на су прот, она ко ја се хва ли мо ра лом - од 
мо ра ла и стра да: “Етич ки акре ди ти ви ле ви це пред ста вља ју ње ну 
Ахи ло ву пе ту.“21) Ипак, ис так ни мо да у ова квим “пре по ру ка ма за 
ре во лу ци о нар ну тран сфор ма ци ју дру штва“ још увек од зва ња ју је-
зо ви те ре чи (о суд би ни мо ра ла и де мо кра ти је) са кон фе рен ци је ру-
ске Со ци јал-де мо крат ске пар ти је, ко ја је 1903. по че ла у Бри се лу а 
за вр ши ла се у Лон до ну - о че му нас оба ве шта ва И. Бер лин.22) На 
по ме ну тој кон фе рен ци ји, је дан де ле гат по име ну По са дов ски (за-
пра во, из ве сни Ман дел берг), из нео је те зу пре ма ко јој - “ап со лут но 
не ма тих де мо крат ских на че ла ко ја не би тре ба ло да под ре ди мо 
по тре ба ма на ше пар ти је“. На по вик из пу бли ке: “И не при ко сно ве-
ност лич но сти?“, он је од го во рио: “Да, и њу!“. Да би по др жао ту 
те зу, ре а го вао је и А. Пле ха нов из го ва ра ју ћи ре чи: Salusrevolutiae
supremalex (До бро ре во лу ци је је вр хов ни за кон)! Иако је Пле ха нов 
ка сни је на пу стио ово ста но ви ште, јер је, ка ко ка же Бер лин, био 
ису ви ше “европ ски на стро јен“ - ме ша ви на уто пиј ске ве ре и гру бог 
не по што ва ња про све ће не мо рал но сти, на шла је плод но тле за свој 
раз вој у по то њем лењинизму, ко ји за и ста ни је имао об зи ра пре ма 
“бур жо а ским на че ли ма мо ра ла“, тј. пре ма мо ра лу уоп ште. 

Ста но ви ште да се ре во лу ци ји мо ра жр тво ва ти све ако она 
то за тра жи, па и са ма де мо кра ти ја, сло бо да и пра ва по је ди на ца, 
иона ко ни је би ло не по зна то те о риј ском марк си зму, али је ње го ва 
прак тич на ре а ли за ци ја пре ва зи шла и нај су мор ни ја пред ви ђа ња. 
При нуд ни рад, на си ље, глад, по гу бље ња, про го ни, ка за ма ти, пот-
пу но не ги ра ње лич но сти, вла да ви на ма ле гру пе про фе си о нал них 
ре во лу ци о на ра - то су би ли ре зул та ти јед не пре тен ци о зне те о ри је 
и ње не по губ не по ли ти ке у не у спе шном по ку ша ју да пре о бра ти 
људ ско дру штво и оства ри не ку вр сту “ра ја на зе мљи“. У маг но ве-
њу и ен ту зи ја зму ре во лу ци о нар ног на си ља, за јед но са мо ра лом и 
де мо кра ти јом, стра да ли су и љу ди, али ко га то ин те ре су је, ка да је 
от кри ве на “свр ха исто ри је“ и ње ни “гво зде ни за ко ни“ ко ји не у мит-
но во де ка ко нач ном ње ном ре ше њу - ко му ни зму - у ко ме ће, да па-
ра докс бу де ве ћи - “сло бо да по је дин ца би ти услов сло бо де за све“! 

Марк си зам у при ме ни, да кле, уоп ште ни је био имун од про-
ти ву реч но сти, и то оних нај о па сни јих. Све вре ме ку не ћи се у чо-
ве ка, он, за пра во, из ра жа ва ја сан презир пре ма љу ди ма она кви ка-
кви они је су, на ра чун оно га ка кви би, пре по тен ци ра но, мо гли да 

21) Ђо ва ни Сар то ри, Демократија.Штајето?, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 310.

22) Иса и ја Бер лин, Четириогледаослободи, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 90; та ко ђе 298.
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бу ду. Ње гов основ ни ан тро по ло шки и етич ки па ра докс огле да се у 
пе си ми стич кој  сли ци људ ске при ро де, с јед не,  и оп ти ми стич ком 
ста ву пре ма ре во лу ци о нар ној ак ци ји и ње ним по ли тич ким во ђа-
ма, с дру ге стра не. А ода тле до за кључ ка да се људ ски род мо же 
по кре ну ти и по пра ви ти је ди но пу тем на си ља, ко је рет ко кад пра ви 
раз ли ку из ме ђу ак ту ал ног по и ма ња до бра и зла,  за и ста ни је да лек 
пут. Уко ли ко у ре а ли за ци ји сво јих на ме ра, ле ви по ли тич ки ра ди ка-
ли зам не пре за да упо тре би сва рас по ло жи ва сред ства, не пи та ју ћи 
се при том за њи хо во мо рал но оправ да ње, он ди рект но пре ла зи у 
тзв. револуционарнимакијавелизам, о ко ме К. Ча во шки пи ше: 

“У свом из вор ном сми слу ре во лу ци о нар ни ма ки ја ве ли зам, 
ко ји по ла зи од Ма ки ја ве ли је вог на у ка по ли ти ке као де лат ног уме-
ћа, сво ди се не са мо на из ре ку да циљ оправ да ва сред ство већ на 
мно го ја чу по став ку, да из зла, одо сно ко ри шће ња окрут них сред-
ста ва мо же да на ста не до бар ис ход за др жа ву или на род ако се та 
сред ства до бро упо тре бе.“23)  

У ње го вој осно ви је тех нич ки при ступ де ло твор но сти по ли-
тич ких сред ста ва ко ји је амо ра лан, тј. мо рал но не у тра лан, те пре ма 
то ме, ис кљу чу је раз ма тра ње би ло ка квих ви ших вред но сти, из ван 
про це не учин ко ви то сти вла да ви не, од но сно “ре ал по ли ти ке“ као 
та кве. У прак си се ре во лу ци о нар ни ма ки ја ве ли зам по нај бо ље огле-
дао у кон стант ном жи го са њу по ли тич ких не ис то ми шље ни ка као 
“не при ја те ља“, да би им се ус кра ти ла не ка основ на људ ска пра ва, 
да би се про го ни ли и за тва ра ли, а све по ло ги ци “ко ни је са на ма, 
тај је про тив нас“. При том је са мо раз ли ко ва ње при ја те ља од не-
при ја те ља по чи ва ло на пу кој са мо во љи “ре во лу ци о нар них ман да-
ри на“, ко ји ма је по сто ја ње “опа сних не при ја те ља“ увек био до бар 
из го вор за ко ри шће ње др жав не си ле про тив оних ко ји су угро жа ва-
ли њи хов мо но пол на власт и сва ко вр сне при ви ле ги је. Фун ди ран у 
чвр стим етич ким и вред но сним ста во ви ма, ко му ни зам инпраxи је 
увек  до во дио са мо до ра ди кал ног по ли тич ког ауто ри та ри зма, ко ји 
је ста ре од но се пот чи ња ва ња, јед но став но, за ме нио но вим од но-
си ма го спо да ре ња. А сва ком ауто ри тар ном по рет ку, не при ја те љи 
пред ста вља ју струк тур ну по тре бу - он без њих не мо же успе шно 
да вла да. “Не при ја тељ је оно су прот ста вље но другобез ко јег и оно 
пр во - мо но по ли са на ар би трар на власт - не мо же да по сто ји. Уто-
ли ко је не при ја тељ кон сти ту тив ни пред у слов ова квог по рет ка.“24)

23) Ко ста Ча во шки, Револуционарнимакијавелизамидругиесеји, Рад, Бе о град, 1989, стр. 5.

24) Ко ста Ча во шки, Револуционарнимакијавелизамидругиесеји, Рад, Бе о град, 1989, стр. 
253.
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У про су ђи ва њу би ло ка кве иде је, а на ро чи то етич ке, ни је до-
вољ но осла ња ти се је ди но на ње не по бу де, већ и на оно до че га 
она до во ди у ствар но сти. Са мо у син те зи “ети ке на ме ре“ и “ети-
ке учин ка“, мо гу ће је ис прав но оце ни ти ње ну мо рал ну вред ност 
као и вред ност оних ко ји је спро во де. Што се ти че ко му ни стич ке 
иде је, ње ни (пре)ви со ко по ста вље ни уто пи стич ки мо рал ни ци ље-
ви не ма ју мно го шан се у су о че њу са соп стве ним учин ци ма - а то су 
че сто би ле и број не не мо рал не по ја ве. Овим при мед ба ма на ра чун 
марк си зма, по но ви мо то још јед ном, не до во ди мо у пи та ње “зах тев 
тре ба ња“ као та кав - на ко ји се марк си зам све вре ме по зи вао - јер 
је он од ли ка сва ке пра ве фи ло зо фи је и сва ког етич ког ста ва - ко ји 
не из бе жно те жи будућности као ме ди ју му соп стве не ре а ли за ци је. 
Да чо век ми сли ма и вред но сти ма не мо же да тран сцен ди ра дру-
штво сво га вре ме на и ње го ве уста но ве, не би би ло раз во ја и исто-
ри је, љу ди не би би ли у ста њу да ме ња ју по сто је ће и уво де но ве 
об ли ке дру штве ног жи во та. Сло бо да ми сли и де ла ња, кре а тив ност, 
мо гућ ност про ме на, не пре ста ју да бу ду нај о снов ни је од ли ке људ-
ско сти као та кве, упр кос стал ним на сто ја њи ма мно гих по ре да ка 
то ком исто ри је да, пред у пре ђу ју ћи соп стве ну из ме ну, ове бит не 
атри би те људ ско сти кон тро ли шу па чак и отво ре но гу ше. Ни је дан 
исто риј ски тре ну так чо ве ко вог по сто ја ња ни је ко на чан у сми слу 
не ка квог бив ство ва ња ко је је до сти гло свој крај, већ увек са др жи 
у се би кли цу, мо гућ ност соп стве не из ме не. Ова мо гућ ност ба зи ра 
се на чо ве ко вој спо соб но сти да ми сли ма иде пре ко гра ни ца по сто-
је ћег, да сва ки по ста ли об лик схва ти као мо ме нат у то ку кре та ња, 
раз ли ку ју ћи  оно што је у ње му бит но од про ла зног. Чо век, твр ди 
Ж. П. Сар тр (Sar tre) - по нај пре ег зи сти ра, а то зна чи да је “чо вјек 
по нај при је оно што се бе ба ца спрам бу дућ но сти, и што је свје сно 
да се про јек ти ра у бу дућ ност“. Чо век је нај пре про јект ко ји се бе су-
бјек тив но жи ви - “ чо вјек ће по нај при је би ти оно што је про јек ти-
рао да бу де.“25) Ов де, да ка ко, ва ља под ра зу ме ва ти ка ко “сло бо ду од 
(по сто је ћих) око ва“, та ко и сло бо ду би ра ња, ко ја се не мо же све сти 
на из бор у по сто је ћем по рет ку ства ри, већ увек ну жно са др жи и 
мо гућ ност ње го вог кри тич ког пре ва зи ла же ња. Сло бо да се не мо же 
на зи ва ти сло бо дом, уко ли ко је утам ни че на у по зи ти ви те ту “ствар-
но сти“, у ко јој би, на вод но, би ла спре че на сва ка мо гућ ност ње не 
про ме не. То, на кра ју кра је ва, ни је ни мо гу ће, јер 

“Чо вјек је стал но из ван се бе са мог; про јек ти ра ју ћи се и гу-
бе ћи се из ван се бе, он чи ни да чо вјек ег зи сти ра и, с дру ге стра не, 

25) Жан-Пол Сар тр, „Ег зи стен ци ја ли зам је ху ма ни зам“, у: Филозофскисписи, Но лит, Бе о-
град, 1981, стр. 263. 
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сли је де ћи тран сце дент не ци ље ве, мо же он да ег зи сти ра; чо вјек као 
тај при је лаз и зна пред ме те са мо по том при је ла зу.“26) 

И, опет, не ма на све ту по рет ка ко ји обе руч ке при хва та но ве 
и ори ги нал не иде је, и не бо ри се про тив њих сво јим уко ре ње ним 
вред но сти ма и пред ра су да ма, на ро чи то он да ако те иде је ци ља ју 
на из ме ну по сто је ће струк ту ре мо ћи. Сто га је не у по ре ди во те же 
до ми сли ти и обе ло да ни ти не ку но ву иде ју не го је ка сни је по пу ла-
ри са ти, ка да је већ уве ли ко по ста ла сво ји ном чи та вог дру штва. Но, 
уто ли ко пре, ра сте и од го вор ност оних ко ји те ори ги нал не иде је 
про мо ви шу, да не би и оне за вр ши ле као “пу сте на де“ у све ту но-
вог те ро ра ко ји су са ме иза зва ле. С тим у ве зи, и ма ко ли ко и сâм 
био уто пи стич ки на стро јен, Кант је на јед ном ме сту ипак мо рао 
да ка же да праваполитика - “не мо же да учи ни је дан ко рак а да 
се пре то га не по кло ни мо ра лу.“27) Марк си зам је, ме ђу тим, чвр сто 
остао на соп стве ној тврд њи да је мо рал, у су шти ни,  не што мно го 
ма ње бит но од све оп ште “ре во лу ци је“, не што “оту ђу ју ће“, из ве де-
но, про ла зно, не што што на ста је и па да за јед но са кла сном ци ви-
ли за ци јом, не што што тре ба, као и власт, по ли ти ка, пра во, др жа ва, 
etc. “од у мре ти“. 

По себ но за блуд но (али и да нас упо зо ра ва ју ће) зву че не та ко 
дав не рас пра ве во ђе не ме ђу марк си сти ма о то ме да ли ће и у бу ду-
ћем “бес кла сном“ дру штву - по сто ја ти морал. Већ са ма по се би, ова 
рас пра ва за сно ва на на крај ње про из вољ ним пре ми са ма, по ка зу је 
до ко је ме ре не ка иде о ло ги ја мо же оку пи ра ти па и за глу пи ти, чак 
и нај ви ше људ ске ду хо ве. Је два да тре ба тро ши ти ре чи на ста во ве 
оних марк си ста ко ји су сма тра ли да мо рал у ко му ни зму не ма шта 
да тра жи, јер ка кво (ла жно) пи та ње - та кав и (ла жан) од го вор.28) 
Је дан од рет ких из у зе та ка у овој рас пра ви, пред ста вљао је став на-
шег ака де ми ка, Р. Лу ки ћа, ко ме, нај ве ро ват ни је, ин те лек ту ал но по-
ште ње ни је до зво ли ло да у пот пу но сти под лег не та да вла да ју ћој 

26) Жан-Пол Сар тр, „Ег зи стен ци ја ли зам је ху ма ни зам“, у: Филозофскисписи, Но лит, Бе о-
град, 1981, стр. 284. 

27) Im ma nuel Kant, Умислобода,Списиизфилозофијеисторије,праваидржаве. Иде је, 
Бе о град, 1974, стр. 164.

28) Та ко на при мер, је дан ти пи чан пред став ник овог ста но ви шта у не ка да шњој СФР Ју-
го сла ви ји, М. Кан гр га, хи пре тро фи ра ју ћи тран сце дент ност, тј. по ве сност и не за кљу-
че ност чо ве ко вог би ћа, ко му ни стич ку ре во лу ци ју не сво ди на ње ну етич ко-мо рал ну 
ва ро ли за ци ју, јер би та квим сво ђе њем ре во лу ци ја би ла “пре крат ка“. Ре во лу ци ја, по ње-
му, иде да ље и ши ре, хо ће де струк ци ју по сто је ћег, за пра во, иде на бит ну и те мељ ну 
про ме ну по сто је ће ствар но сти - “чи та вог јед ног све та“. На ла зе ћи Марк со вој ми сли о 
ре во лу ци ји упо ри ште та мо где се оно за и ста и на ла зи - у не мач кој кла сич ној фи ло зо фи-
ји - Кан гр га за кљу чу је да ре во лу ци ја не мо же би ти пред мет ети ке, али да “ети ка мо же 
прерастиу револуцију, и ту ле жи ње зин је ди ни и нај ду бљи, упра во повијеснисмисао.“ 
(Ми лан Кан гр га, Етикаилиреволуција, Но лит, Бе о град, 1983, стр. 23.)
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уто пи ји и ње ним ква зи-на уч ним дог ма ма. Ње го вим тре зве ним ста-
но ви штем пре ма “бу дућ но сти мо ра ла“, ујед но ће мо и за вр ши ти са 
раз ма тра њем марк си стич ког (ла жног) при го во ра ли бе рал ној или 
“чи стој“ то ле ран ци ји. Та ко кри ти ку ју ћи “оп ти ми стич ка“ гле ди шта 
ко ја ис кљу чу ју мо рал у ко му ни зму, Лу кић ис ти че: 

“То би зна чи ло та кву про ме ну људ ске при ро де да он у ства ри 
ви ше и не бу де чо век. Он би се из јед на чио са ствар ју или, у нај бо-
љем слу ча ју, са жи во ти њом, за ко ју су Се ин и Сол лен јед но исто. 
… По ред то га, ова кав став прет по ста вља, …, и са вр ше но дру штво 
у сми слу за вр ше но сти, пре стан ка кре та ња и раз во ја. А та ко не што 
је не мо гу ће за ми сли ти: дру штво ће се стал но ме ња ти, а мо рал ће 
би ти је дан од пу то ка за тог ме ња ња и мо ра по сто ја ти, де ли мич но 
увек нео ства рен.“29) 

Лу кић при ме ћу је да кон се квент но марк си стич ко гле ди ште, 
прет по ста вља да у ко му ни зму не би би ло су прот но сти из ме ђу лич-
ног и оп штег ин те ре са, из ко је и на ста је мо рал, као и да је чо век по 
при ро ди до бар и не про ти ву ре чан - па све зло и про ти ву реч но сти, 
на вод но, до ла зе од дру штва. На су прот то ме, Лу кић (у то вре ме) 
сме ло ис ти че да му се чи ни да су све те прет по став ке у “нај ма њу 
ру ку сум њи ве“. Чо век ни је са вр ше но би ће јер у ње му по сто је уну-
тра шњи су ко би и на пе то сти, као што и дру штво ни је и не мо же 
би ти са вр ше но. Реч ју, “да би за до во љио не ке сво је на су шне по тре-
бе ко је се мо гу за до во љи ти са мо у дру штву, чо век мо ра да отр пи 
огра ни че ње за до во ље ња не ких дру гих по тре ба.“30)  

СТВАР НЕ ГРА НИ ЦЕ ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ

Упра во смо ис та кли да чак и под не по сред ном вла шћу ко-
му ни стич ких дог ми, ни је би ло не мо гу ће до ћи до за кљу ча ка ко ји 
су бли ски јед ном из ба лан си ра ном ли бе рал ном схва та њу ко ји де-
стру и ра са ме осно ве марк си зма - сво де ћи овај на нај о бич ни ји уто-
пи зам. Јед на ко је, ме ђу тим, илу зор но ми сли ти и да чо век мо же 
пот пу но сам, не за ви сно од дру штва, из гра ди ти не ка кво “мо рал но 
за ко но дав ство.“ Јер, као што те жи сло бо ди, мо де ран чо век те жи 
и жи во ту у дру штву ко је му пру жа основ не прав це мо рал ног де-
ло ва ња. Из ве сно сла га ње са дру штве ном сре ди ном по треб но му 
је ба рем оно ли ко ко ли ко му је нео п ход но и раз ли ко ва ње од ње, тј. 
осе ћа ње соп стве ног “ја ства“ и ње го ве не по но вљи во сти.31) Те шко-

29) Ра до мир Лу кић, Социологијаморала, На уч на књи га, Бе о град, 1982, стр. 599-600.

30) Ра до мир Лу кић, Социологијаморала, На уч на књи га, Бе о град, 1982, стр. 602.

31)  Од ове кри ти ке мо ра би ти из у зе то Ха је ко во (по на ма: ди ја лек тич ко) ту ма че ње индиви-
дуалнеетике, по ко ме су - »ин ди ви ду а ли стич ке вр ли не, исто вре ме но и дру штве не вр-
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ће скоп ча не са (не)мо гућ но шћу не ка квог “ин ди ви ду ал ног мо ра ла“ 
пре и из ван сва ког дру штва, до не кле по га ђа ју и кла сич но ли бе рал-
но схва та ње мо рал но сти, ко је се про ву кло и у са вре ме не по гле де на 
“отво ре но“, па и “пост мо дер но дру штво“. Та ко, на при мер, у свом 
Постмодерномстању Ж. Ф. Ли о тар (Lyotard) тра га за по ли ти ком 
“у ко јој ће би ти под јед на ко по што ва не те жње за прав дом и те жња 
за не по зна тим“32) На дру гом ме сту, он ис ти че да ак ту ел на ди ску си-
ја о смрт ној ка зни по ка зу је да “пра ви ла - не ма“, те да смо сви ми у 
по зи ци ји “су ди је ко ји ви ше не ма за ко ник“.33) Ве ли ко је, ме ђу тим, 
пи та ње ко ли ко пост мо дер ни стич ко ин си сти ра ње на “не сво дљи во-
сти“ тзв. “је зич ких ига ра“ у име “по ли те и зма вред но сти“, мо же во-
ди ти мо рал ној од го вор но сти, ако се има у ви ду да је мо рал и јед на 
еми нент но дру штве на, тј. ко лек тив на ка те го ри ја.

Кри ти ка ко ју овом при ли ком мо же мо упу ти ти не ка квом “до 
кра ја спро ве де ном“, “кон се квент ном“ или “гру бом“ ли бе ра ли зму“, 
пак, ни је кри ти ка ко ја по ла зи од не ког уни вер зал ног, “оп ште-људ-
ског“ мо ра ла (ма да ни њу не би смо сме ли апри ор но ис кљу чи ва ти), 
већ она стрикт но социо-културолошке при ро де. Мо рал пред ста вља 
има нент ну по тре бу дру штва на на чин на ко ји су му ну жна и оста ла 
дру га дру штве на пра ви ла: сва су она сред ства за об у зда ва ње лич не 
по хле пе ра ди за јед нич ког ин те ре са и им пе ра ти ва ко лек тив ног жи-
во та, па, у прин ци пу, мо ра ју би ти јед на ка за све или - не по сто је 

ли не, оне ко је олак ша ва ју дру штве не кон так те и кон тро лу од о зго чи не ма ње по треб ном, 
а у исто вре ме и те жом.« (Fri e drich А. Hayek,Путуропство, Glo bal bo ok, Но ви Сад, 
1997, стр. 220.) Пра ви ла ин ди ви ду а ли стич ке ети ке, Ха јек за пра во по сма тра по узо ру на 
формалноправо ко је је, ка ко се зна, оп ште и ап со лут но. Мо рал је ну жна по ја ва по на ша-
ња по је дин ца у сми слу од го вор но сти, не пре ма би ло ком прет по ста вље ном, већ пре ма 
сво јој са ве сти и мо рал ном пра ви лу. Али, ко је по је дин ци ма »уса дио« мо рал на пра ви ла? 
Би ће да је на по ја ву ин ди ви ду а ли стич ке ети ке, спле том ра зних исто риј ских и еко ном-
ских окол но сти фор ми ра них на За па ду, сна жно ути ца ло и дру штво ко је Ха јек на зи ва 
»ин ди ви ду а ли стич ким дру штвом« - прем да се то дру штво исто та ко мо же на зи ва ти и 
»уни вер за ли стич ким«, »оп штим«, »де мо крат ским«, »ли бе рал ним«  и сл, с об зи ром на 
то ко је вред но сти про те жи ра. Оно што Ха јек на зи ва вр ли на ма ин ди ви ду ал ног мо ра ла, 
да кле, те шко да мо же по не ти епи тет »не дру штве ног« или стро го »ин ди ви ду а ли стич-
ког«, већ спа да у нај бо ље те ко ви не гра ђан ског дру штва од ње го вог на стан ка, а то су, 
пре све га - не за ви сност, осла ња ње на са мог се бе, спрем ност на ри зик, спрем ност да се  
по др жи соп стве но убе ђе ње про тив ве ћи не и до бра во ља да се са ра ђу је са сво јим бли-
жњи ма. У њих, та ко ђе, спа да ју и »бри га за сла бе и не ја ке, здрав пре зир и от пор пре ма 
вла сти«, као и не ки »сит ни ква ли те ти« ко ји ола ша ва ју од но се ме ђу љу ди ма у сло бод ном 
дру штву: »пред у сре тљи вост и сми сао за ху мор, лич на скром ност и по што ва ње при ват-
но сти и ве ро ва ње у до бре на ме ре су се да.« (Fri e drich А. Hayek,Путуропство, Glo bal 
bo ok, Но ви Сад, 1997, стр. 219-220.) Ви ше од ово га, би ло ко ји мо ра ли ста, те шко да би 
мо гао по же ле ти, раз у ме се, под усло вом да та кав мо рал за и ста од ли ку је све љу де или 
бар зна чај ну ве ћи ну гра ђа на са вре ме ног »ин ди ви ду а ли стич ког« дру штва.

32) Жан-Фран соа Ли о тар, Постмодерностање, Брат ство-је дин ство, Но ви Сад, 1988, стр. 
110.

33) Jean Fran co is Lyotard, „Апел ко ји нас пре ва зи ла зи“, Дело (“Постмодернааура 3“), Бе о-
град, бр. 9-12/1989, стр. 73.



БраниславД.Стевановић Олажнимистварнимграницама...

91

(као у слу ча ју не ка квог “ано мич ног дру штва“, што је тек гра ни чан 
слу чај). За то и Сар тр свој  “ег зи стен ци ја ли зам“ у исто вре ме на зи-
ва и - ху ма ни змом, јер “су бјек тив ност“ од ко је он по ла зи, чо ве ка 
чи ни одговорнимза оно што је сте, па и за дру ге љу де. “Па кад смо 
ре кли да је чо вјек од го во ран за се бе са мог, ни смо хтје ли ре ћи да је 
чо вјек од го во ран за сво ју стрикт ну ин ди ви ду ал ност, не го да је од-
го во ран за све љу де.“34)  

Стро го по сма тра но, би ло ка кво “ин ди ви ду ал но мо рал но за-
ко но дав ство“ не би би ло ни за ко га оба ве зу ју ће (као “ин ди ви ду ал-
но“ а не не ко “оп ште“ ко је на оку пу др жи не ку за јед ни цу љу ди), па 
пре ма то ме, уко ли ко би се и по ја ви ло - не би ду го тра ја ло. Јед ном 
се са свим пре ци зно мо ра ре ћи мо рал ном ли бе ра ли зму и плу ра ли-
зму,  до кле мо гу ићи у свом за но су “раз ли ка ма“ и “сло бо да ма“ - 
што још ви ше ва жи за пост мо дер ни стич ке “ди цен зу се“ и “ло кал не 
исти не“. Кон се квент но спро ве де не, ове “раз ли ке“ и “сло бо де“ би, 
да је то мо гу ће, у нај ма њу ру ку до ве ле до мо рал не рав но ду шно сти 
гра ђа на, а мо жда и до анар хи је, тј. до рас ту ра ња чи та вог дру штва. 
Пост мо дер ни стич ка стра те ги ја “гло бал не суб вер зив но сти“ пре ма 
во де ћим иде ја ма за пад не кул ту ре во ђе на слич ним пре ми са ма (а не-
што од то га је при сут но у ак ту ел ним за го ва ра њи ма “мул ти кул ту-
ра ли зма“), на при мер, оста вља вр ло ма ло ма не вар ског про сто ра за 
не ке ре ал не про ме не и ал тер на тив на ре ше ња и, хте ла-не хте ла, за-
ко ни то во ди у скеп ти ци зам и бес плод ни ре ла ти ви зам. Нео сно ва на 
пост мо дер ни стич ка прет по став ка да ће де ста би ли зо ва ње уни вер-
за ли стич ких пој мо ва мо дер ног дру штва, са мо по се би осло бо ди ти 
про стор за “раз ли ке“ и “дру го сти“, за Т. Ме кар ти ја (McCarthy), јед-
ног од кри ти ча ра “пост мо дер не по ли ти ке“, не пред ста вља ни шта 
дру го до - пу ки ро ман ти зам. У слу ча ју да ова стра те ги ја ипак за-
жи ви, оно што би усле ди ло, по овом ауто ру не би би ло про ши ри ва-
ње дру штве ног про сто ра за “дру гост“ и “плу ра ли зам“, већ не што 
са свим су прот но: “Не, пре ће до ћи до не тр пе љи вог и агре сив ног 
раз два ја ња, до ра та свих про тив свих. На рав но, ње га ће пре жи ве ти 
нај спрет ни ји, а нај ја чи ће осво ји ти власт.“35)  

Но, вра ти мо се опет од но су отво ре ног, де мо крат ског дру-
штва и ли бе рал не де мо кра ти је пре ма етич ким нор ма ма за ко је не ки 
сма тра ју да мо гу да се ба зи ра ју на ин ди ви ду ал ном мо ра лу. Нај пре, 
по сто ји јед на ве о ма ја сна гра ни ца то ле ран ци је свих мо гу ћих ин ди-
ви ду ал них нор ми, тј. “па ра докс то ле ран ци је“ из ве ден из по зи ци је 

34) Жан-Пол Сар тр, „Ег зи стен ци ја ли зам је ху ма ни зам“, у: Филозофскисписи, Но лит, Бе о-
град, 1981, стр. 263.264. 

35) Tho mas McCarthy, „По ли ти ка не из ре ци вог: Де ри ди на де кон струк ци ја“, Дело(Текст2б), 
Бе о град, бр. 3-4/1992, стр. 88.
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са мог ли бе рал ног мо ра ла. На и ме, нај ви ши сте пен сло бо де под ра-
зу ме ва да су не ке сло бо де са свим оне мо гу ће не, а пре свих “сло бо-
да“ да се уни шти она са ма. Или, ка ко ве ли K. По пер - “та ко зва ни 
парадокс слободе  је сте ар гу мент да сло бо да, у сми слу од су ства 
би ло ка кве кон тро ле, мо ра да во ди ка ве о ма ве ли ком огра ни че њу 
сло бо де, по што си ле џи ју чи ни сло бод ним да по ро би крот ког.“36) 
Реч ју, иде ја то ле ран ци је се не сво ди је ди но на  от кри ва ње за блу де 
и вра ћа ње за блу де лог исти ни, већ зна чи и зна чај но огра ни ча ва ње 
сло бо де не тр пе љи ви ма - уко ли ко ови угро жа ва ју са ме те ме ље сло-
бо де. 

Прет ход ном ва ља при дру жи ти још јед ну гру пу огра ни че ња 
- ону ве за ну за симболичкиопстанак сва ког кон крет ног со цио-кул-
тур ног си сте ма, па и оног ко ји ис пред се бе ста вља при де ве “мо-
дер ни“, “отво ре ни“ и “де мо крат ски“. С об зи ром да ем пи риј ска 
дру штва ни су не што што на ста је ehnihilo, већ по сто је у кон ти ну-
и те ту, она већ са др же и не ке вред но сти ко је пред ста вља ју пра во 
“кул тур но уто чи ште“ ње го вим при пад ни ци ма. На глим и че стим 
про ме на ма тих вред но сти, она не би ви ше пру жа ла мо гућ ност би-
ло ка квог ори јен ти са ња у со цио-кул тур ном про сто ру, па ако та кво 
“ко ме ша ње вред но сти“ per se и не би пред ста вља ло пре кид са мог 
би о ло шког жи во та љу ди у њи ма, то ипак не би ви ше би ло то дру-
штво - као што би и иден ти тет ње го вих при пад ни ка на је дан би тан 
на чин био угро жен. 

Што се ти че са вре ме ног со цио-кул тур ног си сте ма, ак ту ел-
не по ле ми ка о смрт ној ка зни или она о абор ту су, за и ста на во де 
на скеп ти ци зам у по гле ду мо гућ но сти за сни ва ња не ког “чвр стог“ 
вред но сног дис кур са - пр вен стве но због вред но сног плу ра ли зма и 
су бјек тив но сти из бо ра при сут них у ње му. Но, ова кво ду хов но ста-
ње је, исто вре ме но и јед но од најбољих и најгорих ства ри мо дер не 
кул ту ре ко јој се, упра во за то, ма кар при вре ме но, мо ра ју ус по ста-
вља ти из ве сне (со цио-кул тур не) гра ни це. Ко лек тив на ег зи стен ци ја 
љу ди не мо же а да се не за сни ва на не ким “пот пу но из ве сним“, 
“не про бле ма тич ним“, од но сно ап со лу ти зо ва ним иде ја ма, вред но-
сти ма или пра ви ли ма - твр ди зна ча јан број со ци о ло гаи и кул ту-
ро ло га. На и ме, и кул ту ра, и дру штво, су, пре све га - сред ства одр-
жа ња људ ске за јед ни це, па, као та кви у се би ну жно са др же јед ну 
ре дук тив ну, “ап со лу ти стич ку“ цр ту или ди мен зи ју. Е. Ка ле сма тра 
да погледнасвет и вредности јед не кул ту ре не мо ра ју би ти чи ње-
нич но про вер љи ве, али су за то увек - функ ци о нал не - при пад ни ци 
кул ту ре их мо ра ју др жа ти за “ло гич не“ и “исти ни те“ и рав на ти се 
пре ма њи ма као пре ма “исти на ма“. Њи хо ва је уло га и ког ни тив на 

36) Карл Р. По пер, Отворенодруштвоињеговинепријатељи, ЧарПлатона, Том 1, Бе о-
град, БИГЗ, 1993, стр. 349.
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и ин те гра тив на, јер као пу то ка зи “исти ни тог“ и “до брог“, оси гу-
ра ва ју по ре дак у за јед нич ком жи во ту.37) Узме мо ли, да кле у об зир, 
ви ше не го по зна те “дру штве не функ ци је кул ту ре“ (са знај не, ин те-
гра тив не, вред но сне, etc), мо же мо, за јед но са још јед ним кри ти ча-
рем пост мо дер ни стич ке ми сли, Ф. Кре спи јем (Cre spi), за кљу чи ти 
да наглобалномнивоудруштванијемогућбилокакав“слаб“кул-
турнипоредак.38) Ве ро ват но је и слав ни Вол тер (Vol ta i re) ову вр-
сту ап со лу ти за ци је со цио-кул тур ног по рет ка имао на уму док је 
из ри цао сво ју чу ве ну мак си му: АкоБогнепостоји,требалобига
измислити. Ф. Ни че је пак, свој став по овом пи та њу, из ра зио на 
сле де ћи на чин: 

“Пред у слов свих жи вих би ћа и њи хо ва жи во та је сте да мо ра 
по сто ја ти огром на ко ли чи на вере; да се сме ју доноситисудови; да 
непостоји сум ња у по гле ду на све бит не вред но сти. - Да кле, нео-
п ход но је да се не што мора сма тра ти исти ни тим - али не да не што 
је сте исти ни то.“39)  

Овим ста во ви ма, ди рект но је су прот ста вље но ста но ви ште Џ. 
С. Ми ла  (Mill) и не ких ње го вих след бе ни ка (по себ но К. По пе ра), 
ко је го то во да је тра жи ло да “скеп ти ци зам до би је ста тус на ци о нал-
не ре ли ги је“, тј. да дру штво бу де ор га ни зо ва но око слободеговора, 
су о ча ва ју ћи нас ти ме, по све му су де ћи, са чи та вим ни зом ла жних 
ди ле ма - нео гра ни че на сло бо да го во ра или пот пу на кон тро ла ми-
шље ња, отво ре но дру штво или за тво ре но дру штво, итд. Све на ше 
зна ње по ли ти ке, ме ђу тим, на ла же нам да не упад не мо у ту клоп-
ку, јер друштвоипак, ка ко твр ди Кендeл (Ken dall), ни је “де бат ни 
клуб“. За и ста, те шко да би се мо гло при хва ти ти да је дру штво пре 
и из ван све га дру гог, пре да но тра га њу за исти ном “као та квом“, 
по пут не ког де бат ног клу ба ко ји све дру ге пре о ку па ци је и ци ље ве 
под ре ђу је том тра га њу. Исти аутор ис ти че:

“Дру штва, и по де фи ни ци ји и по по у ка ма исто ри је, др же до 
чи та вог ни за до ба ра - ме ђу оста лим, и до вла сти тог са мо о чу ва ња, 
до опстојавања оне исти не за ко ју ве ру ју да су је већ оте ло тво-
ри ла, као и до пре но ше ња те исти не (углав ном не так ну те, уз то), 
њи хо ве ре ли ги је итд. на ред ним ге не ра ци ја ма - ко ја не са мо да ве-
ро ват но вред ну ју ко ли ко и, или ви ше, од тра га ња за исти ном, јер су 
она услов тра га ња за исти ном.“40) 

37) Еду ард Ка ле, Уводузнаностокултури, Школ ска књи га, За греб, 1982, стр. 81.

38) Fran co Cre spi,„Од су ство фун да мен тал но сти и дру штве ног пла ни ра ња“, Дело(Постмо-
дернааура 1), Бе о град, бр. 1-3/1989, стр.324. 

39) Фри дрих Ни че, Вољазамоћ, Про све та, Бе о град, 1976, стр. 146.

40) Вил мор Кен дел, „»Отво ре но дру штво» и ње го ве за блу де“, у: Отолеранцији - расправе
одемократскојкултури, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 174.
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Вред но сна осно ва сва ког дру штва је знат но ши ра од оне ко-
је под ра зу ме ва екс трем ни ли бе ра ли зам, јер је истина са мо јед на у 
ску пу вредности ко је по сто је у дру штву. Она, та ко ђе, мо же до ћи у 
ко ли зи ју са не ким дру гим вред но сти ма, и би ти по бе ђе на од њих. 
Ка ко оних ко ји за и ста тра га ју за исти ном у сва ком ре ал ном дру штву 
има ма ли број, Ми ло ва ми сао је утопијска као што је и романтич-
на, јер оче ку је да љу ди бу ду рав но ду шни пре ма го во ру сво јих бли-
жњих, што би би ло мо гу ће је ди но из ме ном чи та ве људ ске при ро-
де и уз при ме ну сна жне ин сти ту ци о нал не при ну де. Прет по став ка 
да су сва ми шље ња под јед на ко вред на, мо же да зна чи и да су сва 
ми шље ња под јед на ко - без вред на, што пред ста вља сре ди шњи па-
ра докс “те о ри је сло бо де го во ра“. Све у све му, Ми ло во “раз ви је но 
дру штво“ би то ну ло све ду бље у дис пер зи ју и раз ли ке у ми шље њу, 
раз би ја ју ћи оне за јед нич ке пре ми се, без ко јих дру штво не мо же 
оба вља ти сво је по сло ве, па и оне ко је оба вља  кроз сло бод ну рас-
пра ву. Чи ње ни ца је да сва ки иде о ло шки плу ра ли зам по тен ци јал но 
ра ди про тив оног “нај ма њег за јед нич ког име ни те ља“ мо рал них на-
че ла или “јав не по ли тич ке кул ту ре“, ко ју при хва та огом на ве ћи на  
при пад ни ка јед ног дру штва.  Што је јед но дру штво сло бод ни је, то 
је ма ње оних ин сти ту ци ја и вред но сти ко је оно сма тра ба зич ним, 
али оне, ма ко ли ко ма ло број не, ипак не пре ста ју да по сто је и у нај-
ли бе рал ни јим сре ди на ма. Сто га раз ли чи те ма њин ске гру пе мо гу 
да оче ку ју по што ва ње сво јих иде ја са мо до од ре ђе не тач ке. Ни је 
за оче ки ва ти да ће, на при мер, “Је хо ви ни све до ци“ или при пад-
ни ци не ког ег зо тич ног кул та, сву да на и ћи на одо бра ва ње њи хо вих 
по себ них по тре ба и вред но сти. За њих ва жи сле де ћи став: “То ле-
ри са ће мо ва ше ре ли гиј ске чи но ве и ве ро ва ња све до тле док они не 
до ђу у су коб с на шим основ ним ин сти ту ци ја ма; кад до ђу, ви ће те 
би ти ти ко ји ће те мо ра ти да се при ла го ди те.“41) (Њу мен/New man) 

Прет ход ним на во дом смо се при бли жи ли за кључ ку ко ји се 
увек из во ди и из “па ра док са то ле ран ци је“ - да оно га ко ји то ле ри ше 
све не тре ба сма тра ти вр лим, јер пре ма не ким ства ри ма јед но став-
но не сме мо би ти тр пе љи ви. При ста ли ца не ка квог “чи стог ре ла ти-
ви зма“ (ко ји је, за пра во - не мо гућ), пре је кри ти чар ду ха то ле ран-
ци је и мо рал ни сла бић, но што је њен за го вор ник. То ле ри са ти се 
мо же са мо оно са чи ме ни смо са гла сни, док мо рал ни ре ла ти вист, у 
крај њем, сма тра да ту ђи на зо ри ни су ни шта го ри од на ших, па их, 
сход но то ме, мо ра мо још и по што ва ти. Ни по глед на са вре ме ност, 
раз у ме се, ни у ко јој ме ри не по ка зу је да су се да на шња дру штва 
и кул ту ре у пот пу но сти од ре кла сво јих са свим при род них зах те ва 

41) Џеј Њу мен, „Иде ја ре ли гиј ске то ле ран ци је“, у: Отолеранцији - расправеодемократ-
скојкултури, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 130.
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за ап со лу ти за ци јом и уни вер зал но шћу. Оно што се де ша ва је то да 
са на ра ста њем све сти о мо рал ном и сва ком дру гом ре ла ти ви зму, 
у исто вре ме ра сте и стреп ња од “ег зе стен ци јал не не си гур но сти“ 
ко ја ре зул ту ра но вим, ма кар при вре ме ним, ап со лу ти за ци ја ма. Ово 
сто га, што ни раз ли чи тост, ни че сте про ме не, са ме по се би, ни су 
до во љан га рант чо ве ко ве сло бо де. Та мо где је на де лу стал на и ве-
ли ка про ме на, љу ди не мо гу ство ри ти би ло ка кве на ви ке и уве сти 
ка кав-та кав ред у свој жи вот, па ће им ствар ност увек би ти пре те-
ра но за го нет на и уз не ми ру ју ћа. 

“Дру штво ко је се од већ бр зо ме ња, ра ђа по је дин це ли ше не 
осе ћа ња ве за но сти за ме сто, сла бих ка рак те ра, скло не пси хич ким 
по ре ме ћа ји ма и рав но ду шно сти пре ма оно ме што се око њих зби-
ва, ко ја се сме њу је с екс трем ним али чуд ним остра шће но сти ма.“42) 
(Деј вис/Da vis), 1989:148)

Са вре ме но гра ђан ско дру штво, ка квим га зна мо, ни је, ни ти 
мо же да бу де вер но свим им пе ра ти ви ма Мо дер не - епо си не пре ста-
не ди фе рен ци ја ци је и пре о бра жа ја - ка ко због стра ха од соп стве ног  
рас па да, та ко и због очу ва ња при ви ле го ва ног ста ту са ње них до ми-
нант них дру штве них гру па. Из над од ре ђе не гра ни це, раз ли чи тост 
и плу ра ли зам, чи не чо ве ка го то во јед на ко бес по моћ ним као и не-
ког ро ба, ко ме уоп ште ни је до зво ље но да би ра. Сли ко вит при мер 
за прет ход ну тврд њу  пред ста вља ју огром ни “су пер мар ке ти“ ко је 
по зна ју сви љу ди у раз ви је ним дру штви ма, а чи ја “бр да“ кон зер-
ви, фла ша и ку ти ја, ни по што не ули ва ју чо ве ку осе ћај кон тро ле, 
већ пре до во де до оча ја ња и ре зул ти ра ју им пулс ним ку по ва њем. 
Сли чан је и при мер “те ле ви зи је оби ља“ ко ја је сво јим мно штвом 
(ква зи-раз ли чи тих) са др жа ја већ до ве ла све љу де у по ло жај слав-
ног “Бу ри да но вог ма гар ца“ ко ји је уги нуо од гла ди, не зна ју ћи ко ји 
од два јед на ка сно па се на да по је де, по што се на ла зе на исто вет ној 
уда ље но сти од ње га.43)  

Ни пре ви ше сло бо да, да кле,  ни је увек у ин те ре су де мо крат-
ског дру штва: сва ко дру штво сво ју ма три цу има у оби ча ји ма - да ти 
сва ко ме пра во да их ту ма чи ка ко хо ће зна чи до ве сти у пи та ње оно 
“до бро“ ко је про ис ти че из за јед нич ког де ла ња - ко је упра во оби ча ји 
обез бе ђу ју. При хва ти мо ли екс трем но твр ђе ње ре ла ти ви зма, од но-
сно сво је вр сног “пер со нал ног во лун та ри зма“, да мо рал не и дру ге 

42) Мајкл Деј вис, „Бу џет то ле ран ци је“, у: Отолеранцији - расправеодемократскојкулту-
ри, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 148.

43) “Бу ри да нов ма га рац, фил. чу ве ни при мер за не мо гућ ност сло бод не во ље, ко ји се при пи-
су је фран цу ском схо ла стич ком фи ло зо фу Жа ну Бу ри да ну (1300-1358): гла дан ма га рац 
ко ји сто ји из ме ђу два пот пу но јед на ка и под јед на ко од се бе уда ље на сно па се на мо ра 
не ми нов но ска па ти од гла ди, по што се, због пот пу не јед на ко сти и рав но те же по бу да не 
мо же од лу чи ти да при ђе ни јед ном од ова два сно па.“ (Ву ја кли ја, 1975:137.) 
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нор ме не за ви се од дру штва, та да не мо же мо има ти би ло ка кав мо-
рал ни ко декс, не мо же мо су ди ти јед ни дру ги ма, ни ти при ме њи ва ти 
мо рал не санк ци је и сл. Ре ла ти ви зам или ста но ви ште ко је по ла зи 
од то га  да су све вред но сти са мо ре ла тив не и “пер спек ти ви стич-
ке“, мо же да до ве де до под ри ва ња и де мо крат ских вред но сти, па 
и са ме то ле ран ци је. Сто га мо дер но ми шље ње мо ра по ди ћи ма кар 
не ке ба ри је ре евен ту ал ном “ни хи ли стич ком ра ту“ про тив ли бе рал-
не де мо кра ти је ко ји би мо гле да по ве ду сна ге ко је је, уз гред, са ма 
из не дри ла. Ка ко ис ти че К. Лaш (Lasсh), 

“За јед нич ки стан дар ди су ап со лут но нео п ход ни јед ном де-
мо крат ском дру штву. Дру штва ко ја су ор га ни зо ва на око хи је рар-
хи је при ви ле ги ја мо гу се би да до зво ле мно жи ну стан дар да, али 
де мо кра ти ја не мо же. Ду пли стан дар ди зна че дру го - кла сно гра-
ђан ство.“44)  

По зи тив ни дру штве ни мо рал и ње го ви ме ха ни зми су на да-
све нео п ход ни и за вас пи та ње и со ци ја ли за ци ју људ ских би ћа, за 
до сти за ње иоле зна чај ног сте пе на људ ско сти. Пре ма то ме, а то је 
за кљу чак ко ји се увек мо ра из ве сти из “па ра док са сло бо де“ - мак-
си ма лан сте пен сло бо де мо же по сто ја ти са мо ако су не ке сло бо де 
ус кра ће не; сло бо де се ме ђу соб но че сто су ко бља ва ју, па и из ве сна 
при си ла мо же да уна пре ђу је сло бо ду. 

Уз све ове раз ло ге, иде и фе но мен тзв. световнерелигиозно-
сти ко ји је до те ме ре упе ча тљив да се на прет ход ним тврд ња ма 
не тре ба за др жа ва ти. По сто ји, да кле, ипак “не што“ што чи тав со-
цио-кул тур ни свет др жи за јед но, на зва ли то пре ћут ним или екс-
пли цит ним дру штве ним/по ли тич ким консензусом, или, од кул ту ре 
на мет ну тим јединством иде ја и вред но сти - све јед но. Ми, до ду ше, 
у овом тек сту ни смо ула зи ли у то ка ко по ме ну то је дин ство на ста је, 
већ са мо ука зу је мо да оно не спор но - по сто ји. То, на кра ју кра је ва, 
ни ка да ни су до во ди ли у пи та ње ни нај сло бо до ум ни ји ме ђу ли бе-
рал ним ми сли о ци ма. Та ко М. Фрид ман (Fri ed man) пи ше да ни јед-
но дру штво не мо же да бу де ста бил но уко ли ко не по сто ји основ но 
је згро вред но сних су до ва ко је ве ћи на ње го вих чла но ва при хва та 
без раз ми шља ња. “Не ке кључ не уста но ве мо ра ју да се при хва те 
као “ап со лут не”, а не са мо као по моћ не.“45) Ка ко ис ти че и Ф. Фу ку-
ја ма (Fu kuyama), ре ла ти ви зам ни је оруж је ко јим мо же се лек тив но 
да се ци ља на од го ва ра ју ће “не при ја те ље“. Ре ла ти ви зам не пра ви 
раз ли ку из ме ђу “ап со лу ти за ма“, дог ми и из ве сно сти за пад не тра-
ди ци је, и на гла ска те тра ди ци је на то ле ран ци ји, ра зно ли ко сти и 

44) Кри сто фер Лаш, Побунаелита, Све то ви, Но ви Сад, 1996, стр. 84. 

45) Mil ton Fri ed man: Kапитализамислобода, Glo bal Bo ok, Но ви Сад, 1997, стр. 261.
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сло бо ди ми сли. “Ако ни шта не мо же да бу де ап со лут но исти ни то, 
ако су све вред но сти кул тур но од ре ђе не, он да не го ва ни прин ци пи 
као што је људ ска јед на кост та ко ђе мо гу да из гу бе на ва жно сти.“46) 
Чак и за ступ ник те зе о са свим спон та ном “про ши ре ном по рет ку“, 
Ф. Ха јек, не сум ња у ап со лут ност ва же ња не ких ве ро ва ња око ко-
јих се оку пља сва ка за јед ни ца, уко ли ко же ли да оп ста не у не ком 
ду жем вре мен ском пе ри о ду. Пре ра ни гу би так оно га што сма тра мо 
“не чи ње нич ним ве ро ва њи ма“ би, по овом ауто ру, “ли ши ло чо ве-
чан ство сна жне по др шке у ду гом раз во ју про ши ре ног по рет ка ко ји 
да нас ужи ва мо“, а  већ “да нас гу би так ових ве ро ва ња, исти ни тих 
или по гре шних, ства ра ве ли ке те шко ће.“47) 

Иако не мо ра ју да при па да ју не ка квим “све о бу хват ним док-
три на ма“ фи ло зоф ског, мо рал ног или ре ли гиј ског ти па, по ме ну те 
иде је и ве ро ва ња пред ста вља ју ва жне мо мен те “јав не по ли тич ке 
кул ту ре“ о ко јој го во ри Џ. Ролс (Rawls) а на ко јој из ра ста по ли-
тич ка кон цеп ци ја и је дин ство, тј. кон сен зус де мо крат ског дру штва. 
Про блем ста бил но сти де мо крат ског дру штва - “зах те ва да ње го-
ва по ли тич ка кон цеп ци ја мо же да по ста не сре ди ште пре кла па ју-
ћег кон сен зу са ра зло жних док три на ко је мо гу да по др же устав ни 
ре жим.“48) Украт ко, основ дру штве ног је дин ства у де мо крат ском 
по рет ку ле жи у уста но вља ва њу кон сен зу са ко ји за сво ју нео п ход ну 
прет по став ку има из ве сну идеј ну ра зно ли кост, тј. плу ра ли зам све-
о бу хват них док три на, али се ње го ва по ли тич ка кон цеп ци ја фор му-
ли ше не пре ма њи ма, већ пре ма не ким фун да мен тал ним иде ја ма 
ко је су ла тент но и ин ту и тив но при сут не у ње го вој соп стве ној “јав-
ној по ли тич кој кул ту ри“. Раз у ме се, упра во ту не где на бри са ном 
про сто ру из ме ђу “ин ту и тив них“ иде ја јав не по ли тич ке кул ту ре и 
“све о бу хват них док три на“, кри је се и нај ве ће ис ку ше ње за све де-
мо крат ске си сте ме и њи хо ву по ли тич ку ста бил ност.49)

46) Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњи човек, ЦИД, Под го ри ца, стр. 340.

47) Фри дрих фон Ха јек, Koбнаидеја, ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 149.

48) Џон Ролс, Политичкилиберализам, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998, стр. 100. 

49) Ка ко при зна је и сам Џ. Ролс, не ма на чи на да по ли тич ка кон цеп ци ја из бег не дру штве не 
ути ца је ко ји фа во ри зу ју не ке од док три на у од но су на дру ге. У исто вре ме, по сто је ћа по-
ли тич ка кон цеп ци ја има уде ла у то ме ко је ће све о бу хват не док три не ис тра ја ти и при до-
би ти след бе ни ке то ком вре ме на. (Џон Ролс, Политичкилиберализам, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 1998, стр. 232). Ов де спа да и упо зо ре ње П. Г. Кил ман се га (Ki el man segg) да је 
”од са мог по чет ка де мо крат ски кон сен зус угро жен у сво јој су шти ни” тј. да де мо кра ти ја 
под но си при лич ну ко ли чи ну плу ра ли зма ин те ре са, те же јој иде са плу ра ли змом вред-
но сти, а нај те же са плу ра ли змом иден ти те та. (Pe ter Graf Ki el man segg, „Ко ли ко плу ра-
ли зма под но си де мо кра ти ја?“ Гледишта. Бе о град, бр. 3-4, 1991, стр. 39). Исто ми сли и 
Ф. Фу ку ја ма ис ти чу ћи да је спо соб ност де мо кра ти је у ми ро љу би вом ре ша ва њу су ко ба 
нај ве ћа ка да ти су ко би на ста ју из ме ђу та ко зва них “ин те ре сних гру па“ ко је де ле ве ћи, 
прет ход но по сто је ћи вред но сни кон сен зус и ка да су су ко би пр вен стве но еко ном ске при-
ро де. Све дру ге вр сте не е ко ном ских су ко ба, по пут на сле ђе них дру штве них ста ту са или 
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Где год да је при о ри тет но дру штве но и кул тур но по ре кло де-
мо крат ског кон сен зу са, ге не рал ни за кљу чак ко ји се мо ра при хва ти-
ти је да је из ве сно “со цио-кул тур но је дин ство“ - ну жан пред у слов 
ко ли ко-то ли ко склад ног функ ци о ни са ња свих дру шта ва и њи хо вих 
сим бо лич ких, па и по ли тич ких по ре да ка. Ње га смо овом при ли ком 
пред мет но одво ји ли од на го на за са мо о др жа њем, иако је он с њим 
у вр ло ди рект ној ве зи. Сва ки со цио-кул тур ни по ре дак, као пре вас-
ход но сред ство одр жа ња људ ске дру штве но сти, те жи соп стве ном 
об на вља њу, а прет по став ка за то је ње го ва, ма кар при вре ме на, ап-
со лу ти за ци ја и нор ма тив но учвр шће ње. Вре ме “ап со лу та“, ма шта 
о ње му ми сли ли, још ни је про шло, ни ти та ко не што још уоп ште 
ва ља оче ки ва ти. 

“Оче ки ва ње да ће дру штво бу дућ но сти би ти нео гра ни че но 
спо соб но за плу ра ли зам за то што ће би ти нео гра ни че но спрем но 
за то ле рант ност, да ће, да кле, раз ли чи те вред но сне прет по став ке и 
раз ли чи ти ко лек тив ни иден ти те ти мо ћи ме ђу соб но да ег зи сти ра ју 
у скла ду са сво јом во љом и пра ви ли ма де мо крат ске игре, бо јим 
се да је на да ко ја про тив се бе има људ ску при ро ду.“50) (Kil man seg/
Ki el man segg)  

Са вре ме ни со цио-кул тур ни по ре ци, је два да су ма ње са крал-
ни од сво јих исто риј ских про тив ни ка и, по себ но он да кад то на ла-
же тзв. “на ци о нал ни ин те рес“, од сво јих гра ђа на зах те ва ју го то во 
јед на ку при вр же ност оној ко ја је би ла ка рак те ри стич на за кла сич-
не об ли ке ре ли ги о зно сти. До сад се ни јед но дру штво са вре ме ног 
све та, укљу чив ши и она де мо крат ска, ни је од ре кло по тре бе за из-
ве сним “до дат ним“, тј. нај пре ци зни је ре че но - култ но-нар ци со ид-
ним раз ло зи ма оправ да ња соп стве ног по сто ја ња. Ако су не ка од 
њих и на пу сти ла ста ри је обра сце са мо-ди ви ни за ци је, сва су она и 
на да ље оста ла под ло жна ре ста у ра ци ји ауто ри те та ове вр сте – што 
за по сле ди цу има зна чај на огра ни че ња у по гле ду прак ти ко ва ња по-
ли тич ке и сва ке дру ге то ле ран ци је.

на ци о нал но сти, де мо кра ти ја не мо же на ро чи то до бро да ре ша ва, јер су они да ле ко твр-
до кор ни ји. Де мо кра ти ја, да кле, не по ста је ну жно функ ци о нал ни ја уко ли ко су дру штва 
сло же ни ја и ра зно вр сни ја. За пра во, “она под ба цу је тач но он да ка да дру штве на ра зно-
ли кост пре ђе од ре ђе ну гра ни цу.“ (Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњи човек, 
ЦИД, Под го ри ца, 1997, стр. 142.)  Или, ка ко ка же Р. Дал (Dahl) - “са уве ћа њем сна ге и 
раз ли чи то сти суп кул ту ра у зе мљи, из гле ди за на ста нак по ли ар хи је се сма њу ју.“ (Ро берт 
Дал, Демократијаињеникритичари, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 343.) 

50) Pe ter  Graf Ki el man segg, „Ко ли ко плу ра ли зма под но си де мо кра ти ја?“, Гледишта, Бе о-
град, бр. 3-4, стр. 41.



БраниславД.Стевановић Олажнимистварнимграницама...

99

Bra ni slav Ste va no vic

ABO UT FAL SE AND REAL 
LIMITATIONS OF TO LE RAN CE

Sum mary
In prin ci ple, the de moc ra tic system to le ra tes any kind of de vi a-

ti ons from the “nor mal” if it do es not lead to vi o len ce or non-in sti tu ti-
o na li zed up he a val. In re a lity, ho we ver, eco no mic li be ra lism and li be ral 
de moc racy do not set tle easily, which oc ca si o nally led to cri ti cism of 
the very idea of to le ran ce. Cri ti cism from the left, which cla i med to ha-
ve di sco ve red the hid den ide o lo gi cal con se qu en ces of the prin ci ple of 
to le ran ce, is wrong - be ca u se it be li e ves that the sta te of “re pres si ve to-
le ran ce” can be over co me with so me “new phi lo sophy of com mu nity.” 
Again, li ke many ti mes be fo re as the so lu tion is pro vi ded a no stal gic 
re turn to the com mu nity as a kind of “lost pa ra di se” (but wit ho ut de-
moc racy, fre e dom and in di vi dual rights, in clu ding mo ral). Ho we ver, 
it is equ ally wrong to think that in di vi du als can so lely and com ple tely 
in de pen dent from the so ci ety, to bu ild a kind of “mo ral law”.  Mo ra lity 
is an im ma nent need for so ci ety in terms of as sets to curb the per so nal 
greed in fa vor to the im pe ra ti ve of col lec ti ve li fe, and, in prin ci ple, has 
to be equ al for all, or – it do es not exist in any way. So lid li mit of to le-
ran ce of all pos si ble in di vi dual norms lay in the “pa ra dox of to le ran ce” 
which sta tes that hig hest de gree of fre e dom imply that so me fre e doms 
ha ve to be qu i te di sa bled, first of all - the “fre e dom” to de stroy fre e dom 
it self. To be ad ded to the pre vi o us al so are the re stric ti ons re la ted to the 
symbo lic sur vi val of each spe ci fic so cio-cul tu ral system, in clu ding tho-
se who are con si de red to be “mo dern”, “open” and “de moc ra tic.”
Key words: to le ran ce, com mu nity, fre e dom, pa ra dox of to le ran ce, re la ti vism, 

mo ra lity 
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Re su me
In prin ci ple, the de moc ra tic system to le ra tes any kind of de vi a ti-

ons from the “nor mal” if it do es not lead to vi o len ce or non-in sti tu ti o na-
li zed up he a val. The pre re qu i si te for this is that the so ci ety is free to the 
ex tent that it ena bles con ti nu o us im pro ve ments and even chan ging of 
so cial struc tu re and so cial va lu es by nor mal co ur se of events, pre pa red 
in an equ al di a lo gue on the open mar ket of ide as and be li efs. In re a lity, 
ho we ver, eco no mic li be ra lism and li be ral de moc racy do not set tle eas-
ily, which oc ca si o nally led to cri ti cism of the very idea of   to le ran ce. In 
the six ti es of the 20th cen tury, the first cri tics of “clean” or li be ral to le-
ran ce from the per spec ti ve of the so-cal led “New Left” ap pe a red. The ir 
main in ten tion was to de mon stra te that to le ran ce, as it is un der stood and 
exer ci sed in mo dern ci vil so ci ety, in fact has no fre e ing but re pres si ve 
ro le. Ba sed on so lid Mar xist ba sis, this cri ti cism has so ught to di sco ver 
not al ways vi si ble ide o lo gi cal con se qu en ces of the prin ci ple of to le ran-
ce, espe ci ally in con tem po rary Ame ri ca.

How is it wor king, is al most ir re le vant sin ce the so lu tion of fe red 
as a no stal gic re turn - the com mu nity - as a kind of “lost pa ra di se” in 
which pe o ple wo uld ine vi tably ha ve to co me back. We are, ho we ver, 
una ble to re turn to the com mu nity if it in vol ves so me kind of har mo-
ni o us ba lan ce, or “Gar den of Eden” be fo re the man’s ex pul si on from 
it, or rat her, the “gol den age” that we are fa cing. Simply, na i ve be li e ve 
that on ce exi sted, or that it can sub se qu ently bu ild so me uni ted so cial 
and po li ti cal “com mu nity” that co uld re con ci le all the dif fe rent hu man 
pur po ses is mo re than un su sta i na ble. If hu man go als are many, and if 
they are, in ge ne ral, do not agree, then the hu man li fe ne ver lo se po ten-
tial for con flict, tra gedy, eit her of per so nally or so cial ori gin. The world 
that we en co un ter in everyday ex pe ri en ce, con stantly ur ges us to cho o-
se bet we en the equ ally im por tant go als, whe re, usu ally, the exer ci se of 
one ne ces sa rily le ads to the can cel la tion of ot hers. And be ca u se of the se 
con tra dic tory of the ir exi sten ti al si tu a tion, pe o ple at tach very gre at im-
por tan ce to fre e dom of cho i ce or to fre e dom it self.

Pre vi o us easily for get tho se who pri ma rily de fi ne fre e dom as 
“self-re a li za tion” (alt ho ugh it is al so that), and yet pri ory and un cri ti-
cally pre-de ter mi ne its me a ning. In the hi story, in the na me of fre e dom, 
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the no blest ide als of so cial and ot her “har mony” we re pro vi ded, but 
pe o ple for them we re of ten suf fe red, star ved, po un ded, ma i med, po i so-
ned, cap tu red, and rut hlessly kil led. Be fo re all, fre e dom is the abi lity to 
work, the abi lity of ac tion and not ne ces sa rily its dyna mic re a li za tion. 
For the se re a sons, li be ral plu ra lism, which is pri ma rily ba sed on the 
“ne ga ti ve fre e dom” is a much mo re ho nest, mo re hu ma ne and ef fec ti ve 
prin ci ple than Mar xism that is highly un re a li stic and na i ve, and in si sted 
on the po si ti ve “self-re a li za tion” not only of in di vi du als but al so of so-
cial class, na tion, and who le hu ma nity.

Ho we ver, it is equ ally an il lu sion to think that a man can alo ne, 
in de pen dently from the so ci ety, to bu ild a kind of “mo ral law.” Be ca u-
se, as it se eks fre e dom, mo dern man al so stri ves to li ve in a so ci ety that 
gi ves him the ba sic li nes of mo ral ac tion. Cri ti cism that af fects a “com-
ple tely im ple men ted”, “con se qu en ti al” or “ro ugh” mo ral li be ra lism is 
strictly so cio-cul tu ral one. Mo ra lity is an im ma nent need for so ci ety in 
terms of as sets to curb the per so nal greed in fa vor to the im pe ra ti ve of 
col lec ti ve li fe, and, in prin ci ple, has to be equ al for all, or – it do es not 
exist in any way. Strictly spe a king, any “in di vi dual mo ral law” wo uld 
not be man da tory for anyone and not even a long ti me. Con si stently 
im ple men ted “dif fe ren ces” in the mo ral vi ews wo uld ha ve led to mo ral 
in dif fe ren ce of ci ti zens, and per haps anarchy. Al so, the re is a very cle-
ar li ne of to le ran ce of all pos si ble in di vi dual stan dards, or “pa ra dox of 
to le ran ce” that is de ri ved from the po si tion of the very li be ral mo ra lity. 
The hig hest de gree of fre e dom im pli es that so me li ber ti es ha ve to be 
to tally di sa bled, in par ti cu lar - the “fre e dom” to de stroy fre e dom it self. 
The idea of   to le ran ce is not li mi ted only to de tect er rors and to re turn 
of the pro di gal man to the truth; it al so me ans a sig ni fi cant re stric tion 
of fre e dom of in to le rant pe o ple - if the se thre a ten the very fo un da tion 
of fre e dom.

To be ad ded to the pre vi o us al so are the re stric ti ons re la ted to 
the symbo lic sur vi val of each spe ci fic so cio-cul tu ral system, in clu ding 
tho se who are con si de red to be “mo dern”, “open” and “de moc ra tic.” 
Gi ven that the em pi ri cal so ci e ti es is not so met hing that oc curs from 
now he re (eh ni hi lo), than exist con ti nu o usly, they con tain so me va lu es   
that re pre sent the true “cul tu ral shel ter” for the ir mem bers. If chan ges 
in the se va lu es are ra pid and fre qu ent, they wo uld no lon ger of fer any 
op por tu nity for pe o ple to ori ent in a so cio-cul tu ral spa ce, and so the 
iden tity of the in di vi du als wo uld be sig ni fi cantly com pro mi sed. For that 
re a son, in re a lity, to get her with the ri se of awa re ness of mo ral re la ti-
vism, is gro wing an xi ety over the “exi sten ti al un cer ta inty” and re sult 
with new, alt ho ugh tem po rary, ab so lu te ru les. Be ca u se, no di ver sity, 
no fre qu ent chan ges, by them sel ves, are suf fi ci ent to gu a ran tee hu man 
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fre e dom. Whe re the gre at chan ge is con stant, pe o ple can not cre a te any 
kind of ha bits and in tro du ce so me kind of or der in the ir li ves, so they 
will al ways ex pe ri en ce re a lity as a too puz zling and dis tur bing.

* Овај рад је примљен 10. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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Сажетак
Овај рад је по ку шај ауто ра да пр вен стве но кла си фи ку је, за-

тим и де фи ни ше нео ру жа не спољ не об ли ке угро жа ва ња ка па ци-
те та без бед но сти др жа ве и ука же на  опа сност од на из глед бе-
за зле ног де ло ва ња од ре ђе них спољ них гру па и ор га ни за ци ја по 
ин те грал ну без бед ност др жа ве. Аутор овог тек ста сма тра да су 
нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве 
пр вен стве но вој ни при ти сак, прет ња, офан зив но про па ганд но де-
ло ва ње и агре сив ни на ступ стра них оба ве штај них слу жби. Ве о ма 
је зна чај но ука за ти да су спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња 
без бед но сти увек или ско ро увек увод у ору жа не об ли ке угро жа-
ва ња без бед но сти. Циљ – за да так нео ру жа них спољ них об ли ка 
угро жа ва ња без бед но сти је  при пре ма „те ре на’’ за нпр. вој ну ин-
тер вен ци ју или агре си ју на не ку зе мљу ко ја је ме та на си ља. Овај 
рад пред ста вља и упо зо ре ње ка ко др жа ви, та ко и УН да се спољ-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког раѕвоја Републике Србије.
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ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња без бед но сти мо ра ју тре ти ра ти 
аде кват но опа сно сти од њих. Си сте ми без бед но сти др жа ва мо ра ју 
из гра ди ти ин стру мен те за пра во вре ме но пре по зна ва ње агре сив но-
сти и при кри ве ног на си ља у де ло ва њу ра зних спољ них слу жби и 
ор га ни за ци ја. Ова ква спољ на де лат ност мо ра би ти ин кри ми ни са на 
ка ко у за ко но дав ству др жа ва, та ко и у  прав ним до ку мен ти ма УН.
Кључ не ре чи: угро жа ва ње, вој ни при ти сак, прет ња, про па ган да, оба ве-

штај не слу жбе

Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма 
без бед но сти  пред ста вља ју из у зет но опа сну де лат ност од стра не 
др жа ве или др жа ва ко је има ју на ме ру да на ру ше си стем без бед-
но сти дру ге др жа ве. Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња без-
бед но сти др жа ве пред ста вља ју увод у ору жа не об ли ке угро жа ва ња 
без бед но сти. Јер, нео ру жа ни об ли ци тре ба да при пре ме „те рен’’ 
ка ко би ору жа на ак ци ја би ла што ефи ка сни ја, тј. успе шни ја и кра-
ћа. Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња без бед но сти се огле да-
ју кроз: војнипритисак,претњу,офанзивнопропагандноделовање
иагресивнинаступстранихобавештајнихслужби.

ВОЈНИПРИТИСАК-НЕОРУЖАНИОБЛИК
УГРОЖАВАЊАБЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ

Вој ни при ти сак пред ста вља ак тив ност ко ја је за бра ње на ме-
ђу на род ним рат ним пра вом. Обич но се при ме њу је про тив др жа-
ве ко ја ни је у ста њу да се аде кват но су прот ста ви оно ме ко вр ши 
вој ни при ти сак. Војнипритисакмоћнедржавепримењујусавише
аспеката:го ми ла ње соп стве них сна га у бли зи ни  др жав не те ри-
то ри је пре ма ко јој се вр ши при ти сак;  спре ча ва ње мо дер ни за ци-
је ору жа них сна га др жа ве ко ја је ме та при ти ска;  раз би ја ње вој но 
ин ду стриј ског ком плек са те др жа ве;  по вре да ва зду шног, коп не-
ног и мор ског про сто ра зе мље ко ја је ме та при ти ска у ци љу ње ног 
за стра ши ва ња и при мо ра ва ња на уступ ке зе мљи ко ја вр ши вој ни 
при ти сак. Вој ни при ти сак, да кле пред ста вља јед но од сред ста ва 
ко јим се ис по ља ва вој на си ла у ме ђу на род ним од но си ма. Об ли ци и 
ма ни фе ста ци је вој ног при ти ска су и из во ђе ње ве ћих вој них ве жби 
и ма не ва ра у бли зи ни гра ни це; по ве ћа ње вој них ефек ти ва, опре-
ма ње и на о ру жа ње у знат но ве ћим раз ме ра ма не го што је то по-
треб но за од брам бе не свр хе; на гла ше на ми ли та ри за ци ја дру штва 
др жа ве или др жа ва ко је вр ше вој ни при ти сак; про во ка ци је и из во-
ђе ње ин ци де на та на гра ни ци; исе ља ва ње по гра нич ног ста нов ни-
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штва и из во ђе ње фор ти фи ка циј ских ра до ва; из град ња вој них ба за 
на ту ђим те ри то ри ја ма и др. Ово је све у функ ци ји де мон стра ци је 
вој не си ле и че сто пред ста вља увод у вој ну агре си ју. Ци ље ви су 
раз ли чи ти и то: еко ном ско и вој но ис цр пљи ва ње др жа ва пре ма ко-
ји ма се при ме њу је, ства ра ње пси хо зе по ве ћа не рат не опа сно сти, 
раз град ња  по ли тич ке ста бил но сти и ко хе зи је др жа ве ко ја је  ме та 
вој ног при ти ска као и иза зи ва ње уну тра шњих не ми ра.1) У са вре ме-
ним усло ви ма вој ни при ти сак је еле мент рат не док три не ве ли ких 
си ла, на ро чи то пре ма не за ви сним и  др жа ва ма ко је ни су у ста њу да 
при ме не стратегијуодвраћањаистратегијуузвраћања као ме ру 
за су прот ста вља ње вој ном при ти ску не ке су сед не др жа ве или вој-
не си ле. Вој ни  при ти сци су јед но стра не, на сил не и дру ге ак ци је 
јед не или ви ше др жа ва, изо ло ва но или ко ор ди ни ра но, пре ма дру-
гој др жа ви, ра ди из ну ђи ва ња од ре ђе них усту па ка (еко ном ских, те-
ри то ри јал них, по ли тич ких). Војнипритисцисемогувршитисвим
средствима: вој ним, по ли тич ким, еко ном ским, ди пло мат ским и 
дру гим и то по себ но, ком би но ва но и исто вре ме но. Да кле, вој ни 
при ти сак као увод у ору жа ну агре си ју се ис по ља ва кроз: прет њу 
на па дом,  де мон стра ци ју ору жа ном си лом у при гра нич ним ре јо ни-
ма, по вре де ва зду шног про сто ра, за тва ра ње гра ни ца и дру го.2) 

ПРЕТЊАКАОСПОЉНИНЕОРУЖАНИ
ОБЛИКУГРОЖАВАЊАБЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ

Прет ња ми ру (енгл. threat to the peace)  пред ста вља об лик 
спољ ног нео ру жа ног угро жа ва ња без бед но сти др жа ве. Док се у 
про шло сти сма тра ло да сва ка су ве ре на др жа ва има пра во за во ђе-
ње ра та (jusadbellum), са вре ме но ме ђу на род но пра во за бра њу је 
не са мо за по чи ња ње ра та, већ и сва ку упо тре бу си ле, па и са му 
прет њу си лом. У том све тлу, прет ња је  про тив на По ве љи УН и 
прав но не до пу сти ва.  Уко ли ко ипак до ђе до прет ње ми ру, по вре-
де ми ра и ак та агре си је, Са вет без бед но сти је на осно ву Гла ве VII 
По ве ље УН овла шћен да утвр ди по сто ја ње та кве прет ње, по вре-
де, одн. агре си је, те да од лу чи ко је ће се ме ре пред у зе ти да би се 
одр жа ли или вас по ста ви ли ме ђу на род ни мир и без бед ност. У том 
ци љу Са вет мо же по зва ти за ин те ре со ва не стра не да се по ви ну ју 
оним при вре ме ним ме ра ма за ко је он сма тра да су по треб не или 

1) Војнилексикон, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 1981, стр. 692-693.

2) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град,  
2007, стр. 231.
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по жељ не, мо же од лу чи ти да се при ме не од ре ђе не ме ре ко је не 
по вла че упо тре бу ору жа не си ле(пре кид еко ном ских од но са, же-
ле знич ких, по мор ских, ва зду шних, по штан ских, те ле граф ских, 
ра ди о граф ских и дру гих ве за, пре кид ди пло мат ских од но са), а ка-
да је то нео п ход но мо же пред у зе ти  ак ци ју ва зду хо плов ним, по-
мор ским или коп не ним сна га ма, ко ја је по треб на ра ди одр жа ва ња 
или вас по ста вља ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти.3) Прет њу 
у ме ђу на род ним од но си ма ( енгл. threat in international relations) 
спро во ди др жа ва или гру па др жа ва а ње на опе ра ци о на ли за ци ја се 
пре по зна је по угро же но сти без бед но сти др жа ве и ње них гра ђа на и 
не функ ци о ни са њу др жа ве ко ја је ме та на па да. Прет ња мо же  би ти 
и ре зул тат објек тив но на ста лих окол но сти. Та ко нпр. прет ња ми ру 
као ре зул тат на го ми ла них про ти ву реч но сти, прет ња оп стан ку чо-
ве чан ства због не ке те шке бо ле сти, мо гу ће ко смич ке ка та стро фе и 
сл. Да кле, прет њом се не ко при си ља ва на по слу шност би ло уце-
ном или си лом. На из глед бе зна чај на прет ња мо же да бу де опа сна.4) 
У Окс форд ском ен гле ско-ен гле ском реч ни ку прет ња се де фи ни ше 
као на ме ра да се на не се ште та  или да се спро ве де ка зна, као и на-
зна ка не ког не по жељ ног и не при јат ног до га ђа ја (somethingundesi-
rablecoming).5) Прет ња је у Правној енциклопедији  об ја шње на као 
мо гућ ност на но ше ња зла да би се, на тај на чин, ути ца ло на не чи ју 
сло бо ду од лу чи ва ња.  По треб но је, ме ђу тим, да по сто ји основ да се 
прет ња схва ти као озбиљ на и мо гу ћа.6) Прет ња као мо гућ ност да се 
ште та на не се дру гом су бјек ту ако се не по ви ну је зах те ву пре ти о ца 
као спољ но по ли тич ког сред ства, у су шти ни, де фи ни са на је у уџ бе-
ни ку Ме ђу на род ни од но си.7) Прет ња је вр ста при ти ска са по зи ци је 
си ле ко јим су прот на стра на же ли да се при си ли, за стра ши ва њем 
и ис цр пљи ва њем да учи ни од ре ђе не уступ ке.8) Да кле, прет ње се 
из во де уз све сну на ме ру да  се не ком на не се ште та или не ко зло 
с по зи ци је си ле. Прет ње су из ра зи то  не га тив не и пре те да угро зе 
чак и оп ста нак од ре ђе ног објек та. При пој мов ном од ре ђе њу прет-
њи тре ба узе ти у раз ма тра ње њен интензитет(си ли на де ло ва ња); 
ширинуутицајанаобјект, од но сно број и ''гу сти ну'' од ре ђе них об-

3) Бо рис Кри во ка пић, Енциклопедијскиречникмеђународногправаимеђународниходно-
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 846-847.

4) Жи во рад Ко ва че вић, Српско-енглескифразеолошкиречник, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
2002, стр. 322.

5) ConciseOxfordDictionary, Ninth edi tion, Cla ren don Press, Ox ford, 1997, p. 1452.

6) Правнаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1979, стр. 1101.

7) Во јин Ди ми три је вић и Ра до слав Сто ја но вић, Међународниодноси, Слу жбе ни лист СРЈ, 
Бе о град, 1996, стр. 298.

8) Војнилексикон, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 1981, стр. 444.



РадославГаћиновић Спољнинеоружаниоблициугрожавања...

109

ли ка угро жа ва ња. Прет ње су не по сред ни об ли ци угро жа ва ња обје-
ка та без бед но сти, чи ни лац кри зе или не ког су ко ба, вр ста при ти ска 
ко јим же ли да се ука же на мо гућ ност ште те или не ког зла са по зи-
ци је си ле да би се  објек ти прет ње при си ли ли на од ре ђе не уступ ке. 
Прет ње има ју ја сне, пред ви дљи ве и од ре ђе не об ли ке угро жа ва ња. 
Оне су увод у  рат, еко ном ске санк ци је или те ро ри стич ке на па де, и 
мо гу дра стич но на ру ши ти ка па ци тет си сте ма без бед но сти др жа ве 
пре ма ко јој су усме ре не. Прет ња је ко нач ни и нај ди рект ни ји део 
иза зо ва и ри зи ка.9)

ОФАНЗИВНОПРОПАГАНДНОДЕЛОВАЊЕ

Про па ган да је из раз ла тин ског по ре кла и по ти че од гла го ла 
propagare,  ко ји у срп ском пре во ду зна чи: ши ри ти, рас про сти ра ти. 
Си но ним за про па ган ду је тер мин про па га ци ја, та ко ђе из ве ден из 
гла го ла propagare. Овај тер мин је уста но вљен 1622. го ди не. На и ме, 
то се до во ди у ве зу са по зна том уред бом па пе Гре го ра XV, ко јом 
се уста но вља ва јед на во де ћа пап ска уста но ва за ши ре ње ка то лич-
ке ве ре (CongregatiodepropagandaFide).Ства ра ње во де ћег про па-
ганд ног те ла ка то лич ке цр кве 1622. го ди не, по че так је на стан ка мо-
дер не про па ган де. По че так де ло ва ња про па ган де у ме ђу на род ним 
од но си ма упра во је про пор ци о на лан с хи по те за ма о исто риј ском 
тре нут ку у ко ме су на ста ли ти од но си.  У исто риј ском сми слу из-
у ча ва ње фе но ме на про па ган де ор га ни зо ва но по чи ње тек по чет ком 
XX ве ка. Сту ди је о про па ган ди, ко је су  за по че те по чет ком два де-
се тих го ди на XX ве ка и пред ста вља ле су не ку вр сту пре те че со-
ци о ло шких сту ди ја о убе ђи ва њу.  Има ју ћи у ви ду рас ту ћи раз вој 
и ути цај ма сов них ме ди ја у то вре ме, као што су штам па, филм, а 
за тим и ра дио,  вр ло бр зо су уоче ни ефек ти ко је про па ган да има 
на из ме ни ста во ва и по на ша ња  љу ди ко ји су под врг ну ти ње ном 
ути ца ју.10) 

ДЕФИНИСАЊЕПРОПАГАНДЕ

Про па ган да је на мер ни и си сте мат ски по ку шај об ли ко ва ња 
пер цеп ци је и ма ни пу ли са ња са зна њем и по на ша њем у ци љу иза-

9) Де јан Ор лић, „Пој мов но од ре ђе ње иза зо ва, ри зи ка и прет њи у про це су пре о бли ко ва ња 
ме ђу на род не без бед но сти”,Војнодело, Бе о град, бр. 3/2004, стр. 91.

10) Ра до слав Га ћи но вић, „Про па ган да у људ ском дру штву”, Војнодело, Бе о град, про ле ће 
2012, стр. 47.
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зи ва ња ре а го ва ња ко је је у ин те ре су про па ган ди сте. Про па ган да 
је да кле, сми шље но ши ре ње иде ја, без кон крет не ак ци је од стра не 
по је дин ца, гру па или ин сти ту ци ја на из глед без упо тре бе гру бе си-
ле. Они ко ји вр ше про па ган ду на сто је, у раз ли чи тим до ме ни ма ус-
по ста ви ти или учвр сти ти сво ју до ми на ци ју на осно ву иде о ло ги ја 
за ко ју твр де да јој при па да ју.

Про па ганд на ак тив ност  увек пред ста вља јед ну вр сту из ма-
ни пу ли са не ко му ни ка ци је, уна пред осми шље не и ни ка ко спон та-
не или слу чај не, са тач но од ре ђе ном свр хом и са ци љем да вр ши 
ути цај у скла ду са ин те ре си ма по ши ља о ца, од но сно кре а то ра по-
ру ке.11) Ита ли јан ски те о ре ти чар Ми то (Mitto) сма тра да је „про па-
ган да исто што и тех ни ка со ци јал не пре си је ко ја те жи фор ми ра њу 
пси хо ло шких или со ци јал них гру па са је дин стве ном струк ту ром, 
а пре ко афек тив них и мен тал них ста ња  ин ди ви дуа.12) Аме рич ки 
пу бли цист Л. Мар тин од ре ђу је про па ган ду као „си стем ски по ку-
шај ути ца ја на љу де по мо ћу сред ста ва ма сов ног де ло ва ња, с ци-
љем ути ца ја на њи хо ве ми сли, а овим и на њи хо во по на ша ње у 
ин те ре си ма од ре ђе них гру па’’.13)  По зна ти фран цу ски на уч ник Жак
Елил(Jac qu es El lul) од ре ђу је про па ган ду као „скуп ме то да ко ји ма 
се слу жи не ка ор га ни зо ва на гру па ка ко би пси хо ло шким ма ни пу-
ла ци ја ма на ве ла ма су или по је дин ца, укљу че них у не ку ор га ни-
за ци ју, да узму ак тив но или па сив но уче шће у њи хо вој ак ци ји’’. 
„Без об зи ра на циљ и са др жи ну, про па ганд на ак тив ност пред ста-
вља план ски ор га ни зо ва но, сми шље но ши ре ње ра зно вр сних по ли-
тич ких, при вред них, кул тур них, ре ли ги о зних и дру гих иде ја, ми-
шље ња, по да та ка, ра ди ути ца ја на схва та ње и по на ша ње љу ди.’’14) 
Пропагандакаоспецифичниобликдруштвенекомуникацијеможе
седефинисатиикао„системскипокушајдасевршиутицајна
емоције, ставове, уверењаиакцијеодређенециљнепопулације у
сврхуидеолошке,политичкеиликомерцијалнеиндоктринације15),

11) Исто, стр. 21.

12) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град,  
2007, стр. 237.

13) Исто.

14) Во ји слав Ми ћо вић – Ма те Оруч, Југославијаииностранапропаганда, Тан југ, 1971, стр. 
7-8.

15) У сва ко днев ном го во ру,  ин док три на ци ја има пе жо ра ти ван сми сао. Ипак, број ни ауто-
ри, као што је Фројд, Фром, Адор но, Хорк хај мер, Бур ди је, Ра се рон, и оста ли, до во де 
со ци ја ли за ци ју до ин док три на ци је, у сми слу по ко ме дру штво ко је пу тем свих сво јих 
глав них ин сти ту ци ја од љу ди пра ве би ћа крот ка и по слу шна. Оно што је бит но ре ћи је 
да је со ци ја ли за ци ја са свим уоби ча је на и нео п ход на, сва ком људ ском би ћу, али да су у 
њој став ке ин док три на ци је, ите ка ко при сут не. Од нос из ме ђу со ци ја ли за ци је и ин док-
три на ци је, јед на је од ме ра  де мо крат ског ду ха сва ког си сте ма. Та ко да се ин док три на-
ци ја по ка зу је као скуп по сту па ка по мо ћу ко јих се обра зу ју осо бе спрем не да при хва те, 
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путемконтролисанетрансмисијеједностранихпорукапрекома-
совнихилидиректнихканаламедијскекомуникације.’’16) Иако има-
ју за јед нич ких еле ме на та, тре ба раз ли ко ва ти про па ган ду од ин док-
три на ци је. Ин док три на ци ја је ду го роч ни про цес, ко јим се пре ко 
по ро ди це и шко ле на сто ји на мет ну ти си стем зна ња, мо рал на на че-
ла и ба зич ни ме ђу људ ски од но си по ве за ни ко хе рент ном иде о ло ги-
јом. То је иде о ло ги ја ко ја при хва та схва та ња по ко јим су оправ да на 
сва сред ства са мо да би се по сти гао циљ.17) Ова иде о ло ги ја је у 
од ре ђе ним сег мен ти ма ком пле мен тар на са по ли тич ком ин док три-
на ци јом. Ђу ро Шу шњић, сма тра да је индоктринација  сва ко план-
ско, си сте мат ско и кон тро ли са но ши ре ње иде о ло ги је вла да ју ћих 
ели та и гру па ко јим оне по кри ва ју, оправ да ва ју и оја ча ва ју сво ју 
дру штве ну моћ и по ли тич ку власт, ка ко би мла де ге не ра ци је, пре-
ко вас пит но–обра зов ног си сте ма, усво ји ле ту иде о ло ги ју као вла-
сти ти си стем ин тер пре та ци је, ор јен та ци је и ак ци је, не осе ћа ју ћи 
по тре бу за дру га чи јим по гле дом на свет.18)  Ме ђу тим, пропаганда, 
де лу је на већ фор ми ра не лич но сти кроз кон крет не ак ци је с по зи-
ва њем на основ но иде о ло шко те о риј ско опре де ле ње. Про па ганд на 
ак тив ност мо же уну тра шња и спољ на. Спољ на про па ганд на ак тив-
ност је ве о ма ин тен зив на, струч но ис пла ни ра на и циљ но усме ре на. 
Она де лу је  про тив дру ге др жа ве  у ци љу  на ру ша ва ња ње ног ка па-
ци те та си сте ма без бед но сти. Њен основ ни циљ је ути цај на јав но 
мње ње дру ге др жа ве  ка ко би се код ве ћи не гра ђа на иза звао страх, 
зеб ња, де фе ти зам и сма њи ла од луч ност гра ђа на за од бра ну зе мље.

Про па ган да је да кле по сту пак ко ји се пр вен стве но за сни ва 
на убе ђе њу, као јед ном од су штин ских сред ста ва не ке по ли ти ке, 
ко ја је усме ре на пре ма др жа ви ко ја је ме та про па ганд ног де ло ва ња. 
Убе ђи ва ње је, да кле, сред ство по мо ћу ко јег се од убе ђе ног оче ку је 
став или по на ша ње по вољ ни по убе ђи ва ча на осно ву то га што су 
упо тре бље ни ствар ни или при вид ни ар гу мен ти. Ствар ни ар гу мент 
је став ко ји је за јед нич ки убе ђи ва чу и оно ме ко га тре ба убе ди ти.

као нај нор мал ни је, од нос го спо дар-роб, и да при хва те сво ју уло гу у окви ру тих истих 
од но са. Али не тре ба ве ро ва ти да ин док три на ци ја по ти че је ди но од оних ко ји вла да ју 
тим дру штвом. Она је уко ре ње на у за ко ни тим ин сти ту ци ја ма, али исто та ко и у оби ча-
ји ма, је зи ку, пред ра су да ма „фи ло зо фи ји’’ сва ко днев ног жи во та обич них љу ди. Чи тав 
свет узи ма уче шћа у ин док три на ци ји (Емил Влај ки, Бедницимодернитета, Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 2012, стр. 245), 

16) Nel lson, A. Ric hard: „So ur ces for Archivаl Re se arch on Film and Te le vi sion Pro pa gan da in 
the Uni ted Sta tes”, FilmHistory, Vol. 3, 1989, USA, str. 333.

17) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 238-239.

18) Ђу ро Шу шњић, „Идок три на ци ја„, Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре ме на ад ми-
ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 399–405.
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Пропаганда једакле,поступак,анесредство. По ред убе-
ђи ва ња про па ган ду нај че шће ка рак те ри ше претња, отво ре на или 
при кри ве на, ко ја без об зи ра ка ко се лан си ра са аспек та ду го роч не 
ана ли зе на ру ша ва  ка па ци тет си сте ма без бед но сти др жа ве пре ма 
ко јој е усме ре на. Ис ход про па ганд ног де ло ва ња мо ра обез бе ди ти 
да објект про па ган де за у зме же ље ни став и по на ша се у скла ду са 
њим, тј. да му из гле да као да је он сам, сво јом во љом до шао до од-
го ва ра ју ћег за кључ ка. Онјеманипулисандотемереданијеуста-
њудасамзакључује,макаринаосновупогрешнихпретпостав-
кииподутицајемтешкихпредрасуда. Од су штин ских сред ста ва 
про па ган да се  ко ри сти и обећањима. Од објек та про па ган де не 
тра жи се са мо да де лу је из убе ђе ња или стра ха, не го и у оче ки ва њу 
не ке на гра де. Ка рак те ри сти ка за про па ган ду, и оно што је одва ја 
од оста лих по сту па ка ко ји се пре те жно те ме ље на убе ђи ва њу, је сте 
ње на ме та, њен адре сат. Про па ган да ни је че сто упу ће на вла да ју ћој 
ели ти др жа ве ко јој је на ме ње на, тј. оним ко ји од лу чу ју. Ње ни чи-
ни о ци тек тре ба да де лу ју на њих. Правиобјектпропагандејеувек
некаширагрупа,којанијенавласти,мањииливећидеостанов-
ништвадржаве,илипакуодређенимситуацијамацелостановни-
штво,сациљемдасеистоусмерипротивдржавневластикојој
јеусуштиниофанзивнопропагандноделовањеспољаинамењено.
У струк ту ри са вре ме не про па ган де зна чај но ме сто има ју тех ни ке и 
са др жа ји про па ганд ног ко му ни ци ра ња. У ства ри, аде кват ни са др-
жај и ра зно вр сне тех ни ке про па ги ра ња не из о став не су ком по нен-
те сва ке ефи ка сне про па ганд не де лат но сти. Ко му ни ка ци ја, да кле, 
под ра зу ме ва по ку ша је раз ме не зна че ња кроз про цес сим бо лич ке 
ин тер ак ци је из ме ђу људ ских би ћа. Ко му ни ка ци ја се че сто де фи-
ни ше и као’’су штин ски жи вот ни про цес раз ме не кроз ко ји љу ди 
кре и ра ју, усва ја ју, пре но се и об ра ђу ју ин фор ма ци ју’’.19) Ко му ни ка-
ци ја се гра ди око од ре ђе не раз ме не ин фор ма ци ја ко ја исто вре ме но 
по се ду је  на ме ра ва но и опа жај но зна че ње.20) За раз ли ку од кла сич-
не ко му ни ка ци је, про па ган да же ли да по кре не по је дин ца, од но сно 

19) Garth , J, O Do nell, V.: PropagandaandPerssuasion, Pen guin Bo oks, 1998, USA, str. 26.

20) У те о ри ји се ко му ни ка ци ја де фи ни ше као про цес у ко ме по ши ља лац ша ље по ру ку при-
ма о цу кроз од ре ђе ни ка нал ко му ни ка ци је. Овај мо дел ко му ни ка ци је мо же би ти оства рен 
пу тем ли не ар них и  тран сак циј ских мо ду ла ко му ни ка ци ја. Јед ну од пр вих де фи ни ци ја 
ко му ни ка ци ја уста но вио је Ари сто тел, 333. го ди не пре но ве ере, ка да је ко му ни ка ци ју 
опи сао као про цес у ко ме су говорник, говорипублика глав не ком по нен те  ко му ни ка ци-
ског чи на. У но ви је вре ме, ли не ар ни  мо дел ко му ни ка ци је раз ви ли су Ше нон и Ви вер 
1949. го ди не, у сту ди ји по све ће ној елек тро ни ци пре ма њи хо вој де фи ни ци ји, глав не ком-
по нен те основ ног ко му ни ка циј ског про це са пред ста вља ју изворпо ру ке,порука,прено-
сник, сигналипрималац по ру ка. Њи хо ва по став ка основ ног ко му ни ка циј ског про це са се 
у те о ри ји ко ја се ба ви овом про бле ма ти ком, углав ном уз од ре ђе не ва ри ја ци је, при хва та 
и да нас као основ на ва ри јан та за де фи ни са ње ко му ни ка ци је у нај ши рем сми слу (Дар ко 
Та дић, Пропаганда,Spek trum Bo oks, Бе о град, 2005, стр. 27).



РадославГаћиновић Спољнинеоружаниоблициугрожавања...

113

ма се да де лу ју у же ље ном прав цу и то ис кљу чи во у се бич ном ин-
те ре су про па ган ди сте. С об зи ром да је то и ње на основ на свр ха, 
она се у про це су об ли ко ва ња и сла ња по ру ка при ма о ци ма не мо же 
осла ња ти на кла сич не на чи не ко му ни ка ци је ко ји по сво јој де фи ни-
ци ји те же да бу ду објек тив ни и не у трал ни.21)

Прак са по ка зу је да је за ам би ци о зне ак ци је по треб но нај пре 
ја сно фор му ли са ти иде о ло шку осно ву као ба зу за про па ганд но де-
ло ва ње. Њу тре ба опе ра ци о на ли зо ва ти, тј. раз би ти на ма њи број 
јед но став но схва тљи вих иде ја уну тар ко јих ће се по себ но на зна-
чи ти мањ ка вост ак ту ел не си ту а ци је где су мо гу ћа два об ја шње ња: 
Ако се ра ди о на ме ри да се сврг не по сто је ћа власт у др жа ви ко ја 
је ме та офан зив не про па ган де спо ља, он да је глав ни про па ганд на 
ак тив ност  спољ не офан зив не про па ган де ком про ми то ва ње по сто-
је ће вла сти пу тем  ра зних ве о ма уме шно сми шље них ин тер пре та-
ци ја у ко ји ма има де лић исти не, а ко је се ве о ма ла ко пам те и гра ђа-
ни ма из гле да ју на пр ви по глед као исти не, а  ако се ра ди о вла сти, 
за ко ју се за ла же спољ на про па ганд на ак тив ност, он да она на во ди 
све ус пе ле ак ци је ко је су до ве ле или ће до ве сти до на вод но  до бре 
си ту а ци је, где је још по треб но учи ни ти са мо тај на пор да би се 
на зна че ни про блем су штин ски ре шио. Уофанзивномпсихолошко–
пропагандномделовањупротивдржавеспоља,свакапорукамора
бити врло јаснаи једноставна,мултидисциплинарнообјашњена
ибенигна.Свакаречсемораучинитикрајњеразумљивом,мада
ћенекеречи иизразинужнотрпетиизвеснапомерањасмисла. 
Пред про па ганд но де ло ва ње зах те ва и фор ми ра ње из ве сног бро ја 
гру па чи ји ће чла но ви вр ши ти аги та ци ју по је ди них кључ них иде-
ја, и по ку ша ти ак ти ви ра ти што ве ћи број љу ди у раз ли чи те ак ци је. 
Сте пен на ру ше но сти ка па ци те та си сте ма без бед но сти др жа ве ко јој 
је про па ган да спо ља на ме ње на у мно го ме за ви си од то га ко ли ко 
про па ган дист по зна је оне ко ји ма се обра ћа. У тој ак тив но сти вр ло 
је зна чај на при пре ма це ло куп ног про па ганд ног ма те ри ја ла. По ли-
ти ко ло шке и прав не ана ли зе ће по ка за ти да је у пред ве чер је агре-
си је НА ТО на СРЈ и то ком агре си је во ђе на нај гру бља про па ган да 
про тив гра ђа на Ср би је.22)

Про па ган да ак ци ја зах те ва опе ра ци о на ли за ци ју ме то до ло-
ги је про па ганд ног де ло ва ња по тач но утвр ђе ном пла ну. Ак ци је су 
вр хун ски пла ни ра не и ко ор ди ни ра не. То по себ но ва жи за раз ли-
чи та сред ства јав ног ин фор ми са ња. Глав ни аги та то ри су од луч ни, 

21) Ра до слав Га ћи но вић, „По ли тич ка про па ган да – ефи ка сно оруж је у са вре ме ном ра ту”, 
Српскаполитичкамисао, бр. 2/2011, стр. 153.

22) Ра до слав Га ћи но вић, Угрожавањекапацитетабезбедностидржаве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 328. 
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си гур ни у на сту пу, ин ту и тив ни  и до вољ но флек си бил ни. У прак си 
про па ган да мо же по при ми ти раз не об ли ке ко ји, на при мер,  мо гу 
би ти за сно ва ни на глав ним ко му ни ка циј ским сред стви ма ко ја се 
ко ри сте у оба вља њу  од ре ђе ног ко му ни ка циј ског про це са. Ако се 
при хва ти прин цип да је про па ган да пре све га спе ци фи чан об лик 
ко му ни ка ци је, он да се у том сми слу про па ган да гло бал но мо же по-
де ли ти на активну и пасивнупро па ган ду. Ак тив на про па ган да је  
она вр ста ко му ни ка ци је ко ја у се би са др жи ме то де и тех ни ке ди-
рект ног по зи ва на ак ци ју, без об зи ра о ко јој вр сти из во ра по ру ке је 
реч(по ли ти ка, еко но ми ја...). С дру ге стра не, па сив ну про па ган ду 
пред ста вља ју по себ ни дру штве ни и со ци о ло шки ме ха ни зми као 
што су обра зов ни си стем, мо рал не и ста ту сне вред но сти од ре ђе не 
за јед ни це, за јед нич ки дру штве ни ми то ви, по ли тич ки и еко ном ски 
мо ду ли и оп ште ва же ћа пра ви ла, груп не нор ме и ко дек си по на ша-
ња усво је ни од стра не ве ћи не. Па сив на про па ган да је вре мен ски 
нео гра ни че на, спо ра, мно го пре фи ње на, и де лу је са мо на ко ре не 
људ ског дру штва. Ак тив на и па сив на про па ган да де лу ју у ком пле-
мен тар ном од но су  и јед на без дру ге не би мо гле да функ ци о ни шу. 
У те о ри ји су че сто при сут не и по де ле про па ган де на „цр ну’’, „бе-
лу’’ и „си ву’’ про па ган ду, по го то во у кон тек сту рас пра ва о рат ној 
про па ган ди или не ким ва ри јан та ма пси хо ло шког ра то ва ња. Тер мин 
‘‘бела’’ про па ган да се обич но упо тре бља ва ка да се го во ри о про па-
ган ди ко ја као из вор сво јих по ру ка ко ри сти ја сно обе ле же не из во-
ре ин фор ма ци ја као што су, ле гал не ра дио и ТВ ста ни це, од но сно 
но вин ске аген ци је и ка да се на пр ви по глед чи ни да је пла си ра на 
по ру ка исти ни та и за сно ва на на објек тив ним чи ње ни ца ма. „Црна’’ 
про па ган да је по јам ко ји се, углав ном, упо тре бља ва про тив др жа-
ве и ње них ин сти ту ци ја у ци љу ком про ми то ва ња и на ру ша ва ња 
си сте ма без бед но сти др жа ве и ње них гра ђа на ка да се про па ган да 
по ве зу је са ла жним из во ри ма ин фор ма ци ја, ра зним вр ста ма ис кри-
вљи ва ња и „при ла го ђа ва ња’’ исти не и по сто је ћих чи ње ни ца, као 
и ши ре њем из ми шље них ве сти и об ма на. Ова про па ган да че сто 
пред ста вља „ве ли ку лаж’’ укљу чу ју ћи све вр сте кре а тив них лу кав-
ства у по сти за њу же ље ног ци ља. „Сива’’ про па ган да, као и не ки 
об ли ци ис кри вљи ва ња ин фор ма ци ја су при лич но рас про стра ње ни 
фе но ме ни ко ји се на ла зе не где из ме ђу „цр не’’ и „бе ле’’ про па ган де. 
„Си ва’’ про па ган да се че сто на зи ва и  дез ин фор ма ци јом и оми ље но 
је сред ство у ко му ни ка ци ји ко ју прак ти ку је ди пло ма ти ја, као и раз-
не вр сте ин сти ту ци ја и зва нич ни ка ко ји се на ла зе у ком па ни ја ма, 
при др жав ним ин сти ту ци ја ма као  не ка вр ста по сред ни ка у ко му-
ни ка ци ји  и то ме слич но.23) Акосеприхватистановиштедапропа-

23) Дар ко Та дић, Пропаганда,Spek trum Bo oks, Бе о град, 2005, стр. 30-38.
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гандапредстављавештинуиметодубеђивањаљудскихгрупаили
појединаца–можесеговоритидајенасталапремеђународних
односа. То зна чи да је чо век ко ри стио про па ганд не по ступ ке у ме-
ђу на род ним од но си ма од њи хо вог на стан ка. 

МЕТОДЕ
ПСИХОЛОШКО-ПРОПАГАНДНОГ

ДЕЛОВАЊА

Ме то де пси хо ло шко-про па ганд ног де ло ва ња об у хва та ју си-
стем ак тив но сти и иза бра не пу те ве и на чи не ко ји ма се ути че на 
свест и по на ша ње љу ди ра ди по сти за ња од ре ђе них ци ље ва. Ове 
ме то де се мо гу кла си фи ко ва ти  у че ти ри гру пе:  методеизазива-
њаодређенихемоционалнихстања;методезаснованенаформи
садржаја;акционеметодеигласине.Методеизазивањаодређе-
нихстања  су усме ре на на ства ра ње и иза зи ва ње од ре ђе них емо-
ци о нал них ста ња ко ја су пра ће на и ка рак те ри стич ним об ли ци ма 
по на ша ња. У окви ру ове гру пе нај ти пич ни је су сле де ће ме то де: 
ме тод ства ра ња и под сти ца ња мр жње; ме тод за стра ши ва ња; ме тод 
иза зи ва ња но стал гич них осе ћа ња и  ди рект ни по зив и на го ва ра-
ње за пре да ју. Методстварањаиизазивањамржње као јед на од 
ба зич них људ ских емо ци ја усме ра ва се пре ма не ком кон крет ном 
објек ту, усло вља ва ју ћи спе ци фи чан на чин по на ша ња. Метод за-
страшивањаје усме рен на иза зи ва ње стра ха као спе ци фич ног и 
не при јат ног осе ћа ња ко ји се ис по ља ва на ра ци о нал но ра су ђи ва ње 
и не кон тро ли са но по на ша ње. То осе ћа ње је ре зул тат ра зно вр сних 
опа сно сти ко је се чо ве ку пре до ча ва ју у сми слу угро жа ва ња ње го-
вог те ле сног, пси хо ло шког и со ци јал ног ин те гри те та. Ко ри шће ње 
стра ха као пси хо ло шке осно ве за пси хо ло шко-про па ганд не ак тив-
но сти  за сни ва се на са зна њу да не кон тро ли са ни страх ума њу је 
кри тич ност и са мо и ни ци ја ти ву, спо соб ност за ра ци о нал но и ан га-
жо ва но по на ша ње у бор би. Методизазивањаносталгичнихосећа-
ња се за сни ва на ко ри шће њу емо ци је ту ге и жа ло сти ко је се ве зу ју 
за гу би так не че га што је за чо ве ков жи вот по себ но зна чај но и за 
што је он ја че осе ћај но ве зан. Обич но нај ја ча ту га на ста је услед 
одва ја ња од во ље не осо бе, по ро ди це и уже со ци јал не сре ди не. 
При ме на ове ме то де има за циљ сла бље ње вољ но-мо ти ва ци о ног 
еле мен та у чо ве ко вој лич но сти, што има ди рект ног од ра за на ње-
гов бор бе ни мо рал, скло ност де зер тер ству и де пре сив ном ста њу.24)

24) Ра до слав Га ћи но вић, „По ли тич ка про па ган да – ефи ка сно  оруж је у са вре ме ном ра ту”, 
Српскаполитичкамисао, бр. 2/2011, стр. 159-160.
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Методдиректногпозиваинаговарања запредају је ре до-
ван пра ти лац свих рат них су ко ба у исто ри ји ра то ва ња. За прак тич-
ну ре а ли за ци ју ме то да по зи ва ња и на го ва ра ња на пре да ју ко ри сте 
се гла сно го вор ни ци и дру га сред ства за пси хо ло шко-про па ганд на 
деј ства. Ова ме то да се на зи ва и ме то да по зи ва ња на де зер тер ство, 
што зна чи да је ве о ма упе ча тљи ва у про це су на ру ша ва ња ка па ци-
те та без бед но сти др жа ве про тив ко је је про па ганд на ак тив ност 
усме ре на.

Методезаснованенаформисадржајапод ра зу ме ва ју се ор-
га ни зо ва не ак тив но сти ко је се оства ру ју у ду жем и кон ти ну и ра ном 
пе ри о ду, са за дат ком да се ути че на мо ти ва ци ју, од но сно фор ми-
ра ње и ме ња ње ста во ва ма се. У окви ру ње мо гу ће је, као по себ-
не, из дво ји ти сле де ће ме то де: ме тод по на вља ња са др жа ја; ме тод 
упро шћа ва ња са др жа ја, ме тод на гла ша ва ња еле ме на та са др жа ја  
ин фор ма ци ја, ме тод ис кри вља ва ња еле ме на та са др жа ја и ме тод из-
ми шља ња еле ме на та са др жа ја.

Акционеметодесеод но се на при ме ну кон крет них и ка рак-
те ри стич них по сту па ка а ко је су не по сред но ве за не за ко ри шће ње 
рат не тех ни ке увр шта ва ју се у гру пу тзв. ак ци о них, од но сно по-
сред них ме то да, тј. ме то да ин ди рект ног пси хо ло шко-про па ганд ног 
де ло ва ња. Ре зул та ти њи хо ве при ме не ви дљи ви су по сред но, на кон 
од ре ђе них ак ци ја опе ра тив них је ди ни ца у от по чи ња њу агре си је. 
Ти пич ни пред став ни ци те гру пе је су сле де ће ме то де; извођење
препаднихакцијаикоришћењератнихзаробљеника.25)

Гласине су не и сти не или по лу и сти не ко је се пре но се нај-
јед но став ни јим пу тем: „од уха до уха’’, „у по ве ре њу’’, „у че ти-
ри ока’’. ...пра ће не по зна тим ре фре ном „је сте ли чу ли....’’, „зна те 
ли да...’’, „ре ћи ћу вам али да ни ко ме не ка же те’’,личенагрудву
снегаотиснутунизпланину,којакотрљајућисепостајелавина. 
Због то га су оне не са мо по себ на вр ста про па ганд них по ру ка, већ 
и по себ на про па ганд на ме то да. Њи хо ва ефи ка сност се те ме љи на 
пси хо ло шкој за ко ни то сти да чо век увек ис по ља ва ве ли ку за ин те-
ре со ва ност за оно што му се „саопштавауповерењу’’, и што се у 
ње му ја вља по тре ба да то, као зна чај но, са оп шти бли ским осо ба ма. 
Уко ли ко је си ту а ци ја не из ве сна, дра ма тич ни ја, уко ли ко са др жи ви-
ше опа сно сти, уто ли ко та пси хо ло шка за ко ни тост до ла зи ви ше до 
из ра жа ја. Про из вод њи гла си на ве о ма по го ду је дра ма тич ност рат-
них зби ва ња. Основ ни мо ти ви за на ста нак гла си на су страх, на да, 
мр жња и ра до зна лост. Сход но то ме пред мет гла си на су ис так ну те 
лич но сти и ва жни до га ђа ји. Цен три за про из вод њу гла си на пред у-

25) Исто, стр. 161. 
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зи ма ју све по треб не ме ре да би пра во вре ме но от кри ва ли осе тљи ве 
тач ке, а струч ња ци из по ну ђе них по да та ка из вла че за кључ ке, утвр-
ђу ју глав не те ме и кон тро ли шу гла си не. По себ но се во ди ра чу на о  
ефек ту де ло ва ња на пси ху чо ве ка. Мо же се из дво ји ти ви ше вр ста 
гла си не, као нпр. гла си не застрашивања,подривања,спонтанеи
организованегласине.  Јо зеф Ге белс, нај по зна ти ји ми ни стар про па-
ган де у исто ри ји, лич но је сми шљао об ма њи вач ке гла си не и на „лу-
кав’’ на чин их  про ту рао у јав ност. По знат је ње гов трик са ско ром 
„ин ва зи јом Бри та ни је’’, а ра ди ло се о ужур ба ним при пре ма ма за 
на пад на СССР. Да кле,  пси хо ло шко-про па ганд ни про из вод ко ји на 
људ ску пси ху де лу је као маљзо ве се гла си на.,оне се де ле нагласи-
нестраха;гласинене-известности;гласинемржње;обмањивачке
гласине;гласинежеља;сањалачке(носталгичне)гласине;гласине
радозналости;гласинебојазниистрепњеиГласинеонатприрод-
нимчудима.26)  

АГРЕСИВНИНАСТУПСТРАНИХ
ОБАВЕШТАЈНИХСЛУЖБИ

Оба ве штај на слу жба је по себ на ор га ни за ци ја др жав них ор-
га на, чи ја се де лат ност огле да у при ку пља њу и из у ча ва њу по да та ка 
о дру гим др жа ва ма. Об у хва та све струк ту ре дру штва и све дру-
штве не ак тив но сти (по ли тич ке, еко ном ске, вој не на уч но-тех нич ке 
и дру ге) др жа ве пре ма ко јој је усме ре на.27) 

Оба ве штај не ак тив но сти пред ста вља ју нео дво ји ви део по ли-
ти ке и на ту чи ње ни цу пр ви је ука зао НиколоМакијавели (1468 
– 1527), ко ји је отво рио но ву епо ху те о риј ско-по ли тич ке ми сли 
ство рив ши ти ме усло ве за екс пан зи ју ове де лат но сти.28) Дакле,
обавештајнаслужбаједруштвеноисторијскаикласноусловље-
наспецијализованаорганизацијакојауоквирусвогделокругарада
спроводитајне обавештајне, контраобавештајне и субверзивне
садржаје према виталним интересима противника, користећи
притомеспецифичнеметодеисредства,сациљемостваривања
одређенихполитичкихинтересаизаштитеунутрашњеиспољне
безбедности.29)

26) Дар ко Та дић, Пропаганда,Spek trum Bo oks, Бе о град, 2005, стр. 30-38;  Народнаармија, 
16. 1. 1992.

27) Војнилексикон, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 1981. стр. 336.

28) Исто,. стр. 90.

29) Ан дре ја Са вић,  Уводудржавнубезбедност, Ви ша шко ла уну тра шњих по сло ва Бе о-
град, 2002. стр. 42.
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Тер мин обавештајнаслужба у сва ко днев ној упо тре би има 
дво ја ко зна че ње:  под њим се под ра зу ме ва де лат ност усме ре на на 
при ку пља ње по себ но чу ва них по да та ка о ин сти ту ци ја ма дру гих 
зе ма ља или соп стве ним уну тра шњим про тив ни ци ма ко ји де лу-
ју тај но и то је по себ на др жав на ор га ни за ци ја ко ја та кве по дат ке 
при ку пља. Пре ма то ме, са др жај тер ми на оба ве штај на слу жба се 
под јед на ко од но си на де лат ност и ор га ни за ци ју ко ја се њо ме ба ви, 
чи не ћи та ко њи хо во је дин ство.  Из раз „слу жба” озна ча ва и гру пу 
љу ди ко ји вр ше не ке по сло ве у име за јед ни це, од но сно си но ним 
је за ор га ни за ци ју као ви ши сте пен учвр шћи ва ња вла сти, а ти ме и 
за јед ни це.30)

Пр ви пи са ни из вор о оба ве штај ној ак тив но сти се же око 4 
000 го ди на уна зад, бу ду ћи да су ар хе о ло зи, от ко па ва ју ћи остат ке 
гра да др жа ве Ма ри на ре ци Еуфрат (да на шња ис точ на Оба ве штај-
на слу жба се да нас де фи ни ше као спе ци ја ли зо ва на, ре ла тив но са-
мо стал на ин сти ту ци ја др жав ног апа ра та, овла шће на да ле гал ним, 
али и  тај ним сред стви ма и ме то да ма, при ку пља зна чај не оба ве-
штај не по дат ке и ин фор ма ци је о дру гим др жа ва ма или ње ним ин-
сти ту ци ја ма и мо гу ћим уну тра шњим про тив ни ци ма соп стве не др-
жа ве, по треб не за во ђе ње по ли ти ке зе мље и пред у зи ма ње дру гих 
по сту па ка у ми ру и у ра ту и да соп стве ном ак тив но шћу, са мо стал-
но или у са рад њи са дру гим др жав ним ор га ни ма, спро во ди део др-
жав них по ли тич ких ци ље ва зе мље. Из пој ма оба ве штај на слу жба, 
про ис ти че да су:оба ве штај не слу жбе  др жав не ор га ни за ци је и да 
су са став ни део др жав не упра ве;  оба ве штај ном слу жбом ру ко во-
ди нај у жи по ли тич ки врх зе мље (шеф др жа ве, свет ми ни ста ра, ко-
ми си ја пар ла мен та и др.); да су ре ла тив но са мо стал не у од но су 
на дру ге струк ту ре др жав ног апа ра та;  да ле гал ним, али и тај ним 
сред стви ма и ме то да ма, при ку пља ју по треб не по дат ке и  да су за-
ко ном овла шће не за ре а ли за ци ју сво је де лат но сти. Оба ве штај не 
слу жбе ве ли ких си ла има ју ис кљу чи во офан зив ни ка рак тер. На-
ста на и уоб ли ча ва ње оба ве штај не слу жбе по себ но је убр за ло че сто 
во ђе ње ра то ва ме ђу др жа ва ма. По ка за ло се да без до брог по зна-
ва ња про тив ни ка не ма ни успе ха у бор би. У по чет ку су по дат ке 
при ку пља ле ухо де и из ви ђа чи, не по сред но пре по чет ка и у то ку 
деј ста ва, али то ни је мо гло да за до во љи по тре бе ко ман до ва ња. Све 
сло же ни ји од но си ме ђу др жа ва ма на мет ну ли су по тре бу за ши рим 
ин фор ма ци ја ма о дру гим  зе мља ма, па је то до при не ло да се те де-
лат но сти про ши ре и на дру ге сег мен те дру штва. 31)

30) Са вић А. и др., Основидржавнебезбедности, МУП Ре пу бли ке Ср би је, 1998. стр. 43.

31) Ро дић, Сте ван, Обавештајнаслужбакаодруштвено-политичкакатегорија, Бе о град: 
ССУП, 1969, стр. 76; Лев ков, Ми ли во је Шпијунажапремамеђународномправусаосвр-
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От пор угње те не и екс пло а ти са не кла се вла да ју ћој, од са мог 
по чет ка је укљу чи вао при ме ну тај них за ве ре нич ких ме то да бор бе. 
То је зах те ва ло по тре бу да се у окви ру др жав ног апа ра та ство ри 
спе ци фич на ор га ни за ци ја ко ја би у зе мљи от кри ла та кве опа сне де-
лат но сти. У ка сни јим пе ри о ди ма ути ца ји спољ них и уну тра шњих 
чи ни ла ца, до ве ли су до убр за ног раз во ја и ја ча ња оба ве штај не 
функ ци је др жав ног апа ра та.

Раз вој оба ве штај не слу жбе те као је упо ре до са раз во јем и 
уса вр ша ва њем др жав ног апа ра та. У по чет ку је то би ла по вре ме на 
функ ци ја, ко ју су пре ма ука за ној по тре би (рат, уну тра шње по бу не 
и сл.), оба вља ле из бра не по вер љи ве лич но сти. Ме ђу тим, ства ра-
њем цен тра ли зо ва них др жа ва, у до ба ап со лу ти стич ких мо нар хи-
ја, оба ве штај на слу жба из ра ста од по вре ме не у стал ну си стем ску 
де лат ност од ре ђе них др жав них ор га на. Обавештајнаделатност,
дакле,  представља скуппланских, организованих и непрекидних
мераипоступакакојепредузимајуњениносиоци,радиоствари-
вања увида у стање, могућности и намере појединих држава и
појавакојесуобјектобавештајногистраживања,какобисена
основутихсазнањапредузималеодговарајућеактивностинапо-
литичком,економскомивојномплану.32)

При ку пља ње по да та ка о дру гим др жа ва ма је ве о ма сло жен 
по сао, јер су ти по да ци нај че шће до бро чу ва ни и за шти ће ни као 
тај на. Да би те по дат ке при ку пи ле оба ве штај не слу жбе су при ну ђе-
не да се ко ри сте ра зно вр сним тај ним сред стви ма и ме то да ма. Оне  
де лу ју агре сив но ка ко би из вр ши ле тај ни про дор на ту ђу те ри то-
ри ју и са њих ство ри ли си гур не и по у зда не из во ре ин фор ма ци ја, 
угро жа ва ју ћи сво јим, агре сив ним на сту пом и по на ша њем без бед-
ност дра же и ње них гра ђа на. Оба ве штај на де лат ност се од ви ја 
кроз оба ве штај ни по сту пак (ци клус), ко ји об у хва та: пла ни ра ње и 
ор га ни зо ва ње; при ку пља ње по да та ка; об ра ду по да та ка и про це ну 
и до ста вља ње и ко ри шће ње по да та ка. Оба ве штај ном де лат но шћу 
се нај ши ре и нај ин тен зив ни је ба ве ве ли ке си ле и  та је де лат ност у 
функ ци ји њи хо ве хе ге мо ни је.33)

Оба ве штај ну де лат ност зе ма ља та квог опре де ље ња  и де ло-
ва ња у ме ђу на род ним од но си ма ка рак те ри шу број не спе ци фич но-

томнапраксудржавапослеIIсветскограта (док тор ска ди сер та ци ја), Бе о град, из да ње 
ауто ра, 1965, стр. 76.

32) Са вић, Ан дре ја,Уводудржавнубезбедност, Бе о град: ВШУП, 2000, стр. 42-43; Де лић, 
Ми лан, „Појмовноодређењеобавештајне активностииобавештајне службе„, Без-
бедност, год. 39, бр. 1/1997, стр. 111-128.

33)  Ра до слав Га ћи но вић, Угрожавањекапацитетабезбедностидржаве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 341, 
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сти, а нај зна чај ни је су34): не по сто је ква ли та тив на и кван ти та тив на 
огра ни че ња у при ба вља њу ин фор ма ци ја, ни ти у по гле ду број но-
сти од го ва ра ју ћег ка дра,  тех нич ких и фи нан сиј ских мо гућ но сти и 
упо тре бље ног вре ме на;  не за ми сли во је од у ста ја ње од при ба вља-
ња не ке нео п ход не ин фор ма ци је са мо за то што се до ње не мо же 
до ћи на до зво љен, ле га лан, на чин; оба ве штај на де лат ност се пр-
вен стве но спро во ди уз по моћ љу ди, од но сно не ма оба ве штај не де-
лат но сти без ква ли тет не аген тур не мре же;   ре зул та ти оба ве штај не 
де лат но сти тре ба да омо гу ће да се про дре у про тив ни ков на чин 
раз ми шља ња, да се ути че на ње го ве од лу ке, да се иден ти фи ку је 
и да се про дре у ње гов оба ве штај но-без бед но сни си стем и   оба-
ве штај на де лат ност се не мо же по сма тра ти одво је но од по ли ти ке, 
од но сно она тре ба да омо гу ћи вла ди да пре ма про тив ни ку во ди 
спољ ну по ли ти ку на гра ни ци из ме ђу ди пло мат ских по сту па ка и 
отво ре не ин тер вен ци је.

На ве де не спе ци фич но сти то ко ва оба ве штај не де лат но сти, 
осим што ука зу ју на не пре кид ност оба ве штај ног ци клу са (пла ни-
ра ње и ор га ни зо ва ње, при ку пља ње, об ра да и ко ри шће ње по да та-
ка), раз от кри ва ју суб вер зив ну уло гу др жа ве у од но су на зе мље и 
на ро де пре ма ко ји ма има хе ге мо ни стич ке и дру ге ци ље ве и ин те-
ре се. 

Нај гру бљи ме тод де ло ва ња стра них оба ве штај них слу жби 
је „Субверзивнаделатност’’ ко ја је усме ре на на ме ња ње ста ња у 
дру гим зе мља ма. То се ис по ља ва у раз ли чи тим об ли ци ма суб вер-
зив ног де ло ва ња, а има за циљ да се оја ча ју соп стве не по ли тич ке 
и дру ге по зи ци је у зе мља ма за ко је су за ин те ре со ва не. До ја ча ња 
соп стве ног ути ца ја у дру гим зе мља ма мо же се до ћи на два на чи на:  
пру жа њем ра зно вр сне по др шке угро же ним ре жи ми ма чи ја им по-
ли ти ка од го ва ра и  тај ним ор га ни зо ва њем пре вра та ра ди до во ђе ња 
на власт по ли тич ких исто ми шље ни ка. Овај об лик де ло ва ња оба ве-
штај них слу жби на ро чи то је до шао до из ра жа ја у пе ри о ду по сле 
Дру гог свет ског ра та и још тра је и са став ни је део по ли ти ке во де-
ћих свет ских си ла.Ова ак тив ност са др жи: ства ра ње и обез бе ђи ва-
ње по ли тич ких и дру гих по зи ци ја у дру гим др жа ва ма, уз на сто ја ње 
да се па ра ли ше ути цај не ке тре ће др жа ве; оку пља ње и ор га ни зо ва-
ње по ли тич ке и дру ге еми гра ци је стра них зе ма ља, усме ра ва ње и 
под стре ки ва ње те еми гра ци је на не при ја тељ ско де ло ва ње и, евен-
ту ал но, на рат на деј ства про тив њи хо ве ма тич не до мо ви не; спро во-
ђе ње ра зно вр сних ди вер зи ја и са бо та жа, сра чу на тих на на но ше ње 
не ми ра и не си гур но сти у тој др жа ви као и  сла бље ње од брам бе них 

34) Ми јал ков ски М., „Оба ве штај на де лат ност у оства ри ва њу до ми на ци је у ме ђу на род ним 
од но си ма”, Војнодело, бр. 45/95, стр. 79-80.
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и дру гих по тен ци ја ла су прот не стра не и фор ми ра ње, ор га ни зо ва-
ње, опре ма ње и об у ча ва ње од ре ђе них сна га на ме ње них за суб вер-
зив на деј ства на те ри то ри ја ма дру гих зе ма ља и њи хо во при пре ма-
ње за упо тре бу у ми ру и у ра ту.35)

МЕТОДЕСУБВЕРЗИВНОГДЕЛОВАЊА
ОБАВЕШТАЈНИХСЛУЖБИ

Оба ве штај не слу жбе во де ћих си ла на сто је да на осно ву оба-
ве штај них по да та ка  из вр ше и за дат ке на пла ну пре врат нич ког де-
ло ва ња у дру гој зе мљи. Део по сло ва пре врат нич ког де ло ва ња из вр-
ша ва оба ве штај на слу жба, а у не ким слу ча је ви ма је и не по сред ни 
из вр ши лац. Она је, сва ка ко, основ на ка ри ка од ко је за ви си на чин 
при пре ма ња и ор га ни зо ва ња тог де ло ва ња. Ме то де ко је оба ве штај-
на слу жба при ме њу је  при из вр ша ва њу ових за да та ка има ју ви сок 
сте пен тај но сти  и бру тал но сти. Методе субверзивног деловања
спроводесекрозизазивање и ко ри шће ње кри за; суб вер зив ну про-
па ган ду; те ро ри зам; са бо та же; ди вер зи је, упо тре бу спе ци ја ли зо ва-
них сна га и на сил ни пре врат.

Изазивањеикоришћењекриза је та ква ме то да где оба ве штај-
не слу жбе на сто је да ве штач ки ство ре  или ис ко ри сте по сто је ћу 
кри зну си ту а ци ју у дру гим зе мља ма пре ма ко јој се вр ши суб вер-
зив на де лат ност. Ко нач ни ре зул тат ко ри шће ња кри за у не кој зе-
мљи мо же би ти др жав ни удар или пре ла зак на спе ци ја ли зо ва не ак-
тив но сти. У слу ча ју др жав ног уда ра, стра на оба ве штај на слу жба, 
на сто ји да се ин фил три ра у ору жа не сна ге до тич не зе мље, сна ге 
без бед но сти, сна ге ути цај них по ли тич ких ор га ни за ци ја, др жав не 
ор га не и слич но, ка ко би се чин др жав ног уда ра из вео у што кра ћем 
ро ку и без ве ли ких по тре са и ком пли ка ци ја.

Субверзивна пропаганда као ме то да ра да оба ве штај не слу-
жбе са др жи про па ган ду и де мон стра ци ју си ле. У овој ме то ди оба-
ве штај не слу жбе пла ни ра ју ак ци је ко је су ве о ма сми шље не, али 
не ја сне за ве ли ки број љу ди на пад ну те зе мље. Ова ме то да се ис по-
ља ва  у си ту а ци ји ка да се ве што про ту ра ју  ода бра не ин фор ма ци-
је, ве сти, са оп ште ња и гла си не; ор га ни зу ју раз не де ба те, ску по ви, 
кон фе рен ци је са по ли тич ким исто ми шље ни ци ма рас ту ра ју се ра-
зни ча со пи си, но ви не, бил те ни и фил мо ви не при ја тељ ске са др жи-
не;  ути че се на са др жај по је ди них ин фор ма ци ја и пу бли ка ци ја ко је 
се пре но се у јав ност, при че му се ко ри сте по зи ци је у сред стви ма 

35) Ра до слав Га ћи но вић, Угрожавањекапацитетабезбедностидржаве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 351. 
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јав ног ин фор ми са ња и  ини ци ра ју од ре ђе не ак ци је прет њом  си ле 
(по кре ти ору жа них сна га пре ма др жав ној гра ни ци, из во ђе ње ве-
жби и ма не ва ра, по вре да др жав не гра ни це, ва зду шног про сто ра) и 
слич но. Основ ни циљ при ме не ове ме то де је сте да се иза зо ве не по-
ве ре ње и по мет ња  код гра ђа на и до ча ра ути сак  ма сов ног не за до-
вољ ства. Тероризам се као ме то да оба ве штај не слу жбе  при ме њу је 
у си ту а ци ји кад ру ко во ди о ци оба ве штај не слу жбе оце не да ће на 
тај на чин по сти ћи од ре ђе не ре зул та те. Саботажа се као ме то да 
нај че шће при ме њу је у при вред ним де лат но сти ма дру гих зе ма ља, 
тј. ка да је циљ оба ве штај них слу жби да се део еко ном ског си сте ма 
зе мље или др жав не де лат но сти до ве де до по ре ме ћа ја или рас па-
да. Са бо та жа се, обич но, ма ни фе сту је у: не из вр ше њу пла ни ра них 
рад њи на вре ме; успо ра ва њу не ког про це са (про из вод ње, са о бра-
ћа ја и сл.) и на но ше ња гу бит ка и раз ви ја ња не по ве ре ња оба вља њу 
уна пред пред ви ђе них рад њи у на ме ри да се по сред ним на чи ном 
на не се ште та, уне се за бу на и слич но. 36)

Специјализованеснаге оба ве штај не слу жбе ко ри сте ка да се 
за то стек ну по вољ ни ме ђу на род ни, по себ но уну тра шњи усло ви у 
зе мљи ко ја се на па да. Ова ме то да је нај ек стрем ни ја у под ри вач кој 
де лат но сти и увод је у  вој ну ин тер вен ци ју.  До упо тре бе спе ци ја-
ли зо ва них сна га до ла зи ка да је уну тра шње ста ње зе мље до кра ја 
не ста бил но (оп ште не за до вољ ство на ро да, со ци јал ни не ми ри, ма-
сов не де мон стра ци је, по бу на и сл.). и има из гле да за успех.37)

Насилнипреврат као за ме на јед не вла да ју ће гар ни ту ре дру-
гом, пред ста вља крај ни циљ пре врат нич ке де лат но сти оба ве штај-
не слу жбе. Ова ме то да се ја вља као ре зул тат си сте мат ске при ме не 
свих на ве де них ме то да уну тра шњег под ри ва ња, иако то не мо ра да 
бу де прак са. Има слу ча је ва да се, по сред ством ути цај них и ам би-
ци о зних „по ли тич ких при ја те ља” и њи хо вим тај ним ор га ни зо ва-
њем и ве штим ру ко во ђе њем, пуч или др жав ни удар из ве ду бр зо, 
из не над но, јед но став но и ши ра јав ност ста ви пред свр шен чин. 
Ова ме то да се мо же ре а ли зо ва ти у оним зе мља ма где је си ту а ци ја 
крај ње не ста бил на, а по сто је ћи ре жим ни је учвр стио власт.38)

36) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункција државе, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 284-285; Ба ја гић, M. Методика обавештајног рада, Кри ми на ли-
стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2010, стр. 45-51; Ho o ver, Her bert,Commissionon
OrganizationoftheExecutiveBranchoftheGovernment:IntelligenceActivities, Re port to 
Con gres, Ju ne, 1955, p. 26. In: Ran som, Ha rry Ho we, CentralIntelligenceandNationalSe-
curity, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1959, p. 6. 

37) Ра до слав Га ћи но вић, Угрожавањекапацитетабезбедностидржаве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 354. 

38) DictionaryofUnitedStatesMilitaryTermsforJointUsage, Was hing ton D.C.: De part ment of 
the Army, Navy, and Air For ce, May 1955, p. 53; Pin ker ton,  Roy H., „The Ro le of In tel li gen-
ce in Po licyma king„, MilitaryReview, Vol. XLVI, No. 7, July 1996, p. 41.
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RadoslavGacinovic

EXTERNALNON-ARMEDFORMS
OFIMPERILMENTOFTHE
STATESECURITYCAPACITY

Sum mary
This pa per is an at tempt of aut hor of the pa per pri ma rily to clas sify and 
then to de fi ne non-ar med ex ter nal forms of im pe ril ment of the sta te se-
cu rity ca pa city and al so to un der li ne im pe ril ment for in te gral se cu rity 
of the sta te that is co ming from a se e mingly in no cent ac ti vity of cer tain 
ex ter nal gro ups and or ga ni za ti ons. The aut hor of the pa per ar gu es that 
non-ar med forms of im pe ril ment of the sta te se cu rity ca pa city are pri-
ma rily mi li tary pres su re, thre at, of fen si ve pro pa gan da ac ti vi ti es and ag-
gres si ve per for man ce of fo re ign in tel li gen ce ser vi ces. It is very im por-
tant to un der li ne al so that the ex ter nal non-ar med forms of im pe ril ment 
are al ways or al most al ways a pre lu de to emer gen ce of ar med forms 
of im pe ril ment of se cu rity. Ob jec ti ve – task of the non-ar med ex ter nal 
forms of im pe ril ment of se cu rity is pre pa ra tion of „the fi eld” for, for 
exam ple, a mi li tary in ter ven tion or ag gres sion on so me sta te which is 
tar get of the vi o len ce. This pa per is al so a war ning to the sta tes as well 
as to the Uni ted Na ti ons that the ex ter nal non-ar med forms of im pe ril-
ment of se cu rity must be tre a ted in ac cord with the im pe ril ment co ming 
from them. The systems of se cu rity of sta tes must bu ild up in stru ments 
for early re cog ni tion of ag gres si ve ness and co vert vi o len ce in ac ti vity 
of va ri o us ex ter nal ser vi ces and or ga ni za ti ons. Such ex ter nal ac ti vity 
must be in cri mi na ted by both the Sta te le gi sla tion and le gal do cu ments 
of the Uni ted Na ti ons.
Key Words: im pe ril ment, mi li tary pres su re, thre at, pro pa gan da, in tel li gen ce 

ser vi ces
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2/2005.

Co ser Lo u is, Functions of SocialConflict, The Free Press, New York, Coh ti er-
Mac mil lian Ltd, Lon don, 1996.
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Resume
Ex ter nal non-ar med forms of im pe ril ment of se cu rity are mi li tary 

pres su re, thre at, of fen si ve pro pa gan da ac ti vity and ag gres si ve per for-
man ce of fo re ign in tel li gen ce ser vi ces. Im pe ril ment is a form of con cre-
ti zed im pe ril ment for cer tain parts and su bjects of so ci ety by sub stan-
ti ally pre dic ta ble for ces aga inst which it is pos si ble to un der ta ke ac ti ve 
and pas si ve me a su res of se cu rity and pre ven tion and ac tual pro tec tion 
and me a su res of ac com panying (post)-pro tec tion. In hu man so ci ety 
im pe ril ment (thre at) as an ac ti vity and im pe ril ment (vul ne ra bi lity) as 
si tu a tion are do mi nant forms of im pe ril ment and the ir ori gins are in so-
ci ety and so ac ti vity of one gro up of su bjects is di rec ted aga inst anot her 
gro up of pe o ple with a cer tain ob jec ti ve. For pur po se of pre ven tion of 
im pe ril ment of so ci ety the re are for med systems of pro tec tion aga inst 
the im pe ril ment or the re are for med systems of se cu rity. All mo dern 
systems of se cu rity, re gar dless of the way and ob jec ti ve of the ir or ga ni-
za tion, are a form of or ga ni za tion of so ci ety for pur po se of pro tec tion 
of its vi tal in te rests and va lu es. The ir or ga ni za tion be gins by two ba sic 
qu e sti ons: from who and from what it is ne ces sary to pro tect so ci ety 
and in which way it is ne ces sary to di rect su bjects of se cu rity system 
for pur po se of ac com plis hing a ba sic ob jec ti ve of exi sten ce of so ci ety. 
A ba sic lin gu i stic ex pres si on „im pe ril ment of se cu rity” en com pas ses 
me a ning of a pre mi se that in lo gi cal sen se is not a sta te ment, be ca u se it 
do es not ex press a va lue jud gment (as it do es not deny the oc cur ren ce 
of se cu rity thre at, ne it her it con firms it, but it only im pli es the pos si bi-
lity of events.) Each sta te that ca res abo ut its own se cu rity and ima ge 
wor ldwi de do es bu ild up a se cu rity system which is ca pa ble of early 
re cog ni tion and pre ven tion of all forms of im pe ril ment of its in te gral 
se cu rity. Hen ce, this term „im pe ril ment of se cu rity” has a lo gi cal – le-
xi cal me a ning in the ex pres si on as to „thre a ten so me body by dan ger”, 
that is, „to bring so me body in to a sta te of exi sten ti al un cer ta inty” or „to 
bring in to un cer ta inty so met hing that so me o ne has got and has ac hi e-
ved and which is a va lu a ble and pro tec ted mat ter (wel fa re)”. Im pe ril-
ment of se cu rity can be do ne in tec hni cal-physi cal sen se (se cu rity in a 
wor king pla ce, se cu rity in the traf fic, etc.), but al so in spi ri tual, mo ral, 
cul tu ral and every ot her sen se. Va ri o us forms of im pe ril ment of so ci-
ety and its va lu es ha ve been emer ging sin ce the be gin ning of so ci ety. 
Thro ug ho ut hi story all so ci e ti es ha ve been ex po sed to the ir im pe ril ment 
in va ri o us forms and ran ges. In the be gin ning the ir sur vi val had been 
im pe ri led, and then fol lo wed im pe ril ment of the ir so cio-eco no mic and 
cul tu ral de ve lop ment. The re fo re it is ne ces sary to un der li ne that the re is 
no con sen sus over de fi ni tion of the no tion „im pe ril ment”, be ca u se the 
no tion has been the o re ti cally ex pla i ned and in use in prac ti ce in va ri o us 
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dif fe rent ways. The re fo re re gar ding ma jo rity of de fi ni ti ons of the no-
tion of im pe ril ment it is pos si ble to find cer tain ob jec ti ons, as they are 
a con se qu en ce of ge ne ra li za ti ons for pur po se of sim ple de ter mi na tion 
(de fi ni tion) of sub stan ce of this no tion. In re gard to this, the no ti ons 
may ha ve dif fe rent le vels of ge ne ra li za tion, which cer ta inly de pends of 
the pur po se for its de fi ni tion (the o re ti cal, prac ti cal, edu ca ti o nal, etc.) 

* Овај рад је примљен 05. фебруара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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МладенБајагић
Криминалистичко-полицијскаакадемијауБеограду

НЕОЛИБЕРАЛНИ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМУ

МЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА
ИСТУДИЈАМАБЕЗБЕДНОСТИ*

Сажетак
Као сво је вр сна до град ња нај ши рих ли бе рал них по ли тич ких 

схва та ња, нео ли бе ра ли зам и нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам су 
је дан од кључ них те о риј ских при сту па уну тар на у ке о ме ђу на род-
ним од но си ма и сту ди ја без бед но сти о раз у ме ва њу ме ђу на род не 
(без бед но сне) ствар но сти у дру гој по ло ви ни XX ве ка. Има ју ћи у 
цен тру па жње анар хич ну струк ту ру ме ђу на род ног си сте ма, нео ли-
бе ра ли и нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти, при хва та ју ћи и не ке 
основ не по став ке нео ре а ли зма, на гла ша ва ју зна чај ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја и ре жи ма у ус по ста вља њу и одр жа ва њу са рад ње из-
ме ђу др жа ва као ра ци о нал них ак те ра, ко је кроз ту са рад њу пре све-
га те же оства ри ти ап со лут ну до бит, у од но су на (нео)ре а ли стич ке 
ста во ве о пре о вла да ва ју ћем зна ча ју ре ла тив не до би ти за др жа ве и 
њи хо ве уско-се бич не ин те ре се. Оштра де ба та из ме ђу нео ли бе ра ла 
и нео ре ли ста (нео-нео де ба та) обе ле жи ла је те о ри ју ме ђу на род них 
од но са и сту ди је без бед но сти по след њих де це ни ја, али се ни да нас 
не на зи ре њен ко на чан ис ход. Тим пре, јер са вре ме на ме ђу на род-
на по ли тич ка и без бед но сна ствар ност, на осно ву кон крет них при-
ме ра из ме ђу на род не прак се до во ди у пи та ње го то во све ста во ве 

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та «Развојинституцио-
налнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеорганизованомкри-
миналуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција». Про је кат фи нан си ра Ми-
ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045), а ре-
а ли зу је Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014).
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нео ли бе рал них ин сти ту ци о на ли ста, пре све га мо ти ве, усло ве, нор-
ме, пра ви ла и про це ду ре ус по ста вља ња и одр жа ва ња те са рад ње и 
искре но по на ша ње др жа ва у тим аран жма ни ма. Ис ку ства го во ре да 
су до са да шњи ус по ста вље ни об ли ци са рад ње из ме ђу др жа ва би ли 
и ко ри сни и штет ни за др жа ве, јер их, из ме ђу оста лог, по себ но од-
ли ку ју на сто ја ња моћ них др жа ва да ума ње на ци о нал не без бед но-
сне ка па ци те те сла би јих др жа ва и че сто оства ре хе ге мо ни стич ке 
ци ље ве на њи хо ву ште ту. 
Кључ не ре чи: др жа ве, ме ђу на род не ин сти ту ци је, нео ли бе ра ли зам, нео-

ре а ли зам, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам, на ци о нал на 
без бед ност, са рад ња у без бед но сти.

РАЗВОЈИОСНОВНЕПОСТАВКЕ
НЕОЛИБЕРАЛИЗМАИНЕОЛИБЕРАЛНОГ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

 Нео ли бе ра ли зам, као по се бан те о риј ски пра вац у раз у ме-
ва њу свет ске по ли ти ке1), пред ста вља до град њу и мо ди фи ка ци ју 
ли бе рал них те о ри ја, ма да по сто је ми шље ња да нео ли бе ра ли зам 
зна чај но од сту па од из вор них по став ки ли бе ра ли зма.2) Нео ли бе-
рал ни при ступ у те о ри ји ме ђу на род них од но са у цен тру свог ин-
те ре со ва ња има ап со лут не вред но сти и до бит/ко рист др жа ва (еко-
ном ске, стра те шке, без бед но сне, и др.), и ве о ма ма ли зна чај да ју 
ре ла тив ним ве ли чи на ма, за ко је се, по ње му, за ла же (нео)ре а ли-
стич ка шко ла ме ђу на род не по ли ти ке. Из угла сту ди ја без бед но сти 
нео ли бе ра ли зам ис тра жу је на чи не на ко је ме ђу на род не ин сти ту-
ци је и ре жи ми уна пре ђу ју ме ђу на род ну са рад њу ге не рал но, ти ме 
и са рад њу у без бед но сти.3) Ње му срод не ин сти ту ци о на ли стич ке 
сту ди је у окви ру ме ђу на род них од но са сма тра ју да је на ста нак ме-
ђу на род них ин сти ту ци ја по сле ди ца де ло ва ња на ци о нал них др жа-
ва као ак те ра си стем ског/ме ђу на род ног ни воа, ко је на сто је уве ћа-
ти сво ју моћ и оства ри ти сво је се бич не ин те ре се, од но сно уве ћа ти 

1) О ли бе ра ли зму као те о риј ском из во ри шту нео ли бе рал них схва та ња оп шир ни је у: С. Пе-
ри шић, “Ли бе ра ли зам в.с. де мо кра ти ја: Огра ни ча ва ње по ли тич ке де мо кра ти је - ис ко рак 
ка из град њи гло бал ног ни хо ли стич ког дру штва”, Српскаполитичкамисао, 2009, год. 
16, вол. 25,  бр. 3, стр. 63-82.

2) З. Го лу бо вић, “Еле мен ти кри ти ке нео ли бе рал ног мо де ла тран зи ци је”, Социолошкипре-
глед, 2004, вол. XXXVI II, 1-2, стр. 7.

3) Ви ди: Ч. В. Ке гли, Јр. и Ј.Р. Вит коф, Светскаполитика-трендитрансформација, Цен-
тар за сту ди је Ју го и сточ не Евро пе, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ди пло мат ска ака де ми-
ја, Бе о град, 2004, стр. 96-97.
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соп стве ну без бед ност у од но су на дру ге др жа ве.4) Основ на ана ли-
тич ка прет по став ка нео ли бе ра ли зма (и нео ли бе рал ног ин сти ту ци-
о на ли зма) је по сто ја ње Вест фал ског мо де ла ме ђу на род ног си сте-
ма, у ко ме су др жа ве ра ци о нал ни ауто ном ни ак те ри, ко ји сту па ју 
у сло же не и ра зно вр сне (еко ном ске, по ли тич ке и др.) ме ђу соб не 
од но се на сто је ћи из њих из ву ћи ап со лут ну до бит.

Глав не смет ње ус по ста вља ња и одр жа ња са рад ње из ме ђу др-
жа ва у анар хич ни ом ме ђу на род ном си сте му5) по нео ли бе ра ли ма су 
страх од ва ра ња и из да ја/де зер тер ство. Тај страх спре ча ва са рад њу, 
чак и ка да ра ци о нал не др жа ве ра де за јед но на обо стра ну ко рист. 
Из лаз из тог за ча ра ног кру га по нео ли бе ра ли ма је у ја ча њу ме ђу-
на род них ин сти ту ци ја и ре жи ма, ко ји ре ша ва ју про блем стра ха на 
три раз ли чи та на чи на. Пр во, ин сти ту ци је и ре жи ми ства ра ју осе ћај 
прав не од го вор но сти (осе ћај оба ве зе из ме ђу др жа ва да се при др-
жа ва ју утвр ђе них пра ви ла и спо ра зу ма). Дру го, ин сти ту ци је и ре-
жи ми сма њу ју тро шко ве тран сак ци ја из ме ђу др жа ва, и обез бе ђу ју 
тран спа рент ност и ин фор ма ци је о др жав ним ак ци ја ма, што је им 
је и нај ва жни ја функ ци ја. При ме ра ра ди, ко нач ни циљ ре жи ма је да 
сма њи не из ве сност у си сте му, чи ме се омо гу ћа ва др жа ва ма да ви-
ше и ис кре ни је са ра ђу ју, при че му се ефек ти анар хи је убла жа ва ју.6) 

Нео ли бе ра ли ви де др жа ве као са мо-за ин те ре со ва не ак те ре 
(ра ци о нал не его и сте/ rationalegoists) у анар хич ном ме ђу на род ном 
си сте му, из ме ђу ко јих је мо гу ћа са рад ња кроз де ло ва ње ме ђу на-
род них ин сти ту ци ја и ре жи ма, чи ме се убла жа ва ју не га тив ни ефек-
ти анар хи је. Иако је по њи ма са рад њу у без бед но сти мно го те же 
по сти ћи. од са рад ње у дру гим обла сти ма, ко лек тив на без бед но сна 
струк ту ра пре ма нео ли бе ра ли ма се мо же из гра ди ти и у анар хич ном 
си сте му, док нео ре а ли сти за го ва ра ју рав но те жу сна га и са ве зе као 
оквир до сти за ња без бед но сти. Над ле жност и моћ ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја и ре жи ма за ви си од др жа ва и њи хо ве про це не ко ли-
ко их ме ђу на род не ин сти ту ци је и ре жи ми мо гу “оја ча ти”, ну де ћи 
им про стор за раз ме ну ин фор ма ци ја што во ди “уза јам но ко ри сним 
спо ра зу ми ма” са дру гим ак те ри ма си стем ског ни воа.7) 

Моћ и до мет ме ђу на род них ин сти ту ци ја за ви си од про ра-
чу на/про це не др жа ва као си стем ских ак те ра ко је, кроз де ло ва ње 

4) R.O. Ke o ha ne, AfterHegemony:CooperationandDiscordintheWorldPoliticalEconomy, 
Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1984, pp. 12-13.

5) Упо ре ди: Д.Р. Си мић, “Уз бур ка ност у гло бал ној по ли ти ци (Од ме ђу на род ног по рет ка до 
гло бал ног сру штва)”, Српскаполитичкамисао, 2008, год. 15, вол. 22, бр. 4, стр. 17. 

6) M. Grif fiths, T. O’Cal lag han and S.C. Ro ach, InternationalRelations:TheKeyConcepts (Se-
cond Edi tion), Ro u tled ge, New York, 2002, pp. 282-283.

7)  Ibid.
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у ин сти ту ци ја ма и де ло ва ње са мих тих ин сти ту ци ја, по ку ша ва ју 
мак си мал но уве ћа ти сво је ин те ре се, због че га се ин сти ту ци је ви де 
као зависнева ри ја бле др жав не ак ци је.8) Ме ђу на род не ин сти ту ци је 
нео ли бе ра ли де фи ни шу као “скуп пра ви ла ко ји ма се од ре ђу је на-
чин на ко ји ће др жа ве са ра ђи ва ти и ре гу ли са ти ме ђу соб не не спо ра-
зу ме у слу ча ју су ко ба ин те ре са”9) због че га се и сма тра ју зна чај ним 
ин стру мен ти ма ме ђу на род не са рад ње. Пре ма не ли бе ра ли ма, ме ђу-
на род не ин сти ту ци је омо гу ћа ва ју љу ди ма да ве ру ју да ће су ко би 
би ти из бег ну ти, јер оне про ду жу ју сен ку бу дућ но сти и ума њу ју 
акут ност без бед но сне ди ле ме, убла жа ва ју анар хи ју у ме ђу на род-
ном си сте му ко ја се огра ни ча ва и сма њу је њи хо вим де ло ва њем.10) 
Ме ђу на род не ин сти ту ци је по нео ли бе ра ли ма ста би ли зу ју оче ки ва-
ња др жа ва - чла ни ца ме ђу на род ног си сте ма у че ти ри прав ца: 1/ 
обез бе ђу ју осе ћај тра ја ња; пру жа ју при ли ку за реципрочнопона-
шање; 2/ омо гу ћа ва ју про ток ин фор ма ци ја; и 3/ омо гу ћа ва ју на чи-
не да се ре ше су ко би; 4/ чи ме ства ра ју кли му у ко јој се раз ви ја ју 
оче ки ва ња стал ног ми ра. 

Да кле, ме ђу на род не ин сти ту ци је су из у зет но зна чај не јер 
пру жа ју ин фор ма ци је др жа ви о ак ци ја ма дру гих др жа ва, де фи-
ни шу стан дар де за про це ну по на ша ња дру гих др жа ва и ка зне за 
кр ше ње ус по ста вље них пра ви ла са рад ње, обез бе ђу ју оквир за об-
ли ко ва ње не кон фликт ног по на ша ња др жа ва - чла ни ца тих ин сти-
ту ци ја, чи ме се олак ша ва и по спе шу је са рад ња из ме ђу др жа ва.11) 

По ред ме ђу на род них ин сти ту ци ја, нео ли бе рал ни ин сти ту-
ци о на ли сти по себ ну па жњу по кла ња ју и ме ђу на род ним ре жи ми-
ма, ко ји ге не рал но пред ста вља ју “скуп нор ми ко ји ма се утвр ђу ју 
на чи ни на ко је се др жа ве мо гу над ме та ти и са ра ђи ва ти са дру гим 
др жа ва ме, и за бра њи ва ти не при хва тљи ве на чи не по на ша ња”, од-
но сно “нор ме, пра ви ла и про це ду ре за за јед нич ку ак ци ју са ко јом 
се са гла сио низ др жа ва”.12) У ужем сми слу, без бед но сни ре жим (se-
curityregimes) као кон цепт је из ве ден из оп штег пој ма ре жи ма и 
уско је ве зан за став о нео п ход но сти ја ча ња ме ђу на род них ин сти-

8) Р.Б. Ба кер, «Но ви ин сти ту ци о на ли зам и ме ђу на род ни од но си», Међународнипроблеми, 
2011, вол. LXI II, бр. 3, стр. 352-353.

9) R.O. Ke o ha ne, “In ter na ti o nal In sti tu ti ons: Two Ap pro ac hes”,  International StudiesQuar-
terly, 1988, Vol. 32, No. 4, p. 393.

10) Де таљ ни је: R.O. Ke o ha ne, AfterHegemony...,op.cit.pp. 65-85.

11) L.L. Mar tin, “In sti tu ti ons and Co o pe ra tion: San cti ons du ring the Fal kland Islands Con flict”, 
InternationalSecurity, 1992, Vol. 16, No. 4, pp. 143-144; Упо ре ди: J.J. Me ar she i mer, “A Re-
a list Reply”, InternationalSecurity, 1995, Vol. 20, No. 1, p. 85.

12) Ј. Ј. Me ar she i mer, “ The Fal se Pro mi se of In ter na ti o nal In sti tu ti ons”,  InternationalSecurity, 
1994/95, Vol. 19, No. 3, pp. 5-49.
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ту ци ја у очу ва њу ме ђу на род не без бед но сти и ми ра.13) Ре жим се по-
сма тра као “скуп им пли цит них и екс пли цит них прин ци па, нор ми, 
ус по ста вље них про це ду ра и пра ви ла на ко је се осла ња ју ак те ри у 
ме ђу на род ним од но си ма”.14) Су шти на ре жи ма је у: 1/ принципима 
као ве зив ном тки ву те о риј ских по став ки о то ме ка ко свет функ ци о-
ни ше; 2/ нормама ко је опи су ју оп ште стан дар де по на ша ња и утвр-
ђу ју пра ва и оба ве зе др жа ва. Нор ме и прин ци пи од ре ђу ју ка рак тер 
ре жи ма и не мо гу се ме ња ти без про ме на са ме при ро де ре жи ма; 3/ 
правилима ко ја раз ра ђу ју оп ште нор ме и прин ци пе, да би се ускла-
ди ли су ко би ко ји мо гу по сто ја ти из ме ђу прин ци па и нор ми; и 4/ 
процедурамадоношењаодлука ко је утвр ђу ју по себ не об ли ке по-
на ша ња (нпр. си стем гла са ња и сл.).15) Сам без бед но сни ре жим је 
фе но мен XX ве ка и у те о риј ским сми слу пред ста вља су прот ност 
кон цеп ту “без бед но сне ди ле ме”. Иде ја без бед но сних ре жи ма се за-
сни ва на по ја ча ној све сти о по тре би ускла ђи ва ња и ус по ста вља ња 
ве ћег ни воа са рад ње и по ве ре ња из ме ђу др жа ва у обла сти на ци о-
нал не и ме ђу на род не без бед но сти. За да ци ре жи ма су ства ра ње тач-
но утвр ђе ног по рет ка и ус по ста вља ње прав де - јер се је ди но у по-
рет ку ко ји под ра зу ме ва по сто ја ње прав де мо же до сти ћи ста би лан 
мир.16) Без бед но сни ре жи ми под ра зу ме ва ју ста ња у ко ји ма “гру па 
др жа ва, у на сто ја њу да при гу ши без бед но сну ди ле му, са ра ђу је ка-
ко би пре ва зи шла ме ђу соб не не су гла си це и из бе гла рат, соп стве-
ним по ступ ци ма и про це на ма по на ша ња дру гих».17) Ме ђу на род не 
ре жи ме ства ра ју др жа ве у на сто ја њу да “раз ра де пра ви ла са рад ње 
чак и ка да на ме ђу на род ном пла ну вла да анар хи ја”.18) По сле Дру-
гог свет ског ра та из гра ђе ни ре жи ми има ли су ја сно утвр ђе на пра-
ви ла и ин сти ту ци је на ко ји ма се раз ви ја ла ме ђу на род на са рад ња у 
од ре ђе ној обла сти (Оп шти спо ра зум о та ри фа ма и тр го ви ни).

13) R.O. Ke o ha ne, “In ter na ti o nal In sti tu ti ons..”,  op. cit., p. 383; L.L. Mar tin, “Institutiоnalist 
vi ew: internatiоnal institutiоns and sta te stra te gi es”,  In T.V Paul and J.A. Hall (eds) (1999).  
InternationalOrderandtheFutureofWorldPolitics, Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 
1999, p. 79. 

14) S.D. Kra sner (ed), InternatiоnalRegimes, Cоrnell Uni ver sity Press, New York, 1983, p. 2.

15) S.D.Kra sner, StructuralCоnflict:TheThirdWоrldАgainstGlоbalLiberalism, Uni ver sity оf 
Califоrnia Press, Ber kley, 1985, p. 4-5.

16) C.W. Ke gley Jr. and G.A. Raymоnd, ExоrcisingtheGhоstоfWestphalia:BuildingWоrldOr-
derintheNewMillennium, Pren ti ce Hall, New Jer sey, 2002, p. 5.

17) R. Jer vis, “Se cu rity Re gi mes”, B. Bu zan, (1991). People,State&Fear:AnAgendaforIn-
ternationalSecurityStudiesinthePost-CоldWarEra (se cond edi tion), Pe ar son Long man,
Lon don, p. 218; Д.Р. Си мић, Наукаобезбедности-савремениприступибезбедности, 
Слу жбе ни лист,  Бе о град, 2002, стр. 46.

18) Ч.В Ке гли и Ј.Р. Вит коф, Светскаполитика-трендитрансформација, оp.cit., стр. 476-
477.
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Као по се бан при ступ уну тар ши ро ко по ста вље ног нео ли бе-
рал ног те о риј ског дис кур са19), неолиберални институционализам 
се ја вио 80-их го ди на XX ве ка, на вр хун цу тр ке у на о ру жа ва њу, 
ка да се уви де ло да бор ба за моћ20) и без бед ност (дилемамоћи и
безбедности), од но сно по ли ти ка си ле и су ко бља ва ње, не га ран ту ју 
ми ран и без бе дан раз вој са вре ме них ме ђу на род них од но са.21) Фо-
ку си ра ју ћи се на си стем ски ути цај ин фор ма ци ја и ин сти ту ци ја у 
анар хич ном ме ђу на род ном си сте му, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на-
ли сти сма тра ју да је са рад ња из ме ђу др жа ва мо гу ћа и у анар хич-
ном ме ђу на род ном си сте му.22) 

Нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам при хва та и не ка ста но ви-
шта (нео)ре а ли зма: 1/ др жа ве су кључ ни ак те ри у ме ђу на род ном 
си сте му ко је те же уве ћа њу (ре ла тив не) мо ћи у же љи да над ма ше 
кон ку рен те; 2/ др жа ве, због сво јих се бич них ин те ре са, не пре по-
зна ју зна чај са рад ње у ме ђу на род ној по ли ти ци, осим ако је то у 
њи хо вом ин те ре су; 2/ ме ђу на род ни си стем, ко га од ли ку је по ли ти ка 
си ле, је анар хи чан; 3/ основ ни мо тив у по на ша њу др жа ва је же ља 
за оп стан ком; и 4/ др жа ве су ра ци о нал ни ак те ри-его и сти у по сти за-
њу тог ци ља, же ле ћи без об зир но да мак си ми зи ра ју сво је ин те ре се 
(из ву ку ап со лут ну до бит).23) Да кле, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на-
ли сти, као и нео ре а ли сти, ис ти чу зна чај и уло гу др жа ва као кључ-
них ак те ра ме ђу на род не по ли ти ке у анар хич ном ме ђу на род ном 
си сте му, као и ути цај ме ђу на род не анар хи је на по на ша ње др жа ва. 
Ме ђу тим, они прет по ста вља ју и по сто ја ње сло же них обра за ца ме-
ђу за ви сно сти ко ја ути че на ства ра ње за јед нич ких ин те ре са ме ђу 

19) Жа кли на Но ви чић на во ди да се уну тар дис кур са ли бе рал ног ин тер на ци о на ли зма у те-
о ри ји ме ђу на род них од но са мо гу пре по зна ти ма кар че ти ри при сту па: 1/ ли бе рал ни ин-
сти ту ци о на ли зам; 2/ струк ту рал ни ли бе рал ни зам; 3/ ли бе рал ни ре фор ми зам; и 4/ ли бе-
рал ни ко смо по ли ти зам; Де таљ ни је у: Ж. Но ви чић, “Нео ли бе ра ли зам и нео ре а ли зам у 
са вре ме ној те о ри ји ме ђу на род них од но са”, Међународнаполитика, 2007, бр. 2-3, стр. 
221-222. 

20) Кроз раз вој са вре ме них сту ди ја ме ђу на род них од но са, ти ме и са вре ме них сту ди ја без-
бед но сти, кон цепт мо ћи за у зи ма јед но од цен трал них ме ста; О пој му и еле мен ти ма 
(твр дим и ме ким) мо ћи ши ре у: М. Ба ја гић, Међународнабезбедност, Кри ми на ли стич-
ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2012, стр. 208-217; П. Ма тић, “Бор ба за ме ку моћ”, 
Српскаполитичкамисао, 2009, год. 16, вол. 24, бр. 2, стр. 31-44.

21) За нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам као по себ ну нео ли бе рал ну пе спек ти ву се ко ри-
сте и на зи ви “либералниинституционализам” или “институционализам”; Упо ре ди: E. 
New man, ACrisisofGlobalInstitutions?Multilateralismandinternationalsecurity, Ro u-
tled ge, New York, 2007; E. Har ri son, ThePost-ColdWarInternationalSystem:Strategies,
institutionsand reflexivity, Ro u tled ge, New York, 2004,  pp. 33-35.

22)  Ibid.

23) Упо ре ди: R.O. Ke o ha ne and L.L. Mar tin, “The Pro mi se of In sti tu ti o nal The ory”,  Internatio-
nalSecurity, 1995, Vol. 20, No. 1, pp. 35-51; R. Po well, op.cit.,  pp. 313-344; Д. Вук че вић, 
“Без бед но сна по ли ти ка ЕУ у са вре ме ној те о ри ји ме ђу на род них од но са, Српскаполи-
тичкамисао, 2010, год. 17. вол. 27, бр. 1, стр. 77.
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раз ви је ним др жа ва ма, и на гла ша ва ју зна чај ме ђу на род них ин сти-
ту ци ја у очу ва њу ми ра, твр де ћи да ме ђу на род не ин сти ту ци је по ма-
жу др жа ва ма да успе шно са ра ђу ју у том си сте му. Ка ко твр ди Хе-
лен Мил нер (HelenMilner), ин сти ту ци је су ре зул тат “не га тив них 
спољ них ре ак ци ја” ко је про ис ти чу из ко ор ди ни са ног на ци о нал ног 
по на ша ња. У ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма се раз ви ја и не гу је ре-
ципроцитет, а др жа ве ме ња ју по на ша ње на осно ву ко рек ци ја дру-
гих др жа ва.24)

У од но су на нео ре а ли стич ке по став ке нео ли бе рал ни ин сти-
ту ци о на ли зам за сту па ста но ви ште да: 1/ ме ђу на род не ин сти ту ци је 
мо гу до при не ти пре ва зи ла же њу анар хи је ко ја вла да у ме ђу на род-
ном си сте му; 2/ уну тра шње ка рак те ри сти ке др жа ва ути чу на по на-
ша ње из ме ђу др жа ва; 3/ по сто ји про блем анар хи је. Иако ре ал ност 
ме ђу на род ног си сте ма, мо же би ти ре шен кроз ства ра ње ја ких гло-
бал них ин сти ту ци ја; 4/ др жа ве те же ап со лут ној мо ћи, мо ти ви са не 
тра га њем за са рад њом ко ја ће до не ти ап со лут ну до бит за све ак те-
ре у ме ђу на род ном си сте му; и 5/ др жа ве ве ћи зна чај при да ју еко-
ном ској до би ти и со ци јал ној без бед но сти.25) 

Да кле, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам сма тра да се ме-
ђу на род на са рад ња из ме ђу др жа ва мо же раз ви ја ти под окри љем 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја, јер са рад ња сма њу је тран сак ци о-
не тро шко ве др жав них ин тер ак ци ја у анар хич ном ме ђу на род ном 
окру же њу.26) Ме ђу тим, пи та ње је да ли ова ко за ми шљен (нео)ли-
бе рал ни ме ђу на род ни по ре дак мо же би ти са мо о др жив, без об зи-
ра на при ро ду уну тра шње по ли ти ке др жа ва ко је уче ству ју у ње му. 
На и ме, са рад ње без у слов но зах те ва да др жа ве де лу ју и по на ша ју 
се про тив сво јих (се бич них) на ци о нал них ин те ре са, због че га по-
сто ји опа сност да се др жа ве че сто од ри чу са рад ње ка да она мо же 
про из ве сти не јед нак од нос до би ти.27)

Је дан од нај и стак ну ти јих нео ли бе рал них ин сти ту ци о на ли-
ста је Ро берт Ки о хејн (RobertKeohane), ко ји мак си ми зи ра мо гућ-
но сти за јед нич ког до бит ка др жа ва, уко ли ко са ра ђу ју и пра ве за-
јед нич ке про јек те. У де лу “По сле хе ге мо ни је: са рад ња и не сло га у 
свет ској по ли тич кој еко но ми ји” (AfterHegemony:Cooperationand
Discord in theWorldPoliticalEconomy), Ки о хејн је по ку шао син-
те ти зо ва ти иде је струк ту рал ни ог ре а ли зма (structural realism) и 

24) H.V. Mil ner, Interests,Institutions,andInformation:DomesticPoliticsandInternationalRe-
lations, Prin ce ton Uni ver sity Press, New York, 1997, pp. 7-8.

25) R. Po well, op.cit.,  p. 328; Д. Вук че вић, op.cit., стр. 77-78. 

26) М.C. Desch, “Ame ri ca’s Li be ral Il li be ra lism: The Ide o lo gi cal Ori gins of Over re ac tion in U.S. 
Fo re ign Po licy”, InternationalSecurity, 2007/2008, Vol. 32, No. 3, p. 35.

27) Ви ди де таљ ни је у: J.M. Gri e co, “Anarchy and the Li mits of Co o pe ra tion...”, op.cit., pp. 485-
508.
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ком плек сне ме ђу за ви сно сти (complex interdependence), због че га 
се овај те о риј ски хи брид на зи ва и “мо ди фи ко ва ни струк ту рал ни 
ре а ли зам” (modifiedstructuralrealism) или “нео ли бе рал ни ин сти ту-
ци о на ли зам” (neoliberalinstitutionalism).28) Ки о хејн се у овом де лу 
пи та ка ко би се анар хич ни ме ђу на род ни си стем мо гао раз ви ја ти у 
прав цу ста бил них од но са са рад ње, упр кос па ду мо ћи САД у од но-
су на Ја пан и Евро пу од 1945. го ди не. Ки о хејн сма тра да су моћ и 
лич ни ин те ре си др жа ва ва жни, али да Волц, Гил пин и дру ги струк-
ту рал ни (нео)ре а ли сти пре те ру ју у од ре ђи ва њу сте пе на у ко јем ме-
ђу на род ни си стем је сте анар хи чан, ти ме и не спо со бан да обез бе ди 
усло ве за са рад њу из ме ђу др жа ва. По Ки о хеј ну то ни је тач но јер, 
упр кос не до стат ку вр хов ног ме ђу на род ног ауто ри те та, не фор мал-
ни еле мен ти упра вља ња по сто је у фор ми «ре жи ма и ин сти ту ци ја» 
- «срод них ком плек са пра ви ла и нор ми, пре по зна тљи вих у про сто-
ру и вре ме ну.29) Те о ри ја са рад ња по Ки о хеј ну се за сни ва на функ-
ци о нал ној ко ри сно сти «ре жи ма» (са рад ња гру пе др жа ва у ре ше-
њу спор них пи та ња), ба зи ра них на пра ви ли ма, нор ма ма око ко јих 
оче ки ва ња и по на ша ња са мо-за ин те ре со ва них др жа ва кон вер ги ра-
ју де фи ни са њу њи хо вих ду го роч них ин те ре са за под сти ца ње са-
рад ње, упр кос про ме на ма у рав но те жи мо ћи. Та кви се ме ђу на род-
ни ре жи ми раз ви ја ју пре све га да би ре ши ли по ли тич ке тр жи шне 
не у спе хе (marketfailure) про бле ме ко лек тив ног де ло ва ња. Ре жи ми 
омо гу ћа ва ју функ ци о ни са ње прин ци па ре ци про ци те та и пра во-
вре ме не ин фор ма ци је о ту ђим скло но сти, на ме ра ма и по на ша њу. 
Ме ња њем си стем ског ам би јен та, ме ђу на род не ин сти ту ци је олак-
ша ва ју про ме не др жав них стра те ги ја, та ко да ра ци о нал не, са мо-за-
ин те ре со ва не др жа ве мо гу на ста ви ти да по у зда но са ра ђу ју то ком 
вре ме на. Ре жи ми сма њу ју тро шко ве ме ђу на род них тран сак ци ја, 
раз гра ни ча ва ју ћи до пу сти ве и не до пу сти ве тран сак ци је и ком-
би ну ју ћи их кроз по ве зи ва ње, чи ме се омо гу ћа ва др жа ва ма да се 
оку пе око аран жма на са рад ње и ти ме сма ње не си гур ност. Ус по ста-
вље на пра ви ла вре ме ном мо гу по ве ћа ти број тран сак ци ја из ме ђу 
др жа ва, чи ме се обес хра бру је не из вр ше ње оба ве за ко је про ис ти лу 
из са рад ње на три на чи на: 1/ по ве ћа ва це ну не из вр ше ња ства ра њем 
из гле да за бу ду ћу до бит кроз са рад њу, чи ме ства ра сен ку бу дућ но-
сти, да би од вра ти ло од не из вр ше ња да нас; 2/ др жа ва ухва ће на у 
не из вр ше њу сма њу је из гле де за оства ре ње ко ри сти од бу ду ће са-
рад ње, по што ће жр тва ве ро ват но уз вра ти ти. Пра ви ла та ко ђе мо-
гу сма њи ти це ну тран сак ци ја (трансацтионцост) по је ди нач ног 
аран жма на. Ка да ин сти ту ци је, од но сно ре жи ми, оба вља ју опи са не 
за дат ке, др жа ве су у мо гућ но сти да ула жу ма ње на по ра у пре го ва-

28)  G. Grif fiths,  S.C. Ro ach and M.S. So lo mon, op.cit., pp. 109-112.

29)  R.O. Ke o ha ne, “In ter na ti o nal In sti tu ti ons: Two Ap pro ac hes....”, op.cit., p. 383.
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ра ње и над зор аран жма на, и обез бе ђи ва ње од мо гу ћег не из вр ше ња. 
По ве ћа њем ефи ка сно сти ме ђу на род не са рад ње, ин сти ту ци је је чи-
не мно го уно сни јом и атрак тив ни јим за др жа ве во ђе не соп стве ним 
ин те ре си ма.30) Струк ту ра пра ви ла мо же др жа ва ма ко је уче ству ју у 
са рад њи обез бе ди сти ви ше информација, чи ме се по бољ ша ва над-
зор по шти ва ња тих пра ви ла и обес хра бру је њи хо во не из вр ше ње на 
два на чи на: 1/ по ве ћа ва се ве ро ват но ћа да ће онај ко не из вр ша ва 
оба ве зе би ти ухва ћен, и обез бе ђу је се жр тви ра но упо зо ре ње, чи-
ме јој се да ље омо гу ћа ва да пре ду зме ме ре за шти те пре не го што 
бу де те шко оште ће на. 31) Ко нач но, пра ви ла мо гу по ве за ти ин тер ак-
ци је др жа ва у ра зним обла сти ма, а циљ по ве зи ва ња је по ве ћа ње 
ме ђу за ви сно сти из ме ђу др жа ва, ко је не ће ва ра ти у јед ној обла сти 
из стра ха да жр тва не уз вра ти у дру гој. По ве зи ва ње обес хра бру је 
не из вр ше ње на исти на чин као и по на вља ње - оно по ве ћа ва це ну 
не из вр ше ња и обез бе ђу је жр тви на чин да уз вра ти.32)

Кон цепт тр жи шног не у спе ха је по слу жио Ки о хеј ну да се 
упи та и мо гу ли др жа ве у анар хич ном ме ђу на род ном окру же њу 
и све ту по ли тич ке еко но ми је са ра ђи ва ти у од су ству хе ге мо на. За-
кљу чио је да ства ра ње ин сти ту ци о на ли зо ва не са рад ње из ме ђу 
др жа ва не за ви си од одр жа ња хе ге мо ни стич ких при ли ка и да ти 
од но си ни су нео п ход ни за ус по ста вља ње и одр жа ва ње ре жи ма.33) 
Мо де лу ју ћи кон цепт тр жи шног не у спе ха кроз “за тво ре нич ку ди-
ле му” (prisoner’sdilemma), Ки о хејн из но си ре ви ди ра ни функ ци о-
нал ни императивсарадње су прот ста вљен ре а ли стич ком кон цеп-
ту ва ра ња и те жњи за мак си мал ном до би ти, а кључ је да се дру га 
(су прот ста вље на) стра на убе ди да по сто је за јед нич ки ин те ре си за 
са рад њу од ри ца њем од крат ко роч не до би ти (ко ја се оства ру је ва-
ра њем у тра ди ци о нал ном без бед но сном над ме та њу др жа ва), у ци-
љу оства ри ва ња ду го роч не до би ти ус по ста вља њем ду го роч не уза-
јам не са рад ње.34) Украт ко, по Ко и хеј ну ме ђу на род ни ре жи ми мо гу 
има ти пре суд ну функ ци о нал ну уло гу у олак ша ва њу са рад ње ме-
ђу др жа ва ма (ра ци о нал ним его и сти ма), јер сма њу ју тран сак ци о не 
тро шко ве или тро шко ве пре го ва ра ња, пра ће ње и спро во ђе ње спо-
ра зу ма, и сма њу ју не из ве сност и пру жа ју ин фор ма ци је ко је об ли-
ку ју оче ки ва на бу ду ћа по на ша ња др жа ва, ма да је у усло ви ма анар-
хи је те шко ство ри ти ре жи ме јер је те шко за чла ни це ус по ста ви ти 

30) Ж. Но ви чић, op.cit., стр. 227-228.

31) R.O. Ke o ha ne and L.L. Mar tin, op.cit., p. 42.

32) Ж. Но ви чић, op.cit., стр. 228.

33) R.O. Ke o ha ne, “In ter na ti o nal In sti tu ti ons: Two Ap pro ac hes....”, op.cit., p. 383.

34) Ж. Но ви чић, op.cit., стр. 225; Де таљ ни је о тро шко ви ма тран сак ци ја ма из ме ђу др жа ва 
ви ди у: .O. Ke o ha ne, “AfterHe ge mony...”, op.cit., pp. 85-98. 
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прав ну од го вор ност уну тар ре жи ма35) Кључ ни за кљу чак Ки о хеј на 
је: “ка да ми сли мо о са рад њи по сле хе ге мо ни је, мо ра мо раз ми сли-
ти о ин сти ту ци ја ма”.36) На кон об ја вљи ва ња де ла “По сле хе ге мо ни-
је...” Ки о хејн је на ста вио да ела бо ри ра нео ли бе рал ни при ступ на 
ана ли зи од лу чи ва ња у Европ ској за јед ни ци и ње ним по тен ци ја ли-
ма за ве ћу са рад њу у раз во ју еко ло шких ре жи ма37), уз пред лог да се 
ње го ва си стем ска те о ри ја ме ђу на род не са рад ње до пу ни те о ри јом 
уче ња уну тар др жа ва.38) Ки о хејн и дру ги нео ли бе ра ли су се ба ви-
ли и мо гу ћим мо де ли ма по на ша ња др жа ва и уло гом ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја у ус по ста вља њу и раз ви ја њу са рад ње из ме ђу др жа ва. 
По њи ма ме ђу на род не ин сти ту ци је тре ба и мо гу да ути чу на др жа-
ве да од у ста ну од ва ра ња и при ста ну на крат ко роч на жр тво ва ња да 
би се оства ри ла ду го роч на ко рист кроз са рад њу. Те ин сти ту ци је су 
ду бо ко уко ре ње не у ре ал ност мо ћи и ин те ре са, оне има ју ин тер-
ак тив ни ефе кат (њи хов ути цај на ис ход ва ри ра) за ви сно од при-
ро де мо ћи и ин те ре са, и мо гу обез бе ди ти ин фор ма ци је, сма њи ти 
тро шко ве тран сак ци ја, учи ни ти оба ве зни јим оба ве зе, уста но ви ти 
кључ не тач ке са рад ње, и уна пре ди ти функ ци о ни са ње ре ци про ци-
те та.39) При цип ре ци про ци те та, на при мер, за Ки о хеј на и Мар тин 
и исто ми шље ни ке, је на чин ус по ста вља ња ме ђу на род не са рад ње 
ис по ље не кроз ње не мул ти ла те рал не об ли ке и ин сти ти цу о нал но 
удру жи ва ње40) и одр жа ња ин сти ту ци ја кроз ко је се од ви ја са рад ња 
ме ђу др жа ва ма. Ме ђу на род ни ре жи ми, оце њу је Ки о хејн, пра ве ра-
зум ни ју са рад њу сма ње њем ве ро ват но ће дво стру ке игре”41), они не 
за ме њу ју ре ци про ци тет већ га ин сти ту ци о на ли зу ју и по ја ча ва ју.42)

Нео ли бе рал ни ин сти ту ци о нал ни сти, на гла ша ва ју ћи ва-
жан зна чај ме ђу на род них ин сти ту ци ја и ре жи ма, ко ји на осно-
ву де фи ни са них нор ми ути чу на по на ша ње др жа ва и са рад-
њу из ме ђу њих, ука зу ју да је иде ја мултилатерализма ва жна 
за ме ђу на род ну по ли ти ку. Иако се овај ин сти ту ци о нал ни - др-
жав но цен трич ни мо дел мул ти ла те ра ли зма нео ли бе рал них ин сти-

35) Ibid, pp. 85-109.

36) Ibid, p. 246.

37) G. Grif fiths,  S.C. Ro ach and M.S. So lo mon, op.cit., p. 110.

38) Упо ре ди: R.O.  Ke o ha ne and E. Ostrom (eds), LocalCommonsandGlobalInterdependence:
HeterogeneityandCooperationinTwoDomains, Sa ge, Lon don, 1995.

39)  R.O. Ke o ha ne and L.L. Mar tin, op.cit., p. 42.

40)  Д. Си мић, “Са вре ме не тeорије без бед но сти”, збор ник Реформасекторабезбедности, 
Ин сти тут Г17, Бе о град, стр. стр. 16.

41)  R.O. Ke o ha ne, “AfterHe ge mony...”, op.cit., p. 97.

42) R. Axel rod and R.O. Ke o ha ne, “Ac hi e ving Co o pe ra tion un der Anarchy: Stra te gi es and In sti-
tu ti ons”, WorldPolitics, 1985, Vol. 38, No. 1, pp. 226-254.
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ту ци о на ли ста мо же оспо ри ти, мул ти ла те ра ли зам као иде ја до но си 
ста бил ност, ре ци про ци тет у од но си ма, и пра вил но сти у по на ша-
њу. Он је „ге не рич ки ин сти ту ци о на ли зо ва ни об лик ме ђу на род них 
од но са”, ко ји успе шно ко ор ди ни ра од но се из ме ђу три или ви ше 
др жа ва на осно ву оп штих прин ци па по на ша ња ко ји пре ци зи ра ју 
од го ва ра ју ће по на ша ње, без об зи ра на су прот ста вље не ин те ре се 
др жа ва. Ово зна чи да чла но ви мул ти ла те рал ног спо ра зу ма тре ба-
ју по што ва ти пра ви ла по на ша ња за пи та ња ко ја су ре ле вант на за 
аран жман са рад ње из ме ђу др жа ва. По ред то га, мул ти ла те ра ли зам 
под ра зу ме ва и оно што Ко и хејн по зи ва „ди фу зни ре ци про ци тет” 
(diffusereciprocity), где чла но ви мо гу да оче ку ју да до би ју от при-
ли ке екви ва лен ту ко рист то ком вре ме на, ако не и ну жно на осно-
ву сва ке од лу ке или ми шље ња.43) Мул ти ла те рал не ин сти ту ци је по 
овом схва та њу оба вља ју ва жне уло ге др жа ве кроз сма ње ње тро-
шко ва, из ра ду, пра ће ње и при ме ну пра ви ла (тран сак ци о ни тро шко-
ви), обез бе ђу ју ћи ин фор ма ци је и лак ше до но ше ње ве ро до стој них 
од лу ка.44)

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМV.S.НЕОРЕАЛИЗАМ
(НЕО-НЕОДЕБАТА)

Нео ре а ли зам и нео ли бе ра ли зам пред ста вља ју два до ми нант-
на те о риј ска прав ца у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма у XX ве ку, 
ко ја се у нај ва жни јим пи та њи ма зна чај но раз ли ку ју.45)  Због то га 
се из ме ђу нео ре а ли зма и нео ли бе ра ли зма раз ви ла оштра де ба та 
(нео-нео де ба та) о при ро ди анар хи је у ме ђу на род ним од но си ма, 
мо ти ва ци ји по на ша ња др жа ва у ме ђу соб ним од но си ма, при ро ди, 
мо гућ но сти ма и из ве сно сти са рад ње из ме ђу др жа ва, и уло зи ме-
ђу на род них ин сти ту ци ја у ства ра њу пра ви ла, нор ми и усло ва за 
успе шно функ ци о ни са ње са рад ње. У кон тек сту сту ди ја без бед но-
сти, де ба та у цен тру па жње има про блем до сти за ња, очу ва ња и 
уна пре ђе ња без бед но сти у анар хич ном ме ђу на род ном си сте му пре 
и по сле хлад ног ра та. Да кле, иако ове две шко ле ми шље ња де ле и 
не ке бли ске кључ не прет по став ке46), ме ђу соб ни су коб је пре све-
га ве зан за мо гућ ност ус по ста вља ња ме ђу на род не са рад ње из ме ђу 
др жа ва у усло ви ма анар хи је. 

43) E. New man, ACrisisofGlobalInstitutions?Multilateralismandinternationalsecurity, Ro u-
tled ge, New York, 2007, pp. 10-11.

44)  Ibid.

45) Исто вре ме но, пред став ни ци ове шко ле ми шље ња не за сту па ју ни иде а ли стич ки кон-
цепт ко лек тив не без бед но сти; R.O. Ke o ha ne and L.L. Mar tin, op.cit., p. 39.

46) M. Grif fiths, T. O’Cal lag han and S.C. Ro ach, op.cit., p. 282.
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За нео ре а ли сте, пре пре ке ме ђу на род не са рад ње из ме ђу др-
жа ва мо гу би ти ре зул тат де фи ни са них на ци о нал них ин те ре са за 
ко је су за бри ну ти по ли тич ки кре а то ри, у сми слу да ли та са рад ња 
обез бе ђу је по тре бан оквир да они бу ду пот пу но оства ре ни, али и 
чи ње ни це да се др жа ве пр вен стве но ба ве ди стри бу ци јом до би та ка 
(ре ла тив ном ко ри сти) од са рад ње. Због страхаодварања и насто-
јањадаодржеипобољшајупостојећинивонационалнебезбедно-
сти, мо гу ће је да др жа ве че сто за не ма ре са рад њу у ко рист дру гих 
аран жма на, да би оства ри ле сво је без бед но сне ин те ре се, без об-
зи ра на мо гућ ност ди стри бу ци је (ап со лут не) до би ти од са рад ње. 
Иако ве ћи на нео ли бе ра ла при хва та нео ре а ли стич ку сли ку ме ђу на-
род ног си сте ма, у ко ме анар хи ја47) по сто ји и ука зу је на не до ста так 
све о бу хват ног над др жав ног ауто ри те та и ме ха ни за ма за очу ва ње 
без бед но сти др жа ва у скла ду са ме ђу на род ним спо ра зу ми ма, они 
по ла зе од хи по те зе да су др жа ве у ме ђу соб ним од но си ма пр вен-
стве но за ин те ре со ва не за ап со лут ну до бит, и не за ин те ре со ва не за 
до бит дру гих све док оства ру ју соп стве не ап со лут не ин те ре се.48)

Нео-нео де ба та у су шти ни од ра жа ва ге о по ли тич ку прак су 
са вре ме них др жа ва и, упр кос њи хо вим раз ли ка ма о мо гућ но сти 
са рад ње у окви ру анар хи је, оба при сту па де ле под јед на ко слич-
ну он то ло ги ју и епи сте мо ло ги ју гло бал не по ли ти ке. Он то ло шки, 
са вре ме ни свет за оба при сту па чи не на ци о нал не др жа ве као су ве-
ре ни и ра ци о нал ни ен ти те ти, а ме ђу на род но окру же ње чи ни оквир 
ра зно вр сних и сло же них ин тер ак ци ја из ме ђу тих ен ти те та. Епи сте-
мо ло шки, зна ње о гло бал ној по ли ти ци је сте че но кроз хи по те ти чо-
де дук тив ни мо дел ана ли зе, ко ја под ра зу ме ва уна пред по ста вље не 
хи по те зе о до га ђа ји ма у ствар ном све ту у ко ји ма су др жа ве: ра ци о-
нал ни ак те ри; има ју спе ци фич не функ ци је и ин те ре се; те же уве ћа-
њу соп стве не мо ћи; и кал ку ли шу да би из ме ђу соб них ин тер ак ци ја 
из ву кле (ре ла тив ну и/или мак си мал ну) до бит, итд.49) 

Нео ре а ли ста Ке нет Волц (Kenneth Waltz), ба ве ћи се про-
бле мом рас по ре да мо ћи у ме ђу на род ном си сте му50), сто ји на ста-
но ви шту да “так ми чар ска при ро да др жав них ин те ре са зна чај но 
мар ги на ли зу је ути цај ме ђу на род них ин сти ту ци ја”51), та ко да је ме-

47) Нео ре а ли ста Ке нет Волц де фи ни ше анар хи ју не “као од су ство вла де” или “мо но пол на 
упо тре бу си ле”, већ као “од су ство мо но по ла на ле ги тим ну упо тре бу си ле”; K.N. Waltz, 
TheoryofInternationalPolitics. Ran dom Ho u se, New York, 1979, pp. 102-104.

48) S. Ta ta lo vić, “Kon cep ti si gur no sti na po čet ku 21. sto lje ća”, Međunarodnestudije, 2006, god. 
6, br. 1, str. 12.

49) Упо ре ди: P. Wil kin, (2002), “Glo bal Po verty and Ort ho dox Se cu rity”, ThirdWorldQuarterly, 
2002, Vol. 23, No. 4, p. 635.

50)  Д.Р. Си мић, “Уз бур ка ност у гло бал ној по ли ти ци...”,  op.cit., стр. 17. 

51)  K.N. Waltz, TheoryofInternationalPolitics.., op,cit., pp. 115-116.
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ђу на род на са рад ња те шко оства ри ва и још те же одр жи ва. Кључ је у 
анар хич ној струк ту ри ме ђу на род не по ли ти ке ко ја, ка ко твр ди Жа-
кли на Но ви чић, по ста вља два основ на про бле ма пред др жа ве ка да 
од лу чу ју да сту пе у аран жма не са рад ње: 1/ про блем не из вр ше ња/
не ис пу ње ња оба ве за ко је про ис ти чу из са рад ње, или јед но став но 
мо гућ ност ва ра ња и из да је (де зер тер ства); и 2/ про блем оства ре ња 
ре ла тив не до би ти (relativegain) др жа ва у од но су на дру ге ак те ре 
са рад ње, и за бри ну тост за да љу по тен ци јал ну упо тре бу те до би ти 
у без бед но сне свр хе.52)

Џо зеф Гри ко (JosephGrieco), та ко ђе нео ре а ли ста, кри ти ко-
вао је нео ли бе рал не ста во ве из ви ше раз ло га. Об зи ром да оба те о-
риј ска прав ца сво ја ста но ви шта уте ме љу ју на кључ ним по став ка-
ма ре а ли зма и иде а ли зма, Гри ко ука зу је да се срж нео-нео де ба те у 
нај ши рем сми слу сво ди на пет кључ них по став ки. (ви ди Та бе лу).53)

Та бе ла: ре а ли зам v.s. ли бе ра ли зам
Ре а ли зам Ли бе ра ли зам

Др жа ве су глав-
ни ак те ри у свет-
ским по сло ви ма

По сто је дру ги кључ ни но ви ак те ри у 
свет ским по сло ви ма, као што су ме ђу-
на род не 
над на ци о нал не аген ци је, би ро кра ти ја, 
син ди ка ти и тран свла ди не ко а ли ци је

Др жа ве су уни-
тар ни или ра ци-
о нал ни ак те ри

Де цен тра ли за ци ја др жа ва спре-
ча ва вла де да на ста ве за го ва-
ра ти ра ци о нал ну по ли ти ку

Ме ђу на род ни анар-
хи ја је глав на сна га 
ко ја об ли ку је мо ти-
ве и ак ци је др жа ва

Оста ли про бле ми као што су тех но ло-
ги је зна ња и ме ђу за ви сност до ма ћег 
бла го ста ња 
у ме ђу на род ном дру штву под ри-
ва ју сна гу ме ђу на род не анар хи је

Др жа ве су у анар-
хи ју пре о ку пи ра-
не пи та њи ма мо ћи 
и без бед но сти

Др жа ве су све ви ше ор јен ти-
са не ка еко ном ском ра сту и со-
ци јал ној без бед но сти

Ме ђу на род не ин-
сти ту ци је ути чу на 
мо гућ ност са рад ње 
са мо мар ги нал но

Ме ђу на род не ин сти ту ци је ну-
де ви ше оп ти ми стич на обе ћа-
ња не го што ре а ли зам твр ди 

52)  Ж. Но ви чић, op.cit., стр. 216.

53)  J. M. Gri e co, AnarchyandtheLimitsofCooperation:ARealistCritiqueoftheNewestLibe-
ralInstitutionalism, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1993, p. 123.
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У члан ку “Анар хи ја и огра ни че ња са рад ње” Гри ко као глав-
ног иза зи ва ча (challenger) нео ре а ли зму ви ди ли бе рал ни ин сти ту-
ци о нал ни зам. По ње му, ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам у осно ви 
сма тра да су “ре а ли сти у пра ву ка да ве ру ју да анар хи ја огра ни ча ва 
во љу др жа ва да са ра ђу ју”, али да др жа ве “мо гу де ло ва ти и за јед но, 
по себ но уз по моћ ме ђу на род них ин сти ту ци ја”.54) Ипак, нео ли бе-
рал ни ин сти ту ци о на ли зам по Гри ку по гре шно ту ма чи ре а ли стич-
ку ана ли зу ме ђу на род не анар хи је и њен ути цај на при о ри те те и 
ак ци је др жа ва, и не у спе шно се ба ви глав ним огра ни че њи ма во ље 
др жа ва да са ра ђу ју, због че га је овај при ступ и по гре шан. Нео ли-
бе ра ли стич ке тврд ње о са рад њи су за сно ва не на уве ре њу да су др-
жа ве ато ми стич ки уче сни ци, и да же ле да мак си ми зи ра ју сво је ап-
со лут не ци ље ве, при че му су рав но ду шне за ци ље ве дру гих. Гри ко 
ука зу је да нео ли бе ра ли у варању (cheating) ви де нај ве ћу смет њу 
са рад њи из ме ђу ра ци о нал но его и стич них др жа ва, али да у пре ва-
зи ла же њу ва ра ња као пре пре ке за јед нич ким ак ци ја ма др жа ва по-
себ но мо гу по мо ћи ме ђу на род не ин сти ту ци је.55) С дру ге стра не, 
ре а ли сти по Гри ку раз у ме ју да др жа ве тра же и ап со лут не ци ље ве и 
бри ну о њи хо вом ис пу ња ва њу, али на ла зе да су др жа ве по ка рак те-
ру по зи ци о не (positional), од но сно “од брам бе ни по зи ци о ни сти” а 
не ато ми стич ки/ра ци о нал ни ак те ри. По њи ма, због бри ге о ва ра њу, 
др жа ве у са рад нич ким аран жма ни ма бри ну да њи хо ви парт не ри 
мо гу до би ти ви ше из са рад ње не го они. Због то га ће се др жа ве 
фо ку си ра ти и на ре ла тив не и на ап со лут не до би ти са рад ње, што 
и чи не. Ре а ли зам на ла зи нај ма ње две глав не пре пре ке ме ђу на род-
ној са рад њи: државнузабринутостоварању (stateconcernsabout
cheating), и државнебригеорелативнимпостигнутимциљевима 
(stateconcernsaboutrelativeachivementsofgains).56) Су прот но, нео-
ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам обра ћа па жњу ис кљу чи во на апсо-
лутнудобит, и ни је спо со бан да пре по зна, ана ли зи ра, или узме у 
об зир ре ла тив ну до бит. Ујед но, нео ли бе ра ли не узи ма ју у об зир 
прет њу ра та ко ја се ја вља као по сле ди ца ме ђу на род не анар хи је и, 
иг но ри шу ћи ре ла тив не ци ље ве, икљу чи во сма тра ју да др жа ве са-
мо же ле ап со лут не ци ље ве. На тај на чин нео ли бе ра ли не успе ва ју 
да иден ти фи ку ју глав ни из вор др жав ног ко че ња ме ђу на род не са-
рад ње.  

Нео ли бе ра ли по Гри ку сма тра ју да су др жа ве у анар хи ји нај-
че шће окре ну те раз ли чи тим ин те ре си ма и си ту а ци ја ма ко је осли-

54)  J.M. Gri e co, “Anarchy and the Li mits of Co o pe ra tion”, In R.J. Art and R. Jer vis (eds), In-
ternationalPolitics:EnduringConceptsandContemporaryIssues (sixth edi tion), Long man, 
New York, 2003, p. 68.

55)  Ibid, p. 69.

56)  Ibid.
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ка ва ју “за тво ре нич ку ди ле му”. У тој игри сва ка др жа ва ви ше во ли 
обо стра ну са рад њу/mutual cooperation од обо стра не не са рад ње/
mutual non-cooperation (CC-DD), али и успе шно ва ра у обо стра-
ној са рад њи (DC>CC) и обо стра ној об ма ни вик ти ми за ци је ва ра-
ња дру гог (DD>CD): укуп но DC>CC>DD>CD. У овим усло ви ма, и 
у од су ству цен тра ли зо ва них вла сти или дру гих пре о вла да ва ју ћих 
си ла ко је би оба ве за ле др жа ве да ис пу не обе ћа ња, на сва ку др жа-
ву се од ра жа ва оно што она оче ку је, без об зи ра шта дру ги ура ди-
ли.57) Ме ђу тим, сма тра Гри ко, нео ли бе ра ли на гла ша ва ју да че сто 
по сто је пре о вла да ва ју ће си ле ко је узро ку ју да др жа ве одр же сво ја 
обе ћа ња и ре ше за тво ре нич ку ди ле му. Сма тра се да др жа ве мо гу 
зах те ва ти стра те ги ју “ми ло за дра го” (tit-for-tatstrategy) и са ра ђи-
ва ти на услов ној осно ви - сва ко др жи сво ја обе ћа ња то ли ко ко ли ко 
и парт не ри. Нео ли бе ра ли сма тра ју и да ће се услов на са рад ња пре 
по ја ви ти у за тво ре нич кој ди ле ми ако је игра по но вље на ви ше пу та, 
по што др жа ве ко је је стал но по на вља ју обо стра ним до при но сом 
или ште том, пре це не да је обо стра на са рад ња њи хо ва нај бо ља ду-
го роч на стра те ги ја. Ко нач но, услов на са рад ња је др жа ва ма атрак-
тив ни ја ако су тро шко ви про це не не чи јег ис пу ња ва ња, и санк ци-
о ни са ња ва ра ња ма ли у од но су са до бро би ти за јед нич ке ак ци је. 
Ипак, услов на са рад ња из ме ђу др жа ва мо же се раз ви ти у окре та њу 
ка ме ђу на род ној анар хи ји и раз ли чи тим ин те ре си ма пре ко стра те-
ги је ре ци про ци те та, ши рем вре ме ну гле да ња, и сма ње њу ве ри фи-
ки ци је и санк ци о ни са ње тро шко ва. Нео ли бе ра ли це не и да др жа ве 
упра вља ју ве ри фи ка ци јом и санк ци о ни са њем про бле ма да би огра-
ни чи ле број парт не ра у са рад њи. Ујед но, нео ли бе ра ли ста вља ју ве-
ли ки на гла сак на дру ги фак тор - ме ђу на род не ин сти ту ци је, за ко је 
сма тра ју да сма њу ју тро шко ве ве ри фи ка ци је, ства ра ју по на вља ње, 
и олак ша ва ју ка жња ва ње ва ра ли ца (topunischcheaters).58) 

57) Ibid; Пре ма Оје Ке не ту “за тво ре нич ка ди ле ма” се мо же об ја сни ти на сле де ћи на чин: 
“Два за тво ре ни ка су осум ни че на за ве ли ки зло чин. Вла сти има ју до ка зе да их осу де 
на ма њу ка зну уко ли ко ни је дан за тво ре ник не за цви ли, обо ји ца ће би ти осу ђе ни на 
бла жу ка зну (СС). Уко ли ко је дан за тво ре ник за цви ли, а дру ги се за гра ди ка ме ним зи-
дом, па цов ће би ти сло бо дан (DС) а жу то кљу нац ће до би ти стро гу ка зну (CD). Уко ли ко 
обо ји ца за цви ле до би ће уме ре не ка зне (DD). Ре ђа ње пред но сти сва ког за тво ре ни ка је: 
DC>CC>DD>CD. Уко ли ко за тво ре ни ци оче ку ју да “игра ју” са мо је дан пут, сва ки за тво-
ре ник ће бо ље про ћи ако цви ли уме сто да се за гра ди ка ме ном, без об зи ра што је ње гов 
парт нер иза брао да ра ди (DС>СС и DD>СD). Иза зов од успе ха па цо ва и страх од успе ха 
жу то кљун ца ће до ве ти по је ди нач ну игру  “за то вре нич ке ди ле ме” до обо стра ног на пу-
шта ња. На жа лост, укол ко оба за тво ре ни ка раз ми шља ју на овај на чин, они ће до би ти 
уме ре ну ка зну за глав ну опу жбу, док са рад ња мо же до ве сти до бла же ка зне за ма ње 
зна чај ну оп ту жбу. У по је ди нач ној игри “за тво ре нич ке ди ле ме”, по је ди нач но ра зум не ак-
ци је иза зи ва ју ко лек тив не по сле ди це ко је су ис под оп ти мал них; Упо ре ди: О.A. Ken neth,  
“Co o pe ra tion un der Anarchy: Hypot he ses and Stra te gi es”, WorldPolitics, 1985, Vol. 38, No. 
1, pp. 7-8.

58)  J.M. Gri e co, “Anarchy and the Li mits of Co o pe ra tion”, op.cit., p. 70.
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Иако нео ли бе ра ли на гла ша ва ју да мо гу при хва ти ти кључ не 
по гле де ре а ли ста о др жа ва ма и анар хи ји, али и од бра ни ти кла сич-
не ли бе рал не ар гу мен те о ин сти ту ци ја ма и ме ђу на род ној са рад њи, 
Гри ко оце њу је да се пер спек ти ве ре а ли ста и нео ли бе ра ли ста о др-
жа ва ма и анар хи ји пот пу но раз ли ку ју, јер нео ре а ли сти да ју це ло ви-
ти је раз у ме ва ње про бле ма са рад ње не го нео ли бе ра ли. Нео ли бе ра-
ли сма тра ју да др жа ве има ју са мо је дан циљ у ра зним-ин те ре сним 
од но си ма: постићинајвећумогућупојединачнудобит. Ипак, сма-
тра Гри ко, др жа ве су, во ђе не ло ги ком и ин те ре сом оп стан ка, по себ-
но осе тљи ве на еро зи ју њи хо вих ре ла тив них спо соб но сти, ко ји су 
ул ти ма тив на осно ва за њи хо ву без бед ност и не за ви сност у анар-
хич ном са мо по ма жу ћем ме ђу на род ном кон тек сту. За то ре а ли сти 
це не да глав ни циљ др жа ва у не ком од но су ни је по сти ћи нај ве ћи 
мо гу ћи по је ди нач ни циљ или до бит, већ да спре че дру ге др жа ве 
да оства ре пред ност у њи хо вим ре ла тив ним мо гућ но сти ма.59) Јер, 
“пр ва бри га др жа ва ни је да мак си ми зу је моћ већ да одр жи сво ју 
по зи ци ју у си сте му”.60)

У од но су на Вол ца, Гри ко из но си ипак не што оп ти ми стич-
ни је ста во ве о зна ча ју ме ђу на род них ин сти ту ци ја, али уз огра ду 
да анар хи ја под сти че и осна жу је др жа ве да се по на ша ју пре као 
“од брам бе ни по зи ци о ни сти” не го “ра ци о нал ни его и сти”, пре све га 
због ја ких огра ни че ња за ме ђу на род ну са рад њу.61) Ка ко твр ди Гри-
ко, др жа ва бри не о ре ла тив ним до би ци ма, због че га мо же да од би је 
да са ра ђу је чак и ако је уве ре на да ће дру ги парт не ри у са рад њи 
за др жа ти и ис пу ни ти оба ве зе у за јед нич ком аран жма ну. Ипак, сма-
тра Гри ко, ме ђу на род не ин сти ту ци је има ју зна чај, јер су жа ва ју у 
од ре ђе ној ме ри про стор за ва ра ње/под ми ћи ва ње и пру жа ју из гле де 
за до бит из са рад ње.62)

Јед ну од нај о тво ре ни јих кри ти ка ли бе рал ног ин сти ту ци о на-
ли зма из нео је Џон Мир шај мер (JohnMearsheimer), пред став ник 
офан зив ног ре а ли зма, јед ног од два прав ца нео ре а ли зма. Мир шај-
мер сма тра да ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам ни је ни шта но во у 
од но су на ре а ли зам, и да се, на осно ву по став ки Ки о хеј на и Ли зе 
Мар тин, мо же на зва ти са мо “не ја сном ал тер на ти вом ре а ли зму”, 
ко ја је, у ства ри “про гу та на од ње га”, од но сно “ре а ли змом под дру-

59)  Ibid, p. 71.

60)  K.N. Waltz, TheoryofInternationalPolitics.., op,cit., p. 126.

61)  J.M. Gri e co, CooperationamongNations:Europe,America,andNon-TariffBarrierstoTra-
de, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1990, p. 10. 

62)  Ibid., pp. 233-234.
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гим име ном”63) Раз лог то ме по Мир шај ме ру пре све га је у сле де ћим 
чи ње ни ца ма: 1/ нео ли бе ра ли твр де да су “ин сти ту ци је зна чај не” 
(institutionsmatter), док он твр ди да су ин сти ту ци је јед но став но 
не ва жне (institutionsaresimplyirrelevant). Пи та ју ћи се за што нео-
ли бе ра ли твр де да би др жа ве уло жи ле сво је ре сур се у са рад њу ако 
ти ме не оства ру ју ни ка кву раз ли ку у мо ћи, од но сно до би ти, Мир-
шај мер оце њу је да се ра ди о сво је вр сној “ко лек тив ној за блу ди”, 
и да је бе сми сле но рас пра вља ти о зна ча ју ин сти ту ци ја без ја сног 
уви да у сте пен њи хо вог ути ца ја на по на ша ње др жа ва. Без вред но је 
apriori ве ро ва ти да су ин сти ту ци је бит не, јер је чи ње ни ца да ве ли-
ке си ле ко ри сте ин сти ту ци је да уна пре де сво је ин те ре се. За то др-
жа ве и ула жу скром не ре сур се у ин сти ту ци је64); 2/ глав ни про блем 
не ли бе рал ног при сту па је одр жи вост те зе да ин сти ту ци је обез бе-
ђу ју оквир у ко ме ће се др жа ве од ри ца ти крат ко роч не у ко рист ду-
го роч не до би ти? Мир шај мер кри ти ку је тврд њу Ки о хеј на и Мар тин 
да ин сти ту ци је ути чу на по на ша ње др жа ве на на чин ко ји про тив-
ре чи ре а ли зму јер, у крај њем слу ча ју, њи хо ва да ља раз ра да ове те 
иде је оби лу је ре а ли стич ким ар гу мен ти ма (ин сти ту ци је су уко ре-
ње не у ре ал но сти мо ћи и ин те ре са). По Мир шај ме ру, ин сти ту ци је 
функ ци о ни шу не као ал тер на ти ва се бич ним ин те ре си ма др жа ва, 
већ због кла сич не ди стри бу ци је мо ћи, од но сно њи хов ка рак тер је 
ор га ни зо ван у окви ру пре о вла да ва ју ће рас по де ле спо соб но сти. 

Та ко ђе, Ки о хејн и Мар тин је два по ми њу ар гу мент да ин сти-
ту ци је има ју не за ви сан ефе кат на по на ша ње др жа ва. Ако је “раз-
ли ка из ме ђу ре а ли зма и ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма у то ме да 
ли су ин сти ту ци је не за ви сне или за ви сне про мен љи ве”, ка ко твр де 
Ки о хејн и Мар тин, у он да је по Мир шај ме ру те шко ви де ти ка ко 
ова вер зи ја ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма пред ста вља иза зов ре-
а ли зму. Што се ти че пи та ња ре ла тив не до би ти и ста ва Ко и хеј на и 
Мар тин да “ин сти ту ци је мо гу олак ша ти са рад њу по ма жу ћи да се 
ре ше су ко би”, Мир шај мер це ни да не ма сум ње да ин сти ту ци је по-
ма жу др жа ва ма да де ле до бит од са рад ње на на чин ко ји за до во ља ва 
све. Али тај за да так је ком па ти би лан са ре а ли змом, јер не зах те ва 
од др жа ва да кр ше ло ги ку рав но те же сна га, а ин сти ту ци је де лу ју 
да би оси гу ра ле да ус по ста вље ни спо ра зу ми од ра жа ва ју рав но те-
жу мо ћи.65) Ко нач но, Ки о хејн и Мар тин ни су по ну ди ли ни до вољ-
но до ка за да ин сти ту ци је по спе шу ју ста ње ми ра, чи ме се њи хо ва 
те о ри ја, пре све га због не до ста та ка ем пи риј ске при ро де, не мо же 

63)  J.J. Me ar she i mer, “A Re a list Reply”, op.cit., pp. 85-87.

64)  Ibid, p. 86.

65)  Ibid, 88 etc.



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.127-158.

144

на зва ти не ком “но вом те о ри јом”. На и ме, де ба та да ли су ин сти-
ту ци је узрок ми ра ни је са мо спор те о ри је ме ђу на род них од но са, 
она та ко ђе има зна чај не ре ал не по сле ди це. Ка ко твр ди Мир шај-
мер, ин сти ту ци је за са да ни су ус пе ле да обез бе де со лид ну осно ву 
за из град њу ста бил ног пост хлад но ра тов ског све та, има ју ћи у ви ду 
гра ђан ске ра то ве на Бал ка ну, у За кав ка зју и Ру ан ди.  Сто га по овом 
ауто ру не ма до вољ но до ка за да ин сти ту ци је мо гу ме ња ти по на ша-
ње др жа ва и до при но си ти ми ру.66) Да би се ја сни је утвр ди ло да ли 
ме ђу на род не ин сти ту ци је до при но се ус по ста вља њу ми ра, од но сно 
да ли су оне узрок ми ру, Мир шај мер пред ла же да се да ју од го во ри 
на сле де ћа пи та ња: 1/ Шта су, у ства ри, ин сти ту ци је?; 2/ Ка ко оне 
де лу ју да би се по сти гао мир?; 3/ Да ли је убе дљи ва ло ги ка ко ја об-
ја шња ва на чин де ло ва ња ин сти ту ци ја?; и 4/ Да ли по сто је до ка зи 
ко ји по твр ђу ју ову те о ри ју?”. 67)

Мир шај мер сма тра да ин сти ту ци је има ју ми ни ма лан ути цај 
на по на ша ње др жа ва и пру жа ју ма ло на де за про мо ци ју ста бил-
но сти и ми ра у све ту по сле хлад ног ра та. Та ко ђе, по ње му тврд-
ње ин сти ту ци о на ли ста да еко ном ска и еко ло шка са рад ња ме ђу 
др жа ва ма, иако ути че на по бољ ша ње са рад ње у без бед но сти, не 
ис кљу чу је ге не ри са ње на сил них су ко ба/ра то ва. По ве ћа на са рад ња 
у овим обла сти ма са мо прет по ста вља сма ње ње ве ро ват но ће ра та, 
али ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти не да ју ја сна об ја шње ња ка ко 
се то мо же по сти ћи.68) Од го ва ра ју ћи на ова пи та ња, Мир шај мер 
под ин сти ту ци ја ма сма тра “скуп пра ви ла ко ја про пи су ју на чи не 
ка ко др жа ве тре ба да са ра ђу ју и так ми че се ме ђу соб но. Та пра-
ви ла су ре зул тат пре го во ра др жа ва, и обич но су фор ма ли зо ва на у 
ме ђу на род ним спо ра зу ми ма. Иако су пра ви ла обич но укљу че на у 
фор мал не ме ђу на род не ор га ни за ци је, ор га ни за ци је не мо гу при-
мо ра ти др жа ве да их по шту ју, јер оне ни су об лик свет ске вла де. 
Др жа ве са ме од лу чу ју да ли ће по што ва ти ус по ста вље на пра ви ла. 
Ин сти ту ци је су са мо об лик “де цен тра ли зо ва не са рад ње ин ди ви-
ду ал них су ве ре них др жа ва, без би ло ка квог ефи ка сног ме ха ни зма 
ко ман до ва ња истим.69) 

Ана ли зи ра ју ћи по ло жај др жа ва у ме ђу на род ним од но си ма, 
Мир шај мер сма тра да се др жа ве у ме ђу на род ном си сте му пла ше 
јед на дру ге; да је циљ сва ке др жа ва у том си сте му да обез бе ди соп-
стве ни оп ста нак; и да  др жа ве у ме ђу на род ном си сте му има ју за 

66)  Ibid, p. 93.

67)  Ј. Ј. Me ar she i mer, “The Fal se Pro mi se of In ter na ti o nal In sti tu ti ons”,  op.cit., p. 7.

68)  Ibid, p. 14.

69)  Ibid, pp. 8-9.
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циљ да мак си мал но ис ко ри сте сво је ре ла тив не по зи ци је мо ћи над 
дру гим др жа ва ма.70) На и ме, ве ћа вој на пред ност др жа ве над дру-
гим др жа ва ма га ран ту је и ве ћу без бед ност. За то сва ка др жа ва у ме-
ђу на род ном си сте му же ли и те жи да бу де што моћ ни ја вој на си ла, 
јер је то нај бо љи на чин да се га ран ту је пре жи вља ва ње у све ту ко ји 
мо же би ти ве о ма опа сан. Ова ло ги ка ства ра сна жан под сти цај да 
др жа ве ис ко ри шћа ва ју јед на дру гу, укљу чу ју ћи и от по чи ња ње ра та 
ако по сто је из гле ди за по бе ду. Сто га је циљ др жа ва да стек ну што 
ви ше вој не мо ћи на ште ту по тен ци јал них ри ва ла. Иде а лан ис ход је 
да др жа ва стек не по ло жај хе ге мо на у си сте му, чи ме јој је оп ста нак 
ско ро за га ран то ван.71) Да кле, у ме ђу на род ном си сте му са мо по мо-
ћи, од но сно ре а ли стич ком све ту, др жа ва је за бри ну та због рав но-
те же мо ћи, и мо ти ви са на је пре све га ре ла тив ним до би ци ма ка да је 
у пи та њу са рад ња. За то је и са рад њу мно го те же по сти ћи уко ли ко 
др жа ве сле де ло ги ку ре ла тив не не го ап со лут не до би ти (као што 
твр де ли бе рал ни ин сти ту ци и о на ли сти).72)

Мир шај мер се исто вре ме но сла же да ре а ли сти ге не рал но 
при зна ју да др жа ве др жа ва по не кад де лу ју кроз ин сти ту ци је. Ме-
ђу тим, ре а ли сти ве ру ју да је раз лог то ме ис кљу чи во про ра чун соп-
стве них (на ци о нал них) ин те ре са, уте ме љен пре све га на ме ђу на-
род ној ди стри бу ци ја мо ћи. Нај моћ ни је др жа ве у си сте му ства ра ју 
и об ли ке ин сти ту ци о нал не са рад ње, али та ко да оне мо гу обез бе-
ди ти свој удео у свет ској мо ћи, или чак по ве ћа њу соп стве не мо-
ћи. У том сми слу, ин сти ту ци је су у су шти ни “аре не за де ло ва ње 
ван од но са мо ћи.” За ре а ли ста, узро ци ра та и ми ра су углав ном 
функ ци ја рав но те же мо ћи и ин сти ту ци је у ве ли кој ме ри ути чу на 
рас по де лу мо ћи у си сте му. Украт ко, рав но те жа мо ћи је не за ви сна 
ва ри ја бла ко ја об ја шња ва рат; ин сти ту ци је су са мо ин тер вен ци је 
про мен љи вих у том про це су.73) Пре ма то ме, Мир шај мер у оштрој 
кри ти ци нео ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма твр ди да Ки о хејн и 
ње го ве при ста ли це тек тре ба да над ма ше ре а ли стич не те о ри је ра та 
и ми ра, и да ни су ус пе ли да по ка жу кључ ни зна чај ин сти ту ци ја у 
сма ње њу ве ро ват но ће ра та ме ђу др жа ва ма.

С дру ге стра не, су штин ску раз ли ку из ме ђу нео ли бе рал них и 
нео ре а ли стич ких при сту па нео ли бе рал ни те о ре ти чар Ли за Мар тин 
(LisaMartin) ви ди у раз у ме ва њу при ро де др жав них ин те ре са. По 
њој, нео ли бе ра ли ви де свет као “ме ша ви ну стра те шки мо ти ви са-

70)  Ј. Ј. Me ar she i mer, “ The Fal se Pro mi se of In ter na ti o nal In sti tu ti ons”,  op.cit., p. 11.

71)  Ibid, p. 12.

72)  Ibid.

73)  Ibid, p. 13.
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них ин тер ак ци ја (mixed-motivestrategicinteractions), где су коб ко-
ег зи сти ра са мо гућ но сти ма за оства ре ње ме ђу соб них до би та ка”.74) 
Из ових прет по став ки о ка рак те ру стра те шких ин тер ак ци је из ме-
ђу др жа ва, из ве де ног из схва та ња ути ца ја анар хи је, нео ли бе ра ли 
ука зу ју на ва жну уло гу ме ђу на род них ин сти ту ци ја у олак ша ва њу 
са рад ње ме ђу др жа ва ма и сма тра ју да оне до зво ља ва ју др жа ва ма 
да пре ва зи ђу су ко бе ин те ре са да би оства ри ле за јед нич ке до бит ке. 
Ре а ли сти, оце њу је Мар тин, твр де да про бле ми ре ла тив не до би ти 
уз по сто ја ње раз ли ка у мо ћи ре зул ти ра ју обра сци ма др жав них ин-
те ре са ко је од лу ку ју кон фликт не си ту а ци је, ко је не оста вља ју про-
стор за уза јам не/ за јед нич ке до бит ке. 75) 

У цен тру нео ре а ли стич ке-нео ли бе ра ли стич ке де ба те по 
Ро бер ту Па у е лу (RobertPowell) су тру кључ на пи та ња: сми сао и 
им пли ка ци је анар хи је, про блем ре ла тив не и ап со лут не до би ти, и 
на пе тост из ме ђу са рад ње и ди стри бу ци је (мо ћи).76) Што се ти че 
пр вог пи та ња (смисла и импликација анархије), на гла сак не тре-
ба би ти на анр хи ји, већ на дру гим прет по став ка ма огра ни ча ва ња 
его и стич ког по на ша ња др жа ва као кључ них ме ђу на род них ак те ра, 
од но сно ма ње па жње тре ба усме ри ти на анар хи ју, а ви ше на на чи-
не на ко је др жа ве ме ђу соб но ко му ни ци ра ју. У рас пра ви о анар хи ји 
нео п ход но је пра ви ти раз ли ку из ме ђу два ви ђе ња анар хи је. Пр во 
је да анар хи ја зна чи “не до ста так за јед нич ке вла де” (lackofacom-
mongovernment) да спро ве де спо ра зу ме из ме ђу др жа ва77) као цен-
трал них је ди ни ца ме ђу на род ног си сте ма. И за и ста, ме ђу на род на 
по ли ти ка се од ви ја у аре ни ко ја не ма цен трал ни управ ни ор ган, 
уста но ву над ре ђе ну др жа ва ма, са ауто ри те том и мо ћи да спро во-
ди за ко не и ре ша ва спо ро ве. Од су ство над др жав не вр хов не вла сти 
(absenceofasupremepower) је оно што се под ра зу ме ва под анар-
хич ним окру же њем ме ђу на род не по ли ти ке.78) Не до ста так овог ви-
ђе ња анар хи је је што оно не го во ри ни шта о сред стви ма ко је су на 
рас по ла га њу др жа ва ма (self-help system).79) Дру го од ре ђе ње анар-
хи је је усред сре ђе но на рас по ло жи ва сред ства ко ји ма др жа ве мо гу 
оства ри ти сво је ин те ре се, а нај ва жни ја тач ка овог ви ђе ња анар хи је 

74) L.L. Mar tin, op.cit., p.  172.
75) Ibid.

76) R. Po well, “Anarchy in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory: The Neo re a list-Neo li be ral De ba te”, 
InternationalOrganization, 1994, Vol. 48, No. 2, p. 329.

77) Ibid, p. 330.

78) R.J. Art and R. Jer vis (eds), InternationalPolitics:EnduringConceptsandContemporary
Issues (sixth edi tion), Long man, New York, 2003, p. 1.

79) Ви ди: K.N. Waltz, “The Emer ging Struc tu re of In ter na ti o nal Po li tics”, InternationalSecurity, 
1993, Vol. 18, No. 2, pp. 44-79.
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је да је јед но од су штин ских сред ста ва моћ, од но сно упо тре ба си-
ле у ци љу оства ре ња ин те ре са др жа ва у ме ђу на род ном си сте му, 
јер др жа ве, те же ћи са мо о др жа њу, за ви се ис кљу чи во од са мих се бе. 
Ово од ре ђе ње анар хи је Па у ел кри ти ку је јер ни је ја сно шта је ана-
лог но упо тре би си ле а да се др жа ве не су о че са ри зи ком ште те. Јер, 
ако не ма ана ло ги је (дру гог на чи на), др жа ве због ве ли ког ри зи ка не 
би ни фор ми ра ле анар хич ни ме ђу на род ни си стем. 

Дру ги ве ли ки про блем нео ре а ли стич ке-нео ли бе ра ли стич ке 
де ба те је проблемраелативнеиапсолутнедобити. Нео ре а ли зам 
се као те о риј ски ра вац ба ви ре ла тив ном до би ти, од но сно сма тра да 
др жа ве увек кал ку ли шу ка ко ће до бит би ти рас по ре ђе на из ме ђу ак-
те ра ме ђу на род ног си сте ма. Др жа ве, као ра ци о нал ни ак те ри, увек 
мо ра ју од лу чи ва ти ко ли ко ће соп стве них ка па ци те та си ле упо тре-
би ти да би на па ле дру гу др жа ву, и ко ли ко ће ко ри сти из на па да 
из ву ћи у од но су на тро шко ве. Игра је, да кле веч на - про ра чу ни до-
би ти су не ми нов ни. С дру ге стра не, не ли бе ра ли зам за сту па ста но-
ви ште да су др жа ве мо ти ви са не ап со лут ном до би ти и да на сто је 
мак си ма ли зи ра ти сво је ин те ре се. По Па у е лу, кључ раз у ме ва ња ове 
де ба те је у пра вље њу раз ли ке из ме ђу две мо гућ но сти. Пр ва је да 
је бри га др жа ва, од но сно сте пен њи хо ве бри ге за ре ла тив ну до-
бит, ре зул тат стра те шког окру же ња у ко ме се др жа ве на ла зе. У том 
слу ча ју, сте пен за бри ну то сти ве ро ват но ва ри ра, на при мер ин тен-
зи тет без бед но сне ди ле ме ни је увек исти, јер на по на ша ње др жа-
ва ути че стра те шко окру же ње ко ме је др жа ва и окре ну та у сво јим 
кал ку ла ци ја ма. Дру га мо гућ ност је да сте пен за бри ну то сти код не-
ких др жа ва не ва ри ра без об зи ра на њи хо во окру же ње.80) Ко нач но, 
тре ће пи та ње од но си се на про блем напетости између сарадње
идистрибуцијемоћи др жа ва у анар хи ји. Нео ли бе рал ни ин сти ту-
ци о на ли сти твр де да ин сти ту ци је по ма жу ус по ста вља њу обра за ца 
са рад ње из ме ђу др жа ва, чи ме се сма њу ју тро шко ви упо тре бе си ле 
и уве ћа ва сте пен ап со лут не до би ти.

У од но су на из ло же не раз ли ке из ме ђу ре а ли зма и ли бе ра-
ли зма, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам при хва та да су др жа ве 
ра ци о нал ни ак те ри у свет ским по сло ви ма, и ста вља на гла сак на 
анар хи ју као глав ну сна гу ко ја об ли ку је мо ти ве и по на ша ње др жа-
ва. Он по себ но на гла ша ва моћ и ути цај ме ђу на род них ин сти ту ци ја, 
и сма тра да др жа ве мо гу из ву ћи ве ћу до бит ако ме ђу соб но са ра ђу-
ју, ма да се у не ким си ту а ци ја ма, ка ко то или стру је и “за тво ре нич ка 
ди ле ма”, пла ше да бу ду пре ва ре не од дру гих др жа ва, и на кра ју 
од лу чу ју да не са ра ђу ју. Ипак, че сто по сто је ком пен за тор ске сна ге, 
по себ но ка да су ин тер ак ци је из ме ђу др жа ва че сте. Ко нач но, ли бе-

80)  R. Po well, op.cit., p. 335.
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рал ни ин сти ту ци о на ли зам оце њу је да је услов на са рад ња стра те-
ги ја за пре ва зи ла же ње про бле ма ва ра ња у ме ђу на род ној анар хи ји, 
ко ју мо гу нај бо ље при ме њи ва ти ме ђу на род не ин сти ту ци је.81) 
 

ТЕНЗИЈЕИЗМЕЂУНЕОЛИБЕРАЛНОГ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМАИКОНЦЕПТА

НАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИ

За сту па ју ћи ми шље ње да ме ђу на род не ин сти ту ци је мо гу 
обез бе ди ти ви сок сте пен са рад ње из ме ђу др жа ва, за го вор ни ци не-
ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма по ла зе од прет по став ке да кал ку-
ла ци ја тро шко ва/це не при ме не си ле, од но сно во ђе ња ра та за оства-
ре ње соп стве них ин те ре са, оства ру је зна чај ну уло гу на по на ша ње 
др жа ва. Сма тра се да ако је та це на ви со ка за по тен ци јал ног агре-
со ра, сма њу је се ње гов ин те рес за при ме ну си ле и во ђе ње ра та, 
што ума њу је опа сност од прет ње, ти ме и зна чај ре ла тив не до би ти 
из ме ђу са ве зни ка у ко а ли ци ји, чи ме се по сти же ве ћи сте пен мо гућ-
но сти за са рад њу из ме ђу др жа ва.82) Да би се зна чај прет ње свео на 
ми ни мум, нео ли бе рал ни ин сти ту ци и о на ли сти пред ла жу по ве ћа ње 
бро ја др жа ва у ин сти ту ци ји ко ју де фи ни шу као си стем.83) Пред-
став ни ци ове шко ле сма тра ју да су не си гур ност и не по ве ре ње ме-
ђу др жа ва ма и це на евен ту ал ног су ко ба глав не од ред ни це од но са 
из ме ђу др жа ва: односа сарадње и односа сукоба. Про ме на по на-
ша ња др жа ва се ви ди кроз тран сфор ма ци ју ме ђу на род ног си сте ма 
у свет ско дру штво, у ко ме ће ус по ста вља ње за јед нич ких нор ми и/
или ин сти ту ци ја омо гу ћи ти раз вој безбедноснезаједнице у ко јој се 
без бед ност јед не др жа ве до жи вља ва као од го вор ност свих чла ни ца 
за јед ни це. За то овом кон цеп ту не од го ва ра прин цип са мо по мо ћи, 
јер др жа ве, при хва та ју ћи без ре зер вно утвр ђе не нор ме ме ђу соб ног 
оп ште ња, мо ра ју ускла ди ти сво је без бед но сне ин те ре се са ин те ре-
си ма свет ске за јед ни це. 

Пре ма овом те о риј ском гле ди шту, три су основ не функ ци је 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја у ру ко во ђе њу при ме ном си ле: 1/ оне 
омо гу ћа ва ју про ме ну statusquo-a без упо тре бе си ле, та ко да др жа-

81) Упо ре ди: J.M. Gri e co, “Anarchy and the Li mits of Co o pe ra tion...”, op.cit., pp. 121-124.

82) R. Po well, “Ab so lu te and Re la ti ve Ga ins in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory”, AmericanPoli-
ticalScienceReview, 1991, Vol. 85, No. 4, p. 1316.

83)  S. Ta ta lo vić, op.cit., str. 13.
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ве мо ра ју све без бед но сне про бле ме ре ша ва ти пре го во ри ма а не 
при ме ном си ле; и 2/ на ци о нал на без бед ност се мо ра са гле да ва ти у 
све тлу без бед но сних ин те ре са “ме ђу на род не за јед ни це” а не у све-
тлу без бед но сних ин те ре са по је ди нач них др жа ва. Угро жа ва њем 
на ци о нал не без бед но сти јед не др жа ве угро жа ва се без бед ност ме-
ђу на род не за јед ни це, а на пад на јед ну др жа ву се сма тра на па дом и 
прет њом на це лу ме ђу на род ну за јед ни цу, из че га про ис ти че оба ве-
за и пра во чла ни ца ин сти ту ци је да бра не жр тву од агре си је; 3/ др-
жа ве мо ра ју и по ка зу ју ви сок сте пен ме ђу соб ног по ве ре ња уну тар 
ин сти ту ци је, мо ра ју би ти си гур не да не ће до ћи до на па да (при ме не 
си ле) из ме ђу чла ни ца ин сти ту ци је, и мо ра ју би ти си гур не да ће 
дру ге др жа ве ста ти у од бра ну ње не  без бед но сти у слу ча ју агре си је 
или не ког дру гог об ли ка при ме не си ле притвно ње ним ин те ре си-
ма.84) 

Иако иде ал но за ми шље на, ова те о риј ска гле ди шта и по став-
ке нео ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма за слу жу ју оштре кри ти ке. 
При то ме се мо ра на гла си ти да кри ти ке ни су за сно ва не са мо на 
ре а ли стич ким ви ђе њи ма оп стан ка др жа ва и ме ђу на род ног си сте-
ма, јер ак ту ел на ме ђу на род на ствар ност ука зу је да је овај кон цепт 
да ле ко од ре ал но сти. Да би др жа ве по че ле искре но са ра ђи ва ти у 
обла сти без бед но сти и од ри ца ти се ло ги ке и прин ци па са мо-по мо-
ћи, од но сно по је ди нач не упо тре бе си ле, нео ход но је по сти ћи мно-
го ве ћи кон сен зу са о за бра ни при ме не си ле у ме ђу на род ним од но-
си ма. За то ни је до вољ на са мо По ве ља УН и си стем ко лек тив не 
без бед но сти раз ви јен у окви ру УН, јер се у прак си по ка за ло да УН 
и си стем ко лек тив не без бед но сти, иако иде ал но за ми шљен, има 
мно го не до ста та ка. Пр во си стем је за ми шљен као са вез свих чла-
ни ца про тив за ми шље ног агре со ра у ко ме од лу чу ју ћу уло гу има ју 
ве ли ке си ле ко је има ју пра во ве та - та ко да си стем ни је пра ви чан. 
Пра ви ла игре на ме ћу стал не чла ни це Са ве та без бед но сти (ве ли ке 
си ле), док дру ге (ма ле, сла бе) др жа ве мо гу са мо не мо при ма ти к 
зна њу њи хо ве од лу ке. Се бич ни ин те ре си др жа ва су у пр вом пла ну, 
а по ве ре ње као кључ ни услов и основ истин ске са рад ње у без бед-
но сти је на нај ни жем мо гу ћем ни воу. Та ко ђе, за јед нич ког иден ти-
те та као ви шег ква ли те та за ус по ста вља ње ис кре не са рад ње не ма 
ни у основ ним об ри си ма.85) 

84) Упо ре ди: N.Ba šić i P. Sto ett (eds), Sigurnosnestudijeutranziciji, Uni ver zi tet u Bi ha ću, Cen-
tar za ljud ska pra va i pre ven ci ju kon flik ta, Uni ver zi tet u Ba nja Lu ci, Cen tar za ge o stra te ška 
is tra ži va nja, Bi hać, 2003, str. 37. - Пре ма: S. Ta ta lo vić, op.cit.

85) Нео функ ци о на ли стич ке те о ри је, с дру ге стра не, сто је на ста но ви шту да по сто је три ме-
ха ни зма у про це су европ ских ин тер га ци ја ко ји ути чу на об ли ко ва ње ши рег за јед нич-
ког, од но сно европ скох иден ти те та; Упо ре ди: Д.М. Вук че вић, “Европ ски и на ци о нал ни 
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 Кри ти ка се мо же упу ти ти и од ре ђе њу ре жи ма ко ји су, по 
нео ли бе рал ним ин сти ту ци о на ли сти ма, оквир за ус по ста вља ње са-
рад ње у без бед но сти. Ме ђу на род ни ре жи ми по овим схва та њи ма 
су скуп нор ми ко ји ма се утвр ђу ју на чи ни на осно ву ко јих др жа ве 
мо гу ме ђу соб но да се над ме ћу и са ра ђу ју. Ако ре жим да је окви ре 
за над ме та ње он да не до ста ју раз ви је на пра ви ла по ко ји ма би др жа-
ве у ре жи му (и из ван ње га) би ле рав но прав не да би рав но прав но 
и уче ство ва ле у са рад њи. Исто вре ме но, ако је ре жим скуп “нор ми, 
пра ви ла и про це ду ра за за јед нич ку ак ци ју са ко јом се са гла сио низ 
др жа ва”86), опет су то са мо не ке а не све др жа ве у све ту, та ко да ре-
жим не мо же ре ши ти све без бед но сне про бле ме у све ту, већ са мо 
оне ко ји се ти чу чла ни ца ре жи ма. Ако чла ни це ре жи ма мо гу од лу-
чи ва ти, ти ме и за бра њи ва ти не при хват њи ва по на ша ња по је ди них 
др жа ва, он да су из гле ди за са рад њу у без бед но сти “за ро бље ни” у 
са мом ре жи му и не ути чу пре суд но на про бле ме ми ра и без бед но-
сти из ван ре жи ма. Ујед но, др жа ве ко је чи не ре жим не ма ју пра во да 
се ме ша ју у свет ска пи та ња из ван обла сти ко ју де фи ни ше ре жим, 
од но сно др жа ве из ван ре жи ма ни су оба ве зне да по шту ју пра ви ла и 
нор ме тог ре жи ма - јер уни вер зал ног ре жи ма не ма. Да кле, по сто је-
ћи ре жи ми ни су ефи ка сан и пра ви чан оквир за са рад њу у без бед-
но сти, иако су у не ким обла сти ма до ка за ли сво ју вред ност. Та ко ђе, 
ре жи ми (би ла те рал ни и мул ти ла те рал ни) по ку ша ва ју ре ши ти са-
мо не ка пи та ња (не ши ре ње ну кле ар ног или хе миј ског на о ру жа ња 
и сл.) али су у прак си по ка за ли не у спе шним. При мер су упра во 
ре жи ми о не ши ре њу ну кле ар ног на о ру жа ња. У од но су на пе ри од 
хлад ног ра та, у све ту је да нас го то во удво стру чен број др жа ва ко-
је по се ду ју офан зив но ну кле ар но на о ру жа ње (Ин ди ја, Па ки стан, 
Се вер на Ко ре ја, Иран), на рав но због њи хо ве на ци о нал не без бед-
но сти и те жње да се ус по ста ви рав но те жа у мо ћи (и без бед но сти) 
са тра ди ци о нал ним ну кле ар ним си ла ма и оја ча по зи ци ја у ме ђу на-
род ном си сте му. Нор ме и пра ви ла ре жи ма у овој обла сти отво ре но 
су кр ше ни, али се пре ма овим др жа ва ма ни је при ме ни ла си ла због 
“на ру ша ва ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти”. Раз лог ле жи у 
чи ње ни ци да је на де лу и да ље “рав но те жа стра ха” ко ја ре ин кар ни-
ра ста ре мо де ле по на ша ња свој стве не хлад ном ра ту и бор би за моћ 
и бе зеб дност.  

 Ре жи ми та ко ђе не об у хва та ју ни све прет ње без бед но сти, 
што је њи хов ве ли ки не до ста так. Ако узме мо, на при мер, гло бал ни 

иден ти тет у про це су европ ске ин те гра ци је - нео функ ци о на ли стич ко ви ђе ње”, Српска
политичкамисао, 2011, год. 18, вол. 32, бр. 2, стр. 103.

86) Упо ре ди: Ј.Ј. Me ar she i mer, “The Fal se Pro mi se of In ter na ti o nal In sti tu ti ons”,  op.cit., pp. 
5-49.
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те ро ри зам, мул ти ла те рал ни ре жим у овој обла сти ни је мо гућ све 
док се не по стиг не оп шта са гла сност о то ме шта се под ра зу ме ва 
под овим по ли тич ким и без бед но сним фе но ме ном, да би се ја сно 
де фи ни са ла гло бал на стра те ги је ње го ве пре вен ци је и ре пре си је.

У ак ту ел ном и анар хич ном ме ђу на род ном си сте му не ма над-
др жав ног ауто ри те та (свет ске вла де), још ни су из гра ђе на уни вер-
зал на пра ви ла и не ма рав но прав но сти и пу не со ли дар но сти из ме ђу 
др жа ва. У тим усло ви ма (анар хи је и од су ства свет ске вла де) ме-
ђу на род не ин сти ту ци је, иако мо гу до не ти од ре ђе ну ко рист др жа-
ва ма у обла сти ли бе ра ли за ци је тр го ви не и не ким дру гим пи та њи-
ма, оне још не мо гу пре суд но ути ца ти на ак ци је др жа ва у обла сти 
без бед но сти.87) Ако је ја ча ње ме ђу на род них ин сти ту ци ја услов за 
очу ва ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти, ка ко сма тра ју ин сти-
ту ци о на ли сти, у ак ту ел ном ме ђу на род ном си сте му тре ба хит но 
су штин ски ре фор ми са ти по сто је ће ме ђу на род не ин сти ту ци је, по-
себ но прин ци пе, про це ду ре и на чи не ус по ста вља прав не од го вор-
но сти (оба ве за) из ме ђу др жа ва у по шти ва њу утвр ђе них пра ви ла 
и спо ра зу ма. Прав на од го вор ност мо ра би ти иста за све, а ни јед-
на др жа ва (ма кар би ла из кру га нај ве ћих си ла) или гру па др жа ва 
не ма пра во на уни ла те рал ну упо тре бу си ле, као што се де ша ва ло 
по след њих де це ни ја у ви ше на вра та (Бал кан, Ирак и сл.). Ако све 
др жа ве има ју исту прав ну од го вор ност и исте оба ве зе, пи та ње је 
што се тзв. “ме ђу на род на за јед ни ца” ни је ус про ти ви ла агре си ји на 
Ср би ју и Цр ну Го ру 1999. го ди не ко ју су пред у зе ле САД и ње ни 
НА ТО са ве зни ци. На ци о нал на без бед ност Ср би је и цр не Го ре је 
би ла та ко ђе вред ност чи је угро жа ва ње је угро зи ло ре ги о нал ну, ти-
ме и ме ђу на род ну без бед ност и мир. 

Иза ме ђу на род них ин сти ту ци ја се че сто кри ју и агре сив ни 
и хе ге мо ни стич ки ин те ре си ве ли ких си ла ко је има ју од лу чу ју ћу 
уло гу тим ин сти ту ци ја ма. Под из го во ром очу ва ња свет ског ми ра 
и без бед но сти, очу ва ња де мо кра ти је и људ ских пра ва и сло бо да, 
под окри љем по је ди них ин сти ту ци ја спро во де се од стра не моћ-
них др жа ва нај су ро ви ји нео ли бе рал ни про јек ти овла да ва ња дру-
гим др жа ва ма и ре ги о ни ма (при мер “арап ско про ле ће”), без об зи ра 
на њи хо ве на ци о нал не ин те ре се и на ци о нал ну без бед ност. Ти ме 
се од у зи ма пра во мно гим др жа ва ма да, у усло ви ма угро же не на-
ци о нал не без бед но сти (ње не основ не вред но сти су за у век те ри то-
ри јал на це ло ви тост и су ве ре ни тет), оства ре пра во (пре ма По ве љи 
УН) да пре ду зму све мо гу ће ме ре, на рав но и упо тре бу си лу да би 
од бра ни ле те вред но сти (пра во на са мо од бра ну). 

87) Упо ре ди: La ke, D.A. (2001). “Beyond Anarchy: The Im por tan ce of Se cu rity In sti tu ti ons”. In  
InternationalSecurity, Vol. 26, No. 1, p. 131.
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Док по сто је др жа ве по сто ја ће и су прот ста вље ни на ци о нал ни 
ин те ре си, по себ но у обла сти без бед но сти и др жа ве их се ни ка да 
не ће од ре ћи. На ци о нал на без бед ност88) је вр хун ски иде ал за све др-
жа ве и у XXI ве ку, пре до ми нант ни мо дел по на ша ња свет ских си ла 
је уни ла те ра ли зам, од но сно јед но стра на при ме на си ле (Ирак и Гру-
зи ја), искре ног раз у ме ва ња и са рад ње у ре ша ва њу свет ских без бед-
но сних про бле ма не ма. Сла би је др жа ве мо ра ју и да ље ускла ђи ва ти 
сво је ин те ре се са ин те ре си ма ве ли ких си ла, што ни је ам би јент ко ји 
га ран ту је по бољ ша ње са рад ње у без бед но сти на те ме љи ма по ве-
ре ња и из град ње за јед нич ког иден ти те та, као кључ ним од ли ка ма 
са рад ње. Прак са по ка зу је да је на сце ни ис кљу чи во реципроцитет 
и се бич ни ин те ре си за увећањеммоћиибезбедности. Си ла и моћ 
и да ље вла да ју у ме ђу на род ним од но си ма, др жа ве на ста вља ју за-
сту па ти стратегијуварања, па се о из град њи са рад ње у без бед-
но сти кроз де ло ва ње по сто је ћих ме ђу на род них ин сти ту ци ја, или 
кроз по је ди нач не ме ђу на род не ре жи ме те шко мо же го во ри ти. Све 
док ме ђу на род ни си стем бу де анар хи чан, док се не ство ре усло ви 
за раз вој свет ског дру штва у пу ном сми слу, ин сти ту ци о на ли за ци-
ја са рад ње у без бед но сти као гло бал ни мо дел оста је нео ства рив 
иде ал. Са мо ак ту ел ни мо дел раз во ја ЕУ као при мер ства ра ња плу-
ра ли стич ке без бед но сне за јед ни це (на ре ги о нал ном пла ну) је ди ни 
ну ди на ду да је иде ја са рад ње у без бед но сти оства ри ва, али још 
не гло бал но. За то иде ал на ци о нал не без бед но сти оста је жи вот но 
ва жан за сва ку др жа ву, а ла ба ви об ли ци са рад ње у без бед но сти ће 
се раз ви ја ти пра те ћи де фи ни са не стра те ги је на ци о нал не без бед но-
сти, ко је ће са рад њу узи ма ти у об зир са мо то ли ко ко ли ко она не 
на ру ша ва су шти ну на ци о нал них ин те ре са и по ли ти ку на ци о нал не 
без бед но сти. Док по сто је мо дер не др жа ве по сто ја ће и су ко би ин-
те ре са из ме ђу њих. Др жа ве на ста вља ју сле ди ти сво је без бед но сне 
ин те ре се, а ме ђу за ви сност се као јед на од од ли ка ак ту ел ног ме-
ђу на род ног си сте ма ни је по ка за ла спо соб ном да се ста ри обра сци 
не по ве ре ња, ва ра ња, бор бе за моћ и без бед ност на пу сте у ко рист 
ис кре не са рад ње у без бед но сти. 

88)  О тра ди ци о нал ном и про ши ре ном ви ђе њу кон цеп та на ци о нал не без бед но сти де таљ-
ља ни је у: З. Дра ги шић, «На ци о нал на без бед ност - ал тер на ти ве и пер спек ти ве», Српска
политичкамисао, 2010, год. 17, вол.  28, бр. 2, стр. 219 и да ље. 



МладенБајагић Неолибералниинституционализамумеђународним...

153

MladenBajagic

NEO-LIBERALINSTITUTIONALISMIN
INTERNATIONALRELATIONS

ANDSECURITYSTUDIES

Summary
As an an nex to the wi dest li be ral po li ti cal un der stan ding, neo-

li be ra lism and neo-li be ral in sti tu ti o na lism re pre sent so me of the key 
the o re ti cal ap pro ac hes wit hin the sci en ce of in ter na ti o nal re la ti ons and 
se cu rity stu di es abo ut the un der stan ding of in ter na ti o nal (se cu rity) re-
a lity in the se cond half of the XX cen tury. Ha ving in the spo tlight the 
anar chi cal struc tu re of in ter na ti o nal system, both neo-li be rals and neo-
li be ral in sti tu ti o na lists, ac cep ting so me ba sic po stu la tes of neo-re a lism, 
emp ha si ze the im por tan ce of in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re gi mes in 
esta blis hing and ma in ta i ning co o pe ra tion bet we en the sta tes as ra ti o nal 
ac tors, who thro ugh the co o pe ra tion aim, abo ve all, in ac hi e ving ap so-
lu te ga ins, com pa red to (neo) re a li stic at ti tu des of the pre va ling sig ni-
fi can ce of the re la ti ve ga ins for the sta tes and the ir nar row-sel fish in te-
rests. Sharp de ba te bet we en neo-li be rals and neo-re a lists (the neo-neo 
de ba te) mar ked the the ory of in ter na ti o nal re la ti ons and se cu rity stu di es 
in re cent de ca des, but its fi nal out co me is not at sight. Con tem po rary 
in ter na ti o nal po li ti cal and se cu rity re a lity, ba sed on con cre te exam ples 
from in ter na ti o nal prac ti ce qu e sti ons al most all the at ti tu des of neo-li-
be ral in sti tu ti o na lists, abo ve all, the mo ti ves, con di ti ons, norms, ru les 
and pro ce du res of esta blis hing and ma in ta i ning the co o pe ra tion and an 
ho nest be ha vi o ur of the sta tes in tho se ar ran ge ments. The ex pe ri en ce 
tells us that the forms of co o pe ra tion which ha ve been esta blis hed so 
far we re both use ful and har mful for the sta tes, be ca u se, among ot her 
things, they are spe ci ally cha rac te ri zed by the ef forts of po wer ful sta tes 
to re du ce na ti o nal se cu rity ca pa ci ti es of the we a ker sta tes and of ten ac-
hi e ve he ge mo nic go als on the ir harm. 
Key words: sta tes, in ter na ti o nal in sti tu ti ons, neo-li be ra lism, neo-re a lism, neo-

li be ral in sti tu ti o na lism, na ti o nal se cu rity, co o pe ra tion in se cu rity. 
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Resume
Neo-li be ral in sti tu ti o na lism re pre sents one of the key the o re ti-

cal ap pro ac hes wit hin the sci en ce of in ter na ti o nal re la ti ons and se cu-
rity stu di es in re la tion to the un der stan ding of con tem po rary in ter na ti-
o nal se cu rity re a lity in the se cond half of the XX cen tury. The ba sis of 
this ap pro ach con sists in the anarchy of in ter na ti o nal system, in which 
the co un tri es are ra ti o nal ac tors, which en ter in to com plex and va ri o us 
mu tual re la ti on ships, from which they tend to re ci e ve ab so lu te ga ins. 
Ha ving in mind the anar chi cal struc tu re of in ter na ti o nal system, this 
the o re ti cal ap pro ach from the per spec ti ve of con tem po rary se cu rity stu-
di es ex plo res the ways in which in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re gi mes 
im pro ve in ter na ti o nal co o pe ra tion in many sphe res of li fe, in clu ding 
the se cu rity area. Alt ho ugh che a ting and tre a son re pre sent main ob stac-
les to the esta blis hment of co o pe ra tion bet we en sta tes un der the con-
di ti ons of anarchy, the advo ca tes of this school of tho ught see the exit 
in strengthe ning of in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re gi mes. Ac cor ding to 
them, in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re gi mes de ve lop the sen se of le gal 
re spon si bi lity (the sen se of obli ga ti ons of the sta tes to re spect the esta-
blis hed ru les and norms), re du ce the ex pen ces of tran sac ti ons bet we en 
the sta tes, pro vi de tran spa rancy and in for ma tion on sta te ac ti ons, cre-
a te the con di ti ons for re ci pro cal be ha vi o ur, ena ble the ways of set tling 
dis pu tes, de fi ne the stan dards for the esti ma tion of be ha vi o ur of ot her 
sta tes and the pe nal ti es for the bre ach of the esta blis hed ru les of co o-
pe ra tion, and pro vi de the fra me work for the mo de ling of non-con flict 
be ha vi o ur of the sta tes. The ul ti ma te goal con sists in re du cing of the 
un cer ta inty in the anarchy and cre a tion of the con di ti ons for sin ce re co-
o pe ra tion bet we en the sta tes, and im pro ve ment of the op por tu ni ti es for 
the cre a tion of sta bi le pe a ce. 

Neo-li be ral in sti tu ti o na lists ac cept so me of the neo-re a li stic po-
stu la tes: the sta tes are key ac tors in in ter na ti o nal system, and they tend 
to in cre a se the ir po wer; due to the sel fish in te rests they don’t re cog ni ze 
the im por tan ce of in ter na ti o nal co o pe ra tion, un less it’s in the ir in te rest; 
in ter na ti o nal system, cha rac te ri zed by the po li tics of for ce is anar chi cal; 
the ba sic mo ti ve in the con duct of the sta tes is the ir de si re for sur vi val; 
and the sta tes are ra ti o nal ac tors-ego ists in ac hi e ving that goal, wan ting 
rec klessly to ma xi mi se the ir in te rests (get ab so lu te ga ins). At the sa me 
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ti me, they (Ke o ha ne, Mar tin and ot hers) po int to the com plex pat terns 
of in ter de pen den ce which in flu en ces on the cre a tion of com mon in-
te rests among de ve lo ped sta tes, con si der that in ter na ti o nal in sti tu ti ons 
con tri bu te to the re duc tion of anarchy in in ter na ti o nal system, and that 
the sta tes are mo ti va ted for co o pe ra tion which is go ing to bring ab so lu-
te ga ins for all the ac tors of in ter na ti o nal system, etc. 

Due to such at ti tu des of in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re gi mes as 
a fra me work for the im pro ve ment of co o pe ra tion in se cu rity, a sharp de-
ba te (the neo-neo de ba te) bet we en neo-li be ral in sti tu ti o na lists and neo-
re a lists has been de ve lo ped wit hin the sci en ce of in ter na ti o nal re la ti ons 
and se cu rity stu di es. Ac cor ding to the neo-re a lists, the key ob stac le to 
co o pe ra tion bet we en the sta tes in the area of se cu rity evol ves from the 
de fi ned na ti o nal in te rests and the fact that the sta tes are pri ma rily de a-
ling with cal cu la ti ons of be ne fit (re la ti ve gain) of co o pe ra tion. Ac cor-
ding to them, the sta tes ha ve fe ar of che a ting and they tend to su stain 
and im pro ve the exi sting le vel of na ti o nal se cu rity, so that the sta tes 
of ten ne glect co o pe ra tion in fa vo ur of ot her aran ge ments in or der to ac-
hi e ve the ir se cu rity in te rests, re gar dless of the pos si bi lity of di stri bu tion 
of (ab so lu te) ga ins of co o pe ra tion. The re a lists cla im (Waltz) that the 
very com pe ti ti ve na tu re of na ti o nal in te rests sig ni fi cantly re du ces the 
po wer and in flu en ce of in ter na ti o nal in sti tu ti ons in the fi eld of co o pe ra-
tion in se cu rity, and the main ob stac les to in ter na ti o nal co o pe ra tion con-
sist in the pre oc cu pa tion due to the pos si bi lity of che a ting and re la ti ve 
ac hi e ved go als (Gri e co). Be ca u se the sta tes are sca red of one anot her, 
the ir pri mary aim is to pro vi de the ir own sur vi val and use the ir re la ti ve 
po wer over ot her sta tes to the ma xi mum (Me ar she i mer). 

Alt ho ugh one can not com ple tely ne ga te the sig ni fi can ce of the-
o re ti cal ap pro ac hes of neo-li be ral in sti tu ti o na list, con tem po rary in ter-
na ti o nal po li ti cal and se cu rity re a lity, thro ugh the con cre te exam ples 
brings in to qu e sti on sig ni fi cant aspect of the ir at ti tu des, abo ve all mo-
ti ves, con di ti ons, norms, ru les and pro ce du res of esta blis hing and ma-
in ta i ning of co o pe ra tion in se cu rity and the sin ce re be ha vi o ur of sta tes 
in tho se aran ge ments. In ter na ti o nal in sti tu ti ons of ten sup press na ti o nal 
in te rests and thro ugh the ir ac tion vi o la te in ter na ti o nal se cu rity of the 
sta tes that don’t be long to the gro up of gre at po wers. The exi sting forms 
of co o pe ra tion bet we en the sta tes we re both use ful and har mful for the 
sta tes, har mful, be ca u se they are of ten cha rac te ri zed by the en de a vor of 
po wer ful sta tes (gre at po wers) to re du ce the na ti o nal se cu rity ca pa ci ti es 
of we a ker sta tes and ac hi e ve he ge mo ni stic go als on the ir harm. The-
re fo re the sta tes are re luc tant to re no un ce the ir own for the be ne fit of 
„hig her“ se cu rity in te rests, and they don’t want to co o pe ra te at the risk 
of ero sion of the ir na ti o nal se cu rity, no mat ter how ego i stic it may be. 
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The co o pe ra tion in se cu rity re ma ins an ideal, and its ini tial in sti tu ti o nal 
con to urs can be de tec ted ex clu si vely in the fun cti o ning of EU and the 
net work of its in sti tu ti ons. 

* Овај рад је примљен 17. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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Сажетак
Да нас, осим иде о ло шких зна мо да по сто је и ге о по ли тич ке 

осно ве у ко ре ни ма раз ли чи тих прав них си сте ма. На и ме, ге о по ли-
ти ка раз ли ку је два прав на си сте ма: ро ма но-гер ман ски („фи ло зо фи-
ја коп на“) и „оп ште пра во“ ан гло-сак сон ског све та („фи ло зо фи ја 
мо ра“), ко ји не по сред но ути чу на прин ци пе ор га ни за ци је дру штве-
ног жи во та. Нај ва жни ја раз ли ка код ове две гра не пра ва је у фор-
мал ним из во ри ма пра ва. Прав на фи ло зо фи ја код при пад ни ка коп на 
но си ре ли ги о зни ка рак тер и ту, ско ро, прав ни прин ци пи ни су под-
ло жни про ме на ма, а у прав ној „фи ло зо фи ји мо ра“ про ме на пра ва и 
ње го во не по што ва ње сма тра се не чим при род ним.

Са вре ме но чо ве чан ство, пре ма при ку пље ним по да ци ма, про-
жи вља ва кризуправнесвести, упра во због про же то сти по ли тич-
ких си сте ма ан гло-сак сон ским пра вом. Ипак, свет не до жи вља ва 
ова кву кри зу пр ви пут, до вољ но је да се се ти мо про па сти ан тич ког 
све та. Та да је та кри за за по че ла са ла га ним али не ми нов ним рас па-
дом ре ли ги о зно сти, ко ји је по сте пе но за хва тио и по ро дич ни жи вот 
и прав ну свест. „Прав на свест ко ја је из гу би ла сво је ре ли ги о зне ко-
ре не, по ка за ла се не спо соб ном да одр жи и од бра ни мо ну мен тал ну 
др жав ност и кул ту ру Ри ма, и не у мо љи ва исто ри ја је та квој прав ној 
све сти из ре кла сво ју пре су ду“. Спас и об но ва свет ске прав не све-
сти и прав ног по рет ка до шли су та да од хришћанства. Пи та ње, 
ко је се да нас по ста вља је, да кле, да ли се овај обра зац из ла ска из 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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кри зе прав не све сти мо же по но ви ти и ко ја је то ре ли ги ја спо соб на 
да учи ни?
Кључ не ре чи:  Пра во, кри за, по ли ти ка, иде о ло ги ја, ре ли ги ја, мо рал, ин-

те гра ци је, вред но сти

Пра во је ве о ма сло же на по ја ва, па се при од ре ђи ва њу ње го-
вог пој ма на и ла зи на нај ра зли чи ти је ста во ве. По је ди не де фи ни ци-
је пра ва се ме ђу соб но раз ли ку ју нај че шће по то ме што об у хва та ју 
раз ли чи те еле мен те пра ва, ко ји сви ствар но и по сто је у пра ву. Та ко 
ће јед ни де фи ни са ти пра во као нор ме ко је санк ци о ни ше др жа ва 
сво јом при ну дом; дру ги – као скуп нор ми и дру штве них од но са 
ко ји су њи ма ре гу ли са ни; тре ћи ће ис ти ца ти циљ пра ва, па ће га 
од ре ди ти као сред ство за оства ре ње ре да и ми ра у дру штву итд.; 
че твр ти ће обра ти ти па жњу на објек тив но да те еле мен те пра ва ко је 
љу ди ко ји пра во фор му ли шу мо ра ју узе ти у об зир, па ће пра во де-
фи ни са ти као по ре дак од ре ђен „при ро дом ства ри“, људ ском при-
ро дом, при ро дом дру штва или Бо гом, на су прот они ма ко ји го во-
ре о дру штве ној, од но сно кла сној усло вље но сти пра ва итд.1) Ни у 
марк си зму не ма пу не са гла сно сти у од ре ђи ва њу пој ма пра ва. Пра-
во, пре ма марк си сти ма, од у ми ре упра во у ме ри у ко јој пре ста је би-
ти из раз и ору ђе вла сти јед ног де ла дру штва над дру гим, уко ли ко 
ви ше по ста је оп ште-дру штве на на ме сто кла сне нор ме.2) Но, да нас 
се по овом пи та њу иде у су прот ном прав цу: пра во све ви ше по ста је 
ин стру мент и ору ђе тран сна ци о нал них кор по ра ци ја и де на ци о на-
ли зо ва них ели та. 

Да нас, осим иде о ло шких зна мо да по сто је и ге о по ли тич ке 
осно ве у ко ре ни ма раз ли чи тих прав них си сте ма. На и ме, ге о по ли-
ти ка раз ли ку је два прав на си сте ма: ро ма но-гер ман ски („фи ло зо фи-
ја коп на“) и „оп ште пра во“ ан гло-сак сон ског све та („фи ло зо фи ја 
мо ра“), ко ји не по сред но ути чу на прин ци пе ор га ни за ци је дру штве-
ног жи во та.3) Нај ва жни ја раз ли ка код ове две гра не пра ва је у фор-
мал ним из во ри ма пра ва. Прав на фи ло зо фи ја код при пад ни ка коп на 
но си ре ли ги о зни ка рак тер и ту, ско ро, прав ни прин ци пи ни су под-
ло жни про ме на ма, а у прав ној „фи ло зо фи ји мо ра“ про ме на пра ва и 
ње го во не по што ва ње сма тра се не чим при род ним. Ова чи ње ни це 
нас до во де до дру гог пој ма – пој ма иде о ло ги је, јер сва ова на пред 
на гла ше на са зна ња нас упу ћу ју на сна жно при су ство иде о ло ги је, 

1) Političkaenciklopedija, Savremena administracija, Beograd, 1975, str. 810.

2) Исто, стр. 811.

3) Мямлин Кирилл, Столкновение цивилизаций на „поле права”, http://communitarian.ru/
publikacii/pravo/stolknovenie_tsivilizatsiy_na_pole_prava/
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ма ка ко да се при сту па пра ву са аспек та по ли тич ких иде о ло ги ја 
или ге о по ли ти ке.

Тер мин „иде о ло ги ја“ пр ви пут се по ја вио 1796. го ди не у на-
уч ном ра ду фран цу ског фи ло зо фа Де стју та де Тра си ја у ра ду „Про-
јект иде о ло ги је“. По чет ком XIX ве ка исти аутор је об ја вио че тво-
ро том но ис тра жи ва ње „Еле мен ти иде о ло ги је“ у ко јем је по ку шао 
да раз ра ди ме то до ло ги ју уз чи ју би по моћ си сте ма ти зо вао иде је 
но вог вре ме на и ство рио општутеоријуидеја или наукуоидеоло-
гији ко ја би има ла за да так да ис тра жу је при род но про из и ла же ње 
иде ја и „илу зор них ми сли“.4) Да нас се иде о ло ги ја, углав ном, де фи-
ни ше као си стем иде ја, по гле да, пред ста ва, осе ћа ња и ве ро ва ња о 
ци ље ви ма раз во ја дру штва и чо ве ка, а та ко ђе и као сред ство и пут 
по стиг ну ћа ових ци ље ва ова пло ће них у вред но сним ори јен та ци-
ја ма, убе ђе њи ма, ак ти ма во ље и под сти ца ји ма (чо ве ка или љу ди) 
у сво јим истин ским стре мље њи ма и ци ље ви ма ко је су он или они 
по ста ви ли пред се бе.5) Иде о ло ги ја мо же има ти по зи тив не, али и 
не га тив не им пли ка ци је на дру штве ну зби љу, па та ко и пра во. Иде-
о ло ги ја мо же да чо ве ка мо ти ви ше на до бра де ла, али и зло чи не. 

Да је та ко по твр ђу ју и ак ту ел ни про бле ми код след бе ни ка 
фи ло зо фи је пра ва мо ра, од но сно ан гло-сак сон ског пра ва, као што 
је: по ја ва мо дер ног ро бо вла сни штва (иако све др жа ве има ју прав ну 
ре гу ла ти ву ко ја ово за бра њу је), ко руп ци ја, прав ни ва кум у ко ри-
шће њу од ре ђе них ре сур са, по себ но ин тер не та, све че шће „уки да-
ње пра ва на рад, обра зо ва ње и ле че ње“,не ле гал на тр го ви на људ-
ским ор га ни ма, при ва ти за ци ја вод них и дру гих ре сур са ко ји има ју 
оп ште дру штве ни зна чај, све го ри прав ни по ло жај же не у не ким 
де ло ви ма све та (на при мер у Са у диј ској Ара би ји му шка рац не од-
го ва ра ако уби је сво ју же ну и ћер ку, по себ но ако је то мо ти ви са но 
„за шти том ча сти“).6) „Нај но ви ја ис ку ства из ра та у За ли ву ука зу ју 
и на спрем ност да се при бег не сва ком рас по ло жи вом сред ству, та ко 
да са мо по се би пи та ње пра ва чо ве ка, по је дин ца и ста ра ње о ње му 
по ста је бес пред мет но. Та пра ва су у та квим окол но сти ма пред мет 
си стем ских кр ше ња, а не до след не за шти те“.7) 

Та ко ђе, не ка прав на до ку мен та Европ ске уни је иза зи ва ју не 
са мо кул ту ро ло шки већ и прав ни шок. То се од но си, на при мер, на 

4) Е. М. Бабасов, Основыидеологиисовременогогосударства, 2-3 издание, дополненное, 
Амалфея, Минск, 2004, стр. 8.

5) А. С. Майхрович, „Идеология: сущность, нзначение, возможност”, „Право и 
экономика“, Минск, 2001, стр. 13.

6) Види: Zoran Milošević,  Geopolitika, Evropski univerzitet, Brčko, 2013, str.  281-285.

7) Vladan A. Vasiljević, „Prava čoveka između politike i prava”, u zborniku dokumenata: Prava
čoveka, Prometej, Beograd, 1991, str. 6.
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Европ ску кон вен ци ју о бор би про тив на си ља, ко ја, као што је то 
слу чај у Пољ ској (пот пи сан де цем бра 2013. го ди не), иза зва ла же-
сто ки от пор, по себ но Ри мо ка то лич ке цр кве. Би скуп Јо зеф Ми ха-
лик је из ја вио да је „Кон вен ци ја удар на по ро ди цу, а слич ни прав ни 
до ку мен ти су чу до ви шне ла жи, ко је на ме ће Европ ска уни ја.“ Кон-
вен ци ја иза зи ва спор око де фи ни ци је по ла, штет них пра ва де це, 
за шти те хо мо сек су а ла ца и тран ссве сти та.8) Опет се, да кле, ра ди и 
им пле нен та ци ји иде о ло ги је уз по моћ пра ва у дру штве ни жи вот, 
док је сам узрок су ко ба ге о по ли тич ки.

ПРАВНАИДЕОЛОГИЈАИДИСКРЕДИТАЦИЈА
МИТА„ОПРАВНОЈДРЖАВИ“ПРИПАДНИКАМОРА

Као у осно ви по ли тич ка тво ре ви на право увек има не ке иде-
о ло шке цр те ко је су из раз по себ них ин те ре са и вред но сних са др-
жа ја ко је у прав не ин сти ту те угра ђу ју су бјек ти пра ва. У том сми-
слу сва ко пра во је ин те ре сно и вред но сно обо је но што зна чи да 
иде о ло шки не у трал но и у том сми слу „чи сто пра во“, не по сто ји. 
Из то га не сле ди да пра во не ма сво ју ре ла тив ну ауто но ми ју. При 
че му се ов де ра ђа но ви мит, да у де мо крат ским дру штви ма по сто ји 
ве ћа ауто но ми ја, а у ауто ри тар ним мно го ма ња.9) 

Ме ђу тим, по след ње де це ни је XX ве ка и пр вих 13 го ди на 
XXI ве ка дис кре ди ту ју овај мит „о ре ла тив ној ауто но ми ји пра ва“ у 
де мо крат ском дру штву (у ко јем под ра зу ме ва мо За пад, од но сно за-
го вор ни ке по ли тич ке фи ло зо фи је мо ра). Дру штве не по сле ди це та-
квог иде о ло шког и прав ног во лун та ри зма су ве о ма не га тив не. Ме-
ђу њи ма је нај штет ни ја све оп шта правнанесигурност ко ја не са мо 
што оме та не го че сто и пот пу но оне мо гу ћа ва ра ци о нал но функ ци-
о ни са ње дру штве них ин сти ту ци ја и од го ва ра ју ћи ква ли тет жи во та 
у та квим дру штви ма ко ји би био мо гућ кад би се пра во по што ва-
ло. Прав ну не си гур ност ши ре пре све га САД, јер на осно ву сво је 
еко ном ске, вој не и по ли тич ке мо ћи увек се по ста ве из над пра ва. 
У ова квим окол но сти ма, пи та ње ко је је по ста вио Но ам Чом ски, 
„За што је, што год САД да ра де, то за ко ни то, а код дру гих не?“10) 
пред ста вља увод у да на шњу не моћ (ме ђу на род ног) пра ва. Но, то је 

8) Martyna Bunda,  Joanna Drosio-Czaplińska,  „Pyskówka nad przemocą”, Polityka, 01/01/2013

9) Милован М. Митровић, Уводусоциологијуисоциологијуправа, друго издање, Правни 
факултет, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 279.

10)  Noam Chomsky, “Why It’s Legal When the US Does It”, TheNation, 05/02/2013. Питање је 
заправо из књиге Чомског „Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings 
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у скла ду са прав ном и по ли тич ком фи ло зо фи јом мо ра, пре ма ко јој, 
ка ко смо на гла си ли, пра во је ту да се ме ња и кр ши.

Ци ви ли за циј ски плу ра ли зам и раз ли чи тост дру штве них си-
сте ма су спо соб ни да фор му ли шу раз ли чи те обра сце пра ва. Но, у 
сва ком си сте му основ на ка рак те ри сти ка прав ног жи во та је раз ви-
је ност прав не све сти, те спо соб ност да се жи вот љу ди у за јед ни ци 
ре гу ли ше прав ним и оби чај ним нор ма ма. На рав но, све те нор ме и 
оби ча ји мо ра ју би ти при хва ће ни и при ме њи ви у сва ко днев ној жи-
вот ној прак си.

У цен тра ли зо ва ним по ли тич ким си сте ми ма и до ми ни ра ју ћој 
уло зи др жа ве плу рал ност прав ног жи во та „ма ски ра се“ и ис кљу чу-
је из са зна ња љу ди, при че му до ми ни ра ета ти зо ва ни обра зац пра ва. 
У сло же ним и де цен тра ли зо ва ним дру штви ма, где по сто ји ду бо ка 
стра ти фи ка ци ја11) (по де ле на кла се) и раз ли чи те ауто ном не кул тур-
не ин сти ту ци је по сто је мо гућ но сти за жи вот раз ли чи тих прав них 
шко ла и прак се. У овим дру штви ма се при зна је по сто ја ње пра ва 
и ван др жа ве. Нај ве ћа раз ли ка у пра ву, про ис те кла из со ци јал но-
кул тур них усло ва, је прав на свест и прак са Ис то ка (му сли ма на) и 
За па да (хри шћа на).12)

Прав ни плу ра ли зам и су коб прав них шко ла и ми шље ња у 
жи вот уно си мно га не ја сна схва та ња и те о ри је, ко је отво ре но или 
при кри ве но на сту па ју као идо е ло шке кон цеп ци је.13) Ов де мо ра мо 
ре ћи да не по со тји је дин све но схва та ње иде о ло ги је. Јед ни сма тра ју 
да иде ло ги ја има вред но сно-прак тич ни ка ра тер и усме ре ност на 
прак тич ну де лат ност, јер про су ђу је шта је „до бро“, а шта „зло“.  
За то пра во ко је на сту па са по зи ци ја иде о ло ги је има у се би скри-
ве не вред но сти и ори јен та ци је. Но, ре дук ци ја пра ва на би ло ко је 
вред но сти из во ди прав ну на у ку из обла сти на у ке да ју ћи му ис кљу-
чи во иде о ло шки ка рак тер. Затојевеомаважно,коликојетомо-
гуће,разграничитиправоодидеологије.

Прав не иде је, од но сно прав на иде о ло ги ја са др жи:
●	 Пред ста ве љу ди о же ље ним прав ним нор ма ма и о по-

треб ним за ко ни ма;

and the New Challenges to U.S. Empire” (Систем власти: беседа о глобалним демократ-
ским устанцима и о новим изазовима америчкој империји).

11) Види:  Zoran Milošević, Sociologija, Evropski univerzitet, Brčko, 2012. 

12) Право и идеология, „Коммуникативная концепция права (проблемы генезиса и 
теоретико-правового обоснования)”, http://www.law-students.net/modules.php?name=Co
ntent&pa=showpage&pid=197

13)  Исто.
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●	 Од нос пре ма по сто је ћим за ко ни ма: при хва та ње или не-
при хва та ње;

●	 Прав на иде о ло ги ја увек је де фи ни са на кла сним ин те ре-
си ма, а они су, пре ма ми шље њу марк си ста, ско ро увек, 
еко ном ски;

●	 Нај ва жни ји фак тор ко ји фор му ли ше прав ну иде о ло ги ју 
је су ин те ре си љу ди, јер ту се ма ни фе сту је од нос пре ма 
ак ту ел ној ствар но сти, што се им пле мен ти ра у еко ном-
ску сфе ру, а по том и у иде о ло шку.14)

●	 Људ ски ин те ре си су број ни и об у хва та ју не са мо еко-
ном ску, већ и дру ге сфе ре: на ци о нал но пи та ње, ре ли ги-
ју, кул ту ру и по ли ти ку, а је дан од ин те ре са је и фор му ли-
са ње прав не иде о ло ги је.

●	 Спе ци фич ност прав не иде о ло ги је у од но су на дру ге иде-
о ло ги је про из и ла зи из спе ци фич но сти са мог пра ва и ње-
го ве уло ге у фор ми ра њу дру штве ног по рет ка и, на кра ју,

●	 Прав на иде о ло ги ја фор му ли ше прав ну кул ту ру дру-
штва.15)

По зна ти сло ве нач ки со ци о лог, Сер геј Фле ре, у јед ној ана ли зи 
по све ће ној упра во те ми пра ва и иде о ло ги је ис ти че да пра во са др-
жи у се би и по ли тич ки дис курс (иде о ло ги ју), што да је овој обла сти 
гип кост и мо гућ ност да се ко ри сти у раз ли чи тим си ту а ци ја ма.16) 
На при мер, пра ва чо ве ка, мо гу да се ис ко ри сте за бом бар до ва ње и 
уни шта ва ње ци вил них ци ље ва и мир ног ста нов ни штва (мо сто ви, 
пут нич ки во зо ви, бол ни це итд. то ком агре си ја НА ТО-а на СР Ју-
го сла ви ју или на па да САД и ње них са ве зни ка на Ирак и Ко лум би-
ју. Не ка да шњим или ак ту ел ним санк ци ја ма Ср би ји, Ира ку, Ира ну 
и дру ги ма За пад не до зво ља ва да се та мо шњој де ци до ста вља ју 
ва жни пре храм бе ни про из во ди и ле ко ви, а све је „у окви ру ме ђу-
на род ног пра ва“. У „окви ру пра ва“ је и фи нан си ра ње раз ли чи тих 

14) „Правовая идеология: содержание, формирование”, http://www.studylaw.narod.ru/livshic/
livshic_2_5_1.htm

 Ниво правне културе је друштвени показатељ, који открива место и улогу права у жи-
воту друштва. Правна култура одсликава однос према праву, познавање права и за-
кона и спремност да се поступа у складу са законима. Затим, уважавање правосуђа, 
обраћање суду за заштиту својих права, одрицање од коришћења незаконитих сред-
става за остварење својих циљева и решавање конфликата. Правна култура и правна 
свест одражава и ниво развоја једне државе и народа. Скоро свака држава има свој ниво 
развоја и у њему се одсликава и правна култура, развој права и правна свест.

15) Владимир Борисович Исаков, „Право и идеология в демократическом обществе”, http://
www.lawinrussia.ru/node/178027

16) Сергей Флере, „Права человека и идеология капиталистической глобализациии: взгляд 
из Словении”, http://left.ru/2004/16/flere115.html
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вој них фор ма ци ја у Ла тин ској Аме ри ци, ко је се бо ре про тив свог 
на ро да. У са вре ме ној прав ној иде о ло ги ји, пра ва чо ве ка се схва та ју 
као кла сич на по ли тич ка пра ва (сло бо да ре чи и штам пе, оку пља ња, 
оп ште пра во гла са, итд), а за не ма ру ју со ци јал на пра ва, као што је 
пра во на рад, при ступ хра ни и ле ко ви ма. По кре ти у „Тре ћем све ту“ 
за укла ња ње стра не до ми на ци је (бор ба про тив нео ко ло ни ја ли зма) 
и екс пло а та ци је, као и си ро ма штва се спре ча ва, чак и отво ре ном 
вој ном си лом.17) Та ко је у ка пи та ли зму. Пра во се ко ри сти у кон-
тек сту по ли тич ких пра ва, одво је но од со ци јал ног, еко ном ског и 
кул тур ног кон тек ста. За то Фле ре из во ди за кљу чак да су дру штве не 
на у ке уоп ште, па са мим тим и пра во, по себ но те о ри ја пра ва и др-
жа ве, те сно по ве за не са иде о ло ги јом кон крет не дру штве не гру пе. 
Но, све ово го во ри о при стра сно сти, а то ка ко би ре као по зна ти 
ру ски прав ник и фи ло зоф, Иван Иљин, „де фор ми ше од го вор“.18)  
Ов де тре ба ре ћи да ак ту ел на прав на иде о ло ги ја За па да де фор ми ше 
и уло гу су до ва, по себ но за из вр ше не рат не зло чи не, јер  „фе но мен 
су 20. ве ка, по ве зан са про це сом из ра ста ња САД у ве ли ку си лу. 
Они су че сто су до ви рат ног по бјед ни ка, ко ји би ра суд и од ре ђу је 
су ди је, де фи ни ше исти ну, мо рал не и прав не нор ме. Из аме рич ког 
исто риј ског ис ку ства раз ви ла се и прак са да суд не са мо што су ди 
за зло чин не го и сам по сте пе но по ста је ин стру мент ра то ва ња, по-
ли тич ки“.19) Не ка су ђе ња за те шке зло чи не, пре вас ход но из по ли-
тич ких раз ло га, ни су ни по кре ну та, а не ка су по кре ну та, иако не ма 
кри ви це или ни је зло чин.20)

ДАЛИЈЕСЕКУЛАРИЗАЦИЈАДОВЕЛА
ДОКРИЗЕПРАВНЕСВЕСТИ?

Кри за прав не све сти и пре тва ра ње пра ва у го лу иде о ло ги ју, 
ко ја тре ба да оправ да до ми на ци ју За па да, од но сно САД и њо ме 
про кла мо ва ну гло ба ли за ци ју, де лу је крај ње штет но по људ ску за-
јед ни цу. Док је са вре ме ни „про све ће ни“ чо век склон, под ути ца јем 
иде о ло ги је гло ба ли зма да по сум ња у зна чај отаџ би не, па три о ти зма 
и на ци о на ли зма, или да јед но став но од ба ци ове дра го це не осно ве 

17) Види:  Зоран Милошевић, Повратакбелихгосподара, ЗМ и Клуб српских родољуба, 
Београд, 2012.

18) Иван Иљин, Осупротстављањузлусилом, Zepter book world, НИЦ Војска, Београд, 
2001, стр. 7.

19) Жељко Вујадиновић, „Међународни кривични суд за бившу Југославију као израз свог 
времена”, Политеа, бр. 1, Бања Лука, 2011, стр. 225.

20) Исто, стр.  226.



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.159-172.

166

жи во та, што код де на ци о на ли зо ва них ели та пред ста вља бес по го-
вор ну нор му, до тле де струк ци ја правне свести, ни је у жи жи јав но-
сти, иако се она убр за но од ви ја. Оно што нај ви ше о че му са вре ме ни 
чо век раз ми шља, је су ње го ва лич на пра ва и при ви ле ги је, за пра во, 
ка ко да их се до мог не  про ши ри на све стра не, не из ла жу ћи се по 
мо гућ но сти суд ским не при јат но сти ма.  Ме ђу тим, о то ме да ак ту-
ел но пра во у зе мљи – за кон, указ, овла шће ње, оба ве за, за бра на – 
не мо же да по сто ји и при ме њу је се из ван жи ве прав не све сти, не 
мо же да са чу ва ни по ро ди цу, ни по ре дак, ни др жа ву, ни при вре ду, 
ни имо ви ну, о то ме са вре ме ни чо век ско ро и не по ми шља. То во ди 
две ма по сле ди ца ма: с јед не стра не ак ту ел но др жав но пра во, та ко-
зва но позитивно право, не мо же да се усавршава по свом садр-
жају, и по чи ње да се осу ђу је и од ба цу је у це ли ни као без вред но 
„бур жо а ско пра во“; с дру ге стра не, до ла зи до ла га ног под ри ва ња 
и по сте пе ног сла бље ња ње го ве ор га ни за тор ске, ре гу ла тив не и за-
штит не животнеснаге.21)

По ред број них дру штве них гру па и обес пра вље них кла са, 
ко ји ис ти чу и обо је ност пра ва иде о ло ги јом, ту су и марк си сти и 
фе ми нист ки ње. Ако су марк си сти ука зи ва ли на зло у по тре бу пра ва 
од стра не бур жо а зи је, фе ми нист ки ње су ука зи ва ле на му шку зло-
у по тре бу пра ва, од но сно да уз по моћ пра ва и због тог (му шког) 
пра ва ни је мо гу ће оства ри ти рав но прав ност по ло ва. На и ме, фе ми-
нист ки ње ис ти чу да по сто ји не рав но прав ност у сфе ри про фе си ја, 
ма те ри јал ног бла го ста ња и при сту па по ли тич кој вла сти, на си ља 
у по ро ди ци, пре ма вла сни штву над имо ви ном и на след ном пра ву, 
итд. Пре ма ми шље њу M. Fo u cul ta реч је о фе но ме ну зло у по тре бе 
пра ва, ко је се са сто ји у сра ста њу пра ва са му шком кул ту ром. Ова 
кул ту ра ко ри сти пра во за та кво фор ми ра ње со ци јал них ка те го ри ја 
и нор ми по на ша ња ко је ли ша ва ју же ну прав ног ле ка. Ово на ла зи 
свој из раз у све у куп ној прав ној про це ду ри:

1. Пра во се де кла ри са ло да од нос му шка ра ца и же на ни је 
мо гу ће ре гу ли са ти пра вом. Са мим тим ја вља се илу зи ја 
о не у трал но сти пра ва у пи та њи ма ка ква су про сти ту ци ја 
и екс пло а та ци ја же на.

2. Пра во твр ди да у ма те ри јал не до ка зе мо же би ти укљу-
че на сек су ал на исто ри ја жр тве, а не оп ту же ног. Са мим 
тим ма са прав них рје ше ња у обла сти на си ља усмје ра ва 
се про тив же на.

3. Прав на ар гу мен та ци ја се фор ми ра у ка те го ри ја ма слу-
ча је ва – из у зе та ка. Апе ла ци ја на из у зет ке про из во ди ти-

21) Иван Иљин, Путдуховнеобнове, Логос, Ант, Београд, 1998, стр. 145-146. 
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пич но му шка пре ду бје ђе ња у од но су на же ну. При том се 
то обра зла же за шти том ин те ре са же на ко је пред ста вља ју 
обје кат су да. Ре зул тат то га је да се прав ник огра ђу је од 
ал тер на ти ве би ти про фе си о на лац или ста ти на фе ми ни-
стич ку по зи ци ју. То, на рав но, до во ди до то га да же не са 
крај њим по до зре њем гле да ју на пра во.22) 

Ис ку ство раз ли чи тих дру штве них гру па, па у том сми слу и 
же на, са пра вом де ма ски ра ње го ву иде о ло шку уло гу ко ју, у су шти-
ни, тран сла ти ра и про па ги ра ли бе рал ни ин ди ви ду а ли зам. Но, све 
ово до во ди до кри зе прав не све сти, јер ако се дру ге обла сти људ-
ског жи во та зло у по тре бља ва ју то мо же да се и под не се, али ако се 
пра во зло у по тре би и уни шти прав на свест код љу ди он да се ства-
ра ју усло ву за све ко ли ку при ми ти ви за ци ју и ства ра ње окол но сти у 
ко ји ма ће се по ја ви ти го ли дар ви ни зам и бор ба за пре жи вља ва ње.

Да нас пре жи вља ва мо пе ри од ка да је прав ни по ре дак по сву-
да не си гу ран и уз др ман у сво јим те ме љи ма, ка да се ве ли ке и ма ле 
др жа ве на ла зе пред мо гућ но шћу про па сти и рас па да, а све том се 
ши ре све ра за ра ју ћи ко ви тла ци или чак уда ри ре во лу ци о нар ног ве-
тра, ко ји угро жа ва ју це ло куп ну људ ску кул ту ру.23)

Са вре ме но чо ве чан ство про жи вља ва кризу правне свести. 
Свет ска исто ри ја не до жи вља ва ова кву кри зу пр ви пут, до вољ но је 
да се се ти мо про па сти ан тич ког све та. Та да је та кри за за по че ла са 
ла га ним али не ми нов ним рас па дом ре ли ги о зно сти, ко ји је по сте-
пе но за хва тио и по ро дич ни жи вот и прав ну свест. „Прав на свест 
ко ја је из гу би ла сво је ре ли ги о зне ко ре не, по ка за ла се не спо соб ном 
да одр жи и од бра ни мо ну мен тал ну др жав ност и кул ту ру Ри ма, и 
не у мо љи ва исто ри ја је та квој прав ној све сти из ре кла сво ју пре су-
ду“.24) Спас и об но ва свет ске прав не све сти и прав ног по рет ка до-
шли су та да од хришћанства. Овај за кљу чак је ло ги чан, јер до ла зи 
из пер спек ти ве коп на, где пра во има ре ли ги о зне ко ре не, ко ји се 
те шко ме ња ју. За кљу чак, на рав но, има у пот пу но сти ге о по ли тич ки 
кон текст.

Хри шћан ско уче ње, за пра во, ни је да ло љу ди ма ни ка кво но во 
уче ње о пра ву, о прав ној све сти, о др жа ви и по ли ти ци, о за ко ни-
ма и су ду, о пра ви ма и ста ле жи ма; оно је та ко ре ћи све ове ства ри 
по ме ри ло у дру ги план као не ва жне, а пре ма ин тер пре та ци ји из 
пр вих ве ко ва оно их је чак на не ки на чин од ба ци ва ло и осу ђи ва-
ло. Оно се ра ди је окре та ло по след њим, нај ду бљим ис точ ни ци ма 

22) C. Smart, FeminismandthePowerofLaw, London, 1989, p. 2.

23) Исто, стр. 146.

24) Исто.
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људ ског ду ха. Хри шћан ска ре ли ги ја је учи ла чо ве ка но вом од но су 
пре ма Бо гу и љу ди ма. Она га је по зи ва ла на живојединствосБо-
жанством у це ло ви тој, по жр тво ва ној љубавии на жи во је дин ство 
с бли жњи ма у искре ном богољубивомчовекољубљу. Али у том по-
зи ву про ве ја вао је не ка кав бо жан стве ни, ре ли ги о зно-мо рал ни дух 
чи је је оби та ва ње у чо ве ку су ге ри са ло нов при ступ пре ма све ту у 
це ли ни, а по том и пре ма правуи државномживоту. Но, по след-
њих не ко ли ко ве ко ва у Евро пи је сла био ути цај ре ли ги је, а кул ту ра 
се „осло ба ђа ла“ – се ку ла ри зо ва ла се, што је чо ве чан ство уве ло у 
ирационалнукризу, ко ја је за хва ти ла све, па и пра во и прав ну свест. 
„Це ло куп но уну тар ње правноискуство чо ве ка по че ло је по сте пе-
но да се кр њи и де ге не ри ше“.25) Прав на свест је по ста ја ла не у те ме-
ље на, ње ни мо ти ви и по бу де су по ста ја ли све по вр шни ји, она је по-
че ла да гу би свој пле ме ни ти пра вац. Прав на свест је за бо ра ви ла да 
раз ли ку је до бро и зло, пра во и бес пра вље; све је по ста ло услов но 
и ре ла тив но, угње зди ла се бур жо а ска бес прин ци пи јел ност и со ци-
јал на рав но ду шност, при бли жи ла се епо ха ду хов ног ни хи ли зма и 
отво ре не под ми тљи во сти. Ово је по го до ва ло про цва ту раз ли чи тих 
иде о ло ги ја, ко је су об ја шња ва ле, али и прав да ле ова кво ста ње.

Пре ма Иљи ну иде о ло ги ја марк си зма је раз ра ди ла „фор му-
лу де ге не ри са не и рас то че не прав не све ти“.26) Она гла си: „Др жа-
ва је ре ла тив на, услов на рав но те жа јед на ких људ ских ин ди ви дуа 
ко је ни су ни шта дру го до ма те ри јал на би ћа ко ја под ле жу кван ти-
та тив ном ме ре њу и пре бро ја ва њу“. Ова кво ста ње прав не све сти 
ка рак те ри шу сле де ћа обе леж ја: не ги ра ње ду ха, ду хов не лич но сти, 
ду хов не кул ту ре, ве ре, по ро ди це и пра ва као са мо стал них вред но-
сти; сво ђе ње људ ског жи во та на ма те ри јал не про це се, ма те ри јал-
на ме ри ла и ма те ри јал но бла го ста ње; не ве ро ва ње у сна гу лич не 
сло бо де, ини ци ја ти ве и ор ган ске, ства ра лач ке рав но те же лич ног и 
дру штве ног жи во та; ве ра у сна гу ме ха нич ке по кор но сти, дик та тор-
ске на ред бе и за бра не, у сна гу мр жње, кла сне бор бе, ре во лу ци је, 
све оп штег си ро ма штва и све оп ште јед на ко сти.27)

25) Исто, стр. 149. 

26) Исто. 

27) Зато је потребно анализирати право из више научних опција, па и са позиције 
социологије права. Ова наука је социолошка дисциплина настала половином XIX века с 
циљем да проучава место и улогу права у друштву. На развој социологије права снажно 
је утицала социолошко-правна теорија Макса Вебера. У том смислу социолошка 
анализа стоји у служби сагледавања друштвено-историјских токова који су довели, 
прво, до формалне логике као такве, а затим и до њене примене у праву. Види: Aljoša 
Mimica, Marija Bogdanović, Sociološkirečnik, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, str. 558.
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Ова ква „прав на свест“ са мо је на из глед прав на свет, у су шти-
ни она јед но став но не ги ра пра во као ма ни фе ста ци ју ду ха и сло бо-
де, а афир ми ше дик та тор ску, ме ха нич ку са мо во љу.28)

Сле де ће пи та ње ко је се отва ра је сте об но ва прав не све сти 
уз по моћ ре ли ги је. Но, ов де се на и ла зи на тре нут но не ре шив про-
блем: ни јед на ре ли ги ја не ма ни фе сту је сна гу да уче ству је у об-
но ви прав не све сти.  Дру гим ре чи ма, то зна чи да ће ста ње кри зе 
прав не све сти тра ја ти. Очи глед но је да још ни су са зре ли им пул си 
за об но ву ре ли ги о зно сти код љу ди, а ти ме и об но ву прав не све-
сти. Кри за прав не све сти, очи глед но има ге о по ли тич ки кон текст 
и иза зва на је по ли тич ком и прав ном „фи ло зо фи јом мо ра“ пре ма 
ко јој прав не мор ме тре ба ју да се, пре ма по тре би, ме ња ју, од но сно 
кр ше. Ти ме је за ан гло сак сон ски свет то уоби ча је на по ја ва, док за 
при пад ни ке коп на то пред ста вља на си ље и увод у све ко ли ку кри зу 
прав не све сти са не са гле ди вим по сле ди ца ма. 

На рав но, спо ми ња ње по тре бе по што ва ња оба прав на си сте-
ма, од но сно да ва ње ауто ном но сти у прав ној „фи ло зо фи ји мо ра“ и 
прав ној „фи ло зо фи ји коп на“ је још је дан мит. Ствар ност је та ква 
да ће су коб тра ја ти док се си сте ми не по ми ре, или док је дан не 
над вла да, при че му ће се у овом слу ча ју на не ти ве ли ка ште та, по-
себ но оним љу ди ма ко ји не мо гу да се при ла го де „не при род ном“ 
прав ном си сте му.

ZoranMilosevic,AleksandraMirovic

GEOPOLITICS,LAWANDIDEOLOGY

Summary
No wa days we know that the re are ge o po li ti cal ba sics in ro ots of 

dif fe rent le gal systems in ad di tion to the ir ide o lo gi cal ro ots. Ge o po li tics 
di stin gu is hes two le gal systems: Ro man-Ger ma nic (“phi lo sophy of the 
land”) and “Com mon Law” of An glo-Sa xon world (“phi lo sophy of the 
sea”), which di rectly in flu en ces prin ci ples of or ga ni za tion of so cial li fe. 
A most im por tant dif fe ren ce re gar ding the se two types of the law is for-
mal so ur ce of the law. Le gal phi lo sophy of mem bers of the Land school 
has re li gi o us cha rac ter and wit hin it le gal prin ci ples are al most not su-
bjec ted to chan ges, whi le in le gal “phi lo sophy of the Sea” school the 
chan ge of law and di so beying of it is con si de red as so met hing na tu ral. 

Ac cor ding to col lec ted da ta, mo dern man kind has been go ing on 
thro ugh “a cri sis of le gal con sci o u sness” due to per va sion of po li ti cal 

28) Види: Иван Иљин, Употразизаправедношћу, Светигора, Цетиње, 2001, стр. 113-118.
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systems by the An glo-Sa xon law. Ho we ver, the world do es not ex pe ri-
en ce this type of cri sis for the first ti me, as it is eno ugh to re call de cay 
of An tic world. At that ti me the cri sis had star ted with a slow but ine vi-
ta ble bre ak-down of re li gi o u sness which gra du ally en com pas sed both 
fa mily li fe and le gal con sci o u sness. „Le gal con sci o u sness which lost its 
re li gi o us ro ots tur ned out to be in ca pa ble of pre ser ving and pro tec ting 
mo nu men tal sta te hood and cul tu re of Ro me and re len tless hi story ren-
de red its ver dict to such le gal con sci o u sness.“ Re scue and re co very of 
the world le gal con sci o u sness and le gal or der ca me from Chri sti a nity. 
A qu e sti on that is ahead of us to day is the re fo re is it pos si ble for this 
pat tern of the way out of the cri sis to be re pe a ted and what is re li gion 
that is ca pa ble of do ing it? 
Key Words: law, cri sis, po li tics, ide o logy, re li gion, mo ral, in te gra ti ons, va lu es
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Resume
As fundamentally political entity the law always has some ideo-

logical traits that are an expression of particular interests and values   
whose make in law institutions subjects of law. In that sense, every law 
is entitled as interest and value influenced which means ideologically 
neutral, and, in the sense “pure law” does not exist. It does not follow 
that the law does not have a relative autonomy. Which implies a new 
myth is born, that in democratic societies exists so-called “rule of law” 
and that it is embodiment of respect for the rights.

Modern humanity, according to collected data, experiencing a 
crisis of law awareness. World history has not seen such a crisis for the 
first time, it is enough to remember the fall of the ancient world. Then 
the crisis started with the slow but inevitable collapse of religiosity, 
which gradually affected family life and law awareness. “Legal aware-
ness, that has lost its religious roots, proved unable to maintain and 
defend the sovereignty and monumental Roman culture, and history is 
such a relentless legal consciousness rendered its verdict.” Rescue and 
recovery global law awareness and law order came from then Christi-
anity. However, in these days the author does not see that conditions 
matured enough with the help of some religions, including Christianity, 
renew global law world.
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As fundamentally political entity the law always has some ideo-
logical traits that are an expression of particular interests and values   
whose make in law institutions subjects of law. In that sense, every law 
is entitled as interest and value influenced which means ideologically 
neutral, and, in the sense “pure law” does not exist. It does not follow 
that the law does not have a relative autonomy. Which implies a new 
myth is born, that in democratic societies there is greater autonomy and 
much less in authoritarian. However, the first thirteen years of the XXI 
century, discredit the myth “about the relative autonomy of law” in a 
democratic society (which we mean the West). The social consequences 
of such an ideological and law voluntarism are very negative. Among 
them, the most widely pervasive is legal uncertainty that not only hin-
ders but often completely disables the rational functioning of social in-
stitutions and adequate quality of life in such societies that would be 
possible if the law respected.

Civilizational pluralism and diversity of social systems are able 
to create a large variety of law forms. However, the basic characteristics 
of each system’s law life in each system is development law aware-
ness and the ability that life in the community regulates with law and 
customary norms. Of course, all these norms and customs have to be 
accepted and applied in daily life.

In centralized political systems and the dominating role of the 
state, plurality of law life are “masked” and excludes the knowledge 
of people, which implies etates law form. In complex and decentral-
ized society, where there is deep stratification (the class division) and 
different autonomous cultural institutions, exist the possibility for life 
different law schools and practice. In these societies is recognized the 
existence the law out of the state. The biggest difference is law differ-
ence, arising from the socio-cultural conditions, the legal consciousness 
and practice of the East (Muslim) and the West (Christians).

Law pluralism and conflict of law schools and opinions brings 
in life many vague concepts and theories, openly or covertly, act as 
ideology concept. Here we have to say that there is no common under-
standing of ideology. Some believe that ideology has practical value 
and character and focus on practical activity because judging what is 
“good” and what is “evil”. Therefore, the law that approach from the 
position of an ideology have in itself hidden values   and orientations. 
However, the reduction of the law on any values takes law science from 
the science area and giving it exclusive ideological character.

* Овај рад је примљен 21. јануара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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Сажетак
Раз вој људ ских ре сур са пред ста вља јед но од бит них под руч ја 

ис тра жи ва ња еко ном ских на у ка. Упра во се област људ ских ре сур-
са мо же де фи ни са ти као онај мост из ме ђу основ них и при ме ње них 
на у ка, ко је су до жи ве ле свој про цват у дру гој по ло ви ни два де се-
тог и на по чет ку два де сет пр вог ве ка. По твр ду оправ да но сти та-
квог при сту па да је, пре све га чи ње ни ца да да нас нај бо ље ре зул та те 
нај ви ше на пла ну еко ном ског и тех но ло шког на прет ка и на то ме 
за сно ва ног ква ли те та жи во та по сти гле оне зе мље ко је су нај ви ше 
ула га ле у раз вој људ ских ре сур са. А ула га ње у људ ске ре сур се не 
под ра зу ме ва са мо но вац, већ је то у пр вом ре ду оп ште при хва ће ни 
дру штве ни став о људ ским ре сур си ма као нај ве ћој вред но сти. Ме-
ђу тим, еко но ми ја је у про у ча ва њу људ ских ре сур са ду го вре ме на 
би ла огра ни че на у окви ри ма ор га ни за ци је ра да ње ног уна пре ђи ва-
ња, уна пре ђи ва ња ин ди ви ду ал не и груп не про дук тив но сти ра да, 
усло ва ра да у ми кро сре ди ни, ме ха ни за ма на гра ђи ва ња, од но сно 
об ра чу на за ра да и тсл. Дру гим ре чи ма, ми кро еко но ми ја је до ми-
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ни ра ла над ма кро еко но ми јом. На рав но, не спо ран је зна чај ових 
пи та ња и по тре ба трај ног ба вље ња њи ма. Ме ђу тим, еко ном ске 
на у ке у це ли ни на пра ви ле су од лу чу ју ћи ис ко рак, ка да су на пла-
ну људ ских ре сур са раз ви ле ин тер ди сци пли нар ни при ступ, ко ји у 
свом епи цен тру има људ ску лич ност, као по кре та ча и ства ра о ца 
свих дру штве них про це са. То је био „Кан тов ко пер ни кан ски обрт“ 
ко ји је отво рио пут ка но вим те о риј ским кон цеп ти ма и стра те ги ја-
ма раз во ја људ ских ре сур са. 
Кључ не ре чи: Људ ски ре сур си, еко но ми ја, по ли ти ка, пра во, људ ска пра-

ва, но ве тех но ло ги је, со ци јал на прав да, со ли дар ност

Исто ри ја сва ког по је ди нач ног дру штва, као и људ ске за јед-
ни це у це ли ни има свој кон ти ну и тет, ко ји се огле да у по сто ја њу 
трај них вред но сти, на ко ји ма се, гле да но на ду ги рок, те ме љи ци ви-
ли за ци ја и њен раз вој. Ме ња ју се, ме ђу тим, дру штве не окол но сти, 
еко ном ско, по ли тич ко и со ци јал но уре ђе ње дру штва, дру штве на 
струк ту ра, на чин жи во та, основ не мо рал не и дру штве не вред но-
сти. У скла ду са овим про ме на ма, са те жња ма ко је сва ка ге не ра ци-
ја по ста вља пред се бе и пу те ви ма ко ји ма иде у прав цу оства ри ва ња 
ових те жњи, ме ња ју се, од но сно ис по ља ва ју раз ли чи ти на уч ни, те-
о риј ски, иде о ло шки и прак тич ни при сту пи по је ди ним пи та њи ма. 
Ипак, и по ред ових су штин ских про ме на, не ка пи та ња оста ју трај-
но при сут на, од но сно трај но се на ла зе у епи цен тру по ли тич ких, 
еко ном ских и со ци јал них зби ва ња. У та ква пи та ња, спа да сва ка ко 
и ка те го ри ја људ ских ре сур са. То про ис ти че из очи глед не, на по-
јав ној рав ни ви дљи ве и не спор не чи ње ни це да је чо век са сво јим 
обра зо ва њем, зна њем, стра хо ва њи ма, на да ма, си сте мом вред но-
сти, мо ти ви ма, свим оним што га чи ни људ ским би ћем, кре а тор и 
ре а ли за тор свих дру штве них кре та ња и про ме на, све га оно га што 
се сва ко днев но до га ђа у дру штву, а исто ри ја, као учи те љи ца жи во-
та од лу чу је о то ме шта је ва жно, а шта ма ње ва жно. 

Да нас, на по чет ку два де сет пр вог ве ка, ме ђу оним ма ло број-
ним пи та њи ма о ко ји ма по сто ји оп шта гло бал на са гла сност на ла зи 
се пи та ње не за мен љи вог, стра те шког зна ча ја људ ских ре сур са. На-
и ме, већ је на по јав ној рав ни ви дљи во да се по ли ти ча ри, на уч ни ци, 
еко но ми сти, или дру гим ре чи ма сви ре ле вант ни чи ни о ци тзв „гло-
бал ног се ла“, ко ји ина че за сту па ју раз ли чи та, па чак и ис кљу чи ва 
те о риј ска, иде о ло шка и по ли тич ка опре де ље ња, сла жу у то ме да су 
људ ски ре сур си кључ на по кре тач ка сна га еко ном ског и тех но ло-
шког раз во ја и на то ме за сно ва ног стан дар да и ква ли те та жи во та. 
То по твр ђу је ве о ма про вер љи ве и на по јав ној рав ни ја сно уоч љи-
ве чи ње ни це да се сте пен раз во ја јед не зе мље и ње ног ула га ња у 
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људ ске ре сур се, у свим аспек ти ма ко је то под ра зу ме ва на ла зе у ди-
рект ној сра зме ри. То ме тре ба до да ти још јед ну чи ње ни цу – да су 
еко ном ски и тех но ло шки раз ви је не зе мље исто вре ме но зе мље са 
нај ве ћим сте пе ном раз во ја де мо кра ти је и људ ских пра ва и ве ли ком 
дру штве ном мо ћи и ути ца јем ин сти ту ци ја ко је се ба ве раз ви ја њем 
и за шти том де мо кра ти је и људ ских пра ва. Из све га то га се ко нач но 
ус по ста вља че тво ро у гао еко ном ски и тех но ло шки раз вој –де мо-
кра ти ја –људ ска пра ва- људ ски ре сур си. 1)

Ме ђу тим, не оспо ра ва ју ћи зна чај ове оп ште са гла сно сти, 
мо ра се има ти у ви ду да та са гла сност по сто ји, пре те жно на фор-
мал ном пла ну. Дру штве на прак са се раз ли ку је, за ви сно од чи та вог 
ни за чи ни ла ца и кре ће од ре ал но по зи тив не и под сти цај не, до оне 
ко ја у су шти ни огра ни ча ва раз вој људ ских ре сур са. Тај рас ко рак 
из ме ђу фор мал ног и ствар ног и овог пу та нас усме ра ва на пи та ње 
– шта су то људ ски ре сур си. Не спор на је чи ње ни ца да су „људ ски 
ре сур си“ из раз ко ји се ве о ма че сто ко ри сти у сва ко днев ном, као и 
на уч ном струч ном и по ли тич ком го во ру, мо же се ре ћи да је из раз 
људ ски ре сур си у мо ди. Ме ђу тим, упра во та чи ње ни ца нас опо ми-
ње на опа сност да се овај из раз, од но сно ње го ва су шти на де вал ви-
ра и пре тво ри у ра до ко ри шће ни украс би ро крат ских го во ра. 

У том сми слу, пут од фор мал ног те о риј ског, по ли тич ког и 
иде о ло шког при сту па људ ским ре сур си ма као стра те шког упо ри-
шта еко ном ског и тех но ло шког раз во ја дру штва, до дру штве не 
прак се ко ја се ре ал но те ме љи на то ме, за по чи ње тра га њем за од-
го во ром на пи та ње – шта је су шти на, или шта се кри је иза да нас 
че сто ко ри шће ног пој ма – људ ски ре сур си. Од го вор на то пи та ње 
је на по јав ној рав ни јед но ста ван – људ ски ре сур си су љу ди – сва-
ко од нас по је ди нач но, они у на шем не по сред ном окру же њу, на ши 
су гра ђа ни, ста нов ни ци на ше пла не те. Ме ђу тим, ка да се то ка же, 
он да се ис под те јед но став не по вр ши не уоча ва сва сло же ност овог 
пој ма. Јер ка да се ка же да су људ ски ре сур си љу ди - то под ра зу ме ва 
сву сло же ност, ви ше знач ност, уни вер зал ност људ ског би ћа – на ше 
лич не осо би не, мо рал не нор ме, тра ди цу ју, на чин жи во та, раз ли чи-
те дру штве не уло ге ко је оба вља сва ки по је ди нац,чи ње ни цу да је 
сва ко људ ско би ће свет за се бе и да се сви ти сло же ни, ди на мич ни, 
про мен љи ви аспек ти про ве ра ва ју кроз је дан кри те ри јум – људ ску 
сре ћу, ко ја је увек ин ди ви ду ал на. Ме ђу тим, сва та раз ли чи тост ко ја 
чи ни су шти ну људ ског би ћа, ње го ве сло бо де, има је дан за јед нич ки 
име ни тељ, је дан „тест из др жљи во сти“, јед ну за јед нич ку ис хо ди-
шну тач ку, ко ју де фи ни ше мо као људ ске ре сур се, ко ја је, у ства ри 

1) Кри во ка пић, Б. : Људскаправа, „Ме га тренд“ Уни вер зи тет, Бе о град, 2009.
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из вор оне ства ра лач ке енер ги је ко ју по се ду је сва ки чо век као све-
сно, дру штве но, а то увек зна чи и мо рал но би ће. 2)

ЉУДСКИРЕСУРСИИДРУШТВЕНИПОРЕДАК

Та кав, ства ра лач ки, раз вој ни, ди на мич ки при ступ људ ским 
ре сур си ма, ко ји се те ме љи на су шти ни људ ског би ћа, отва ра чи тав 
низ пи та ња. Пре све га, под ра зу ме ва су о ча ва ње са чи ње ни цом да 
на ве де на де фи ни ци ја под ра зу ме ва да је реч о по тен ци јал ној енер-
ги ји, ко ја се мо же упо ре ди ти са по тен ци јал ном енер ги јом реч ног 
то ка. Ту енер ги ју во де људ ске ру ке и ум мо гу усме ри ти на на вод-
ња ва ње пло до но сних по ља, на тру би не хи дро-елек тра не, али се тај 
во де ни ток мо же пре тво ри ти и у де струк тив ну енер ги ју по пла ве 
ко ја не кон тро ли са ном сна гом бу ји це уни шта ва све пред со бом. 
Кроз це ло куп ну исто ри ју људ ског ро да, као и у до бу чи ји смо са-
вре ме ни ци, по ста вља се у су шти ни јед но исто пи та ње, ка ко ту по-
тен ци јал ну енер ги ју пре тво ри ти у ре ал ну енер ги ју људ ског ства ра-
ла штва и раз во ја. Упра во на том пу ту ја вља ју се нај ве ће пре пре ке и 
отво ре на пи та ња, тај пут је био и да нас је пред мет ра ди кал них дру-
штве них кон флик та и тај пут у крај њој ли ни ји сна гом чи ње ни ца 
от кри ва пра ву при ро ду и ка рак тер од ре ђе ног дру штве ног си сте ма. 

У том кон тек сту отва ра се пи та ње од но са људ ских ре сур са и 
по рет ка, ко је је је дан од кљу че ва за од го вор на још ва жни је пи та ње 
од но са по рет ка и сло бо де. Тај од нос се ме њао кроз исто ри ју и по-
сма тра но на тај на чин, са аспек та кре та ња у вре мен ској ди мен зи ји, 
мо же се за кљу чи ти да је ста ње на пла ну од но са по рет ка и људ ских 
ре сур са да нас не у по ре ди во бо ље не го што је би ло у прет ход ним 
пе ри о ди ма људ ске исто ри је и да се у том сми слу уоча ва у осно ви 
по зи тив ни тренд овог про це са. Исто та ко, од нос по рет ка и људ-
ских ре сур са је про ти ву ре чан, али та про ти ву реч ност се кре ће у 
раз ли чи тим сме ро ви ма. На и ме, по ре дак мо же да под сти че, али и 
да бу де пре пре ка раз во ју људ ских ре сур са. То да нас и је сте је дан 
од основ них, на по јав ној рав ни ви дљи вих и про вер љи вих кри те ри-
ју ма, на осно ву ко јег дру штве не по рет ке де ли мо на де мо крат ске и 
оне дру ге. Про ти ву реч ни ка рак тер овог од но са та ко ђе про ис ти че 
из чи ње ни це да и дру штве ни по ре дак ства ра ју љу ди. А ако је прет-
ход но кон ста то ва на основ на чи ње ни ца да су људ ски ре сур си љу ди, 
он да из то га про ис ти че да је про ти ву ре чан од нос љу ди пре ма људ-
ским ре сур си ма, и да се ту у су шти ни на ла зе основ ни из во ри свих 
дру штве них по де ла и кон фли ка та. То ме у при лог го во ри чи ње ни ца 

2) Ву ко тић, В. : Психофилозофијабизниса, ЦИД, Под го ри ца, 2006.
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да су сва да нас еко ном ски и тех но ло шки нај ра зви је ни ја дру штва, 
са нај ви шим сте пе ном раз во ја стан дар да и ква ли те та жи во та, исто-
вре ме но и дру штва са нај ве ћим сте пе ном раз во ја де мо кра ти је, ефи-
ка сно сти ин сти ту ци ја гра ђан ског де мо крат ског дру штва и нај ве-
ћим сте пе ном ре ал но за шти ће них и оствар љи вих људ ских пра ва. 3)

Исто ри ја људ ског дру штва у це ли ни, а по себ но исто ри ја са-
вре ме них гра ђан ских ка пи та ли стич ких дру шта ва по твр ди ла је јед-
ну не спор ну чи ње ни цу – да дру штво не мо же да функ ци о ни ше без 
по рет ка. Ме ђу тим, оно што по ре дак не сме да учи ни, је сте сле-
де ће. По ре дак не сме да за ро би ства ра лач ку сна гу људ ског ума и 
ру ку, спо соб ност чо ве ка да ства ра лач ки, раз вој но, при сту па све ту 
у ко ме жи ви, да про из во ди ма те ри јал на и ду хов на до бра, ону енер-
ги ју, ко ја без об зи ра на све дру штве не про ме не, у свим пе ри о ди-
ма исто ри је, у свим об ли ци ма еко ном ског и по ли тич ког по рет ка, 
по кре ће свет. По зи тив не про ме не ко је су се у про те клих не ко ли-
ко ве ко ва ус по ста вља ња и раз во ја гра ђан ских, ка пи та ли стич ких 
дру шта ва до го ди ле и ко је су про ме ни ле сли ку дру штва, са др жај 
и на чин жи во та љу ди, упра во су ре зул тат чи ње ни це, да је тај мо-
дел по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не ор га ни за ци је дру штва, уз 
све про ти ву реч но сти и огра ни че ња, ко ја се да нас ис по ља ва ју кроз 
гло бал ну еко ном ску кри зу, осло бо дио ве ли ку ства ра лач ку енер ги-
ју људ ског ума и ру ку, ко ја се ма те ри ја ли зи ва ла кроз раз вој на у ке, 
но вих тех но ло ги ја, но вих про из во да, а на осно ву то га и но вих људ-
ских по тре ба, спо соб ност да се про из во де све ве че и ве ће ко ли чи не 
ма те ри јал них до ба ра, ко је на тај на чин по ста ју до ступ не све ве ћем 
бро ју љу ди, а то се еко ном ским реч ни ком уоби ча је но зо ве по раст 
стан дар да и ква ли те та жи во та љу ди. Ме ђу тим, при то ме се не сме 
ис пу сти ти из ви да да се прет ход но, као „con di tio si ne qua non“ свих 
на пред на ве де них про ме на, осло бо дио људ ски ум, под се ћа ју ћи нас 
на јед ну, за раз вој људ ских ре сур са кру ци јал ну чи ње ни цу - да се 
род но ме сто сло бо де на ла зи у људ ској гла ви. Упра во са вре ме ни 
при ступ пред у зет ни штву да је осно ва за сле де ће по ре ђе ње и за кљу-
чак – да су сви они ко ји су про на шли пар ну ма ши ну, ме ха нич ки 
раз бој, мо то ре са уну тра шњим са го ре ва њем, они ко ји су по кре ну-
ли ин ду стриј ску про из вод њу у свим обла сти ма, ко је уоби ча је но 
зо ве мо пред у зет ни ци, у су шти ни има ли ону хра брост и ра до зна-
лост, ко ја их је по кре та ла, као и Ко лум бо, Ма ге лан, и дру ги ко ји су 
би ли хра бри и ра до зна ли да за пло ве ка но вим, до та да не по зна тим 
све то ви ма. Та хра брост и ра до зна лост се увек на ла зи у епи цен тру 
оно га што фак тич ки, су штин ски, чи ни људ ске ре сур се. Ме ђу тим, 

3) Моралиекономија, Збор ник ра до ва са исто и ме ног на уч ног ску па, Ин сти тут дру штве-
них на у ка, Бе о град, 2010.
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по ред по ме ну тих, су шти на пој ма људ ски ре сур си, не из о став но са-
др жи још јед ну ком по нен ту. Ову ком по нен ту је ве о ма упе ча тљи во, 
сим бо лич ки, она ко ка ко то уме ле па књи жев ност, из ра зио по зна ти 
фран цу ски књи жев ник и фи ло зоф Мар сел Пруст, ко ји у јед ној од 
сво јих по зна тих мак си ма ка же „Ни је хра брост са мо у то ме да се 
от кри ју но ве зе мље и но ви кон ти нен ти, већ и у то ме да се свет око 
нас по сма тра дру га чи јим очи ма. Да нас ка да се у исто риј ској ди-
мен зи ји по сма тра ју дру штве ни про це си, ве ли ки број ар гу ме на та 
иде у при лог ста ву да је от кри ва ње но вих зе ма ља и кон ти не на та, 
но вих при род них ре сур са, био лак ши део по сла. Да је људ ској вр-
сти у це ли ни мно го те же ишла ре а ли за ци ја оне дру ге ком по нен те 
– да свет око нас по сма тра мо дру га чи јим очи ма. Упра во су огра-
ни че ња на том пла ну би ла и да нас је су род но ме сто ра ди кал них 
ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, по де ла, дис кри ми на ци је 
и све га оно га што пред ста вља пре пре ке раз во ју људ ских ре сур са у 
су штин ском сми слу. 4)

О про ме ни схва та ња и од но са на пла ну људ ских ре сур са, ко-
је на по јав ној рав ни од ра жа ва ју и пред ста вља ју ко нач ни збир свих 
оних про ме на ко је су се у дру штву до го ди ле, по ред оста лог, го во ри 
и сле де ћа чи ње ни ца. По ли тич ка еко но ми ја осам на е стог и де вет-
на е стог ве ка (до ба ли бе рал ног ка пи та ли зма), има ла је као је дан од 
кључ них пој мо ва, по јам „рад не сна ге“. Овај по јам је у дру штве ној 
те о ри ји, вла да ју ћој иде о ло ги ји и си сте му вред но сти тре ти ран, пре-
те жно, или ис кљу чи во као еко ном ски по јам. Ме ђу тим, очи глед но 
је да је овај по јам ин те гра лан, мул ти ди сци пли на ран, јер од ра жа-
ва су шти ну дру штве ног си сте ма, ње го ве по ли тич ке, еко ном ске 
и вред но сне те ме ље и по ло жај оне ве ли ке дру штве не кла се, ко ја 
се кри је под тим на зи вом „рад на сна га“. Са ма де фи ни ци ја, већ на 
свом је зич ком и здра во ра зум ском пла ну, го во ри да је по јам „рад на 
сна га“ одво јен од сво је људ ске су шти не, пре не бре га ва ју ћи чи ње-
ни цу шта пред ста вља из вор и та ко огра ни че ног пој ма „ рад на сна-
га“. 

По след ње де це ни је два де се тог и по че так два де сет пр вог ве-
ка уно се но ви по јам „људ ски ре сур си“. На рав но, да ов де ни је реч 
са мо о тер ми но ло шкој ра зли ци, већ о су штин ски но вом при сту-
пу ства ра лач кој сна зи људ ског ра да и ње ним из во ри ма. Два ком-
пле мен тар на фак то ра ути ца ла су на ову стра те шку про ме ну, у том 
сми слу што она има стра те шки ути цај, на са мо на еко но ми ју, већ 
и на по ли ти ку, кул ту ру, на у ку, од но сно све аспек те жи во та у са-
вре ме ном дру штву. Пр ви фак тор се од но си на све ве ћу ди на ми ку 
про ме на у свим до ме ни ма дру штва. Мо тор на сна га и епи цен тар 

4) Sti glitz, J. : TheRoaringNineties, Pen guin Bo oks, Lon don, 2004.
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тих про ме на су но ве тех но ло ги је. Но ве тех но ло ги је, од но сно све 
оштри ја утак ми ца у раз во ју но вих тех но ло ги ја, на мет ну ли су но ви 
при ступ обра зо ва њу, не са мо са ста но ви шта до ступ но сти обра зо-
ва ња нај ши рим дру штве ним сло је ви ма, већ и са ста но ви шта про-
ме не са др жа ја и ди на ми ке обра зо ва ња, ко је је про ме ни ло на чин 
жи во та, пре све га за то што је по ста ло кон ти ну и ра ни са став ни део 
жи во та сва ког по је дин ца. Исто та ко, но ви при ступ људ ским ре сур-
си ма, отво рио је про стор за но ви, су штин ски дру га чи ји при ступ 
дру штве ним про це си ма. То се по ка зу је кроз два спек тра. Пр ви, је 
раз вој де мо кра ти је и људ ских пра ва, од но сно ре ал не мо гућ но сти 
све ши рег кру га љу ди да уче ству је у про це су до но ше ња ва жних 
дру штве них од лу ка на раз ли чи тим ни во и ма, што, по прин ци пу 
по врат не спре ге ути че на ре де фи ни са ње пој ма људ ских ре сур са. 
Дру ги аспект од но си се на уве ћа ва ње енер гет ског би лан са људ ске 
вр сте. На и ме, све до раз во ја, но вог, ин ду стриј ског на чи на про из-
вод ње је ди ни из во ри енер ги је би ли су људ ска рад на сна га, сна га 
тзв „те гле ће мар ве“ од но сно до ма ћих жи во ти ња и у ве о ма огра ни-
че ном оби му енер ги ја во де. Тек он да ка да је чо век про на шао ме ха-
нич ки раз бој, пар ну ма ши ну, елек тро мо тор, елек трич ну енер ги ју и 
мо гућ ност ње ног пре но са на да љи ну, ви ше стру ко се уве ћа ла спо-
соб ност чо ве ка да про из во ди све ве ће ко ли чи не ма те ри јал них до-
ба ра. То је она пре лом на тач ка у исто ри ји ци ви ли за ци је ка да се све 
ве ћом ди на ми ком ства ра лач ка моћ људ ског ума и ру ку пре тва ра у 
све ве ће про из вод не ка па ци те те, што је ма те ри јал на осно ва но вог 
при сту па чо ве ку, од но сно људ ским ре сур си ма. 5)

То је усло ви ло да се стал но по ди же ле стви ца стан дар да ко ји 
се од но се на ка па ци тет људ ских ре сур са. Дру гим ре чи ма, стал но 
се про ши ри ва ла ли ста ком по не на та ко је чи не су шти ну пој ма људ-
ских ре сур са. У том сми слу, на ме ће се по тре ба да се, пре све га 
по ста ви пи та ње – шта да нас чи ни људ ске ре сур се. Од го вор на ово 
пи та ње, ве о ма је ком плек сан, јер об у хва та оп ште дру штве не усло-
ве у ко ји ма жи ви чо век, а то под ра зу ме ва по ли тич ки и еко ном ски 
си стем, људ ска пра ва, ко ја су ме ђу соб но функ ци о нал но по ве за на и 
ме ђу за ви сна, ре ал ну мо гућ ност за про фе си о нал но и оп ште обра зо-
ва ње и раз вој, до сто јан ствен жи вот од соп стве ног ра да, као и чи тав 
низ дру гих ком по нен ти, ко је се те сти ра ју кроз је дан кри те ри јум 
– осе ћа ње људ ске сре ће, ко ја је увек ин ди ви ду ал на, али за ви си од 
чи та вог ни за оп штих дру штве них чи ни ла ца. Исто та ко се мо ра узе-
ти у об зир да од го вор на пи та ње шта да нас чи ни људ ске ре сур се 
ни је ста ти чан, већ ди на ми чан, да се стал но ме ња, од но сно да се на 

5) Ма рин ко вић, Д.: „При лог за но ву фи ло зо фи ју људ ског ра да“, МегатрендРевија, Бе о-
град, 2010. 
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ли сту ком по нен ти и кри те ри ју ма стал но до да ју но ви и за о штра ва-
ју по сто је ћи кри те ри ју ми. То је јед на вр ста игре без гра ни ца, ко ја 
по твр ђу је су шти ну људ ских ре сур са, чо ве ка као уни вер зал но, раз-
вој но, ства ра лач ко би ће, чи је спо соб но сти не ма ју гор њу гра ни цу. 

Ме ђу тим, ка да се кон ста ту је та фи ло зоф ска, мо рал на и ан-
тро по ло шка од ред ни ца чо ве ка, да ње го ве спо соб но сти не ма ју гор-
њу гра ни цу, он да се исто вре ме но мо ра кон ста то ва ти да још два 
па ра ме тра не ма ју гор њу гра ни цу – то су сло бо да и до сто јан ство 
лич но сти и људ ска пра ва, чи ји стан дар ди и ин стру мен ти слу же за 
од бра ну до ње гра ни це људ ске сло бо де и до сто јан ства. То зна чи, да 
спо соб но сти чо ве ка, или нео гра ни че ни раст ка па ци те та људ ских 
ре сур са (ка ко би се то на зва ло мо дер ним реч ни ком), мо гу да бу ду 
нео гра ни че не са мо ако су нео гра ни че не људ ске сло бо де и пра ва. 
Дру гим ре чи ма, раз во ју људ ских пра ва не мо же би ти по ста вље на 
ни јед на по ли тич ка, еко ном ска, прав на или ка ква дру га пре пре ка. 
Сам ток раз во ја људ ских ре сур са и људ ских сло бо да и пра ва по-
твр ђу је овај став, чи ње ни цом свог ком пле мен тар ног раз во ја. Ре че-
но је зи ком ма те ма ти ке, људ ске сло бо де и пра ва и раз вој људ ских 
ре сур са на ла зе се у ди рект ној сра зме ри. Исто ри ја, као учи те љи ца 
жи во та нас учи да се да нас о сло бо ди чо ве ка на мо же го во ри ти на 
исти на чин као пре не ко ли ко де це ни ја, а по го то ву не као пре не ко-
ли ко ве ко ва, да се у ме ђу вре ме ну по ди гла ле стви ца кри те ри ју ма 
и зах те ва на осно ву ко јих се оце њу је ста ње сло бо де сва ког по је-
дин ца и дру штва у це ли ни. По ве за но са тим се мо ра узе ти у об зир 
и чи ње ни ца да људ ске сло бо де и пра ва пред ста вља ју чи тав је дан 
сло же ни ком плекс, ко ји за по чи ње пра вом на жи вот, ко је је не спор-
но те мељ свих људ ских пра ва, али са мо за се бе не ма пу ни сми сао, 
ако не ма упо ри ште у чи та вом се ту гра ђан ских, по ли тич ких, еко-
ном ских и со ци јал них пра ва као што су пра во на рад, на при стој ну 
за ра ду, на до сто јан ствен жи вот од соп стве ног ра да, на сло бо дан из-
бор про фе си је, на обра зо ва ње, укљу чу ју ћи нај ви ше сте пе не обра-
зо ва ња и тсл. 6)

Из све га на ве де ног про ис ти че сле де ћи за кљу чак. Са мо уво-
ђе ње пој ма „људ ски ре сур си“ по твр ди ло је по тре бу и озна чи ло по-
че так но вог при сту па чо ве ку у про це су ра да. Ме ђу тим, очи глед но 
је да су ути цај на сле ђа про шло сти, али и ин те ре си оних дру штве-
них кла са ко је су има ле до ми на ци ју у дру штву ути ца ли да се у 
прак си не на пра ви су штин ски ис ко рак, од но сно фак тич ко одва ја ње 
од пој ма „рад на сна га“. У том сми слу, но ви при ступ људ ским ре-
сур си ма, при ме рен но вом до бу, но вим дру штве ним окол но сти ма и 
но вој ви зи ји дру штва, мо ра би ти, пре све га фи ло зоф ски, мо рал ни 

6) Swed berg, R. : Načelaekonomskesociologije, „Ma te“, Za greb, 2006.
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и ан тро по ло шки, јер са мо из та квог при сту па мо же да се из гра ди 
но ва ху ма ни стич ка, раз вој на стра те ги ја људ ских ре сур са. 

ДРУШТВЕНЕПОСЛЕДИЦЕ
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТИЉУДСКИХРЕСУРСА

Вре ме у ко ме жи ви мо, као и сва ко дру го вре ме, су о чи ло је 
нас, са вре ме ни ке тог вре ме на са чи та вим ни зом но вих отво ре них 
пи та ња, ис ку ше ња, стра хо ва ња и на да. Јед на раз ли ка у од но су на 
прет ход не пе ри о де људ ске исто ри је је не спор на и очи глед на – ди-
на ми ка про ме на је не у по ре ди во ве ћа не го у прет ход ним вре ме ни ма. 
Та чи ње ни ца, са ма по се би, пред ста вља но ви иза зов. У том сми слу, 
нео п ход но је су о чи ти се са јед ном, на зо ви мо је, оп тич ком вар ком, 
о то ме да је ба вље ње људ ским ре сур си ма ис кљу чи во од ред ни ца 
но вог до ба. То јед но став но ни је тач но, јер ако се има у ви ду да су 
људ ски ре сур си љу ди – он да из то га про ис ти че да дру штве на ми-
сао у цен тру сво јих про ми шља ња увек има љу де, а то зна чи људ ске 
ре сур се. На рав но, про ме нио се при ступ, у скла ду са су штин ски 
про ме ње ним дру штве ним окол но сти ма. Јед на од кључ них про ме-
ње них окол но сти је све ве ћа ди на ми ка про ме на у свим сег мен ти ма 
ин ди ви ду ал ног и дру штве ног жи во та. Та ди на ми ка про ме на ра ђа 
јед ну но ву фи ло зо фи ју и на чин жи во та. Али се пре све га на ме ће 
пи та ње сми сла, од но сно ко нач них ре зул та та ових про ме на, мо ти-
ви са но сти и спо соб но сти чо ве ка да кре и ра и пра ти ове про ме не. 
Упра во та ди на ми ка про ме на, пред љу де, од но сно пред људ ске ре-
сур се ста вља чи тав низ но вих иза зо ва, али је исто вре ме но из вор 
и ра ди кал них ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, ве за них за 
стра те ги ју, ци ље ве и оп ти мал ну ди на ми ку ових про ме на и спо соб-
но сти по је ди на ца да пра те ове про ме не. Ова кон ста та ци ја се мо же 
по ста ви ти и у ви ду пи та ња – да ли су људ ски ре сур си, ко ји су кре-
а то ри ових про ме на, па ти ме и њи хо ве све ве ће ди на ми ке, у ста њу 
да се ухва те у ко штац са тим про ме на ма, од но сно да тим про ме на-
ма упра вља ју на оп ти ма лан на чин, а то је онај на чин ко ји до но си 
до бро бит за све. 

Дру штве на те о ри ја и прак са се сла жу у то ме да су људ ски 
ре сур си ин тер ди сци пли нар ни по јам, од но сно дру штве на ка те го ри-
ја. Ме ђу тим, од тог ге не рал ног сла га ња до ње го ве ма ни фе ста ци је 
у прак тич ном сва ко днев ном жи во ту во ди ве о ма не ста би лан, кри ву-
дав пут пун не по зна ни ца. При то ме, дру штве на те о ри ја и прак са се 
на мно гим тач ка ма на ла зе у рас ко ра ку. Сам по јам људ ских ре сур-
са је по сво јој при ро ди про ти ву ре чан. Но ви, ства ра лач ки, раз вој ни 
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при ступ људ ским ре сур си ма ка рак те ри сти чан за са вре ме но до ба, 
са мо је ви ше стру ко по ја чао ову про ти ву реч ност и учи нио је ви-
дљи вом на по јав ној рав ни. Ова про ти ву реч ност про ис ти че из са ме 
двој не при ро де људ ског ра да, ко ји од ре ђу је су шти ну људ ског би ћа. 
На и ме, еко ном ски су у пра ву ка да рад де фи ни шу као еко ном ску 
при ну ду, јер рад, од но сно ње гов ре зул тат, про из вод ња ма те ри јал-
них и ду хов них до ба ра је сте ма те ри јал ни, услов оп стан ка људ ске 
вр сте. У свим је зи ци ма све та по сто је на род не му дро сти и из ре ке, 
ко је о то ме го во ре, а на ша гла си „Ко ра ди, не бо ји се гла ди“. Ме-
ђу тим, рад је исто вре ме но о ства ра лач ки, раз вој ни про цес, у ко ме 
чо век ис ка зу је сво ју ства ра лач ку сна гу, хра брост, иде је и ини ци-
ја ти ве, так ми чи се са дру гим љу ди ма, јер је чо век, по ред оста лог, 
би ће утак ми це. То исто вре ме но зна чи да је сам про цес ра да увек 
ства ра лач ки, мо рал ни чин, а да не мо рал ни мо гу би ти са мо од но си 
у рас по де ли, од но сно дру штве ним од но си ма ко ји се по во дом рас-
по де ле дру штве ног бо гат ства ус по ста вља ју. По ме ну та про ти ву реч-
ност при сут на је кроз це ло куп ну исто ри ју и она пред ста вља јед ну 
од од ред ни ца са вре ме них те о ри ја и стра те ги ја раз во ја људ ских ре-
сур са. У том сми слу, раз вој људ ских ре сур са мо же се де фи ни са-
ти као про цес тра га ња за оним мо де лом ор га ни за ци је и укуп них 
од но са у про це су ра да у ко ме ства ра лач ка су шти на про це са ра да 
до ми ни ра над ње го вим при нуд ним ка рак те ром. 7)

Не спор ни, стра те шки зна чај људ ских ре сур са, чи ње ни ца да 
раз вој људ ских ре сур са пред ста вља не из о став ни део раз вој них 
стра те ги ја ком па ни ја и на ци о нал них, а да нас све ви ше и гло бал не 
еко но ми је, њи хов ин тер ди сци пли нар ни ка рак тер, усло вља ва да се 
пи та њи ма раз во ја људ ских ре сур са ба ве, на рав но са раз ли чи тих 
аспе ка та, го то во све дру штве не, па у ве ли кој ме ри при род не и тех-
нич ке на у ке. Мо же се, по сле не ко ли ко де це ни ја за кљу чи ти да је 
упра во тај ин тер ди сци пли нар ни при ступ по кре нуо та кав ди на мич-
ни раз вој људ ских ре сур са, као но ве обла сти на у ке, али пре све га 
као но ве обла сти дру штве не прак се. 

Исто риј ски по сма тра но људ ским ре сур си ма по че ле су пр во 
да се ба ве фи ло зо фи ја и ети ка, при че му људ ски ре сур си, од но-
сно љу ди у ан тро по ло шком, етич ком, пси хо ло шком аспек ту оста ју 
трај ни пред мет ин те ре со ва ња ових ди сци пли на, ко је да ју по ла зну 
осно ву свим дру гим на уч ним и струч ним про ми шља њи ма људ ских 
ре сур са. 

Раз вој људ ских ре сур са пред ста вља јед но од бит них под руч ја 
ис тра жи ва ња еко ном ских на у ка. Упра во се област људ ских ре сур-

7) Par sons, T. : WebersEconomicSociology, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1947.
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са мо же де фи ни са ти као онај мост из ме ђу основ них и при ме ње них 
на у ка, ко је су до жи ве ле свој про цват у дру гој по ло ви ни два де се-
тог и на по чет ку два де сет пр вог ве ка. По твр ду оправ да но сти та-
квог при сту па да је, пре све га чи ње ни ца да да нас нај бо ље ре зул та те 
нај ви ше на пла ну еко ном ског и тех но ло шког на прет ка и на то ме 
за сно ва ног ква ли те та жи во та по сти гле оне зе мље ко је су нај ви ше 
ула га ле у раз вој људ ских ре сур са. А ула га ње у људ ске ре сур се не 
под ра зу ме ва са мо но вац, већ је то у пр вом ре ду оп ште при хва ће ни 
дру штве ни став о људ ским ре сур си ма као нај ве ћој вред но сти. Ме-
ђу тим, еко но ми ја је у про у ча ва њу људ ских ре сур са ду го вре ме на 
би ла огра ни че на у окви ри ма ор га ни за ци је ра да ње ног уна пре ђи ва-
ња, уна пре ђи ва ња ин ди ви ду ал не и груп не про дук тив но сти ра да, 
усло ва ра да у ми кро сре ди ни, ме ха ни за ма на гра ђи ва ња, од но сно 
об ра чу на за ра да и тсл. Дру гим ре чи ма, ми кро еко но ми ја је до ми-
ни ра ла над ма кро еко но ми јом. На рав но, не спо ран је зна чај ових 
пи та ња и по тре ба трај ног ба вље ња њи ма. Ме ђу тим, еко ном ске 
на у ке у це ли ни на пра ви ле су од лу чу ју ћи ис ко рак, ка да су на пла-
ну људ ских ре сур са раз ви ле ин тер ди сци пли нар ни при ступ, ко ји у 
свом епи цен тру има људ ску лич ност, као по кре та ча и ства ра о ца 
свих дру штве них про це са. То је био „Кан тов ко пер ни кан ски обрт“ 
ко ји је отво рио пут ка но вим те о риј ским кон цеп ти ма и стра те ги ја-
ма раз во ја људ ских ре сур са. 8)

То ме је у ве ли кој ме ри до при не ла и са ма при ро да ка пи та-
ли стич ког гра ђан ског дру штва, чи ји је је дан од те ме ља тр жи шна 
при вре да, од но сно тр жи шна утак ми ца. Не спор на је исто риј ска чи-
ње ни ца да су љу ди, њи хо ве иде је, ра до зна лост, хра брост, ини ци ја-
ти ве, стра хо ва ња, на де, мо рал, оби ча ји, на чин жи во та, све оно што 
да нас јед ном реч ју на зи ва мо људ ски ре сур си, кроз це лу исто ри ју 
људ ског дру штва би ли по кре тач ка сна га свих дру штве них про це са. 
Ства ра лач ка сна га људ ског ума и ру ку, ко ју да нас мо дер ним реч ни-
ком на зи ва мо „људ ски ре сур си“ пред ста вља , не глав ну, не го је ди-
ну по кре тач ку сна гу и ма те ри јал ну и ду хов ну осно ву кон ти ну и те та 
ци ви ли за ци је. Не спор на је ма те ри јал на исто риј ска чи ње ни ца да су 
у свим исто риј ским епо ха ма, у свим ти по ви ма дру штве ног уре ђе-
ња, у свим дру штве ним окол но сти ма, сва ма те ри јал на и ду хов на 
до бра ства ра ли људ ски ум и људ ске ру ке, ко је да нас де фи ни ше-
мо оп штим, ве о ма ши ро ким на зи вом људ ски ре сур си. Ме ђу тим, на 
ли сти при о ри те та ко ји чи не из вор ма те ри јал ног и ду хов них бо гат-
ства у ве ћем де лу исто ри је би ли су не ки дру ги ре сур си. Хи ља да ма 
го ди на зе мља је сма тра на глав ним из во ром бо гат ства, што је усло-
вље но чи ње ни цом да су љу ди ско ро ис кљу чи во жи ве ли од ње них 

8) Lan des, D. : TheWealthandPovertyofNations, Nor ton, New York, 1998.
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пло до ва. Но во, гра ђан ско ка пи та ли стич ко дру штво глав ним из во-
ри ма бо гат ства сма тра при род не ре сур се (ру де, др во, во ду, пло до ве 
ко је да ју по је ди на под не бља) и но ве тех но ло ги је, од но сно раз вој 
ма ши на ко је енер ги ју во де, ве тра, во де не па ре, фо сил них го ри ва, 
елек трич ну енер ги ју пре тва ра ју у ме ха нич ку енер ги ју ма ши на ра-
ди ли ца, чи ме ви ше стру ко уве ћа ва ју енер гет ску моћ људ ске вр сте. 

Дру га по ло ви на два де се тог и по че так два де сет пр вог ве ка су 
вре ме до ми на ци је људ ских ре сур са. Дру штве на те о ри ја и прак са 
их све ви ше ста вља ју по зна ча ју ис пред при род них ре сур са. То у 
крај њој ли ни ји по твр ђу је и чи ње ни ца да се епи цен тар тр жи шне 
утак ми це већ де це ни ја ма уна зад по ме рио на раз вој људ ских ре сур-
са, јер су у тр жи шној утак ми ци по бед нич ке оне ком па ни је и оне 
зе мље ко је нај ви ше ула жу у раз вој на у ке, обра зо ва ња, а то зна чи 
у раз вој људ ских ре сур са. У том сми слу, пот пу но се осно ва но мо-
же за кљу чи ти сле де ће – ре ци ми ка кво је ста ње на у ке и про све те, 
ко ли ко се ула же у ове де лат но сти, па ћу ти ре ћи у ка квој зе мљи 
жи виш. Про ме ње ни ре до след зна ча ја, пре ма ко ме се људ ски ре сур-
си на ла зе на пр вом ме сту, усло вљен је са мом при ро дом тр жи шне 
еко но ми је, од но сно тр жи шне утак ми це. Тр жи шна утак ми ца ко ја је 
би ла све оштри ја и зах тев ни ја ве о ма бр зо је по твр ди ла јед но пра-
ви ло – да ће у њој по бед ни ци би ти они ко ји пр ви осво је но ве про-
дук тив ни је тех но ло ги је и та ко по ста ну кон ку рент ни ји са ква ли те-
том, це на ма и дру гим ка рак те ри сти ка ма сво јих про из во да и услу га. 
Ја сно је та ко ђе да ка том ци љу во ди са мо је дан пут – ула га ње у раз-
вој људ ских ре сур са, а то зна чи у пер ма нент но про ши ри ва ње по-
сто је ћих и сти ца ње но вих зна ња, по мо де лу „до жи вот ног уче ња“. 9)

У ме ђу вре ме ну ли ста зах те ва, од но сно кри те ри ју ма у тр жи-
шној утак ми ци све ви ше се про ши ри ва ла, а кри те ри ју ми по ди за ли 
на ви ши ни во. По ред ква ли те та, ди зај на, функ ци о нал но сти и дру-
гих ква ли те та про из во да и услу га, све ви ше је до ла зи ла до из ра жа-
ја по тре ба да се ути че на свест љу ди, на си стем вред но сти, на чин 
жи во та, ин ди ви ду ал ну и со ци јал ну пси хо ло ги ју, са ци љем да од ре-
ђе ни про из во ди и услу ге по ста ну нео п ход ни, са став ни део на шег 
жи во та. На тај на чин је бор ба за осва ја ње и оп ста нак на тр жи шту 
све ви ше до би ја ла ка рак тер бор бе за људ ске ду ше, што је усло ви-
ло да пи та ње раз во ја људ ских ре сур са до би је јед ну пот пу но но ву, 
до та да не по зна ту ди мен зи ју. Не спор но је да је тр жи шна утак ми ца 
би ла у про те клих не ко ли ко ве ко ва је дан од нај сна жни јих по кре та ча 
еко ном ског и тех но ло шког раз во ја људ ског дру штва. Ме ђу тим, тр-
жи шна утак ми ца не мо же се по сма тра ти са мо у том уском, огра ни-
че ном оби му од но са по ну де и по тра жње. Она се мо ра по сма тра ти у 

9) Druc ker, P. : «The co ming of new or ga ni sa tion», HarvardBusinessReview, 1988.
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кон тек сту пер ма нент ног уна пре ђи ва ња ства ра ла штва као основ не 
од ред ни це чо ве ка као све сног, дру штве ног би ћа. Са мо у том кон-
тек сту мо гу се са гле да ти и она си стем ска огра ни че ња тр жи шта ко-
ја, у крај њој ли ни ји оста вља ју нај те же по сле ди це упра во на пла ну 
раз во ја људ ских ре сур са, кроз не за по сле ност, си ро ма штво, не јед-
на ку мо гућ ност при сту па обра зо ва њу и тсл. У том сми слу, тре ба се 
под се ти ти да јед ног од кључ них ста во ва Ада ма Сми та, јед ног од 
уте ме љи ва ча кла сич не по ли тич ке еко но ми је. Да нас, пре све га еко-
но ми сти нео ли бе рал не ори јен та ци је у пр ви план из но се ње гов став 
о „не ви дљи вој ру ци тр жи шта“. Ме ђу тим, од још ве ћег зна ча ја је 
ње гов, као и став свих при пад ни ка шко ле кла сич не по ли тич ке еко-
но ми је, ко ји, за раз ли ку од фи зи о кра та и мер кан ти ли ста ис ти чу да 
је из вор ма те ри јал ног бо гат ства дру штва људ ски рад. Са вре ме но 
дру штво је на по јав ну ра ван из не ло чи ње ни цу да је реч о нео гра-
ни че ном ре сур су, ко ји се за раз ли ку од дру гих ре сур са, тро ше њем 
уве ћа ва. 

Упра во је по тре ба све ди на мич ни јег, кон ти ну и ра ног раз во ја 
људ ских ре сур са по ка за ла и упо зо ри ла да тр жи ште је сте зна ча јан 
али да не мо же би ти је ди ни ре гу ла тор еко ном ских про це са у дру-
штву. Сва ка но ва кри за ка пи та ли стич ког на чи на про из вод ње у све 
ве ћој ме ри је упо зо ра ва ла на ка та стро фал не по сле ди це упра во на 
пла ну раз во ја људ ских ре сур са, као и на то да су по ред ауто ма ти-
зма тр жи шних за ко на, нео п ход на и не ка дру штве на пра ви ла, ко ја 
би има ла за циљ да спре че не га тив не по сле ди це де ло ва ња тр жи-
шта. Да нас еко ном ски и тех но ло шки раз ви је не зе мље, пре ви ше 
од јед ног ве ка на ова кав иза зов су од го во ри ле ства ра њем рад ног 
и со ци јал ног за ко но дав ства и ус по ста вља њем ме ха ни за ма и прак-
се со ци јал ног парт нер ства. На тај на чин, пи та ња раз во ја људ ских 
ре сур са пре ста ју да бу ду ис кљу чи во еко ном ско пи та ње, већ по ста-
ју и са став ни део прав ног по рет ка. Прав ним нор ма ма уре ђу ју се 
прин ци пи и са др жај од но са по сло дав ца и за по сле них, пра ва за по-
сле них и ме ха ни зми за њи хо ву ефи ка сну за шти ту и оства ри ва ње, 
ме ха ни зми за пре вен ци ју и ре гу ли са ње ин ду стриј ских и со ци јал-
них кон фли ка та и дру га пи та ња. По ред за кон ске у обла сти од ви-
тал ног зна ча ја за раз вој људ ских ре сур са на ла зи се и тзв. „ауто ном-
на ре гу ла ти ва“, ко ју чи не ко лек тив ни уго во ри раз ли чи тих ни воа, 
со ци јал ни пак то ви и дру ги до ку мен ти ко ји на ста ју као у ре зул тат 
со ци јал ног парт нер ства. Сна га ових до ку ме на та не на ла зи се у си-
ли за ко на, већ у до број во љи, све сти и од го вор но сти рад ни ка и по-
сло да ва ца, од но сно њи хо вих ор га ни за ци ја, да је спро во ђе ње ових 
до ку ме на та у за јед нич ком ин те ре су. Ме ђу тим, ови до ку мен ти та ко-
ђе чи не са став ни део рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства. Ана ли за 
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са др жа ја ових прав них нор ми, на ме ђу на род ном и на ци о нал ном 
пла ну по твр ђу је да су оне усме ре не на она под руч ја на ко ји ма се 
у нај ве ћој ме ри ис по ља ва ју огра ни че ња и по сле ди це про ти ву реч-
но сти тр жи шта, су о ча ва ју ћи нас са чи ње ни цом да тр жи ште рад не 
сна ге не мо же да функ ци о ни ше на исти на чин као тр жи ште ро ба 
и ка пи та ла. Дру гим ре чи ма, ове прав не нор ме ус по ста вља ју ме ха-
ни зме со ци јал не прав де и со ли дар но сти, чи ме се у ве ли кој ме ри 
те сти ра ху ма ни стич ки сми сао прав ног по рет ка у це ли ни. 10)

На прет ход ним стра ни ца ма ана ли зи ра ни су кључ ни еко ном-
ски и прав ни аспек ти раз во ја људ ских ре сур са. Ме ђу тим, по ред 
нве де на два по сто ки и чи тав низ дру гих аспе ка та раз во ја људ ских 
ре сур са. Ве зив но тки во ко је по ве зу је ове број не, раз ли чи те и про-
ти ву реч не аспек те људ ских ре сур са је сте по ли ти ка. Ако се има у 
ви ду нај оп шти ја и нај ши ре при хва ће на де фи ни ци ја по ли ти ке ко ја 
ка же да је „по ли ти ка де лат ност чи ји је циљ усме ра ва ње свих дру-
гих дру штве них де лат но сти“, он да из то га ја сно про ис ти че да је 
де ло ва ње у обла сти људ ских ре сур са јед но од кључ них под руч ја 
де ло ва ња ак те ра по ли тич ког жи во та дру штва. Упра во се у ста њу 
раз во ја људ ских ре сур са огле да успе шност по ли ти ке и по ли ти ча ра 
ко ји је во де. По ли ти ка је она де лат ност ко ја у јед ну це ли ну стра те-
ги је раз во ја дру штва по ве зу је све дру штве не ак тив но сти, ин те ре се 
и де ло ва ње по је ди на ца и дру штве них гру па, све дру штве не про-
це се. За то је ста ње људ ских ре сур са, од но сно ре ал не мо гућ но сти 
за раз вој и ис по ља ва ње ства ра лач ких мо гућ но сти сва ког по је дин-
ца по у зда ни по ка за тељ успе шно сти јед не по ли ти ке, јер је ста ње 
људ ских ре сур са по у зда ни по ка за те љу у ко јој се ме ри јед на зе мља 
при бли жи ла иде а лу Пла то но ве др жа ве, ко ји ка же „Сва ка за јед ни-
ца слу жи не ком до бру, а др жа ва слу жи нај ве ћем до бру“.11) Мо же 
се ре ћи да је раз вој људ ских ре сур са нај ве ћи иза зов за са вре ме ну 
по ли ти ку, иза зов у ко ме су кон цен три са ни сви дру ги иза зо ви, јер 
по ли ти ка ни у јед ној обла сти не мо же да ти же ље не ре зул та те уко-
ли ко ста ње људ ских ре сур са ни је за до во ља ва ју ће, од но сно ако не 
по сто је струч ни, про фе си о нал ни, мо рал ни ка па ци те ти и мо ти ва-
ци ја за оства ри ва ње од ре ђе них ци ље ва на ни воу пред у зе ћа, ло кал-
не за јед ни це и дру штва у це ли ни. 

Нео п ход ни услов за то је уса гла ша ва ње ин те ре са, по чев од 
по је ди нач них, пре ко груп них, до оних оп ште дру штве них. То је, 
за пра во, нај те жи и нај сло же ни ји аспект по ли тич ких про це са усме-
рен на по сти за ње нај ши рег кон сен зу са око кључ них стра те шких 

10) Лу бар да, Б. : Европскорадноправо, ЦИД, Под го ри ца, 2007.

11) Пла тон : Држава, Кул ту ра, Бе о град 1972.
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ци ље ва јед ног дру штва. У том про це су кон цен три са на је су шти на 
стра те ги је и про це са раз во ја људ ских ре сур са у јед ном дру штву. 
Ова кон ста та ци ја во ди ка кљу чу за раз у ме ва ње су штин ске од ред-
ни це од но са еко но ми је, пра ва и по ли ти ке. За јед нич ки име ни тељ 
еко ном ског, по ли тич ког и прав ног при сту па људ ским ре сур си ма 
је сте мо рал. Исто ри ја, као и са вре ме на дру штве на прак са по твр-
ђу ју да раз вој људ ских ре сур са ни је мо гућ без ста бил ног мо рал-
ног уте ме ље ња, што про ис ти че из чи ње ни це да раз вој ства ра лач ке 
сна ге сва ког по је дин ца ни је мо гућ без ја сне ли ни је раз гра ни че ња 
из ме ђу до бра и зла. Да би то би ло мо гу ће, нео п ход но је да и еко но-
ми ја, пра во и по ли ти ка бу ду мо рал но уте ме ље ни. 

НЕКАОТВОРЕНАПИТАЊАЕТИКЕИ
ЕКОНОМИЈЕЉУДСКИХРЕСУРСАУСРБИЈИ

Ана ли за ста ња људ ских ре сур са у Ср би ји, еко ном ских, со-
ци јал них, етич ких и прав них аспе ка та мо гла би да се из ра зи у на-
род ној по сло ви ци „Где је тан ко ту се ки да“. На и ме, на при ме ру 
Ср би је по твр ђу је се исто риј ска и ак ту ел на за ко ни тост да су људ ски 
ре сур си кључ ни чи ни лац свих дру штве них ре фор ми, од но сно да 
успех дру штве них ре фор ми, по себ но оних сло же них, ду го роч них 
ко је под ра зу ме ва тран зи ци ја за ви си у нај ве ћој ме ри од спо соб но-
сти и мо ти ва ци је људ ских ре сур са да их ја сно де фи ни шу и ре а ли-
зу ју. Сам ток тран зи ци је у Ср би ји, ње ни ре зул та ти ко ји су да ле ко 
од за до во ља ва ју ћих, чи ње ни ца да је тран зи ци ја би ла и да ље и је 
из ра зи то кон фликт на, пред ста вља ју исто вре ме но и сли ку ста ња 
људ ских ре сур са у Ср би ји. 

У сва ком слу ча ју ста ње људ ских ре сур са у Ср би ји се, пре 
све га, мо же озна чи ти као из ра зи то про ти ву реч но. Из ра зи то ве ли ка, 
у ду гом вре мен ском пе ри о ду ра сту ћа не за по сле ност, ко ја, пре ма 
по да ци ма РЗС из но си око 25% упу ћу је на за кљу чак да Ср би ја има 
„ви шак“ људ ских ре сур са. Али, ако се прет ход но при хва ти став 
из нет у прет ход ним де ло ви ма овог члан ка да су људ ски ре сур си 
љу ди, са сво јим лич ним суд би на ма, по ро ди ца ма, же ља ма, на да ма, 
пра ви ма, мо же ли се уоп ште у етич ком, а он да и у еко ном ском сми-
слу го во ри ти о „ви шку“ људ ских ре сур са. 

С дру ге стра не, ако се има у ви ду да је у про те клим го ди на-
ма из Ср би је оти шло не ко ли ко сто ти на хи ља да мла дих, уни вер-
зи тет ски обра зо ва них љу ди, он да се, сра змер но бро ју ста нов ни ка 
Ср би је, мо же ар гу мен то ва но го во ри ти о мањ ку људ ских ре сур са, 
или тач ни је ре че но оног нај ства ра лач ки јег де ла људ ских ре сур са. 
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Исто вре ме но, по сло дав ци, ар гу мен то ва но ука зу ју на про-
блем нео д го ва ра ју ће струк ту ре рад не сна ге, с ко јим се су сре ћу при 
по кре та њу го то во сва ког ин ве сти ци о ног про јек та. На и ме, рад ни ка 
има, али они не ма ју, или бар не у до вољ ној ме ри,и оне про фе си о-
нал не и струч не ве шти не и зна ња ко ја су нео п ход на у раз во ју но-
вих тех но ло ги ја и но вих обла сти про из вод ње. Не тре ба по себ но 
до ка зи ва ти да то ве о ма успо ра ва и ути че на укуп ну ефек тив ност 
при вред них кре та ња и кон ку рент ност по је ди них пред у зе ћа и на-
ци о нал не при вре де у це ли ни. 

Ко нач но, али не ма ње ва жно је пи та ње мо ти ва ци је, од но сно 
мо ти ва то ра, ка ко за ин ве сти ци је, та ко и за рад. Овај про блем има 
два аспек та. Је дан се од но си на вла сни ке ка пи та ла и под ра зу ме ва 
да про фит не мо же би ти је ди ни мо тив и циљ вла сни ка ка пи та ла, 
већ да они мо ра ју во ди ти дру штве но од го вор но по сло ва ње. То је 
да нас не спор на ци ви ли за циј ска те ко ви на и стан дард. С тим у ве зи 
тре ба се под се ти ти да у Уста ву Не мач ке сто ји од ред ба да вла сни ци 
ка пи та ла не но гу ко ри сти ти ка пи тал ис кљу чи во у скла ду са ин-
те ре си ма соп стве ног про фи та, већ мо ра ју во ди ти ра чу на и о ши-
рим дру штве ним ин те ре си ма. Дру гим ре чи ма, Ср би ја, пре све га на 
етич ком и иде о ло шком, а за тим и на прав ном и еко ном ском пла ну 
мо ра ко нач но иза ћи из фа зе „пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла“.

Дру ги аспект се од но си на мо ти ва ци ју при пад ни ка све та ра-
да. Та мо где је та мо ти ва ци ја не до вољ на или не га тив на у скла ду са 
по зна том из ре ком „ни ко ме не не мо же та ко ма ло да пла ти, ко ли ко 
ја ма ло мо гу да ра дим“ на ци о нал на еко но ми ја, а он да и сви ње ни 
ак те ри – вла сни ци ка пи та ла, за по сле ни, др жа ва, не мо гу се на да ти 
ни чем до бром. Ма ла пла та, не до пу ште но по на ша ње по сло да ва ца 
пре ма за по сле ни ма, кр ше ње рад них пра ва за по сле них је сте раз лог 
за не за до вољ ство, за син ди кал но ор га ни зо ва ње и бор бу, за по бу ну, 
али ни је оправ да ње за не рад, за оп струк ци ју. У тој тач ки се пре ла-
ма јед но од кључ них пи та ња стра те ги је раз во ја људ ских ре сур са, 
то је те жи ште у ко ме се ин те гри шу еко ном ски, со ци јал ни, прав ни 
и етич ки аспек ти људ ских ре сур са – ко је се од но си на чи ње ни цу да 
сви ак те ри ин ду стриј ских од но са има ју је дан за јед нич ки, не спор-
ни ин те рес, без ко га сва ка рас пра ва о људ ским ре сур си ма оста је 
пра зна при ча, а то је да пред у зе ће бу де еко ном ски и тех но ло шки 
раз вој но, ду го роч но одр жи во, од но сно кон ку рент но у све оштри јој 
и зах тев ни јој тр жи шној утак ми ци. 
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NebojsaStefanovic,VladimirMarinkovic

HUMANRESOURCESAMONG
ECONOMICS,LAWANDPOLITICS

Summary
Hu man re so ur ces de ve lop ment is one of the im por tant are as of 

re se arch in eco no mics. It is the area that can be de fi ned as the brid ge 
bet we en ba sic and ap plied sci en ces, which ha ve ex pe ri en ced a bo om 
du ring the se cond half of the twen ti eth and early twenty-first cen tury. 
Ju sti fi ca tion of this ap pro ach can be seen pri ma rily in the fact that to day 
the best re sults in terms of eco no mic and tec hno lo gi cal pro gress and, 
ba sed on that, the qu a lity of li fe, are ma de   by the co un tri es that ha ve 
most in ve sted in the de ve lop ment of hu man re so ur ces. And the in vest-
ment in hu man re so ur ces do es not imply only mo ney, but it is pri ma-
rily the ge ne rally ac cep ted so cial at ti tu de abo ut hu man re so ur ces as the 
gre a test va lue. Ho we ver, eco no mics in the study of hu man re so ur ces 
was for a long ti me li mi ted and stu died or ga ni za tion of work and its 
im pro ve ment, im pro ve ment of in di vi dual and gro up pro duc ti vity, wor-
king con di ti ons in the mic ro-en vi ron ment, mec ha nisms of sti mu la tion, 
paying sa lary and bo nu ses, and the li ke. In ot her words, mic ro eco nomy 
do mi na ted over mac ro-eco nomy. Of co ur se, the re is the un de ni a ble im-
por tan ce of the se is su es and the need for per ma nent sol ving of the se 
qu e sti ons. Ho we ver, eco no mic sci en ce in ge ne ral ma de a de ci si ve step 
for ward, when in the fi eld of hu man re so ur ces it de ve lo ped in ter di sci-
pli nary ap pro ach, which had at its cen ter hu man per so na lity as a dri ving 
for ce and cre a tor of all so cial pro ces ses. That was a „Kant’s Co per ni can 
turn“ which ope ned the way to new the o re ti cal con cepts and stra te gi es 
for hu man re so ur ce de ve lop ment.
Key words: hu man re so ur ces, eco no mics, po li tics, law, hu man rights, new tec-

hno lo gi es, so cial ju sti ce, so li da rity.
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Resume
The re la ti ons bet we en hu man re so ur ces and so cial or der are the 

key fac tor for un der stan ding the mo re im por tant qu e sti on of the re la ti-
ons of so cial or der and li berty. This re la tion has chan ged thro ug ho ut hi-
story and it is much bet ter to day than it was in ear li er pe ri ods of hu man 
hi story. The re la tion bet we en so cial or der and hu man re so ur ces is fi eld 
with con tra dic ti ons. In vest ments in hu man re so ur ces do es not imply 
only mo ney, but it is pri ma rily the ge ne rally ac cep ted so cial at ti tu de 
abo ut hu man re so ur ces as the gre a test va lue. Ser bia is good exam ple 
of the fact that hu man re so ur ces are im por tant fac tor of so cial re forms. 
The suc cess of so cial re forms de pends from the abi li ti es and mo ti va tion 
of hu man re so ur ces. The pro gress of tran si tion in Ser bia and its re sults 
are far from sa tis fac tory and it is cha rac te ri zed by many con flicts. This 
re pre sents the real sta te of hu man re so ur ces in Ser bia.

* Овај рад је примљен 11. фебруара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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ШВАЈЦАРСКАФЕДЕРАЛИЗОВАНА
ДЕМОКРАТИЈАЗАИСТОРИЈСКИ

ЗАДАТЕЗАЈЕДНИЦЕ*

Сажетак

Аутор у члан ку по ка зу је да ло ги ка од но са из ме ђу фе де ра ли-
зма и де мо кра ти је у Швај цар ској сто ји с оне стра не огра да мо дер не 
др жав но сти. Са јед не стра не, чла нак ра све тља ва ду хов но-исто риј-
ску ве зу из ме ђу да на шњег швај цар ског фе де ра ли зма и по ли тич-
ке фи ло зо фи је Јо ха на Ал ту зи ја (Johannes Althusius, 1557-1638), 
ми сли о ца чи ја те о ри ја до во ди у пи та ње основ не прет по став ке 
мо дер не др жав но сти.  Са дру ге стра не, чла нак по ка зу је да швај-
цар ско устав но ис ку ство по чи ва на су штин ски раз ли чи том схва-
та њу де мо кра ти је у од но су на мо дер не ли бе рал не др жа ве. На су-
прот да нас ра ши ре ном ин стру мен тал ном схва та њу де мо кра ти је 
као ин сти ту ци о нал ног сред ства ефи ка сног до но ше ња ве ћин ских 
од лу ка, у Швај цар ској се де мо кра ти ји при пи су је уз ви ше на уло га 
обез бе ђи ва ња нај ве ћег мо гу ћег сте пе на са мо о дре ђе ња по је ди на ца. 
Ин хе рент на по ве за ност фе де ра ли зма и де мо кра ти је у швај цар ском 
по ли тич ком си сте му на ве ла је не ке ауто ре да у те о риј ски дис курс 
уве ду по јам „фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је“. Кон сти ту тив ни кон-
цепт фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је по ка зао се као из ра зи то успе шан 
у по ми ре њу зах те ва за ус по ста вља њем и очу ва њем је дин ства мо-
дер не швај цар ске др жа ве и зах те ва за очу ва њем по ли тич ке са мо-
свој но сти кул тур но-исто риј ски за да тих за јед ни ца. Исто вре ме но, у 
да на шњој дру штве но-по ли тич кој ствар но сти кон цепт фе де ра ли зо-

* Овај на уч ни чла нак је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, Вла де Ре пу бли ке Ср би је, „По ли тич ки иден ти тет Ср би је у 
ре ги о нал ном и гло бал ном кон тек сту“, бр. 179076
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ва не де мо кра ти је по ка зу је се као из ра зи то крут и за тво рен за све 
оне об ли ке раз ли чи то сти ко ји не пра те исто риј ску ли ни ју раз два-
ја ња. 
Кључ не ре чи: швај цар ски фе де ра ли зам, Јо хан Ал ту зи је (JohannesAlthu-

sisus), Жан Жак Ру со (JeanJacquesRusso), фе де ра ли зо ва-
на де мо кра ти ја, пар ти ци па тив на де мо кра ти ја, мул ти кул-
тур ни фе де ра ли зам, гра ђан ство, ли бе рал на де мо кра ти ја 

Од лу чу ју ће пи та ње у по гле ду од но са фе де ра ли зма и де мо-
кра ти је гла си: “Кочининарод?”. Пре ци зни је ре че но, са ма при ро да 
ова ко по ста вље ног пи та ња, а не кон кре тан са др жај ње го вог од го-
во ра,  те мељ но од ре ђу је сми сао од но са фе де ра ли зма и де мо кра ти је 
у окви ру сло же них по ли тич ких за јед ни ца. На и ме, уко ли ко је од го-
вор на пи та ње “Ко чи ни на род?” дат јед ном за сваг да, он да је од нос 
из ме ђу фе де ра ли зма и де мо кра ти је ну жно ана ли зи ра ти у кон тек сту 
до вр ше них по ли тич ких за јед ни ца - мо дер них ли бе рал них др жа ва 
ко је по чи ва ју на кон цеп ту су ве ре но сти на ро да. По сма тра но из те 
пер спек ти ве при ро да од но са фе де ра ли зма и де мо кра ти је од ре ђе на 
je ло ги ком ли бе рал не де мо кра ти је. Фор мал на пред став нич ка де мо-
кра ти ја мо ра ну жно би ти схва ће на као основ ни ин стру мент из ра-
жа ва ња во ље су ве ре ног на ро да. Фе де ра ли зам мо же би ти схва ћен 
ис кљу чи во као до дат ни, ко рек тив ни ме ха ни зам огра ни ча ва ња не-
га тив них ефе ка та ко је де мо крат ски из ра же на во ља су ве ре на мо же 
има ти по сло бо ду гра ђа на и њи хо вих за јед ни ца.1) Ја сно је да кон-
цепт фе де ра ли зма као ко рек тив ног на че ла де мо кра ти је за до би ја 
сми сао тек ка да се де мо кра ти ја ве же за мо дер ну др жа ву. Тек он да 
по што се др жа ва кон сти ту и ше од лу ке ве ћи не мо гу, пу тем ле ги тим-
не упо тре бе си ле, би ти на мет ну те сва ком де лу дру штва. 2)То је 
упра во оно што чи ни сми сле ном уло гу фе де ра ли зма као устав ног 
сред ства огра ни ча ва ња ве ћин ске во ље по ли тич ки ег зи стент ног, су-
ве ре ног на ро да.3)    

1) Ти пи чан при мер та кве фе де рал не др жа ве пред ста вља ју Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. 
При то ме ва ља има ти у ви ду да је пи та ње су ве ре но сти у САД ре ше но гра ђан ским ра том, 
1861-65. го ди не, у ко ме је по бед нич ка вој ска Се ве ра си лом оруж ја на мет ну ла од го вор на 
пи та ње да ли се пре ам бу ла Уста ва “Ми на род САД…” од но си на аме рич ки на род као це-
ли ну или на на ро де по је ди нач них др жа ва. Carl Schmitt, Théoriedelaconstitution,Pres ses 
uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris, 1993, pp. 520-522.

2) “Они ко ји твр де да се де мо кра ти ја мо же ма ни фе сто ва ти као ‘ти ра ни ја ве ћи не’ прет по-
ста вља ју да де мо кра ти ја мо же по сто ја ти ис кљу чи во као ре пре сив на хи је ра хи ја од но са 
у ко јој не ки вла да ју на уштрб дру гих.” John Hof fman, Beyoundthestate,Blac kwell pu blis-
hers, Cam brid ge, 1995, p.197. Ви де ти ин спи ра тив ну ана ли зу од но са из ме ђу де мо кра ти је 
и др жа ве у ис тој књи зи, Ibid., pp.196-214.

3) У том слу ча ју фе де ра ли зам за и ста мо же би ти сма тран “ва жним ко рек ти вом ве ћин ског 
на че ла на те ме љу ин ди ви ду ла ног ли бе ра ли зма, бу ду ћи да он при зна је да сло бо да и ауто-
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У ствар но сти да на шње Евро пе, ис пре пле те ној ве за ма устав-
ног ка рак те ра из ме ђу до не дав но не за ви сних и су ве ре них по ли-
тич ких за јед ни ца, пре и спи ту ју се основ ни про бле ми по ли тич ке 
ми сли, по пут де мо кра ти је, ле ги ти ми те та, од но са по је дин ца и по-
рет ка, при ро де уста во твор не вла сти итд., ко ји су сво је исто риј ско 
и фи ло зоф ско раз ре ше ње до би ли у окви ри ма мо дер не др жа ве.4) Та-
ква ра ди кал на про ме на дру штве но-исто риј ских окол но сти отва ра 
мо гућ ност да се по ста ви сле де ће пи та ње: Ка ко би из гле дао од нос 
фе де ра ли зма и де мо кра ти је у од су ству струк тур них прет по став ки 
да се јед ном за сваг да по ну ди од го вор на пи та ње “Ко чи ни на род?”, 
од но сно, ако би ово пи та ње оста ло трај но отво ре но? 

На овом ме сту вре ди се под се ти ти Карл Фри дри хо ве (CarlJ.
Friedrich) де фи ни ци је фе де ра ли зма: ”про цес фе де ра ли зо ва ња по-
ли тич ке за јед ни це, од но сно, про цес ко јим се мно го број не по себ не 
по ли тич ке за јед ни це удру жу ју за рад про на ла же ња ре ше ња, усва ја-
ња за јед нич ких по ли ти ка и до но ше ња за јед нич ких од лу ка у ве зи са 
за јед нич ким про бле ми ма.” 5) Оно што по ста је оче вид но већ на пр-
ви по глед је сте да иде ја не пре ста не из град ње по ли тич ке за јед ни це 
кроз фе де рал ни процес, сто ји у су штин ској опре ци са кла сич ном 
иде јом мо дер ног уста ва, као ста тич ног по рет ка уте ме ље ног на од-
луци ко ју до но си су ве ре ни на род.6) На и ме, уко ли ко би се при хва ти-
ла Фри дри хо ва иде ја фе де ра ли зма као де мо крат ског про це са, он да 
би се на исто риј ском ис ку ству уте ме љен кон сти ту тив ни кон цепт 
је дин стве ног демос-а,мо гао за ме ни ти кон цеп том ви ше стру ких de-
moiко ји по ли тич ки по сто је и су де лу ју у прак тич ном жи во ту не ке 
сло же не за јед ни це.7) На тај на чин би и са ма при ро да од но са из ме ђу 
фе де ра ли зма и де мо кра ти је мо гла за до би ти су штин ски дру га чи-
ји сми сао. Те мељ не ка те го ри је мо дер не др жав но сти и устав но сти 

но ми ја суб на ци о нал них за јед ни ца (не га тив на сло бо да, сло бо да од др жа ве, при мед ба 
Б.К.), као што су про вин ци је, кан то ни или др жа ве, за слу жу ју за шти ту од на ци о нал них 
ве ћи на.” Tho mas Hu ge lin, EarlymodernconceptsforaLatemodernworld, Wil frid La u ri er 
uni ver sity press, To ron to, 1999, p. 109.

4) Бо јан Ко ва че вић, “Те о риј ске ди ле ме на пу ту из град ње Уста ва Евро пе у од су ству европ-
ског де мо крат ског су ве ре на”,АналиПревногфакултетауБеограду, 2/2010, Бе о град

5) Carl J. Fri e drich, Trendsoffederalismintheoryandpractice, Pall Mall Press, Lon don, 1968, 
p. 7.

6) На су прот ди на мич ној при ро ди ре во лу ци је, те мељ ни ка рак тер мо дер ног уста ва је ста-
тич ност – та ко се устав у мо дер ном сми слу схва та као ус по ста вља ње по рет ка из ни че га.
Ur lich K.Pre uss „Con sti tu ti o nal po wer-ma king for the new po lity: So me de li be ra ti ons on the 
re la ti ons bet we en con sti tu ent po wer and the con sti tu tion“, in: Cardozolawreview, New York, 
Ja nu ary 1993, pp. 639-643.

7) Kalypso Nicolaïdis, “Our Euro pean Demoï-cracy: Is this Con sti tu tion a Third Way for Euro-
pe?” in: Kalypso Ni ko la i des, Step hen We at he rill (eds.), WhoseEurope?NationalModelsand
theConstitutionoftheEuropeanUnion, Euro pean Stu di es at Ox ford Se ri es, 2003.
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мо гле би би ти пре и спи та не. Фе де ра ли зам и де мо кра ти ја мо гли би 
би ти појм ље ни као ин хе рент но по ве за ни.

Ле ги ти ми тет по ли тич ке вла сти у мо дер ним др жа ва ма за сни-
ва се на по сто ја њу устав но за га ран то ва не сфе ре ин ди ви ду ал них 
пра ва, са јед не стра не, и на пар ла мен тар ном пред ста вља њу во ље 
гра ђа на, са дру ге. У осно ви ефи ка сног де ло ва ња вла сти у окви ру 
др жа ве сто је основ на за јед нич ких уве ре ња ко је јед но дру штво де-
ли, од но сно тра јан од го вор на пи та ње „За што смо за јед но?“. На су-
прот то ме, мо же се за ми сли ти да би се ле ги ти ми тет упра вљач ког 
про це са у јед ној фе де ра ци ји у трај ном про це су из град ње те ме љио 
пр вен стве но на суп стан ци јал ном укљу чи ва њу раз ли чи тих ин те-
ре са ви ше стру ких демои у сло жен по ли тич ки про цес по тра ге за 
са гла сјем и ком про ми сом. Ли бе рал ни кон цепт фе де ра ли зма, ко ји 
је “не до вољ но по зи ти ван у сво јој при ро ди”8), слу жи пр вен стве но 
као ме ха ни зам спре ча ва ња зло у по тре бе по ли тич ке вла сти, од но сно 
сред ство уве ћа ња не га тив не сло бо де по је ди на ца и њи хо вих за јед-
ни ца на ра чун сфе ре др жав ног су ве ре ни те та. У јед ној за јед ни ци 
чи ји устав ни иден ти тет по чи ва на трај ној по тра зи за од го во ром на 
пи та ње „За што смо за јед но?“, фе де ра ли зам би мо гао од и гра ти уло-
гу про ши ре ња по зи тив них, по ли тич ких сло бо да кул тур но, еко ном-
ски и исто риј ски ра зно вр сних за јед ни ца. У мо дер ној фе де рал ној 
др жа вихо мо ге ност на ро да узи ма се као ну жан услов ње ног ста-
бил ног функ ци о ни са ња.9) У окви ру јед не фе де ра ци је ко ја се не пре-
ста но на ла зи у про це су из град ње,пак, си стем од лу чи ва ња би мо-
гао по чи ва ти на стал ној по тра зи за рав но те жом и ба лан сом из ме ђу 
ра зно вр сних те ри то ри јал них и функ ци он лних за јед ни ца ин те ре са. 
За раз ли ку од мо дер них др жа ва, оквир сло же не за јед ни це ко јој не-
до ста је јед ном и за сваг да дат од го вор на пи та ње “Ко чи ни на род?” 
до пу шта да се фе де ра ли зам и де мо кра ти ја схва те као ин хе рет но 
по ве за ни, те да се њи хов од нос јед но став но опи ше као „фе де ра ли-
зо ва на де мо кра ти ја“. 10)

8) Ha rold La ski, „Ob so len ce of fe de ra lism“, in: Di mi tri os Kar mis and Wayne Nor man (eds), 
Theoriesoffederalism, Pal gra ve, New York, 2005,  p. 194.

9) „Раз ре ше ње ан ти но ми ја фе де ра ци је на ла зи се у то ме што сва ка фе де ра ци ја по чи ва на 
јед ној те мељ ној прет по став ци, хо мо ге но сти свих ње них чла но ва, што зна чи на јед ној 
суп стан ци јал ној слич но сти ко ја се те ме љи на кон крет ном спо ра зу му, ко ји про из и ла зи 
из њи хо вог би ћа, из же ље др жа ва чла ни ца, и га ран ту је да не ће до ћи до екс трем ног слу-
ча ја кон флик та у окви ру фе де ра ци је.“ Carl Schmitt, Théoriedelaconstitution,op. cit., p. 
522.

10) Из раз „фе де ра ли зо ва на де мо кра ти ја“у по ли тич ку те о ри ју уво ди Ли ди ја Ба ста у свом 
ра ду о швај цар ском фе де ра ли зму. Li di ja R. Ba sta Fle i ner „Mi no rity and le gi ti macy of a 
fe de ral sta te: An out si der per cep tion of the Swiss mo del“, in: Li di ja R. Ba sta Fle i ner, Tho mas 
Fle i ner (eds.), Federalismandmultiethnicstates,ThecaseodSwitzerland,In sti tu te du fe de-
ra li sme Fri bo urg Su is se, 2000.
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Ако се са да са ап стракт ног ни воа раз ма тра ња спу сти мо на 
тло исто ри је, где од кра ја XVI II ве ка чвр сто сто је на ци о нал не др-
жа ве, по ста је за и ста те шко про на ћи кон крет не за јед ни це у ко ји ма 
је иде ја фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је до спе ла до сво је пу не спо-
ља шње ег зи стен ци је. Па ипак, уко ли ко од по тра ге не од у ста не мо 
пре бр зо до ћи ће мо до јед не сло же не по ли тич ке за јед ни це у ср цу 
да на шње Евро пе ко ја у свом устав ном и по ли тич ком си сте му са др-
жи из ве сне тра го ве иде је фе де ра ли зма као струк тур не осно ве де-
мо крат ског про це са. Реч је о Швај цар ској. 

Основ ни циљ овог члан ка је сте да по ка же да ло ги ка од но-
са из ме ђу фе де ра ли зма и де мо кра ти је у Швај цар ској сто ји с оне 
стра не огра да мо дер не др жав но сти. Са јед не стра не, ра све тли ће мо 
ве зу из ме ђу да на шњег швај цар ског фе де ра ли зма и по ли тич ке фи-
ло зо фи је Јо ха на Ал ту зи ја (JohannesAlthusius, 1557-1638), ми сли о-
ца чи ја те о ри ја до во ди у пи та ње основ не прет по став ке мо дер не др-
жав но сти.  Са дру ге стра не, по ка за ће мо да швај цар ско исто риј ско 
ис ку ство по чи ва на су штин ски раз ли чи том схва та њу де мо кра ти је 
у од но су на мо дер не ли бе рал не др жа ве. За раз ли ку од ин стру мен-
тал ног схва та ња де мо кра ти је као ин сти ту ци о нал ног сред ства ефи-
ка сног до но ше ња ве ћин ских од лу ка, у Швај цар ској се де мо кра ти ји 
при пи су је уз ви ше на уло га обез бе ђи ва ња нај ве ћег мо гу ћег сте пе на 
са мо о дре ђе ња по је ди на ца. Швај цар ски по ли тич ки си стем по чи ва 
на ру со ов ском уве ре њу да је сма ње ње оту ђе но сти гра ђа на од по ли-
тич ке вла сти кроз њи хо во ак тив но уче шће у де мо крат ском про це су 
нај ви ши циљ ко ме јед на за јед ни ца тре ба да те жи. 11) Исто вре ме но, 
на су прот Хе ге ло вом ста но ви шту да је ди но мо дер на на ци о нал на 
др жа ва пред ста вља „храм људ ске сло бо де у зна њу и хте њу ствар-
но сти“12), швај цар ско исто риј ско ис ку ство све до чи о мо гућ но сти 
да гра ђа ни де лу ју у скла ду са сво јом аутен тич ном во љом у окви-
ру ди на мич ког фе де рал ног си сте ма ко ји се стал но из но ва ре де фи-
ни ше на те ме љу до го во ра раз ли чи тих кон со ци ја ци ја ин те ре са. Из 
швај цар ске пер спек ти ве фе де ра ли зам је за и ста те шко по ми ри ти са 
иде јом на род не су ве ре но сти, ко ја је до сво је спо ља шње ег зи стен-
ци је до ве де на на ру ше ви на ма Фран цу ске ре во лу ци је. Уме сто то-

11)  „Ру со је пр ви мо дер ни ми сли лац ко ји је уочио и ре шио про блем син те зе ма те ри јал ног 
пра ва и су ве ре ни те та, сло бо де и вла да ви не“, Франц Ној ман, Владавинаправа, Фи ли 
Ви шњић, Бе о град, 2002, стр. 155.

12) “Раз ли ка из ме ђу ре ли ги је и све та је сте са мо ова: да ре ли ги ја као та ква је сте ум у ср цу 
и ду ши, да је она храм пред ста вље не исти не и сло бо де у бо гу; с дру ге стра не, др жа ва је 
пре ма истом уму храм људ ске сло бо де у зна њу и хте њу ствар но сти, ствар но сти чи ји се 
сам са др жај мо же на зва ти бо жан ским. Та ко је сло бо да у др жа ви об и сти ње на и по твр ђе-
на ре ли ги јом, јер оби чај но пра во у др жа ви је сте са мо из во ђе ње оног што чи ни основ ни 
прин цип ре ли ги је.” Г.В.Ф. Хе гел, Филозофијаисторије, Фе дон, Бе о град, 2006, стр. 382-
383.  
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га, швај цар ски фе де ра ли зам по чи ва на уве ре њу да је де мо крат ски 
иде ал мо гу ће до сти ћи кроз фе де рал ни про цес по тра ге за са гла сјем 
из ме ђу ауто ном них кон со ци ја ци ја ко је су дру штве но-исто риј ским 
окол но сти ма усме ре не на са рад њу.13)

По ред ра све тља ва ња ду хов но исто риј ских ко ре на швај цар-
ског фе де ра ли зма, у члан ку ће мо из дво ји ти кон крет не тра го ве Ал-
ту зи је вих и Ру со о вих иде ја у на чи ну функ ци о ни са ња да на шњег 
швај цар ског по ли тич ког си сте ма. То зна чи да ће у ра ду би ти ком-
би но ван ме тод по ли тич ке фи ло зо фи је, усред сре ђен на раз ма тра ње 
нор ма тив них осно ва устав ног кон цеп та фе де ра ли зо ва не де мо кра-
ти је, са ме то дом по ли тич ке на у ке, усред сре ђе ним на раз ма тра ње 
функ ци о ни са ња по сто је ћег шва ја цар ског по ли тич ког си сте ма. 
Та кав при ступ омо гу ћа ва да се у кон тек сту кон крет них сло же них 
по ли тич ких за јед ни ца са гле да ју еман ци па тор ски по тен ци ја ли али 
и ин хе рент на огра ни че ња иде је фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је. У 
том сми слу основ на хи по те за ко ју ће мо ис пи та ти у члан ку је сте 
сле де ћа: Кон сти ту тив ни кон цепт фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је у 
Швај цар ској омо гу ћио је тра ди ци о нал ним кул тур но-исто риј ским 
за јед ни ца ма да очу ва ју ви сок сте пен по ли тич ке са мо свој но сти. 
Исто вре ме но, у окви ру мо дер не др жав но сти у ко ју су дру штве но-
исто риј ске окол но сти са би ле швај цар ски фе де ра ли зам на кон 1848. 
го ди не, уче шће у де мо крат ском про це су оста ло је за тво ре но за све 
оне об ли ке раз ли чи то сти ко ји не пра те исто риј ску ли ни ју раз два-
ја ња.

ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКЕПРЕТПОСТАВКЕ
ШВАЈЦАРСКЕФЕДЕРАЛИЗОВАНЕДЕМОКРАТИЈЕ

За раз у ме ва ње при ро де швај цар ског фе де ра ли зма нео бич но 
је ко ри сно вра ти ти се иде ја ма Јо ха на Ал ту зи ја, по ли тич ког ми-
сли о ца ко ји је сво је де ло ства рао на пре ла зу из сред њо ве ков не у 
мо дер ну епо ху. Чи ни се да упра во то што је овај те о ре ти чар жи-
вео на пре ла зу из сред ње ве ков не у мо дер ну епо ху об ја шња ва за-
што ње го ва ми сао о фе де ра ли зму још увек ни је за ро бље на у ло-
ги ку мо дер не те ри то ри јал не др жа ве.14) Ал ту зи јев фе де ра ли стич ки 

13)  „У Швај цар ској, фе де ра ли зам ни је ни ко рек ци ја ни до пу на де мо кра ти је, већ пре све га 
струк тур на осно ва кон сен зу ал но ор јен ти са не де мо кра ти је“ Tho mas Fle i ner, Li di ja R. Ba-
sta-Fle i ner, Constitutionaldemocracyinamulticulturalandglobalisedworld,Sprin ger-Ver-
lag Ber lin He i del berg, 2009, p. 580.

14) Tho mas O. Hu glin, „Ha ve we stu died the wrong aut hors?“, in: KonsensundKonsoziationin
derpolitischenTheoriedesfrühenFöderalismus,Gi u sep pe Du so, Wer ner Kra wi etz, Di e ter 
Wyduc kel (eds.), Dun ker & Hum bolt, Ber lin, 1997, p. 221. Da niel J. Ela zar, „Alt hu si us and 
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при ступ пи та њу од но са сло бо де и по рет ка су штин ски је раз ли чит 
од Хоб со вог, Ло ко вог и Мон те скје о вог по и ма ња тог кључ ног про-
бле ма по ли тич ке ми сли. Ње го во схва та ње ни је за ро бље но у ли-
бе рал но-кон зер ва тив ну ди ле му да ли је чо век по сво јој при ро ди 
„до бар“ или „зао“, од но сно да ли је људ ска при ро да ра ци о нал на 
и кон струк тив на или, пак, по ла ри зо ва на, кон тра дик тор на, ира ци-
о нал на и не пред ви ди ва. За Ал ту зи ја је би ло ва жно то да је чо век 
би ће у чи јој је при ро ди да жи ви у сим би от ском од но су са дру ги ма 
(homosymbioticus),од но сно дани је са мо до вољ ни по је ди нац ко га 
је при ро да об да ри ла спо соб но шћу са мо др жа ња и ко ји у за јед ни цу 
са дру ги ма ула зи ис кљу чи во за рад оства ри ва ња не ког ра ци о нал ног 
ин те ре са; 15) као што је на при мер ин те рес очу ва ња сво ји не ко ји на-
гла ша ва Лок.16) Од ба цу ју ћи кла сич ну ли бе рал ну иде ју оштре по де-
ле из ме ђу при род ног ста ња и по ли тич ки ор га ни зо ва ног дру штва, 
Ал ту зи је при хва та Ари сто те ло во гле ди ште по ко ме „чо век са мом 
сво јом при ро дом су де лу је у дру штве ном жи во ту и уза јам ној со ли-
дар но сти.“17)

 За раз ли ку од Џем са Ме ди со на (JamesMadison) ко ји је раз-
ли чи тост те ри то ри јал но ор га ни зо ва них ин те ре са по сма трао као 
по год но сред ство ши ре ња сфе ре ин ди ви ду ал них сло бо да,18) Ал ту-
зи је је био усред сре ђен на по зи тив не по ли тич ке аспи ра ци је за јед-
ни ца ује ди ње них еко ном ским, ре ли гиј ским или кул тур ним фак то-
ри ма. Он фе де ра ли зам по сма тра као струк тур ни еле мент за јед ни це 
ко ји ра зно вр сним при ват ним и јав ним кон со ци ја ци ја ма обез бе ђу је 
ди рект но уче шће у упра вљач ком про це су. Ал ту зи јев фе де ра ли зам, 
за раз ли ку од Ме ди со но вог, не ма за свој основ ни за да так кон тро ли-

fe de ra lism as grand de sign“ in: Konsens undKonsoziation in der politischenTheorie des
frühenFöderalismus, Dun cker & Hum bolt, Ber lin, 1997, p. 209.

15) Jo han nes Alt hu si sus, „Po li tics as the art of as so ci a ting“, in: Di mi tri os Kar mis and Wayne Nor-
man (eds.), Theoriesoffederalism,  Pal gra ve, New York, 2005, p. 27.

16) “Сто га ве ли ки и глав ни циљ удру жи ва ња љу ди у др жа ве и њи хо вог ста вља ња под вла ду 
је сте очувањењиховесвојине.” Џон Лок, Дверасправеовлади, Уто пи ја, Бе о град, 2002, 
стр. 298.

 „Лок је ство рио овај „те мељ ни уго вор“, као пре но ше ње пра ва и вла сти на вла ду или 
за јед ни цу, ко ји не тре ба схва ти ти као „уза јам ни“ уго вор, већ као је дан спо ра зум ко јим 
се по је ди нац од ри че вла сти у ко рист не ке ви ше ин стан це и ста вља се под ње ну власт у 
за ме ну за ра зум ну за шти ту свог жи во та и вла сни штва.“ , Han nah Arendt, Onrevolution,
Pen guin bo oks, 1973, p. 169.

17) Jo han nes Alt hu si sus, „Po li tics as the Art of As so ci a ting“, op. cit., 32.

18) “Про ши ри те под руч је и об у хва ти те још ве ћи број раз ли чи тих стра на ка и ин те ре са; та-
да је и ма ње ве ро ват но да ће се ве ћи на осе ти ти по бу ђе ном да по вре ди пра ва дру гих 
гра ђа на; или, ако се ис по љи та ква је дин стве на по бу да у ве ћи ни, би ће мно го те же да и 
при пад ни ци ве ћи не, ко ји се та ко осе ћа ју, исто вре ме но по ка жу и сво ју вла сти ту сна гу и 
деј ству ју у са гла сно сти са дру ги ма.” Алек сан дер Ха мил тон, Џемс Ме ди сон, Џон Џеј, 
Федералистичкисписи, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1981, гл.10 (Ме ди сон), стр. 230.
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са ње и огра ни ча ва ње по ли тич ке вла сти. Уме сто ко рек ти ва и до пу-
не де мо кра ти је, фе де ра ли зам се схва та као сред ство не по сред ног 
укљу че ња раз ли чи то сти у по ли тич ки про цес. Ал ту зи је ва др жа ва, 
од но сно уни вер зал на сим би от ска за јед ни ца (consociatiosymbiotica
universalis), јед но став но ни је ор га ни зо ва на јед ном за сваг да, већ је 
све вре ме по све ће на про на ла ску од го во ра на пи та ње ка ко да уоп-
ште оста не ор га ни зо ва на.19) Сто га се мо же твр ди ти да су фе де ра-
ли зам и де мо кра ти ја ин трин сич но по ве за ни у Ал ту зи је вој те о ри ји 
др жа ве и дру штва.20)  

Пре ма Ал ту зи је вој за ми сли, број не при род не, при ват не гра-
ђан ске и јав не кон со ци ја ци је тре ба ло би ди рект но укљу чи ти у про-
цес упра вља ња. При род ну кон со ци ја ци ју пред ста вља фа ми ли ја, 
чи је се је дин ство те ме љи на брач ном и би о ло шком од но су. При-
ват не гра ђан ске кон со ци ја ци је, гил де и кор по ра ци је, на ста ју удру-
жи ва њем ин ди ви ду ал них по слов них ин те ре са. Оне тра ју све до-
тле док по сто ји кон кре тан за јед нич ки еко ном ски ин те рес њи хо вог 
по сто ја ња. По себ на јав на удру же ња на ста ју ин те гра ци јом ви ше 
при ват них кон со ци ја ци ја ко је су ме ђу соб но по ве за не ин те ре сом 
за ус по ста вља њем за јед нич ког по ли тич ког по рет ка.21) Ал ту зи је по-
кла ња осо би ту па жњу раз ли ко ва њу при ват них и јав них кон со ци ја-
ци ја. Мо гу се, чак, сре сти ми шље ња по ко ји ма Ал ту зи је на слу ћу-
је кла сич но мо дер но раз ли ко ва ње из ме ђу при ват не и јав не сфе ре, 
успе ва ју ћи исто вре ме но да за др жи ве зу из ме ђу њих.22) “По ли ти ка 
пред во ди све оста ле де лат но сти, до во де ћи их до њи хо ве нај ви ше 
тач ке, из гра ђу ју ћи та ко јав ну сре ћу из при ват не.”23) Сва ку ши ру за-
јед ни цу кон сти ту и ше не ко ли ко ужих кон со ци ја ци ја. Све о бу хват-
на за јед ни ца пред ста вља нај ве ћу јав ну кон со ци ја ци ју ко ју у ци љу 
оства ри ва ња оп штег до бра кон сти ту и шу ви ше стру ке при ват не и 
јав не кон со ци ја ци је, ме ђу соб но ис пре пле те не у је дан уни вер зал ни 
фе де рал ни по ре дак.24) 

19)  Carl Joachim Friedrich, PoliticamethodicedigestaofJohannesAlthusius, Harvard university 
press, 1932,  p. xc.

20) У том сми слу нео бич но је ва жно има ти Ал ту зи је во од ре ђе ње по ли ти ке као „умет но-
сти удру жи ва ња љу ди за рад ус по ста вља ња, не го ва ња и очу ва ња њи хо вог дру штве ног 
жи во та. Услед то га она се на зи ва ’сим би о зом’. Основ ни за да так по ли ти ке, сто га, је сте 
удру жи ва ње“Jo han nes Alt hu si sus, „Po li tics as the art of as so ci a ting“, op. cit., p. 27. 

21) Јав не кон со ци ја ци је на ста ју ка да „се мно штво при ват них кон со ци ја ци ја удру жи за рад 
оства ри ва ња ин клу зив ног по ли тич ког по рет ка“ Овај ци тат Ал ту зи ја пре у зет је из Tho-
mas Hu ge lin, Earlymodernconceptsforalatemodernworld, op. cit., p. 116.

22) Da niel Ela zar, „Alt hu si us and fe de ra lism as grand de sign“, op. cit., pp. 217-218.

23) Jo han nes Alt hu si sus, „Po li tics as the art of as so ci a ting“, in:Theoriesoffederalism, op. cit., p. 
31

24) За Ал ту зи ја, ме ђу тим, удру жи ва ње овог мно штва ра зно ли ких за јед ни ца ни у ком слу-
ча ју не пред ста вља про цес ко ји ће ну жно ре зул ти ра ти не ким ко нач ним об ли ци ма со ци-
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То ком сво јих док тор ских сту ди ја у Ба зе лу 1586. го ди не Јо хан 
Ал ту зи је до бро се упо знао са по ли тич ким ин сти ту ци ја ма швај цар-
ске кон фе де ра ци је. Бо га та тра ди ци ја швај цар ског фе де ра ли зма не-
сум њи во је од и гра ла из ве сну уло гу у об ли ко ва њу ње го ве по ли тич-
ке ми сли.25) Дух фе де ра ли зма ко јим је прот ка на Ал ту зи је ва те о ри ја 
очу ван је у швај цар ском по ли тич ком си сте му све до да на шњих да-
на. Ме ђу тим, за раз ли ку од бив ше Ју го сла ви је, у ко јој је Ал ту зи-
јев сред њо ве ков ни кон цепт уста ва-уго во ра по слу жио за скри ва ње 
нео гра ни че не вла сти у сфе ри не по ли тич ког,26) мо дер на швај цар ска 
др жа ва за др жа ла је са мо оп шта на че ла Ал ту зи је вог фе де ра ли зма, 
при ла го див ши их иза зо ви ма мо дер не епо хе. 

Исто риј ски про цес, ма ње или ви ше мир не, фе де рал не ево-
лу ци је у Швај цар ској за по чи ње 1291. го ди не, ка да три др жа ве Ури 
(Uri), Швајц (Schwyz) и Ун тер вал ден (Unterwalden) пот пи су ју пакт 
о уза јам ном по ма га њу „ко је са Бож јом во љом тре ба да тра је веч-
но“27). Тај ду ги фе де рал ни про цес до био је свој ко нач ни исто риј ски 
ис ход до но ше њем пр вог мо дер ног Уста ва Швај цар ске 1848. го ди-
не. По што су те го ди не на бој ном по љу ли бе рал ни про те стан ти, 
по бор ни ци ства ра ња мо дер не швај цар ске др жа ве, до но гу по ту кли 
кон зер ва тив не ка то ли ке, за ступ ни ке кон фе де ра ци је не за ви сних и 
су ве ре них швај цар ских др жа ви ца, 28) Швај цар ска је ко нач но по ста-
ла мо дер на европ ска др жа ва.29) Од лу ком по бед нич ке стра не у том 
ре ла тив но крат ком ра ту до вр ше на је ди на мич на фе де ра ли стич ка 

јал не и по ли тич ке ин те гра ци је у ко ји ма би по чет не по бу де удру жи ва ња до би ле сво ју 
ко нач ну фор му а од мах по том би ле на пу ште не за рад јед не мо ни стич ке др жав но-по ли-
тич ке вла да вин ске струк ту ре. Или ја Ву ја чић, Федералистичкаалтернатива, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1993, стр. 84.

25) J. Wayne Ba ker, „The con ve nan tal ba sis for the de ve lo pe ment of Swiss po li ti cal fe de ra lism: 
1291-1848“, in: Publius, Spring 1993, Vol. 2, pp. 33-38. 

26) “The ex pe ri en ce of Yugo slav fe de ra lism as a war ning for Euro pe’s un fi nis hed fe de ra tion”, 
Students’bestpapersatSummeruniversityoffederalism2008,In sti tu te of Fe de ra lism, Fri bo-
urg, Swit zer land http://www.federalism.ch/files/FileDownload/887/Kovacevic_Serbia.pdf

27) Da niel J.Ela sar, „Com mu nal de moc racy and li be ral de moc racy: An out si der’s lo ok at the 
Swiss po li ti cal tra di tion“, Pa per pre pa red for the Li berty fund col lo qu i um on the Swiss Ex-
pe ri an ce of Fe de ra lism, Bru nen, Swit zer land, March 1992, pp. 1-21, J. Wayne Ba ker, „The 
Con ve nan tal ba sis for the de ve lop ment of swiss po li ti cal fe de ra lism:1291-1848“, in: Publius, 
vol. 30, No 4, pp. 19-41,  Ot to K. Ka uf mann, „Swiss fe de ra lism“, in: Ro bert A. Gold win, Art 
Ka uf man and  Wil li am A. Scham bra (eds), Forgingunityoutofdiversity, Ame ri can en ter pri se 
in sti tu te for pu blic po licy re se arch, Was hing ton, D.C, 1989, pp. 206-210.

28) Han spe ter Kri e si, „Sta te for ma tion and na tion bu li ding“, in: Han spe ter Kri e si (ed.), Nation
andnationalidentity,Ver lag Ru eg ger, Zu rich, 1999, pp. 14-15.

29) Тре ба ме ђу тим, има ти у ви ду да су уло га и овла шће ња фе де рал не вла де по Уста ву из 
1848 би ли су ве о ма огра ни че ни. Тек ће Устав из 1874, при хва ћен од ве ћи не гра ђа на и 
кан то на, зна чај но уве ћа ти фе де рал на овла шће ња и та ко при ла го ди ти швај цар ски фе де-
ра ли зам иза зо ви ма но ве епо хе. Ot to K. Ka uf mann, „Swiss Fe de ra lism“, op. cit., p. 208.
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ево лу ци ја, за по че та удру жи ва њем три швај цар ске др жа ви це дав не 
1291. го ди не.

 Иако је Швај цар ска би ла при зна та као не за ви сна и су ве ре-
на већ Вест фал ским уго во ром 1648. го ди не 30), тек ће на кон гра-
ђан ског ра та 1848. го ди не, ова фе де ра ци ја би ти тран сфор ми са на 
у мо дер ну по ли тич ку за јед ни цу.Од та да се је дин ство швај цар ске 
фе де ра ци је те ме љи на по сто ја њу за јед нич ког устав ног по рет ка, 
од но сно на су ве ре ној во љи по ли тич ки по сто је ћег швај цар ског на-
ро да. Чи ње ни ца да је сам са др жај швај цар ског устав ног од го во ра 
на пи та ње „За што смо за јед но?“ био ино ва ти ван и сло жен у по ре-
ђе њу са кла сич ним европ ским на ци о нал ним др жа ва ма, не би тре-
ба ло да за ва ра по сма тра че мо дер ног швај цар ског по ли тич ког си-
сте ма. На кон до но ше ња пр вог мо дер ног уста ва, пи та ње је дин ства 
Швај ца ра ца као по ли тич ког на ро да пре ста је да за ви си ис кљу чи во 
од ис хо да бес крај не по тра ге за са гла сјем по је ди нач них кан то на.
Исто вре ме но, пак,уте ме љу ју ћа устав на од лу ка, ко ју је фор мал но 
до не ла ве ћи на швај цар ског на ро да и ве ћи на кан то на, ни је пре не-
бре гла бо га ту тра ди ци ју швај цар ског фе де ра ли зма као „ду го роч не 
по ли тич ке стра те ги је де мо крат ског укљу че ња раз ли чи то сти већ на 
кон сти ту тив ном ни воу.“31) То се нај бо ље огле да у чл.1 Уста ва Швај-
цар ске из 1974. го ди не, у ко ме сто ји да народи23 су ве ре на кан то на 
Ци ри ха, Бер на...ства ра ју Швај цар ску Кон фе де ра ци ју. Тра го ви тра-
ди ци о нал ног швај цар ског фе де ра ли зма уте ме ље ног на Ал ту зи је-
вом ду ху ком про ми са и спо ра зу ме ва ња, да нас се нај лак ше уоча ва ју 
про у ча ва њем при ро де од но са фе де ра ли зма и швај цар ске пар ти ци-
па тив не де мо кра ти је. 

ФЕДЕРАЛИЗАМИПАРТИЦИПАТИВНА
ДЕМОКРАТИЈАУШВАЈЦАРСКОЈ

Од нос из ме ђу фе де ра ли зма и де мо кра ти је у Швај цар ској не 
мо же би ти схва ћен као по тра га за ба лан сом из ме ђу на че ла „је дан 
чо век је дан глас“ и јед на ко сти у по ли тич ком по ло жа ју кан то на. 
Швај цар ски фе де ра ли зам зна чи не што ви ше од до во ђе ња раз ли-

30) Иако је по сто јао ду бо ки вер ски рас цеп из ме ђу про те ста на та и ка то ли ка, швај цар ска кон-
фе де ра ци ја са ста вље на од 13 чла ни ца оста ла је не у трал на то ком Три де се то го ди шњег 
ра та (1618-1648). На кра ју ра та би ло је ко нач но при хва ће но да чла ни це швај цар ске кон-
фе де ра ци је не при па да ју ви ше Не мач ком рај ху. Од та да да ти ра швај цар ска не у трал ност. 
Ot to K. Ka uf mann, „Swiss Fe de ra lism“, op. cit., pp. 207-208.

31) Li di ja R. Ba sta Fle i ner, „Mi no rity and le gi ti macy of a fe de ral sta te: An out si der per cep tion of 
the Swiss mo del“, Federalismandmultiethnicstate, PIFF - Etu des et col lo qu es 16, Fri bo urg, 
1996, p. 77.
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чи тих те ри то ри јал них гру па под исти устав но-по ли тич ки ки шо-
бран.32) За по зна ва о ца аме рич ког фе де ра ли зма ова ква кон ста та ци ја 
мо же де ло ва ти нео бич но на пр ви по глед. На и ме, у САД је оства ре-
на иде ја фе де ра ли зма као по де сног ме ха ни зма за при ме ну ли бе рал-
ног на че ла на ве ли ку и раз ли чи тим груп ним ин те ре си ма ис цеп ка ну 
на ци о нал ну те ри то ри ју. Ди рект на по сле ди ца то га је да фор мал но 
де мо крат ско пред став ни шво, као те мељ ни ин стру мент ар ти ку ли-
са ња по ли тич ке во ље на ци је, пред ста вља основ ни, а фе де ра ли зам 
тек до дат ни, ко рек тив ни ме ха ни зам кон тро ле по ли тич ке мо ћи. Од-
нос фе де ра ли зма и швај цар ске пар ти ци па тив не де мо кра ти је, пак, 
од у век је по чи вао на су штин ски раз ли чи тим те ме љи ма.33) Док у 
САД фе де ра ли зам и де мо кра ти ја пред ста вља ју два раз дво је на кон-
цеп та чи ји ће ме ђу соб ни од нос од ре ди ти про мен љи ве дру штве но-
по ли тич ке при ли ке, у Швај цар ској су фе де ра ли зам и де мо кра ти ја 
оста ли ин трин сич но по ве за ни све до да на шњих да на.Ка ко је то 
при ме тио је дан по зна ти швај цар ски те о ре ти чар „у швај цар ском 
по ли тич ком си сте му фе де ра ли зам и де мо кра ти ја су се стре бли зна-
ки ње.“34) При то ме, на рав но, ни кад не тре ба смет ну ти с ума да је 
тим се стра ма мај ка је дан мо дер ни устав ни по ре дак уте ме љен на 
по ли тич кој во љи су ве ре ног швај цар ског на ро да. 

Са да ва ља по ста ви ти сле де ће пи та ње: Шта је то што чи ни 
швај цар ску фе де ра ли зо ва ну де мо кра ти ју та ко по себ ном и исто риј-
ски ори ги нал ном? Ка ко би се од го во ри ло на ово пи та ње мо ра се 
пр во об ја сни ти су штин ска раз ли ка из ме ђу иде је пар ти ци па тив не 
де мо кра ти је и иде је ин див ду а ли стич ке ли бе рал не де мо кра ти је. 

Ли бе рал на по ли тич ко-фи ло зоф ска ми сао на тра гу Хоб са и 
Ло ка од у век је узи ма ла по ли тич ку власт као не што што у се би има 
сна жан по тен ци јал за зло. След стве но, по сма тра но са кла сич но 
ли бе рал ног ста но ви шта, нај ва жни ји за да так пред ста вља ус по ста-
вља ње оштре гра ни це из ме ђу две кон сти ту тив не сфе ре мо дер не 
др жа ве, сфе ре по ли тич ке вла сти и сфе ре ин ди ви ду ал них сло бо да. 
Уко ли ко се, на и ме, при хва ти да по ли тич ка власт има сна жан по тен-
ци јал да бу де зло у по тре бље на, као и да по сто ји трај но на сто ја ње 
сфе ре су ве ре ни те та да се про ши ри на ра чун сфе ре ин ди ви ду ал них 
сло бо да, ни шта не мо же би ти ва жни је не го у прак си огра ни чи ти, 

32) Li di ja R. Ba sta Fle i ner, „Mi no rity and le gi ti macy of a fe de ral sta te: An out si der per cep tion of 
the Swiss mo del“, op. cit., p. 95.

33) Чи ње ни ца да су не ка ин сти ту ци о нал на ре ше ња у швај цар ској фе де ра ци ји би ла, до не-
кле, под ути ца јем аме рич ког устав ног мо де ла не ме ња ства ри. J. Wayne Ba ker, „The con-
ve nan tal ba sis for the de ve lo pe ment of Swiss po li ti cal fe de ra lism: 1291-1848“, op. cit., p. 40. 

34) Tho mas Fle i ner, „Swit zer land: con sti tu tion of the fe de ral sta te and the can tons“, in: Li di ja R. 
Ba sta Fle i ner, Tho mas Fle i ner (eds), Federalismandmultiethnicstates, Hel bing & Lic hten-
hahn, Ba le, Ge ne ve, Mu nich, 2000, p. 116.
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кон тро ли са ти и спу та ти сфе ру по ли тич ке вла сти. Је ди но та ко по-
ста је  мо гу ће очу ва ти и уко ли ко то исто риј ске при ли ке до пу сте 
про ши ри ти сфе ру ин ди ви ду ал них сло бо да. 

Пар ти ци па тив на де мо кра ти ја, пак, те ме љи се на схва та њу да 
је по ли тич ка власт пр вен стве но не што у чи јем би вр ше њу гра ђа-
ни тре ба ло ди рект но да уче ству ју. Овај кон цепт раз ви ја се на тра-
гу ре пу бли кан ске тра ди ци је Жан Жа ка Ру соа (JeanJacquesRusso). 
Пре ма Ру со о вом схва та њу по ли тич ког дру штва од по је дин ца се 
оче ку је да тран сцен ди ра сво ју при ват ну во љу иден ти фи ку ју ћи се 
са ко лек ти вом, пу тем ра ди кал но де мо крат ског уче шћа у ства ра њу 
оп ште во ље. Ру со о ва ра ди кал но де мо крат ска ми сао зах те ва “пот-
пу но од ри ца ње сва ког чла на дру штва свих сво јих пра ва у ко рист 
це ле за јед ни це: јер, нај пре, по што се сва ки да је цео, по ло жај је 
исти за све; а бу ду ћи да је по ло жај јед нак за све, ни ко не ма ра чу на 
да га оте жа дру ги ма.“35) Де мо крат ски иде ал огле да се у иден ти те ту 
оних ко ји вла да ју и оних над ко ји ма се вла да. У Ру со о вом гра ђа ни-
ну сје ди ње ни су су ве рен и по да ник, а у ње го вој те о ри ји по ми ре не 
сфе ре су ве ре но сти и ин ди ви ду ал них пра ва.36) Ме ђу тим, здрав ра-
зум и исто риј ско ис ку ство су ге ри шу да је прак тич но оства ри ва ње 
Ру со о ве те о риј ске за ми сли мо гу ће ис кљу чи во у за јед ни ца ма са та-
ко ви со ким ни во ом хо мо ге но сти ко ји ис кљу чу је све раз ли чи то сти 
ко је би мо гле за до би ти фор му по ли тич ког су ко ба.37) Ја сно је да би 
у јед ној та квој за јед ни ци ко ја оте ло вљу је Ру со ов иде ал по ли тич ког 
дру штва, оштро раз два ја ње сфе ре по ли тич ке вла сти и сфе ре ин-
ди ви ду ал них пра ва, по ста ло из ли шно. Гор ка исто риј ска ис ку ства, 
ме ђу тим, не из бе жно на ме ћу сле де ће пи та ње: ка ко се у прак си мо-
гу из бе ћи то та ли тар не кон се квен це пот пу не иден ти фи ка ци је по је-
дин ца са за јед ни цом?

Исто риј ско ис ку ство швај цар ског по ли тич ког си сте ма пру-
жа сли ко вит од го вор на ово пи та ње. Ру со је био Швај ца рац, али је 
он пре све га био углед ни гра ђа нин свог кан то на, Же не ве. На и ме, 
у  Швај цар ској су то та ли тар ни аспек ти Ру со о ве те о ри је успе шно 
из бег ну ти  оства ри ва њем иде је по ли тич ког иден ти те та оних ко ји 
вла да ју и оних ко ји ма се вла да, не на на ци о нал ном ни воу, већ на 
ни воу раз ли чи тих оп шти на и њи хо вих кан то на. „Ко му нал на де мо-

35) Жан Жак Ру со, Друштвениуговор, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1993, стр.35 

36) „Ру со о во ре ше ње при па да тра ди ци ји бли ске по ве за но сти и за јед ни це, за јед но са ре ше-
њи ма дру гих пи са ца, за па ње них по сле ди ца ма ве ли ких без лич них ма са и агре га та, ко ји 
су пул си ра ју ћи жи вот ма лих гру па пре тво ри ли у хлад но спо ља шње је дин ство ма сов них 
ин сти ту ци ја.“ Шел дон Во лин, Политикаивизија, Фи лип Ви шњић, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2007, стр. 421.

37) Mic hael Ro sen feld, „Mo dern con sti tu ti o na lisms in ter play bet we en iden tity and di ver sity: An 
in tro duc tion“, in: Cardozolawreview, New York, ja nu ary 1993, p. 499.
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кра ти ја мо ра пот пу но укљу чи ти ре пу бли кан ске еле мен те по ли тич-
ког уче шћа на сва кој тач ки упра вљач ког про це са, прем да са ве ћим 
на гла ском на по сти за њу кон сен зу са, не го на при до би ја њу по др-
шке ве ћи не.“38) За мо дер ног по сма тра ча швај цар ског фе де ра ли зма 
на ме ће се пи та ње ка ко је дан ова ко сло жен си стем, уте ме љен на 
спе ци фич ној ме ша ви ни Ру со о вих иде ја ра ди кал не де мо кра ти је и 
Ал ту зи је вог ди на мич ког фе де ра ли зма, уоп ште мо же под но шљи во 
функ ци о ни са ти. Део од го во ра на ла зи се не у смњи во у чи ње ни ци 
да је по сте пе но оства ри ва ње кон цеп та швај цар ске фе де ра ли зо ва не 
де мо кра ти је по че ло пре без ма ло се дам ве ко ва. Већ у то до ба по је-
дин ци, ко ји су до ду ше та да би ли ве за ни пр вен стве но оби ча ји ма и 
при ли ка ма за сво је за јед ни це, по ста ју уве ли ко ак тив ни уче сни ци 
по ли тич ког жи во та. 39) 

За да на шње швај цар ско по и ма ње де мо кра ти је, пе ри о дич ни 
из бо ри за на ци о нал ни пар ла мент не пред ста вља ју де мо крат ски 
до га ђај од пр во ра зред ног зна ча ја. У мо дер ној по ли тич кој те о ри ји 
оп ште је при хва ћен став да је си стем пар ла мен тар не де мо кра ти је 
нај е фи ка сни ји ин стру мент утвр ђи ва ња по ли тич ке од го вор но сти. 
У си сте ми ма у ко ји ма осим ре дов них пар ла мен тар них из бо ра гра-
ђа ни има ју ма ле мо гућ но сти по ли тич ке пар ти ци па ци је тај став је 
не сум њи во по твр ђен. У Швај цар ској, пак, фе де рал ном пар ла мен ту 
при пи су је се да ле ко скром ни ји зна чај не го што је то слу чај у кла-
сич ним на ци о нал ним др жа ва ма.40) Два су основ на раз ло га за то. 
Са јед не стра не, у швај цар ском по ли тич ком си сте му зна ча јан обим 
над ле жно сти оства ру је се на кан то нал ном ни воу.41) Са дру ге стра-
не, у вр ше њу по ли тич ке вла сти ко ја оста је на цен трал ном ни воу 
гра ђа ни уче ству ју ди рект но пу тем на род них ини ци ја ти ва, као и 
устав них и за ко но дав них ре фе рен ду ма. 

Упра во швај цар ска ди рект на де мо кра ти ја са сво јим глав ним 
ин стру мен ти ма, ре фе рен ду мом и на род ном ини ци ја ти вом, нај бо-
ље од сли ка ва скла дан брак Ру со о ве иде је ра ди кал не де мо кра ти је 
и Ал ту зи је вог фе де ра ли зма „Да не ма ди рект не де мо кра ти је на сва 
три ни воа др жа ве, фе де рал ном, кан то нал ном и оп штин ском, фе-
де ра ли зам не би био та ко же сто ко бра њен од стра не гра ђа на по је-

38) Da niel J. Ela sar, „Com mu nal de moc racy and li be ral de moc racy: An out si der’s lo ok at the 
Swiss po li ti cal tra di tion“, op. cit., p. 27.

39) Ibid., p. 26.

40)  Li di ja R. Ba sta Fle i ner, „Mi no rity and le gi ti macy of a fe de ral sta te: An out si der per cep tion of 
the Swiss mo del“, op. cit., p. 84.

41) Tho mas Fle i ner, „Swit zer land: con sti tu tion of the fe de ral sta te and the can tons“, op. cit., p. 
114.
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ди нач них кан то на.“ 42)  Бу ду ћи да гра ђа ни има ју мо гућ ност ши ро-
ког ути ца ја на до но ше ње по ли тич ких од лу ка на ни воу кан то на и 
оп шти на, пу тем ин стру ме на та ди рект не де мо кра ти је, они су ве о-
ма агил ни у на сто ја њу да са чу ва ју што је мо гу ће ви ше над ле жно-
сти на ни жим ни во и ма упра вља ња.43) Пра во гра ђа на да пред ла жу 
устав не аманд ма не и но ве за ко не пред ста вља ва жан ин стру мент 
ди рект не де мо кра ти је. Пра во ини ци ра ња пру жа гра ђа ни ма мо гућ-
ност су штин ског ути ца ја на ства ра ње јав них по ли ти ка кан то нал-
ног и на ци о нал ног ни воа вла сти. 44)

У свим мо дер ним фе де ра ци ја ма по сто ји тен ден ци ја ка цен-
тра ли за ци ји за ко но дав них над ле жно сти. Глав не раз ло ге за то тре ба 
тра жи ти у еко ном ским при ти сци ма ко ји се по ја ча ва ју са за хук та-
лим про це сом гло ба ли за ци је. Швај цар ска не пред ста вља из у зе так 
у том по гле ду. Оно што Швај цар ску из два ја од оста лих фе де ра-
ци ја је сте на чин на ко ји су над ле жно сти цен тра ли зов не. Док је у 
слу ча ју аме рич ке фе де ра ци је Вр хов ни суд од лу чи вао о то ме ко од-
лу чу је, у Швај цар ској је про цес цен тра ли за ци је над ле жно сти био 
под ди рект ном кон тро лом су ве ре ног на ро да. На и ме, ге не рал но 
пра ви ло ко је се од но си на устав не аманд ма не у Швај цар ској гла-
си да они пр во мо ра ју би ти усво је ни про стом ве ћи ном у оба до ма 
пар ла мен та, На ци о нал ном ве ћу и Са ве ту кан то на, а по том,ра ти-
фи ко ва ни од стра не про сте ве ћи не гра ђа на и кан то на. За раз ли ку 
од свих оста лих фе де рал них др жа ва, Устав ни суд у Швај цар ској 
не игра ни ка кву зна чај ну уло гу ка да је реч о кон тро ли вер ти кал не 
по де ле над ле жно сти. Ти ме се, из ме ђу оста лог, оправ да ва тврд ња 
да је у Швај цар ској „цен тра ли за ци ја устав них над ле жно сти фе де-
рал ног ни воа вла сти део кон ти ну и ра ног по ли тич ког про це са ко ме 
ле ги ти ми тет да је ди рект но су ве рен на род“. 45) Сва ко пре но ше ње 
над ле жно сти на фе де рал ни ни во вла сти, као не из бе жна по сле ди-
ца јед не епо хе у ко јој еко ном ски, со ци јал ни и тех но ло шки за да ци 
упра вља ња по ста ју све зах тев ни ји, мо ра би ти ди рект но одо бре но 
на ре фе рен ду ми ма ко је ор га ни зу је фе де рал на вла да или ди рект-
но ини ци ра ју гра ђа ни. Сре ди шњи по ли тич ки про цес су че ља ва ња 
раз ли чи тих ви зи ја нај бо љег на чи на уре ђе ња дру штва, еко но ми је, 

42)  Tho mas Fle i ner, „Swit zer land: con sti tu tion of the fe de ral sta te and the can tons“, op. cit., p. 
118.

43)  „Ди рект на де мо кра ти ја не огра ни ча ва се са мо на за ко но дав не од лу ке већ и на фи нан-
сиј ске од лу ке ко ји ма се уре ђу је јав на по тро шња, др жав ни по ре зи и так се“, ibid., p. 118.

44)  „Пра во гра ђа на да пред ло же но ва за ко но дав на или устав на ре ше ња ути ца ло је у ве ли кој 
ме ри на флек си бил ност и кре а тив ност кан то нал них по ли ти ка.“, ibid., p. 119.

45)  Tho mas Fle i ner, „Swit zer land“, in: Ak htar Ma jeed, Ro nald L. Watts and Do u glas M. Brown, 
(eds) Distributionofpowersandresponsibilitiesinfederalcountries,  McGill-Qu e en’s Uni-
ver sity Press, Mon treal & King ston, Lon don, It ha ca, 2005, p. 267.



БојанКовачевић Швајцарскафедерализованадемократијаза...

205

ин ду стри је, ме ђу на род них од но са или за шти те жи вот не сре ди не, 
од и гра ва се у Швај цар ској кроз че сте ре фе рен дум ске про це се.46) То 
чи ни су штин ску раз ли ку из ме ђу Швај цар ске и свих оста лих де мо-
крат ских др жа ва у ко ји ма се уче шће гра ђа на у по ли тич ком про це-
су сво ди на из бор ли де ра и њи хо вих пар тиј ских про гра ма јед ном 
јед ном у пет или шест го ди на. 

Осо бе ност ди рект не де мо кра ти је у Швај цар ској је сте то што 
она игра кључ ну уло гу про тив те же тен ден ци ја ма цен тра ли за ци је 
по ли тич ке вла сти. Ло гич но је прет по ста ви ти да би над ле жно сти 
да ле ко лак ше би ле пре но ше не на на ци о нал ни ни во уко ли ко би се 
пи та ла са мо кан то нал на за ко но дав на те ла. Са ми гра ђа ни ко ји пу-
тем ин стру ме на та ди рект не де мо кра ти је по се ду ју зна чај ну мо гућ-
ност уче шћа у ства ра ње по ли ти ка, не ће се ла ко од ре ћи над ле жно-
сти сво јих кан то на или оп шти на. Упра во на тра гу тог ар гу мен та 
по је ди ни на уч ни ци ис ти чу да Швај цар ска да нас до жи вља ва „ре-
не сан су фе де ра ли зма“. 47) Мо гло би се та ко ђе ре ћи да овај спе ци-
фич ни фе де рал ни по ли тич ки си стем жи во по твр ђу је прет по став ку 
Ха не Арент, по ко јој “ни ко не мо же би ти сре ћан без де ље ња јав не 
сре ће, и да се ни ко не мо же зва ти сло бод ним без ис ку ства оства ри-
ва ња јав не сло бо де, и да ни ко не мо же би ти на зван ни ти срећ ним 
ни ти сло бод ним без уче ство ва ња и свог уде ла у јав ној вла сти.“ 48)

Са да по ста је ја сно шта то чи ни по себ ним кон цепт швај цар-
ске фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је, а ње го ву исто риј ску ак ту а ли за-
ци ју та ко ори ги нал ном у од но су на све оста ле фе де рал не др жа ве. 
Швај цар ски по ли тич ки си стем пр вен стве но се те ме љи на иде ји да 
по ли тич ка власт ни је не што што по сва ку це ну тре ба огра ни чи ти 
због ње ног сна жног по тен ци ја ла за зло, већ, на про тив, да је по ли-
тич ка власт не што што би у се бе тре ба ло да укљу чи све оне ко ји су 
из ло же ни ње ном све про жи ма ју ћем деј ству. Устав ни екс пер ти иду 
чак то ли ко да ле ко да твр де да у Швај цар ској де мо кра ти ја има при-
о ри тет у од но су на огра ни че ну вла ду, па у из ве сном сте пе ну чак и 
у од но су на вла да ви ну пра ва. 49) Сто га и фе де ра ли зам у Швај цар-
ској, за раз ли ку од ли бе рал них фе де ра ци ја по пут САД, не под ра зу-
ме ва ефи ка сни устав ни ме ха ни зам огра ни ча ва ња сфе ре по ли тич ке 
вла сти за рад ши ре ња сфе ре ин ди ви ду ал них сло бо да. Уме сто то га, 
фе де ра ли зам у овој др жа ви пред ста вља струк тур ни еле мент пар ти-

46) Ibid., p. 270.

47) Ot to K. Ka uf mann, „Swiss fe de ra lism“, in: Ro bert A. Gold win, Art Ka uf man and  Wil li am A. 
Scham bra (eds), Forgingunityoutofdiversity, Ame ri can en ter pri se in sti tut te for pu blic po licy 
re se arch, Was hing ton, D.C., 1989, p. 248.

48) Han nah Arendt, Onrevolution,Pen guin bo oks, 1973, p. 255.

49) Tho mas Fle i ner, „Swit zer land“, op. cit., p. 270.
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ци па тив не де мо кра ти је, на ме њен ак тив ном, ди рект ном укљу чи ва-
њу по себ них ин те ре са ет нич ки, ре ли гиј ски и је зич ки ра зно ли ких 
кон со ци ја ци ја у упра вљач ки про цес. 

ФЕДЕРАЛИЗАМКАОИНСТРУМЕНТ
ПОЛИТИЧКОГУКЉУЧИВАЊАИСТОРИЈСКИ

ЗАДАТИХРАЗЛИЧИТОСТИУПРОЦЕСУПРАВЉАЊА

У пе ри о ду ко ји је прет хо дио до но ше њу Уста ва из 1848. го-
ди не, ка то лич ки и оста ли кан то ни у ко ји ма се не го во ри не мач ким 
је зи ком, би ли су за бри ну ти због мо гу ћег си сте мат ског пре гла са ва-
ња од стра не не мач ке ве ћи не у ве зи са пи та њи ма ре ли ги је, је зи ка и 
кул ту ре. Дру гим ре чи ма, кла сич на ин ди ви ду ал на де мо кра ти ја, ко ја 
се пр вен стве но те ме љи на на че лу „је дан чо век, је дан глас“ и под ра-
зу ме ва власт ве ћи не, пред ста вља ла је озбиљ ну прет њу за број ча но 
сла би је је зич ке и вер ске за јед ни це. То је би ла основ на пре пре ка 
бу ду ћем на ци о нал ном је дин ству. 

Устав но ре ше ње из 1848. го ди не под ра зу ме ва ло је по ли ти-
за ци ју ет нич ких, вер ских и је зич ких раз ли чи то сти, кроз њи хо во 
ди рект но укљу чи ва ње у упра вљач ки про цес. 50) Ме ђу тим, упо тре-
ба пој ма по ли тич ког у овом кон тек сту мо же во ди ти у за блу ду. Оп-
ште је при хва ће но да по ли тич ке од лу ке, ко је су по ле мич ке у са мој 
сво јој су шти ни, не из о став но про из во де ве ћин ске до бит ни ке и ма-
њин ске гу бит ни ке у окви ру јед ног мо дер ног дру штва обе ле же ног 
плу ра ли змом ин ди ви ду ал них и ко лек тив них ин те ре са. Ка ко би се 
до дат но за шти ти ли ин те ре си струк тур них ма њи на, мо дер ни уста-
ви пру жа ју до дат на прав на сред ства за шти те њи хо ве кул тур не, је-
зич ке или исто риј ске са мо свој но сти. У Швај цар ској, пак, на гла сак 
ни је на прав ној за шти ти ма њи на, од но сно њи хо вој не га ти вој сло-
бо ди од др жа ве, већ на њи хо вом ди рект ном укљу чи ва њу у про цес 
упра вља ња. Уме сто на прав ним ме ха ни зми ма огра ни ча ва ња по-
ли тич ке вла сти, на гла сак је на по ли тич ком укљу чи ва њу ма њи на 
ди рект но у про цес до но ше ња од лу ка.У том сми слу се и ис ти че 
да „је швај цар ска де мо кра ти ја про-мањинска.“ 51) Ну жан услов ста-
бил ног функ ци о ни са ња јед ног ова квог си сте ма је сте не пре ста на 
по тра га за ком про ми сом и спо ра зу момпу тем по ли тич ке де ли бе-
ра ци је на свим ни во и ма упра вљач ког про це са. “Чу ве на ’по ли ти ка 

50) Li di ja R. Ba sta Fle i ner, „Mi no rity and le gi ti macy of a fe de ral sta te: An out si der per cep tion of 
the Swiss mo del“, op. cit., p. 100.

51) Li di ja R. Ba sta Fle i ner, „Mi no rity and le gi ti macy of a fe de ral sta te: An out si der per cep tion of 
the Swiss mo del“, op. cit., p. 97.
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при ла го ђа ва ња’ по сти же се си сте мом ши ро ке кон сул та ци је, пре-
го ва ра ња и по га ђа ња, ко ји сма њу ју мо гућ ност по ла ри за ци је швај-
цар ског дру штва на те ме љу прет ход них кон сул та ци ја по ли тич ких 
пар ти ја, ад ми ни стра ци је, екс пе ра та и кан то на.” 52) 

Док кон сен зус и спо ра зумсвојоснов ни сми сао има ју у то-
ме да све уче сни ке учи не до не кле за до вољ ним, по ли тич ке од лу ке
ну жно про из во де за до вољ ство јед них ди рект но на уштрб дру гих 
дру штве них ак те ра. Из ра же но је зи ком мо дер них ли бе рал них др-
жа ва, тер мин по ли ти за ци ја раз ли чи то сти, раз ли чи то сти ко је су 
уса гла ше не и ме ђу соб но из ми ре не,има не што су штин ски про ти-
ву реч но у се би.  Дру гим ре чи ма, сам по јам по ли тич когу кон тек сту 
швај цар ског фе де ра ли зма не тре ба схва ти ти у мо дер ном сми слу. За 
те о ре ти ча ра ко ји је пре ци зно и до кра ја до след но из вео кон се квен-
це мо дер не др жав но сти, Кар ла Шми та (CarlSchmitt), пре ра ста ње 
вер ских, еко ном ских, је зич ких, ет нич ких или исто риј ских раз ли ка 
у по ли тич ке, зна чи увод у гра ђан ски рат.53) У Швај цар ској, пак, чи-
ни се нај при клад ни је да се по јам по ли тич ког де фи ни ше у Ал ту зи-
је вом, пред мо дер ном сми слу као „умет ност спо ра зу ме ва ња љу ди 
у ци љу ус по ста вља ња, не го ва ња и очу ва ња њи хо вог дру штве ног 
жи во та.“54)

По сма тра но са ста но ви шта мо дер не др жав но сти, швај цар-
ска фе де ра ци ја је бит но ма ње по ли тич ка по свом ка рак те руне го 
што је то сли чај са уни тар ном др жа вом чи ји се по ли тич ки ка рак тер 
очи ту је упра во у спо соб но сти до но ше ња ве ћин ских од лу ка у скла-
ду са на че ли ма пар ла мен тар не де мо кра ти је. Исто вре ме но је ја сно 
да од лу ке ко је би се до но си ле про стим ве ћин ским гла са њем не би 
има ле до вољ но сна ге да ин те гри шу сло же но швај цар ско дру штво 
обе ле же но уко ре ње ним кул тур ним раз ли ка ма. То је основ ни раз-
лог због че га су по ли тич ке од лу ке у швај цар ском по ли тич ком си-
сте му мо ра ле у из ве сној ме ри усту пи ти ме сто не по ли тич ком кон-
сен зу су. Упра во је ова кав вид ком пен за ци је за од су ство ет нич ки и 
кул тур но хо мо ге ног швај цар ског на ро да, омо гу ћио ста бил но функ-
ци о ни са ње овог крај ње нео бич ног уствног и по ли тич ког си сте ма 
до да на шњих да на. За раз ли ку од оста лих про па лих по ку ша ја ства-

52) Mic hael Bur gess, Comparativefederalism, Ro u tled ge, Lon don and New York, 2006, p. 119.

53) „Ако су при вред не, кул тур не или ре ли гиј ске су прот не си ле то ли ко сна жне да са мо вољ-
но од ре ђу ју од лу ку о озбиљ ном слу ча ју, оне су упра во по ста ле но ва суп стан ци ја по ли-
тич ког је дин ства. Ако ни су до вољ но сна жне да спре че рат за кљу чен про тив њи хо вих 
ин те ре са и на че ла, по ка зу је се да ни су до сти гле од лу чу ју ћу тач ку по ли тич ког“, Карл 
Шмит, “По јам по ли тич ко га“, Сло бо дан Са мар џић (ур.), Нормаиодлука,КарлШмити
његовикритичари,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001, стр. 27.

54) Jo han nes Alt hu si sus, „Po li tics as the art of as so ci a ting“, in:TheoriesofFederalism, op. cit., 
p. 27. 



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.191-214.

208

ра ња мул ти кул тур них др жа ва, швај цар ски по ли тич ки си стем још 
од свог ус по ста вља ња 1848. го ди не ни кад ни је био вра ћен у ста ње 
по тра ге за уте ме љу ју ћим устав ним кон сен зу сом. 

ИНХЕРЕНТНАОГРАНИЧЕЊАШВАЈЦАРСКЕ
ФЕДЕРАЛИЗОВАНЕДЕМОКРАТИЈЕ

Је зич ке, ре ли гиј ске и кул тур не раз ли ке за јед ни ца ко је су по-
сто ја ле у мо мен ту ства ра ња уста ва из 1848. го ди не, оста ле су до 
да на шњих да на де мо крат ски ин те гри са не у фе де рал ни упра вљач-
ки про цес на ви ше ни воа вла сти. Ме ђу тим, исто риј ски за да те за јед-
ни це ни су и је ди не ко је се да нас бо ре за при зна ње у швај цар ском 
дру штву и др жа ви. У скла ду са про ме ње ним при ли ка ма ства ра ју 
се но ва дру штве но-еко ном ске гру пи са ња ко ја не пра те исто риј-
ску ли ни ју раз два ја ња. Да нас, чак два де сет по сто ста нов ни штва 
Швај цар ске чи не стра ни рад ни ци. Бу ду ћи да ин сти ту ци о на ли за ци-
ја раз ли чи то сти у овој др жа ви прет по ста вља ис кљу чи во исто риј-
ски за да те за јед ни це, стра ни рад ни ци до би ја ју мо гућ ност уче шћа 
у по ли тич ком про це су тек по што се прет ход но аси ми лу ју у не ку 
од по сто је ћих кул тур них, вер ских и је зич ких за јед ни ца. 55) Пра те ћи 
ову ли ни ју раз ми шља ња до ла зи се до са свим ло гич не прет по став-
ке да би за те де ло ве ста нов ни штва кла си чан си стем ве ћин ске пар-
ла мен тар не де мо кра ти је, по пут фран цу ског на при мер, био да ле ко 
при хва тљи ви ји ин стру мент ар ти ку ли са ња њи хо вих ин те ре са не го 
што је то са да шњи сло же ни фе де рал ни си стем. Да на шњи си стем 
за и ста прет по ста вља ви сок сте пен по ли тич ке пар ти ци па ци је гра-
ђа на, али ис кљу чи во за при пад ни ке оних за јед ни ца ко је су ди рект-
но уче ство ва ле у ства ра њу исто риј ског устав ног ком про ми са из 
1848. го ди не. Исто вре ме но, исто риј ско ис ку ство упо зо ра ва да би 
сва ки по ку шај тран сфор ми са ња швај цар ског по ли тич ког си сте ма у 
кла си чан пар ла мен тар ни, за сно ван на ве ћин ском од лу чи ва њу, уни-
штио са ме те ме ље под но шљи вог су жи во та исто риј ски и кул тур но 
за да тих за јед ни ца. 

До ла зи се до за кључ ка да је ну жно до не кле пре и на чи ти прет-
ход но из не ту тврд њу о ин трин сич ној по ве за но сти фе де ра ли зма и 
де мо кра ти је у Швај цар ској. Фе де ра ли зам је, уисти ну, струк тур ни 
еле мент швај цар ске де мо кра ти је, али са мо за оне уго вор не стра не 
ко је су узе ле уче шћа у уте ме љу ју ћем кон сен зу су на ком је уста но-
вље на мо дер на швај цар ска др жа ва 1848. го ди не. За све оне дру-

55)  Ли ди ја Ба ста ис ти че да је у том по гле ду је ди но под но шљи во ре ше ње за стра не еми-
гран те њи хо ва до бро вољ на аси ми ла ци ја у си стем. Li di ja R. Ba sta Fle i ner, „Mi no rity and 
le gi ti macy of a fe de ral sta te: An out si der per cep tion of the Swiss mo del“, op. cit., p. 100.
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штве не ак те ре ко ји не ма ју свест о при пад но сти тра ди ци о нал ним 
за јед ни ца ма, а њих је од Дру гог свет ског ра та све ви ше, фе де ра-
ли зам пред ста вља пре пре ку де мо крат ског ар ти ку ли са ња њи хо вих 
по ли тич ких же ља, по тре ба и ин те ре са. Тач но је да је у Швај цар ској 
де мо крат ско на че ло про ши ре но са по је ди на ца на њи хо ве исто риј-
ско-кул тур не за јед ни це. Исто вре ме но, про цес фе де ра ли зо ва не де-
мо кра ти је за тво рен је за сва оста ла со цио-еко ном ска гру пи са ња до 
ко јих до ла зи са про ме ње ним исто риј ским при ли ка ма. У том сми-
слу, устав ни прав ни ци уоча ва ју да је „швај цар ско плу ра ли стич ка 
де мо крат ска струк ту ра оста ла је има нент но 'иму на’ на дру штве не 
и еко ном ске раз ли ке. “56) Сто га је и иде ја укљу чи ва ња за јед ни ца 
у про цес од лу чи ва ња за сно ван на кон сен зу су и са рад њи оства ре-
на са мо до из ве сног сте пе на у швај цар ској фе де ра ци ји. Мо гућ ност 
по је ди на ца ко ји не при па да ју тра ди ци о нал ним је зич ким, кул тур-
ним или вер ским за јед ни ца ма, да се по ли тич ки ор га ни зу ју на те-
ме љу не ког за јед нич ког ин те ре са те да та ко удру же ни уче ству ју у 
упра вљач ком про це су по тра ге за ком про ми сом и са гла сјем, ис кљу-
че на је струк тур ном ло ги ком си сте ма. То је тач ка у ко јој дух Ал ту-
зи је вог фе де ра ли зма иш че за ва из швај цар ског по ли тич ког си сте ма. 

***

У свом чу ве ном ра ду „О је вреј ском пи та њу“ Карл Маркс 
(KarlMarx) је уочио јед ну од де фи ни шу ћих ка рак те ри сти ка мо дер-
не ли бе рал не др жа ве. „Сва ка ко, bo ur ge o is као и Је вреј са мо со фи-
стич ки оста је у др жав ном жи во ту, као што citoyen са мо со фи стич-
ки оста је Је вреј или bo ur ge o is, али ова со фи сти ка ни је лич на. Она 
је софистика са ме политичкедржаве. Раз ли ка из ме ђу ре ли ги о зна 
чо вје ка и гра ђа ни на јест раз ли ка из ме ђу тр гов ца и гра ђа ни на, из-
ме ђу живогиндивидуумаиграђанина.“57) Ис пи ти ва ње од но са фе-
де ра ли зма и де мо кра ти је у Швај цар ској по ка за ло је да Марк сов 
увид не од го ва ра по ли тич кој ствар но сти ове сло же не за јед ни це. То 
ме ђу тим не во ди ну жно за кључ ку да је Марк со во схва та ње би ло 
по гре шно, већ го во ри о то ме да швај цар ски по ли тич ки си стем по-
чи ва на су штин ски дру га чи јим устав ним прет по став ка ма у од но-
су на кла сич ну ли бе рал ну др жа ву. Оштра по де ла чо ве ка на гра ђа-
ни на, у ње го вој јав ној функ ци ји, и при пад ни ка ет нич ке и је зич ке 

56)  Li di ja R. Ba sta Fle i ner, „Mi no rity and le gi ti macy of a fe de ral sta te: An out si der per cep tion of 
the Swiss mo del“, op. cit., p. 64.

57) Карл Маркс, “При лог је вреј ском пи та њу”, у: Пре драг Вра ниц ки (ур.), Карл Маркс, Фри-
дрих Ен гелс, Дела, трећитом, Про све та, Бе о град, 1972, стр. 109.
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за јед ни це, у по лу-при ват ној сфе ри, пре ва зи ђе на је оства ри ва њем 
спе ци фич ног кон цеп та мул ти кул тур ног фе де ра ли зма. Сход но тој 
ло ги ци, чо век у Швај цар ској ни је по де љен на про те стан та и гра-
ђа ни на, ка то ли ка и гра ђа ни на, већ, на про тив, гра ђа нин се по ста је 
упра во пу тем при пад но сти не кој од ка то лич ких, про те стант ских, 
не мач ких, фран цу ских или ита ли јан ских за јед ни ца. Исто вре ме но, 
раз ли ко ва ње из ме ђу гра ђа ни на и при пад ни ка би ло ко је дру ге со-
цио-еко ном ске за јед ни це, ко је ни чу на те ме љу про ме ње них дру-
штве но-по ли тич ких при ли ка, оста ла је сна жни је из ра же на не го у 
би ло ко јој дру гој кла сич ној на ци о нал ној др жа ви.

Основ ни раз лог за ово ин хе рент но огра ни че ње швај цар ске 
фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је ле жи у чи ње ни ци да је Швај цар ска 
тран сфор ми са на из не до вр ше не у до вр ше ну по ли тич ку за јед ни цу 
на је дан исто риј ски осо бит на чин. Ал ту зи јев ди на мич ки фе де рал-
ни кон цепт ни је мо гао би ти до кра ја оства рен у ску че ним окви ри-
ма ко је на по зор ни ци исто ри је на ме ће мо дер на др жав ност. Раз лог 
то ме је што са ма ло ги ка Ал ту зи је вог фе де ра ли зма, уте ме ље ног на 
не пре ста ном и отво ре ном про це су по тра ге за кон сен зу сом из ме ђу 
за јед ни ца ко је на ста ју, не ста ју и ме ња ју сво је об ли ке у скла ду са 
про ме њи вим исто риј ским при ли ка ма, не ги ра са ме прет по став ке 
мо дер не др жав но сти. Ори ги нал ни швај цар ски устав ни од го вор на 
пи та ње “ Ко чи ни на род?”, ни је био слеп за раз ли чи те кул тур не и 
исто риј ске иден ти те те по сто је ћих за јед ни ца. Али на кон што је тај 
од го вор дат сва ка мо гућ ност укљу чи ва ња но вих за јед ни ца у про-
цес швај цар ске фе де ра ли зо ва не де мо кра ти је трај но је ис кљу че на. 
Раз ли чи то сти, ди рект но укљу че не у по ли тич ки про цес пу тем ди-
на мич ког фе де ра ли зма, оста ле су трај но за мр зну теи нео се тљи ве 
на про ме ну со цио-еко ном ског кон тек ста. Те раз ли ке су исто риј ски 
за да те.Оне ни су сло бод но иза бра неод стра не по је ди на ца ко ји се 
ка рак те ри шу ра зно вр сним и су про ста вље ним ин те ре си ма у раз ли-
чи тим сфе ра ма њи хо вог жи во та као што су кул тур ни, еко ном ски, 
дру штве ни, про фе си о нал ни итд. Швај цар ски од го вор  на пи та ње 
„За што смо за јед но?“  по ка зао се за и ста као из у зет но флек си би-
лан са ста но ви шта очу ва ња по ли тич ке са мо свој но сти фран цу ских, 
не мач ких и ита ли јан ских ка то лич ких и про те стант ских за јед ни ца. 
Он се, ме ђу тим, по ка зао и као из ра зи то крут и за тво рен ка да су у 
пи та њу сви дру ги об ли ци раз ли чи то сти ко је не пра те исто риј ски 
за да ту ли ни ју раз два ја ња. Јед ном по што је Швај цар ска до вр ше на 
као мо дер на по ли тич ка за јед ни ца, она је по ста ла до вр ше ни ја и за-
тво ре ни ја за но ве об ли ке раз ли чи то сти не го би ло ко ја кла сич на на-
ци о нал на др жа ва.
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BojanKovacevic

SWISSFEDERALIZEDDEMOCRACYFOR
GIVENHISTORICCOMMUNITIES

Summary
In this ar tic le the aut hor de mon stra tes that the re la tion bet we-

en fe de ra lism and de moc racy in Swit zer land go es beyond the lo gic of 
mo dern sta te hood. On one hand, the ar tic le en lig htens link bet we en to-
day’s Swiss fe de ra tion and po li ti cal phi lo sophy of Jo han nes Alt hu si-
us, thin ker who se the ory qu e sti ons the very ba sic pre mi ses of mo dern 
sta te hood. On the ot her hand, the ar tic le de mon stra tes that Swiss con-
sti tu ti o nal hi story re si des on es sen ti ally dif fe rent un der stan ding of de-
moc racy in com pa ri son to clas si cal mo dern li be ral sta tes. In con trast to 
to day’s wi de spre ad in stru men tal un der stan ding of de moc racy, con ce i-
ved as an in sti tu ti o nal tool which pro du ces ef fec ti ve ma jo ri ti es, de moc-
racy in Swit zer land is aimed at ena bling as much self-de ter mi na tion of 
ci ti zens as pos si ble. Swiss con sti tu ti o nal ex pe ri en ce, which te sti fi es of 
in he rent con nec tion bet we en fe de ra lism and de moc racy, in spi red so me 
scho lars to in tro du ce “fe de ra li zed de moc racy” con cept in to the o re ti cal 
di sco ur se. Re a li za tion of fe de ra li zed de moc racy con cept in Swit zer land 
has pro ven to be a rat her ef fi ci ent toll for pre ser ving na ti o nal unity and 
po li ti cal auto nomy of hi sto ri cally exi sting com mu ni ti es. In to day’s po-
li ti co- hi sto ri cal re a lity, ho we ver, fe de ra li zed de moc racy con cept has 
pro ven to be ex tre mely ri gid and clo sed for all ot her kinds of di ver sity 
that don’t fol low hi sto ri cal li nes of se pa ra tion.       

Key words: Swiss fe de ra lism, Jo han nes Alt hu si sus, Jean Jac qu es 
Rus so, fe de ra li sed de moc racy, par ti ci pa ti ve de moc racy, mul ti cul tu ral 
fe de ra lism, ci ti zen ship, li be ral de moc racy, re pu bli ca nism
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Resume
What wo uld be the na tu re of the re la tion bet we en fe de ra lism and 

de moc racy if the an swer to the qu e sti on “Who are the pe o ple?” was lac-
king, i.e. if it re ma i ned in de fi ni tely open? In this ar tic le the aut hor ar gu-
es that in the ab sen ce of a de fi ni ti ve hi sto ric an swer to the demos di lem-
ma fe de ra lism co uld be aimed at in clu ding com mu ni ti es’ in te rests, in 
the ir en ric hing di ver sity, in the po li ti cal pro cess at the con sti tu ti ve le vel 
of po lity bu il ding. If the pic tu re of a demos, as only ‘pouvoirconstitu-
tant’ wit hin a cer tain po li ti cal com mu nity, was re pla ced by the ima ge 
of a mul ti ple demoi, exi sting and co o pe ra ting wit hin a po lity, then the 
very es sen ce of the re la tion bet we en fe de ra lism and de moc racy co uld 
be chan ged; fun da men tal ca te go ri es of mo dern con sti tu ti o na lism co uld 
be put asi de;fe de ra lism and de moc racy co uld be un der stood as in he-
rently lin ked to one anot her. Con se qu ently, it wo uld be co me pos si ble to 
de scri be the ir re la tion as a federalizeddemocracy.

This ar tic le is aimed at di sco ve ring tra ces of fe de ra li zed de moc-
racy con cept wit hin the Swiss con sti tu ti o nal and po li ti cal system. The 
Swiss po li ti cal system is ba sed on the idea that po li ti cal po wer is not 
so met hing that sho uld be pri ma rily re stric ted, gi ven its strong po ten ti als 
for evil, but, in stead, that po li ti cal po wer is so met hing that tho se who 
are in flu en ced by it sho uld be in clu ded in it. This is the ma jor re a son 
why in Swit zer land fe de ra lism is not con ce i ved pri ma rily as an in stru-
ment for the re stric tion of the sphe re of aut ho rity and the en lar ge ment of 
the sphe re of in di vi dual fre e doms, but, in stead, as a com mu nal de moc-
ra tic de vi se for ac ti ve in clu sion of par ti cu lar in te rests of et hni cally, re-
li gi o usly, and lin gu i sti cally di ver se can tons and mu ni ci pa li ti es in to the 
go ver nan ce pro cess. Thanks to the fe de ra li zed de moc racy con sti tu ti ve 
con cept, lan gu a ge and cul tu ral com mu ni ti es, which exi sted at the mo-
ment of esta blis hing the Con sti tu tion of 1848, ob ta i ned full re cog ni tion 
thro ugh the ir de moc ra tic in te gra tion in to the mul ti le vel fe de ral go ver-
nan ce pro cess. Ho we ver, tho se com mu ni ti es are not the only exi sting 
ones wit hin a con tem po rary Swiss po lity. Ac cor ding to ever-chan ging 
hi sto ri cal cir cum stan ces, new so cio-eco no mic di ver si ti es, that do not 
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fol low the hi sto ri cal li ne of se pa ra tion, ha ve emer ged. To day, 20 per-
cent of the po pu la tion in Swit zer land are fo re ign wor kers. Gi ven that 
the Swiss in sti tu ti o na li za tion of di ver si ti es com pri ses only hi sto ri cally 
gi ven com mu ni ti es, fo re ign emi grants can par ti ci pa te in the go ver nan-
ce pro cess only af ter be ing as si mi la ted in to one of the exi sting cul tu ral, 
re li gi o us, or lan gu a ge com mu ni ti es. The re a son for this in he rent li mit 
of Swiss fe de ra li zed de moc racy lays in the fact that Swit zer land was 
tran sfor med from an un fi nis hed to a fi nis hed po li ti cal com mu nity in a 
very pe cu li ar way. Fe de ra li zed de moc racy con cept can not be fol lo wed 
con se qu ently and ap plied li te rally in a mo dern sta te, gi ven that its very 
lo gic is ba sed on con sen sus se e king bet we en com mu ni ti es emer ging ac-
cor ding to the ever-chan ging so cio-hi sto ri cal mi li eu, ne ga tes the ba sic 
pre mi ses of mo dern po li ti cal com mu nity. 

Swiss ori gi nal and com plex an swer to the qu e sti on “Who are the 
pe o ple?” was not blind to the dif fe rent cul tu ral iden ti ti es of pre vi o usly 
exi sting com mu ni ti es. No net he less, by re sol ving the qu e sti on on ce and 
for all, every pos si bi lity for in clu sion of new com mu ni ti es, that co uld 
in the me an whi le emer ge as a re sult of chan ged hi sto ri cal and so cial 
cir cum stan ces, in to the pro cess of Swiss fe de ra li zed de moc racy, was 
per ma nently ex clu ded. Di ver si ti es that are in clu ded in to the po li ti cal 
pro cess thro ugh fe de ra lism are fro zen for all ti me and re si stant to the 
chan ging po li ti cal, eco no mi cal, and so cial mi li eu. Tho se di ver si ti es are 
gi ven and not freely cho sen by in di vi du als who are cha rac te ri zed by 
nu me ro us di ver se and con flic ting in te rests that are con nec ted to dif fe-
rent sphe res of the ir li ves such as cul tu ral, eco no mi cal, so cial, and pro-
fes si o nal, etc. An in no va ti ve hi sto ri cal an swer to the qu e sti on of “Who 
are the pe o ple?”, which has pro ven ex tre mely fle xi ble for pre ser ving 
dif fe rent iden ti ti es of French, Ger man, and Ita lian, Cat ho lic and Pro te-
stant com mu ni ti es, has pro ven ex tre mely ri gid and clo sed for all ot her 
di ver si ti es that do not fol low the hi sto ri cally gi ven li ne of de mar ca tion. 
In that sen se, it may be con clu ded that on ce it was fi nis hed, Swit zer land 
be ca me mo re fi nis hed, ar ti fi cial, and ex clu si ve than all ot her na tion sta-
tes.

* Овај рад је примљен 10. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ  
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
СИСТЕМА - АНАЛИЗА И 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ*

Сажетак
Текст је по све ћен раз ма тра њу и кри ти ци по сто је ћих по ли-

ти ка и нор ма тив них при сту па про бле му без бед но сти обра зов но-
вас пит ног си сте ма Р. Ср би је. Ауто ри пред ста вља ју, ана ли зи ра ју и 
кри ти ку ју по сто је ћа ре ше ња и пред ла жу кон крет не ме ре ко ји ма 
би био дат зна ча јан до при нос про це су иден ти фи ка ци је, ана ли зе 
и оце не без бед но сних ри зи ка у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма, 
по ла зе ћи од хо ли стич ког при сту па. У овом сми слу, ауто ри пред-
ла жу усва ја ње је дин стве ног ме то до ло шког ин стру мен та за про це-
ну ри зи ка, оли че ног у на ци о нал ном стан дар ду СРПС А.Л2:003, 
ука зу ју ћи исто вре ме но на по тре бу за ње го вим  ре де фи ни са њем 
у по је ди ним до ме ни ма, а у ци љу ње го вог  пот пу ног при ла го ђа ва-
ња ак ту ел ним  прет ња ма обра зов но-вас пит ном си сте му. При то-
ме, ауто ри су по шли од иде је да су ин фор ма тич ки ри зи ци „ка ри ка 
ко ја не до ста је“ мо за и ку про це не ри зи ка пред ви ђе ном на ве де ним 
стан дар дом. Има ју ћи ово у ви ду, ауто ри су спро ве ли ем пи риј ско 
ис тра жи ва ње ме ђу уче ни ци ма сред њо школ ских до мо ва ко јим су 

* Чланак представља део резултата рада на пројекту „Безбедност и заштита организо-
вања и функционисања образовно-васпитног система у Републици Србији (основна на-
чела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“ број 47017, који финансира Мини-
старство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011–2014).
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по твр ди ли оправ да ност хи по те зе о ре ал но сти и зна ча ју ин фор ма-
тич ких ри зи ка у са вре ме ном дру штву, а по себ но ме ђу школ ском 
омла ди ном.
Кључ не ре чи: по ли ти ка за шти те обра зов но-вас пит ног си сте ма, без бед-

но сни ри зи ци, про це на ри зи ка, ин фор ма тич ки ри зи ци, 
стан дард СРПС А.Л2:003

Пси хо-фи зич ки ин те гри тет уче ни ка и за по сле них, имо ви-
на и кри тич на ин фра струк ту ра, али и ин тер пер со нал ни од но си и 
со ци јал на кли ма у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма из ло же ни су 
раз ли чи тим без бед но сним ри зи ци ма и прет ња ма. Вр шњач ко на си-
ље, зло у по тре ба ал ко хо ла и дро га, сек су ал ни де лик ти и зло у по тре-
бе овла шће ња и по ло жа ја, су мор на су и по тре сна ре ал ност не ких 
до ма ћих обра зов но-вас пит них уста но ва. 

На по сто ја ње озбиљ них без бед но сних про бле ма у срп ским 
основ ним и сред њим шко ла ма ука зу ју ис тра жи ва ња спро ве де на у 
по след њих пет на е стак го ди на. Ре зул та ти по је ди них ис тра жи ва ња 
су по твр ди ли те зу да шко ла ни је за шти ће на сре ди на, већ су уче ни-
ци у њој ви ше из ло же ни вр шњач ком на си љу не го ван ње.1)

У при лог овом за кључ ку го во ри и ве о ма ин те ре сант но ис-
тра жи ва ње спро ве де но од стра не За штит ни ка гра ђа на и Па не ла 
мла дих са вет ни ка 2011. го ди не, ко је је ре зул то ва ло из ве шта јем на-
сло вље ним „За шти та де це од на си ља у шко ла ма“. Ре зул та ти сту-
ди је су би ли при лич но за бри ња ва ју ћи. На и ме, све га 6% де це у 
основ ним шко ла ма је из ја ви ло да се ни кад ни су сре ли са на си љем 
у сво јој шко ли (и 23% де це у сред њим шко ла ма је из ја ви ло исто). 
По твр ђе на је и те за да је на си ље ста ри је над мла ђом де цом уче-
ста ла по ја ва.2) За бри ња ва ју ћи су и за кључ ци о на си љу на став ни ка 
пре ма уче ни ци ма, ко је се че шће од ви ја у сред њим шко ла ма и кре ће 
се у ра спо ну од 20% до 30%. Ис тра жи ва ње до но си и по да так да је 
23% уче ни ка би ло све док не ког об ли ка на си ља на став ни ка пре ма 
ђа ци ма.3)

Да је про блем без бед но сти шко ла при су тан по ка зу је и ано-
ним на ан ке та ко ју је ме ђу на став ни ци ма спро вео Фо рум бе о град-

1) Сло бо дан ка Га шић–Па ви шић, „На си ље над де цом у шко ли: функ ци ја обра зов них уста-
но ва у пре вен ци ји и за шти ти де це од на си ља“, у збор ни ку: На си ље над де цом (уред ник : 
М. Ми ло са вље вић), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1998, стр. 159–186.

2) Сне жа на Не шић, На та ша Јо вић,  За шти та де це од на си ља у шко ла ма – из ве штај за-
штит ни ка гра ђа на и па не ла мла дих са вет ни ка, За штит ник гра ђа на, Бе о град, 2011, стр. 
20.

3) Ibid., 21.
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ских основ них шко ла 2008. го ди не. Ре зул та ти су по ка за ли да је 
39% на став ни ка до жи ве ло на си ље од уче ни ка и исто то ли ко про це-
на та од ро ди те ља, док све га око 25% ни кад ни је до жи ве ло на си ље 
у шко ли. Од ан ке ти ра них на став ни ка ко ји су тр пе ли на си ље 8% је 
из ја ви ло ка ко  је до жи ве ло фи зич ко на си ље, док је че твр ти на би ла 
из ло же на не по сред ним прет ња ма на си љем.4) 

АК ТУ ЕЛ НИ ПРИ СТУ ПИ ПРО БЛЕ МУ БЕЗ БЕД НО СТИ 
ОБРА ЗОВ НО-ВАС ПИТ НИХ УСТА НО ВА У СР БИ ЈИ

И по ред на ве де ног, тер ми но ло шки кор пус ове сло же не без-
бед но сне про бле ма ти ке ни је до био за до во ља ва ју ће те о риј ско од ре-
ђе ње у ре ле вант ној на уч ној и струч ној ли те ра ту ри. 

 Основ си сте ма за шти те обра зов но-вас пит них уста но ва чи-
не за ко ни, про пи си и дру ги оп шти прав ни ак ти. Те мељ ни за кон у 
обла сти обра зов но-вас пит ног си сте ма је За кон о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња.5) Осим ње га, пра ва де те та и уче ни ка се 
ре гу ли шу у скла ду са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма (За-
кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о пра ви ма де те та6)), Уста вом Ре-
пу бли ке Ср би је, Кри вич ним за ко ни ком,7) За ко ни ком о кри вич ном 
по ступ ку,8) За ко ном о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и 
кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца,9) За ко ном о пре кр ша-
ји ма,10) По ро дич ним за ко ном,11) За ко ном о оп штем управ ном по-
ступ ку,12) и За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је.13)  

Чла но ви 44 и 45 овог За ко на екс пли цит но за бра њу ју на си ље, 
зло ста вља ње, за не ма ри ва ње и дис кри ми на ци ју у шко ла ма. Члан 

4) Дра ган По па дић,  На си ље у шко ла ма, Ин сти тут за пси хо ло ги ју и УНИ ЦЕФ, Бе о град, 
2008, стр. 106.

5) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/09, 52/11.

6) Слу жбе ни лист СФРЈ - Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 15/90.

7) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/05, 88/05 - ис прав ка, 107/05 - ис прав ка, 72/09 и 111/09.

8) Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 70/01, 68/02, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 58/04, 85/05 - др. за кон, 
85/05, 115/05, 49/07, 20/09 - др. за кон, 72/09, 76/10, 72/11 - др. за кон. Од 15. ја ну а ра сле-
де ће го ди не у при ме ни ће би ти: За ко ник о кри вич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник РС, 
бр. 72/11, 101/11).

9) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/05.

10) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 101/05 и 116/08.

11) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/05.

12) Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/01.

13) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 22/09.
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103 став 1 тач ка 4 ЗО СОВ про пи су је да је за шти та од на си ља, зло-
ста вља ња и дис кри ми на ци је пра во де те та. Члан 44 став 1 ЗО СОВ 
про пи су је да је у обра зов но-вас пит ној уста но ви за бра ње но: фи зич-
ко, пси хич ко и со ци јал но на си ље; зло ста вља ње и за не ма ри ва ње 
де це и уче ни ка; фи зич ко ка жња ва ње и вре ђа ње лич но сти, од но сно 
сек су ал на зло у по тре ба де це и уче ни ка или за по сле них.. За ко но да-
вац у ста ву 7 уво ди и по јам „со ци јал но на си ље“ ко је се од но си на 
ис кљу чи ва ње де те та и уче ни ка из гру пе вр шња ка и раз ли чи тих об-
ли ка со ци јал них ак тив но сти уста но ве.

На осно ву те мељ ног за ко на у обла сти, до нет је и ва жан 
под за кон ски акт усме рен на за шти ту де це од зло ста вља ња, за не-
ма ри ва ња и на си ља у шко ла ма. Реч је о Пра вил ни ку о про то ко лу 
по сту па ња у уста но ви у од го во ру на на си ље, зло ста вља ње и за не-
ма ри ва ње („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 30/10). Пра вил ник до дат-
но пре ци зи ра пој мо ве со ци јал ног, пси хич ког и фи зич ког на си ља и 
зло ста вља ња, за не ма ри ва ња и не мар ног по сту па ња, али по себ но 
из два ја и  зло у по тре бу, сек су ал но на си ље, екс пло а та ци ју де те та и 
уче ни ка и елек трон ско на си ље као об ли ке прет ход них. Вр ло је за-
ни мљи во да, у скла ду са зах те ви ма са вре ме ног до ба, Пра вил ник 
де фи ни ше по јам елек трон ског на си ља: „елек трон ско на си ље и зло-
ста вља ње је зло у по тре ба ин фор ма ци о них тех но ло ги ја ко ја мо же 
да има за по сле ди цу по вре ду дру ге лич но сти и угро жа ва ње до сто-
јан ства и оства ру је се сла њем по ру ка елек трон ском по штом, SMS-
ом, MMS-ом, пу тем веб-сај та (web si te), че то ва њем, укљу чи ва њем 
у фо ру ме, со ци јал не мре же исл“.

Пра вил ник уво ди по јам пре вен ци је на си ља, под ра зу ме ва ју-
ћи под њим ме ре и ак тив но сти ко ји ма се у уста но ви ства ра си гур но 
и под сти цај но окру же ње, не гу је ат мос фе ра са рад ње, ува жа ва ња и 
кон струк тив не ко му ни ка ци је. Уста но ва про гра мом за шти те од на-
си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња од ре ђу је ме ре и ак тив но сти 
ко је обез бе ђу ју раз ви ја ње и не го ва ње по зи тив не ат мос фе ре и без-
бед но окру же ње. Про гра мом за шти те де фи ни шу се пре вен тив не 
и ин тер вент не ак тив но сти, од го вор на ли ца и вре мен ска ди на ми ка 
оства ри ва ња.

Пред ви ђе не ме ре и ак тив но сти де лу ју као до бро осми шљен 
си стем. Ме ђу тим, оправ да но је за пи та ти се на ко ји на чин ће уста-
но ве мо ћи да ис пу не оба ве зе пред ви ђе не од ред ба ма Пра вил ни ка. 
Поч ни мо од основ не – ка ко шко ла или дру га обра зов но-вас пит на 
уста но ва ана ли зи ра ју ста ње без бед но сти? Да ли по сто је про пи са ни 
кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње ста ње без бед но сти? Те ме љи ли се она 
на прет ход ној про це ни ри зи ка и, ако да, ко ји про пис или стан дард 
се узи ма као по ла зи ште при ли ком ана ли зе, оце не и кван ти фи ка ци-
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је ри зи ка? Да ли се зна ко ји ор ган упра вља ња или за по сле ни је за и-
ста ком пе тен тан да на струч но за сно ван на чин про це ни ста ње без-
бед но сти у уста но ви? Ко он да мо же и тре ба да са ста ви аде ква тан 
Про грам за шти те, ба рем у еле мен ти ма ко ји се ти чу без бед но сти? 
Ко од на став ни ка или дру гог осо бља тре ба да пра ти уче ста лост и 
ди стри бу ци ју на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, те да о њи-
ма во ди еви ден ци је? Има ли сми сла на ме та ти оба ве зе уста но ва ма, 
а при том не во ди ти ра чу на о по сто ја њу људ ских и ма те ри јал них 
ре сур са за њи хо во ис пу ња ва ње? Вре ди ли нам до бро осми шљен 
си стем ме ра ако не ма мо су бјек те до ра сле про це су њи хо ве им пле-
мен та ци је?

Сма тра мо да про цес иден ти фи ка ци је ри зи ка мо ра да укљу-
чи ри зи ке чи ја уче ста лост, ин тен зи тет и сте пен оства ре ња у школ-
ском ам би јен ту за вре ђу ју по себ ну па жњу. По ку шај ства ра ња та-
кве ме то до ло ги је учи њен је у члан ку „Про бле ми иден ти фи ка ци је 
и кла си фи ка ци је без бед но сних ри зи ка у шко ла ма“ пре ма ко јој ка-
те го ри за ци ја без бед но сних ри зи ка тре ба да об у хва ти две основ не 
кла си фи ка ци о не кла се (фи зич ко-тех нич ке и со цио-пси хо ло шке 
ри зи ке). У окви ру основ них кла си фи ка ци о них кла са мо же се вр-
ши ти гра на ње на пот кла се. У том сми слу, кла са фи зич ко-тех нич-
ких ри зи ка об у хва та пот кла се „еле мен тар не не по го де“ и „тех нич-
ко-тех но ло шке опа сно сти“ док кла са со цио-пси хо ло шких ри зи ка 
об у хва та пот кла се „људ ско по на ша ње ко јим се све сно иза зи ва ју 
не га тив не по сле ди це“ и „људ ско по на ша ње ко јим се не све сно иза-
зи ва ју не га тив не по сле ди це“. Основ ни кри те ри јум ова кве кла си-
фи ка ци је је из вор ри зи ка.14)

У за кључ ку на ве де ног ис тра жи ва ња ауто ри из но се за па жа ње 
да су тзв. ин фор ма тич ки ри зи ци (ко ји пре те жно спа да ју у ка те го-
ри ју со цио-пси хо ло шких ри зи ка) го то во пот пу но за не ма ре ни, што 
с об зи ром на са вре ме не тен ден ци је раз во ја и про цес ин фор ма ти за-
ци је дру штва пред ста вља озби љан не до ста так до са да шњих кла си-
фи ка ци ја.   

Сле де ћа по ла зна тач ка ве за на је за раз ма тра ње мо гућ но сти 
при ме не по сто је ћих на ци о нал них стан дар да из обла сти дру штве не 
без бед но сти на про блем без бед но сти обра зов но-вас пит них уста-
но ва. У члан ку „Про це на и од го вор на ри зи ке у обра зов но-вас пит-
ним уста но ва ма при ме ном стан дар да СРПС А.Л2.003” гру па ауто-
ра је раз ма тра ла мо гућ ност при ме не стан дар да СРПС А.Л2.003 

14) Зо ран Ке ко вић, Мла ден Ми ло ше вић, Не над Пут ник, „Про бле ми иден ти фи ка ци је и кла-
си фи ка ци је без бед но сних ри зи ка у шко ла ма“, у збор ни ку: Без бед но сни ри зи ци у обра-
зов но-вас пит ним уста но ва ма (уред ни ци: Бран ки ца По по вић-Ћи тић, Сла ђа на Ђу рић, 
Же ли мир Ке ше то вић), Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2012, стр. 51-69.
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на обра зов но-вас пит не уста но ве у Р. Ср би ји.15) Ауто ри за кљу чу-
ју да је дин ствен и си стем ски уте ме љен за кон ски оквир за про це-
ну и кон тро лу ри зи ка у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма, ко ји би 
омо гу ћио хар мо нич ну и осми шље ну ак тив ност др жав них ор га на и 
уста но ва ни је при су тан. Глав ни про блем ле жи у чи ње ни ци да ни су 
пред ви ђе ни струч ни школ ски ор га ни за ду же ни за ана ли зу, пра ће ње 
и оце ну ста ња без бед но сти у шко ла ма, као и про пи са, тех нич ких 
стан дар да, про то ко ла и упут ста ва ко ји би фор му ли са ли про це ду ре 
и кри те ри ју ме за ствар ну про це ну без бед но сних ри зи ка у шко ла-
ма и ство ри ли основ за гло ба лан при ступ про бле му без бед но сти 
де це у обра зов но-вас пит ним  уста но ва ма. Без бед но сни ри зи ци ни-
су ка рак те ри стич ни за обра зов но-вас пит ни си стем, већ су део по-
сто ја ња сва ког си сте ма и ор га ни за ци је. Си стем ски и хо ли стич ки 
при ступ про бле му про це не и кон тро ле без бед но сних ри зи ка у ор-
га ни за ци ја ма уоп ште пред ста вља нор ма тив ко ме тре ба те жи ти као 
„кро ву” под ко јим ће се са бра ти раз ли чи ти спе ци фич ни при сту пи 
без бед но сти по је ди них ти по ва ор га ни за ци ја.

Иде ја на шег ис тра жи ва ња је да до при не се по ста вља њу те ме-
ља но ве без бед но сне по ли ти ке у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма. 
Но ви при ступ про бле му без бед но сти шко ла и оста лих обра зов но-
вас пит них уста но ва под ра зу ме ва осла ња ње на на уч но за сно ва не 
про це ду ре, ме то де и тех ни ке ко ји ма би се све стра но, де таљ но и 
си сте ма тич но при сту пи ло от кри ва њу основ них узро ка на ста ја ња 
без бед но сних ри зи ка, те иден ти фи ка ци ји и кла си фи ка ци ји глав них 
из во ра опа сно сти и ха зар да ко ји по го ду ју њи хо вом по ја вљи ва њу, 
а за тим при сту пи ло про це су про це не ри зи ка и, ко нач но, њи хо вом 
ме наџ мен ту. 

МО ГУЋ НОСТ ПРИ МЕ НЕ  
НА ЦИ О НАЛ НИХ СТАН ДАР ДА  

ИЗ ОБЛА СТИ ДРУ ШТВЕ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

На ци о нал ни стан дард СРПС А.Л2:003 је је дин ствен ин стру-
мент ко ји омо гу ћа ва гло ба лан при ступ без бед но сти ор га ни за ци је, 
јер ње го ва ме то до ло ги ја под ра зу ме ва ана ли зу и оце ну свих аспе-
ка та ор га ни за циј ске без бед но сти, од опа сно сти ве за них за си стем 
ме наџ мен та без бед но шћу и здра вље на ра ду, пре ко про тив по жар не 
за шти те до опа сно сти ве за них за уну тра шњу нор ма тив ну ре гу ла-

15) Зо ран Ке ко вић, Мла ден Ми ло ше вић, Не над Пут ник, Не над Ко ма зец, Про це на и од го вор 
на ри зи ке у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма при ме ном стан дар да СРПС А.Л2.003, 
у: Кор дић и сар. (уред ни ци), Ре а го ва ње на без бед но сне ри зи ке у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2012, стр. 55-93.
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ти ву и про тив прав но де ло ва ње уну тар и/или ван ор га ни за ци је. У 
стан дард су угра ђе ни прин ци пи и упут ства са др жа ни у од го ва ра ју-
ћим ме ђу на род ним до ку мен ти ма и стан дар ди ма за упра вља ње ри-
зи ци ма, при ла го ђе ни нор ма тив но прав ном, еко ном ском и дру штве-
ном ам би јен ту Ре пу бли ке Ср би је и, на ро чи то, спе ци фич но сти ма 
до ма ћег тр жи шта. 

Иде ја гру пе ауто ра је би ла да ис пи та ју у ко јој ме ри се ова-
кав ин стру мент мо же ко ри сти ти као основ про це не и кон тро ле 
ри зи ка у ор га ни за ци ја ма обра зов но-вас пит ног ти па? Оп шти циљ 
пи лот ис тра жи ва ња је био да се утвр ди тре нут но ста ње без бед но-
сних ри зи ка јед ног де ла обра зов но-вас пит ног си сте ма – уче нич-
ких сред њо школ ских до мо ва, пра те ћи ода бра не па ра ме тре, а на 
осно ву „су бјек тив них“ про це на уче сни ка у про це си ма. Пре ли ми-
нар ни ре зул та ти спро ве де ног пи лот ис тра жи ва ња по ка за ли су да је 
стан дард до бра по ла зна осно ва те да би мо гао би ти при мен љив уз 
од ре ђе не мо ди фи ка ци је. Оце њи ва ње ри зи ка по прин ци пу ком пле-
мен тар них ин ди ка то ра ква ли та тив ног ти па, уз до да ва ње кван ти та-
тив них по по тре би (мер љи вих се то ви ма ис ка за), сле де ћи кон цеп те 
де фи ни са не стан дар дом СРПС А.Л2.002:2008 је при мен љи во на 
обра зов но-вас пит ни си стем. 

ИН ФОР МА ТИЧ КИ РИ ЗИ ЦИ  
У ОБРА ЗОВ НО-ВАС ПИТ НИМ УСТА НО ВА МА

Ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је пред ста вља ју 
ве о ма осе тљи ву ин фра стук ту ру шко ле, те се на њих мо ра обра ти-
ти по себ на па жња при ли ком иден ти фи ка ци је и про це не кри тич них 
шти ће них вред но сти.16) У до ма ћој и стра ној ре ле вант ној ли те ра ту-
ри из обла сти без бед но сти и за шти те ра чу нар ских си сте ма мо гу 
се про на ћи број не кла си фи ка ци је прет њи ин фор ма ци о но-ко му ни-
ка ци о ној тех но ло ги ји, из вр ше не на осно ву раз ли чи тих кри те ри ју-
ма.17) Јед ну од те шко ћа при ли ком сва ког по ку ша ја кла си фи ка ци је 
пред ста вља чи ње ни ца да је број прет њи ко је мо гу угро зи ти ин-
фор ма ци о ни си стем прак тич но нео гра ни чен, због че га их је и не-
мо гу ће све пред ви де ти. За то иден ти фи ка ци ја прет њи зах те ва на-
гла ше ну опре зност из про стог раз ло га што се че сто прет ња ко ја 

16) Don Phil pott, Mic hael W. Ku en stle, Edu ca tion fa ci lity se cu rity hand bo ok, Go vern ment In sti-
tu tes, Plymo uth, 2007.

17) Ви де ти ши ре: Ду шан Ве ла ше вић, „За шти та по да та ка у ра чу нар ским си сте ми ма“, In fo 
Sci en ce, Бе о град, бр. 4(1), 1996; Сло бо дан Пе тро вић, Ком пју тер ски кри ми нал, МУП Р. 
Ср би је, Бе о град, 2001; Дра ган Пле ско њић, Не ма ња Ма чек, Бо ри слав Ђор ђе вић, Мар ко 
Ца рић, Си гур ност ра чу нар ских си сте ма и мре жа, Ми кро књи га, Бе о град, 2007.
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ни је би ла иден ти фи ко ва на мо же по ка за ти ка та стро фал ном. Из тог 
раз ло га се по ста вља и пи та ње из бо ра аде кват ног ме то до ло шког 
при сту па, по себ но што у ве зи са овим про бле мом ни на ни воу те-
о ри је још увек не по сто ји је дин стве но ми шље ње, ни ти из гра ђе но 
је дин стве но ре ше ње.18) 

Са дру ге стра не, раз вр ста ва ње прет њи у гру пе ко је, у из ве-
сном сми слу, пред ста вља ју ло гич ке це ли не је сте не из бе жно јер 
омо гу ћу је њи хо ву ана ли зу, што је нео п хо дан ко рак за фор му ли са-
ње сва ке по ли ти ке за шти те. 

У схе мат ском при ка зу ко ји сле ди (Схе ма бр.1) по ну ди ли смо, 
на осно ву уви да у до са да шња ис тра жи ва ња, ве ру је мо, јед ну од 
пот пу ни јих кла си фи ка ци ја без бед но сних прет њи ин фор ма ци о ним 
си сте ми ма.

Схема бр. 1:  
Класификација претњи информационим системима

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕТЊЕ

 

Виша сила
• Пожари 

• Поплаве 

• Земљотреси  

Људски
 
фактор

 

 са  атрибутом 

 
ненамерности

 

Људски фактор
  

са атрибутом
 

намерности
 

Грешке у
 пројектовању 

• Хардвера 

• Софтвера  

Грешке у
коришћењу
рачунарских

система

 
  

  
  

Физички напади  
 

• Саботаже 

• Вандализам 

• Ратна разарања 

 
 
Сајбер претње   

 

 
 Електронски

напади
 

 
 

 

Кварови 

Тра ди ци о нал ни по јав ни об ли ци прет њи ин фор ма ци о ним си-
сте ми ма, свр ста ни у ка те го ри је „ви ша си ла“, „ква ро ви“, „људ ски 
фак тор са атри бу том не на мер но сти“ и део ску па „људ ски фак тор 
са атри бу том на мер но сти“, ко ји об у хва та „фи зич ке“ и „елек трон-
ске“ на па де, исто риј ски по сма тра но, по зна ти су струч ња ци ма на 
по љу без бед но сти и за шти те ин фор ма ци о них си сте ма. За раз ли-
ку од њих, но ви по јав ни об ли ци прет њи, на зва ни „сај бер прет ње“, 
још ни су чак ни иден ти фи ко ва ни у пот пу но сти јер се њи хов број, 
као и по јав ни об ли ци, не пре ста но уве ћа ва ју. 

18) Не над Пут ник, Сај бер про стор и без бед но сни иза зо ви, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 
2009, стр. 67.
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У до са да шњим ис тра жи ва њи ма у под руч ју сај бер без бед но-
сти, без бед но сне прет ње у сај бер про сто ру нај че шће су по и сто ве-
ћи ва не са сај бер на па ди ма тех нич ког ти па и оним на па ди ма у сај-
бер про сто ру ко ји се за сни ва ју на об ма њи ва њу дру гих ко ри сни ка 
сај бер про сто ра и зло у по тре би њи хо вог по ве ре ња. Под на па ди ма 
тех нич ког ти па под ра зу ме ва ју се на па ди за сно ва ни на упо тре би 
ма ли ци о зних про гра ма (mal wa re) као што су: ви ру си, цр ви, тро-
јан ци итд., као и на па ди усме ре ни на ди стри бу и ра ну оп струк ци ју 
услу га (di stri bu ted de nial of ser vi ce − DDoS). У ка те го ри ју на па да 
ко ји се за сни ва ју на об ма њи ва њу дру гих ко ри сни ка сај бер про сто-
ра и зло у по тре би њи хо вог по ве ре ња уоби ча је но се свр ста ва тзв. 
со ци јал ни ин же ње ринг (so cial en gi ne e ring) и фи шинг (phis hing) 
као ње го ва неј че шће ко ри шће на тех ни ка.19)  

Ка да ци ља на по пу ла ци ју школ ског уз ра ста овај вид зло у по-
тре бе се нај че шће спро во ди кроз фор му по ли тич ке и иде о ло шке 
ма ни пу ла ци је мла ди ма.20) Из тог раз ло га ка те го ри ји без бед но сних 
прет њи у сај бер про сто ру, осим већ по ме ну та два аспек та сај бер 
на па да, при пи су је мо и пот ка те го ри ју „зло у по тре ба сај бер про сто-
ра као сред ства ма сов не ко му ни ка ци је“, као по себ ну вр сту прет њи, 
с об зи ром на њи хов де струк тив ни по тен ци јал у од но су на по је дин-
це и дру штво у це ли ни. У сле де ћем схе мат ском при ка зу (Схе ма бр. 
2) по ку ша ли смо да, на осно ву уви да у до са да шња ис тра жи ва ња, 
али и вла сти тих за па жа ња, гра фич ки пред ста ви мо јед ну, по на шем 
ми шље њу, си сте ма тич ни ју кла си фи ка ци ју без бед но сних прет њи у 
сај бер про сто ру. 

На па ди на ра чу нар ске си сте ме и мре же, као и зло у по тре-
ба са др жа ја ко ји су у њи ма по хра ње ни и ин те лек ту ал не сво ји не, 
ин кри ми ни са ни су до ма ћом нор ма ти вом у обла сти ви о ко тех но ло-
шког кри ми на ли те та - Кри вич ним за ко ни ком Ре пу бли ке Ср би је и 
За ко ном о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на за бор бу 
про тив ви со ко тех но ло шког кри ми на ла21), али и дру гим за ко ни ма 
у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји на по сре дан на чин тре ти ра ју ову област 
(За кон о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја-
њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ко руп ци је и дру гих по себ но те шких 

19) Ibid., стр. 87.

20) Бо рис Кор дић, Не над Пут ник, „Дру штве не мре же на ин тер не ту и без бед ност уче ни ка“, 
у збор ни ку: Без бед но сни ри зи ци у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма (уред ни ци: Бран-
ки ца По по вић-Ћи тић, Сла ђа на Ђу рић, Же ли мир Ке ше то вић), Фа кул тет без бед но сти, 
Бе о град, 2012, стр. 203-223. 

21) Сл. гла сник РС, бр. 61/05, 104/09.
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кри вич них де ла,22) За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма,23) За кон о 
елек трон ским ко му ни ка ци ја ма,24) За кон о елек трон ском пот пи су,25) 
За ко ник о кри вич ном по ступ ку,26) За кон о за шти ти по тро ша ча,27) 
За кон о огла ша ва њу,28) За кон о ин фор ма ци о ном си сте му Ре пу бли ке 
Ср би је,29) За кон о за шти ти по да та ка о лич но сти30)).

Схема бр. 2:  
Класификација безбедносних претњи у сајбер простору

 У од но су на наш пред мет ис тра жи ва ња, и на циљ ко ји се 
же ли по сти ћи – про јек то ва ње ин те грал ног си сте ма за шти те обра-
зов но-вас пит них уста но ва, би ло би ко ри сно и свр сис ход но фор му-
ли са ти и при ме ни ти ме то до ло ги ју ко ја би на јед но о бра зан на чин 

22) Сл. гла сник РС, бр. 42/02 , 27/03 , 39/03 , 67/03 , 29/04 , 58/04 - др. за кон, 45/05 , 61/05 , 
72/09 , 72/11 - др. за кон, 101/11 - др. за кон).

23) Сл. гла сник РС, бр. 104/09, 99/11.

24) Сл. гла сник РС, бр. 44/10.

25) Сл. гла сник РС, бр. 135/04.

26) Сл. гла сник РС, бр. 72/11, 101/11.

27) Сл. гла сник РС, бр. 73/10.

28) Сл. гла сник РС, бр. 79/05.

29) Сл. гла сник РС, бр. 12/96.

30) Сл. гла сник РС, бр. 97/08, 104/09 - др. за кон, 68/12 – УС.



Зоран Ћ. Кековић, Ненад Р. Путник Политика заштите  образовно-...

225

ка те го ри зо ва ла ши рок спек тар ра зно вр сних без бед но сних прет њи 
и ри зи ка обра зов но-вас пит ним уста но ва ма. Та кву ме то до ло ги ју је 
по ну ди ла гру па ауто ра у по ме ну том члан ку „Про бле ми иден ти фи-
ка ци је и кла си фи ка ци је без бед но сних ри зи ка у шко ла ма“. 

Ува жа ва ју ћи по ме ну ти при ступ гру пе ауто ра, и без бед но сне 
прет ње ко је ци ља ју ин те гри тет ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них 
си сте ма, као и оне ко је те же да на ру ше ин те гри тет њи хо вих ко-
ри сни ка мо гу се свр ста ти у јед ну од че ти ри пред ви ђе не  пот кла-
се. Уко ли ко би био при хва ћен ова кав при ступ кла си фи ка ци ји, на 
се ман тич кој рав ни би, у ци љу уса гла ша ва ња при сту па и нор ми-
ра ња ове обла сти, би ло оправ да но уво ђе ње пој ма ин фор ма тич ки 
ри зи ци. Под њим би се, да кле, под ра зу ме ва ли и они ри зи ци ко ји 
се ве зу ју за „ви шу си лу“, „ква ро ве“, „људ ски фак тор са атри бу том 
не на мер но сти“ као и они ко ји се од но се на раз ли чи те ви до ве зло у-
по тре бе ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је у фи зич ком и 
вир ту ел ном све ту, без об зи ра на то да ли су оне у ва же ћем кри вич-
ном за ко но дав ству про гла ше не кри вич ним де ли ма.31) 

МО ГУЋ НОСТ УНА ПРЕ ЂЕ ЊА СТАНДАРДА 
СРПС А.Л2.002:2008 - ИН ФОР МА ТИЧКИ 
РИЗИ ЦИ У ОБРА ЗОВ НО-ВАС ПИТ НОМ 

СИСТЕ МУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Про цес им пле мен та ци је стан дар да у прак си под ра зу ме ва 
спро во ђе ње ве ћег бро ја ак тив но сти ко је су са став ни део про це не 
ри зи ка. Ме ђу та кве ак тив но сти спа да и спро во ђе ње ан ке та ка ко би 
се до шло до све о бу хват ног са зна ња о без бед но сним ри зи ци ма ко ји 
су при сут ни у ор га ни за ци ји. Осим то га, јед ном при ме ње ни стан-
дард под ра зу ме ва и пе ри о дич но ан ке ти ра ње за по сле них у ор га ни-
за ци ји – ева лу а ци ју стан дар да, што пред ста вља је дан вид кон тро ле 
ис пу ње но сти стан дар да.

У на ме ри да по дроб ни је про це ни мо мо гућ ност про ши ре ња 
стан дар да СРПС А.Л2.003 ка те го ри јом ин фор ма тич ких ри зи ка, по-
ку ша ли смо да са чи ни мо упит ник ко ји би ис пи тао ста во ве уче ни ка 
о ин фор ма тич ким ри зи ци ма у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма. 
За тим смо упит ник те сти ра ли у пи лот ис тра жи ва њу ко јим су об у-

31) Пој мо ви сај бер прет ња и сај бер ри зик су ши ри по оби му од пој ма сај бер кри ми нал 
бу ду ћи да они ре фе ри ра ју и на ин кри ми ни са не рад ње али и на оне ко је у ва же ћим кри-
вич ним за ко ни ци ма још увек ни су про гла ше не кри вич ним де ли ма. Ово по ја шње ње је 
нео п ход но узе ти у об зир ка ко би се из бе гле се ман тич ке за бу не.
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хва ће на три до ма уче ни ка сред њих шко ла ка ко би смо са зна ли њи-
хо ве ста во ве о при сут но сти и зна ча ју ових ри зи ка. 

Ме то до ло шки оквир ис тра жи ва ња

Оп шти циљ пи лот ис тра жи ва ња је био да се утвр ди тре нут но 
ста ње ин фор ма тич ких ри зи ка јед ног де ла обра зов но-вас пит ног си-
сте ма – уче нич ких сред њо школ ских до мо ва, пра те ћи ода бра не па-
ра ме тре, на осно ву „су бјек тив них“ про це на уче сни ка у про це си ма 

Ди стинк ци ја ка рак те ри сти ка узор ка је ура ђе на на ни воу по ла 
и уз ра ста, као струк ту рал них де тер ми нан ти. Пра те ћи ста ти стич ке 
по дат ке у Ре пу би ци Ср би ји утвр ђен је при бли жан од нос му шког и 
жен ског по ла (49%:51%) у стра ту му, а на ме ра код уз ра сне струк ту-
ре је би ла да мла ђих ис пи та ни ка (1. или 2. раз ред сред ње шко ле) 
бу де при бли жно исто као и ста ри јих (3. или 4. раз ред сред ње шко-
ле) – 54% : 46%.

При ме ном ода бра них ста ти стич ко-ана ли тич ких ме то да (де-
скрип ци ја пу тем кон фи гу ра ци је по ја ве и хо мо ге но сти и ин фе рен-
ци јал на ста ти сти ка на ни воу те сти ра ња хи по те зе пу тем т-те ста 
сред њих вред но сти) су ква ли та тив но из ра же на ми шље ња ре спон-
де на та пре во ђе на у кван ти та тив но из ра же не по ка за те ље. 

Као не по сред но сред ство за еви ден ти ра ње ста во ва ис пи та-
них ли ца ко ри шћен је ан кет ни упит ник. По да ци су при ку пље ни 
ме то дом ан ке ти ра ња ли цем у ли це. Пр ви део упит ни ка, ба зи ран на 
за тво ре ним пи та њи ма, са оце на ма у ви ду Ли кер то ве ска ле (1 – пот-
пу но се сла жем, 2 – сла жем се, 3 – нео о длу чан сам, 4 – не сла жем 
се, 5 – уоп ште се не сла жем) са др жао је сет од че тр де сет тврд њи, 
док је у дру гом де лу ис пи та ни ци ма да та мо гућ ност да у фор ми 
отво ре ног од го во ра, сво је вр сног ко мен та ра на те ма ти ку/упит ник, 
до пи шу сво ја за па жа ња.

Узо рак је об у хва тио 163 ре спон ден та, а са мо те рен ско ис тра-
жи ва ње оба вље но је у пе ри о ду 03.09.- 17.09. 2012. У ци љу ефи ка-
сне ана ли зе по да та ка фор ми ра на је елек трон ска ба за по да та ка у 
ко ју су еви ден ти ра ни сви при ку пље ни по да ци, а по том је из вр ше на 
њи хо ва ну ме рич ка об ра да. По ка за те љи ма де скрип тив не и де лом 
ин фе рен ци јал не ста ти сти ке ин ди ко ва не су све оце не и ста во ви ис-
пи та ни ка. 

Пре глед ре зул та та ис тра жи ва ња и за кључ ци

Ди стри бу ци ја од го во ра ис пи та ни ка на ис каз: Уче ни ци у до му 
мо гу по ста ти жр тве кри ми на ла и дру гих зло у по тре ба ко је се из-
во де пу тем Ин тер не та
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уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам

слажем се

потпуно се слажем 

Иако нај ве ћи број ис пи та ни ка (48%) сма тра да уче ни ци у до-
му не мо гу по ста ти жр тве кри ми на ла и дру гих зло у по тре ба ко је се 
из во де пу тем Ин тер не та, по да так да 32% уче ни ка сма тра да мо же 
по ста ти жр тва кри ми на ла и дру гих зло у по тре ба у сај бер про сто ру 
ни ка ко ни је ста ти стич ки за не мар љив. Та ко ђе, зна ча јан је број нео-
д луч них ис пи та ни ка ко ји чи не 20% од укуп ног бро ја. Тре ба има ти 
у ви ду да оп шта сли ка о нео д луч но сти ис пи та ни ка (сред ња оце на 
2.74) ни је ре пре зен та тив на, јер је ко е фи ци јент ва ри ја ци је ви сок и 
из но си 46%, као и стан дард на де ви ја ци ја ко ја из но си 1.27. 

Ди стри бу ци ја од го во ра ис пи та ни ка на ис каз: Уче ни ци су до-
вољ но оба ве ште ни о опа сно сти ма од кри ми на ла и дру гих зло у по-
тре ба ко је се из во де пу тем Ин тер не та

уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам

слажем се

потпуно се слажем 

За бри ња ва ју ће је да 24% уче ни ка ми сли ка ко не ма до вољ-
но ин фор ма ци ја о опа сно сти ма у сај бер про сто ру. По но во се ја-
вља си ту а ци ја ви со ког сте пе на нео д луч но сти ис пи та ни ка, где се 
та ко из ја шња ва њих 21%. Про сеч на оце на од 3.38 по ка зу је упра во 
по ме ну ти став, али ни је по зда на сли ка по пу ла ци је, јер су ви со ке 
вред но сти и стан дард не де ви ја ци је (1.20) и ко е фи ци јен та ва ри ја-
ци је (36%). Узи ма ју ћи у об зир овај по да так, мо же мо за кљу чи ти ка-
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ко го то во по ло ви на уче ни ка не твр ди да је до вољ но оба ве ште на о 
ри зи ци ма ко ри шће ња Ин тер не та. 

Ди стри бу ци ја од го во ра ис пи та ни ка на ис каз: Сма трам да би 
бо ља оба ве ште ност уче ни ка зна чај но сма њи ла опа сност од зло у-
по тре ба и кри ми на ла пу тем Ин тер не та

уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам

слажем се

потпуно се слажем 

Ве ћи на ис пи та ни ка (63%) сма тра да би бо ља оба ве ште ност 
уче ни ка зна чај но сма њи ла опа сност од зло у по тре ба и кри ми на ла 
пу тем Ин тер не та, али по но во са зна чај но ви со ким сте пе ном нео д-
луч но сти код ис пи та ни ка (23%). Про сеч на вред ност од 3.56 мо же 
се сма тра ти по у зда ном, иако са гра нич ном вред но шћу (стан дард на 
де ви ја ци ја 1.06; ко е фи ци јент ва ри ја ци је 30%).

Ди стри бу ци ја од го во ра ис пи та ни ка на ис каз: Сма трам да 
би бо ља оба ве ште ност вас пи та ча зна чај но сма њи ла опа сност од 
зло у по тре ба и кри ми на ла пу тем Ин тер не та

уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам

слажем се

потпуно се слажем 
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Ве ћи на ис пи та ни ка (53%) сма тра да би бо ља оба ве ште ност 
вас пи та ча зна чај но сма њи ла опа сност од зло у по тре ба и кри ми на ла 
пу тем Ин тер не та, а ве ли ки је број нео д луч них ис пи та ни ка по овом 
пи та њу, чак 30% њих. Сред ња вред ност од 3.43 ука зу је упра во на 
не до ста так ста ва ис пи та ни ка по по ме ну том ис ка зу, али ни је по зда-
ни ре пре зент се ри је по да та ка, јер је стан дард на де ви ја ци ја 1.09, а 
ко е фи ци јент ва ри ја ци је 32%. На не рав но мер ну рас по де лу по себ но 
ути че чак 30% нео д луч них ис пи та ни ка.

Ди стри бу ци ја од го во ра ис пи та ни ка на ис каз: Ја сам био жр-
тва сај бер на си ља (уз не ми ра ва ња, вре ђа ња, про га ња ња и кле ве-
та ња на Ин тер не ту и дру штве ним мре жа ма)

уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам

слажем се

потпуно се слажем 

Ин ди ка ти ван је по да так да је 7% ис пи та ни ка из ја ви ло ка ко је 
би ло жр тва сај бер на си ља. Ме ђу тим, ко на чан став о овом про бле-
му мо же мо да за у зме мо тек на кон ана ли зе сле де ћег од го во ра.

Ди стри бу ци ја од го во ра ис пи та ни ка на ис каз: Сма трам да не 
бих по стао жр тва сај бер на си ља да сам био бо ље ин фор ми сан о 
опа сно сти ма ко је вре ба ју Ин тер не том

уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам

слажем се

потпуно се слажем 
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Го то во исти про це нат као у прет ход ном од го во ру сна жно 
по др жа ва тврд њу да би до дат на еду ка ци ја зна чај но сма њи ла опа-
сност од сај бер на си ља. Уз то, за ни мљи во је да још 16% ис пи та-
ни ка уви ђа по тре бу за до дат ном еду ка ци јом, што го во ри да је број 
оних ко ји пре по зна ју опа сно сти ко је про из ла зе из не ин фор ми са но-
сти зна чај но ве ћи од бро ја оних ко ји су би ли жр тве сај бер на си ља. 
Тре ба узе ти у об зир и чи ње ни цу да став ис пи та ни ка ни је хо мо ген 
- сред ња вред ност од 2.24 не пред ста вља аде кват но ком плет ну се-
ри ју по да та ка, јер је ви сок ко е фи ци јент ва ри ја ци је и из но си 60%, а 
стан дард на де ви ја ци ја је 1.34.

Ди стри бу ци ја од го во ра ис пи та ни ка на ис каз: Не ки ма од мо-
јих дру го ва је укра де на ло зин ка за при ступ e-mail-у, дру штве ној 
мре жи или про гра му за „че то ва ње“

уопште се не слажем не слажем се неодлучан сам

слажем се потпуно се слажем 

Ве ћи на ис пи та ни ка (51%) на во ди да зна за слу ча је ве да је 
њи хо вим дру го ви ма укра де на ло зин ка за при ступ e-mail-у, дру-
штве ној мре жи или про гра му за че то ва ње. 

Ди стри бу ци ја од го во ра ис пи та ни ка на ис каз: Сма трам да 
кра ђа ло зин ке или вир ту ел ног иден ти те та на дру штве ној мре жи 
мо же ство ри ти ре ал ну опа сност по уче ни ка (фи зич ка опа сност, 
на ру ша ва ње пси хич ког ин те гри те та)



Зоран Ћ. Кековић, Ненад Р. Путник Политика заштите  образовно-...

231

уопште се не слажем

не слажем се

неодлучан сам

слажем се

потпуно се слажем 

Ве ћи на ис пи та ни ка (73%) сма тра да кра ђа ло зин ке или вир-
ту ел ног иден ти те та на дру штве ној мре жи  мо же да ство ри ре ал ну 
опа сност по уче ни ка (фи зич ка опа сност, на ру ша ва ње пси хич ког 
ин те гри те та). На ве де ни по да так сма тра мо ве о ма ва жним. Ипак, 
про сеч на оце на од 3.93 не мо же се сма тра ти по у зда ним ре пре зен-
том се ри је по да та ка, јер је стан дард на де ви ја ци ја 1.20 и ко е фи ци-
јент ва ри ја ци је 31%.

Су ми ра ју ћи ре зул та те на шег ис тра жи ва ња, мо же мо да кон-
ста ту је мо ка ко ин фор ма тич ки ри зи ци пред ста вља ју ре ал ну прет њу 
са вре ме ном обра зов но-вас пит ном си сте му јер их уче ни ци пре по-
зна ју као озби љан и не за не мар љив без бед но сни ри зик. 

Zoran C. Kekovic, Nenad R. Putnik

PROTECTION POLICIES OF THE EDUCATIONAL  
SYSTEM - ANALYSIS AND SUGGESTIONS FOR  

IMPROVING

Summary
This pa per is de di ca ted to the analyses of the po li ti cal ap pro ac-

hes and le gi sla ti ve fra me work in the do main of se cu rity risks in  the 
school en vi ron ment. The aut hors pre sent, cri ti ci ze and analyze stan-
dards, po li tics and le gal acts and sug gest con cre te ide as and ap pro ac hes 
that co uld im pro ve pro ces ses of iden ti fi ca tion, analyses and as ses sment 
of the se cu rity risks in scho ols. Ha ving that on mind, the aut hors sug-
gest the adop tion of a uni que met ho do lo gi cal in stru ment for as ses sment 
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of se cu rity risk - the na ti o nal stan dard SRPS A.L2:003. Si mul ta ne o usly, 
the aut hors pro po se re de fi ni tion of this in stru ment in cer tain do ma ins, 
trying to adjust it to the ne eds of  con tem po rary  edu ca ti o nal system. 
The ca te gory of IT risks sho uld, by the aut hors opi nion, be ca me the 
im por tant part of the risk as ses sment  stan dard.  Fin naly, the aut hors 
con duc ted em pi ri call study among high school stu dents, con fir ming the  
hypot he ses abo ut the re a lity and im por tan ce of IT risk in mo dern so ci-
ety, espe ci ally among school-age youth.
Key Words: protection policies of the educational system, security risk, risk 

assessment, information risks, national standard SRPS A.L2:003
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За кон о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни-

зо ва ног кри ми на ла, ко руп ци је и дру гих по себ но те шких кри вич них де ла 
(Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/02 , 27/03 , 39/03 , 67/03 , 29/04 , 58/04 - др. 
за кон, 45/05 , 61/05 , 72/09 , 72/11 - др. за кон, 101/11 - др. за кон)

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња (Слу жбе ни гла сник РС, 
бр. 72/09, 52/11).

За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Слу жбе ни лист СФРЈ-
Ме ђу на род ни уго во ри, бр.15/90.

За кон о пре кр ша ји ма (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 101/05 и 116/08).

Resume
Con si de ring the exi sting se cu rity po li ci es in edu ca ti o nal system, 

ex pres sed thro ugh le gal acts and the do mi nant the o re ti cal ap pro ac hes, 
the aut hors ha ve re cog ni zed the need for a ho li stic ap pro ach to the pro-
blem of edu ca ti o nal system se cu rity. Ha ving this on mind, they pro po se 
the adop tion of a com mon met ho do lo gi cal in stru ment for as ses sment 
of se cu rity risks in scho ols, along with its ex pan si on and adap ta tion to 
the ne eds of edu ca ti o nal system. Star ting from this idea, the aut hors ha-
ve con duc ted em pi ri cal re se arch that has con fir med the pre sen ce of IT 
risks among school youth. Iden tifying re le vant and va lid in di ca tors on 
the ba sis of which the system of me a su ra ble out co mes can be esta blis-
hed, in di ca ted the fol lo wing con clu si ons in the area of IT risks:
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– Stu dents, as well as edu ca tors / te ac hers/ em ployed in edu ca-
ti o nal in sti tu ti o nes, are not suf fi ci ently edu ca ted on the key 
ele ments of ma na ging IT risks. 

– The ma jo rity of re spon dents be li e ve that cyber cri me is a 
real dan ger be ca u se, ac cor ding to the ir as ses sment, the se cu-
rity me a su res are not suf fi ci ent. The re spon dants al so be li e-
ve that tra i ning and edu ca tion in this do main are very im por-
tant.

– Most stu dents con si der them sel ves suf fi ci ently in for med 
abo ut the dan gers of the In ter net usa ge (cri me, dif fe rent 
types of abu se), but al so be li ve that ad di ti o nal edu ca tion in 
the area co uld sig ni fi cantly re du ce or pre vent risks that ari se 
in the cyber spa ce.

Con si de ring the struc tu re and type of the qu e sti on na i re that ha ve 
been used in this study, the aut hors con clu ded:

– The Li kert sca le,  that in clu des the sta te ment "I am un de ci-
ded" as one of the op ti ons, is not ap pro pri a te for the youn ger 
po pu la tion when it co mes to to pics that they are not tho ro-
ughly fa mi li ar with or/and when the pro cess is not very well 
pre pa red pre vi o usly.

– The use of qu e sti on na i res with the do mi nant cho i ce qu e sti-
ons is ap pro pri a te for the ne eds of risk as ses sment in the 
fi eld of se cu rity.

– As ses sment of risk ba sed on the prin ci ple of com ple men tary 
in di ca tors of qu a li ta ti ve type, with the ad di tion of qu an ti ta ti-
ve as ap pro pri a te (me a su ra ble sets of te sti mony), fol lo wing 
the con cepts de fi ned in the stan dard SRPS A.L2.003, with 
the in clu sion of the IT risks, is ap pli ca ble to the edu ca ti o nal 
system. 

* Овај рад је примљен 10. фебруара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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НАРОДНA И ФИЛОЗОФСКA МУ ДРОСТ 
У ДЕ ЛУ КСЕ НИ ЈЕ АТА НА СИ ЈЕ ВИЋ*

Са же так
У овом ра ду аутор на сто ји да ап стра ху је основ не ста во ве К. 

Ата на си је вић о тво ре ви на ма срп ског на род ног ду ха и еле мен ти ма 
њи хо ве фи ло зо фич но сти. Про ми шља се ми са о на по зи ци ја К Ата-
на си је вић o те о рет ској мо гућ но сти срп ског кул тур ног на сле ђа да 
по ста не осно ва кон сти ту и са ња са мо свој не фи ло зоф ске ори јен та-
ци је. Аутор ис ти че зна чај K. Ата на си је вић у са гле да ва њу вред но-
сти на род ног ства ра ла штва и мо гућ но сти ње го вог про жи ма ња са 
фи ло зо фи јом, али и ука зу је на по те шко ће на род ног ду ха да се са 
ни воа ис ку стве не не по сред но сти, уз диг не до ја сно ар ти ку ли са ног 
филозо фск oг из ра за.
Kључне ре чи: на род ни дух, фи ло зо фи ја, ути цај, му дрост, К. Ата на си је вић

К. Ата на си је вић се са по себ ним пи је те том од но си ла пре ма 
срп ском на род ном ства ра ла штву као зна чај ном де лу на ци о нал ног 
и европ ског кул тур ног на сле ђа. Сма тра ла је, да су ње го ви умет-
нич ки и књи жев ни до ме ти у до вољ ној ме ри осве до че ни, али да 
је ње гов фи ло зоф ски ка рак тер не до вољ но ра све тљен за хва љу ју ћи, 
пре све га, не до стат ку фи ло зо фо ске на стро је но сти ис тра жи ва ча. У 
свом раз гра на том и обим ном фи ло зоф ском опу су, она је ве ли ки део 
сво јих те о рет ских ис тра жи ва ња по све ти ла овом пи та њу. За раз у-
ме ва ње на чи на по и ма ња од но са на род не и фи ло зоф ске му дро сти, 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр.179036 (2011-2014) Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, фи нан сиј ски по др жан од  Министарствo про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је
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нео п ход но је по ћи од ње не кон цеп ту а ли за ци је „но ве фи ло зо фи је,“ 
ко ја је са др жа ла зах тев за пре по род у „древ ној ле по ти и пу но ћи“, 
тј. за об на вља њем је дин ства „ум не ми са о но сти, пе снич ке све жи-
не и ре ли гиј ске ми стич но сти“1) Ука зу ју ћи на опа сност ре ду ко ва ња 
фи ло зоф ске ми сли на чи сте, спе ку ла тив но – ап стракт не кон струк-
ци је, за тво ре не у ви со ко пар не пој мов не си сте ме осло бо ђе не жи ве 
ве зе са ду хом, она је ра ди ла на афир ма ци ји фи ло зо фи је ко ја би 
по ред ло го сне ди мен зи је са др жа ла и ми стич ну. По ла зе ћи од то га 
да је за да так фи ло зо фи је да чо ве ку пру жи осло нац у ре ша ва њу пи-
та ња сми сла жи во та, К. Ата на си је вић је у срп ском на род ном ства-
ра ла штву на ла зи ла мо гућ ност за кон сти ту и са ње јед не прак тич не, 
жи вот не фи ло зо фи је. 

За раз ма тра ње од но са на род не и фи ло зоф ске му дро сти нео-
п ход но је нај пре њи хо во пој мов но од ре ђе ње. У на шем кул тур ном 
ства ра ла штву по сто је ра зни об ли ци ис по ља ва ња ду хов ног жи во та 
као што су: усме на и пи са на књи жев ност, прак тич на му дрост, на-
род не умо тво ри не, бо го сло вље итд. Ма ко ли ку ва жност при да ва ли 
ства ра о ци ма та квих  ду хов них тво ре ви на, по ста вља се пи та ње да 
ли их мо же мо сма тра ти но си о ци ма фи ло зоф ске тра ди ци је? Ва лид-
но од ре ђе ње пој ма фи ло зо фи је зах те ва ње но  ди фе рен ци ра ње од 
оста лих, срод них, ду хов них обла сти.

Ње но ети мо ло шко зна че ње иако, ве о ма бли ско од ре ђу је ње-
ну при ро ду, још увек не са др жи свој ство ко јим се она стро го одва ја 
од дру гих ду хов них обла сти, јер тежњакаистини,  по кре тач је 
мно гих, не са мо фи ло зоф ских тра жи те ља нај ви ших зна ња, већ и 
на уч ни ка, пе сни ка, бо го сло ва. Њи хов „ду хов ни ерос“ ко јим су во-
ђе ни у сво јим пе снич ким на дах ну ћи ма, ми стич ним от кро ве њи ма 
и не по сред ним са гле да ва њи ма, и ко ји ни је за не мар љив у ути ца ју 
на уоб ли ча ва ње мно гих фи ло зоф ских иде ја, не но си ка рак тер фи-
ло зоф ске исти не, јер ова, да би оства ри ла уни вер зал ност и це ло ви-
тост на ко ју пре тен ду је, мо ра уз ди ћи пред мет свог про ми шља ња до 
ни воа пој мов но - ар ти ку ли са ног из ра за.

Уко ли ко фи ло зо фи ју схва ти мо као ап стракт но, спе ку ла тив-
но, дис кур зив но и ме то дич ко ми шље ње, да кле, ми шље ње ко је се 
ус по ста вља те о рет ским, ло гич ко - ра зло жним др жа њем ума и кри-
тич ким од но сом пре ма пред ме ту ис тра жи ва ња, он да је мо ра мо 
дис тан ци ра ти од оног де ла ду хов не тра ди ци је ко ја но си обе леж-
је здра во ра зум ске па ме ти, при род не би стри не ума, вр ца вог ду ха и 
ис ку стве не све сти. Не тре ба гу би ти из ви да чи ње ни цу да је јед на 
од до ми нант них цр та на шег на ци о нал ног ду ха „ми стич но и емо ци-

1) Ата на си је вић, К., Мистицизамирационализам, Бе о град СКГ, бр. 2, стр. 4, 1928
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о нал но до жи вља ва ње све та“, ко је је ве о ма плод но ути ца ло на умет-
нич ко ства ра ла штво и ре ли ги о зну по све ће ност, али, и до ве ло до 
из ве сних не до у ми ца ка да је у пи та њу ка рак тер срп ске фи ло зо фи је.

К. Ата на си је вић је, по узо ру на хе лен ску ду хов ну тра ди ци ју, 
фи ло зо фи ју схва та ла као ак тив ност ду ха ко ја се не сме све сти на 
функ ци ју ра зу ма и фор му ло гич ко - спе ку ла тив ног ума, већ ко ја 
спо соб ност дис кур зив ног ми шље ња тре ба да об је ди ни са ин ту и-
тив но – до жи вљај ним мо ћи ма, да би кроз то је дин ство из ра зи ла 
пу но ћу све та и жи во та. Уз то, да ју ћи при мат прак тич ном уму, она 
је су шти ну и сми сао фи ло зо фи је из ве ла из окви ра чи сте ми са о не 
ак тив но сти ду ха и уз ди гла је на ни во раз бо ри тог де ла ња.

КРА ТАК ИСТО РИЈ СКИ ПРЕ ГЛЕД

Пи та ње од но са и ста ту са на ше на род не епи ке и фи ло зо фи је 
пр ви је на го ве стио Ми лан Ку јун џић Абер дар (1842—1893)  не ка-
да шњи пре да вач фи ло зо фи је на Ве ли кој шко ли. Он је фи ло зо фи-
ју, на ро чи то њен прак тич ни пра вац за по чет са До си те јем, сма трао 
„про ду же њем на род ног ства ра ла штва“.2) Ње гов уче ник Ми лош 
Ми ло ва но вић (1850-1924) je у на род ној му дро сти ви део  „узор ни 
об лик на ше фи ло зо фи је“. Сво јим ста вом: „Не ма ни јед не, ни на уч-
не ни фи ло зо оф ске исти не у мо дер ном фи ло зоф ском све ту ко ја се у 
не че му не би на ла зи ла у на шој на род ној фи ло зо фи ји“,3) он је у на-
шем на род ном ства ра лач ком ду ху ви део мо гућ ност ус по ста вља ња 
аутен тич не фи ло зо фи је. Ова кво пре тен ци о зно ува жа ва ње на род не 
му дро сти, и ње но по и сто ве ћи ва ње са „на род ном фи ло зо фи јом”, 
мо гло је по бу ди ти на ци о нал ни дух на раз вој осло бо ди лач ких те-
жњи, али ни је мо гло на ћи уте ме ље ње у са мој фи ло зо фи ји.

Овај пра вац ве о ма жи во раз ви ја и Ми лош Ђу рић (1892 – 
1967). Де ло ва ње срп ске на род не епи ке на фи ло зоф ску ми сао он 
узи ма као до ми нант ну цр ту, пре по зна тљи ву у ње ном „ко смич ком 
ду ху и прак тич ној, ху ма ни стич ко – етич кој” ди мен зи ји. Он је на 
осно ва ма хе лен ског мо де ла хе рој ског мо ра ла по ку шао да уте ме-
љи иден ти тет на ше фи ло зо фи је. На и ме, при ме ре но на шој ду хов-
ној тра ди ци ји ко ја је фор ми ра на да ле ко ви ше у ре ли ги о зно - емо-
ци о нал ном осми шља ва њу све та, не го у дис кур зив ном по и ма њу, 
сма трао је да и фи ло зо фи ја сво ју осо бе ност тре ба да по твр ди у 

2) Ку јун џић М. Философија уСрба, Бе о град, Гла сник Срп ско га уче ног дру штва, XXIX 
стр.18, 1868

3) Ми ло ва но вић, М. Философијаинаукауисторискомразвиткусвоме-философијауСр-
ба.Бе о град: Штам па ри ја Ч. Сте фа но ви ћа стр. 23, 1904
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не го ва њу та квог ду ха. „Фи ло зо фи ја ко ја не на ста је у раз де о би 
ин те лек ту ал них си ла од скри ве них из во ра ства ра ла штва, не го у 
зра че њу це лог уну тра шњег жи во та има мо гућ ност да оства ри пр-
во бит но жи во је дин ство све та и ду ха.“ 4) Овај став ја сно по ка зу је 
Ђу ри ће во ус по ста вља ње ето са као ме та – фи ло зоф ског пред ме та  
ко ји сво ју жи во твор ност цр пи из не по сред не ствар но сти и је дин-
ства свих чо ве ко вих уну тра шњих мо ћи. Ме ђу тим, ма ко ли ко наш 
на род ни етос са др жао им пли ци те херојску етику и на чел но ан-
ти ци пи рао ме та фи зич ка и ан тро по ло шка пи та ња, он не мо же би-
ти пред мет фи ло зоф ског ми шље ња, јер је оно по сво јој при ро ди 
уни вер зал ни и објек тив ни дух не сво див на на ци о нал ни. Али то не 
зна чи да се фор ми ра ње на ше фи ло зо фи је од ви ја ло из ван исто риј-
ско – на ци о нал ног окви ра и да ни је би ло по сре до ва но обе леж ји ма 
кул тур не тра ди ци је.

Тај ути цај је и Ксе ни ја Ата на си је вић до ве ла у афир ма тив-
ну ве зу са фи ло зоф ском му дро шћу сма тра ју ћи на род но ства ра ла-
штво до бром осно вом за ус по ста вља ње аутен тич не фи ло зо фи је, 
од но сно пр вим сте пе ном раз во ја си сте мат ске фи ло зо фи је.  (Ата-
на си је вић К. 1937:200). Она је твр ди ла да „те о рет ске кон цеп ци је у 
на род ним умо тво ри на ма чи не јед ну ор ган ску, им по зант ну це ли ну, 
ко ја све до чи о искон ском ме та фи зич ком на го ну на шег чо ве ка“5) Тај 
„на гон“ је он то ло шки из ве ла из „спе ци фич но сти на ше ра се“ на ла-
зе ћи пот кре пље ње за ту те зу у ди фе рен ци ра њу динарскерасе као 
по себ ног ан тро по ло шког ти па, ко ји је до био и ме ђу на род но на уч-
но при зна ње. Оце њу ју ћи му дрост ис точ них и сло вен ских на ро да 
као „ла пи дар ну, не из дво је ну из ре ли гиј ских и емо ци о нал них из ли-
ва и не до вољ но изин те лек ту а ли са ну и ве за ну...“6), К. Ата на си је вић 
је сма тра ла да је та ква му дрост, до бар те мељ за раз вој фи ло зо фи је 
ко ја „не ће би ти око ва на у пан ци ре си ло ги зма и ди ја лек тич ких мај-
сто ри ја...., ни ти за пле те на у за мра че ну и чу до ви шну тер ми но ло-
ги ју.“7). Уме сто ис кљу чи вог ло гич ког и ме та фи зич ког те о ре ти са ња 
она је за го ва ра ла пра вац ко ји ће афир ми са ти ети ку, а у окви ру ње 
јед но„чи сто на ше мо рал но ста но ви ште.“ Као аутен тич не срп ске 
ми сли о це, пра ве „прет став ни ка сво је ра се», из два ја ла је Ње го ша 
и Кне же ви ћа, чи ју је ори ги нал ност ства ра ња ви де ла у њи хо вој те-

4) Ђу рић, М., Изјугословенскефилософије–фрагменти, Пре те ча, 28. јун, 11, 1928 

5) Ата на си је вић, Ксе ни ја Практичнафилозофијанашихнароднихумотворина, Бе о град, 
СКГ, Л/5/6, стр. 445, 1937. Уп.Ата на си је вић, Ксе ни ја  Теоријскофилозофирањеунашим
народнимумотворинама, Ско пље, Хри шћан ско де ло, стр. 335. 1936

6) Ата на си је вић, К. Нашеновефилозофскеоријентације, Бе о град, Но ви ви ди ци, стр. 149, 
1928

7) Исто, 149
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жњи да се уз диг ну из над кон цеп ци ја ра ци о на ли стич ке фи ло зо фи-
је уме сто да на сто је са мо да их по бољ ша ју, и у њи хо вој же љи да 
до стиг ну ду бљу ре ал ност и истин ски је по сто ја ње ко је се уз ди же 
из над за ко на ло ги ке ( Ata na si je vic, К. 1937)

Ме ђу тим, исто ри ја срп ске фи ло зо фи је по ка зу је да та ква 
спе ци фич на фи ло зо фи ја бли ска на шим ду ша ма и на шој кул ту ри 
за сно ва на на на шем кул тур ном на сле ђу ни је фор ми ра на и да се 
раз вој срп ске фи ло зоф ске тра ди ци је мо же услов но де фи ни са ти као 
низ дис кур зив них на по ра да се ар ти ку ли шу људ ско ис ку ство жи во-
та и на ше раз у ме ва ње све та у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма 
срп ске ду хов не кул ту ре.8)

ТЕ О РЕТ СКА ЗА СНО ВА НОСТ НА РОД НЕ МУ ДРО СТИ

Да ље ис тра жи ва ње на чи на на ко је је К. Ата на си је вић про ми-
шља ла од нос на род не и фи ло зоф ске му дро сти во ди нас ње ној те зи 
да срп ска на род на му дрост прет ста вља ор ган ску це ли ну у ко јој су 
кроз је дин ствен и це ло вит до жи вљај све та ује ди ње не ме та фи зи ка, 
ети ка и ре ли ги ја. (К. Ата на си је вић, 1928, 4). Те о риј ску осно ву за 
ме та фи зич ка пи та ња, она на ла зи у схва та њи ма у на шим на род ним 
умо тво ри на ма, ко ја се од но се на пи та ња о струк ту ри све та, о Бо гу 
ко ји упра вља све ми ром и чо ве ком, о суд би ни и сре ћи људ ског ин-
ди ви ду у ма, о веч но сти, смрт но сти и спа се њу.

У ис тра жи ва њу на род них умо тво ри на К. Ата на си је вић је по-
себ ну па жњу  по све ти ла иде ји Бо га. Ка ко је, чо ве ко ва по тре ба за 
од го не та њем та јан стве них си ла и за по ни ра њем у свет не про ла-
зних и веч них ства ри увек би ла огра ни че на мо гућ но шћу ду хов них 
сна га ко је су се кре та ле од не ја сних на слу ћи ва ња, пре ко ве ро ва-
ња, до ум ног са гле да ва ња и не по сред ног ми стич ног сје ди ње ња, 
то и наш на род ни дух не уз диг нут до ни воа пој мов ног из ра за, не 
тра га за скри ве ним узро ци ма тран сце дент них ства ри, ни ти иде ка 
дис кур зив ном от кри ва њу њи хо ве су шти не. „Ње га - ка же К. Ата-
на си је вић - не го ни по тре ба да за ђе до по след њих мо гућ но сти ме-
та фи зич ког са зна ња; он не пре ко ра чу је гра ни це тран сце дент ног 
под руч ја.9) Прет ста ве на род ног му дра ца о ме та фи зич кој ствар но-
сти ни су про из вод ум не ре флек си је, већ су да ле ко ви ше из раз јед-

8) Жу њић, Сло бо дан (1999).Уводуисторијусрпскефилозофије, Гле ди шта, вол. 40, бр. 
1-2, стр. 5-77. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет. Уп. Ђу рић, Ми хај ло Жу-
њић Сло бо дан, Die ser bische Phi lo sop hie he u te, München.1993.

9) Ата на си је вић, Ксе ни ја (1936). Теоријскофилозофирањеунашимнароднимумотвори-
нама, Ско пље, Хри шћан ско де ло, стр. 335. Уп. Ђу рић, Ми лош (1927). Космичкидуху
нашемпесништву, На род на од бра на, стр. 258-261 
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не ем пи риј ско – ин ту и тив не све сти и на слу ћи ва ња да, на су прот 
про ла зним и ефе мер ним ства ри ма, мо ра по сто ја ти јед но, вр хов но, 
са вр ше но би ће. Ова кво схва та ње мо гло је про и за ћи из чо ве ко вог 
до жи вља ва ња се бе као не моћ ног, огра ни че ног би ћа, ко је сми сао 
свог по сто ја ња и раз ре ше ња ово свет ског зла и не прав де на ла зи у 
Бо гу као вр хов ном ен ти те ту и све моћ ној си ли ко ја по се ду је ап со-
лут ну сло бод ну во љу. Са мо та ква си ла ко ја свевидиисвезна и чи ја 
је сло бод на во ља спро ве де на кроз це лу ва се ље ну Свегајемањеод
вољеБожије, 10) мо же би ти ство ри тељ и упра вљач све та.

К. Ата на си је вић сма тра да ова кве про јек ци је о Бо гу иако пој-
мов но још не ди фе рен ци ра не са др же за чет ке фи ло зоф ског ми шље-
ња и да је наш на род ни му драц да ју ћи Бо гу тво рач ку и све др жач ку 
уло гу, ство рио це ло ви ту и ор ган ску сли ку све та, у ко јој не ма ни чег 
су ви шног, не ја сног или не до вр ше ног. Ње на кон цеп ци ја о логосно
-моралнојструктуривасељене у ко јој на ла зи раз ре ше ње свих пи-
та ња кроз си стем хи по те тич ког те о ре ти са ња, ве о ма је слич на на-
род ним оп сер ва ци ја ма о ме та фи зич ким пи та њи ма. Те ана ло ги је 
го во ре о пре пли та њу и ути ца ју на род ног му дро ва ња на те о риј ске 
кон цеп ци је К. Ата на си је вић, као и угао ње ног ре флек то ва ња ми са-
о них сен тен ци у на род ним умо тво ри на ма.

Ме ђу тим, иако је Бог си ла ко ја мо же ста ја ти уз чо ве ка, он 
ни је уто пљен у ту си лу, ни ти је ње на не по сред ност. У од но су на 
њу у на шем на род ном ду ху по ред окулт но - ма гиј ских еле ме на та 
ко ји ука зу ју на свест по је дин ца о се би као сла ба шном и бес по моћ-
ном би ћу ко је се са стра хом и мо ли твом обра ћа Бо гу ра чу на ју ћи на 
ње го ву ми ло сти вост, при сут ни су и они еле мен ти ко ји ука зу ју на 
уз ви ше ни ју, ду хов ну ве зу из ме ђу чо ве ка и Бо га. На и ме, не све сно, 
на род ни ства ра лац осе ћа да у чо ве ку по ред ње го вог тро шног, про-
па дљи вог би ћа ко је га ве зу је за свет ма те ри јал них ства ри по сто ји 
дру ги, ду шев ни део ко ји, уко ли ко се чи сти од зла, мо же по ста ти 
све то ме сто у ње му, и омо гу ћи ти му обо же ње и спа се ње. К. Ата-
на си је вић ве о ма до бро уви ђа да у на шим на род ним умо тво ри на ма 
прет ста ве о Бо гу као цен трал ном ме та фи зич ком пи та њу, сво је ис-
хо ди ште на ла зе у етич ком раз ре ше њу сми сла људ ске ег зи стен ци је, 
по сред ством ап со лут но пра вед ног и до сти жног Бо жи јег су да (Бог
никомдужанјеостаје; Богнеспава. 

На ша на род на му дрост о све ту и жи во ту об у хва та и ми сли о 
суд би ни. Оне сто је у нај те шњој ве зи са кон цеп ци ја ма о вр хов ном 
би ћу и са њи ма за јед но чи не јед ну ор ган ску ко нач но, за о кру же-
ну це ли ну. (Ата на си је вић,1938: 9). Искон ска по тре ба за је дин стве-

10) Ка ра џић-Сте фа но вић, Вук (1987). Српскенароднепословице, у: Пан тић Ми ро слав, Са-
бра на де ла В. С. Ка ра џи ћа, Бе о град, Про све та, IX,  
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ним до жи вља јем це ли не све та под ра зу ме ва ла је ства ра ње јед ног 
ду хов ног про сто ра у ко ме би сво је раз ре ше ње на шле све по ја ве и 
до га ђа ји. Да би на шао сми сао по сто ја ња и од ре дио свој по ло жај 
у све ту, на род ни му драц је знао да ни је би ло до вољ но ве ро ва ти у 
бо жан ске си ле. Су о ча ва ње са де ло ва њем си ла ко је ни су од го ва ра ле 
за ми шље ној бож јој при ро ди про из ве ло је иде ју о суд би ни. Тек је 
хи је рар хиј ски од нос бо жан ско - суд бин ског де ло ва ња, без остат ка, 
дао ја сан сми сао све ко ли ком до га ђа њу. На и ме, Бо гу као вр хов ном 
ен ти те ту, ство ри те љу, упра вља чу и све др жи те љу ва се ље не у на-
шим на род ним умо тво ри на ма при пи са на су ап со лут но по зи тив на 
свој ства. Онај ко ји ИстиномиПравдом одр жа ва склад и хар мо ни ју 
ва се ље не и ко ји чо ве ку пру жа на ду у сми сле но по сто ја ње, ни је мо-
гао у све сти на шег му дра ца би ти но си лац би ло ка квих не га тив них 
свој ста ва. Про стор за де ло ва ње не по зна тих, та јан стве них, мрач них 
си ла оста вљен је суд би ни. Ве ро ва ње у судб ину  ве за но је за сплет 
не по зна тих си ла ко је се спо ља на ме ћу чо ве ку не из бе жном ну жно-
шћу. Је ди но бо жан ска си ла, пред ко јом је од го вор на и под ре ђе на 
суд би на мо же по сле ди це ње ног деј ства евен ту ал но убла жи ти и то 
са мо у слу ча је ви ма кад су гре хо ви по чи ње ни у не зна њу. „У на шим 
на род ним умо тво ри на ма ра чу на се са тим да је суд би на, сле па, глу-
ва и не у мо љи ва, ја ча од свих људ ских на по ра, от по ра и про ра чу-
на ва ња, чи је су од лу ке не у мит не, нео по зи ве и не про мен љи ве“.11) 

Али по ред овог, у осно ви фа та ли стич ког схва та ња жи во та, 
оста вље но је ме сто за нај у зви ше ни је бо жан ско де ло ва ње ко ме је 
у крај њој ис тан ци под ре ђе на суд би на. На и ме, на пла ну ме та фи-
зич ког де ло ва ња, суд би на је у функ ци ји бо жан ске свр хо ви то сти 
и це лис ход но сти. Она не мо же пре ко ра чи ти ону гра ни цу ко ја би 
на оп штем пла ну по ре ме ти ла ред и пра вед ност. И по ред то га што 
схва та ње о суд би ни де лу је по за ко ни ма стро ге спо ља шње пред-
о дре ђе но сти, а не чо ве ко ве уну тра шње ка у зал но сти, ипак мно ги 
при ме ри у на шим на род ним по сло ви ца ма по ка зу ју да пе чат суд-
би не ути ску је ка рак тер чо ве ко вог ин стик тив ног и на гон ског де ла 
би ћа, ко ји, уко ли ко ни је спо знат, оста је за ње га не у хва тљив и не-
до ку чив де лу ју ћи на на чин не из ме ње не, си ро ве при ро де. Као та-
кве, ове си ле по ста ју из во ри ште људ ских по ро ка (за ви сти, гне ва, 
љу бо мо ре, не у ме ре но сти) и но си о ци фа тал них гре ша ка ко је се у 
на род ном ве ро ва њу до жи вља ва ју као људ ски удес. 

У од го не та њу суд бин ских ве за у на шем ду хов ном на сле ђу 
им пли цит но се ра чу на са хи по те зом о кар мич ким оп те ре ће но сти-

11) Ата на си је вић, Ксе ни ја (1939). Схватањебожанстваунашимнароднимумотворина-
ма, Хри шћан ска ми сао,  год V бр. 3, стр. 35. Уп. Ата на си је вић, Ксе ни ја (1939). Темељи
народнеетике, На пред за на род, Бе о град, Ви дов дан стр. 4
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ма или о пре ег зи стен ци јал ним гре си ма. (Ата на си је вић К.1928: 9 и 
Не дељ ко вић, Д.1928:38). Ова те за до би ја сво ју по твр ду у на род ном 
ве ро ва њу да сва ко чо ве ко во де ло има огром ну на док над ну сна гу, 
тј. да све оно што чо век чи ни угра ђу је се у ње го ву ду шу и по ста-
је осно ва ње го ве суд би не, не са мо зе маљ ске већ и по стег зи стен-
ци јал не. Сто га се ла год но или муч но ем пи риј ско по сто ја ње сма-
тра по сле ди цом пре ег зи стент ног ста ња ду ше, а зе маљ ски жи вот 
ме стом на ко ме она ис ку пљу је на сле ђе ну кри ви цу.12)  За ула зак у 
бла же но под руч је на род ни му драц пре по ру чу је сле де ће вр ли не: да 
чи ни до бро за жи во та, да по шту је ста ри је, да се не гор ди у до бру, 
ни ти обес хра бру је у злу, да се не ла ко ми на ту ђе. Као што вр ли не 
уче ству ју у чи шће њу ду ше и ње ном спа се њу, та ко је и гре хов ност 
од го вор на за по сле смрт но ста ње ду ше. У ка те го ри за ци ји гре хо ва 
неј те жи су они ко је су учи ни ли ро ди те љи пре ма де ци, де ца пре-
ма ро ди те љи ма, за тим не по ма га ње си ро ти ње, про ли ва ње кр ви, 
огре ше ње о срод ни ке и по бра ти ме, не по што ва ње кум ства, сла ве 
и не де ље, кри во клет ство, кра ђе, скри ва ње гре хо ва итд. Да кле, те-
жи ште се ста вља на со ци јал ну ети ку, не слу чај но, ако се зна да је 
по што ва ње срод нич ких ве за као и ја ча ње на ци о нал ног је дин ства 
билa бит на прет по став ка очу ва ња ет нич ког иден ти те та и осло ба-
ђа ња од ту ђин ске вла сти.

У на шим на род ним умо тво ри на ма до ми ни ра до след но из-
ве де на пи ра ми дал на струк ту ра све та и чо ве ка и на њој за сно ван 
њи хов је дин стве ни од нос. Та ква кон цеп ци ја омо гу ћи ла је да сва ко 
пи та ње до би је ме ру и сми сао у це ли ни све ко ли ког до га ђа ња. Круг 
тих пи та ња не из о став но об у хва та и фе но мен сре ће. Као и оста ла 
пи та ња и ово се у на шем на род ном ства ра ла штву не до ку чу је ра ци-
о нал ним на чи ном већ ми стич но-окулт ним до жи вља јем. Ре флек си-
је на ше на род не му дро сти ни су во ђе не ло гич ки, не го су осло ње не 
на ем пи ри ју и на ве ро ва ње у из ве сне ми стич не и окулт не ути ца-
је ко ји ма је људ ски ин ди ви ду ум на овом све ту стро го под чи њен. 
„Оту да му дрост на ро да не узи ма у пре трес сре ћу као по јам, не го је 
за ми шља пер со ни фи ко ва ну, као не ку вр сту бо жан ства кад кад ћу-
дљи вог и сле пог, али увек над моћ ног на шој во љи“13)  К. Ата на си-
је вић ве о ма убе дљи во из но си сво је уви ђа ње да у му дро сти на шег 
на ро да ни је ди фе рен ци ра на спо соб ност дис кур сив ног по и ма ња 
ства ри. За чу ђе ност и упи та ност пред тај ном све та и пред соп стве-
ним по сто ја њем има не по сред но, жи вот но из во ри ште, а на чин 
ње ног од го не та ња по сре до ван је мно гим ма гиј ским еле мен ти ма. 

12) Ви де ти, Ата на си је вић Ксе ни ја (1928).Обесмртностидуше, Жи вот и рад, год I, књ.I, св. 
1, стр. 9  

13) Ата на си је вић, Ксе ни ја (1939). Темељинароднеетике, На пред за на род, Бе о град, Ви дов-
дан стр. 4
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Као и оста ла пи та ња и пи та ње сре ће до во ди се у ве зу са нај ви шим 
бо жан ско – суд бин ским пла ном. Из тог до ме на она се схва та као 
ап со лут на до су ђе ност до брог, од но сно не сре ћа као злог уде са.14) 
Исто та ко у при по вет ци Усудстро го се под вла чи фа тал на по дво је-
ност срећ них и не срећ них љу ди, при че му се сре ћа ве зу је за ла го-
дан и лак жи вот, а не сре ћа за те жак и му ко тр пан. 

Сре ћа као „трај но бла же но ста ње ду ше“, од но сно не сре ћа 
као „про клет ство“ су ка те го ри је ко је не ва же за зе маљ ски жи вот, 
али на чин све тов ног жи во та у осно ви од ре ђу је ка кво ће ко нач но 
ста ње има ти ин ди ви ду ал на ду ша. Иако је, деј ство Бо га и суд би не, 
не при ко сно ве но, ипак ни је за не мар љи во ни деј ство чо ве ко вих де-
ла. Узи ма ју ћи чин мо рал ног по на ша ња као опре де љу ју ћег за сре ћу 
чо ве ка, на род ни му драц је ис хо ди ште овог пи та ња пре ба цио са ме-
та фи зич ког на етич ки и со ци јал ни план. Ти ме је до не кле ап со лут ни 
де тер ми ни зам убла жен, јер је при зна ва њем сло бод не људ ске во ље 
при зна та мо гућ ност из бо ра на чи на жи во та.15) Жи вот ускла ђен са 
вр ли ном бла жен је не са мо за то што омо гу ћа ва за маљ ски ду шев ни 
мир, већ и за то што мо же од ре ђи ва ти ток и ка рак тер по сто ја ња. У 
на шим на род ним умо тво ри на ма сре ћа и суд би на на ла зе се у ис тој 
он то ло шко - етич кој рав ни, јер оно што бит но од ре ђу је чо ве ко ву 
суд би ну од ре ђу је и ње го ву сре ћу. Иду ћи сме ром ис тан ча ног опре-
де ље ња на ша на род на му дрост мо гла је оста ти стал но све же из во-
ри ште об на вља ња сре ће као не ис ко ре њи ве људ ске те жње.

ЖИ ВОТ НА МУ ДРОСТ

У ре цеп ци ји тво ре ви на на шег на род ног кул тур ног бла га К. 
Ата на си је вић је по шла од то га да ор ган ска по ве за ност те о риј ских и 
прак тич них кон цеп ци ја има сво ју осно ву у ја сно за ми шље ној ве зи 
из ме ђу Бо га и чо ве ка по сре до ва ној ду шом као но си о цем оних мо-

14) У пе сми Косовкадевојка под ву че на је сва тра гич ност по сто ја ња не ког ко је суд бин ски 
ли шен сре ће, као у сти ху:

 Јао,јаднаудетисамсреће
 Дасе,јадна,зазеленборватим,
 Ионбисе зеленосушио. Ка ра џић-Сте фа но вић, Вук, 1975, Српскенароднепјесме. у: 

Не дић В. Са бра на де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Бе о град, Про све та, I, IV

15) Иако, на ша на род на му дрост при хва та у осно ви јед ну над ре ђе ну де тер ми ни са ност из-
ме ђу срећ них и не срећ них љу ди, ипак је убла жа ва у ем пи риј ској сфе ри не са мо прет по-
ста вља њем ре а ли те та и про мен љи во сти сре ће као у сти хо ви ма:

 Ђејесрећатујеинесрећа,
 Ђенесрећетуисрећеима.
 већ и бла го твор ним деј ством ис прав ног мо рал ног по сту па ња. Ка ра џић-Сте фа но вић, 

Вук (1988) Српскенароднеприповијетке.у: Пан тић М. (ур.) Са бра на де ла Ву ка Сте фа-
но ви ћа Ка ра џи ћа, Бе о град, итд: Про све та, књ. III
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рал них сна га у чо ве ку ко је су од го вор не за ње го ву сре ћу, суд би ну 
и у крај њем спа се ње. Ова ква схва та ња ни су про и за шла из чи стог 
ми шље ња и ни су про из вод спе ку ла тив них кон струк ци ја већ су на-
ста ла из исто риј ског и жи вот ног ис ку ства ис пу ње ног пат ни штвом, 
тр пље њем и роп ством. Из та кве ем пи ри је про и за шла су мо рал на 
схва та ња згу сну та у нор ме ко је се кре ћу од ути ли та ри стич ких про-
пи са до ви со ких мо рал них на че ла. На и ме, иако има при ме ра ко-
ри сто љу бља, као у по сло ви ци Мрзостнастрану,акористпреда
се,као и по ни зно стиКојарукаможепосјећи,вољајецјеливати, 
ипак у на шој прак тич ној на род ној му дро сти, пре вла да ва узвише-
ностнадсвимемпиријскимцелисходностимаиутилитаристич-
кимосвртимаиизграђеностнеприкосновенихетичкихнорми 16)

Тра га ју ћи за раз ло зи ма јед не та кве узор не ети ке К. Ата на си-
је вић сма тра, да је она мо гла на ста ти за хва љу ју ћи то ме што је „наш 
на род ни му драц са про дор ним сми слом еми нент ног мо ра ли сте, 
упо знао ис це ли тељ ску исти ну да је при во ље ва ње не бе ском цар-
ству бо ља и веч ни ја те ко ви на од при пи ја ња за ово зе маљ ске по се де, 
и да ча сно и хе рој ско про па да ње пред на ле том гру бе ма те ри ја не 
си ле оба ви ја пат ни ка све ти тељ ством.“17)

Као до бар по зна ва лац це ло куп ног срп ског кул тур ног на сле-
ђа, К. Ата на си је вић уви ђа да су у на шем на род ном ве ро ва њу мо-
рал не вред но сти по сре до ва не ду хов но - ре ли ги о зним еле мен ти ма. 
Иако су бож ја во ља и суд би на нео по зи ве у свом де ло ва њу, наш 
на род ни мо ра лист не при хва та до су ђе ност као ну жну си лу и не 
ми ри се са њом као крај њом свр хом, већ у њој на ла зи пред знак јед-
ног ви шег сми сла по сто ја ња. Та ко је у ви дов дан ском по ра зу кроз 
гу би так ово зе маљ ког по се да, ви ђе на мо гућ ност за до би ја ња мно го 
ва жни јег бо жан ског по се да. Тај гу би так но сио је свест о то ме да се 
про тив бож је до су ђе но сти не мо же, али да се упра во у њој кри је 
мо гућ ност из ба вље ња ду ше као је ди не не до дир љи ве  тач ке у чо ве-
ку, ко ја, уко ли ко се очи сти и раз ви је скло ност ка до бру, мо же по-
ста ти из во ри ште нај ви ше бож је бла го де ти. На род ни ети чар је култ 
вр ли не то ли ко уз ди гао да се на ле стви ци вред но сти чак и  по раз 
оправ да вао уко ли ко му је прет хо ди ла ча сна и хе рој ска бор ба, као 
што су и роп ство, не во ља, тр пље ње у та квој мо рал ној ори јен та-
ци ји до би ја ли све ти тељ ско зна че ње уко ли ко ни су би ли обе ле же ни 
ку ка ви штвом, ја ди ко ва њем и гу бит ком људ ског до сто јан ства.

16) Ата на си је вић, Ксе ни ја (1938). ВукКараџићкаосакупљачнароднихумотворина, Исти-
на, Бе о град  

17) Уп. Ђу рић М. (1914) Видовданскаетика, За греб, Ви хор, стр. 80; Ђу рић М. (1918) Смрт
мајкеЈуговића, За греб, 1918. 152.
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У ова квој мо рал ној усме ре но сти пат ња и тр пље ње по при-
ми ли су уз ви шен  сми сао и по ста ли осно ва ви те шког мо ра ла ко ме 
ни је свој стве но ми ре ње са злом већ ча сна бор ба с њим. Са мо из ду-
бо ког осе ћа ња и до жи вља ја не прав де и угње та ва ња, мо гла се раз-
ви ти мо рал на свест ко ја је у сво је сре ди ште ста ви ла култ сло бо де 
и прав де за сно ван на че сти то сти, по ште њу, пра шта њу, хра бро сти, 
чи стом обра зу и при ја тељ ству. У на шем на род ном мо ра лу при сут-
но је чвр сто уве ре ње да ма шта чо ве ку суд би на коб но спре ми ла 
оста је му уте ха да у ње го вој мо ћи ле жи очу ва ње ду ше. За то је тре-
ба хра ни ти чи стим и до брим де ли ма јер му са мо она мо гу при ба-
ви ти и са чу ва ти част и све тло име.

Не ма сум ње да је је дан ова ко по ста вљен си стем вред но сти 
мо гао ис по љи ти афир ма тив но деј ство у вре ме ка да  је по ро бље ном 
на ро ду би ло по треб но сна же ње ду ха и учвр шће ње ве ре за под но-
ше ње те ре та роп ства и за при ку пља ње сна ге за осло ба ђа ње. Ме ђу-
тим, по ста вља се пи та ње ко ли ко смо сна гу ко ју је но сио дух на шег 
на сле ђа опле ме ње ну уз ви ше ним те жња ма, ствар но при ми ли? Вул-
гар на ра ци о на ли за ци ја свих на ших, на ро чи то но ви јих на ци о нал-
них по ра за, го во ри нам да ко сов ски култ вр ли не ни смо ни схва ти-
ли, ни сле ди ли. По кли чи по врат ка на култ не тач ке на ше исто ри је 
и ду хов не тра ди ци је, у свим кри зним вре ме ни ма ка да је до во ђен 
у пи та ње наш ет нич ки иден ти тет и ду хов ни и фи зич ки оп ста нак, 
ни је био до во љан да жи во твор ност тог ду ха учи ни са став ним де-
лом на шег би ћа. По ка за ло се да ни ка да ни смо уло жи ли до вољ но 
на по ра на ко ре ни том пре о бра жа ју на шег на ци о нал ног, ду хов ног и 
мо рал ног би ћа, јер да смо бар део на сле ђе ног бла га по хра ни ли у 
се бе одо ле ли би смо мно гим ис ку ше њи ма кроз ко ја смо про шли.

На ше на род не умо тво ри не, на ро чи то по сло ви це, но се, по ред 
оста лог, еле мен те за за сни ва ње јед не ан тро по ло ги је. Наш на род ни 
му драц ни је у ди ле ми о људ ској при ро ди. Фор му ли са њем мно гих 
по сло ви ца он је по све до чио да се ра ди о „при ро ди ис пу ње ној мно-
го стру ким на но си ма не га тив них по кре та ча и пре чи шће них те жњи 
и чи та вим на сла га ма не ал тру и стич ких осе ћа ња мр жње, зло бе, па-
ко сти и за ви сти.“18) Ме ђу тим, људ ска при ро да је и осно ва пле ме-
ни тих енер ги ја, оту да К. Ата на си је вић са на ро чи том на кло но шћу 
го во ри о при ја тељ ству као јед ној од из у зет но „бла го твор них и ис-
це ли тељ ских ве за ме ђу љу ди ма.“ 19) 

18) Ата на си је вић, К. Филозофско-етичкасадржинанашихнароднихпословица, Прав да, 9 
ја ну ар, стр. 1.Бе о град, 1939.  

19) Ата на си је вић, К.  Пријатељствоинепријатељствоународнојетици, Прав да, стр. 37, 
1937 
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Она с пра вом сма тра да је на ша на род на ети ка по ве ли ча-
њу при ја тељ ства20) слич на ан тич кој фи ло зо фи ји у ко јој је по диг нут 
култ овој бо жан ској по ве за но сти љу ди ко ја их спа ја и пре о бра жа-
ва. По ла зе ћи од на род не по у ке да Изневољачовекаизбављујесам
Богидобрипријатељи, она при ја тељ ство сма тра нај ве ћим „да ром 
суд би не“. 

Раз мар та ње о овим пи та њи ма мо гло би на ћи сво је ис хо ди-
ште у јед ном ста ву К. Ата на си је вић ко ји ве о ма ре љеф но ту ма чи 
ка рак тер на ше прак тич не му дро сти: „Му дро ва ње на шег на па ће ног 
на ро да не са мо у прак тич ном не го и у те о риј ском де лу одр жа ло 
је не по сред ни до дир са ствар но шћу, за то се оно од ли ку је убе дљи-
во шћу ко ја пот пу но не до ста је свим чи сто ди ја лек тич ким тка њи-
ма, ма ка ко оштро ум на она би ла, ко ја су од ре ал но сти не по врат-
но од се чен.“21)  По сма тра ју ћи на род ну и фи ло зоф ску му дрост као 
је дин стве но ду хов но тка ње про и за шло из бо га тог исто риј ског и 
жи вот ног ис ку ства на шег на ро да, К. Ата на си је вић нам је от кри ла 
ње го ву ду би ну и до жи вљај ност и ти ме ис та кла ње го ву жи во твор ну 
вред ност.

*  *  *

На кра ју овог раз ма тра ња мо же мо по ста ви ти пи та ње у ко јој 
ме ри је бо га то на сле ђе срп ског на род ног ства ра ла штва, ути ца ло на 
фор ми ра ње срп ске фи ло зоф ске све сти. Ис тра жи ва ња К. Ата на си-
је вић у овој обла сти ука зу ју на сло же ну ду хов ну ди мен зи ју на род-
ног ства ра ла штва и на по ку шај да се у њој про на ђу тач ке ослон-
ца за  кон сти ту и са ње јед не фи ло зо фи је са по себ ним обе леж ји ма 
на ци о нал ног ду ха. На уну тра шњем пла ну ова ква кре та ња би ла 
су под стак ну та оства ре њем осло бо ди лач ких те жњи, учвр шће њем 
за јед нич ке др жа ве и очу ва њем на ци о нал них вред но сти за ко је се 
сма тра ло да за слу жу ју пу ну афир ма ци ју у оп штој ду хов ној кул ту-
ри и по себ но у фи ло зо фи ји. По ја ва ан ти ра ци о на ли стич ких стру ја 
и ху ма ни стич ко - етич ких ори јен та ци ја по чет ком 20. ве ка у ши рем 

20) На ше на род не пе сме су по ред вер них при ја те ља, осве до че них чак и жр тва ма, опе ва ле 
и ла жна  при ја тељ ства из ко ри сти као у сти ху Нестаблага,нестапријатеља(Ба но вић 
Стра хи ња), од ко јих се тре ба чу ва ти да их не би сво јом на ив но шћу по ди гли на ранг ко ји 
не за слу жу ју. По ред ли це мер ја у на шим на род ним умо тво ри на ма по сто је при ме ри ко ји 
илу стру ју и дру ге об ли ке људ ске не га тив но сти ко је се ма ни фе сту ју кроз зло бу, Воде
излобеникаднећенестати (посл. 694), пер фид ност, Потајниугљеннајгореожеже 
(посл. 5067), ин три гант ство Завадиобидваокауглави (посл. 5068) итд. (Ка ра џић-Сте-
фа но вић, Вук (1987) Српскенароднепословице. у: Пан тић Ми ро слав (ур.) Са бра на де ла 
Ву ка 

21) Ата на си је вић, К. Темељинароднеетике, На пред за на род, Бе о град, стр. 4, 1939
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кон тек сту про и за шла је из та да шњег европ ског во лун та ри зма, ин-
ту и ци о ни зма и праг ма ти зма и би ла је део оп ште европ ске те жње да 
се из бег ну ра зор не по сле ди це хи пер тро фи ра ног ин те лек ту а ли зма, 
ме ха ни ци зма и тех ни ци зма ко је су на ја ви ли Шпен глер (O. Spen-
gler), Кај зер линг (M. Ka i zer ling), Бер ђа јев (Н. Бер дя ев) и др. Ипак, 
спо соб ност по је ди на ца да се за гле да ју у скри ве ну осно ву ства ри и  
да за ђу у ду бља под руч ја ду ха ко ја иду из ван ло го сног, ни је од ли ка 
при пад ни ка по себ ног ан тро по ло шког ти па, већ је свој ство лич них  
ду хов них мо ћи ства ра о ца.

У ту ма че њу ути ца ја  ет нич ке ду хов не тра ди ци је и европ ских 
стру ја ња на ка рак тер срп ског фи ло зоф ског ми шље ња, К. Ата на-
си је вић не за сту па јед но знач ну по зи ци ју, та ко да из ве сни ам би ва-
лент ни ста во ви оста вља ју ути сак ње не те о рет ске не до след но сти.  
На и ме, на при ме ру Д. Об ра до ви ћа по ка за ло се да осло нац на ду-
хов ну тра ди ци ју, сам по се би, ни је до во љан да про из ве де ори ги-
нал ни је ми шље ње и да у од ре ђе ним усло ви ма да ле ко ве ћи зна чај 
мо гу има ти иде је ко је до ла зе из ши рег кул тур ног кру га. У том сми-
слу К. Ата на си је вић  прак тич ну фи ло зо фи ју Д. Об ра до ви ћа, иако 
осло ње ну на ду хов ну ба шти ну, од ре ђу је као  еклектичкиспојна-
родногдухаиактуелнихевропскихмисаонихтокова. Али, с дру ге 
стра не иако, прет став ник ан ти ра ци о на ли стич ке ори јен та ци је, она 
сма тра да је До си теј, упра во  ра ци о на ли стич ком цр том ко ју је увео 
у ду хов ни жи вот срп ског на ро да, дао сна жан до при нос по ди за њу 
ин те лек ту ал ног ни воа срп ског на ро да и раз ви ја њу ње го вих кри-
тич ких и ра ци о на ли стич ких те жњи.

Не сум њи во је да је К. Ата на си је вић кри те ри јум вред но ва ња 
фи ло зоф ског ства ра ња за сни ва ла на ути ца ју три еле мен та: на лич-
ној ми са о ној сна зи фи ло зо фа, на спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма 
на ци о нал ног ду хов ног на сле ђа и на иде ја ма европ ског кул тур ног 
про сто ра, ка ко ан тич ког та ко и са вре ме ног, ко ји су у су шти ни и 
ути ца ли на фор ми ра ње и раз вој срп ске фи ло зо фи је. 

Ru zi ca Pe tro vic

NA TI O NAL AND PHI LO SOP HI CAL WIS DOM 
IN THE KSE NI JA ATA NA SI JE VIC'S WORK

Sum mary
In this pa per the aut hor se eks to in clu de the ba sic at ti tu des of 

K. Ata na si je vic cre a ti ons of the Ser bian na ti o nal spi rit and ele ments 
of the ir phi lo sop hi cal. Re flects the tho ught po si tion of K. Ata na si je vic 
abo ut the the o re ti cal pos si bi lity of the Ser bian cul tu ral he ri ta ge to be co-
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me the ba sis for the con sti tu tion of the dis tin cti ve phi lo sop hi cal ori en-
ta tion. The aut hor emp ha si zed the im por tan ce of K. Ata na si je vić in se-
e ing the va lue of na ti o nal he ri ta ge and the pos si bi lity of its in tert wi ning 
with the phi lo sophy, but al so po in ted to the dif fi cul ti es of na ti o nal spi rit 
to the le vel of ex pe ri en ti al im me di acy, to ascend to cle arly ar ti cu la te the 
phi lo sop hi cal ex pres si on.
Key words: na ti o nal spi rit, phi lo sophy, im pact, wis dom, K. Ata na si je vic
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Re su me
At the end of the se re flec ti ons, a qu e sti on may be ra i sed re fer-

ring to the ex tent to which the rich Ser bian folk cre a ti vity he ri ta ge has 
in flu en ced the for ma tion of Ser bian phi lo sop hi cal awa re ness. The stu-
di es in this fi eld con duc ted by K. Ana sta sti je vić ha ve po in ted out to the 
com plex spi ri tual di men sion of folk cre a ti vity and to the at tempts to 
find in them the cor ner sto nes for con sti tu ting a phi lo sophy with spe cial 
fe a tu res of na ti o nal spi rit. At the sta te le vel the se mo ve ments we re in ci-
ted by re a li za tion of li be ra tion aspi ra ti ons, con so li da tion of a com mon 
sta te and pre ser va tion of na ti o nal va lu es con si de red to de ser ve full af-
fir ma tion in ge ne ral spi ri tual cul tu re, and espe ci ally in phi lo sophy. The 
ap pe a ran ce of an ti-ra ti o na li stic mo ve ments and hu ma ni stic – et hi cal 
ori en ta tion at the be gin ning of the 20th cen tury in bro a der con text aro u-
se out of the Euro pean vo lun ta rism of the ti me, as well as in sti tu ti o na-
lism and prag ma tism, and it was a part of ge ne ral aspi ra tion of Euro pe 
to avoid the de va sta ting con se qu en ces of hyper trop hic in tel lec tu a lism, 
mec ha ni cism and tec hni cism an no un ced by O. Spen gler, M. Ka i zer-
ling, N. Ber di ev and ot hers. Ne vert he less, the abi lity of an in di vi dual 
to lo ok in to a hid den bot tom of things and to get in to de e per pla nes of 
spi rit which go beyond lo gos, is not a cha rac te ri stic of tho se be lon ging 
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to a spe cial anthro po lo gic type; it is rat her a fe a tu re of per so nal spi ri tual 
po wers of a cre a tor. 

In her ex pli ca ti ons of the in flu en ces of et hi cal spi ri tual tra di tion 
and Euro pean cur rents on the cha rac ter of Ser bian phi lo sop hi cal thin-
king, K. Ana sta si je vić do es not advo ca te an unam bi gu o us po si tion, so 
that cer tain am bi va lent at ti tu des might ma ke an im pres sion of her the-
o re ti cal in con si stency. Na mely, ac cor ding to the exam ple of D. Ob ra-
do vić it tur ned out that to rely me rely on spi ri tual tra di tion it self, is 
not eno ugh if one wants to pro du ce mo re ori gi nal tho ught and that in 
par ti cu lar cir cum stan ces the ide as co ming from a bro a der cul tu ral cir-
cle might ha ve far gre a ter in flu en ce. In this sen se, K. Ana sta si je vić de-
ter mi nes the prac ti cal phi lo sophy of D. Ob ra do vić, even if relying on 
spi ri tual he ri ta ge, as an ec lec tic amal ga ma tion of folk spi rit and cur rent 
Euro pean tho ught. But, on the ot her had, alt ho ugh she is a re pre sen ta-
ti ve of an ti-ra ti o na li stic ori en ta tion, she holds that, thanks to not hing 
el se but the very ra ti o na li stic fe a tu re he in tro du ced in to spi ri tual li fe of 
Ser bian na tion, Do si tej ga ve a strong con tri bu tion to ra i sing of what to 
that po int was rat her law in tel lec tual le vel of Ser bian pe o ple and to the 
de ve lop ment of the ir cri ti cal and ra ti o na li stic aspi ra ti ons ac cor ding to 
not hing less. It is beyond dis pu te that K. Ata na si je vić has gro un ded the 
eva lu a tion cri te rion of phi lo sop hi cal cre a tion on the in flu en ce of three 
ele ments: per so nal re flec ti ve po wer of a phi lo sop her, spe ci fic cha rac te-
ri stics of na ti o nal spi ri tual he ri ta ge and the ide as of Euro pean cul tu ral 
spa ce, both an ti que and con tem po rary, ha ving an es sen tial in flu en ce on 
the for ma tion and de ve lop ment of Ser bian phi lo sophy. 

* Овај рад је примљен 18. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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НЕОМАРКСИСТИЧКАМИСАООДРЖАВИ*

Сажетак
Пред мет ана ли зе овог ра да је кон цепт др жа ве из пер спек ти-

ве нео марк си зма. Нео марк си зам као те о риј ски суп сти тут марк си-
зма на ста вио је да не гу је марк си стич ки кон цепт др жа ве са ва ри-
је те ти ма ко ји за вре ђу ју по себ ну ана ли зу. У окви ру нео марк си зма 
не по сто ји кон сен зус о је дин стве ној те о ри ји др жа ве, већ се ја вља 
тен зи ја из ме ђу две те о риј ске по зи ци је, чи је су по ла зне пре ми се у 
рас ко ра ку. Ин стру мен та ли зам, оли чен у опу су Рал фа Ми ли бан да 
по ла зи од па ра диг ме мо дер не др жа ве као др жа ве у ка пи та ли стич-
ком дру штву и он по зи ци о ни ра у дру ги план струк ту ру дру штва. За 
раз ли ку од ове по зи ци је, струк ту ра ли зам Ни ко са Пу лан ца са да је 
при мат струк ту ри и под вла чи да је мо дер на др жа ва ни шта дру го, 
до ка пи та ли стич ка др жа ва. Пу лан цас пле ди ра за по лу а у то ном ну 
по зи ци ју др жа ве, ко ја у крај њој ин стан ци  за др жа ва кла сни де тер-
ми ни зам. 
Кључ не ре чи: нео марк си зам, др жа ва, ин стру мен та ли зам, струк ту ра ли-

зам, ре ла тив на ауто но ми ја

У са вре ме ној по ли тич кој, правноj и фи ло зоф ској те о ри ји не 
по сто ји кон сен зус о кон цеп ту др жа ве али се узи ма као ак си ом ста-
но ви ште да је кон цепт др жа ве нај ва жни ји за по ли тич ки дис курс и 
за по ли тич ку ана ли зу, бу ду ћи да је др жа ва нај зна чај ни ја по ли тич ка 
ин сти ту ци ја. У обим ној и ком плек сној ли те ра ту ри по сто ји ве ли ки 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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број кла си фи ка ци ја др жа ве, ко је се не рет ко раз ли ку ју у ни јан са ма. 
1) 

Из у ча ва ње др жа ве не за ста ре ва, оно не под ле же про ме на ма 
мо да и па ра диг ми у на у ци, оно не гу би на зна ча ју и ак ту ел но сти. 
Ипак, др жа ва као по ли тич ка уста но ва ме ња се у за ви сно сти од по-
тре ба дру штва, она иде уко рак са са вре ме ним дру штве ним то ко ви-
ма и ре де фи ни ше, по но во сми шља или оправ да ва сво је функ ци је у 
окви ру сво је ју рис дик ци је и из ван ње.

У га ли ма ти ја су те о риј ских раз ма тра ња о кон цеп ту др жа ве, 
кла сич на марк си стич ка ори јен та ци ја и ре а фир ма ци ја ње них ба-
зич них прин ци па оли че них у нео марк си зму, оста ви ли су траг у 
осми шља ва њу фи зи о но ми је др жа ве и ње не уло ге у дру штве ним 
про ме на ма. Марк со ва те о риј ска по зи ци ја је не рет ко би ла зло у по-
тре бље на и ре ду ко ва на на вул гар ни еко ном ски де тер ми ни зам ко ји 
по ла зи од пре ми се да је це ло куп на исто ри ја де ло гво зде них еко-
ном ских за ко ни то сти (суд би на Марк со вог уче ња у ин тер пре та ци ји 
Ка уц ког и Бер штај на) и по ли тич ки во лун та ри зам (оли чен у Ста љи-
но вим де ли ма).2) 

Упр кос број ним упо тре ба ма и зло у по тре ба ма Марк со вог 
уче ња, оста вља се ути сак да се  марк си стич ка  и нео марк си стич ка 
те о ри ја др жа ве умно го ме раз ли ку ју од марк си стич ке те о ри је ге не-
рал но, те се као ло гич но на ме ће пи та ње због че га је марк си сти ма 
би ла нео п ход на те о ри ја др жа ве? 

Сма тра мо да се од го вор на ово пи та ње про на ла зи у про це су 
ка пи та ли стич ке ре про дук ци је, бу ду ћи да је др жа ва ну жна ка ри ка 
овог про це са и због то га је њој по све ће на зна чај на ис тра жи вач-
ка па жња, те нас и не чу ди кон ста та ци ја Рал фа Ми ли бан да да  „у 
марк си стич кој по ли ти ци не по сто ји ни при бли жно зна чај на ин сти-
ту ци ја ко ја је ва жна као др жа ва.“ 

У стра ни ца ма ко је сле де ана ли зи ра ће мо нео марк си стич ку 
ми сао о др жа ви и на пра ви ће мо ком па ра тив ну ана ли зу са од ре ђе-
њем пој ма др жа ве кла сич ног марк си зма, уоча ва ју ћи до дир не тач-
ке као и тач ке раз ми мо и ла же ња ових два ју те о риј ских кон це па та. 

1) *Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је

 Оп шир ни је ви ди: Дра ган Си ме у но вић, Уводуполитичкутеорију, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 72-98; Ви ди: Ву ка шин Па вло вић, Државаидруштво,
Чи го ја штам па, Бе о град, 2011, стр. 292-297.

2) Ви ди: Љу би ша Ми тро вић, Општасоциологија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је - Бе о-
град, Свен -Ниш, 2003, стр. 150.  Аутор пра ви ди стинк ци ју из ме ђу нео марк си зма ко ји 
пред ста вља вид об но ве Марк со ве те о ри је кроз при ме ну ње го ве ме то де на са вре ме ну 
про бле ма ти ку и пост марк си зма ко ји из ла зи из окри ља кла сич не марк си стич ке па ра диг-
ме.
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Пр ва еви дент на раз ли ка ко ју ће мо де таљ ни је ела бо ри ра ти огле да 
се у померању тежиштасамарксистичкогконцептадржавакао
капиталистичкогентитета(којијенабраникуинтересавладају-
ћекласе)наперцепцијудржавекаоентитетакојипоседујерела-
тивнуаутономијууодносунавладајућукласу. Ти ме се под вла чи 
да је кон фликт на те о ри ја др жа ве за ме ње на ин сти ту ци о нал но-ин-
стру мен тал ном по ли тич ком те о ри јом ко ја ис ти че об је ди њу ју ћу 
уло гу др жа ве.3)

Ре не сан са нео марк си стич ке по ли тич ке ми сли се нео че ки-
ва но до го ди ла 80-их го ди на 20. ве ка ка да је до шло до по ве ћа ног 
ин те ре со ва ња за ре де фи ни са ње марк си стич ког кон цеп та др жа ве. 
Нео марк си зам се по ја вио као ег зо тич ни кон цепт ко ји је по бу дио 
ве ли ко ин те ре со ва ње струч не јав но сти из два раз ло га. Пр во, нео-
марк си зам се пре вас ход но фо ку си рао на ана ли зи ра ње кон цеп та 
др жа ве бла го ста ња, што је би ло ван до ме та кла сич ног марк си зма 
и марк си стич кот та ла са ина у гу ри са ног у ра до ви ма Ни ко са Пу лан-
ца са и Рал фа Ми ли бан да.4) Дру ги раз лог се об ја шња ва род ним ме-
стом овог те о риј ско-по ли тич ког прав ца а то је Скан ди на ви ја, на 
чи јој те ри то ри ји марк си зам ни ка да ра ни је ни је узео ма ха.5) 

Џорџ Ри цер нео марк си стич ку те о ри ју озна ча ва пој мом 
гранд-те о ри ја, бу ду ћи да об у хва та ши рок спек тар те о ри ја у ко је он 
пр вен стве но убра ја кри тич ку те о ри ју и те о ри ју тран сфор ма ци је од 
фор ди зма ка пост фор ди зму. Ри цер ис ти че да ни су све нео марк си-
стич ке те о ри је по ну ди ле гран ди о зан на ра тив али да су оне на ста-
ви ле да не гу ју Марк сов кон цепт у ду гом исто риј ском пе ри о ду и 
ука зу ју на кри ти ку ка пи та ли стич ког при вред ног си сте ма.6) 

Кла сич ни марк си зам као ме то до ло шко-епи сте мо ло шки  при-
ступ у по ли тич кој на у ци ка рак те ри ше фун да ци о на ли стич ка он-
то ло ги ја  (ста но ви ште по ком та мо не где по сто ји ства ран свет), 
ре а ли стич ка епи сте мо ло ги ја, еко но ми зам (на гла ша ва еко ном ске 

3) О овом раз ли ко ва њу де таљ ни је код: Дра ган М. Ми тро вић, Правнатеорија, Прав ни фа-
кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 72.

4) Из ме ђу ове дво ји це те о ре ти ча ра во ђе не су брит ке ака дем ске рас пра ве 60-их го ди на про-
шлог ве ка. Пу лан цас је у сво јим ра до ви ма за у зи мао струк ту ра ли стич ку пер спек ти ву 
др жа ве док је Ми ли банд пле ди рао за кри ти ку бур жо а ске др жа ве, иако он пре ма Пу лан-
ца со вим на во ди ма ни ка да на уч но ни је оспо ра вао по ље бур жо а ских иде ја, те ни је био 
ка дар да схва ти „дру штве не кла се и др жа ву као објек тив не струк ту ре, а њи хо ве од но се 
као објек тив ни си стем пра вил них по ве за но сти.“ О овом ин те лек ту ал ном ду е лу ши ре 
код: Ен др ју Вин сент, Теорије државе, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 201-202.

5) Де таљ ни је о то ме код: Go ran Ther born, „Karl Marx re tur ning  The Wel fa re Sta te and Neo-
Mar xist, Cor po ra tist, and Sta tist The o ri es“, International Political Science Review, Vol. 7, No 
2, April 1986, стр. 133.

6) Ви ди: Џорџ Ри цер, Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Слу жбе ни 
глсник, Бе о град, 2009, 173.



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.251-265.

254

од но се), де тер ми ни зам (еко ном ски од но си об ли ку ју дру штве не и 
по ли тич ке од но се), ма те ри ја ли зам (ма те ри јал ни од но си об ли ку ју 
иде је а до ми нант не су иде је вла да ју ће кла се тј. ти ту ла ра при ват не 
сво ји не над сред стви ма за про из вод њу) и струк ту ра ли зам (еко ном-
ске струк ту ре об ли ку ју де ло ва ње ак те ра).7) Кла сич ни марк си зам се 
про ме нио услед  те о риј ских кри ти ка  ин тер ног ка рак те ра ко је су 
до ла зи ле из са ме марк си стич ке ми сли (пре вас ход но у Грам ши је-
вим и Пу лан ца со вим ра до ви ма), услед но вог об ја шње ња еко ном-
ских, дру штве них и по ли тич ких про ме на и учин ка на ве де них про-
ме на. 

Мо дер ни марк си зам (нео марк си зам) од ба цу је пре на гла ше ни 
еко но ми зам, од ба цу је де тер ми ни зам а наглша ва слу чај но сти, од-
ба цу је  ма те ри ја ли зам а при зна је иде ја ма не за ви сност, на гла ша-
ва уло гу по је ди на ца ко ји ви ше ни су пу ка ре флек си ја дру штве них 
струк ту ра.  

МАРКСИСТИЧКООДРЕЂЕЊЕДРЖАВЕ

Пре не го што поч не мо са из ла га њем нео марк си стич ке ми сли 
о др жа ви, по треб но је да се освр не мо на кла сич ну марк си стич ку 
те о ри ју др жа ве из не те у де ли ма Кар ла Марк са и Фри дри ха Ен гел-
са јер ће нам то би ти основ за по вла че ње па ра ле ле из ме ђу ове две 
пер спек ти ве. Марк си стич ка те о ри ја др жа ве спа да у круг ан га жо ва-
них те о ри ја, чи ји циљ је ме ња ње све та а не са мо пу ко ту ма че ње. У 
Марк со вој и Ен гел со вој по ли тич кој те о ри ји ва жно је да на гла си мо 
два кључ на мо мен та. Пр ви је схва та ње држaве а дру ги је схва та-
ње де мо крат ске по ли ти ке. Овај аутор ски дво јац  пра ви рас кид са 
ли бе рал ним кон цеп том др жа ве као не у трал ног ар би тра ко ји пред-
ста вља јав ни ин те рес или за јед ни цу и ко ја је вред но сно не у трал на. 
Они под вла че да др жа ва ни је не у трал на, на про тив, она је кла сно 
ори јен ти са на и кон ци пи ра на infavorem ти ту ла ра при ват не сво ји не 
над сред стви ма за про из вод њу и та ко ре про ду ку је усло ве за екс-
пло а та ци ју на јам ног ра да од стра не ка пи та ла а та ко ђе игра и глав-
ну  уло гу у ин те гра ци ји кла сно по де ље ног дру штва. Др жа ва, пре ма 
овом ста но ви шту, шти ти при ват но вла сни штво над сред стви ма за 
про из вод њу  и та ко одр жа ва од но се мо ћи у гра ђан ском дру штву и 
пар ти лу лар не  ин те ре се.

Екс тен зив но ту ма че ње  из вор них тек сто ва Марк са и Ен гел-
са, ко ји се од но се не фе но мен др жа ве, ин те лек ту ал ној за јед ни ци су 

7) О обе леж ји ма кла сич ног марк си зма ви ди: Teorije i metode političke znanosti, ure di li  Da-
vid Marsh i Ge rry Sto ker, Za greb, 2005,  стр. 147-149.
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по ну ди ли по ли тич ки со ци о ло зи Па трик Дан ли ви и Брен дан О Ли-
ри. Они раз ли ку ју три пар тит ни мо дел марк си стич ке те о ри је др жа-
ве: ин стру мен тал ни мо дел, ар би трер ни мо дел и функ ци о на ли стич-
ки мо дел др жа ве. По инструменталном мо де лу, др жа ва је из вр шни 
ор ган за во ђе ње за јед нич ких по сло ва бур жо а ске кла се. По овом 
мо де лу др жа ва по мо ћу ре пре сив ног апа ра та на ме ће во љу вла да ју-
ће кла се дру штву као це ли ни. Ово ста но ви ште је при сут но у Ен гел-
со вој те зи о др жа ви као ко лек тив ном ка пи та ли сти и у Ле њи но вој 
фор му ла ци ји др жа ве као ин стру мен ту ре пре сив не мо ћи вла да ју ће 
кла се под вођ ством ње не по ли тич ке аван гар де. Арбитрерни мо-
дел др жа ве по ну дио је Маркс у ана ли зи ре во лу ци о нар них до га ђа ја 
из 1848. у спи су Осам на е сти бри мер Лу ја Бо на пар те, у ком уви ђа 
да др жав ни апа рат мо же да де лу је мно го ауто ном ни је у од но су на 
ди рект ну кон тро лу вла да ју ће кла се ка пи та ли ста. Овај мо дел до ла-
зи до из ра жа ја у спе ци фич ним исто риј ским окол но сти ма ка да је 
од нос кла сних сна га у рав но те жи и ка да ја ча ути цај би ро крат ског 
апа ра та др жа ве и по ли тич ких ли де ра. Функционалистички мо дел 
на др жа ву гле да као на сло же но и нео п ход но функ ци о нал но је дин-
ство ко ор ди на ци је дру штве не ор га ни за ци је у мо дер ним усло ви ма 
вр ло ком плек сне и раз у ђе не дру штве не по де ле ра да. По овом ста-
но ви шту, вла да и прав но-ад ми ни стра тив не ин сти ту ци је др жа ве су 
ди зај ни ра не на на чин ко ји оп ти мал но одр жа ва аку му ла ци ју ка пи-
та ла, без об зи ра да ли су ди рект но кон тро ли са ни од вла да ју ће кла-
се ка пи та ли ста, или по сто ји од ре ђе на рав но те жа кла сних сна га.8) 

По је ди ни те ре ти ча ри ко ји се ба ве суп стан ци јал ним ана ли за-
ма марк си стич ке те о ри је др жа ве иду ко рак да ље, иден ти фи ку ју ћи 
марк си стич ку др жа ву као репресивно оружје буржоазије, каоин-
струментурукамавладајућекласе,државукаоколективногка-
питалисту и најзад, државу каофактор кохезије у друштвеној
формацији9). По себ ну па жњу Ко лин Хај по све ћу је ин стру мен та ли-
стич ком ста но ви шту по ком је др жа ва ин стру мент вла да ју ће кла-
се за при ме њи ва ње и га ран то ва ње ста бил но сти кла сне струк ту ре 
дру штва. Аутор под вла чи да се ин стру мен та ли сти фо ку си ра ју на 
про у ча ва ње обра за ца по на ша ња и лич них и со ци јал них ве за из ме-
ђу ин ди ви дуа ко је ужи ва ју еко ном ску моћ (до мен струк ту ре мо ћи) 
као и над ру штве ни про цес у ко ји су ука лу пље не иде о ло шке ве зе 
др жа ве и дру штве не ели те и дру штве не ве зе из ме ђу оних ко ји др-

8) Ову ти по ло ги ју на во ди мо пре ма:  В. Па вло вић, op. cit. , стр.  306-307.

9) Co lin Hay, „What is Mar xist abo ut Mar xist Sta te The ory?“, The State, Theories and Issues, 
edi ted by Co lin Hay, Mic hael Li ster and Da vid Marsh, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2006, 
стр. 60-65.
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же по зи ци је еко ном ске мо ћи и др жав не ели те.10) Те о ре ти ча ри ко ји 
де лу ју у окви ру па ра диг ме о др жа ви као ко лек тив ном ка пи та ли сти 
пер ци пи ра ју др жа ву као чу ва ра на ци о нал ног ка пи та ла, апо стро фи-
ра ју ћи став да ка пи тал не мо же да се са мо ре про ду ку је ни ти да он 
обез бе ђу је усло ве за вла сти ту ре про дук ци ју. Та ко, Ал ва тер сма тра 
да др жа ва мо ра да ин тер ве ни ше у ка пи та ли стич ку еко но ми ју да би 
обез бе ди ла усло ве ко ји до при но се ка пи та ли стич кој аку му ла ци ји и 
ти ме др жа ва оба вља „функ ци ју оп штег одр жа ва ња“ ко ја об у хва та: 
1) од ред бу о ге не рал ној ин фра струк ту ри; 2) ка па ци тет да се  вој но 
од бра ни на ци о нал но еко ном ско тр жи ште ко је ре гу ли ше др жа ва и 
да се спре че ад ми ни стра тив не ба ри је ре у ко ји ма је др жа ва су ве рен; 
3) од ред бу о прав ном си сте му ко ји ус по ста вља и спро во ди пра во 
на по се до ва ње при ват не сво ји не и за бра њу је прак се ко је по тен ци-
јал но на ру ша ва ју аку му ла ци ју ка пи та ла у на ци о нал ним еко но ми-
ја ма и нај зад  4) ин тер вен ци ју др жа ве да ре гу ли ше кла сну бор бу и 
не из бе жни су коб ра да и ка пи та ла.11) 

На по слет ку из ла га ња о кла сич ној марк си стич кој ми сли о др-
жа ви, да је мо  на шу ева лу а ци ју ове те о ри је и на во ди мо кри ти ке ко је 
су јој упу ће не. Summa summarum, код Марк са не по сто ји стан дард-
на те о ри ја др жа ве, већ је Марк сов кон цепт др жа ве фраг мен та ран, 
ма да би др жа ва у це ли ни узев мо гла да бу де по сма тра на као аспект 
бур жо а ске по ли тич ке еко но ми је. Ова ко од ре ђе на др жа ва не на ста је 
из све сне људ ске на ме ре, већ она од ра жа ва уну тра шњу кла сну бор-
бу ко ја се од ви ја у еко ном ској осно ви дру штва. Ка ко за па жа Ен др-
ју Вин сент, „др жа ва, без об зи ра шта бур жо а ски те о ре ти ча ри ка жу, 
не пред ста вља вр хов но оп ште до бро, већ пре згу сну ти вла снич ки 
ин те рес вла да ју ће кла се.“12) На по је ди ним ме сти ма Маркс др жа ву 
из јед на ча ва са од ре ђе ним по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, у ко је убра ја 
ек зе ку ти ву, ле ги сла ти ву, кру ну, пра во су ђе уз на по ме ну да се он не 
ба ви прав ном ана ли зом др жа ве и кла сич ним прав ним фе но ме ни ма 
(по пут су ве ре ни те та). Др жа ва је са мо бле да сли ка мно го ва жни-
је еко ном ске до ми на ци је, она је кла сни ин стру мент при ну де (не-
га тив но од ре ђе ње др жа ве) или сред ство ре во лу ци о нар не про ме не 
(по зи тив но од ре ђе ње др жа ве).

У ли те ра ту ри по сто ји гле ди ште по ком марк си стич ка стру ја 
ми шље ња ни је има ла раз ви је ну ко хе рент ну кон цеп ци ју др жа ве и 
по ли ти ке пр вен стве но за то што је Маркс не све сно при зна вао не-
кон зи стент ност сво јих иде ја у раз ли чи тим под руч ји ма соп стве ног 

10)  Ibid. , стр. 61.

11)  Ibid. , стр. 64.

12)  Вин сент, op. cit.. , стр. 186. 
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ра да, те се не рет ко де ша ва да су ње го ве ана ли зе, укљу чу ју ћи ту и 
ана ли зу др жа ве, у су прот но сти са не ким оп шти јим прет по став ка-
ма ње го вог исто риј ског ма те ри ја ли зма и ше мом ба за над град ња. 
На ту те му Ву чи на Ва со вић за па жа да: „Марк со ва ви зи ја не ра чу на 
са др жа вом и да се марк си зам у ви зи ји или пер спек ти ви др жа ве у 
мно го че му по кла па са анар хи змом.“13)   

ОПШТЕКАРАКТЕРИСТИКЕНЕОМАРКСИЗМА

Нео марк си зам се по ја вио у две фа зе. Пр ву ета пу нео марк си-
стич ке по ли тич ке те о ри је ка рак те ри шу три кључ не од ли ке. Пр во, 
нео марк си зам не ги ра да је у де мо крат ским дру штви ма гла сач ко те-
ло са сво јим ин те ре сним гру па ма и кон ку рент ним пар ти ја ма ти ту-
лар по ли тич ке мо ћи, већ те жи ште ана ли зе по ме ра на до ми нант ну 
ка пи та ли стич ку кла су, ко ја ма ни фе сту је сво ју моћ кроз  раз ли чи те 
ме ха ни зме (Ми ли бан до ви ра до ви су пре вас ход но ори јен ти са ни на 
ову про бле ма ти ку). У пи та њу је да кле од ли ка ем пи риј ског ка рак-
те ра.

Дру га од ли ка (те о риј ска) нео марк си зма по ла зи од струк ту ра-
ли сти че ар гу мен та ци је, што му је ујед но до дир на тач ка са марк си-
змом  и  из но си хи по те зу да су др жа ве за пад не де мо кра ти је ка пи-
та ли стич ко-бур жо а ске др жа ве у струк ту ра ли стич ком сми слу. Ова 
те за се ар гу мен ту је њи хо вом ор га ни за ци јом, мо де ли ма ин тер ног 
функ ци о ни са ња, ве за ма са дру штвом ко је се ја вља ју у фор ми кла-
сних ве за у ка пи та ли стич ком дру штву ко јим они упра вља ју. Пу-
лан цас је био пи о нир у фор му ли са њу ове нео марк си стич ке пре-
ми се ко ја се у го ди на ма ко је су усле де ле про ши ри ла и на за пад ну 
Не мач ку. 

Струк ту ра ли стич ки ори јен ти са ни нео марк си сти од ба цу ју 
те зу да је др жа ва ин стру мент вла да ју ће кла се те да је глав но Марк-
со во от кри ће чи ње ни ца да дру штва по се ду ју од ре ђе ну струк ту ру 
ко ја се мо же на уч но ана ли зи ра ти. По њи хо вом ста но ви шту људ ска 
ми сао, по ли ти ка и де ло ва ње др жа ве мо гу се по сма тра ти као ре ла-
тив но ауто ном ни од еко ном ске ба зе, што је ујед но рас кид са кла-
сич ним марк си стич ким еко но ми змом.

Тре ћа, по сво јој при ро ди, по ли тич ка од ли ка  нео марк си зма 
огле да се у по ста вља њу огра ни че ња не са мо ка пи та ли стич кој кла-
си већ и бур жо а ској др жа ви уз на по ме ну да се ова огра ни че ња мо гу 
са вла да ти ре во лу ци јом (као на глом, ско ко ви том, ко ре ни том про ме-

13)   Ву чи на Ва со вић, „Др жа ва и де мо кра ти ја“, Архив за правне и друштвене науке, 2/1993, 
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, стр. 276.
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ном дру штве не струк ту ре или не ког ње ног де ла) или ква зи ре во лу-
ци о нар ном мо би ли за ци јом ма се.14)

Пр ва фа за нео марк си зма фо ку си ра се на ана ли зи ра ње  кон-
цеп та мо дер не ли бе рал не  др жа ве ко ју ка рак те ри ше не јед на ка ди-
стри бу ци ја мо ћи и под но шљи ви ји кла сни рас це пи на ра ста ју ћег 
ка пи та ли зма, што је чи ње ни ца ко ју су те о ре ти ча ри ли бе рал не про-
ве ни јен ци је од би ја ли да при зна ју. До при нос пр вог нео марк си стич-
ког та ла са огле да се у по врат ку про у ча ва ња др жа ве као ин сти ту-
ци о нал но-ор га ни за ци о не струк ту ре знат но ши ре од „упра вљач ког 
мо но по ла“ и мно го ди фе рен ци ра ни је  од  дру штва као „по ли тич ког 
си сте ма“ Пре ма оце ни те о ре ти ча ра  Тер бор на,  нео марк си зам је 
„ис та као про бле ма ти ку од но са из ме ђу др жа ве и ка пи та ли стич ке 
еко но ми је, што по ли тич ка на у ка у ве ли кој ме ри од би ја да при зна 
упр кос све из ра же ни јој ин тер вен ци ји за пад них др жа ва у њи хо ве 
еко но ми је.“15)

Ра ни нео марк си зам пра ви ја сну ди стинк ци ју из ме ђу пој ма 
др жа ве и кла се. Пре ма овом гле ди шту, др жа ве ви ше ни су по и сто-
ве ће не са кла са ма, у пи та њу су два за себ на ен ти те та. Др жа ве су 
те ла ко ја до но се по ли тич ке од лу ке и оне су  нај зна чај ни ји по ли-
тич ки ак те ри.  Кла се су дру штве не гру пе ко је функ ци о ни шу пу тем 
ко ор ди ни са них ак ци ја сво јих  при пад ни ка али кла се  perseне од-
лу чу ју. 16)

У дру гој нео марк си стич кој фа зи по ме ри ло се те жи ште са 
про у ча ва ња др жа ве на про у ча ва ње кла се. Ако би др жа ва би ла у 
цен тру ана ли зе, то би би ло ис кљу чи во у кон тек сту др жа ве бла го-
ста ња. 

Од 1960. го ди не кри тич ки ори јен ти са ни нео марк си сти по-
кре ну ли су се ри ју де ба та о „ка пи та ли стич кој др жа ви“. Они су де-
ба то ва ли о ал тер на тив ним раз у ме ва њи ма со ци о е ко ном ских функ-
ци ја ко је оба вља ка пи та ли стич ка др жа ва. Не ки ма се чи ни да је 
ка пи та ли стич ка др жа ва ин стру мент вла да ју ће кла се, дру ги је ви де 
као га ран та про из вод ње еко ном ске ку му ла ци је а за по је ди не нео-
марк си сте др жа ва је аре на за по ли тич ке кла сне бор бе.17) 

И да нас не гу би на зна ча ју кон цеп ту ал но раз гра на та и ем пи-
риј ски ша ро ли ка те о ри ја  ко ја тре ти ра уло гу др жа ве у тран зи ци о-
ном про це су пре ла ска са фе у да ли зма на ка пи та ли зам, ста вља ју ћи 

14) Од ли ке нео марк си зма на во ди мо пре ма: G. Ther born, op.cit.,стр. 134.

15) Ibid. 

16) Ibid. , стр. 135.

17) The da Skoc pol, „Brin ging the Sta te Back In: Stra te gi es of Analysis in Cur rent Re se arch“, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1985, стр. 5.
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ак це нат на со ци о е ко ном ску уло гу др жа ве у на пред ним ка пи та ли-
стич ким де мо кра ти ја ма и по тен ци ра ју ћи уло гу и зна чај др жа ве у 
дру штви ма ка пи та ли стич ке еко но ми је.18) Скок по ло ва ела бо ри ра да 
су на те о риј ској рав ни нео марк си стич ки те о ре ти ча ри др жа ве за-
др жа ли угра ђе не пре ми се о дру штве ној струк ту ри. Шта ви ше, они 
ни су ни до ве ли у сум њу марк си стич ку по тку о еко ном ској ба зи др-
жа ве ко ја је ин хе рент но об ли ко ва на кла са ма или кла сним бор ба ма 
и чи ја је функ ци ја спре ча ва ње из на ла же ња но вих на чи на про из-
вод ње. Оно што су нео марк си стич ки те о ре ти ча ри под вр гли сум њи 
је по и ма ње над град ње дру штва, ко ја ви ше ни је са мо пу ка ре флек-
си ја еко ном ске ба зе.      

РЕЛАТИВНААУТОНОМИЈАДРЖАВЕ

„Државајесклоптеоријскихипрактичнихделатностипо-
моћукојихвладајућакласанесамоштооправдаваиодржавасво-
јупревласт,негоуспеваидадобијеактиванпристанаконихнад
којимавлада.“

Грамши 
Нео марк си стич ки те о ре ти ча ри др жа ве има ју ско ло ност ка 

ге не ра ли за ци ја ма и ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма те от кри ва њи-
ма за ко ни тих тен ден ци ја и ка у зал них ве за уну тар др жав не струк ту-
ре.  Они тра га ју за от кри ва њем  ка рак те ри сти ка ко је су за јед нич ке 
свим др жа ва ма у по гле ду на чи на про из вод ње, фа за ка пи та ли стич-
ке аку му ла ци је и по зи ци је у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му.19) 
Те да Скок пол, иако из вор но не спа да  у ону пле ја ду ауто ра чи ја 
се те о ри ја др жа ве мо же ока рак те ри са ти као нео марк си стич ка, уло-
гу мо дер не др жа ве об ја шња ва нео марк си стич ком ар гу мен та ци јом. 
Она ана ли зи ра уло гу др жа ве у дру штве ном и тран зи ци о ном кон-
тек сту, с тим да се пред мет ње ног ис тра жи ва ња сво ди на ар гу мен те 
о др жав ној ауто но ми ји и ка па ци те ти ма др жа ве20) као ак те ра ко ји 
на сто ји да оства ри по ли тич ки циљ. У сво јим ис тра жи ва њи ма она 

18) Ibid.

19) Т. Скок пол, ibid. , стр. 5.

20) О др жав ним ка па ци те ти ма де таљ ни је ви де ти: Ђор ђе Сто ја но вић, Ђу рић Жи во јин, Де-
спо то вић Љу би ша, „Кон цеп ту ал ни оквир за ана ли зу др жав ног ка па ци те та“, Српскапо-
литичкамисао, бр. 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 11-40; Ви де ти: 
Сто ја но вић Ђор ђе, „Про блем др жав ног, по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног ка па ци те та: 
ана то ми ја Ср би је као сла бе др жа ве“, Српскаполитичкамисао,бр. 4/2011, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 11-31.
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се фо ку си ра  на ути цај ко ји  др жа ва има на са др жај и функ ци о ни-
са ње по ли ти ке.21)

Ова аутор ка от кри ва де тер ми нан те и по ка за те ље др жав не 
ауто но ми је и др жав них ка па ци те та ко је су нео марк си сти гур ну ли 
под те пих  а ко је се у би ти сво ди на про у ча ва ње др жа ве као по-
ли тич ког ак те ра и ана ли зи ра ње др жав ног би ро крат ског апа ра та. 
Скок по ло ва др жа ву пер ци пи ра као сет ор га ни за ци ја кроз ко ју ко-
лек ти ви те ти зва нич ни ка фор му ли шу и при ме њу ју раз ли чи те по ли-
тич ке стра те ги је. У по гле ду би ро крат ског др жав ног апа ра та, аутор-
ка за кљу чу је да је овај апа рат ре ла тив но ауто но ман ка да би ро кра те 
ко је по се ду ју ци вил ни или мо рал ни кре ди би ли тет, ку му ла тив но 
ис пу ња ва ју два усло ва: 1. ка да се не ре гру ту ју из до ми нант не вла-
снич ке, ко мер ци јал не или ин ду стриј ске кла се; 2. ка да би ро кра те не 
фор ми ра ју лич не или еко ном ске ве зе са овим кла са ма на кон по ста-
вља ња у би ро крат ску слу жбу.22) 

Пи о нир иде је о ре ла тив ној ауто но ми ји др жа ве  био је ита-
ли јан ски марк си ста Ан то нио Грам ши, бу ду ћи да је он пр ви те о-
риј ски са гле дао иде о ло шке и по ли тич ке струк ту ре као ре ла тив но 
ауто ном не у од но су на еко ном ску ба зу. Грам ши је озна чен као те-
о ре ти чар над град ње јер је по ла зио од пре ми се да иде је и људ ска 
свест де лу ју на еко ном ску ба зу дру штва. Он је офор мио те о ри ју о 
ауто но ми ји иде ја, што се сма тра до при но сом марк си стич кој те о ри-
ји др жа ве а то се нај бо ље ре флек ту је кроз ње го ву иде ју хе ге мо ни је. 
Грам ши сма тра да иде је и иде о ло ги је игра ју кључ ну уло гу у од ре-
ђе њу еко ном ских струк ту ра и да се бур жо а ско дру штво мо же кон-
тро ли са ти и при стан ком а не са мо при ну дом. Он ову те зу ар гу мен-
ту је уво ђе њем пој ма хе ге мо ни је, ко јим вла да ју ћа кла са обез бе ђу је 
ле ги ти ми тет за сво ју вла да ви ну. Др жа ва ви ше ни је апа рат при ну де, 
већ по ста је но си лац ин те лек ту ал не до ми на ци је ко ја из ну ђу је ре-
ак ци ју ма са, она пре тен ду је да бу де оправ да на у очи ма ма са.23) За 
Грам ши ја, др жа ва ни је про сти ор ган кла сне вла да ви не, не го је ви-
ше под руч је у ком се ор га ни зу је моћ те др жа ва не мо же да иг но ри-
ше кла се као об лик дру штве них гру па. У ње го вој ви зи ји др жа ва ко-
ор ди ни ра из ме ђу ин те ре са основ не гру пе и под ре ђе них гру па, она 
је фак тич ки рав но те жа у ко јој не сум њи ву пре ва гу од но си ин те рес 
вла да ју ће гру пе, али са мо до од ре ђе не гра ни це. Вин сент за кљу чу је 
да је код Грам ши ја др жа ва кључ но под руч је бор бе и да она по се ду-

21) T. Скок пол, op.cit.,стр. 8.

22) О би ро крат ском др жав ном апа ра ту де таљ ни је ви де ти: Ibiд. ,стр.  10. Ви де ти: Ђор ђе 
Сто ја но вић, „Са вре ме но схва та ње јав не би ро кра ти је“, Политичка ревија,бр. 1/2012, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 1-29.  

23) Е. Вин сент,op.cit.,стр. 194.
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је ре ла тив ну ауто но ми ју у од но су на еко ном ску ба зу. Др жа ва ни је 
прост збир ин сти ту ци ја, већ она ин кор по ри ше у се би и вла да ју ћи 
ин те лек ту ал ни етос.24)  

Ко ре ла ти ван по јам др жа ви у Грам ши је вом опу су је по јам 
гра ђан ског дру штва. На по је ди ним ме сти ма Грам ши из јед на ча ва 
гра ђан ско дру штво и др жа ву као и др жа ву и по ли тич ку дик та ту-
ру. Он на по ми ње да оп шти кон цепт др жа ве об у хва та по јам гра ђан-
ског дру штва и по ли тич ког дру штва, те се у крај њем ис хо ду др жа-
ва ја вља као хе ге мо ни ја за шти ће на окло пом при ну де.25) Из све га 
из не тог из во ди мо сво је вр сну Грам ши је ву  де фи ни ци ју др жа ве по 
ко јој је др жа ва апа рат хе ге мо ни је по др жан при ну дом, при че му се 
кон цепт хе ге мо ни је од но си на гра ђан ско дру штво као об лик ин те-
лек ту ал не до ми на ци је, док се при ну да од но си на др жа ву као по ли-
тич ко дру штво.  

Грам ши је, без сум ње, про ши рио марк си стич ку пер спек ти ву 
у про у ча ва њу др жа ве, та ко што је ре ин тер пре ти рао по јам кла сне 
вла да ви не, по тен ци рао да отво ре на при ну да ни је condiciosinequa
non и фор му ли сао је став по ком ути цај по мо ћу иде ја да је ак тив ни-
ју и кре а тив ни ју уло гу др жа ви  ко ја је ка дра да ути че на еко но ми ју 
и да убе ди ма се да је по др же.26)

СТРУКТУРАЛИЗАМVS.ИНСТРУМЕНТАЛИЗАМ

Нео марк си зам се раз ли ку је од кла сич ног марк си зма у две 
тач ке. Пр во, не ма ли број нео марк си ста на гла ша ва ве ћу ауто но ми ју 
др жа ве. Др жа ва ви ше ни је са мо пу ки ин стру мент у ру ка ма вла да-
ју ће кла се, већ др жа ва по ста је по ље кла сне бор бе на ко ме зна чај не 
по зи ци је мо гу за у зе ти и ши ри сло је ви на ро да. Дру го, иде ја од у ми-
ра ња др жа ве гу би на зна ча ју у нео марк си зму и по ста је нео пе ра ци-
о на ли зо ва на.27) 

На раз вој нео марк си стич ке ми сли о др жа ви ути цао је спор у 
ака дем ској за јед ни ци чи ји су про та го ни сти би ли Пу лан цас и Ми-
ли банд. Овај спор је за нас пе ри фе ран, али оно што је за о став шти-
на ове ин те лек ту ал не рас пра ве је дру га чи је од ре ђе ње са др жа ја др-
жав не по ли ти ке и на ста нак ис тра жи вач ког про бле ма ко ји се сво ди 
на ди ле му дали јемодернадржавадржаваукапиталистичком

24) Ibid. , стр. 196.

25) Ibid.,стр. 196-197.

26) Де таљ ни је о то ме ви де ти: Ibid. , стр. 197-198.

27) Ову ди стинк ци ју за па жа В. Ва со вић, op.cit.,стр. 276. 
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друштвуилијепаккапиталистичкадржаваикојесуимпликације
овогразликовања? 

Ова ко фор му ли са но пи та ње из и ску је су о ча ва ње две кон-
фликт не нео марк си стич ке  те о риј ске по зи ци је, ин стру мен та ли зма 
(Пу лан ца со во од ре ђе ње Ми ли бан до ве пер спек ти ве) и струк ту ра-
ли зма (Ми ли бан до ва ка ри ка ту ра Пу лан ца со ве те о риј ске по зи ци-
је). Ин стру мен та ли зам Рал фа Ми ли бан да пер ци пи ра др жа ву као 
не у трал ни ин стру мент по до бан за ма ни пу ла ци ју и упра вља ње ин-
те ре са до ми нант не кла се (вла да ју ће ели те). Ми ли бан до ва по ла зна 
пре ми са огле да се у кон ста та ци ји да мо дер на др жа ва слу жи ин-
те ре си ма бур жо а зи је у ка пи та ли стич ком дру штву, бу ду ћи да ова 
кла са до ми ни ра над дру штвом. Ова пер спек ти ва пле ди ра за при мат 
со ци јал не мре же ин ди ви дуа или дру штве них сна га (agency) у од-
но су на дру штве ну струк ту ру. У до ме ну до но ше ња од лу ка, др жав-
ни слу жбе ни ци (пер со нал) од но си пре ва гу над др жав ном фор мом 
и функ ци јом (као ка пи та ли стич ким апа ра том). Ин стру мен та ли зам 
је мре жно или пер со нал но по зи ци о ни ран у кон сте ла ци ји из ме ђу 
др жав ног апа ра та и вла да ју ће кла се, те се вла да ју ћа кла са ја вља 
као ин стру мент др жав ног апа ра та. Ин стру мен та ли стич ка те о ри ја 
је оту да те о ри јадржавеукапиталистичкомдруштву, што је ујед-
но и на зив Ми ли бан до ве књи ге.28)

Пу лан цас је под вр гао кри ти ци Ми ли бан дов те о риј ски кон-
цепт, ода ју ћи му при зна ње за по ку шај по пу ња ва ња те о риј ског ва-
ку у ма као и за ње го ву ра за ра ју ћу кри ти ку о ми то ло ги ји бур жо а ске 
др жа ве. 29) Он је сма трао да су Ми ли бан до ва раз ми шља ња ука ља на 
због ре лик та бур жо а ских оце на о др жа ви. Прин ци пи јал но, Ми ли-
банд је сма трао да моћ др жа ве не про из ла зи из др жав ног апа ра-
та, већ из др жав ног пер со на ла и он је свој фо кус усме рио на бур-
жо а ску ми то ло ги ју о сло бод ној во љи др жав ног слу жбе ни ка. Ка ко 
под вла чи Пу лан цас, „Ми ли банд се фо ку си ра на кла сни кон цепт у 
кон тек сту ин тер су бјек тив них од но са уме сто на објек тив не струк-
ту рал не по зи ци је у про це су про из вод ње и на др жа ву као у кон-
тек сту ме ђу лич них ве за др жав не ели те, уме сто да се фо ку си ра на 
струк ту ру, фор му и функ ци је ове ка пи та ли стич ке ин сти ту ци је.“30) 
Ова ми сао је ујед но и срж де ба те ко ја је скли зну ла у злу ра ду и по-
ла ри зо ва ну бор бу из ме ђу ин стру мен та ли зма и струк ту ра ли зма. 

У сво јим ра до ви ма Пу лан цас је за у зео струк ту ра ли стич-
ки угао по сма тра ња ко ји да је при мат струк ту ри над пер со нал ним 

28) Co lin Hay, op.cit.,стр. 72.

29) Ibid, стр. 71.

30) Ibid.
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(би ро крат ским) апа ра том др жа ве. Он је раз вио те о ри ју о капита-
листичкојдржави за ми шље ној као струк ту рал ни си стем, чи ја су 
фор ма и функ ци је не за ви сне од пре фе рен ци ја по ли тич ких ак те ра 
и при пад ни ка до ми нант не кла се.31) Пу лан цас на гла ша ва ну жност 
по лу а у то ном не по зи ци је др жа ве у од но су на вла да ју ћу кла су, за рад 
обез бе ђи ва ња ре про дук ци је ка пи та ли стич ких кла сних од но са. Он 
је на пра вио рас кид са еко но ми змом кла сич ног марк си зма та ко што 
је оце нио да је ка пи та ли стич кој др жа ви бит на ре ла тив на ауто но-
ми ја, уз ин си сти ра ње на де тер ми ни шу ћој уло зи кла сног мо мен та у 
фи нал ној ин стан ци. Пре ма ње го вој оце ни, држaвна ауто но ми ја је 
ре ла тив ног ка рак те ра због по тре бе да др жа ва по сре ду је из ме ђу ин-
те ре са раз ли чи тих фрак ци ја ка пи та ла (exemplicausaспре ча ва ју ћи 
или сми ру ју ћи су коб из ме ђу ин ду стриј ског и бан кар ског ка пи та-
ла), због ин тер ве ни са ња у еко ном ске од но се (нпр. ус по ста вља ње 
кор по ра тив них струк ту ра ко је ин кор по ри шу рад ни штво ка ко би га 
осла би ле)32) као и због по тре бе да др жа ва по сре ду је из ме ђу кла са 
ка ко би сма њи ла кла сне тен зи је ко је су не ми нов не у ка пи та ли стич-
ком дру штву. Др жа ва шти ти кла сне ин те ре се из раз ло га што њен 
об лик пред ста вља ис ход про шлих бор би, што Пу лан цас об ја шња ва 
син таг мом  структурна селективност.33)

Кон ку рент на пер спек ти ва Пу лан ца со вом кон цеп ту струк тур-
не се лек тив но сти је  Џе со пов кон цепт стратешке селективности. 
Об лик др жа ве пре ма овој ко ва ни ци од ра жа ва ис ход про шлих стра-
те шких бор би из ме ђу дру штве них сна га. Differentiaspecificaиз ме-
ђу пој мо ва струк тур не и стра те шке се лек тив но сти је дво ја ка: пр во, 
код ове по то њег кон цеп та струк ту ре не од ре ђу ју ис хо де већ оне 
огра ни ча ва ју и олак ша ва ју де ло ва ње и дру го, Џе соп не ма афи ни-
те те пре ма кла си, он је не при ви ле гу је. За Џе со па је по јам ре ла тив-
не ауто но ми је др жа ве нео др жив, јер је она ауто ном на али оста је 
отво ре но пи та ње у ко јој ме ри. Та ко ђе, овај аутор сма тра да др жа ва, 
interalia мо же да бу де и ка пи та ли стич ка тво ре ви на ко ја је на бра-
ни ку ин те ре са ка пи та ла, уз на по ме ну да је та кав од нос слу ча јан а 
не ну жан и да је ствар ем пи риј ског ис тра жи ва ња, а не те о риј ског 
до ка зи ва ња.34) 

31) У ли те ра ту ри ко ја тре ти ра Пу лан ца сов кон цепт струк ту ра ли зма на и ла зи се и на ми шље-
ње да су ра до ви овог ауто ра не до вољ но де сти ли са ни а по го то во ње го ва те о ри ја ка пи-
та ли стич ке др жа ве. Бу ду ћи да Пу лан цас ни је био склон де фи ни ци ја ма, оста је не ја сна 
при ро да ка пи та ли стич ке др жа ве. О овој не до у ми ци по дроб ни је код: В. Ва со вић, ibid. , 
стр. 276.

32) О др жав ном еко ном ском де тер ми ни зму ви де ти: Ду брав ка Ста јић, „Од нос пред у зет ни ка 
и др жа ве као по ка за тељ на ци о нал ног ка па ци те та при вре де у Ср би ји“, Политичкареви-
ја, бр. 4/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 155-171.

33) D. Marsh, G. Sto ker, op.cit.,стр.155.

34)  Ibid. , стр. 156.
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ТijanaPericDiligenski

NEO-MARXISTTHOUGHTOFTHESTATE

Summary
The con cept of the sta te from the per spec ti ve of Neo-Mar xism is 

analyzed in this pa per. Neo-Mar xism as a sub sti tu te the ory of Mar xism 
has con ti nued to nur tu re the Mar xist con cept of the sta te with va ri e ti es 
which de ser ve a se pa ra te analysis. In Neo-Mar xism the re is no con sen-
sus on a uni fied the ory of the sta te, but it is pre sent ten si ons bet we en 
the two the o re ti cal po si ti ons, which are the star ting pre mi se of the limb. 
In stru men ta lism, em bo died in Ralph Mi li band’s work is ba sed on the 
pa ra digm of the mo dern sta te as the sta te in a ca pi ta list so ci ety, and 
it is po si ti o ned in the bac kgro und of so ci ety. In con trast to this po si-
tion, struc tu ra lism of Ni kos Pu lan cas gi ves pri o rity to the struc tu re and 
stres ses that the mo dern sta te is not hing ot her than a ca pi ta list sta te. 
Pu lan cas ple ads for a se mi-auto no mo us sta te po si tion, which ul ti ma tely 
ke eps the class de ter mi nism.
Key words: Neo-Mar xism, sta te, in stru men ta lism, struc tu ra lism, re la ti ve 

auto nomy

ЛИТЕРАТУРА
Ва со вић, Ву чи на, „Др жа ва и де мо кра ти ја“, Архив за правне и друштвене нау-

ке, 2/1993, Прав ни Фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град
Вин сент, Ен др ју, Теорије државе, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009.
Marsh, Da vid, Sto ker, Ge rry, Teorije i metode političke znanosti, Fa kul tet po li tič-

kih zna no sti sve u či li šta u Za gre bu, Za greb, 2005.
Ми тро вић, Дра ган, Правнатеорија,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о-

гра ду и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.
Ми тро вић, Љу би ша, Општа социологија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-

о град – Свен, Ниш, 2003.
Па вло вић, Ву ка шин, Држава и друштво, Чи го ја штам па, Бе о град, 2011.
Ри цер, Џорџ, Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Слу-

жбе ни гла сник, Бе о град, 2009.
Си ме у но вић, Дра ган, Уводуполитичкутеорију,Ин сти тут за по ли тич ке сту-

ди је, Бе о град, 2009.
Ста јић, Ду брав ка, „Од нос пред у зет ни ка и др жа ве као по ка за тељ на ци о нал ног 

ка па ци те та при вре де у Ср би ји“, Политичкаревија, бр. 4/2011, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

Сто ја но вић, Ђор ђе, „Са вре ме но схва та ње јав не би ро кра ти је“, Политичкаре-
вија, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.



ТијанаПерићДилигенски Неомарксистичкамисаоодржави

265

Сто ја но вић, Ђор ђе, Ђу рић, Жи во јин, Де спо то вић, Љу би ша, „Кон цеп ту ал ни 
оквир за ана ли зу др жав ног ка па ци те та“, Српска политичка мисао, бр. 
2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

Сто ја но вић, Ђор ђе, „Про блем др жав ног, по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног ка-
па ци те та: ана то ми ја Ср би је као сла бе др жа ве“, Српскаполитичкамисао, 
бр. 4/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

Skoc pol, The da, „Brin ging The Sta te Back In: Stra te gi es of Analysis in Cur rent 
Re se arch“, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1985.

Ther born, Go ran, „Karl Marx re tur ning The Wel fa re Sta te and Neo-Mar xist, Cor-
po ra tist and Sta tist The o ri es“, International Political Science Review, Vol. 7, 
No 2, April 1986, Sa ge Pu bli ca ti ons Ltd.

Hay, Co lin, „What is Mar xist abo ut Mar xist Sta te The ory?“, The State, Theories 
and Issues, edi ted by Co lin Hay, Mic hael Li ster and Da vid Marsh, Pal gra ve 
Mac mil lan, New Yourk, 2006.

Resume
Our analysis of Neo-Mar xist con cept of the sta te is ba sed on a 

com pa ra ti ve analysis with the con cept of the sta te of clas si cal Mar xism, 
which ope ra tes un der the pa ra digm of class con flict, ac cor ding which 
the sta te is as a co un try that de fends the class in te rests of the ru ling 
class, and ti tle hol ders of pri va te ow ner ship of me ans of pro duc tion. Er-
go, the sta te is only one seg ment of bo ur ge o is po li ti cal eco nomy. The 
clas si cal Mar xist con cept of the sta te cha rac te ri zed by the ab sen ce of 
the fi nal, co he rent and con si stent the o re ti cal sha pe. Clas si cal Mar xist 
the ory was well ne e ded sta te, sin ce the sta te is the most im por tant  po-
li ti cal in sti tu ti ons and the ine vi ta ble pro cess of ca pi ta list re pro duc tion 
ca te gory. From what has been said, we de ri ve con clu sion that main po-
int of di sa gre e ment bet we en old and new Mar xism is re flec ted in the 
Mar xist emp ha sis on the wi de auto nomy of the sta te in the di rec tion of 
Neo-Mar xism. In both forms of Mar xism sta tes is a fun da men tal fra me-
work of in ter pre ta tion, but Neo-Mar xism go es a step furt her, re jec ting 
the anac hro ni stic and so mew hat re ac ti ve at ti tu des of clas si cal Mar xism.

* Овај рад је примљен 18. јануара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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ДЕМОКРАТИЈАИРАЦИОНАЛНОСТ*

Сажетак
У овом ра ду из ло же не су основ не прет по став ке и ре зул та-

ти те о ри је ра ци о нал ног из бо ра на ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном 
ни воу, као и ин хе рент ни про бле ми са ко ји ма се ова те о ри ја су о ча-
ва. Уко ли ко де мо кра ти ју схва ти мо као про це ду ру (од но сно ме тод 
агре га ци је да тих пре фе рен ци ја по је ди на ца), ко ја тре ба да за до во-
љи од ре ђе не усло ве ра ци о нал но сти и етич но сти, по ка зу је се да не 
мо же мо да фор му ли ше мо та кав ме тод груп ног из бо ра. По ла зе ћи 
од ова квог агре га тив ног кон цеп та де мо кра ти је, Ке нет Ероу (Ken-
neth Ar row) из во ди де дук тив ни до каз о не мо гућ но сти де мо крат-
ског дру штве ног из бо ра. За тим се ука зу је на од ре ђе не те шко ће са 
ко ји ма се су о ча ва ова кав кон цепт де мо кра ти је, као и мо гу ћи на чи-
ни да се оне пре ва зи ђу. По след њи део ра да по све ћен је кон цеп ту 
де ли бе ра тив не де мо кра ти је, ко ји се ја вља као од го вор на про бле ме 
агре га тив ног кон цеп та.
Кључ не ре чи:  де мо кра ти ја, те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра, де ли бе ра ци ја, 

дру штве ни из бор.

Те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра, ко ја је раз ви је на је у окви ру 
ми кро е ко но ми је, пред ста вља нор ма тив ну те о ри ју од лу чи ва ња ко-
ја се ба ви се ис тра жи ва њем до но ше ња од лу ка по је ди на ца и гру-
па, од но сно прет по став ка ма и усло ви ма ра ци о нал ног од лу чи ва ња 
на  ин ди ви ду ал ном и груп ном ни воу. Као што сам на зив су ге ри ше, 
ова те о ри ја ис пи ту је и по ста вља стан дар де ра ци о нал но сти, али је 
нео п ход но на по ме ну ти да се ов де ра ди о по себ ној вр сти ра ци о нал-
но сти: тзв. средство-циљ, од но сно инструменталној рационал-

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.267-277.

268

ности. У исто ри ји фи ло зо фи је има ли смо при ли ку да срет не мо и 
дру га чи је схва ћен по јам ра ци о нал но сти: Пла то нов по јам правич-
ности(dikaiosyne) и Кан тов по јам ка те го рич ког им пе ра ти ва  пред-
ста вља ју при ме ре неинструменталнерационалности.За раз ли ку 
од ова квих схва та ња, хју мов ско (Da vid Hu me), од но сно беј зи јан ско 
(Tho mas Bayes) ту ма че ње пој ма  ра ци о нал но сти је сте ин стру мен-
та ли стич ко. 

РАЦИОНАЛНЕОДЛУКЕПОЈЕДИНАЦА

Те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра (ко ја пред ста вља нор ма тив ну 
те о ри ју од лу чи ва ња) ба ви се са вр ше но ра ци о нал ним и ин фор ми-
са ним по је дин цем, од но сно иде а ли зо ва ним до но си о цем од лу ка. 
Ова кав по је ди нац се у сво јим из бо ри ма ру ко во ди принципоммак-
симизацијеличнедобробити,од но сно на сто ји да по ве ћа сво је до-
бит ке (у ши рем сми слу ре чи), као и да из бег не или сма њи гу бит ке. 
Да кле, по ла зи се од прет по став ке да је  по је ди нац у ста њу да ја сно 
де фи ни ше сво је ци ље ве, и да за тим фор ми ра скуп свих оп ци ја, од-
но сно ал тер на ти ва по мо ћу ко јих би мо гао да оства ри свој циљ. До-
бро бит, од но сно ко ри сност раз ли чи тих ал тер на ти ва про це њу је мо 
на осно ву на ших ин ди ви ду ал них пре фе рен ци ја (на осно ву ко јих 
из гра ђу је мо став пре ма ал тер на ти ва ма), ко је пред ста вља ју про из-
вод су бјек тив них фак то ра: на ших мо рал них прин ци па, уве ре ња, 
же ља и ин те ре са...Ов де је бит но на по ме ну ти да сам циљ не под ле-
же пре и спи ти ва њу, од но сно да се не по ста вља пи та ње о ра ци о нал-
но сти са мог ци ља, не го ис кљу чи во о ра ци о нал но сти на чи на да се 
он по стиг не. Да кле, ра ци о нал но је иза бра ти ону ал тер на ти ву ко ја 
пред ста вља нај це лис ход ни је сред ство за по сти за ње на шег ци ља. 
Раз ли чи те ин ди ви дуе би ра ју раз ли чи те ци ље ве, али то нам не го-
во ри о то ме да је јед на осо ба ра ци о нал ни ја од дру ге. Да би ова кво 
по ре ђе ње би ло мо гу ће, би ло би по треб но да се утвр ди над-ин ди-
ви ду ал ни кри те ри јум ра ци о нал ног од лу чи ва ња, ко ји у те о ри ји од-
лу чи ва ња, ипак, не по сто ји.1) 

Да би се из бор сма трао ра ци о нал ним, пре фе рен ци је мо ра ју 
да за до во ље усло ве ло гич ке кон зи стет но сти, од но сно ра ци о нал-
но сти: усло ве аси ме трич но сти, ком плет но сти и тран зи тив но сти.2) 
Услов аси ме трич но сти гла си: ако пре фе ри ра мо ал тер на ти ву x у од-
но су на y, он да не мо же мо исто вре ме но да  пре фе ри ра мо y у од но-
су на x, као ни да обе ал тер на ти ве сма тра мо јед на ко до брим. Исто 

1) Па вли чић, Д., Теоријаодлучивања, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2004, стр. 22.

2) Иби дем, стр. 17. 
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та ко, ако смо ин ди фе рент ни пре ма x и y,  он да не мо же мо исто вре-
ме но да  пре фе ри ра мо x у од но су на y, као ни y у од но су на x. Услов  
ком плет но сти зах те ва да смо увек у ста њу да од ре ди мо сво је пре-
фе рен ци је: за би ло ко је две ал тер на ти ве x и y, или xпре фе ри ра мо у 
од но су на y, или y у од но су на x, или смо ин ди фе рент ни, од но сно 
обе ал тер на ти ве сма тра мо јед на ко до брим. Услов тран зи тив но сти 
гла си: ако, при ли ком по ре ђе ња три ал тер на ти ве, пре фе ри ра мо ал-
тер на ти ву x у од но су на y, и ал тер на ти ву y у од но су на z, он да мо ра-
мо да пре фе ри ра мо x у од но су на z. Исто та ко, ако ал тер на ти ве x и y 
сма тра мо јед на ко до брим, и  пре ма ал тер на ти ва ма y и zсмо, та ко ђе, 
ин ди фе рент ни, он да мо ра мо да бу де мо ин ди фе рент ни и пре ма ал-
тер на ти ва ма  x и z.Као по сле ди ца ова квих ре ла ци ја, та ко ђе ва жи: 
ако x пре фе ри ра мо у од но су на y, и ин ди фе рент ни смо пре ма x 
и z, он да мо ра мо да пре фе ри ра мо zу од но су на y. Услов тран зи-
тив но сти нај лак ше би ва за до во љен ка да ал тер на ти ве по ре ди мо на 
осно ву јед не или ма њег бро ја осо би на. Ме ђу тим, ка да је у пи та њу 
ком плек сни ји из бор, од но сно ка да ал тер на ти ве по ре ди мо на осно-
ву ви ше раз ли чи тих кри те ри ју ма, та да услов тран зи тив но сти би ва 
те же за до во љен. Пре фе рен ци је ко је на ру ша ва ју овај услов на зи ва-
мо ци клич ним, од но сно кру жним. Да кле, мо же мо за кљу чи ти да се 
по мо ћу усло ва  аси ме трич но сти, ком плет но сти и тран зи тив но сти 
из бе га ва ло гич ка не кон зи стет ност, као и нео д луч ност при ли ком 
до но ше ња од лу ка, и да за хва љу ју ћи то ме, ови усло ви пред ста вља-
ју фун да мен тал не прет по став ке ра ци о нал ног од лу чи ва ња.

Још јед на прет по став ка нор ма тив не те о ри је од лу чи ва ња је-
сте да су пре фе рен ци је ре ла тив но ста бил не, од но сно да оста ју не-
про ме ње не од мо мен та из бо ра ал тер на ти ве, тј. до но ше ња од лу ке, 
до мо мен та ње не ре а ли за ци је. Овај услов, сва ка ко, не зна чи да ће-
мо увек, од но сно у сва кој си ту а ци ји, пре фе ри ра ти ал тер на ти ву x у 
од но су на y, уко ли ко смо јед ном на пра ви ли та кав из бор. На осно ву 
на ве де них ста во ва, мо же мо за кљу чи ти да се, у окви ру нор ма тив не 
те о ри је од лу чи ва ња, од лу ка, од но сно из бор сма тра ра ци о нал ним, 
уко ли ко пред ста вља из раз ин ди ви ду ал них пре фе рен ци ја ко је за до-
во ља ва ју усло ве  аси ме трич но сти, ком плет но сти и тран зи тив но-
сти, и уко ли ко, у да тим окол но сти ма, мак си ми зи ра до бро бит до но-
си о ца од лу ке. 

Уко ли ко су за до во ље не све на ве де не прет по став ке, до но-
си лац од лу ке би ће у мо гућ но сти да, по ре де ћи ал тер на ти ве по па-
ро ви ма, фор ми ра ранг-ли сту, од но сно ре до след  ал тер на ти ва по 
при о ри те ту, од нај по вољ ни је ка нај не по вољ ни јој. На тај на чин, 
ранг-ли ста од ра жа ва струк ту ру на ших пре фе рен ци ја пре ма да тим 
ал тер на ти ва ма. Сва кој ал тер на ти ви ми, та ко ђе, мо же мо да при дру-
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жи мо је дан ре ал ни број, ко ји од ра жа ва ре ла тив ну ко ри сност или 
зна чај те ал тер на ти ве за нас, при че му ве ћи број при дру жу је мо бо-
ље ран ги ра ној ал тер на ти ви. На овај на чин, ми фор ми ра мо орди-
налнуфункцију корисности,ко ја струк ту ру на ших пре фе рен ци ја 
пре сли ка ва у скуп ре ал них бро је ва.3) На зи ва мо је ор ди нал ном, за 
раз ли ку од кар ди нал не функ ци је, јер нам бро је ви  го во ре са мо о 
по рет ку ал тер на ти ва по пре фе рен ци ја ма, али не и о то ме ко ли ко 
јед ну ал тер на ти ву пре фе ри ра мо ви ше у од но су на дру гу, од но сно 
да ли пр ву ал тер на ти ву пре фе ри ра мо у од но су на дру гу јед на ко, 
ви ше или ма ње не го што дру гу ал тер на ти ву пре фе ри ра мо у од но-
су на тре ћу, итд... Во ђен мак си ми за ци јом лич не до бро би ти, са вр-
ше но ра ци о нал ни по је ди нац би ра пр во ран ги ра ну ал тер на ти ву. На 
овај на чин вр ши се из бор у усло ви ма из ве сно сти, од но сно ка да су 
по зна те све окол но сти у ко ји ма се из бор вр ши, па се про блем од-
лу чи ва ња сво ди на упо ре ђи ва ње ис хо да, од но сно би ра ње нај це лис-
ход ни јег сред ства за по сти за ње по ста вље ног ци ља.

Про блем од лу чи ва ња са сто ји се од три еле мен та ко је чи не: 
по ступ ци или ак ци је (ко је пред ста вља ју ал тер на ти ве ме ђу ко ји ма 
би ра мо), ста ња ства ри, од но сно окол но сти, и, ко нач но, ис хо ди ак-
ци ја. Ис ход пред ста вља ре зул тат не ке ак ци је ка да је ре а ли зо ва но 
од ре ђе но ста ње ства ри, што по ка зу је да  ко на чан ре зул тат не за-
ви си са мо од ак ци ја ко је све сно би ра мо, већ и од фак то ра на ко је 
не мо же мо да ути че мо (ко је пред ста вља ју окол но сти, од но сно ста-
ња ства ри). Од лу ке нај че шће до но си мо у усло ви ма не из ве сно сти 
и ри зи ка. У усло ви ма ри зи ка (мер љи ве не из ве сно сти) зна мо ве-
ро ват но ћу ја вља ња по је ди них до га ђа ја, од но сно ста ња ства ри. У 
усло ви ма не из ве сно сти не зна мо ве ро ват но ћу ја вља ња по је ди них 
до га ђа ја, од но сно ста ња ства ри (ко ја усло вља ва ју ис хо де). У ова-
квим усло ви ма по је ди нац је спо со бан да про це ни све ис хо де (раз-
ли чи те ре зул та те ал тер на ти ва), ко ји се мо гу оства ри ти у за ви сно-
сти од окол но сти, од но сно до га ђа ја, али не и ве ро ват но ће ја вља ња 
ових до га ђа ја. По је ди нац би ра оп ти мал ну ал тер на ти ву (из ску па 
рас по ло жи вих) ко ри сте ћи не ку од про це ду ра од лу чи ва ња (у окви-
ру нор ма тив не те о ри је од лу чи ва ња): максимакс (оптимистички
метод),макcимин(песимистичкиметод),Хурвицов(методопти-
мизма-песимизма),методминимакс кајања (Севиџов) и принцип
недовољногразлога(Лапласов).4)На ша од лу ка та ко за ви си не са мо 
од про це не ис хо да раз ли чи тих ал тер на ти ва, већ и од ме то да по мо-
ћу ког вр ши мо по ре ђе ње ал тер на ти ва. 

3) Иби дем, стр. 24. 

4) Де таљ ни је ви де ти у: Па вли чић, Д., Теоријаодлучивања,оп. цит., стр. 51-63.
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Ра ци о нал но од лу чи ва ње у усло ви ма ри зи ка (за раз ли ку од 
од лу чи ва ња у усло ви ма из ве сно сти), зах те ва да по је ди нац бу де  у 
ста њу да од ре ди не са мо да ли јед ну ал тер на ти ву пре фе ри ра у од-
но су на дру гу, не го и за ко ли ко, та ко да је нео п ход но да ко ри сно сти 
ко је при пи су је мо ис хо ди ма бу ду мер љи ве на кар ди нал ној ска ли, 
ко ја је пре ци зни ја од ор ди нал не. Да би смо то по сти гли, на ше пре-
фе рен ци је мо ра ју да, по ред три на ве де на усло ва (аси ме трич ност, 
ком плет ност и тран зи тив ност), за до во ље још че ти ри усло ва ра-
ци о нал но сти: континуитет  преференција, замењивост, моно-
тоностиредукцијасложенихлутрија.5) Ка да на ше пре фе рен ци је 
за до во ља ва ју свих се дам усло ва ра ци о нал но сти, би ће мо у ста њу 
да фор ми ра мо кардиналнуфункцијукорисности,и на тај на чин да 
по ре ди мо пре фе рен ци је из ме ђу сва ке две ал тер на ти ве.Кар ди нал-
на функ ци ја ко ри сно сти пред ста вља пре сли ка ва ње срук ту ре пре-
фе рен ци ја у скуп ра ци о нал них бро је ва на ин тер вал ној ска ли.6)

ГРУПНИИЗБОР

У пр вом де лу ра да об ја шње не су, да кле, фун да мен тал не 
прет по став ке ра ци о нал ног из бо ра по је дин ца. У дру гом де лу ра да 
би ће из ло же на те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра на груп ном, дру штве-
ном ни воу (нор ма тив на те о ри ја груп ног од лу чи ва ња), од но сно ње-
не прет по став ке, ре зул та ти, као и ин хе рент ни про бле ми са ко ји ма 
се су о ча ва. У окви ру ове те о ри је, гру па се по сма тра као фор мал на 
це ли на, од но сно по ла зи се од иде а ли зо ва ног мо де ла гру пе ко ју чи-
не са вр ше но ра ци о нал ни, ин фор ми са ни и рав но прав ни по је дин ци. 
За раз ли ку од ин ди ви ду ал ног од лу чи ва ња, где се раз ма тра ис кљу-
чи во  ра ци о нал ност из бо ра, ме тод фор ми ра ња пре фе рен ци ја гру-
пе тре ба да за до во љи још је дан услов: да пред ста вља де мо крат ски 
про цес, од но сно да по ред усло ва ра ци о нал но сти, за до во љи и од ре-
ђе не етич ке прин ци пе. Аме рич ки еко но ми ста Ке нет Ероу је пр ви 
те о ре ти чар ко ји је етич ке усло ве екс пли цит но по ве зао са про бле-
ми ма ра ци о нал ног из бо ра гру пе.7)

У окви ру нор ма тив не те о ри је од лу чи ва ња дру штве ни из бор, 
од но сно груп но од лу чи ва ње сво ди се на про на ла же ње пра ви ла или 
ме то да агре га ци је из бо ра чла но ва гру пе. Функција друштвеног
благостања та ко пред ста вља пра ви ло агре га ци је ко је пре сли ка ва, 

5) Де таљ ни је ви де ти у: Па вли чић, Д., Теоријаодлучивања,оп. цит., стр. 109-115.

6) Иби дем, стр. 130.

7)  Иби дем, стр. 260. 
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од но сно пре во ди скуп свих ин ди ви ду ал них про фи ла у је дин стве-
ну ранг ли сту на ко лек тив ном ни воу. То је функ ци ја чи ји је до мен 
про фил ин ди ви ду ал них пре фе рен ци ја, ка ко би се до шло до груп не 
пре фе рен ци је. Про блем груп ног од лу чи ва ња, да кле, пред ста вља 
де фи ни са ње про це ду ре или пра ви ла, по мо ћу ког би се ин ди ви ду-
ал ни по ре ци ал тер на ти ва (из бо ри по је ди на ца) пре сли ка ли у је дин-
стве ну ранг-ли сту гру пе. Ов де је бит но на по ме ну ти да се ра ди о 
,,са би ра њу” ор ди нал них, а не кар ди нал них пре фе рен ци ја. 

Са да ће мо на ве сти не ке ме то де груп ног из бо ра, од но сно ,,са-
би ра ња”  ин ди ви ду ал них пре фе рен ци ја. Већинскипринцип пред-
ста вља ме тод из бо ра нај ве ћим бро јем гла со ва. На овај на чин гру па 
би ра ону оп ци ју ко ја је на ин ди ви ду ал ним ранг-ли ста ма нај ви ше 
пу та би ла пр ва. Про блем са ова квим ме то дом је то што се не узи-
ма ју у об зир дру го и тре ће ме сто. Та ко је на стао сле де ћи ме тод: 
Кондорсеово правило. Кон дор се пред ла же по ре ђе ње сва ког па ра 
ал тер на ти ва, од но сно бинарниметод. Про блем са овим ме то дом је 
то што се мо же ја ви ти ци клич ност на груп ном ни воу, од но сно мо-
же до ћи до на ру ша ва ња усло ва тран зи тив но сти. Та ко на ста је тзв. 
Кон дер се ов па ра докс гла са ња, ка да не мо же мо да на ђе мо по бед ни-
ка, од но сно на пра ви мо из бор. Сле де ћи ме тод је сте МетодБорде
(тзв.позициониметод): нај бо љој оп ци ји на ин ди ви ду ал нојранг-
ли сти до де љу је се три по е на, сле де ћој два, а тре ће-ра ги ра ној оп ци-
ји је дан по ен. За тим се ови по е ни (на ин ди ви ду ал нимранг-ли ста-
ма) са би ра ју, а гру па би ра као нај бо љу оп ци ју ону ко ја је до би ла 
нај ви ше по е на, и она пред ста вља Бордапобедника. Та ко мо же да 
се де си да Бордапобедникне бу де и по бед ник на осно ву ве ћин ског 
прин ци па.Про блем са овим ме то дом, та ко ђе, је то што је осе тљив 
на ире ле вант не ал тер на ти ве, па је та ко мо гу ћа ма ни пу ла ци ја пре-
фе рен ци ја ма уво ђе њем но вих ал тер на ти ва. 

ЕРОУОВАТЕОРЕМА
НЕМОГУЋНОСТИДРУШТВЕНОГИЗБОРА

Као што смо већ на по ме ну ли, Ке нет Ероу је пр ви те о ре ти-
чар ко ји је ис та као зна чај етич ких усло ва у кон тек сту дру штве ног 
из бо ра (у окви ру те о ри је ра ци о нал ног из бо ра).  По ред ових вред-
но сних усло ва, ме тод, од но сно про це ду ра груп ног из бо ра тре ба, 
сва ка ко, да за до во љи и фор мал но-ло гич ке усло ве ко ји ва же за ра-
ци о нал ни из бор по је дин ца: усло ве ком плет но сти и тран зи тив но-
сти. Уво ђе њем усло ва тран зи тив но сти и на груп ном ни воу Ероу 
по ку ша ва да пре ва зи ђе про блем ци клич но сти пре фе рен ци ја. На-
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ве де ни етич ки усло ви Еро уа омо гу ћа ва ју та кву про це ду ру груп ног 
из бо ра, ко ја свим гла са чи ма, од но сно чла но ви ма гру пе га ран ту је 
јед на кост и сло бо ду из ја шња ва ња, и ко ја оне мо гу ћа ва до ми на ци ју 
би ло ког чла на, као и стра те шко по на ша ње по је ди на ца или под гру-
па.8)  Са да ће мо на ве сти нај ва жни је етич ке усло ве: 

Универзални домен (У): Зах тев да се у об зир мо ра ју узе ти 
све ло гич ки мо гу ће ва ри јан те ин ди ви ду ал них про фи ла. Овај нео-
гра ни че ни до мен функ ци је пред ста вља јед ну од кључ них раз ли ка 
из ме ђу агре га тив ног и де ли бе ра тив ног кон цеп та де мо кра ти је. Док 
се у окви ру агре га тив ног при сту па ин ди ви ду ал не пре фе рен ци је 
по сма тра ју као да те, фик си ра не и не про мен љи ве, де ли бе ра тив ни 
при ступ упра во ин си сти ра на то ме да ин ди ви ду ал не пре фе рен ци је 
мо гу и тре ба да се ме ња ју под те ре том раз ло га и ар гу ме на та, и да, 
сход но то ме, у об зир тре ба да се узму са мо де ли бе ра ци јом ,,про-
чи шће не” пре фе рен ци је. Услов нео гра ни че ног до ме на  из ра жа ва 
де мо крат ски иде ал, ти ме што ува жа ва ин ди ви ду ал ну сло бо ду, до-
пу шта ју ћи сва ком по је дин цу да по сво јој во љи иза бе ре ал тер на-
ти ве. Са дру ге стра не, ме ђу тим, на овај на чин до ла зи до из ра жа ја 
хе те ро ге ност гру пе, што оте жа ва до но ше ње груп не од лу ке. 

Парето-услов или условједногласности(П): Уко ли ко сва ки 
гла сач пре фе ри ра ал тер на ти ву x у од но су на y, он да и дру штво пре-
фе ри ра x у од но су на y. Овај услов до био је на зив по ита ли јан ском 
еко но ми сти Вил фре ду Па ре ту (Vil fre do Pa re to). 

Услов независности од ирелевантних алтернатива (И):  
Дру штве ни из бор из ме ђу две ал тер на ти ве за ви си са мо од по ре да ка 
тих ал тер на ти ва код по је ди на ца, од но сно на ин ди ви ду ал ним ранг-
ли ста ма, а не и од по ре да ка дру гих оп ци ја. Да кле, до да ва ње но вих 
оп ци ја не би сме ло да ути че на про ме ну ин ди ви ду ал них про фи ла, 
од но сно по ре да ка. На овај на чин из бе га ва се мо гу ћа ма ни пу ла ци ја 
функ ци јом дру штве ног бла го ста ња, та ко што би евен ту ал но до да-
ва ње или од у зи ма ње оп ци ја ме ња ло по ре дак ал тер на ти ва на ин ди-
ви ду ал ним ранг-ли ста ма. Услов И та ко ђе оне мо гу ћа ва кар ди нал но 
по ре ђе ње ко ри сно сти ал тер на ти ва на груп ном ни воу. На и ме, сма-
тра се да је етич ки при хва тљи ви је да при ли ком до но ше ња груп-
них од лу ка не тре ба узи ма ти у об зир ин тен зи тет  ин ди ви ду ал них 
пре фе рен ци ја, јер се ти ме из бе га ва мо гу ћа дик та ту ра фа на тич ног 
по је дин ца. Уоста лом, на ме ће се пи та ње да ли је уоп ште и мо гу ће 
по ре ди ти  ин тен зи тет пре фе рен ци ја две осо бе. Чи ни се да на ни воу 
дру штва ни је мо гу ће ин тер пер со нал но по ре ђе ње ко ри сно сти, а тај 
про блем са мер љи во сти функ ци ја ко ри сно сти пред ста вља кључ ни 

8) Иби дем, стр. 264.
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про блем ути ли та ри стич ке те о ри је. Ко нач но, уво ђе њем усло ва не-
за ви сно сти од ире ле вант них ал тер на ти ва из бе га ва се про блем ко ји 
ка рак те ри ше ме тод Бор де. 

Условодсуствадиктатора(Д): Зах тев да не по сто ји по је-
ди нац чи ји по ре дак ал тер на ти ва ауто мат ски по ста је  по ре дак ал-
тер на ти ва чи та ве гру пе. Да кле, дру штве ни из бор не сме да бу де 
иден ти чан са про фи лом јед не осо бе. 

Ови етич ки прин ци пи су ми ни мал но вред но сно обо је ни, и 
уко ли ко их по сма тра мо по је ди нач но, де лу ју нам вр ло при хва тљи-
во.9) Ероу је, ме ђу тим, кон клу зив но до ка зао да, уко ли ко по сто је 
бар три оп ци је и бар два гла са ча, и уз прет по став ку да је број оп-
ци ја и број гла са ча ко на чан, ови усло ви ни су за јед но кон зи стент-
ни. Еро у о ва те о ре ма дру штве ног из бо ра пред ста вља ма те ма тич ки 
до каз  по ко ме ни је мо гу ће де фи ни са ти про це ду ру из бо ра (пра ви-
ло агре га ци је), од но сно функ ци ју дру штве ног бла го ста ња ко ја би 
ин ди ви ду ал не по рет ке ал тер на ти ва тран сфор ми са ла у је дин стве ни 
дру штве ни по ре дак, тј. ранг-ли сту, а да при то ме исто вре ме но бу ду 
за до во ље ни на ве де ни етич ки усло ви (усло ви У, П, И и Д). Дру гим 
ре чи ма, не мо же мо да фор му ли ше мо ме тод агре га ци је ин ди ви ду-
ал них пре фе рен ци ја ко ји би исто вре ме но до вео до фер и ра ци о нал-
ног из бо ра. Те о ре ма се до ка зу је пре ко до ка зи ва ња ло гич ки екви-
ва лент не те о ре ме: Ако од ре ђе на функ ци ја дру штве ног бла го ста ња 
за до во ља ва усло ве У, П и И, она мо ра би ти дик та тор ска. Уво де се 
по моћ не ле ме и по треб не де фи ни ци је, ка ко би се из вео до каз.10) 
На осно ву ових ко ра ка, Ероу нам пру жа де дук тив ни до каз о то ме 
да груп ни из бор мо ра би ти или дик та тор ски (где би пре фе рен ци-
је јед ног чла на би ле и пре фе рен ци је чи та ве гру пе) или бе сми слен 
(где би смо до би ли кру жне пре фе рен ци је на дру штве ном ни воу). 
Про блем ци клич них ве ћи на, од но сно па ра докс гла са ња уочио је 
Кон дор се још у XVI II ве ку. Овај па ра докс се са сто ји у то ме што ин-
ди ви ду ал не тран зи тив не пре фе рен ци је да ју  не тран зи тив не груп не 
пре фе рен ци је. За кљу чак је да не ма груп ног из бо ра.11)

***

Summasummarum: Ка да је реч о дру штве ном из бо ру, не по-
сто ји уни вер зал ни и са вр шен ме тод из бо ра, ко ји исто вре ме но за-

9) Сту пар, М., „Ра ци о нал ност и де мо кра ти ја”, Трећи програм, стр. 9-28, Бе о град, 2008, 
стр. 19.

10) Ви де ти: Ре сник, М., ,,Дру штве ни из бо ри”, Трећипрограм, Бе о град, 2008, стр. 29-44.

11) Сту пар, М., „Ра ци о нал ност и де мо кра ти ја”, оп. цит., стр. 14.
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до во ља ва усло ве ра ци о нал но сти и етич но сти. Ероу нас, да кле, 
су о ча ва са сле де ћим за кључ ком: ка ко не по сто ји, чак не мо же да 
по сто ји, та ква  функ ци ја дру штве ног бла го ста ња, не ма ни де мо-
кра ти је, од но сно де мо крат ског дру штве ног из бо ра. Ов де по ла зи мо 
од јед ног ми ни мал ног пој ма де мо кра ти је, од но сно оно га што ми 
оче ку је мо од ње, где би она тре ба ло да пред ста вља про це ду ру ко ја 
во ди сми сле ном ко лек тив ном из бо ру уз ми ни мал не етич ке усло ве. 
Уко ли ко де мо кра ти ју схва ти мо као ве ћин ско груп но од лу чи ва ње, 
ко је се вр ши под од ре ђе ним усло ви ма, где се ин те рес сва ког чла на 
гру пе мо ра ува жи ти, и где су по је дин ци сло бод ни да фор ми ра ју 
сво је ранг-ли сте ка ко же ле, су о ча ва мо се са Еро у о вим за кључ ком 
да та квог де мо крат ског дру штве ног из бо ра не ма и не мо же би ти. 
Уко ли ко при хва ти мо овај за кљу чак, да ли то зна чи да је де мо кра-
ти ја осу ђе на на про паст? 

По ста вља се, ме ђу тим, пи та ње да ли ова кав ма те ма тич ки до-
каз аде кват но од ра жа ва оно што се де ша ва у ре ал ном жи во ту, или 
пак пред ста вља је дан иде а ли зо ва ни мо дел. При ну ђе ни смо да се 
су о чи мо са Еро у о вим за кључ ком уко ли ко при хва ти мо ње го ве по-
чет не усло ве, од но сно ак си о ме. Ме ђу тим, шта ако од ба ци мо или 
осла би мо не ке од Еро у о вих ак си о ма? Чи ни се да би ово мо гао да 
бу де пут ре ше ња про бле ма  де мо крат ског дру штве ног из бо ра, за-
јед но са од у ста ја њем од тра же ња са вр ше ног и уни вер зал ног ме то-
да груп ног из бо ра. Кон цепт де ли бе ра тив не де мо кра ти је на стао је 
упра во као од го вор на те шко ће са ко ји ма се су о ча ва агре га тив ни 
кон цепт  де мо кра ти је. По ка зу је се да се де ли бе ра ци јом до ла зи до 
при бли жно јед но вр шних пре фе рен ци ја, што до во ди до ве ће хо мо-
ге но сти гру пе, а са мим тим се лак ше до ла зи и до дру штве ног из-
бо ра. За раз ли ку од те о ри је ра ци о нал ног из бо ра, при ли ком ко лек-
тив ног од лу чи ва ња, узи ма ју се у об зир не да те и не про мен љи ве 
пре фе рен ци је по је ди на ца, не го оне де ли бе ра ци јом ,,про чи шће не”, 
што нам по ка зу је да се од ба цу је услов универзалногдомена. Де-
ли бе ра тив ни при ступ, да кле, по ла зи од ши рег кон цеп та ра ци о нал-
но сти у од но су на те о ри ју дру штве ног из бо ра: ин ди ви ду ал не пре-
фе рен ци је мо гу да се ме ња ју у то ку јав не рас пра ве, па та ко ова 
про ме на (под ути ца јем ар гу ме на та) не пред ста вља на ру ша ва ње 
ра ци о нал но сти, већ пре про ши ре ње овог кон цеп та. Ко нач но, до-
ла зи мо до пи та ња: да ли гру пу тре ба да по сма тра мо као пу ки збир 
изо ло ва них по је ди на ца ко ји ис кљу чи во те же оства ри ва њу  лич-
них ин те ре са, или пак, по је дин ци, као чла но ви гру пе, ипак те же 
оства ри ва њу ,,оп штег до бра”? На осно ву из не тих ста во ва, мо же мо 
за кљу чи ти да агре га тив ни и де ли бе ра тив ни кон цепт де мо кра ти је 
да ју су штин ски раз ли чи те од го во ре на ово пи та ње.
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Summary
This pa per pre sents the ba sic as sump ti ons and the re sults of ra-

ti o nal cho i ce the ory  on the in di vi dual and gro up le vel, as well as the 
in he rent pro blems the the ory fa ces. If we un der stand de moc racy as a 
pro ce du re (or met hod of ag gre ga tion of gi ven in di vi dual pre fe ren ces), 
which has to me et cer tain re qu i re ments of ra ti o na lity and mo ra lity, it 
turns out that we can not for mu la te such a met hod of gro up cho i ce. 
Relying on this con cept of ag gre ga ti ve de moc racy, Ken neth Ar row per-
forms de duc ti ve pro of of the im pos si bi lity of so cial de moc ra tic cho i ce. 
Af ter wards, we po int out so me dif fi cul ti es fa ced by this con cept of de-
moc racy, as well as pos si ble ways to over co me them. The last part is 
de di ca ted to the con cept of de li be ra ti ve de moc racy, which oc curs as a 
re spon se to the pro blems of ag gre ga ti ve con cept.
Key words: de moc racy, ra ti o nal cho i ce the ory, de li be ra tion, so cial cho i ce.
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Resume
In this pa per the aut hor pri ma rily de als with the as sump ti ons and 

in he rent pro blems of  ra ti o nal cho i ce the ory, on the both in di vi dual and 
gro up le vel. It is shown that the met hod of gro up cho i ce sho uld ac com-
plish ba sic re qu i re ments of ra ti o na lity and et hics, and that, sin ce the re 
can not be such a met hod, de moc ra tic so cial cho i ce is not pos si ble (if 
we ac cept ag gre ga ti ve con cept of de moc racy). This is fa mo us Ken neth 
Ar row’s im pos si bi lity the o rem. Op po si te to this  ag gre ga ti ve con cept of 
de moc racy is de li be ra ti ve one, which is ba sed upon es sen ti ally dif fe rent 
pre mi ses. De li be ra ti ve de moc racy is seen as a po ten tial and pla u si ble 
way of fa cing so me pro blems of    ag gre ga ti ve con cept of de moc racy. 
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Пре о вла ђу ју ћа ка рак те ри

сти ка са вре ме ног до ба у ко
ме жи ви мо су бр зе и уче ста ле 

про ме не, сва ко днев но се по ја
вљу ју но ви фак то ри ко ји ути чу 
на флук ту а ци ју уну тра шњих и 
ме ђу на род них од но са, а ста
ри до би ја ју но ве уло ге. Упа ри
мо ли ово са спе ци фич но шћу 
тре нут ка у ко ме жи ви мо – по
нов ним фор ми ра њем мул ти по
лар ног све та и по сте пе ним на
пу шта њем ста рог уни по лар ног 
по рет ка, као и свет ске еко ном
ске кри зе ко ја је уз др ма ла са
ме те ме ље свет ског еко ном ског 
си сте ма, схва та мо маг ни ту ду 
ин сти ту ци о нал них и не ин сти
ту ци о нал них иза зо ва ко је ове 
про ме не на ме ћу. Ово по го то во 
ва жи за Ср би ју, услед ње ног 
спре ци фич ног ге о граф ског по
ло жа ја, тран зи ци о ног ка рак те ра 
дру штва, и нај по сле не ре ше ног 
пи та ња гра ни ца. Овај рад упра
во по ку ша ва да згра би ак ту ел ни 
тре ну так, ста ви га под на уч ни 
спе ку лум и са ге о по ли тич ког 
ста но ви шта ана ли зи ра нај ре ле
вант ни је из во ре ути ца ја свет ске 
и ре ги о нал не по ли ти ке, ин те
гра ци о не про це се као и њи хов 
од раз на срп ско дру штво. 
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ДЕ МО КРА ТИ јА  
И ПО ЛИ ТИч КЕ  
ТЕн ДЕн цИ јЕ У 

 СВЕ ТУ

Овај део мо но гра фи је са др
жи два кључ на сег мен та. Пр ви 
је кри ти ка стрикт но ли бе рал
ног мо де ла де мо кра ти је ко ји се 
за го ва ра на За па ду као је ди ни 
пра ви мо дел, и чи ја прак тич на 
ре а ли за ци ја че сто слу жи као 
ме ри ло ци ви ли зо ва но сти од
ре ђе не др жа ве. Ово је си стем 
ко ме и Ср би ја те жи а ње го ва 
до след на им пле мен та ци ја је 
пред у слов ње них ин те гра ци о
них про це са. Дру ги је кри ти ка 
др жа ве узо ра и из во ра овог мо
де ла де мо кра ти је као и ње ног 
плав ног про па га то ра, САДа, 
као и ње них прак тич них не до
ста та ка у спро во ђе њу оно га за 
шта се у на че лу за ла же.

Глав не ма не ли бе рал не де
мо кра ти је су дру штве на и по
ли тич ка до ми на ци ја круп ног 
ка пи та ла, пред ност кван ти те
та над ква ли те том, пот пу но 
ин ди ви ду ал ни ка рак тер ко ји 
мар ги на ли зу је со ли дар ност. 
Да би се би обез бе ди ли но вац 
за из бор не кам па ње, од но сно 
свој до ла зак или оп ста нак на 
вла сти, по ли ти ча ри се окре ћу 
круп ном ка пи та лу. чак у 94% 
слу ча је ва по бе ђу је кан ди дат са 
ску пљом кам па њом. Ово во ди 
не са мо на ру ша ва њу де мо крат
ског прин ци па већ пред ста вља 
и уро ђе но ен тро пиј ско стре
мље ње ли бе рал ног по рет ка ка 

еро зи ји вред но сног си сте ма у 
по ли ти ци. Осла ња ње на сна гу 
кван ти те та под ра зу ме ва да се 
ка те го ри је по пут пра вич но сти, 
ко је су уте ме љи ва не ве ко ви ма, 
по ку ша ва ју од ре ди ти арит ме
тич ком сре ди ном. Ово за јед но 
до во ди до ка дров ске кри зе у 
ин сти ту ци ја ма, на по ли тич ке 
функ ци је сту па ју на род ни ла
скав ци и де ма го зи. Ру ски ми
сли о ци сма тра ју да де мо кра ти
ја ва ља но функ ци о ни ше са мо 
уко ли ко про из во ди ари сто крат
ску, то јест ква ли та тив но су пер
и ор ну, ели ту ко ја мо же да во ди 
др жа ву на нај бо љи мо гу ћи на
чин. А за ово је ну жна ре фор
ма др жав них ка дро ва, пре све га 
на ду хов ном пла ну. на кра ју се 
и су ми ра ју пред ло зи за оп шту 
ре фор му де мо крат ског си сте
ма. Они укљу чу ју со ци јал не, 
ре ди стри бу тив не оба ве зе за 
ка пи та ли сте, вра ћа ње етич ких 
по сту ла та у по ли ти ку, дру га чи
ји, ве ћин ски из бор ни мо дел ко
ји би ума њио уло гу пар тиј ске 
би ро кра ти је, об но ву дру штве
не со ли дар но сти и ду ха са бор
но сти, од ба ци ва ње ве штач ког 
„ка ле мље ња“ ту ђих де мо крат
ских обра за ца ко ји не од го ва ра
ју ло кал ним спе ци фич но сти ма, 
и на кра ју све у куп ну ду хов ну и 
вред но сну об но ву. 

Што се ти че са мих САД, 
нај у пе ча тљи ви ја кри ти ка ауто
ра је она о њи хо вој са рад њи са 
на ци сти ма по сле дру гог свет
ског ра та, укљу чу ју ћи ССов
це, чла но ве Ге ста поа, и бив ше 
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рат не зло чин це, ко ји су сви би
ли упо шље ни од стра не цИАе, 
а про тив у та да шњег СССРа. 
Ово раз ма тра ње је под стак ну
то од би ја њем САДа да по др
жи ре зо лу ци ју ГС Ун о за бра
ни про сла вља ња фа ши зма из 
2010. го ди не, око ко је су се чак 
и Иран и Изра ел сло жи ли. Та
ко ђе се скре ће па жња на уну
тра шње де ло ва ње екс трем них 
исла ми ста уну тар САДа ко ји 
те же уво ђе њу ше ри ја та.

СА ВРЕ МЕ нИ  
ДЕЗ Ин ТЕ ГРА цИ О нИ  

ПРО цЕ СИ У  
ДР ЖА ВА МА  

И ГЛО БА ЛИ ЗА цИ јА

„Sta te fa i ling“ је дез ин те гра
ци о ни про цес у др жа ва ма XX 
ве ка, ко ји под ра зу ме ва под ба
ци ва ње др жа ве у обављaњу јед
не или ви ше сво јих су ве ре них 
функ ци ја, а ко ји на ста је усред 
уну тра шњих про тив реч но сти 
или се па ра ти стич ких тен ден
ци ја. Узро ци ово ме мо гу би ти 
де мо граф ске, еко ном ске или 
по ли тич ке при ро де. Др жа ве су 
пре све га по ли тич ке за јед ни
це, а гра ђа не у за јед ни ци одр
жа ва та ко зва ни пре кла па ју ћи 
кон сен зус, нај че шће ис пу њен 
не ком вр стом иде о ло ги је или 
иде је, за сно ва не на ра зним фак
то ри ма од ре ли ги је до ра ци о
нал но сти. Гра ђа нин пре вас ход
но мо ра до жи вља ва ти др жа ву 
као сво ју, су штин ски, не са мо 
фор мал но. не ки од број них ин

ди ка то ра овог не га тив ног про
це са су и ни зак ни во су ве ре
но сти, де мо кра ти је, без бед но
сти, ефи ка сно сти ин сти ту ци ја, 
ло ше функ ци о ни са ње прав ног 
и еко ном ског си те ма и ви сок 
ни во ко руп ци је. Про цес „sta te 
fa i ling“а, во ди ста њу ано ми је, 
ово ста ње под ра зу ме ва не мо
гућ ност дру штва да се ре про
ду ку је, гу бље ње иден ти те та и 
ста бил но сти. Она се обич но ја
вља у две фа зе – пр ва је по ја ва 
кри зе ко ја из ба цу је гра ђа не из 
сво јих уста ље них дру штве них 
уло га и ста ту са, а дру га је фа
за де ли ги ти ми за ци је, од но сно 
уру ша ва ње си сте ма вред но сти 
ко ји да је ле ги ти ми тет нор ма
тив ном по рет ку. Услед ге не рал
них гло ба ли за ци о них трен до ва 
ка да јед на др жа ва за пад не у ово 
ста ње са свим је мо гу ћа по ја ва 
„до ми но ефек та“, од но сно пре
ли ва ња кри зе на дру ге др жа ве, 
ова ко не што смо мо гли ви де ти 
у прак си за вре ме „Арап ског 
про ле ћа“. Ова ко осла бље на зе
мља по ста је из вор не ста бил но
сти, уто чи ште за кри ми нал це и 
те ро ри сте, и ге не ра тор из бе гли
ца. Да су ова за па жа ња ауто ра 
ва лид на још јед ном се мо же ви
де ти у не дав ној арап ској кри зи, 
а по го то ву на при ме ру Ли би је, 
ко ја је по сле па да ре жи ма Га
да фи ја по ста ла без бед но сно 
тру сно под руч је. За оп ста нак 
др жа ве и из бе га ва ње ано ми је 
кљу чан је па три от ски и на ци о
нал ни осе ћај гра ђа на, и прав на 
свест др жав ни ка спо соб ног да 
ослу шку је по тре бе свог на ро да.
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СР БИ јА  
И ЕВРОП СКА УнИ јА

Ауто ри на за ни мљив на чин 
при ла зе ана ли зи пер спек ти ве 
срп ских евро ин те гра ци ја, раз
ма тра ју ћи ко је ста но ви ште има
ју во де ће и оне ма ње ути цај не 
чла ни це Уни је пре ма Ру си ји, 
ва жном стра те шком парт не ру 
Ср би је, и пи та ју ћи се ко је би 
по сле ди це Ср би ја има ла при
хва та ју ћи ту по ли ти ку. 

САД су по сле дру гог свет
ског ра та по сма тра ле Евро пу 
као мо сто бран ру ском ути ца ју, 
те и да нас не одо бра ва ју пре те
ра но при бли жа ва ње ова два ен
ти те та. нај ја ча ка ри ка са рад ње 
је оства ре на из ме ђу не мач ке и 
Ру си је за вре ме кан це ла ра Шре
де ра, иако до ла ском на власт 
Ан ге ле Мер кел се оче ки ва ло 
да ће ови од но си за хлад не ти, 
оства ре на по слов на парт нер
ства и еко ном ски ин те ре си ни
су то до зво ли ли. У пе ри о ду 
свет ске еко ном ске кри зе роб на 
раз ме на из ме ђу ова два ре ги о на 
је по ра сла, чи не ћи их ме ђу соб
но још зна чај ни јим. Ме ђу тим 
упр кос овим очи глед ним бе не
фи ти ма и да ље се ја вља ју пре
пре ке не кој бли жој са рад њи. 
Ин ди ка тив но је да ове пре пре ке 
углав ном по ти чу од ЕУ, би ло да 
се ра ди о усло вља ва њи ма при
вр же но сти ли бе рал ном мо де лу 
де мо кра ти је, еко ном ским зах те
ви ма по пут ни жих це на наф те и 
га са, или пре вас ход но су ко би ма 
око ути ца ја у бив шим со вјет
ским ре пу бли ка ма (по пут пи та

ња Укра ји не, Гру зи је, Тран сни
стри је, бал тич ких зе ма ља...). 

Од но си ко је има ју но ве чла
ни це Уни је пре ма Ру си ји, по
го то ву оне из бив ше со вјет ске 
зо не ути ца ја има ју још из ра же
ни је не га ти ван ка рак тер. Пољ
ска се све срд но тру ди да бив ше 
со вјет ске ре пу бли ке при бли жи 
нА ТОу, а из ра зи та ан тиру ска 
ат мос фе ра је пре о вла да ва ла за 
вре ме вла сти бра ће Ка чин ски. 
Пољ ска је за јед но са САДом, 
пру жа ла зна чај ну фи нан сиј ску 
по моћ ан тиру ском не вла ди
ном сек то ру, тру ди ла се и да 
се би при бли жи Укра ји ну же ле
ћи да ис ко ри сти ње ну јеф ти ну 
рад ну сна гу. Ли тва ни ја пру жа 
све срд ну по др шку Гру зи ји, а 
по ку ша ли су и да спре че град
њу га со во да „Се вер ни ток“, ко
ји за о би ла зи те ри то ри ју Ли тва
ни је. Есто ни ја је чак по че ла да 
сла ви бив ше бор це СС ди ви зи ја 
као бор це за сло бо ду про тив со
вјет ске оку па ци је. А Ле то ни ја 
ус кра ћу је број на гра ђан ска пра
ва свом ру ском ста нов ни штву. 
Ма ђар ска је та ко ђе ло би ра ла 
за ула зак Укра ји не и Гру зи је у 
нА ТО, иако су их соп стве ни 
еко ном ски ин те ре си окре та ли 
ис то ку. Ру мун ски из ра зи то не
га тив ни став је по сле ди ца су
ко ба око Мол да ви је и одво је ног 
Прид не стро вља. 

Има ју ћи све прет ход но из
не то у ви ду, а ако се на то до
да и европ ска ак тив на по др шка 
ко сов ској не за ви сно сти, као и 
не ста бил ност и не из ве сност 
суд би не са ме ЕУ, ства ра ју се 
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објек тив ни раз ло зи за из ра зит 
евро скеп ти ци зам.

СПЕ цИ ФИч нО СТИ  
СА ВРЕ МЕ нОГ БУн ТА

У овом де лу ауто ри Ми ло
ше вић и Ђу рић раз ма тра ју то
ко ве тур бу лент них по ли тич ких 
про ме на, на ро чи то оних пра
ће них на си љем, ка ко у на шем 
не по сред ном окру же њу та ко и 
ван ње га. Ко ри шће ње вир ту ел
ног ин фор ма ци о ног про сто ра 
и ње го вих апли ка ци ја, је но ви 
спе ци фи кум у овим по кре ти
ма, ко ји је ну жно раз мо три ти 
као фак тор ути ца ја на дру штве
на зби ва ња. У Егип ту и Ту ни су, 
ко ор ди на ци ја про те ста на та, ме
сто и вре ме њи хо вих оку пља ња 
и по кре та об ја вљи ва ни су пу
тем ин тер не та, по го то во дру
штве них мре жа по пут Феј сбу ка 
и Тви те ра. Док је власт у Ту
ни су по ку ша ла да оне спо со би 
ко му ни ка ци ју де мон стра на та 
бло ки ра њем при сту па од ре ђе
ним сај то ви ма, у Егип ту је бло
ки ран рад ин тер нет про вај де ра, 
са дру ге стра не САД је по зи вао 
на сло бо ду ко ри шће ња ин тер
не та. Мре жа Тви тер је ишла чак 
та ко да ле ко да је тра жи ла на чи
не ка ко да из бег не бло ка ду на
мет ну ту од стра не вла сти. Ови 
сај то ви из вор но на ме ње ни дру
же њу и со ци ја ли за ци ји, по при
ма ју но ву по ли тич ку ди мен зи ју, 
не ки чак сма тра ју и кључ ну за 
свр га ва ње ових ре жи ма. САД 
су ту тен ден ци ју при ме ти ле, ако 
не и пред ви де ле, те се за ла жу 

за нео гра ни че ну сло бо ду ко ри
шће ња ин тер не та сву да, и про
ти ве се цен зу ри ка ква по сто ји у 
Ки ни, Ира ну, и број ним дру гим 
зе мља ма. САД тро ше но вац на 
об у ча ва ње ин тер нет ди си де на
та, и про гла ша ва ју ко ри шће ње 
ин тер не та људ ским пра вом. чи
та ва при ча до би ја пот пу но дру
га чи ју но ту, ако се узме у об зир 
чи ње ни ца да је цИА ко ри сти ла 
и Феј сбук у Гугл за при ку пља
ње ин фор ма ци ја по треб них за 
рад тај них слу жби и вр бо ва ње 
аге на та. не ки ана ли ти ча ри чу де 
се за што дру штве не мре же не
ма ју ова кав ефе кат и у Ру си ји, 
јед но ус тра жи ва ње је до шло до 
два за кључ ка. Пр ви да су љу ди 
у Ру си ји по при лич но апо ли тич
ни до кле год вла да бри не о њи
хо вом бла го ста њу, те не ма кри
тич не ма се љу ди не за до вољ них 
си сте мом ко ји би по кре ну ли до
вољ но ве ли ки бунт, а дру ги да 
су Ру си ве о ма ве шти у од го ва
ра њу на ин тер нетпро во ка ци је 
и по ру ке про тив ре жи ма. Ов де 
спа да и „бом бар до ва ње“ сај то
ва ко ји ши ре та кве ве сти, ши ре
ње ви ру са, али и кон тра про па
ган да про тив оних ко ји на па да
ју власт. Ин тер нет је ко ри шћен 
и у свр ху ор га ни зо ва ња ет нич
ког на си ља у на шем окру же њу, 
у су сед ној Ма ке до ни ји, др жа ви 
за хва ће ној ду бо ком кри зом и 
по де ље но шћу.

нА ТО И РУ СИ јА

Од но си из ме ђу не ка да шња 
два нај бит ни ја и је ди на гло бал
на ге о по ли тич ка фак то ра, је и 
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у да на шњем мул ти по лар ном 
све ту из у зет но би тан, по го то во 
за др жа ву ко ја по пут на ше сто
ји на гра ни ци до ди ра ис то ка и 
за па да. При ли ком ре де фи ни са
ња сво је стра те ги је за де це ни
ју ко ја је пред на ма, нА ТО је 
у јед ном тре нут ку имао ве о ма 
бли ског са го вор ни ка у Ру си ји, 
бив шег пред сед ни ка Ме две де
ва. Ње го ви ста во ви, ко ји у овом 
по гле ду умно го ме од сту па ју од 
оних са да шњег и бив шег пред
сед ни ка Пу ти на, ко ке ти ра ли 
су са иде јом стра те шког са ве за 
Ру си је и нА ТОа. У раз ма тра
њу ове оп ци је ауто ри ра да су се 
ко ри сти ли „costbe ne fit“ ана ли
зом су ми ра ју ћи ње не по сле ди
це. Пред но сти не ма пу но, из у
зев оних де кла ра тив них о то ме 
као ула зни ци у за пад ни свет. 
не га тив них по сле ди ца, пак, не 
мањ ка. Ово би за Ру си ју зна чи
ло до дат но за о штра ва ње од но са 
са ислам ским све том ко ји ве о
ма не по вољ но гле да на нА ТО, 
да ље то би за со бом по ву кло 
уда ља ва ње од стра те шког парт
нер ства са Ки ном, и до при не ло 
би ње ном окру жа ва њу. Ово би 
зна чи ло и при хва та ње агре сив
не или у нај бо љем слу ча ју па
сив не по ли ти ке пре ма Ира ну, 
а ов де се на рав но ја вља и еко
ном ска це на пре ла ска на нА ТО 
стан дар де. нај бит ни ји не до ста
ци су гу бље ње са мо стал но сти у 
до но ше њу соп стве не по ли ти ке, 
али пре све га ну жност ре ша
ва ња те ри то ри јал них спо ро ва, 
у ко ји ма во де ће нА ТО зе мље 
углав ном по др жа ва ју ру ске 
опо нен те. Та кав је слу чај са 

ја па ном и Ку рил ским остр ви
ма, пра ви ма на ис ко ри шћа ва ње 
Арк ти ка, кав ка ском об ла шћу, и 
Прид не стро вљем. Ана ли за ја
сно илу стру је прак тич ну не у по
тре бљи вост ове иде је.

Кључ ни фак тор у за пад но
ру ским од но си ма је и Укра ји на. 
По сле „на ран џа сте ре во лу ци је“ 
она је би ла ја сно ори јен ти са на 
на атлант ском пу ту, ме ђу тим 
до ла ском ја ну ко ви ча на власт 
си ту а ци ја се ме ња. Она се у 
овом тре нут ку на ла зи на еко
ном ској али и ге о по ли тич кој 
клац ка ли ци. Са јед не стра не 
она те жи је дин стве ном еко ном
ском про сто ру са ЕУ, а са дру ге 
ца рин ској уни ји са Ру си јом, Бе
ло ру си јом и Ка зах ста ном. Пр
ва оп ци ја ће ве ро ват но за да ти 
уда рац не кон ку рент ној по љо
при вре ди, док дру га ну ди по
вла шће не це не га са, и очу ва ње 
при сту пу тр жи шти ма са при
вред ним ра стом. 

Гло бал ни са вре ме ни про це
си и ге о по ли тич ке ди ле ме пред 
ко ји ма се на ла зе др жа ве од зна
ча ја мо ра ју би ти пред мет про у
ча ва ња и срп ске по ли ти ко ло ги
је. Са мо та ко мо же мо оспо со
би ти соп стве не ин сти ту ци је да 
бу ду спрем не за иза зо ве ко ји се 
по ста ве пред нас. А ова књи га 
је би тан сте пе ник у том сме ру. 
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ОсвртнакњигуДрагана
Симеуновића:Великани
нашеисторије19.века,ЈУ
Центарзакултуру“Филип
Вишњић”,Угљевик,2011.

Књи га др Дра га на Си ме у но
ви ћа Великанинашеисторије
19.века је вра ћа ње на по зи тив
не вред но сти срп ске тра ди ци
је, а у њој на зна ме ни те срп ске 
ве ли ка не, до брим де лом већ 
за бо ра вље не.  Отуд ова књи га 
ни је са мо Mementomori, већ и 
Mementohomo  срп ском чо ве ку 
као под се ћа ње  на ону ње го ву 
про шлост ко ју тре ба да зна и 
за др жи да би из бе гао исте или 
слич не гре шке да нас и у бу дућ
но сти.

Књи га др Дра га на Си ме у
но ви ћа је иро нич носет на, али 
ху ма ни стич ка књи га ко ја нас 
вра ћа на ис тра жи ва ње ка рак те
ра срп ског на ро да и на ње го ве 
по зи тив не и не га тив не од ли ке, 
ма да да на шњи при зна ти свет
ски ан тро по ло зи, код нас на ро
чи то др Ду шан Кец ма но вић, све 
ма ње при хва та ју по јам ка рак те
ро ло ги је на ро да – отуд је мо гу
ћа кри ти ка и до бре књи ге Вла
ди ми ра Двор ни ко ви ћа. Уме сто 
ка рак те ро ло ги је, са вре ме ни ан
тро по ло зи ра ди је го во ре о на
шим “сте ре о ти пи ма ми шље ња” 
о по је ди ним на ро ди ма. 

Књи га про фе со ра Дра га на 
Си ме у но ви ћа пру жа чи та о цу 
це ло вит увид – не са мо исто
риј ски, већ и ет ноп си хо ло шки 
у лич ност и де ло кне за Иве од 
Сем бе ри је, Фи ли па Ви шњи ћа, 
Ху се инка пе та на Гра да шче ви
ћа и Ва се Пе ла ги ћа. Пре глед ну 
и до ку мен то ва ну ре цен зи ју за 
Си ме у но ви ће ву књи гу на пи сао 
је Дра го мир јан ко вић.

По ђи мо у на шем при ка зу 
књи ге др Си ме у но ви ћа од кне за 
Иве од Сем бе ри је, пле ме ни тог 
ро до љу ба ко ји је де ло вао у вре
ме Пр вог срп ског устан ка 1806. 
го ди не от ку пљу ју ћи срп ско ро
бље од Ту ра ка, по це ну лич не 
жр тве. Хва љен због сво је са ми
ло сти од Фи ли па Ви шњи ћа и 
од Ву ка Ка ра џи ћа ко ји ка же да 
га је лич но ви ђао 1802. го ди не, 
кнез Иво је про шао рђа во код 
свих, и код Ту ра ка и код Ср ба; 
за ро бљен је од срп ског хај дуч
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ког  ха рам ба ше Стан ка цр но
бар ца ко ји је тра жио от куп у 
нов цу за ње го ву гла ву, је два је 
ус пео да се от ку пи  И да ипак 
умре при род ном смр ћу.

Фи лип Ви шњић ко га про фе
сор Си ме у но вић с пра вом зо ве 
умет ни ком, тре ба да је ро ђен 
1767. го ди не, а осле пео је у де
тињ ству по сле пре ле же них ве
ли ких бо ги ња. За по ста вљен у 
де тињ ству од свих, Фи лип Ви
шњић от кри ва гу сле и по чи ње 
уз њих да пе ва хра бре ћи Ср бе, 
по се ћу ју ћи их сле пач ким шта
пом, хо да ју ћи хи ља да ма ки ло
ме та ра по зе мљи Ср би ји. “Срп
ски Хо мер” тре ба да је ис пе вао 
нај леп ше срп ске пе сме (а шта је 
са ста рим?), ко је су трај но оста
ле у срп ском на ро ду, али са бол
ним да на шњим пи та њем   до
кле трај но? Спо соб ност Фи ли
по вог упам ћи ва ња сто ји у ве зи 
са ве ков ном тра ди ци јом усме
ног пам ће ња. Под се ћа мо да су 
све ве ли ке ре ли ги је све та по чи
ња ле са ду жим или кра ћим пе
ри о дом усме ног пре но ше ња из
го во ре не ре чи сво јих учи те ља. 
Са Ису сом Хри стом по на вља 
се ова исти на; на и ме, Хри стос 
ни кад ни је го во рио уче ни ци ма 
да  пи шу оно што им је ка зи
вао, већ да про по ве да ју Реч. не 
тре ба за бо ра ви ти да је Фи лип 
Ви шњић у сво јим пе сма ма кри
ти ко вао с пра вом срп ске гла ве
ши не оно га до ба, њи хо ву за ви
дљи вост и не сло гу. 

Ху се ин Гра да шче вић, исла
ми зи ра ни Ср бин, као да ће увек 

би ти са вре мен на ово ме на шем 
тру сном под руч ју  (на ро чи то у 
Бо сни и Хер це го ви ни) због фе
но ме на ПРЕ ВЕ РЕ. Ка ко су и за
што Ср би по ста ја ли му сли ма ни  
и ри мо ка то ли ци – као да оста је 
трај но пи та ње до да на шњег да
на, јер се пре ве ре и да ље де ша
ва ју на ово ме ге о граф ском тлу.

У вред ној дво том ној књи
зи  “У свет ским ве ри га ма – Ка
те на мун ди” ко ју је при ре дио 
Пре драг Дра гићКи јук, а ко ја 
је об ја вље на у из да њу Ма ти це 
исе ље ни ка Ср би је, у Бе о гра ду 
1992. го ди не – Вла ди мир Ћо ро
вић  (у књи зи “Исто ри ја Ср ба”) 
пи ше да је у 17. ве ку до ла зи ло 
до пре во ђе ња ка то лич ког ста
нов ни штва цр не Го ре у пра во
сла вље, под вођ ством вла ди ке 
Ру ви ма, (та ко су пле ме на Ку ча, 
Дре ка ло ви ћа, Бра то но жи ћа и 
Пи пе ра по ста ла пра во слав на), 
нај ве ро ват ни је због не до стат
ка ка то лич ког све штен ства ко је 
ни је сме ло да жи ви под Тур
ци ма. У исто вре ме уни ја ће ње 
пра во слав них на пре ду је у Сла
во ни ји.

Сла бље ње тур ског цар ства 
по сле дру ге не у спе ле оп са де 
Бе ча 1683. го ди не  до ве ло је, са 
јед не стра не, до по ве ћа не агре
си је (до та да моћ не Тур ске) над 
по ко ре ним на ро дом, а с дру ге 
стра не до шло је до по бу не ја
ни ча ра (ме ђу ко ји ма је био и 
Ху се ин Гра да шче вић) ко ји гу бе 
до та да шње при ви ле ги је; ја вља 
се исто вре ме но не за до вољ ство 
пред став ни ка сва три на ро да у 
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Бо сни и Хер це го ви ни, што до
во ди до њи хо вог при род ноне
при род ног  удру жи ва ња.

До кле год је не ки по је ди
нац , али  и је дан на род ствар но 
јак, до тле је мо гу ће оче ки ва ти и 
ње го ву ре ла тив ну то ле ран ци ју 
пре ма дру ги ма: ка да поч не да 
сла би   и као по је ди нац и као 
на род – агре си ја ра сте. 

Раз дор ме ђу при вид но удру
же ним на ро ди ма био је та ко јак 
(фе но мен ма лих раз ли ка, по 
Фрој ду), да се и та Ху се и но ва 
по бу на про тив сул та на за вр ши
ла по ра зом.

Био је то још је дан по раз 
иде је о срп ском је дин ству и по
ред Гра да шче ви ће ве по бе де над 
сул та но вом вој ском на Ко со ву 
1831. го ди не; а још да ле ке 1389. 
го ди не ма ло пре чу ве не Ко сов
ске бит ке, во ди ла се, та ко ђе на 
Ко со ву, не ка вр ста гра ђан ског 
ра та из ме ђу Ср ба  Ал то ма но
ви ћа на су прот Мр њав че ви ћи ма 
и Бал ши ћи ма. 

Став кне за Ми ло ша пре ма 
по бу ни у Бо сни, као и ње гов 
лич ни од нос пре ма Ху се и ну 
Гра да шче ви ћу био је ти пи чан 
за кне за Ми ло ша; да ли је то би
ла са мо ру жна дво лич ност или 
да ле ко ви дост до брог ди пло ма
те кне за Ми ло ша?

Де лу је уз ви ше но ми шље ње 
да се у Ху се и ну Гра да шче ви ћу 
про бу дио Ср бин, али да ли је то 
би ло до бро? Ср би се нај че шће 
ја ло во бу не (осим за вре ме Ка
ра ђор ђа), па је та ко би ло И са 
Ср би ном Ху се и ном, ако се у 

ње му зби ља про бу дио Ср бин на 
ак ци ју.

Про фе сор др Дра ган Си ме у
но вић с пра вом пи ше да су му
сли ман ски Ср би зна ли сво је ет
нич ко по ре кло, али су не ги ра ли 
вер ско (о че му је дав но пи сао 
И ака де мик др Ми ли сав Лу то
вац). Шта је он да ја че и трај ни
је у чо ве ку, пи та мо се с пра вом: 
ње го во вер ско или на ци о нал но 
би ће? Ре ли ги о зни ан тро по ло зи 
ми сле да је homo religious као 
ар хе тип у ко лек тив но не све
сном љу ди ста ри ји од њи хо вог 
на род ног и на ци о нал ног би ћа. 

Што се ти че Ва се Пе ла ги
ћа, ако је уку пан ти раж ње го
вих књи га  и тек сто ва из но сио 
250.000 при ме ра ка – што је 
оста ло не за бе ле же но у 19. ве
ку у Ср би ји – ово би го во ри ло 
да су ње го ве иде је би ле, ко ли ко 
на пред не, то ли ко и сме ле, по
кре ћу ћи та ко стал ну бор бу кон
зер ва ти ви зма и ре фор ми зма, и 
да нас ак ту ел ну; отуд пи та ње: 
шта од кон зер ва ти ви зма Срп ске 
пра во слав не цр кве за др жа ти, а 
шта од ба ци ти за ме ном но вим, и 
при то ме још кри тич ки про це
ни ти про блем. Ко то мо же! Вре
ме ко је до ла зи? 

О Ва си Пе ла ги ћу још је мо
ја ге не ра ци ја у пред рат ној ју
го сла ви ји сте кла по вр шан, па 
и по гре шан суд; за Пе ла ги ћа 
се, на и ме, го во ри ло да је био 
пси хич ки ла би лан, твр до гла ви 
бун тов ник ко ји ско ро да је ду же 
вре ме на про во дио у там ни ца ма 
(до кра ја жи во та), не го на сло
бо ди. 
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Сле ду ју ћи јун гов по јам ин
ди ви ду а ци је, мо же се ре ћи да 
је Ва са Пе ла гић  при мер срп ске 
ин ди ви ду а ци је, и то кле ри кал
ноте и стич ке иде је, пре ко бун
та, до со ци ја ли стич кодар ви ни
стич комарк си стич ких, из бе га
ва ју ћи та ко (не баш успе шно) 
и уза ни на ци о на ли зам и опа сан 
ин тер на ци о на ли зам. У сва ком 
слу ча ју Ва са Пе ла гић оста је 
до да нас са вре мен због иде је 
про све ћи ва ња, као стал не иде
је во ди ље у срп ском на ро ду (од 
До си те ја до да нас) као и због 
иде је “срп ског је дин ства”. Ва са 
Пе ла гић с пра вом на гла ша ва да 
мо ра по сто ја ти иде ја по што ва
ња ме ђу су на род ни ци ма да би 
тек он да раз ви ја ли иде ју то ле
ран ци је, уме сто пре те ра ног ди
вље ња пре ма стран ци ма, по зна
тог од ра ни је у срп ском на ро ду. 

За што срп ски по ли ти ча ри 
не тра же па мет не не го ода не 
са рад ни ке, пи та Ва са Пе ла гић. 
А он да – ко руп ци ја! Ко руп ци
је је би ло, на рав но у Ср би ји и 
у вре ме Ва се Пе ла ги ћа, као што 
је има и да нас, па је Пе ла гић с 
пра вом жи го ше. Али – нај те же 
пи та ње одав но (бар за ме не): 
ни је ли ко руп ци ја при род на 
по ја ва код љу ди? Већ су ста ри 
Ри мља ни зна ли за њу, по ста
вља ју ћи при род ну фор му ла: Do
utdes ( ја те би – ти ме ни)! Сма
трам да све док у чо ве ку и на ро
ду бу де вла да ло пле мен ско над 
оп штим, у хри шћан ском сми
слу оп штим, ко руп ци ја ће би ти 
те шко ис ко ре ње на; а то на го ве

шта ва још јед на рим ска из ре ка: 
Korupcio optima pessima (Ис
ква ре ност нај бо љих је нај го ра). 

Ка да Ва са Пе ла гић пре по
ру чу је да дру штво бу дућ но сти 
тре ба да  се слу жи “јед на ким је
зи ком, јед ним пи смом, и јед ним 
ка лен да ром” пи та мо се, ни је ли 
Ва са Пе ла гић био уто пист?  Пи
та ње је и да ли нам тре ба да нас 
Ва са Пе ла гић, као што пи ше 
про фе сор др Дра ган Си ме у но
вић у књи зи ко ја под сти че и на 
дру ге ко ри сне асо ци ја ци је, а ко
ју же лим да пре по ру чим на шим 
срп ским чи та о ци ма – Великани
нашеисторије19.века. 

 



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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