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УВОДНИК

Пред ва ма се на кра ју 2010. го ди не на ла зи че твр ти број ча со
пи са Срп ска по ли тич ка ми сао. Овај број са со бом до но си по угле ду 
на прет ход не ве ли ки број ра до ва ба ве ћи се ак ту ел ним про бле ми ма 
ко ји по тре са ју не са мо на ше про сто ре, већ и дру штве ни свет у це
ли ни. Са вре ме но дру штво са со бом до но си бур не про ме не на ме ћу ћи 
мно го број не иза зо ве ко ји ма је ди но мо же од го во ри ти ства ра ње ста
бил них ин сти ту ци ја. У том сми слу, глав на те ма овог бро ја је по све
ће на про пи ти ва њу ме ста и уло ге по ли тич ких ин сти ту ци ја уну тар 
дру штва.

Ђор ђе Сто ја но вић, Урош В. Шу ва ко вић, Ми о драг Ра до је вић и 
Пре драг Д. Ра до је вић су нам по ну ди ли зна чај не ра до ве у окви ру те
ме овог бро ја. Рад Ђор ђа Сто ја но ви ћа по ла зи од ва жно сти стал ног 
про пи ти ва ња од но са из ме ђу ети ке и по ли ти ке пре ко три пар тит
не по став ке (ети камо рал ностпо ли ти ка) По ла Ри ке ра. Урош Шу
ва ко вић раз ма тра одр жи вост и ана ли тич ки зна чај тра ди ци о нал не 
ди ја лек тич ке ди хо то ми је по ли тич ких пар ти ја на ле ви цу и де сни цу 
у са вре ме ном дру штву. Ми о драг Ра до је вић се у свом ра ду ба ви ис
тра жи ва њем по ло жа ја по себ них не за ви сних ре гу ла тор них те ла и 
ин сти ту ци ја у Ср би ји. Пре драг Д. Ра до је вић же ли сво јим ра дом да 
ука же на зна чај но вих ди мен зи ја мо ћи као пре суд них чи ни о ца за уна
пре ђе ње ими џа др жа ве у са вре ме ном гло ба ли зо ва ном све ту, све ту у 
ко ме ме ди ји има ју сре ди шњу по зи ци ју. 

На кон глав не те ме сле ди ру бри ка ,,Кул тур на по ли ти ка, де мо
крат ски де фи цит и ли бе рал на де мо кра ти ја’’ у ко јој се на ла зи још 
пет ве о ма зна чај них ра до ва ко ји се ба ве те о риј ским раз ма тра њем 
мно го број них иза зо ва са ко ји ма се су о ча ва мо у XXI ве ку. Зо ран Јев
то вић и Ра ди во је Пе тро вић у фо кус сво је ана ли зе ста вља ју де ло ва
ње ме ди ја и тек тон ске по ре ме ћа је уну тар но ви нар ства, ба ве ћи се 
на ро чи то про бле мом де мо крат ског де фи ци та у до бу мул ти ме ди ја. 
Мла ден Ли ша нин у свом ра ду да је од ре ђе ње спољ не по ли ти ке при ка
зу ју ћи про цес ње ног кре и ра ња и ре а ли за ци је, по чев ши од спро во ђе ња 
по ли ти ке, пре ко ње них ме ха ни за ма кон тро ле, па све до над зо ра. Ви
шња Стан чић ана ли зи ра пој мо ве ли бе ра ли зма и де мо кра ти је, ко ји 
пред ста вља ју основ не ком по нен те ли бе рал не де мо кра ти је као дру
штве нопо ли тич ког уре ђе ња ко је се сма тра оп ти мал ним окви ром за 
ин сти ту ци о на ли за ци ју сло бо де. Ве сна Три фу но вић ука зу је на нео п



ход ност по ве за но сти кул тур не по ли ти ке и обра зо ва ња у усло ви ма 
мул ти кул ту ра ли зма. Ми ло ји ца Шу то вић у свом ра ду за сту па те зу о 
то ме да је об но ва по ли тич ког плу ра ли зма у бив шој Ју го сла ви ји до ве
ла до раз во ја про це са ње не дез ин те гра ци је ко ја је ре зул ти ра ла рас
па дом др жа ве. 

Дра ган Су бо тић и Ми ро љуб Јев тић су по ну ди ли две зна чај не 
ана ли зе у окви ру ру бри ке ,,Ак ту ел но’’. Дра ган Су бо тић се у свом ра
ду ба ви кор по ра тив ним од но си ма с јав но шћу у ин сти ту ци ја ма (нео)
ли бе рал не и со ци јал не др жа ве. Ми ро љуб Јев тић раз ма тра по ло жај 
Срп ске пра во слав не цр кве у САД. По ред ових ра до ва уред ни штво је 
и овим бро јем же ле ло да по ну ди је дан ве о ма ин те ре сан тан при каз 
ко ји је ура дио Дра ган Мар ко вић.

По што ва не ко ле ге, бо гат ство ра до ва ко је овај ча со пис ну ди 
из го ди не у го ди ну оправ да ва ви со ки ква ли тет ко ји ужи ва наш ча со
пис, али исто вре ме но и ства ра оба ве зу да вам из бро ја у број стал но 
обез бе ди мо ра до ве ко ји ће ис пу ни ти ва ша оче ки ва ња. Ре дак ци ја ча
со пи са се на да да ће и овај број од го во ри ти по тре ба ма ва шег на уч
ноис тра жи вач ког ра да и до при не ти бо љем раз у ме ва њу про бле ма 
са вре ме ног дру штва на по љу по ли ти ко ло ги је, као што је то и до са
да увек чи нио. 
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ЂорђеСтојановић
Факултетзаевропскеправно-политичке

студије,УниверзитетСингидунум,НовиСад

OДНОС ЕТИКЕ И ПОЛИТИКЕ:  
ОД РЕАЛИСТИЧКОГ КА  

ПОСТ-СТРУКТУРАЛИСТИЧКОМ 
ПРИСТУПУ ПРОБЛЕМУ

Са же так
По ла зе ћи од по себ не ва жно сти и стал ног про пи ти ва ња од но-

са из ме ђу ети ке и по ли ти ке, овај рад по ку ша ва да са гле да про блем 
пре ко три пар тит не по став ке (ети ка-мо рал ност-по ли ти ка) По ла 
Ри ке ра (Paul Ri co e ur). Ње гов при ступ се упо ре ђу је са кон цеп том 
Мак са Ве бе ра (Max We ber), ко ји је ба зи ран на раз ли ко ва њу из ме ђу 
ети ке убе ђе ња (ап со лут не ети ке) и ети ке од го вор но сти (кри тич ке 
по ли тич ке ети ке), то јест на раз ли ко ва њу из ме ђу етич ког ин те гри-
те та уве ре ња и ан га жма на и етич ког ин те гри те та ак ци је и по сле-
ди ца. Ри ке ро во кон цеп ту ал но ре ше ње по ла зи од то га да по ли ти ка 
при па да мо рал но сти, а да ети ка обез бе ђу је на чин за кри ти ко ва ње 
мо рал но сти. Глав на иде ја је да се ра ди кал не по ли тич ке про ме не на 
ни воу пла сма на но вих вред но сти мо гу оче ки ва ти из под руч ја ко је 
је ван сфе ре мо рал но сти и по ли ти ке, из под руч ја ети ке екс тра ва-
гант ног.
Кључ не ре чи: ети ка, мо рал ност, по ли ти ка, ре а ли зам, пост-струк ту ра ли-

зам, Пол Ри кер (Paul Ri co e ur), Макс Ве бер (Max We ber).

УВОД

Пи та ња по ве за на са од ре ђе њем пра вед но сти и пра вед ног 
дру штва, по ли тич ких и мо рал них вр ли на, мо рал ног чи на и по сле-
ди ца ко је про из во ди (нај и лу стра тив ни је ма ни фе сто ва ног син дро-
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мом „пр ља вих ру ку“), мо рал них убе ђе ња и по ли тич ког ан га жма на, 
то јест се па рат ног или об у хва та ју ћег од но са ети ке и по ли ти ке, су 
од у век ма ни фе сто ва ла нај ин три гант ни је не до у ми це по ве за не са 
функ ци о ни са њем и од ре ђе њем чо ве ка и људ ске за јед ни це in ge-
ne re. Глав ни са др жај за пи та но сти је за пра во: На ко јим и ка квим 
етич ким по ста мен ти ма по чи ва на ша по ли тич ка ствар ност? У том 
кон тек сту, је дан од мо гу ћих на чи на за са гле да ва ње од но са ети ке и 
по ли ти ке пред ста вља и про пи ти ва ње ин вер зи је би нар не или ди-
хо том не кон цеп ту а ли за ци је од но са (ети ка-по ли ти ка) са три јад ном 
по став ком По ла Ри ке ра (Paul Ri co e ur), за ко ју се мо же кон ста то ва ти 
да пред ста вља пре лаз од ре а ли стич ког ка по струк ту ра ли стич ком 
ап сол ви ра њу, ово га, ма ње или ви ше, кон стант но при сут ног про-
бле ма (на гла си мо, им пли ци ра ног ка ко у кон цеп ту а ли за ци ји Мак са 
Ве бе ра (Max We ber), као ег зем плар ног при ме ра ре а ли стич ког при-
сту па овој ре ла ци ји, та ко и у пост-струк ту ра ли зму). У том сми слу, 
„ри ке ров ска кон сте ла ци ја“, од ре ђе на као три пар тит на фор му ла: 
ети ка-мо рал ност (или прав да)-по ли ти ка, је да ле ко при јем чљи ви ји 
на чин за раз у ме ва ње по ли тич ког де ло ва ња. 

Као што ће ка сни је би ти по ка за но, „ри ке ров ска ети ка“ хри-
шћан ске љу ба ви је да ле ко ком па ти бил ни ја са ре а ли стич ком „пер-
цеп ци јом“ не до у ми ца по ве за них са ста ту сом мо ћи у сфе ри по ли-
ти ке не го што је то пре ви ше „уда ље но“ пост-струк ту ра ли стич ко 
рас пра вља ње о „ети ци ети ке“. Ова ква кон ста та ци ја је за пра во мо-
гу ћа за то што ре а ли зам у сво јој кла сич ној ва ри јан ти, схва та ње по-
ли ти ке као бор бе за моћ у окви ру ко је се етич ки мо же оправ да ти 
упо тре ба си ле за рад про кла мо ва них вред но сти (ма кар у ва ри јан ти 
„ма њег зла“), де ли са пост-струк ту ра ли змом, по ред пер ма нент не 
пост-струк ту ра ли стич ке кри ти ке (нај е кла тант ни је ма ни фе сто ва не 
у пост-струк ту ра ли стич кој те о ри ји ме ђу на род них од но са) упо тре-
бе и оправ да ва ња си ле, те зна чај не идеј не дис кре пан це у ту ма че њу 
„ре ал но сти“, не ко ли ко за јед нич ких ме ста: (1) оба при сту па гра ви-
ти ра ју ка то ме да у сам цен тар дру штве них од но са по зи ци о ни ра ју 
по јам мо ћи; (2) оба при сту па при зна ју по ли тич ку упо тре бу мо ћи; 
(3) оба при сту па де ле етич ке аспи ра ци је по пи та њу огра ни ча ва-
ња „ор то док сне“ си ле; (4) оба при сту па су кри ти ко ва на због сво га 
имо ра ли зма или амо ра ли зма. 

ОД ЕТИ КЕ УБЕ ЂЕ ЊА И ЕТИ КЕ ОД ГОВОРНОСТИ 
КА ЕТИ ЦИ ЕКС ТРА ВА ГАНТ НОГ

На по ме ни мо, пре све га, да се код Ве бе ра про ми шља ње ре-
ла ци је чи ње ни це-вред но сти тре ти ра из су бјек ти ви стич ке пер спек-
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ти ве. На и ме, ми се мо же мо сло жи ти око чи ње ни ца, али по пи та њу 
њи хо ве ева лу а ци је мо же мо би ти пот пу но „ан та го ни зо ва ни“. То би 
зна чи ло да се не сла га ње у ве зи (мо рал них) вред но сти не мо же раз-
ре ши ти на ра ци о на лан на чин, јер оне за ви се од ин ди ви ду ал не (ар-
би трар не) во ље, од лу ка или ста во ва: по сто ји ја сна по тре ба ди фе-
рен ци ра ња ем пи риј ских чи ње ни ца од њи хо ве прак тич не про це не 
као за до во ља ва ју ћих или не за до во ља ва ју ћих. Ер го, за да так ем пи-
риј ских на у ка се не мо же одре ти као обез бе ђи ва ње нор ми и идеaла 
ко ји би дик ти ра ли прак тич не ак тив но сти.1) То до во ди до то га да, са 
јед не стра не, упут ства ко ја про ду ку је во ља по пи та њу оно га шта 
тре ба чи ни ти (а шта не) мо гу би ти ра зу мљи ва са мо пре ко ци ље ва 
ко је же ли мо да оства ри мо пу тем на шег де ла ња, док са дру ге стра-
не, те ин струк ци је су пре ло мље не кроз су бјек тив но-вољ ну „при-
зму“, па се као та кве не мо гу од ре ди ти као уни вер зал ни оквир за 
ду жно сти и оба ве зе.2) Ово не зна чи да су вред но сне про це не не до-
ступ не за би ло ка кав об лик на уч не кри ти ке. На у ка мо же да по мог-
не ка да је у пи та њу се лек ци ја сред ста ва за ре а ли за ци ју од ре ђе них 
ци ље ва, од ре ђи ва ње це не за њи хо во оства ри ва ње, осве шћи ва ње 
исто риј ског кон тек ста и сми сла иза бра них вред но сти, те фор мал не 
ло гич ке ана ли зе исто риј ски да тих вред но сних про це на и иде ја, као 
и про пи ти ва ња њи хо вог са др жа ја и кон зи стент но сти.3) Го ре из не-
то се раз ли ку је, ре ци мо, од по став ке Да ви да Хју ма (Da vid Hu me) 
где мо рал ним ста во ви мо гу има ти од ре ђе ну ког ни тив ну вред ност 
у сме ру исти не уко ли ко се ис пу не од ре ђе ни усло ви: (1) онај ко ји 
про це њу је не сме би ти за ин те ре со ва на стра на; (2) по треб но ја да 
раз мо три све бит не чи ње ни це; и (3) тре ба да из бег не рас пра ву ко ја 
би се фун ди ра ла на лин гви стич ком трет ма ну зна че ња ре чи.4)

Ве бер сво ју рас пра ву о етич ким ди мен зи ја ма по ли ти ке, пла-
си ра ну у пре да ва њу „По ли ти ка као во ка ци ја“, одр жа ним пред, де-
ли мич но па ци фи стич ким а де ли мич но и ре во лу ци о нар ним, мин-
хен ским Са ве зом сло бод них сту де на та на са мом кра ју I свет ског 
ра та, за по чи ње кон ста та ци јом да је сва ки по ли ти чар (или онај ко-
ји то на ме ра ва да по ста не) мо ти ви сан стра шћу пре ма од ре ђе ној 
„ства ри“ („иде ји“, ци љу или иде а лу). Пре то га, он на по ми ње да 
је за сва ког пра вог по ли ти ча ра ва жна страст, али не она сте рил на. 
„ди ле тан ска“ или „ама тер ска“ страст, та ко ка рак те ри стич на за срп-

1) We ber, M. TheMethodologyoftheSocialScience. The Free Press, New York, 1949, стр. 52.

2) Spe ge le, R. D. Politicalrealismininternationaltheory. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam-
brid ge, 1996, стр. 197.

3) We ber, M. TheMethodologyoftheSocialScience. op. cit., стр. 52-53.

4) Spe ge le, R. D. Politicalrealismininternationaltheory. op. cit., стр. 195.
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ску по ли тич ку сце ну, ко ја је ви ше „фор мал на и ко зме тич ка“, већ 
страст ко ја им пли ци ра од го вор ност, то јест укљу чу је ка ко от клон 
пре ма објек тив ном ста њу ства ри та ко и от клон, ану ли ра њем су је-
те, пре ма са мом се би (то јест спре ча ва ње ме та мор фо зе те жње ка 
мо ћи у его и стич ну нео бјек тив ност са по тен ци јал но не са гле ди вим 
по сле ди ца ма).5) Иден ти фи ко ва ње „ства ри“ („иде је“, ци ља или иде-
а ла) ко јој по ли ти чар слу жи за рад мо ћи, пред ста вља ће ствар ве ре: 
„Он мо же да слу жи на ци о нал ним или чо ве чан ским, со ци јал ним, 
етич ким или кул тур ним ци ље ви ма, мо же да бу де по не сен чвр стом 
ве ром у на пре дак - би ло у ком сми слу ре чи - или мо же хлад но да 
од би је ову вр сту ве ре, мо же да твр ди за се бе да слу жи не кој иде-
ји, или да прин ци пи јел но од би је ту пре тен зи ју и да хо ће да слу жи 
спо ља шњим ци ље ви ма сва ко днев ног жи во та - али увек мо ра да по-
сто ји не ка ве ра“.6)

Осла ња ју ћи се на го ре из не то, Ве бер раз ли ку је ети ку убе ђе-
ња од ети ке од го вор но сти, ак цен ти ра ју ћи да је „по пут не ког по но ра 
ду бо ка раз ли ка ко ја де ли де ло ва ње из ве де но у скла ду са мак си мом 
ети ке убе ђе ња - ре ли ги о зно фор му ли са но: хри шћа нин по сту па ис-
прав но, а успех ко ји по сти же до ла зи од Бо га - и оно са мак сми мом 
ети ке од го вор но сти: то да чо век за (пред ви ди ве) по сле ди це сво га 
де ло ва ња мо ра сам да од го ва ра“.7) Ово је ме сто где мо же на ста ти 
од ре ђе на вр ста за бу не. На и ме, Ве бер је усред сре ђен на раз ма тра-
ње етич ких не до у ми ца по ли тич ких ак те ра ко ји су по све ће ни не-
ком ци љу, на од го вор ност за ње го ву ре а ли за ци ју и од нос ло ших 
сред ста ва пре ма до брим ци ље ви ма. Код ети ке убе ђе ња ева лу а ци-
ја ис прав но сти етич ког чи ње ња ни је по ве за на са кон се квен ца ма. 
Ме ђу тим, по сто ји сиг ни фи кант на раз ли ка у оце њи ва њу мо рал них 
ак тив но сти у сми слу да ли омо гу ћа ва ју или не омо гу ћа ва ју да „за-
да ти“ циљ успе или не успе и њи хо ве оце не пре ко по тен ци јал но 
ло ших по сле ди ца ко је про ду ку ју. Исто та ко, ети ка од го вор но сти за 
пред ви ди ве „учин ке“ не чи јег ан га жма на ово га ран га мо же зна чи ти 
ка ко од го вор ност за до се за ње од ре ђе них ци ље ва са свим рас по-
ло жи вим сред стви ма, та ко и од го вор ност за не а де кват не учин ке 
ак те ро вих ан га жма на (Ве бе ров при мер не мач ких ре во лу ци о нат них 
со ци ја ли ста: слич на иде о ло шка ста ја ли шта оправ да ва ју и од ба цу ју 
про ду же так Пр вог свет ског ра та).8)

5) Ве бер, М. „По ли ти ка као во ка ци ја.“ у Гли го ров, В. (ур.) Критикаколективизма-либе-
ралнамисаоосоцијализму. Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1988, стр. 86.

6) Ibid., стр. 87.

7) Ibid., стр. 90.

8) Ibid., стр. 91.
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Ме ђу тим, гор ње раз ли ко ва ње ни је са мо ба зи ра но на про це-
њи ва њу сред ста ва и ци ље ва, оно ин кор по ри ра и опо зи ци ју из ме-
ђу па ци фи стич ке (ако смич ке) ети ке љу ба ви са на че лом по ко ме се 
„злу се не су прот ста вља си лом“ (Про по вед на го ри) и „зе маљ ске“ 
ети ке са на че лом по ко ме се „злу тре ба су прот ста ви ти си лом, јер 
си ина че од го во ран за ње го во ши ре ње“.9) Мо гло би се ре ћи да се 
Ве бе ро ва тврд ња о то ме ка ко је сва ко етич ки усме ре но по на ша ње 
во ђе но са јед ним од два ја сно ди фе рен ци ра на и не у са гла ши ва на-
че ла од но си на два ди фе рен ци ра на кри те ри ју ма ло ци ра на уну тар 
свих фор ми ор ди нар не (обич не) мо рал но сти. Оно што је ва жно за 
ор ди нар ну мо рал ност ни је да ли људ ска би ћа по се ду ју при род ни 
мо рал ни осе ћај, то јест да ли тај мо рал ни осе ћај пред ста вља кул-
тур не вред но сти не ког по себ ног дру штва, већ угао не при стра сног 
по сма тра ча ко ји су ди ван пер спек ти ве са мог ак те ра. Све етич ке ак-
ци је, да кле, зах те ва ју би ра ње из ме ђу иде а ла и оно га што се по ка-
зу је као ре ал ност, из ме ђу оно га што „функ ци о ни ше у те о ри ји“ и 
„оно га што функ ци о ни ше у прак си“, оно га што се ма ни фе сту је као 
етич ка на ме ра и оно га што се је етич ка по сле ди ца, из ме ђу сред ста-
ва и ци ље ва, пре те ра не са ве сно сти и успе ха. Ве ћи на љу ди су ди о 
по ступ ци ма дру гих пре ко су прот ста вља ња на ме ра ак те ра и по сле-
ди ца њи хо вог ан га жма на. Та ко, по зи тив на на ме ра ће сва ка ко би-
ти про бле ма ти зо ва на уко ли ко до ђе до не га тив них по сле ди ца: иако 
мо же мо опро сти ти ак те ру уко ли ко ве ру је мо да је ак тер имао до бре 
на ме ре. На рав но, по не кад до бри ре зул та ти мо гу би ти оправ да ње за 
ло ше на ме ре, као што и сам успех мо же би ти про це њен без об зи-
ра на сред ства и не га тив не по сле ди це, што ди рект но иде у при лог 
тврд њи да мо рал но де ло ва ње пре под ра зу ме ва сло же не и те шке из-
бо ре не го јед но став но апли ци ра ње од ре ђе них на че ла.

Осла ња ју ћи се на Ве бе ро ву кон ста та ци ју да је „не мо гу ће под 
исту ка пу стр па ти ети ку убе ђе ња и ети ку од го вор но сти, или етич-
ким де кре том од ре ди ти: ко ји циљ тре ба да оправ да ва ко је сред-
ство, уко ли ко се то на че ло уоп ште при хва ти“,10) не ки ана ли ти ча ри 
по тен ци ра ју дис па рат ност из ме ђу ове две ети ке (озна ча ва ју ћи их 
као ап со лут ну ети ку и кри тич ку по ли тич ку ети ку).11) У том сми слу, 
ети ка убе ђе ња је „иму на“ на ствар ност, она је пот пу но не ком па ти-
бил на са прин ци пом да у по ли ти ци, де тер ми ни са ној упо тре бом си-
ле као аутен тич ним сред ством, до бро мо же про ду ко ва ти зло, а зло 
до бро, те не ува жа ва етич ку ира ци о нал ност све та. Ова кав трет ман 

9) Ibid., стр. 89.

10)  Ibid., стр. 92.

11) Roth, G. и Schluc hter, W. MaxWeber’sVisionofHistory:EthicsandMethods.Uni ver sity of 
Ca li for nia Press, Ber ke ley, 1979, стр. 88.
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ети ке убе ђе ња се мо же до ве сти и у ве зу са Ве бе ро вим су прот ста-
вља њем ре во лу ци о нар ним иде о ло ги ја ма у по сле рат ној Не мач кој и 
са иде о ло ги јом in ge ne re. Ме ђу тим, по сто је и ми шље ња ко ја ети ку 
убе ђе ња рас пра вља ју не и де о ло шки, као ве ро ва ње у „ге но тип ско“ 
(не про стор но и не вре мен ско) до бро од ре ђе них по сту па ка, као про-
то-си стем вред но сти и зна че ња, ко ји се ма ни фе сту је ин те гри те том 
из ме ђу уве ре ња и, на њи ма за сно ва них, ан га жма на.12) На су прот то-
ме, ети ка од го вор но сти се не за сни ва на не ком ап со лут ном етич ком 
на че лу, на ева лу а тив ној осно ви не ког објек тив но да тог или ин те ли-
ги бил ног прин ци па ко ји ре зул ту је хи је рар хи јом вред но сти и ели-
ми ни са њем евен ту ал ног не по кла па ња из ме ђу на ме ра и по сле ди ца 
не ког чи на, оне не са мо да раз ма тра етич ку ира ци о нал ност све та, 
већ и отва ра про стор за упо тре бу си ле у по ли ти ци.

Ети ка од го вор но сти, да кле, прет по ста вља из ме шта ње етич-
ке це ло ви то сти на ме ре и ак ци је ка оној из ме ђу ак ци је и по сле ди ца, 
на не што што се мо же од ре ди ти као етич ки кон секвне ци о на ли зам 
уте ме љен на ло ги ци ма три це сред ство-циљ, што „нео до љи во под-
се ћа“ на ути ли та ри зам. Ме ђу тим, Ве бе ро ва по став ка ети ке је не-
ком па ти бил на са ути ли та ри стич ким пан да ном по нај пре због два 
мо мен та: (1) ути ли тар на ети ка прет по ста вља фун да ци о на ли стич-
ки си стем људ ске пси хо ло ги је по ко јој је сми сао људ ских ак тив но-
сти зна чај но ре ду ко ва на; и (2) ути ли тар ни фун да ци о на ли зам про-
ис ти че из хе до ни стич ког схва та ња људ ске при ро де (кон се квен це 
се про це њу ју на осно ву про пор ци је ужи ва ња-бол или ко рист-ште-
та, на стра ну ужи ва ња или ко ри сти).13) За Ве бе ра је ка рак те ри стич-
но да се у сво ме раз ре ше њу ева лу а ци је при хва тљи во сти од ре ђе них 
по сле ди ца осла ња на ди ја лек тич ку ко ег зи стен ци ју убе ђе ња и од-
го вор но сти, то јест да се убе ђе ње (ве ра), оно ко је у се бе укљу чу је 
ра ни је ела бо ри ра не от кло не (дис тан це), пре тва ра у стал но при сут-
ну кон стан ту. На рав но, то мо дер но убе ђе ње ни је иден тич но са ап-
со лут ним убе ђе њем, са не чим што до ла зи спо ља, што је на мет ну то 
ин ди ви ду у му, оно не ма у се би еле мен те те ле о ло шке ме та фи зи ке, 
већ тај соп стве ни из бор, оп те ре ћен не са мо „кон гло ме ра том“ вред-
но сти не го и за о штре ном се лек ци јом ме ђу вред но сним екс тре ми-
ма, мо ра би ти пер ма нен тан да би не ко по стао лич ност и, ти ме, мо-
гао да да сми сао сво јим по ступ ци ма и по сто ја њу. Дру гим ре чи ма, 
због то га што је мо рал на не до у ми ца кон стант но при сут на од ли ка 
ре ал но сти, то је ан ти фун да ци о на ли стич ки про јект, те због то га 

12) Kim, S. MaxWeber’sPoliticsofCivilSociety.Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004, 
стр. 112-113.

13) Ibid., стр. 114-115.
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што је мо рал но соп ство тре ти ра но ви ше у сми слу ин те гри те та а 
ма ње у сми слу ко ри сти, то је и не у ти ли та ри стич ки про јект.14)

Ве бер је, да кле ве ро вао ка ко је по ли ти ка раз ли чи та од оста-
лих вр ста де лат но сти за то што ин кор по ри ра упо тре бу сред ста ва 
ко ја се ба зи ра ју на си ли. То је, на рав но, оп ште ме сто, али је то ли ко 
ин ди ка тив но за Ве бе ров опус и за те му ово га ра да да га увек ва ља 
из но ва по но ви ти. По ње му, у ко нач ној ана ли зи, Ве бер ни је апри ор-
но од ба ци вао про пи ти ва ње и дру го ја чи јих кон цеп ту ал них ре ше ња 
на ли ни ји дру штве но сен зи би ли зо ва не по ли ти ке, це ло ку пан ан га-
жман др жа ве на ни воу уну тра шњих и спољ них по ли тич ких функ-
ци ја је дик ти ран праг ма ти змом „др жав ног раз ло га“, пот пу но је не-
спор но да сва ка по ли тич ка асо ци ја ци ја мо ра да ис так не ого ље ну 
си лу у су че ља ва њу ка ко са спољ ним та ко и са уну тра шњим не-
при ја те љи ма (др жа ва је асо ци ја ци ја ко ја се је ди но мо же де фи ни са-
ти пре ко мо но по ла на ле ги тим ну упо тре бу си ле).15) У су прот но сти 
са Про по ве ди на го ри и на че лом „Злу се не тре ба су прот ста ви ти 
си лом“, сто ји др жав ни прин цип по ко ме три јумф ис прав ног (пра-
вед ног) мо ра би ти  пот по мог нут си лом, ина че ће др жа ва би ти од-
го вор на за не прав ду, где ства ри ни су по ста вље не на ова кав на чин, 
не ма ни др жа ве већ фун ги ра па ци фи стич ки „анар хи зам“ (упо тре-
ба си ле или прет ње си лом мул ти пли ку је упо тре бу си ле, док успех 
при бе га ва њу си ли или прет њи си лом за ви си од од но са мо ћи а не 
од етич ког пра ва, чак и он да ка да се ве ру је да је мо гу ће по ста ви ти 
објек тив не кри те ри ју ме за та кво пра во).16)

Пол Ри кер (Paul Ri co e ur) се на до ве зу је на Ве бе ра сма тра ју-
ћи да фи ло зоф ско про ми шља ње по ли тич ке мо ћи пре све га зна чи 
иден ти фи ко ва ње про то-об ли ка ира ци о нал но сти тра ди ци о нал ног 
ауто ри те та у раз ви је ним об ли ци ма ра ци о нал но сти (оним ко ји су 
по ве за ни са уста вом као ме стом за ми ни ма ли зо ва ње или ели ми ни-
са ње опре сив ног), што на ме ће стал ну буд ност по пи та њу по ја вљи-
ва ња на сил ног, ко је је ко ди ра но у са мој струк ту ри по ли тич ког.17) 
Ри кер др жи да се, пре по зи ци о ни ра ња пре ма ети ци, по ли ти ка мо ра 
де фи ни са ти пре ко сво га од но са са еко ном ском и дру штве ном обла-
сти. Еко но ми јом упра вља ло ги ка про ра чу на то сти и ефи ка сно сти, 
она по ста је „из ра же но“ ауто ном на са раз во јем свет ског тр жи шта, 
што до во ди до то га да по тен ци јал но уни вер зал ни дру штве но-еко-

14)  Ibid., стр. 117.

15)  We ber, M. FromMaxWeber:EssaysinSociology. Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1946, 
стр. 334.

16)  Loc. cit.

17) Ri co e ur, P CritiqueandConviction:ConversationwithFrancoisAzouviandMarcdeLaunay.
Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1998, стр. 98.
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ном ски по ре дак пред ста вља кључ за раз у ме ва ње мо дер не др жа-
ве.18) По ли тич ка и еко ном ска сфе ра функ ци о ни шу на за јед нич кој 
„плат фор ми“ у сме ру ра ци о нал не ор га ни за ци је еко ном ског жи-
во та, што ни ка ко не зна чи да по сто ји њи хо ва амал га ма ци ја. Шта-
ви ше, ова ква по зи ци ја од ба цу је мо гућ ност иден ти фи ко ва ња еко-
ном ског и по ли тич ког ли бе ра ли зма, то јест од ба цу је као по гре шну 
марк си стич ку ре дук ци ју по ли тич ког на еко ном ско, ко ја се ја вља 
као по сле ди ца пре не бре га ва ња про бле ма по ве за них са по ли тич ком 
мо ћи. Мо дер ни чо век се за пра во на ла зи ра за пет из ме ђу тех но-ка-
пи та ли стич ког по рет ка и оног ко ји се ти че за јед нич ке кул ту ре и 
по ли тич ког жи во та.19) На тој ли ни ји,  по ли тич ка област је од ре ђе-
на пре ко те жи шне ва жно сти др жа ве у функ ци о ни са њу од ре ђе не 
исто риј ске за јед ни це, др жа ве ко ја је нео дво ји ва од пар ти ку лар них 
оби ча ја, нор ми и прак си ко ји кон сти ту и шу на ра тив и сим бо лич ки 
иден ти тет за јед ни це.

На да ље, Ри кер од ре ђу је по ли тич ко као др жав ни иде ал, иде-
ал на др жа ва ор га ни зу је за јед ни цу, ме ња се бич не по је дин це у мо-
рал не гра ђа не, кре и ра исто ри ју, по на ша се у скла ду за на че ли ма 
вла да ви не пра ва и обез бе ђу је ста ње у ко ме су сви при зна ти као 
јед на ки и сло бод ни, пра ва при ро да по ли тич ких ве за је вир ту ел на, 
иде ја дру штве ног уго во ра по чи ва на кон сен зу су, она ни је исто риј-
ски до га ђај већ је ло ци ра на у ре флек сив но сти, по ли тич ке ве зе рас-
по ла жу са „ре а ли те том иде а ли те та“.20) По ла зе ћи, да кле, од та квих 
ста но ви шта, је дан део оно га што Ри кер озна ча ва као по ли тич ки 
па ра докс пред ста вља чи ње ни цу да иде ал фор ми ра оно што је ре-
ал ност др жа ве. Ер го, осни вач ки мит је де ри ви ран из ак ту ел но сти, 
„са да шње ре ал но сти“, јер се по ли тич ки ле ги ти ми тет мо же по сма-
тра ти са мо у ре тро спек ти ви, он да ка да је за јед ни ца већ оформ ље-
на (ује ди ње на).21) Дру ги део по ли тич ког па ра док са ма ни фе сто ван 
је „по ли тич ким злом“, чи ње ни цом да по сто ји ди стинк ци ја из ме ђу 
по ли тич ког и по ли ти ке: док је по ли тич ко иде ал или фор ма др жа-
ве, по ли ти ка под ра зу ме ва упо тре бу др жав не си ле. По ме ра њем од 
по ли тич ког ка по ли ти ци, кре ће се од при ка за ња ка до га ђа ју, од су-
ве ре ни те та ка су ве ре ну, од др жа ве ка вла сти, од исто риј ског раз ло-
га ка раз ло гу мо ћи.22) Сле де ћи Ве бе ро ву де фи ни ци ју по ли ти ке, по 

18) Ka plan, D. M. Ricoeur’scriticaltheory.Sta te Uni ver sity of New York Press, Al bany, 2003, 
стр. 126.

19) Ibid., стр. 127.

20) Ri co e ur, P. „The Po li ti cal Pa ra dox“,  у Con nolly, W. E. (ed.) LegitimacyandtheState. New 
York Uni ver sity Press, New York,1984, стр. 253-254.

21) Ibid., стр. 252, 254.

22) Ibid., стр. 256-257.
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ко јој по ли ти ка зна чи „те жњу ка уче ство ва њу у мо ћи или ка ути ца ју 
на рас по де лу мо ћи би ло из ме ђу др жа ва или из ме ђу гру па љу ди у 
др жа ви ко јој жи ве“,23) Ри кер по ли ти ку од ре ђу је као „збир ак тив-
но сти ко је за свој циљ има ју упра жња ва ње мо ћи, ње но осва ја ње и 
очу ва ње, она об у хва та сва ку ак тив ност чи ји циљ или ефект ути че 
на по де лу мо ћи“.24)

Ри ке ро ва по став ка се мо же ин тер пре ти ра ти на на чин да по-
ли тич ко, из јед на че но са етич ким, и по ли ти ка не пред ста вља ју две 
обла сти већ јед но је дин стве но под руч је, у окви ру ко га се њи хо во 
раз ли ко ва ње мо же озна чи ти као ди фе рен ци ра ње из ме ђу иде а ла и 
ствар но сти. Кон се квент но, про блем по ли тич ког па ра док са се мо-
же схва ти ти као од бра на фор му ли са них иде а ла на ни воу по ли ти ке. 
Ри кер го во ри о то ме ка ко је по ли ти ка код Ве бе ра до ве ла до би фур-
ка ци је ети ке на две за себ не сфе ре: мо рал ност убе ђе ња, као оно га 
што се пре фе ри ра, и мо рал ност од го вор но сти, као оно га што се 
мо же оства ри ти (оно га што је мо гу ће) у окви ру од ре ђе ног исто риј-
ског кон тек ста (са уме ре ном упо тре бом си ле).25) Нај ве ћи за да так са 
ко јим се су сре ћу по ли ти ча ри ни је чу ва ње вла сти те не ви но сти, већ 
огра ни ча ва ње вла сти те „скло но сти“ ка гре шка ма (кри ви ци), што 
се на ме ће као но се ћа, али не је ди на, функ ци ја ети ке убе ђе ња. Ети ка 
убе ђе ња, ма ни фе сто ва на са Про по ве ди на го ри („Злу се не су прот-
ста вља си лом.“), се, да кле, ну жно кон фрон ти ра са ети ком од го вор-
но сти („Злу тре ба да се су прот ста ви си лом.“).26) За хри шћа не ва жи 
удво је на по ли тич ка ду жност: са јед не стра не, ра ди се о уна пре ђи-
ва њу по ли тич ких ин сти ту ци ја кроз по ве ћа ње ра ци о нал но сти, док, 
са дру ге стра не, по сто ји оба зри вост због мо гу ће зло у по тре би си-
ле ин хе рент не др жа ви.27) Ме ђу тим, ово ме се до да је и чи ње ни ца да 
чак и у иде ал ној др жа ви, оној ко ја је осло бо ђе на зло у по тре бе мо-
ћи, по сто ји ње на ли ми ти ра на упо тре ба у сми слу ка жња ва ња ко је 
је по ве за но са прав дом, што се ко си са ети ком љу ба ви као по тком 
хри шћан ства.28) Ди мен зи ја љу ба ви је про ду ко ва ла још јед ну ди хо-
том ну си ту а ци ју чи ји је је дан пол по ли тич ка сфе ра: по тре бе да се 
у екс трем ним усло ви ма по др жа ву чо век опре де ли из ме ђу од бра не 
др жа ве, те се та ко ста ви у по зи ци ју из вр ши о ца рат ног уби ја ња, или 

23) Ве бер, М. „По ли ти ка као во ка ци ја“, op. cit., стр. 56.

24) Ri co e ur, P. „The Po li ti cal Pa ra dox“, op. cit., стр. 256-257.

25) Ri co e ur, P. FromTexttoAction:EssaysinHermeneuticsII.Nor thwe stern Uni ver sity Press, 
Evan ston, 1991, стр. 336-337.

26) Ве бер, М. „По ли ти ка као во ка ци ја“, op. cit., стр. 89.

27) Ri co e ur, P. PoliticalandSocialEssays. Ohio Uni ver sity Press, At hens, 1974, стр. 210.

28) Ri co e ur, P. HistoryandTruth.Nor thwe stern Uni ver sity Press, Evan ston, 1965, стр. 234, 237.
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да од би је ње ну од бра ну и ста ви се у по зи ци ју из дај ни ка.29) Ово ди-
рект но су ге ри ше ду ал ност по ли тич ког ауто ри те та и прав де и хри-
шћан ске ети ке љу ба ви, ко ја се че сто пер ци пи ра и као ди стинк ци ја 
из ме ђу по ли ти ке и ети ке.

По Ри ке ру, прав да се раз ли ку је од од ма зде у нај ма ње два 
мо мен та, она ни је пу ка ин вер зи ја не прав де: (1) тре ба про ме ни ти 
прин цип ре тор зи је на на чин да ка зна мо ра би ти бла жа од са мог 
пре сту па (из ово га угла, на че ло „око за око, зуб за зуб“је од ма зда 
а не прав да; (2) прав да ну жно зах те ва ин тер вен ци ју тре ће стра не 
(суд ски си стем), ко ја је екви ди стант ни ме ди ја тор из ме ђу по чи ни-
о ца пре сту па и жр тве (код од ма зде по сто ји ја сна те жња ка то ме да 
не ко узме прав ду „у вла сти те ру ке“ по це ну да љег про ду же та ка 
ре пре сив ног и пат ње).30) Осим то га, слич но као и код Ве бе ра, Ри ке-
ро ва те о ри ја прав де се не по кла па са ба зич ним на че лом ути ли та ри-
стич ке фи ло зо фи је: нај ве ће до бро за нај ве ћи број љу ди, то јест са 
по тре бом да се сва ки по је ди нац мо ра жр тво ва ти за до бро це ли не, 
што зна чи да ве ли чи на жр тве за ви си од уда ље но сти од сред ње тач-
ке. Због то га, нај ви ше се жр тву ју они ко ји су ло ци ра ни на раз ли чи-
тим по ло ви ма: док имућ ни (не са мо у еко ном ском сми слу већ и у 
пра ви ма, сло бо да ма итд.) мо гу под не ти и ве ли ке жр тве, то не ва жи 
за оне на су прот ном по лу, ко ји се мо гу на ћи у си ту а ци ји да уоп ште 
не рас по ла жу са до бри ма. Та ква кон цеп ту ал на по став ка им пли ци-
ра да су нај сла би ји чла но ви дру штва жр тво ва ни за нај ве ће до бро. 
Ри ке ро ва по зи тив на те о ри ја прав де се ба зи ра на су прот ста вља њу 
„злат ног пра ви ла“ („Ка ко хо ће те да ва ма чи не љу ди, чи ни те и ви 
њи ма та ко.“)31) и „но ве за по ве сти“ („Љу би бли жњег сво га као са-
мог се бе.“).32) Док еви дент ни ре ци про ци тет ис ка зан „злат ним пра-
ви лом“ им пли ци ра јед на кост за ин те ре со ва них стра на ка, до тле се 
„но ва за по вест“ ба зи ра на ло ги ци пле ме ни то сти - да ва ње не под ра-
зу ме ва екви ва лент ност уз вра ћа ња, оно је увек ве ће не го што дру ги 
за слу жу је. У том сми слу, „но ва за по вест“ ма ни фе сту је ко ри гу ју ћи 
фак тор за мо гу ће ин тер пре та тив но из вр та ње „злат ног пра ви ла“, по 
ко ме би не ко не што чи нио за не ко га са мо за то што је не што учи-
ње но за ње га. Иде ја је да су прав да и љу бав ме ђу соб но за ви сне, да 
прав да без љу ба ви и ни је пра ва прав да, то јест да се љу бав пре ма 
бли жњем као пре ма са мом се би мо же из ра зи ти пре ко пра вед них 
дру штве них ин сти ту ци ја.

29) Ibid., стр. 246.

30) Ri co e ur, P. TheJust.The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1995, стр. XI

31) Би бли ја, Но ви за вет, Је ван ђе ље по Лу ки, До бра Вест, Но ви Сад, 1989, 6:31, стр. 44.

32) Би бли ја, Но ви за вет, Је ван ђе ље по Ма те ју, До бра Вест, Но ви Сад, 1989, 22:39, стр. 17.
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Би фур ка ци ја прав де и љу ба ви усло ви ла је Ри ке ро во раз ли-
ко ва ње ети ке и мо рал но сти. Ети ка прет хо ди мо рал но сти и за ко ну 
(циљ има при мат над нор мом), она је уз ди за ње до брог жи во та са 
дру гим и за дру ге (еле мент бри жно сти) у пра вед ним ин сти ту ци ја-
ма, ети ка за по чи ње са соп ством (ин ди ви ду у мом) и ње го вом сло бо-
дом, те про пи су је по што ва ње сло бо де дру гих из при зна ва ња дру гих 
као нас са мих.33) Мо рал ност се мо же од ре ди ти као „фил три ра ње“ 
ети ке у сме ру пра ви ла и ду жно сти ко ја се при ме њу ју на све, те за-
рад оси гу ра ва ња њи хо ве рав но мер не рас по ре ђе но сти и ре ци проч-
но сти. Мо рал пред ста вља сво је вр стан пе три фи ка ци је и на ме та ња 
ду жно сти и пра ва, вред ност је до жи вље на као нор ма од стра не би-
ћа ко је је по де ље но из ме ђу објек ти ви зо ва не пре фе рен ци је и же ље 
као не че га што је нај бли же ње го вој су бјек тив но сти: фор му ла „тре-
ба ло би да“ се по ја вљу је као не што што ни сам ја.34) Ре ци мо на кра-
ју да Ри кер уво ди још јед ну етич ку ди мен зи ју, про и за шлу на ети ци 
Је ван ђе ља („окре ни дру ги образ“, „пр ви ће би ти по след њи“, итд.), 
ко ју озна ча ва као ети ку не сва ки да шњег (екс тра ва гант ног), она ни-
ка да не ће би ти ши ро ко рас про стра ње на и ин сти ту ци о на ли зо ва на 
пре ко мо ра ла и за ко на, а ње на свр ха је, пла сма ном но вих мо гућ но-
сти, пре ки да ње уста ље них на ви ка и „под ра зу ме ва ју ћих“ не прав-
ди мо рал но сти и пра вед но сти, то јест спре ча ва ње атро фи је ети ке, 
мо рал но сти и за ко на.35) Мо же се, да кле, ре ћи да по сто ји три јад на 
струк ту ра ети ке: (1) ор ди нар на ети ка - са чи ње на од при мор ди јал не 
ети ке, ње не ин сти ту ци о на ли за ци је у мо ра лу и прав ди и од раз ли-
чи тих по ли тич ких иде а ла (све то збир но је при хва тљи во за ве ћи ну 
љу ди, те по сто ји сла га ње о мо рал но сти ин кор по ри ра них ства ри) ; 
(2) ор ди нар не ети ке у сфе ри по ли ти ке - об у хва та „дис тор зи ју“ иде-
а ла у ствар ној вла сти и про це ну да ли се тре ба др жа ти оно га што је 
ре ал но или по др жа ти не ку иде а ли стич ку кон струк ци ју; и (3) ети ке 
екс тра ва гант ног - про пи ту је ор ди нар ну по став ку ети ке спре ча ва ју-
ћи та ко да за пад не у ста ње са мо за до вољ но сти. На до ве зу ју ћи се на 
Мак са Ве бе ра, ко је је го во рио да  се „оно мо гу ће не по сти же ако 
се по сву да у све ту не по се же за не мо гу ћим“,36) Ри ке ро ва по зи ци ја 
ја сно су ге ри ше да се ко ре ни те по ли тич ке про ме не ори јен ти са не ка 
про мо ци ји ра ди кал но фор му ли са них вред но сти мо гу оче ки ва ти из 
про сто ра ко ји се на ла зи ван сфе ре мо рал но сти и по ли ти ке.

33) Ri co e ur, P. OneselfasAnother.Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1992, стр. 172, 177.

34) Ri co e ur, P. „The Pro blem of the Fo un da tion of Mo ral Phi lo sophy.“ PhilosophyToday, 22(3-
4), 1978, стр. 184.

35)  Ibid., стр. 191-192. 

36) Ве бер, М. „По ли ти ка као во ка ци ја“, op. cit., стр. 97.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.11-28.

22

По Ри ке ру, по ли тич ке ин сти ту ци је, ори јен ти са не ка до бру и 
ле гал ном, пре но се и етич ке ци ље ве (ин ди ви ду ал не, ин тер пер со-
нал не и дру штве не аспек те прав де) и мо рал не нор ме (про стор где 
ма ни фе сту ју тач ку пре се ка прав де у уго вор ној те о ри ји др жа ве и за-
ко ну). Оне укљу чу ју на че ла прав де и јед на ко сти ка ко исто риј ске за-
јед ни це из ко је су на ста ле та ко и прав не др жа ве ко ја шти ти људ ска 
пра ва. Кон се квент но, по ли тич ке ин сти ту ци је се мо гу раз ма тра ти 
из вер ти кал не, хи је рар хиј ске пер спек ти ве (од но си се на ле ги тим ну 
упо тре бу си ле оних ко ји вла да ју над они ма ко ји се по ко ра ва ју) и 
хо ри зон тал не, ко ег зи стен ци јал не пер спек ти ве („за јед нич ке мо ћи“ 
ко ја про из и ла зи  из же ље за јед ни це за до брим уза јам ним жи во-
том).37) Крип тич ност по ли тич ке мо ћи се, да кле, мо же по ве за ти са 
про тив реч ним зах те ви ма са др жа ним у по ли тич ким ин сти ту ци ја ма: 
по ли тич ка моћ се мо же тре ти ра ти као об лик са мо у пра ве за ви стан 
од на ше же ље да жи ви мо за јед но, али та ква же ља зна чи од ри ца ње 
од ко ри сти по ли тич ке мо ћи на ни воу га ран то ва ња те ри то ри јал не 
од ре ђе но сти, ге не ра циј ске ат хе зи је и по ми ре ња тра ди ци ја и по ли-
тич ких про је ка та. 38) До дај мо ово ме да Ри кер сма тра ка ко по ли тич-
ка ак тив ност ни је са мо јед на од мно гих, јер кад и ни смо ди рект-
но ан га жо ва ни на по ли тич ком пла ну, др жа ва об у хва та све сфе ре 
при па да ња, би ти гра ђа ни ном зна чи об у хва та ти и би ти об у хва ћен.39) 
Та ква кон цеп ту ал на кон јунк ци ја мо же ре зул то ва ти ста њем у окви-
ру ко га на ша по ли тич ка при пад ност (члан ство) мо же би ти не тран-
спа рент на, мо же нам се учи ни ти да по ли тич ки аспек ти на шег жи-
во та на из глед ни су по себ но ва жни. In sum ma, Ри кер се сла же са 
Ве бе ром да су све др жа ве на ста ле уз по моћ не ког об ли ка си ле, а да 
по ли тич ке ин сти ту ци је обе ле жа ва ју од но си над моћ но сти, њи хо ва 
dif fe ren tia spe ci fi ca у од но су на оста ле ин сти ту ци је је моћ са ко-
јом рас по ла жу. Иако је по ли тич ка моћ кон тро ли са на пре ко уста ва 
ра ци о нал ним на сто ја њем да се не у тра ли ше на сил ност осни вач ког 
чи на др жа ве, он са дру ге стра не омо гу ћа ва ту ар хе тип ску ира ци о-
нал ност пре ко за шти те др жав ног ауто ри те та за до но ше ња од лу ка 
и мо гућ но шћу ле ги тим не упо тре бе си ле.

За Ема ну е ла Ле ви на са (Em ma nuel Le vi nas), ми сли о ца на чи-
ју су се етич ку по став ку осла ња ли мно ги пост-струк ту ра ли стич ки 
ми сли о ци, ети ка је осло бо ђе на ме та фи зич но сти и по ста вље на на 
пи је де стал пр ве фи ло зо фи је. На су прот, мо дер ној фи ло зоф ској ети-
ци ко ја је уте ме ље на на соп ству, по Ле ви на су, при мор ди јал на ре ла-

37) Ka plan, D. M. Ricoeur’scriticaltheory.op. cit., стр. 132-133.

38) Ri co e ur, P CritiqueandConviction:ConversationwithFrancoisAzouviandMarcdeLaunay.
op. cit., стр. 99.

39) Ibid., стр. 103.
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ци ја ни је ори јен ти са на ка се би или ка ства ри ма, већ ка Дру го ме: то 
је етич ки од нос стал не од го вор но сти за Дру го га. Ме ђу тим, та ква 
етич ка кон сте ла ци ја не те жи ка ап сорп ци ји Дру го га со бом, она је 
за пра во упу ће на на „пер пе ту и ра ње“ те ди стинк ци је, што се по кла-
па са пост-струк ту ра ли стич ким кон цеп том да је вла сти ти иден-
ти тет ди рект но по ве зан са раз ли ко ва њем, ква ли те том ко га се не 
тре ба пла ши ти и ко га не тре ба ели ми ни са ти. То је ста ње у ко ме је 
Ја пот пу но и бес крај но обли га тор но Дру гом, етич ка ре ла ци ја ко ја 
прет хо ди и над ви су је его и зам и „ти ра ни ју он то ло ги је“, би ти соп-
ство зна чи би ти отво рен и од го во ран Дру го ме и за Дру го га.40) На тој 
ли ни ји се мо же кри ти ко ва ти „ета ти стич ко“ схва та ње ети ке, етич ку 
усме ре ност ка гра ђа ни ма др жа ве и от клон пре ма стран ци ма. Мо же 
се ре ћи да је у мно гим аспек ти ма Ле ви на со ва ети ка слич на хри-
шћан ској ети ци љу ба ви, ало ње ну пред ност сва ка ко пред ста вља 
ал тру и стич ка ди мен зи ја, то јест чи ње ни ца да ни је ин сти ту ци о на-
ли зо ва на пре ко хри шћан ства. Ети ка прет по ста вља би нар ни од нос, 
од нос из ме ђу дво је љу ди, чим се по ја ви (им пер со нал ни) Тре ћи ја-
вља се и по тре ба за прав дом и по ли ти ком, ко ји ма је има нент на на-
сил ност. По сто ја ње Тре ћег, да кле, су ге ри ше: (1) да се сви на ла зи мо 
у ме ђу соб ном кон так ту, (2) да је вла сти та од го вор ност пре ма дру-
ги ма под ути ца јем оно га ка ко се дру ги оп хо де јед ни пре ма дру ги ма 
и шта чи не дру ги ма или за дру ге, (3) да по сто ја ње Тре ћег све ре-
ла ци је чи ни ди рект ним и по сре до ва ним; и (4) да по сто ја ње Тре ћег 
ре зул ту је си ту а ци јом у ко јој је вла сти та од го вор ност огра ни че на, 
као што и ге не ри ше пи та ње прав де.41) Је дан од зах те ва за пра ве дан 
мо рал ни и по ли тич ки си стем је не при стра сност, јед на ко ува жа ва-
ње истих и јед на ка за шти та сви ма до ступ них пра ва. Др жа ва мо же 
би ти ба зи ра на на за ко ни ма, са суд ском вла сти и про тек ци о ни стич-
ка, али да би би ла пра вед на у Ле ви на со вом сми слу она мо ра би ти 
из ра же на пре ко лич не од го вор но сти за све и сва ко га, то јест мо ра 
по сто ја ти ви шак ду жно сти у од но су на пра ва.42)

Ува жа ва ју ћи го ре ре че но, из двој мо и не ка од не сум њи вих 
пост-струк ту ра ли стич ких до стиг ну ћа in ge ne re: (1) от кри ва ње ва-
жно сти про бле ма и па ра док са ре пре зен та ци је за мо дер ни по ли-
тич ки жи вот; (2) по ста вља ње пи та ња о ви дљи вом и ис ка зљи вом, 
ви зи ји и је зи ку; (3) отво ре ност те о ри је за бит ност и функ ци о ни-
са ње па ра док са и не ја сно ћа у по ли тич ком жи во ту; (4) про бле ма-

40) Hand, S. „In to ro duc tion“, у Le vi nas, E.TheLevinasReader. Ba sil Blac kwell, Оxford, 1989, 
стр. 1, 4-5.

41) Mor gan, M. L. Discovering Levinas. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007, стр. 
454.

42)  Ibid., стр. 456.
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ти за ци ја су бјек та; (5) но ви на чи ни про ми шља ња пи та ња по сред-
ни штва, мо ћи и от по ра; (6) по нов но про ми шља ње по ли тич ких 
функ ци ја зна ња, се ћа ња и исто ри је; (7) но ви при ступ од но су вре-
ме на и про сто ра, ди на ми ке и ме ста, огра ни че ња и пре ко ра че ња; 
(8) уво ђе ње спе ци фич не ин тер пре та ци је од но са из ме ђу де ло ва и 
це ли не, ло кал ног и то тал ног, ин ди ви ду а ли за ци је и дру штве не ин-
сти ту ци о на ли за ци је; (9) де мон стра ци ју ре ле вант но сти и мо гућ но-
сти озбиљ ног раз ма тра ња ра зно ли ких су бал тер них ис ка за мо дер-
ног по ли тич ког жи во та, удру же ног са стал ном усред сре ђе но шћу 
на по те шко ће, опа сно сти и па ра док се ка рак те ри стич не за би ло ко-
ји по ку шај те о ре ти са ња или за ла га ња у сме ру ра ду кал не (не при-
ја тељ ске) дру га чи јо сти; (10) отво ре ност за фор си ра ње по ли ти ке, 
у сми слу ње не не до вољ не са др жа но сти у ин сти ту ци о нал ним ка-
те го ри ја ма дру штве ног; (11) отво ре ност за фор си ра ње по ли ти ке 
ма ри ги на ли зо ва них по кре та, ни ка да до вољ но об у хва ће не ло ги ком 
др жав но-ори јен ти са не по ли ти ке; (12) ис тра жи ва ње за ви сно сти 
мо дер ног во ђе ња др жа ве од прак се об у зда ва ња от по ра, до ме сти-
ка ци је или екс те ри то ри за ци је екс це са, те ства ра ња не ког екс лу зиј-
ског про сто ра су бјек ти ви те та за ко ји др жа ва мо же твр ди ти да га 
пред ста вља; (13) ин тер пре та ци ју прак се ин тер на ци о нал них ор га-
ни за ци ја и ди пло ма ти је, не као про сто ра ме ђу др жав ног де ло ва ња у 
од но су на де ша ва ња ван њи хо вих гра ни ца, већ као на чи на гло бал-
ног по зи ци о ни ра ња оно га што се мо же од ре ди ти као спољ на опа-
сност, омо гу ћа ва ју ћи та ко не ди ри го ва ну ор ке стра ци ју прак тич но 
ефек тив них, уза јам но при зна тљи вих гра ни ца иза ко јих од ре ђе не 
ак тив но сти мо гу би ти ис кљу че не без до во ђе ња у пи та ње прет по-
ста вље не при сут но сти на ци о нал них за јед ни ца; (14) им пли ка ци-
је кон стру ка та ра се, ет нич ког иден ти те та, по ла, по тре ба, пра ва и 
сл. у прак си др жав ног упра вља ња; (15) ис тра жи ва ње мо гућ но сти 
ре ар ти ку ла ци је тра ди ци о нал них кон стру ка та ка кви су за јед ни ца, 
плу ра ли зам, де мо кра ти ја, гра ђан ство и сл.; (16) ино ва ци ју и ела-
бо ра ци ју де кон струк ти ви стич ке, ин тер пре та тив но-ана ли тич ке и 
дру гих ме то да ко је, упр кос про бле ма ти зо ва њу са мог пој ма ме то-
до ло ги је, омо гу ћа ва ју ан га жо ва но, стро го и кри тич ки-осве шће но 
про пи ти ва ње до га ђа ја и ак тив но сти на мет ну тих и пре ва зи ђе них 
гра ни ца дру штве не мо гућ но сти; (17) де мон стра ци ју мо гућ но сти 
мо да ли те та ис тра жи ва ња ко ја су тран сди сци пли нар на у пра вом 
сми слу ре чи и, ко ја као та ква, до во де у пи та ње фо ку си ра ност на 
„чи ста“ ди сци пли нар на ис тра жи ва ња.43)

43)  As hley, R. „The ac hi e ve ments of post-struc tu ra lism“, у Smith,S., Bo oth K. и Za lew ski, M. 
(ур.)Internationaltheory:positivismandbeyond. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
1996, стр. 245-246.
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Као је дан од мо гу ћих пра ва ца кри ти ко ва ња пост-струк ту ра-
ли зма мо же мо иден ти фи ко ва ти кон цеп ту ал но тре ти ра ње мо ћи као 
не чег ства ра лач ког и, ма ње или ви ше, све про жи ма ју ћег, као не че га 
што мо же би ти ре пре сив но и не га тив но али и по зи тив но и кре-
а тив но.44) Ме ђу тим, ако је моћ за и ста та ква, по ста вља се пи та ње 
оправ да ња за пру жа ње опи ра ња ис тој на два ни воа. Као пр во, ако 
су етич ка на че ла на ко ја се по зи ва да би се оправ дао от пор со ци-
јал не кре а ци је, са ко јом оправ да ва ју ћом сна гом она за и ста рас по-
ла жу? Ако је це ло куп на со ци јал на прак са, за јед но са објек том и 
осно вом кри ти ко ва ња, про дукт од но са мо ћи, на че му се за сни ва 
на ша етич ка по зи ци ја, то јест ако не мо же мо да ти пред ност не ком 
етич ком на че лу, шта мо же оправ да ти наш по ли тич ки кри ти ци зам? 
Као дру го, ако је моћ ом ни пре зент на, он да је са свим ло гич но за 
прет по ста ви ти да се моћ не мо же „пре не брег ну ти“ би ло ка квом 
по ли тич ком ин тер вен ци јом. Ер го, ис ход от по ра је за пра во но ви сет 
од но са мо ћи, но ва пре ра спо де ла ње них ефе ка та, стал ност од но са 
мо ћи ану ли ра свр хо ви тост пост-струк ту ра ли зма схва ће ног као по-
ли тич ка те о ри ја. Та ко, по Ми ше лу Фу коу (Mic hel Fo u ca ult), од но-
си мо ћи не пред ста вља ју не што што је ло ше по се би, не што че га 
се мо ра осло бо ди ти, већ не ко ме тре ба обез бе ди ти вла да ви ну пра-
ва, тех ни ке упра вља ња и ети ку, што ће омо гу ћи ти да се игре мо ћи 
упра жња ва ју са ми ни му мом до ми на ци је.45) 

ЗА КЉУ ЧАК

По Ри ке ро вој три пар тит ној ше ми по ли ти ка ни је одво је на 
од мо рал но сти већ је њо ме об у хва ће на, она је та ко по ста вље на да 
пред ста вља сво је вр сну „опе ра ци о на ли за ци ју“ чи та вог спек тра мо-
рал них ди ле ма (по ве за них са опре де љи ва њем или се лек ци јом из-
ме ђу те о ри је и прак се, ци ља и сред ста ва, на ме ра и по сле ди ца и 
сл.), ко је су при хва тљи ве за гро љу ди и чи ја мо рал ност ни је спор на 
(под ра зу ме ва ју из ба лан си ра ну ди стри бу ци ју и обо стра ност), „опе-
ра ци о на ли за ци ју“ ко ја укљу чу је про це ну ис тра ја ва ња на од ре ђе-
ном иде а лу или при кла ња ње од ре ђе ном ре а ли стич ком „ми љеу“, 
а све то уз (ми ни мал ну) упо тре бу мо ћи или у ве зи мо ћи. Ово ме 
од но су се при до да је и ети ка екс тра ва гант ног, ко ја ма ње фун ги ра 
као не ки етич ки ко рек тив ин хе рент не не пра вед но сти мо рал но сти, 
чак и у ње ној иде ал ном раз ме шта ју, а ви ше као стал но про пи ти ва-

44)  Wal zer,M. „The Po li tics of Mic hel Fo u ca ult“, уHoy,D.C.(ур.) Foucault:ACriticalRea-
der. Ba sil Blac kwell,New York, 1986, стр. 55.

45)  Fo u ca ult, М. „The Et hic of Ca re for the Self as a Prac ti ce of Fre e dom“, у Ber na u er, J. и Ra-
smus sen, D. (ed.) TheFinalFoucault. MIT Press, Cam brid ge, 1988. стр. 18.
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ње да те мо рал но сти, као њен ан ти-есен ци ја ли стич ки етич ки „се-
рум“, ко ји ис тра ја ва у пре зен то ва њу но вих мо гућ но сти и на чи на 
пре ва зи ла же ња под ра зу ме ва ју ћих мо рал них нор ми, пер спек ти ва 
и не прав ди, а све у сме ру ре фор му ли са ња тре нут них по ли тич ких 
стан дар да.  На рав но, све то пре ко соп ства ко је ни је за ро бље но со-
бом, већ је отво ре но Дру гом пре ко пер ма нент ног про то ка на че ла 
љу ба ви (као ну жног са стој ка пра вед но сти, ма те ри ја ла зо ва не у пра-
вед ном дру штве ним ин сти ту ци ја ма). Ре ци мо на кра ју да де мо кра-
ти ја за Ри ке ра пред ста вља про јект ко ји ин кор по ри ра ме ре ко је за 
циљ има ју пре ва лен ци ју ра ци о нал ног над ира ци о нал ним, али на 
на чин да хо ри зон тал не ве зе ма ни фе сто ва не же љом за за јед нич ким 
жи во том „до ми ни ра ју“ над суб ор ди ни ра ју ћим од но сом дик та та и 
вла сти.

Djor dje Sto ja no vic

RE LA TI ON SHIP BET WE EN ET HICS  
AND PO LI TICS: FROm RE A LI STIC TO  

POST-STRuC Tu RA LIST  
AP PRO ACH TO THE PRO BLEm

Sum mary

Star ting from spe cial im por tan ce and con stant qu e sti o ning of the 
re la ti on ship bet we en et hics and po li tics, this pa per at tempts to analyze 
the pro blem thro ugh tri par ti te set tings (et hics-mo ra lity-po li tics) of Paul 
Ri co e ur. His ap pro ach is com pa red with the con cept of Max We ber, 
which is ba sed on the dis tin ction bet we en et hic of con vic tion (ab so lu-
te et hics) and et hic of re spon si bi lity (cri ti cal po li ti cal et hics), i. e. on 
the dis tin ction bet we en the et hi cal in te grity of be li ef and en ga ge ment 
and et hi cal in te grity of ac tion and con se qu en ces. Ri co e ur’s con cep tual 
so lu tion is that po li tics be longs to mo ra lity, and that et hics pro vi des a 
way to cri ti ci ze the mo ra lity. The main idea is that the ra di cal po li ti cal 
chan ges at the le vel of pla ce ment of new va lu es can be ex pec ted from 
an re alm out si de the sphe re of mo ra lity and po li tics, a re alm of ex tra-
va gant et hics.
Key words: et hics, mo ra lity, po li tics, re a lism, pos-struc tu ra lism, Paul Ri co e ur, 

Max We ber.
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Урош В. Шу ва ко вић
КатедразасоциологијуФилозофскогфакултетаУниверзитета
уПриштинисапривременимседиштемуКосовскојМитровици

ДИЛЕМЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛНЕ 
ДИЈАЛЕКТИЧКЕ ДИ ХО ТО МИ ЈЕ 

ПОЛИТИЧ КИХ ПАР ТИ ЈА НА ЛЕ ВИ ЦУ И 
ДЕ СНИ ЦУ У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ*

Сажетак
Ме то до ло шки се ар гу мен ту ју раз ло зи не мо гућ но сти оп стан-

ка тра ди ци о нал не ди ја лек тич ке ди хо то ми је по ли тич ких пар ти ја 
на ле ви цу и де сни цу у са вре ме ном до бу и ну жно сти ње ног пре-
ра ста ња у кла си фи ка ци ју. На гла ша ва се тем по рал ни и ге о граф ски 
ка рак тер пој мо ва пар тиј ске ле ви це и де сни це, те ука зу је да су и у 
слу ча ју кла си фи ка ци је, без об зи ра на број ње них чла но ва, на ру ше-
ни прин цип до след но сти, с об зи ром да се кри те ри јум де о бе ме њао 
то ком исто ри је, али и кри те ри ју ми пот пу но сти, ис црп но сти, ме-
ђу соб не ис кљу чи во сти гру па истог ни воа и до вољ не дис кри ми на-
циј ске спо соб но сти, ко ји сви пред ста вља ју ме то до ло шке зах те ве 
за пра вил но спро ве де не кла си фи ка ци је. У XXI ве ку је по треб но 
из вр ши ти по но во пре по зна ва ње по ли тич ких иде ја и прак тич ног 
де ло ва ња по ли тич ких стра на ка и на зва ти га та квим име ном ко је би 
истин ски од ра жа ва ло њи хо ва су шта стве на обе леж ја.
Кључ не ре чи: ди ја лек тич ка ди хо то ми ја, кла си фи ка ци ја, по ли тич ке пар-

ти је, пар тиј ска ле ви ца, пар тиј ска де сни ца

* Рад је ре зул тат и ис тра жи ва ња у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та „Пар ла мен-
тар не по ли тич ке стран ке у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји 1918-1941“ ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је
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УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

У по гле ду од ре ђе ња шта је стра нач ка ле ви ца, а шта стра нач-
ка де сни ца, у са вре ме ном, на ро чи то  тран зи ци о ном, дру штву вла да 
ве ли ка збр ка. Пар ти је ко је су до не дав но, у про грам ским до ку мен-
ти ма и по ли тич кој прак си, се бе сма тра ле де сни чар ским, про гла ша-
ва ју се ле ви чар ским; с дру ге стра не оне пар ти је ко је су про грам ски 
и прак тич но-по ли тич ки се бе свр ста ва ле у ле ви цу, на ста вља ју и да-
ље да то чи не, на су прот ве ли ким про грам ским и прак тич но-по ли-
тич ким „ком про ми си ма“ ко је су са де сни чар ским иде ја ма и пар ти-
ја ма у прак си учи ни ле. Ти се „ком про ми си“ не од но се ис кљу чи во 
на при хва та ње ли бе рал ног ка пи та ли зма као „бе зал тер на тив ног 
си сте ма“, већ и на  од у ста нак од дру гих тра ди ци о нал но ле ви чар-
ских вред но сти, што се ви ди нпр. кроз во ђе ње агре сив них ра то ва, 
што сем што је зло чин, пред ста вља и су прот ност опре де ље њу тра-
ди ци о нал не ле ви це о во ђе њу ис кљу чи во од брам бе них, пра вед них 
ра то ва1); Н. Бо био ука зу је на фе но мен „`сеоба` ми сли ла ца, оних 
ко ји по ста вља ју мо де ле жи во та и ко ји би ва ју увр шће ни у уски круг 
`мајстора мисли` већ пре ма же љи њи хо вих уче ни ка из де сни це у 
ле ви цу или обр ну то“, на во де ћи као при ме ре по ку ша је свр ста ва ња 
Ни чеа и Хај де га ра ме ђу ле ви чар ски ори јен ти са не фи ло зо фе или 
Грам ши ја ме ђу де сни ча ре (1997:34-35);  у Ср би ји по је дин ци ко ји 
су би ва ли чла но ви ру ко вод ста ва ле ви чар ских пар ти ја, ини ци ра ју 
осни ва ње „чет нич ких шко ла“, при че му, на рав но, бар за по тре бе 
срп ске на уч не јав но сти ни је по треб но на гла ша ва ти не спо ји вост 
иде о ло ги је „чет ни штва“ са ле ви чар ством2), док ви со ки функ ци о не-
ри ле вих стра на ка уче ству ју у дру штве ној ре ха би ли та ци ји лич но-

1) Во ђа Срп ске со ци јал де мо крат ске пар ти је Д. Ту цо вић гла сао је у та да шњој На род ној 
скуп шти ни Кра ље ви не Ср би је про тив узи ма ња рат них кре ди та, али је ка да је зе мља 
на пад ну та уче ство вао у ра ту и по ги нуо бо ре ћи се за сло бо ду Ср би је. Ле њин је, сво је вре-
ме но пи сао, ка ко су у I свет ском ра ту, је ди но Ср би во ди ли од брам бе ни рат. С дру ге стра-
не, од 19 др жа ва-агре со ра на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју 1999. го ди не, на зе мљу у 
ко јој су та да на вла сти би ли со ци ја ли сти, у њих 11 на вла сти су би ле стран ке ко је се 
сма тра ју у сво јим зе мља ма ле вим (со ци ја ли стич ке у Фран цу ској, Грч кој, Пор ту га ли ји, 
ла бу ри стич ке у Ве ли кој Бри та ни ји и Хо лан ди ји, со ци јал-де мо крат ске у Не мач кој, Дан-
ској, Че шкој , де мо крат ске ле ви це у Ита ли ји и Тур ској, де мо кра те у САД), ме ђу њи ма је 
би ло чак 9 чла ни ца Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле (СИ), док су у још 2 зе мље   пар ти-
је- чла ни це СИ (Со ци ја ли стич ка пар ти ја у Бел ги ји и Со ци ја ли стич ка рад нич ка пар ти ја 
у Лук сем бур гу) уче ство ва ле у рат ним вла да ма. Из не дав но об ја вље них ме мо а ра во ђе 
бри тан ских ла бу ри ста и та да шњег пре ми је ра Ује ди ње ног Кра љев ства То ни ја Бле ра (T. 
Bla ir, 2010), мо же се за кљу чи ти да је упра во он био глав ни за го вор ник, идеј ни и ак ци о-
ни по кре тач агре си је НА ТО на СРЈ, при че му се не мо же за не ма ри ти ни ње го ва уло га у 
ра ту про тив Ира ка.  

2) Иако ови са вре ме ни по ку ша ји пре ра ста ња “ле ви ча ра“ у чет ни ке ни су, у исто риј ском 
сми слу пр ви, ка да се зна да је пр вак Со ци ја ли стич ке пар ти је из ме ђу два свет ска ра та 
и је дан од уче сни ка осни ва ња СРПЈ(к) Ж. То па ло вић при сту пио чет нич ком по кре ту и 
по стао ње го ва тре ћа лич ност. 
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сти из ра зи то де сни чар ских уве ре ња; не ма ли је број оних по је ди-
на ца – по пра ви лу бив ших чла но ва ко му ни стич ких пар ти ја (КП), а 
код нас Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је (СКЈ), ко ји за се бе из ја вљу ју 
да су „ле ви ча ри“, из бе га ва ју ћи ти ме тра ди ци о нал не пој мо ве за ле-
ви ча ре: ко му ни ста, со ци ја ли ста3), со ци јал де мо кра та, на гла ша ва ју-
ћи сво ју над стра нач ку, али идеј но4) ле ви чар ску при пад ност5).

О ПОЈ МУ И КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ДИ ХО ТОМИЈЕ 
И КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ КАО АНА ЛИ ТИЧ КИМ 

ОСНОВ НИМ МЕ ТО ДА МА НА УЧ НОГ СА ЗНА ЊА

Ди хо то ми ја је по се бан об лик спе ци фи ка ци је и исто вре ме но 
кла си фи ка ци је. Она је вр ста по де ле пој ма. Раз ли ку ју се фор мал-
но-ло гич ка ди хо то ми ју (оп шти по јам се де ли на је дан по зи ти ван 
и је дан не га ти ван, ње му опо зи тан по се бан по јам) и ди ја лек тич ка 
ди хо то ми ја, код ко је се по де ла оп штег пој ма вр ши на два по себ на, 
али оба по зи тив на пој ма. Б. Ше шић ука зу је да је фор мал но-ло гич-
ка ди хо то ми ја „по себ но не а де кват на  код свих пој мо ва ко ји из ра-
жа ва ју сте пе не и пре ла зна свој ства или та кве пој мо ве и про це се“ 
(1982: 87-88).

Ствар на ди ја лек тич ка ди хо то ми ја се вр ши ди ја лек тич ком 
ана ли зом кон крет ног оп штег пој ма на на чин ње го ве де о бе  на две 
по себ не по зи тив не од ред бе. „Том ди хо то ми јом се са зна ју нај ду бљи 
уну тра шњи чи ни о ци свих пред ме та и по ја ва као раз вој них ди ја-
лек тич ких је дин ста ва ра зно вр сно сти“ (1982: 88). Ако се, да кле, 
има ју у ви ду основ не ка рак те ри сти ке ме то де ди хо ти ми је, ја сно је 

3) „Да нас је те шко на ћи - на За па ду - ин те лек ту ал ца ко ји же ли да бу де „in“ и да има ути цај, 
ко ји би се бе на звао со ци ја ли стом. Екс пли цит ни со ци ја ли зам је из гу био при влач ност и 
за то не тре ба да га ви ди мо да нас као глав ног ри ва ла на шим иде ја ма“ (В. Кла ус, 2005).

4) Че сто се уме сто о идеј ној, го во ри о иде о ло шкој при пад но сти. У марк си стич кој тер-
ми но ло ги ји, иде о ло ги ја пред ста вља ис кри вље ну свест ис кљу чи во из ви зу ре ин те ре са 
јед не кла се. У том сми слу, иде о ло шка при пад ност је знат но ужи по јам од идеј не при-
пад но сти. С дру ге стра не, идеј на при пад ност озна ча ва бли скост од ре ђе ним иде ја ма, и 
та бли скост тим иде ја ма не мо ра да бу де за сно ва не на све сти о кла сним ин те ре си ма, већ 
нпр. на тра ди ци о нал ној по ро дич ној ори јен ти са но сти, ви ше или ма ње ху ма ни стич ком 
по гле ду на свет, до па дљи во сти и при хва тљи во сти ли де ра не ке стран ке ко ја про па ги ра 
од ре ђе не иде је, или про сто днев но-по ли тич ком ин те ре су, итд. Та ко се мо же и схва ти ти 
због че га при пад ни ци јед не кла се (нпр. бур жо а ске), гла са ју на из бо ри ма за стран ку на 
чи јем је че лу ари сто кра та, али ко ја се за ла же за бур жо а ско, ре пу бли кан ско дру штво, ка-
ква је си ту а ци ја би ла са Ва ле ри Жи скар д`Естеном, ко ји је иако пле мић био пред сед ник 
Ре пу бли ке Фран цу ске (1974-1981). 

5) Ова кав тренд до ми на ци је идеј не над пар тиј ском иден ти фи ка ци јом гра ђа на био је при-
су тан у го то во свим бив шим ис точ но-европ ским ре ал-со ци ја ли стич ким зе мља ма у пр-
вим го ди на ма њи хо ве тран зи ци је, са из у зет ком Сло ве ни је и Ру му ни је за ко је су ис тра-
жи ва ња по ка за ла јед на ку ра ши ре ност ове две вр сте иден ти фи ка ци је (S.H. Bar nes, 1998).
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да де о ба пој ма по ли тич ких пар ти ја на пар ти је ле ви це и пар ти је де-
сни це пред ста вља за пра во при ме ну ствар не ди ја лек тич ке ди хо то-
ми је на оп шти по јам по ли тич ких пар ти ја.

С. Ми ло са вље вић и И. Ра до са вље вић, ме ђу тим,  под се ћа ју 
ка ко се у ис тра жи вач кој прак си по ка за ло да је зах тев за ди хо то ми-
јом са два по зи тив но од ре ђе на чла на „не прак ти чан, не е ко но ми чан, 
а у из ве сним слу ча је ви ма и не мо гућ“. Они ука зу ју на то да се у 
слу ча ју ње не при ме не ну жно до спе ва или у си ту а ци ју да „ди хо то-
ми ја је не до вољ на и тра жи да пре ђе у кла си фи ка ци ју“ или да се „не 
мо же ис ка за ти бит на од ред ба, су шти на од но са у пред ме ту ди хо то-
ми је“ (2000: 227). Иако де лу је су прот ста вље но, ова кво је схва та ње 
са гла сно са Ше ши ће вим ко ји и сам ка же да „про ду же на и пот пу на 
по де ла јед ног пој ма је сте кла си фи ка ци ја“ (1982: 88).

На уч на кла си фи ка ци ја пред ста вља „сред ство за от кри ва ње 
ре да ме ђу по ја ва ма и ре зул тат на сто ја ња да се от кри ју не ке ду бље 
осно ве тог ре да“ (В. Ми лић, 1996: 600). За кла си фи ка ци ју је ва жно 
да се при ли ком ње ног ства ра ња у об зир узму оне бит не, нај су шта-
стве ни је осо би не не ке по ја ве, без ко јих та по ја ва у том ви ду не би 
ни по сто ја ла. Ло гич ки по сту пак по мо ћу ко га се вр ши кла си фи ка-
ци ја, као и у слу ча ју ди хо то ми је, је сте де о ба и њом се обим не ког 
ви шег, оп шти јег пој ма де ли на уже де ло ве.

Сва ка кла си фи ка ци ја мо ра да за до во љи од ре ђе на ло гич ка 
и те о риј ска пра ви ла, ка ко би се мо гла сма тра ти на уч но успе шно 
спро ве де ном. Та пра ви ла су: а) предметност. „`Ниш та` ни је мо-
гу ће по зи тив но за ми сли ти, па ни де ли ти“ (Ми ло са вље вић, Ра до са-
вље вић, 2000: 225); б) доследност. Све кла си фи ка циј ске гру пе на 
свим ступ ње ви ма тре ба да се ства ра ју на осно ву истог кри те ри ју-
ма де о бе (fundamentum,principiumdivisionis). У су прот ном, ства ра-
њем је ди ни ца де о бе на осно ву раз ли чи тих кри те ри ју ма, до ла зи до 
збр ке, а кла си фи ка ци ја је не до след на; в) потпуност. Обим пој ма 
ко ји је пред мет де о бе тре ба да бу де јед нак зби ру оби ма ни жих пој-
мо ва на ко је се раш чла њу је. Због че стог за не ма ри ва ња овог зах те-
ва, ис тра жи вач ка прак са је пу на не пот пу них кла си фи ка ци ја. При 
том, сва ка кла си фи ка ци ја мо ра би ти ви шеч ла на, тј.  има ти ви ше од 
два чла на, по што је у су прот ном ди хо то ми ја; г) исцрпност. Пре ма 
Ми ли ће вој ин тер пре та ци ји, овај зах тев пред ста вља тра же ње „да 
се у овом раш чла ња ва њу што ма ње упо тре бља ва ју тзв. ре зи ду ал не 
гру пе, чи ји је сми сао не до вољ но од ре ђен јер су оне обич но ме ша-
ви на ра зно род них де ло ва“ (1996: 602-603); д) међусобнаискључи-
восткласификацијскихгрупаистогнивоа. „Ако се, на и ме, ово не 
по стиг не, не го се њи хов обим де ли мич но укр шта, по ста је не из-
ве сно у ко ју од њих тре ба раз вр ста ти по је ди не по ја ве, и у та квим 
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слу ча је ви ма ра зни по је дин ци ко ји се слу же кла си фи ка ци јом раз вр-
ста ва ју по је ди не слу ча је ве пре ма свом на хо ђе њу, а не пре ма ја сно 
утвр ђе ним оп штим пра ви ли ма (1996: 603); ђ) дискриминацијска
способносткласификације, пред ста вља зах тев у ко ме се ло гич ки 
кри те ри ју ми спа ја ју са те о риј ским по тре ба ма. Он је за до во љен он-
да ка да кла си фи ка ци ја омо гу ћу је сво јом раз ви је но шћу от кри ва ње 
зна чај них те о риј ских раз ли ка ме ђу кла си фи ко ва ним по ја ва ма. Ми-
лић ука зу је да су у по гле ду овог зах те ва мо гу ће две вр сте гре ша ка: 
пр ва, уко ли ко су кла си фи ка циј ске гру пе не до вољ но хо мо ге не, па 
због то га при кри ва ју зна чај не раз ли ке ме ђу по ја ва ма, те се по ја-
ве и од но си не мо гу „до вољ но чи сто“ про у ча ва ти и, дру га, ко ја се 
са сто ји у су ви шном и фор ма ли стич ком цеп ка њу це ло ви тих ис ку-
стве них по ја ва, „услед че га оста ју не за па же не не ке њи хо ве за јед-
нич ке ка рак те ри сти ке“ (1996: 603). Он по себ но на гла ша ва зна чај 
сложенихкласификација,комплекснихтипологијау дру штве ним 
на у ка ма. „Тек укр шта њем ви ше раз ли чи тих обе леж ја по ја ва мо гу 
се ство ри ти кла си фи ка ци је ко је омо гу ћу ју ду бље на уч но про у ча ва-
ње ра зних ком плек сних по ја ва и про це са“ (1996: 607).

О ОД РЕ ЂЕ ЊУ ПОЈ МО ВА ЛЕ ВИ ЦЕ И ДЕ СНИ ЦЕ

Од кра ја XVI II ве ка ка да су пој мо ви ле ви це и де сни це на-
ста ли у Фран цу ској, они су до пр ве де це ни је XXI ве ка ево лу и ра-
ли до сво је пот пу не не пре по зна тљи во сти. За то, ка да го во ри мо о 
ле ви ци и де сни ци, по ку ша ва ју ћи да од ре ди мо шта се под ко јим 
од ова два пој ма под ра зу ме ва, мо ра мо има ти на уму да је реч о 
историјскимпојмовима, о пој мо ви ма „тем по рал ног ка рак те ра“ (С. 
Ми ха и ло вић, 2007: 205), за ко је ком по нен та вре ме на има су штин-
ску ва жност. Сем то га, за раз у ме ва ње ових пој мо ва зна чај на је и 
географска компонента. Иако је раз ли ко ва ње пар тиј ска ле ви ца/
де сни ца пр вен стве но европ ског по ре кла (С. Са мар џић, 1998: 79), 
ова по де ла се ко ри сти у раз ли чи тим кра је ви ма све та, при че му је 
са др жи на оба ова пој ма, на ро чи то на опе ра ци о нал но-по ли тич ком 
ни воу, раз ли чи та.

У ре во лу ци о нар ној фран цу ској бур жо а ској скуп шти ни, ме-
сто се де ња је од ре ђи ва ло ко је при пад ник ле ви це, а ко де сни це. 
Ста во ви по сла ни ка ко ји су се де ли ле во, би ли су дру га чи ји од ста-
во ва оних ко ји су се де ли де сно и ко ји су има ли ре ак ци о нар не мо-
нар хи стич ке по зи ци је.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.29-52

34

Чи тав XIX и нај ве ћи део XX ве ка про те као је у ја сном раз-
гра ни че њу ових пој мо ва. Идеј ну осно ву ле ви це да ли су твор ци 
марк си зма – Маркс и Ен гелс, ка сни је Ле њин. 

ЛЕ ВИ ЦА се за ла же за: ДЕ СНИ ЦА се за ла же за:
ТИП СВО ЈИ НЕ:  
др жав на, тј. ко лек тив на, а ме ра 
ко ју пред ла жу је на ци о на ли за ци ја

ТИП СВО ЈИ НЕ:  
при ват на, с по зи вом на све-
тост тог „при род ног пра ва“                   

ПРИ ВРЕД НИ ОД НО СИ:  
план ска при вре да на ета ти стич ким 
осно ва ма, тзв. „до го вор на еко но-
ми ја“ у слу ча ју ју го сло вен ског 
са мо у пра вља ња. Зах тев за про гре-
сив ним опо ре зи ва њем за рад ре ди-
стри бу ци је дру штве ног бо гат ства.

ПРИ ВРЕД НИ ОД НО СИ:  
тр жи шна при вре да за сно ва на на 
ли бе рал ним на че ли ма. Сма њи-
ва ње по ре за на ве ли ка бо гат ства, 
што се обра зла же „под сти ца-
јем они ма ко ји ства ра ју“.

ОД НОС ПРЕ МА ГРА ЂАН СКИМ 
ПРА ВИ МА И СЛО БО ДА МА:  
ин си сти ра ње на тзв. ко лек тив-
ним пра ви ма, по себ но на пра ву на 
са мо о пре де ље ње, на осло бо ђе њу 
од ко ло ни јал не вла сти и на кор-
пу су тзв. со ци јал но-еко ном ских 
пра ва (нпр. зах тев 3x8 за рад ни ке, 
бо ља за шти та на ра ду, пен зи о но 
и здрав стве но оси гу ра ње за све, 
пра во на бес плат но шко ло ва ње, 
и сл.), а од по ли тич ких пра ва 
ин си сти ра ње на жен ском пра ву 
гла са, за ла га њу про тив ра та, итд. 
Ука зи ва ње на по треб ну ус по ста-
вља ња не са мо по ли тич ке, већ и 
со ци јал не јед на ко сти гра ђа на.

ОД НОС ПРЕ МА ГРА ЂАН-
СКИМ ПРА ВИ МА И СЛО БО-
ДА МА:  
ин си сти ра ње на тзв. по је ди нач-
ним пра ви ма, по себ но из спек-
тра лич них и по ли тич ких пра ва, 
не ги ра ње и са мог по сто ја ња тзв. 
со ци јал но-еко ном ских пра ва, 
по др шка и иде о ло шко прав да ње 
им пе ри јал них ра то ва и осва ја-
ња, укљу чу ју ћи и оба свет ска 
ра та, те у скла ду с тим про ти-
вље ње про це су де ко ло ни за ци је

ОД НОС ПРЕ МА ОБ ЛИ КУ УРЕ-
ЂЕ ЊА:  
ре пу бли кан ско

ОД НОС ПРЕ МА ОБ ЛИ КУ УРЕ-
ЂЕ ЊА:  
мо нар хиј ско, а у др жа ва ма 
у ко ји ма је ре пу бли ка исто-
риј ска те ко ви на бур жо а ских 
ре во лу ци ја – ре пу бли кан ско

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ВЛА СТИ У 
ЗЕ МЉИ:  
за сно ва на на на че лу је дин ства вла-
сти, уз ре во лу ци о нар ни ле ги ти ми-
тет (тзв. про ле тер ска де мо кра ти ја). 
За ла га ње за не по сред ну де мо кра-
ти ју (при мер Па ри ске ко му не)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ВЛА СТИ У 
ЗЕ МЉИ:  
за сно ва на на на че лу по де-
ле вла сти, уз из бор ни пред-
став нич ки ле ги ти ми тет (тзв. 
бур жо а ска де мо кра ти ја)
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ОД НОС ПРЕ МА НА ЦИ О НАЛ-
НОМ ПИ ТА ЊУ:  
при мат кла сног у од но су на на ци-
о нал но, али се за ла же за осло-
бо ђе ње „по тла че них на ци ја“

ОД НОС ПРЕ МА НА ЦИ О НАЛ-
НОМ ПИ ТА ЊУ:  
за ла га ње за си стем др-
жа ва-на ци ја у Евро пи

ОД НОС ПРЕ МА РЕ ЛИ ГИ ЈИ И 
ЦР КВИ:  
раз дво је ност цр кве од др жа ве, 
од ра ди кал ног ате и зма (ан ти те-
и зма) до то ле рант ног те и зма

ОД НОС ПРЕ МА РЕ ЛИ ГИ ЈИ И 
ЦР КВИ:  
за ви сно од др жав не тра ди ци-
је у ра спо ну од раз дво је но сти 
цр кве од др жа ве до за ла га ња за 
зна чај ну ње ну уло гу у др жа ви

ЦИЉ КО МЕ ТЕ ЖИ:  
ус по ста вља њу со ци ја ли стич ког 
дру штва, као пре ла зне фа зе у ко-
му ни зам као бес кла сно дру штво

ЦИЉ КО МЕ ТЕ ЖИ:  
одр жа ње sta tus quo, бур жо а-
ског, ка пи та ли стич ког дру штва

НА ЧИН ВР ШЕ ЊА ДРУ ШТВЕ-
НИХ ПРО МЕ НА:  
со ци ја ли стич ка ре во лу ци ја

НА ЧИН ВР ШЕ ЊА ДРУ ШТВЕ-
НИХ ПРО МЕ НА:  
не ви ди ни ка кву по тре бу за 
про ме ном дру штве ног си сте-
ма, уз до зво ља ва ње мо гућ-
но сти ево лу тив них про ме на 
уну тар ње га, али без до во ђе-
ња са мог си сте ма у пи та ње. 

Та бе ла 1: Разликовањепозицијапартија
левицеидесницедосрединеXXвека

Кра јем дру ге де це ни је XX ве ка из би ја со ци ја ли стич ка ок то-
бар ска ре во лу ци ја и ства ра се СССР-а као „пр ва зе мље со ци ја ли-
зма“. Ме ђу тим,  већ на пре ла ску из ме ђу два ве ка и пр вим де це ни ја-
ма XX ве ка, до ла зи до по де ле у ме ђу на род ном рад нич ком по кре ту, 
ко ја се у иде о ло шком сми слу од ра жа ва кроз раз ли ку пре ма то ме 
ка квог су ти па дру штве не про ме не за ко је се ле ви ца за ла же: ис-
кљу чи во ре во лу ци о нар не или мо гу би ти и ево лу тив не. Марк си сти, 
ка сни је оку пље ни у КП СССР-а и дру гим КП6) ко је при хва та ју Ле-
њи нов мо дел бољ ше вич ке пар ти је, за ла жу се ис кљу чи во за ре во-
лу ци о нар не про ме не си сте ма, док по је ди ни ле ви чар ски пр ва ци у 
за пад ној Евро пи  до зво ља ва ју мо гућ ност ево лу тив них про ме на си-
сте ма из ка пи та ли зма у  со ци ја ли зам, при че му се и јед ни и дру ги 

6) У  За пад ној Евро пи ко му ни стич ке пар ти је се фор ми ра ју углав ном по сле I свет ског ра та, 
дис тан ци ра ју ћи се и име ном од со ци јал де мо крат ских пар ти ја ко је су го ди на ма пре то га 
пред ста вља ле ан ти си стем ске, ра ди кал но-кри ти чар ске стран ке у од но су на бур жо а ско 
дру штво. У Ср би ји је 1903. го ди не фор ми ра на Срп ска со ци јал де мо крат ска пар ти ја, ко ја 
је под вођ ством Д. Ту цо ви ћа би ла марк си стич ке ори јен та ци је. У Кра ље ви ни СХС она се 
ује ди њу је у Со ци ја ли стич ку рад нич ку пар ти ју Ју го сла ви је (ко му ни ста), ко ја 1920. го ди-
не ме ња име у Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је и убр зо би ва за бра ње на и при ну ђе на 
на иле гал ни рад.
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по зи ва ју на Марк са и Ен гел са7). Та да по пр ви пут за пад ни со ци јал-
де мо кра ти и со ци ја ли сти ула зе у вла де сво јих зе ма ља, уче ству ју 
у кре и ра њу по ли ти ка њи хо вих на ци о нал них др жа ва, при зна ју ћи 
ти ме гра ђан ско дру штво, пред став нич ку де мо кра ти ју, си стем пар-
ла мен та ри зма, итд. Та се по ја ва на зи ва ми ни ста ри ја ли змом, и од 
стра не марк си ста озна ча ва као об лик ре ви зи о ни зма. Идеј ну осно ву 
ова квог по зи ци о ни ра ње ле ви чар ских пар ти ја дао је Е. Берн штајн у 
свом де лу „Прет по став ке со ци ја ли зма и за да ци со ци јал де мо кра ти-
је“, а на ста ви ли К. Ка уц ки8) пр вен стве но у „Дик та ту ри про ле та ри-
ја та“  и А. Ми ле ран9). Због та квог ста ва Ле њин их оштро кри ти ку је, 
оп ту жу ју ћи их за из да ју кла сних у ко рист на ци о нал них ин те ре са, 
не ги ра ју ћи им ле ви чар ство, при пад ност ме ђу на род ном рад нич ком 
по кре ту и уоп ште оспо ра ва ју ћи им да раз у ме ју су шти ну Марк со-
вог уче ња о ре во лу ци ји и дик та ту ри про ле та ри ја та (В.И. Ле њин, 
1975: 365-444), а ње го ву  кри ти ку при хва та ју и пре тва ра ју у по ли-
тич ке ста во ве и дру ге КП. Пре ма то ме, већ у овом пе ри о ду по је ди-
не пар ти је ле ви це (нпр. ла бу ри сти, не мач ки, швед ски и хо ланд ски 
со ци јал де мо кра ти) су се од ре кле ба рем две од до та да не сум њи во 
оп ште ле ви чар ских ка рак те ри сти ка: ре во лу ци о нар ног пу та осва ја-
ња вла сти и, по сле дич но, ти па ор га ни за ци је вла сти у зе мљи, при-
хва та ју ћи из бор ну про ве ру ле ги ти ми те та, на че ло по де ле вла сти, 
пар ла мен та ри зам, итд, не од ри чу ћи се, још увек, зах те ва за про-
ме ном дру штве ног си сте ма, али уз ин си сти ра ње на ин сти ту ци о-
нал ном и ево лу тив ном вр ше њу про ме на. На хам бур шком кон гре су 
Со ци ја ли стич ке рад нич ке ин тер на ци о на ле, 1923. го ди не, до шло је 
и до зва нич ног при хва та ња ова кве иде о ло шке по зи ци је и од стра не 
оних ле ви чар ских пар ти ја ко је је до та да ни су при хва та ле (фран-
цу ски со ци ја ли сти, аустро марк си сти), све у на сто ја њу да спре че 
пот пу ни рас цеп из ме ђу со ци јал де мо кра та и ко му ни ста (Б. При би-
ће вић, 1979: 350-351). Од та да „со ци јал де мо кра ти ја по сте пе но по-

7) „Рад ни ци ће не из бе жно јед ног пре кра сног да на узе ти власт у сво је ру ке...Али ми ни кад 
ни смо твр ди ли да ће не из о став но јед на ким сред стви ма по сти ћи овај циљ. Ми зна мо да 
тре ба узе ти у об зир уста но ве, ко рек то ре и тра ди ци је по је ди них зе ма ља и ми не од ри-
че мо да по сто је зе мље  као Аме ри ка и Ен гле ска – и ка да бих бо ље знао ва ше уста но ве 
мо жда бих ови ма до дао и Хо лан ди ју – у ко ји ма рад ни ци мо гу по сти ћи сво је ци ље ве 
мир ним сред стви ма“ (К. Маркс, 1950: 104-105). „И та ко у то ку раз вит ка све што је ра-
ни је би ло ствар но, по ста је не ствар но, гу би сво ју ну жност, сво је пра во на по сто ја ње, 
сво ју ра зум ност; на ме сто ствар ног ко је уми ре сту па но ва за жи вот спо соб на ствар ност 
– мир ним пу тем, ако је ста ро до вољ но раз бо ри то да без опи ра ња умре, на сил но, ако се 
оно про тив тој ну жно сти“ (Ф. Ен гелс, 1947: 10-11).

8) Он је по стао по моћ ник ми ни стра ино стра них по сло ва у не мач кој вла ди Еберт-Шај де-
ман

9) 1899. го ди не Ми ле ран је по стао пр ви со ци ја ли ста-ми ни стар у јед ној бур жо а ској вла ди, 
у Фран цу ској, а ка сни је је био чак и пред сед ник Ре пу бли ке
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ли тич ки ура ста у си стем пред став нич ке де мо кра ти је и по ста је њен 
осло нац“ (В. Го а ти, 1984: 50). 

Окон ча ње II свет ског ра та до не ло је у зе мља ма ис точ не 
Евро пе, Ки ни, Се вер ној Ко ре ји, Ку би, итд. ус по ста вља ње вла сти 
та мо шњих КП. Са из у зет ком Ју го сла ви је и Ки не, ко је су има ле 
аутен тич не со ци ја ли стич ке ре во лу ци је и пу те ве из град ње со ци ја-
ли стич ког дру штва, све оста ле зе мље и њи хо ве КП су сле ди ле со-
вјет ски мо дел пу та у со ци ја ли зам ко ји им је на мет нут. КП у тим зе-
мља ма су по ста ле, до ла ском на власт, про си стем ске, а исто вре ме но 
оне су би ле и је ди не стран ке, бу ду ћи да су ови си сте ми из гра ђи ва-
ни као не ком пе ти тив ни10). Је дан од кључ них прин ци па марк си зма 
– бес по штед на кри ти ка по сто је ћег, пао је пред чи ње ни цом да су то 
„по сто је ће“ у овим зе мља ма пред ста вља ле КП на вла сти. Кри ти ка 
је сма тра на ан ти со ци ја ли стич ким де ло ва њем, што је узро ко ва ло 
зна чај но огра ни ча ва ње го то во чи та вог кор пу са људ ских по ли тич-
ких пра ва (пра во на удру жи ва ње, пра во на сло бо ду ми сли и из ра-
жа ва ња, сло бо ду штам пе, итд.). У свим ре ал-со ци ја ли стич ким зе-
мља ма су спро ве де не оне ме ре за ко је се ко му ни стич ка ле ви ца, по 
угле ду на КПСС, за ла га ла – на ци о на ли за ци ја при вред них ре сур са, 
екс про при ја ци ја по љо при вред них по се да, план ска при вре да, ла-
ич ка ре пу бли ка, итд, уз сна жну ин тер вен ци ју др жа ве у про це су 
из град ње шко ла и бол ни ца, опи сме ња ва ња ста нов ни штва, ус по-
ста вља ња си сте ма бес плат ног здрав ства и школ ства, спро ве де не су 
елек три фи ка ци ја и ин ду стри ја ли за ци ја, итд. Ин си сти ра ње на мо-
но лит но сти ме ра ко је има да се при ме њу ју на пу ту у со ци ја ли зам 
про из ве ло је ве ли ке кри зе у по је ди ним со ци ја ли стич ким зе мља ма. 
Од но си из ме ђу КП се од ви ја ју на на че ли ма про ле тер ског ин тер на-
ци о на ли зма, што је за пра во зна чи ло па тер на ли стич ки од нос КПСС 
у од но су пре ма дру гим КП.

У за пад но е вроп ским дру штви ма, по сле II свет ског ра та, до-
ла зи до сна же ња со ци ја ли стич ких, со ци јал де мо крат ских и ла бу ри-
стич ких пар ти ја. Оне су 1951. осно ва ле Со ци ја ли стич ку ин тер на-
ци о на лу (СИ), и по свом ути ца ју, успе шно сти (У. Шу ва ко вић, 2005: 
395-403) и по ли тич кој сна зи су на за па ду кон ти нен та пред ста вља-
ле нај зна чај ни је ле ви чар ске пар ти је, из у зев ка да је реч о Ита ли ји, 
Фран цу ској и Шпа ни ји у ко ји ма су де ло ва ле и сна жне КП све до 
па да Бер лин ског зи да 1989. го ди не. Од осни ва ња СИ до усва ја ња 
по след њег ње ног про грам ског до ку мен та у Шток хол му 1989. го-

10) До ду ше, у не ким од ових зе ма ља су оп ста ле, кра ћи или ду жи пе ри од  на кон ства ра ња 
ре ал со ци ја ли стич ких ре жи ма, и по је ди не гра ђан ске пар ти је, али су оне мо ра ле да при-
хва те аван гард ну уло гу ко му ни стич ке пар ти је, та ко да и по ред фор мал ног по ли тич ког 
плу ра ли зма не мо же би ти ре чи о ком пе ти тив но сти си сте ма (В. Ко шту ни ца, К. Ча во шки, 
1990: 190-192; У. Шу ва ко вић, 2004: 219-221)
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ди не, ове су пар ти је че сто, у пе ри о ди ма од пет на е стак го ди на, пре-
и спи ти ва ле сво ја док три нар на по ли тич ка опре де ље ња. Ка ко ис ти-
че В. Го а ти, по зи ва ју ћи се на Кро слан да, „иде о ло шка плат фор ма 
со ци јал де мо кра та на кон ре ви зи је оства ре не пе де се тих и по чет ком 
ше зде се тих го ди на има пет кон сти ту тив них обе леж ја: по ли тич ки 
ли бе ра ли зам, ме шо ви ти еко но ми ју, др жа ву бла го ста ња, Кен зи јан-
ску еко ном ску те о ри ју и ве ру у јед на кост“ (1984: 310). Кључ но 
њи хо во за ла га ње, је сте за про је кат „де мо крат ског со ци ја ли зма“, 
ко ји озна ча ва „ме ђу на род ни по крет за сло бо ду, со ци јал ну прав ду 
и со ли дар ност“ (Шток холм ска де кла ра ци ја 1989).Оне се од ри чу 
кла сног при сту па и на сту па ју са ста но ви шта да је сва ки глас на 
из бо ри ма-глас, ства ра ју ћи та ко но ви тип ма сов них, catchatall, по-
ли тич ких стра на ка. „Без об зи ра на сте пен „те мељ но сти про ме на“ 
ко ји ма те же, све ове пар ти је се и да ље из ја шња ва ју за „осва ја ње 
но вих про сто ра“ пу тем ре фор ми у „окви ри ма по сто је ћег си сте ма“ 
(фран цу ски со ци ја ли сти) , за „оства ре ње но вог и бо љег дру штве-
ног уре ђе ња пу тем про це са стал не ре фор ме“ (аустриј ски со ци ја ли-
сти), „оства ре ње сло бо де, прав де и со ли дар но сти де мо кра ти за ци-
јом дру штва кроз со ци јал не и еко ном ске ре фор ме.,..оста је је ди ни 
од го во ран пра вац де ло ва ња (не мач ке со ци јал де мо кра те)“ (Б. Мар-
ко вић, 1994: 11). По чет ком 90-их је дан број ових пар ти ја ( Бле ро-
ви бри тан ски ла бу ри сти, Шре де ро ве не мач ке со ци јал де мо кра те, 
Клин то но ве аме рич ке де мо кра те) за по чи ње са спро во ђе њем по ли-
ти ке тзв. тре ћег пу та, чи је је иде о лог по зна ти со ци о лог сер Ен то ни 
Ги денс (1998/1999) и ко ја „из бе га ва и ан ти ка пи та ли зам ле ви це и 
кон зер ва ти ви зам де сни це“ (Ор ло вић, 2007: 19), сма тра ју ћи да њи-
хо во за ла га ње тре ба усме ри ти ка пра вед ни јем, ху ма ни јем и ефи ка-
сни јем бе зал тер на тив ном ка пи та ли зму. Тре ће пу та ши пра ве от клон 
у од но су на основ не вред но сти „тра ди ци о нал не со ци јал де мо крат-
ске по ли ти ке ко ја је ста ја ла у осно ви кон цеп та и прак се др жа ве 
бла го ста ња, од но сно др жа ве со ци јал не си гур но сти“ (З. Сто јиљ ко-
вић, 2007: 119). То се пре све га од но си на на пу шта ње по ли ти ке и 
прак се на ци о на ли за ци ја, про гре сив ног опо ре зи ва ња и оба ве зног 
со ци јал ног оси гу ра ња, од ри ца ње од по ли ти ке пу не за по сле но сти, 
те на бри гу о „здра вљу еко но ми је“, од но сно о при ход ној стра ни 
бу џе та. Ги денс ука зу је да би се „мо гло ре ћи да глав ни мо то но ве 
по ли ти ке гла си: немаправабезодговорности“ (1998/1999: 68). Он 
кри ти ку је  „со ци јал де мо кра ти ју ста ро га ко ва“ ко ја је без у слов но 
схва та ла со ци јал на пра ва и у том сми слу од го вор ност др жа ве. Ги-
денс јед на кост увр шћу је као пр ву од се дам вред но сти „по ли ти ке 
тре ћег пу та“ (1998/1999: 69), док се у од бра ну одр жа ња ди хо то ми је 
ле ви ца-де сни ца на прин цип јед на ко сти као ле ви чар ско за ла га ње 
ко је је „по лар на зве зда“ во ди ља ле вих пар ти ја по зи ва о Н. Бо био 
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(1997: 100). Чуд но је, ме ђу тим, ка ко се не уоча ва бит на раз ли ка: 
док је тра ди ци о нал на ле ви ца зах те ва ла ства ра ње новог друштва
једнакости, са вре ме на ле ви ца са мо тра жи вишеједнакостиуокви-
рулибералногкапитализма, ко је је дру штво не јед на ко сти, при че-
му се те не јед на ко сти, су прот но њи хо вим де кла ра тив ним зах те ви-
ма, на ма кро-пла ну уве ћа ва ју с убр за ва њем про це са гло ба ли за ци је. 
Пла си ра ни нео ли бе рал ни кон цепт је до вео до тле „да си ро ма шни 
бу ду још си ро ма шни ји, а бо га ти још бо га ти ји“ (Д. Ж. Мар ко вић, 
2007: 146) до те ме ре да Џ. Сти глиц пи ше о „пу сто ше ћим ефек ти ма 
ко је гло ба ли за ци ја мо же има ти на зе мље у раз во ју“, о ра сту бро ја 
си ро ма шних у све ту у по след њој де це ни ји про шлог ве ка за „ско ро 
100 ми ли о на...исто вре ме но са про сеч ним го ди шњим ра стом свет-
ског до хот ка од око 2,5%“, о ефек ти ма на еко но ми ју Ру си је и дру-
гих зе ма ља у тран зи ци ји  ко ји се са сто је у то ме да су „про ме не до-
не ле си ро ма штво без пре се да на“ (2002: 9, 18, 20). Све ово је на ве ло 
углед не ауто ре на за кљу чак ка ко пар ти је оку пље не у СИ, „одав но 
су пре ста ле да бу ду ле ви ца у би ло ком сми слу ко ји има ве зе са 
тра ди ци о нал ном од ред бом ле вог... не са мо да су одав но на пу сти ле 
иде ју јед на ко сти, не го су на пу сти ле и иде ју ре ди стри бу ци је, дру гу 
кључ ну ле ви чар ску ди мен зи ју од вре ме на кад су при хва ти ле нео-
ли бе рал ни кон цепт уре ђе ња ка пи та ли стич ких од но са од осам де се-
тих го ди на про шлог ве ка“ (М. Ла зић, 2008).

Пад Бер лин ског зи да и слом ре ал-со ци ја ли стич ких ре жи ма 
на европ ском ис то ку, до вео је и до кра ха та мо шњих КП. Са из у-
зет ком КП у Ру си ји и зе мља ма бив шег СССР-а ко је су се одр жа ле 
као зна чај не опо зи ци о не пар ти је, у ис точ но е вросп ким зе мља ма је 
до шло до не стан ка са по ли тич ке сце не до та да вла да ју ћих КП, ко-
је су се тран сфор ми са ле у со ци ја ли стич ке и со ци јал де мо крат ске, 
при хва та ју ћи пот пу но не кри тич ки све ци ље ве се стрин ских пар ти-
ја са за па да, на исти на чин на ко ји су не ка да при хва та ли ди рек ти ве 
КПСС. Оне су при хва ти ле и тр жи шну при вре ду и ви ше стра нач-
ку де мо кра ти ју и при ва ти за ци ју и..., иако је ја сно да „пра ви ис-
пит при ро де пар ти ја ко је се бе сма тра ју ле ви чар ским је сте ...од нос 
пре ма свим со ци јал ним не јед на ко сти ма, што је у бив шим со ци-
ја ли стич ким зе мља ма су штин ски по ве за но с при ва ти за ци јом“ (З. 
Ви до је вић, 2010: 289). По нов ним до ла ском на власт у сво јим зе-
мља ма, по сле не ко ли ко го ди на, те су пар ти је на ста вља ле исту ону 
по ли ти ку ко ју су де сни чар ске вла де пре њих за по чи ња ле. За ла га ње 
за со ци ја ли зам, укљу чу ју ћи и де мо крат ски со ци ја ли зам као и да ље 
зва нич ну док три ну СИ,  ни је ни по ми ња но. „Про шлост се од већ 
ла год но ту ма чи у све тлу но ве бу дућ но сти – бе зал тер на тив ног ка-
пи та ли зма и ет нич ки и кон фе си о нал но хо мо ге не др жа ве“ (Т. Ку-
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љић: 2008: 46), при че му та „бе зал тер на тив ност ка пи та ли зма“ има 
све од ли ке но вог дог ма ти зма (У. Шу ва ко вић, 2010.).

И пар ти је ко је се обич но са мо по зи ци о ни ра ју као де сни ца 
су од фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је до да нас до жи ве ле тран-
сфор ма ци ју. Оне пар ти је ко је су та да сма тра не де сни цом – ари сто-
крат ске пар ти је, вре ме ном су не ста ле или су се тран сфор ми са ле 
(В. Го а ти, 1984: 49). Гра ђан ска, бур жо а ска де сни ца је, за ви сно од 
кон крет них при ли ка у зе мљи, би ла ре пу бли кан ски или мо нар хи-
стич ки опре де ље на. У зе мља ма у ко ји ма је ре пу бли кан ски об лик 
уре ђе ња ус пео да се учвр сти, мо нар хи стич ки ори јен ти са не пар ти је 
су на по ли тич кој мар ги ни. У Бу гар ској је нпр. по след њи бу гар ски 
цар Си ме он по стао пре ми јер 2001. го ди не, за хва љу ју ћи ре зул та-
ти ма пар ла мен тар них из бо ра, али му ни је па ло на па мет да по ку-
ша ре ста у ра ци ју мо нар хи је. С дру ге стра не, у оним зе мља ма где је 
мо нар хи ја тра ди ци ја, нпр. у Ве ли кој Бри та ни ји, Шпа ни ји, Бел ги ји 
или Хо лан ди ји, ни пар ти је ле ви це не до во де у пи та ње мо нар хиј-
ско уре ђе ње, иако је оно су прот но тра ди ци о нал ним ле ви чар ским 
схва та њи ма11). У са вре ме ном до бу и фа ши стич ке, нео на ци стич ке и 
ра си стич ке стран ке су, као пар ти је оно га што се обич но на зи ва екс-
трем ном де сни цом, углав ном мар ги на ли зо ва не, а и ако има ју пар-
ла мен тар ни ста тус не пар ти ци па ра ју у вла да ма европ ских зе ма ља, 
иако је у том по гле ду би ло из у зе та ка12). Да нас мно ги гре ше ка да се 
др же, ина че тач ног раз ли ко ва ња из XIX и с по чет ка XX ве ка, да је 
ле ви ца ин тер на ци о на ли стич ка (ко смо по лит ска), а де сни ца на ци о-
на ли стич ка. Иде о ло ги ју гло ба ли зма упра во је пла си ра ла де сни ца, 
у ли ку по ли ти ке „но вог свет ског по рет ка“ ко ју је про мо ви сао кон-
зер ва тив ни аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш Ста ри ји, а те о риј ски 
за сно вао на иде о ло ги ји ли бе рал ног ка пи та ли зма Френ сис Фу ку ја-
ма (1989/1990; 1992/2002). Су шти на је у нео ли бе рал ном кон цеп-
ту пла не тар ног тр жи шта ко јим до ми ни ра ју САД, у свим ви до ви-
ма дру штве ног жи во та (У. Шу ва ко вић, 1999: 117-122), при че му је 
од кључ не ва жно сти оства ри ва ње хе ге мо ни је на вој ном, еко ном-
ском, тех но ло шком и кул тур ном пла ну (З. Бже жин ски, 1997/2001: 
27-28). Од го вор ле ви це је у за ла га њу за де мо крат ски на чин вр ше-
ња гло ба ли за ци је по што „гло ба ли зо ван свет ни је по же љан осим 

11) До ду ше пре ми јер Аустра ли је ла бу рист ки ња Џу ли ја Ги лард из ја ви ла је сре ди ном ове го-
ди не да би та др жа ва, на кон смр ти бри тан ске кра љи це Ели за бе те II, мо гла да се про гла-
си ре пу бли ком. Тре ба уочи ти, ме ђу тим, да се ов де не ра ди то ли ко о зах те ву за про ме ном 
об ли ка уре ђе ња др жа ве, ко ли ко о за вр шет ку про це са оса мо ста љи ва ња Аустра ли је од 
Ве ли ке Бри та ни је. 

12) Екс трем но де сна Сло бо дар ска пар ти ја Аустри је Јер га Хај де ра је по чет ком 2000. го ди не 
фор ми ра ла аустриј ску вла ду са Нар до ном пар ти јом Аустри је, што је до ве ло до изо ла ци-
је зе мље од стра не чла ни ца ЕУ. У Фран цу ској је ли дер екс трем но де сног На ци о нал ног 
фрон та Жан Ма ри Ле пен ус пео 2002. го ди не да се пла си ра у II круг пред сед нич ких из-
бо ра, итд.
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као свет кул тур не раз ме не, а не као свет по бе де јед не зе мље над 
дру гим“ (Л. Жо спен, 2000). У су прот ном „има ће мо гра ђан ски рат 
свет ских раз ме ра из ме ђу оних ко ји кон тро ли шу мре же тех но ло ги-
је, фи нан сиј ског ка пи та ла и ин фор ма ци ја, и свих оних ин ди ви дуа, 
гру па, на ци ја и за јед ни ца ко је осе ћа ју да гло ба ли за ци ја пред ста вља 
прет њу њи хо во иден ти те ту“ (А. Ту рен, 2000). У скла ду са Ту ре-
но вим пред ви ђа њи ма је и на ста нак сна жног ан ти гло ба ли стич ког 
по кре та, али и ја ча ње па три от ских осе ћа ња у угро же ним зе мља ма. 
На ци о на ли зам схва ћен као па три о ти зам, а не у зна че њу шо ви ни-
зма, „играо је и још увек игра на пред ну уло гу уко ли ко је по ве зан са 
ствар ним осло бо ди лач ким кре та њи ма и усме рен про тив угње тач ке 
мо ћи, уко ли ко пред ста вља од брам бе но сред ство у бор би про тив 
агре сив не и за во је вач ке си ле“ (Љ. Та дић, 1996: 302), ни ка ко се не 
мо же из јед на чи ти са де сни чар ском иде о ло ги јом; на про тив, бор ба 
за сло бо ду зе мље и на ро да и про тив хе ге мо ни је је у тра ди ци ји ле-
ви чар ства. Ако би смо по ку ша ли да са си гур но шћу ка же мо шта је 
то што да нас ка рак те ри ше пар тиј ску де сни цу, он да би то пре све-
га би ло за ла га ње за тр жи шни ли бе ра ли зам уте ме љен на при ват ној 
сво ји ни, за ре стрик ци ју свих вр ста со ци јал них да ва ња, за ре стрик-
тив ну ими гра ци о ну по ли ти ку, за гло ба ли зам као иде о ло шку плат-
фор му и за хе ге мо ни зам у ме ђу на род ним од но си ма. Де сни чар ске 
стран ке не по ка зу ју ни ка кво раз у ме ва ње ни за за шти ту пра ва на 
здра ву жи вот ну сре ди ну, тра ди ци о нал но га жр тву ју ћи ци љу оства-
ре ња про фи та. Оне су да нас из ра зи то про тив при зна ва ња „пра ва 
на раз ли чи тост“ и свих кон се квен ци из ње га из ве де них, што су као 
свој зах тев да нас по ста ви ле ве ћи ном пар ти је ко је се бе сма тра ју 
са вре ме ном ле ви цом, иако је реч о пра ву ко је спа да у гру пу „ин-
ди ви ду ал них“ за чи је се оства ре ње од у век де сни ца за ла га ла. Ни 
де сни чар ске пар ти је не ма ју ви ше отво ре но кла сни на ступ, већ као 
и ле ви чар ске стран ке, од но сно као и све пар ти је уоп ште, на сту па ју 
са по зи ци је да ин те ре се, ци ље ве и вред но сти ко ји ма те же при ка-
жу што оп шти јим, од но сно гло бал ним (Р. Смиљ ко вић, 1993: 45, У. 
Шу ва ко вић, 2004: 177-178). 

О ОДР ЖИ ВО СТИ ДИ ЈА ЛЕК ТИЧ КЕ  
ДИ ХО ТО МИ ЈЕ ЛЕ ВИ ЦА-ДЕСНИЦА 

У СА ВРЕ МЕ НО СТИ

Раз мо три мо са да, у свом овом све тлу, мо гућ ност одр жи во сти 
ди ја лек тич ко-ди хо том не по де ле пој ма по ли тич ке пар ти је на ле ви-
цу и де сни цу у са вре ме но сти. 
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Не сум њи во је да је зах тев предметности за до во љен. По сто-
ји по јам по ли тич ке пар ти је, и не ра ди се о не ком ап стракт ном пој-
му, већ по сто ји и од го ва ра ју ћи дру штве ни ре а ли тет. Да кле, мо гу ће 
је вр ши ти де о бу овог пој ма би ло ди хо то ми јом, би ло кла си фи ка ци-
јом. 

Ка да је реч о кри те ри ју му доследности, у по гле ду ди ја лек-
тич ке ди хо то ми је ле ви ца-де сни ца ја вља се про блем. На и ме, исто-
риј ски по сма тра но ме ња ли су се кри те ри ју ми де о бе (fundamentum,
principiumdivisionis) на осно ву ко јих су по ли тич ке пар ти је сма тра-
не ле ви цом, од но сно де сни цом. У вре ме ну на стан ка ових пој мо ва, 
де сни ча ри ма су сма тра на мо нар хи сти, а ле ви ча ри су би ли ре пу-
бли кан ци ко ји су, у кла сном сми слу, до ла зи ли из бур жо а ских сло-
је ва, јер је рад нич ка кла са тек би ла у на ста ја њу. Да нас, де сни ча ри 
мо гу би ти (и у мно гим зе мља ма је су) и ре пу бли кан ци. Ле ви ца је 
пред крај XIX ве ка би ла за го вор ник ре во лу ци о нар ног пре ла ска из 
ка пи та ли зам у со ци ја ли зам, док су пар ти је ле ви це кра јем XX и по-
чет ком XXI ве ка за го вор ни ци по бољ ша ња ка пи та ли зма ко ји је бе-
зал тер на ти ван. Ле ви ца је, то ком чи та ве дру ге по ло ви не XX ве ка, 
до ми нант но за го ва ра ла план ску при вре ду и ко лек тив ну сво ји ну, 
да би на кра ју XX ве ка при хва ти ла тр жи шну при вре ду и оп шту 
при ва ти за ци ју, ко ју су од у век про кла мо ва ле стран ке ли бе рал не де-
сни це, итд. Ов де се ви ди да је реч о тем по рал ним пој мо ви ма, ко ји 
у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма има ју ве о ма раз ли чит са др-
жај. При том, и то је још је дан про блем, ни је реч о ду гим вре мен-
ским ин тер ва ли ма, већ о пе ри о ди ма од не ко ли ко де це ни ја. Ка да се 
има на уму да се про се чан жи вот ни век у Евро пи про ду жио на око 
80 го ди на, то зна чи да јед на иста ге не ра ци ја у свом жи во ту опе ри-
ше овим пој мо ви ма у пот пу но раз ли чи тим зна че њи ма, при че му 
„оно што по себ но од ли ку је мо дер но дру штво у на ше вре ме је стра-
хо ви то убр за ње про ме на.. Дру штве но вре ме се убр за ва и скра ћу-
је“ (В. Па вло вић, 2006: 42-43). То он да ис тра жи ва че и ана ли ти ча ре 
при ну ђу је да ко ри сте при де ве „са вре ме на“ или „мо дер на“ ле ви ца/
де сни ца (у овом тре нут ку то су нпр. оне по ли тич ке пар ти је ле ви це 
ко је се за ла жу за „тре ћи пут“, иако је тај  кон цепт већ да нас у ве ли-
кој кри зи, али „са вре ме на“ ле ви ца још ни је по ну ди ла не ки но ви ји 
кон цепт), на су прот „тра ди ци о нал ној“ ле ви ци/де сни ци (то би да нас 
нпр. би ле на ле ви ци со ци ја ли стич ке и со ци јал де мо крат ске пар ти је 
ко је ни су би ле при ста ли це „тре ћег пу та“, ре ци мо фран цу ски со ци-
ја ли сти или на де сни ци сво је вре ме но ита ли јан ски де мо хри шћа ни 
и фран цу ски де го ли сти – RPR), на су прот чак „екс трем ној“ ле ви ци/
де сни ци (ја ко бин ци у вре ме фран цу ске ре во лу ци је или да нас ко му-
ни стич ке пар ти је ко је још увек за го ва ра ју ре во лу ци о нар ни на чин 
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осва ја ња вла сти и ко је су пот пу но мар ги на ли зо ва не, бар ка да је о 
Евро пи реч или ра си стич ки на стро је на де сни ца, по пут Ле пе но вог 
На ци о нал ног фрон та у Фран цу ској). У за ви сно сти од при ме ње ног 
кри те ри ју ма, мо гу ће је го во ри ти о ви ше вр ста ле ви це и де сни це, „о 
уну тра шњој плу ра ли за ци ји ле ви це и де сни це...Ка рак те ри стич но је 
да -  у скла ду с ло ги ком и – јед но – и – дру го –гра ни це из ме ђу по ли-
тич ких по зи ци ја по ста ју не ја сним, па сход но то ме че сто мо ра ју из-
но ва би ти по ву че не и обра зло же не adhoc, про из вољ но пре ма не кој 
те ми“ (У. Бек, 2004: 346). Као при мер ди на ми ке су ко ба ко ји уки да 
гра ни це из ме ђу пар тиј ске ле ви це и де сни це, Бек на во ди „пре тва-
ра ње по ли ти ке нео ли бе рал не ле ви це у по ли ти ку нео ли бе рал не де-
сни це“ (2004: 346-347). При све му то ме, вр сте и ле ви це, као и вр сте 
де сни це, исто вре ме но по сто је, али у не ким вре мен ским пе ри о ди ма 
до ми ни ра је дан, а у дру гим дру ги (нпр. на пре ла ску из ме ђу два ми-
ле ни ју ма со ци јал де мо крат ске пар ти је су има ле зна чај ни је упо ри-
ште и ве ћу сна гу у Евро пи, у од но су на ко му ни стич ке пар ти је, док 
су пре па да Бер лин ског зи да ко му ни стич ке пар ти је би ле на вла сти 
у ис точ ној Евро пи, и ве о ма ути цај не у не ким за пад но е вроп ским зе-
мља ма.). Сто га је ни је до вољ но ре ћи пар тиј ска ле ви ца или де сни-
ца, без не ког пре ци зни јег од ре ђе ња, по што је не до вољ но ја сно шта 
се узи ма као кри те ри јум де о бе (да ли оно што је тра ди ци о нал но 
ва жи ло или оно што ва жи тре нут но као кри те ри јум ), те се прак-
тич но не мо же по у зда но зна ти шта се под тим пој мо ви ма тач но 
под ра зу ме ва. Ука зи ва ње и на ге о граф ску од ре ђе ност ових пој мо-
ва, има и те ка ко сми сла. Ду го су се на Ис то ку под пој мом ле ви це 
раз у ме ле ис кљу чи во КП, док су за пад но е вроп ски со ци ја ли сти и 
со ци јал де мо кра те сма тра не ре ви зи о ни сти ма и де сни цом, а о Де-
мо крат ској стран ци у САД се ни је ни по ми шља ло као о ле вој, иако 
се она та мо упра во сма тра ле ви цом. У са вре ме но сти, оне по ли тич-
ке пар ти је ко је се сма тра ју ле вим у Евро пи зна чај но се раз ли ку ју 
од ле вих по ли тич ких пар ти ја у Ла тин ској Аме ри ци, ко је спро во де 
та кву по ли ти ку ко ја је сна жно осло ње на на ле ви чар ске прин ци пе 
оства ре ња со ци јал не прав де и очу ва ња не за ви сно сти сво јих зе ма-
ља, да кле на оне прин ци пе ко ји су ка рак те ри са ли тра ди ци о нал ну 
европ ску ле ви цу то ком про шлог ве ка. КП Ки не спро во ди по ли ти ку 
ко ја је бит но раз ли чи та од оне ко ју афир ми ше са вре ме на за пад но-
е вроп ска ле ви ца, али и ко ја бит но од сту па од тра ди ци о нал не марк-
си стич ке ин тер пре та ци је „пу та у со ци ја ли зам“; у за пад ној Евро пи 
Зе ле ни су се про фи ли са ли углав ном као ле ви ча ри, док су у ис точ-
ној Евро пи они уче ство ва ли у де сни чар ским са ве зи ма за ру ше ње 
со ци ја ли стич ких ре жи ма са вла сти, итд.
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Ди ја лек тич ка ди хо то ми ја ле ви ца-де сни ца не мо же да за до-
во љи ни зах тев потпуности. По сто је по ли тич ке пар ти је ко је не 
при па да ју ни ле ви ци ни де сни ци, па се обим пој ма по ли тич ке пар-
ти је не по кла па (ши ри је) са зби ром оби ма пој мо ва ле ви ца и де-
сни ца. Да је то тач но, ви ди се по то ме што нај че шће ис тра жи ва чи 
не све сно пре тва ра ју ди ја лек тич ку ди хо то ми ју ле ви ца-де сни ца у 
кла си фи ка ци ју, до да ју ћи сред њи члан – пар ти је цен тра, чи ме већ 
на ста је трихотомија. Ни то ни је, ме ђу тим, ре ше ње, бу ду ћи да не ке 
пар ти је јед но став но не мо гу и не ће (вољ но то од би ја ју) да се (са-
мо)по зи ци о ни ра ју на оси ле ви ца-цен тар-де сни ца. Та кав је слу чај, 
нпр. са пар ти ја ма зе ле них (Д. На дић, 2005). У за пад ној Евро пи оне 
су, на ро чи то у пе ри о ду свог на стан ка, би ле из ра зи то ан ти ка пи та-
ли стич ке, при ме њи ва ле па ци фи стич ке ме то де де ло ва ња, у ци љу 
оства ри ва ња свог еко ло шког про гра ма, и по кон цеп ци ја ма за ко-
је су се за ла га ле оне би при па да ле ле ви ци, тј. ка ко сма тра ју не ки 
ауто ри, идеј ној кон цеп ци ји „но ве ле ви це“ (М. Бо де ман, 1987). Ула-
ском у власт у сво јим зе мља ма, углав ном у ко а ли ци ји са со ци јал-
де мо крат ским и со ци ја ли стич ким пар ти ја ма, при хва ти ле су њи хов 
кон цепт по бољ ша ња ка пи та ли зма и спро во ђе ња од ре ђе них про ме-
на уну тар по сто је ћег си сте ма, уче ству ју ћи чак и у од лу чи ва њу о 
агре си ји на Ју го сла ви ју 1999. го ди не, што је до ве ло до рас це па у 
Пар ти ји зе ле них Не мач ке (Д. На дић, 2005: 102-103),  али и до ком-
про ми та ци је идеј но па ци фи стич ке ори јен та ци је за пад но е вроп ских 
Зе ле них (М. Јев то вић, 2009: 218). Ме ђу тим, у дру гој по ло ви ни 
пр ве де це ни је XXI ве ка, ме ђу пар ти ја ма зе ле них13), укљу чу ју ћи и 
не ке за пад но е вроп ске, до ла зи до ја ча ња сна га ко је тра же ква ли-
та тив ну дру штве ну про ме ну и оне об ја вљу ју тзв. Манифестеко-
социјалиста у ко ме ка пи та ли зам као си стем оце њу ју „еко ло шки 
де струк тив ним“, за ла жу ћи се за со ци ја ли стич ко дру штво, али ко је 
ће би ти еко ло шки од го вор но. Еко ло шка од го вор ност ни је, ина че, 
би ла пред мет про грам ско-пар тиј ског ба вље ња тра ди ци о нал не ле-
ви це, иако код Марк са по сто је на зна ке ко је ука зу ју на опа сно сти 
„при сва ја ње при ро де од стра не чо ве ка“ и на ну жност схва та ња да 
је при ро да „за чо ве ка жи вот, а не сред ство за жи вот“, ка ко је он то 
из ра зио у „Еко ном ско-фи ло зоф ским ру ко пи си ма“. Зах тев за еко-
со ци ја ли змом ових стра на ка већ је до вео до то га да их ана ли ти ча-
ри увр сте ме ђу ра ди кал но ле ве пар ти је, ску па са ко му ни стич ким 
пар ти ја ма.   У ис точ ној Евро пи, ме ђу тим, Зе ле ни се фор ми ра ју са 
на стан ком по ли тич ког плу ра ли зма, као ан ти со ци ја ли стич ке пар ти-

13) Ра ди се о стран ка ма зе ле них, еко ло шким ор га ни за ци ја ма, рад нич ким и со ци јал ним 
удру же њи ма из Ар ген ти не, Аустра ли је, Бел ги је, Бра зи ла, Ка на де, Ки пра, Дан ске, Фран-
цу ске, Грч ке, Ита ли је, Швај цар ске, САД и Ве ли ке Бри та ни је у је сен 2007. го ди не об ја-
ви ли су Ма ни фест еко со ци ја ли ста.
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је, уче ству ју ћи у де сни чар ским вла да ма фор ми ра ним по сле кра ха 
ре ал со ци ја ли стич ких ре жи ма, углав ном се са мо по зи ци ју ни ра ју ћи 
као пар ти је цен тра (Д. На дић, 2005: 131).

Уво ђе ње цен тра, осим што ди хо то ми ју пре тва ра у кла си-
фи ка ци ју (три хо то ми ју), на ру ша ва и зах тев исцрпности. Цен тар 
у овом слу ча ју пред ста вља „ре зи ду ал ну гру пу“, да кле оне по ли-
тич ке пар ти је ко је су „не што из ме ђу“ ле ви це и де сни це, а упра во 
за ре зи ду ал не гру пе Ми лић зах те ва да се „што ма ње упо тре бља-
ва ју“ по што им је сми сао нео д ре ђен и пред ста вља ју „ме ша ви ну 
ра зно род них де ло ва“. При том, цен тар је то ли ко ши ри, ко ли ко су 
пој мо ви ле ви це/де сни це уже од ре ђе ни. То он да на во ди ис тра жи-
ва че да осим о цен тру, ле ви ци и де сни ци, го во ре и о ле вом цен тру 
и де сном цен тру, и та ко ова ди ја лек тич ка ди хо то ми ја пре ра ста у 
пе то чла ну кла си фи ка ци ју - пен та то ми ју (З. Сла ву је вић, 2003: 129-
162). Они ко ји, пак, те же да „ме ре“ при сут ност ле ви чар ства/де сни-
чар ства до да ју још два чла на кла си фи ка ци ји, у скла ду са ста вом 
да је ме ре ње „са мо уса вр ша ва ње и пре ци зи ра ње кла си фи ка ци ја“ 
(В. Ми лић, 1996: 599). Та два чла на су, за пра во, по ло ви: екс трем-
на де сни ца/екс трем на ле ви ца, чи ме ди ја лек тич ка ди хо то ми ја ле ви-
ца-де сни ца пре ра ста у сед мо чла ну кла си фи ка ци ју - хеп та то ми ју. 
Упра во, ова кво „ла ко“ пре ра ста ње ди ја лек тич ке ди хо то ми је ле ви-
ца/де сни ца у сед мо чла ну кла си фи ка ци ју по ка зу је ис прав ност ста-
ва С. Ми ло са вље ви ћа и И. Ра до са вље ви ћа да се ди хо то ми ја са два 
по зи тив но од ре ђе на чла на у дру штве ним ис тра жи ва њи ма по ка зу је 
као не до вољ на, и да те жи да пре ра сте у кла си фи ка ци ју, по што не 
мо же да од ра зи су шти ну у од но су ме ђу пој мо ви ма. Исто вре ме но, 
ово ука зу је и на то да Ше ши ћев став о не а де кват но сти при ме не 
фор мал но-ло гич ке ди хо то ми је код свих по ја ва и про це са „ко ји из-
ра жа ва ју сте пе не и пре ла зна свој ства“, тре ба при ме ни ти и на ди-
ја лек тич ку ди хо то ми ју ка да је реч о та квим про це си ма и по ја ва ма. 

У ди ја лек тич кој ди хо ти ми ји ле ви ца/де сни ца ја вља се про-
блем и са за до во ље њем прин ци па међусобнеискључивостигрупа
истогнивоа, што се ка ко смо већ по ка за ли не у спе шно по ку ша ва 
ре ши ти уво ђе њем пој ма „цен тра“. Ту се по ста вља и пи та ње тзв. 
„са мо по зи ци о ни ра ња пар ти ја“ као пар ти ја ле ви це/пар ти ја де сни-
це. Оно је, по пра ви лу, пре ре зул тат тре нут не по ли тич ке ко њук ту-
ре, не го ствар ног идеј ног и про грам ског по зи ци о ни ра ња стра на ка, 
за шта је до бар при мер Де мо крат ска стран ка (ДС) у Ср би ји, ко ја се 
као пар ти ја ко ја је то ком сво је вла сти спро ве ла ком плет ну при ва-
ти за ци ју у зе мљи и уве ла мо дел ли бе рал ног ка пи та ли зма, са мо по-
зи ци о ни ра као „пар ти ја ле ви це“ и чак по ста је чла ни ца СИ. Ин те-
ре сант но је он да, у том сми слу, утвр ди ти ка ко је мо гу ће и на уч но 
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ис прав но у исту гру па пар ти ја ле ви це свр ста ти та кву пар ти ју и, 
нпр. Но ву ко му ни стич ку пар ти ју Ју го сла ви је (НКПЈ), ко ја се за ла-
же за на ци о на ли за ци ју сво ји не и со ци ја ли стич ку ре во лу ци ју? 

Ко нач но, ди ја лек тич ка ди хо то ми ја ле ви ца/де сни ца не ма ни 
довољнудискриминацијскуспособност по што су гру пе ко је на ста-
ју хе те ро ге не и при кри ва ју раз ли чи то сти ко је ме ђу по ја ва ма по сто-
је, свр ста ва ју ћи их, че сто ве о ма ар би трер но, у ле ви или де сни кош. 
Ка ко би се ово из бе гло, до ла зи до сте пе но ва ња при су ства ле вих/
де сних од ли ка, али и, услед то га, до ла зи до ње ног пре ра ста ња у 
кла си фи ка ци ју.

КА ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊУ

Не ми нов но се на ме ће за кљу чак о ме то до ло шкој пре ва зи ђе-
но сти и не до вољ но сти ди ја лек тич ке ди хо то ми је по ли тич ких пар-
ти ја на ле ви цу и де сни цу у са вре ме ном дру штву. Мо гу ће је из вр-
ши ти ви шеч ла ну кла си фи ка ци ју уз по моћ ових пој мо ва, али уз 
озбиљ не ме то до ло шке не до стат ке и огра ни че ња на ко је смо ука-
за ли.  Чак и ви шеч ла на кла си фи ка ци ја ви ше до при но си на ста ја њу 
не ја сно ћа, не го што мо же да до ве де до пре ци зног на уч но-струч ног 
од ре ђе ња идеј но-по ли тич ке по зи ци о ни ра но сти не ке по ли тич ке 
стран ке. А нај че шће се раз вр ста ва ње вр ши ар би трер но у за ви сно-
сти од ми шље ња и опре де ље ња оно га ко кла си фи ка ци ју вр ши, а 
не уз стрикт ну при ме ну прин ци па де о бе. Пој мо ви пар тиј ска ле ви-
ца/де сни ца да нас мо гу би ти, сло жи ће мо се са Цве ти ћа ни ном, „са-
мо ан ти квар ни су ве ни ри по ли тич ке те о ри је, ко ји су мо жда оста-
ли при мет ни, али ко ји не ма ју ве ли ку прак тич ну, од но сно де лат ну 
ва жност“ (2008: 603).  Сло же ност дру штве них усло ва са вре ме ног 
по ли тич ког жи во та и тем по дру штве них про ме на ко је се од ви ја ју 
пред на шим очи ма, а ко је об у хва та ју и идеј не про ме не по ли тич ких 
пар ти ја као (још увек) глав них су бје ка та по ли тич ког про це са (У. 
Шу ва ко вич, 2010) сто га зах те ва ства ра ње сло же ни јих кла си фи ка-
ци ја по ли тич ких пар ти ја, пре ма чи та вом ни зу кри те ри ју ма и њи-
хо вих ин ди ка то ра. Је дан од нај зна чај ни јих би, у са вре ме ном до бу, 
био нпр. кри те ри јум кла си фи ка ци је пре ма од но су ко ји по ли тич ке 
пар ти је има ју пре ма про це су гло ба ли за ци је и иде о ло ги ји гло ба ли-
зма, бу ду ћи да је, ка ко кон ста ту је и Ги денс, баш „гло ба ли за ци ја, 
за јед но са рас па дом ко му ни зма, из ме ни ла обри се ле ви це и де сни-
це“ (1998/1999: 47). Пар тиј ску по ла ри за ци ју ле ви ца/де сни ца тре ба 
пре пу сти ти XIX и XX ве ку, а у XXI ве ку је по треб но из вр ши ти 
по но во пре по зна ва ње и име но ва ње по ли тич ких иде ја и прак тич ног 
де ло ва ња по ли тич ких стра на ка. При че му је, на рав но, ов де реч о 
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де о би пој ма по ли тич ких пар ти ја пре ма кри те ри ју му њи хо ве идеј не 
осно ве, а не о пре по зна ва њу раз ли ке из ме ђу ин те ре са обес пра вље-
них и угње те них, ве ћи не гра ђа на ко ја тра жи сло бо ду и јед на кост, 
ква ли та тив не дру штве не про ме не да би жи ве ла бо ље и ти ме је на 
ле вом по лу и оне ма њи не ко ја бри не ис кљу чи во о уве ћа њу соп-
стве ног про фи та, за шти ти соп стве ног по ло жа ја и очу ва њу со ци-
јал ног statusquo, чи ме при па да тра ди ци о нал но де сном по лу све-
та. Та ква гру ба по де ла за сно ва на на објек тив ном по ло жа ју љу ди у 
про це су ра да по сто ји, без об зи ра ко је ми тер ми не за њу ко ри сти ли, 
са мо је од у век по сто ја ло и пи та ње је су ли љу ди до вољ но раз ви ли 
сво ју свест да би су бјек тив но пре по зна ли соп стве не ин те ре се ко ји 
по чи ва ју на објек тив ном по ло жа ју у про це су ра да14) и по тре бу њи-
хо вог ар ти ку ли са ња кроз од го ва ра ју ће по ли тич ко ор га ни зо ва ње, и, 
дру го, да ли су по ли тич ке пар ти је за пра во до шле до тач ке ка да се 
оне пре тва ра ју у пред у зе ћа за осва ја ње гла со ва иза ко јих сто ји ме-
га-ка пи тал и ка да у во ђе њу њи хо вих по ли ти ка је ди ну уло гу има ју 
ин те ре си, по ли тич ке кал ку ла ци је и на год бе ко је омо гу ћу ју они ма 
ко ји су еко ном ски моћ ни да са чу ва ју и уве ћа ју соп стве ну моћ и 
бо гат ство, док идеј но-по ли тич ка и про грам ска ори јен та ци ја оп ста-
ју са мо као ре ликт про шло сти и плашт ко ји тре ба да при кри је ту 
чи ње ни цу.

Uros V. Su va ko vic

DILEMAS OF TRA DI TI O NAL DI A LEC TI CAL  
DIC HO TOMY OF PO LI TI CAL PAR TI ES TO THE LEFT 

AND THE RIGHT IN CON TEM PO RARY SO CI ETY

Sum mary
The re a sons for im pos si bi lity of con ti nu an ce of the tra di ti o nal di-

a lec tic dic ho tomy of po li ti cal par ti es to the left and the right in con tem-
po rary so ci ety and the ne ces sity of its over gro wing to clas si fi ca tion are 
met ho do lo gi cally di scus sed he re. Tem po ral and ge o grap hi cal cha rac ter 
is po in ted out of the ide as of the party left and the party right. It is al so 
po in ted out that in the ca se of clas si fi ca tion al so, re gar dless the num ber 
of mem bers, the prin ci ple of con si stency is dis tur bed, sin ce the di vi ding 

14) Не тре ба смет ну ти с ума да су се тран зи ци о не про ме не у ис точ ној Евро пи од и гра ва ле 
та ко што су их гра ђа ни ма сов но по др жа ва ли, жу де ћи за дру штвом бо га тих (ула зак у ЕУ) 
и обе ћа ним бо љим жи во том (ко ји се имао оства ри ти кроз плу ра ли за ци ју по ли тич ког 
си сте ма и оба ве зну при ва ти за ци ју до та да др жав не и дру штве не сво ји не у тим зе мља ма, 
ства ра ње сло бод ног тр жи шта и ре дук ци ју свих об ли ка со ци јал не за шти те као пред у сло-
ва бу ду ћег све оп штег бо љит ка). „На де и шан се ми ли о на гра ђа на су из не ве ре не...До би ли 
су фор мал не по ли тич ке сло бо де и пра ва у ли ку `Хајд-парк` де мо кра ти је, а из гу би ли 
со ци јал на пра ва и људ ско до сто јан ство“ (Љ. Ми тро вић, 2009: 7).
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cri te rion has been chan ged du ring the hi story, but al so the cri te ria of 
com ple te ness, ex ha u sti ness, re ci pro cal ex clu si on of gro ups at the sa me 
le vel and eno ugh ca pa bi lity for di scri mi na tion, which all must be ful fil-
led with met ho do lo gi cally cor rectly im ple men ted clas si fi ca ti ons. In the 
21st cen tury it is ne ces sary per form again re cog ni tion of po li ti cal ide as 
and prac ti cal ope ra tion of po li ti cal par ti es and na me them by the na me 
that re ally ex pres ses the ir sub stan ti ve fe a tu res.
Key words: di a lec tic dic ho tomy, clas si fi ca tion, po li ti cal par ti es, the party left, 

the party right
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Abstract
Star ting from the o re ti cal po stu la te on di stin gu is hing di a lec ti cal 

dic ho tomy from clas si fi ca tion and met ho do lo gi cal cri te ria that are ne-
ces sary to ful fill when di vi ding the idea, the pos si bi lity of vi a bi lity and 
analyti cal im por tan ce of di a lec ti cal dic ho tomy of po li ti cal par ti es to the 
left and the right in con tem po rary con di ti ons is sur veyed in the work. 

The aut hor de ter mi nes that the only cri te rion that is ful fil led for 
dic ho to mo us di vi sion of the idea of po li ti cal party is the cri te rion of 
objectiveness.

When con si de ring the cri te rion of consistency, the pro blem ap-
pe ars re gar ding the di a lec ti cal dic ho tomy the left – the right. Na mely, 
the cri te ria of di vi sion (fundamentum,principiumdivisionis) on ba sis 
of which the par ti es ere con si de red as the left, i.e. the right ha ve been 
chan ging du ring the hi story. The se are tem po ral ide as that had dif fe rent 
con tent in dif fe rent hi sto ri cal pe ri ods, the re fo re when so me o ne says the 
party left or the party right, wit ho ut mo re pre ci se de ter mi na tion, it is 
not cle ar eno ugh what exactly is ta ken as di vi sion cri te rion. It sho uld be 
no ti ced al so that the ide as of the party left and the party right had dif fe-
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rent con tent ge o grap hi cally: in La tin Ame ri ca the con tem po rary left has 
de mands that are mo re si mi lar to the Euro pean left de mands from the 
be gin ning of the 20th cen tury than to the de mands of e.g. the mem bers 
of “the third way”. In ad di tion, the idea of the left and the right in Chi na 
is not iden ti cal to the Euro pean idea.

Di a lec tic dic ho tomy the left – the right can not ful fill the de mand 
for completeness. This is simply be ca u se the re are po li ti cal par ti es that 
be long ne it her to the left nor to the right, so that the sco pe of the idea of 
po li ti cal party do es not cor re spond (it is wi der) to the sum of the ide as 
of the left and the right. It can be seen that this is true be ca u se re se ar-
chers of ten un con sci o usly turn the di a lec tic dic ho tomy the left – the 
right to a clas si fi ca tion by ad ding the mid dle mem ber – the par ti es of 
the cen ter, which ma kes a three-mem ber clas si fi ca tion – the trichotomy. 
Ho we ver, it is not the so lu tion, sin ce so me par ti es simply can not and 
will not (they re ject that) (self)po si tion them sel ves at the axis the left – 
the cen ter – the right, which is the ca se of the Green par ti es.

In tro duc tion of the cen ter, ex cept for tur ning the dic ho tomy to 
clas si fi ca tion (tric ho tomy), al so dis turbs the de mand for exhaustive-
ness. The cen ter in this ca se re pre sents a “re si dual gro up”, tho se po-
li ti cal par ti es that are “so met hing in bet we en” the left and the right. 
This le ads re se ar chers to spe ak not only abo ut the cen ter, the left and 
the right, but al so abo ut the left cen ter and the right cen ter. The re fo re, 
this di a lec tic dic ho tomy out grows in to a fi ve-mem ber clas si fi ca tion – 
pen tac ho tomy or even to se ven-mem ber clas si fi ca tion – hep tac ho tomy, 
if the ex tre me left/the ex tre me right are ad ded as kinds. Just such an 
“easy” over gro wing of the di a lec tic dic ho tomy the left/the right to se-
ven mem ber clas si fi ca tion shows the cor rec tness of the at ti tu de that a 
dic ho tomy with two po si ti vely de fi ned mem bers is not eno ugh in so cial 
re se ar ches and that it tends to over grow to clas si fi ca tion sin ce it can not 
ex press the es sen ce of re la ti on ship bet we en the ide as.

A pro blem ap pe ars in the di a lec tic dic ho tomy the left/the right 
re gar ding the ful fil lment of the prin ci ple of thereciprocalexclusionof
groupsatthesamelevel, which is un suc cessfully be ing sol ved by in tro-
du cing the idea of “the cen ter”.

Fi nally, di a lec tic dic ho tomy the left/the right has not enoughca-
pabilityfordiscrimination, sin ce the gro ups that ap pe ar are he te ro ge-
ne o us and the re fo re they sup press the dif fe ren ces that exist among the 
gro ups, clas sifying them to the left or to the right ba sket, of ten very 
ar bi trary. In or der to avoid this, ra ting ap pe ars of exi sten ce of the left/
the right fe a tu res, but, due to this, it le ads to clas si fi ca tion.
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Ke e ping all the re fer red in mind, a con clu sion is im po sed on met-
ho do lo gi cal over co me and de fi ci ency of di a lec tic dic ho tomy of po li ti-
cal par ti es to the left and the right in the con tem po rary so ci ety. It is pos-
si ble to ke ep a mul ti-mem ber clas si fi ca tion with the se ide as, but with 
se ri o us met ho do lo gi cal de fi ci en ci es and li mits that has al ready been 
ex pla i ned ear li er. Even the mul ti-mem ber clas si fi ca tion of po li ti cal par-
ti es with the ide as of the left and the right con tri bu tes to the con fu sion, 
mo re than it can bring to a pre ci se sci en ti fic-ex pert de ter mi na tion of an 
ideal-po li ti cal po si ti o ning of a po li ti cal party. In the 21st cen tury, it is 
ne ces sary to per form again re cog ni zing of po li ti cal ide as and prac ti cal 
ope ra tion of po li ti cal par ti es and na me them by the na me that wo uld 
re ally ex press the ir sub stan ti ve fe a tu res, at the sa me ti me ma king mo re 
com plex clas si fi ca ti ons of po li ti cal par ti es, in ac cor dan ce with the se ri-
es of cri te ria and the ir in di ca tors.
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НЕЗАВИСНА(РЕГУЛАТОРНА)
ТЕЛАИИНСТИТУЦИЈЕУСРБИЈИ

Сажетак
Ре гу ла тор на те ла су др жав не ин сти ту ци је над ле жна да уре-

ђу ју по је ди не обла сти од по себ ног дру штве ног ин те ре са. У  са-
вре ме ном упо ред ном пра ву, с раз во јем док три на о де ре гу ла ци ји, 
ли бе ра ли за ци ји и о за шти ти људ ских пра ва, у по ра сту су њи хо ва 
уло га и зна чај. По ред ових јав них аген ци ја на ста ју и ре гу ла тор-
на те ла с ве ћим сте пе ном не за ви сно сти и са мо стал но сти у од но су 
на из вр шну власт. Та ква те ла и ин сти ту ци је за до во ља ва ју по тре бе 
гра ђа на и ефикаснe кон тролe из вр шне вла сти. Аутор у овом члан-
ку ис тра жу је по ло жај по себ них не за ви сних ре гу ла тор них те ла и 
ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји. По ред не до ста та ка у нор ма тив-
ном окви ру, тех нич ке пре пре ке и по ли тич ки при ти сци оте жа ва ју 
функ ци о ни са ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла. Са ста но ви шта по-
што ва ња на че ла вла да ви не пра ва, нео п ход но je из ме ни ти прав не 
про пи се и ство ри ти усло ве за не сме та но де ло ва ње не за ви сних ре-
гу ла тор них те ла и ин сти ту ци ја.
Кључнеречи: не за ви сна ре гу ла тор на те ла и ин сти ту ци је, јав не аген ци је, 

вла да ви на пра ва, по де ла вла сти, за шти та људ ских пра ва, 
Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је, Ко ми си ја за за шти ту 
кон ку рен ци је, Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја, За штит-
ник гра ђа на.

НАСТАНАКИРАЗВОЈНЕЗАВИСНИХ
(РЕГУЛАТОРНИХ)ТЕЛА

Не за ви сна ре гу ла тор на те ла ни су но ва по ја ва. Пр ве стра ни це 
ове исто ри је отво ре не су у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма на-



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.53-76.

54

кон уста но вља ва ња по себ не аген ци је у обла сти тран спор та кра јем 
XIX ве ка.1) Ко ми си ја је осно ва на од лу ком Кон гре са и би ла је не за-
ви сна од из вр шне вла сти. Она је по ста ла пр ви при мер не за ви сног 
ре гу ла тор ног те ла. Аме рич ко ис ку ство пре са ђе но је уз од ре ђе на 
при ла го ђа ва ња на европ ско тло. У по је ди ним др жа ва ма, као што је 
Ве ли ка Бри та ни ја,2) ре гу ла тор на те ла не ма ју не за ви сну при ро ду.3) 
Та кво ста но ви ште се од 80-тих го ди на про шлог ве ка по сте пе но ме-
ња и упо до бља ва но вим зах те ви ма тр жи шта и гло бал них еко ном-
ских кре та ња. 

На ста нак и раз вој не за ви сних ре гу ла тор них те ла је по сле ди-
ца кон цеп циј ског пре о бра жа ја си сте ма др жав не упра ве и про це-
са де цен тра ли за ци је, де ре гу ла ци је и ли бе ра ли за ци је. У кон тек сту 
гло ба ли за ци је, за да так јав ног сек то ра је да пра вед но, еко но мич но 
и ефи ка сно пру жа услу ге гра ђа ни ма. У том сми слу, у по је ди ним 
дру штве ним обла сти ма кон сти ту и шу се јав не аген ци је на ко ја се 
пре но се јав на овла шће ња. Та ква те ла упра вља ју од ре ђе ним сег-
мен ти ма тр жи шта и до но се про пи се ра ди њи хо вог ре гу ли са ња. У 
Европ ској уни ји, то су де лат но сти, при ме ра ра ди, у обла сти ме ди ја 
и те ле ко му ни ка ци ја, про из вод ње и тр го ви не елек трич ном енер ги-
јом, тран спор та и тр го ви не услу га ма.4) 

Уло га не за ви сних аген ци ја је ви ше стру ка. С об зи ром на то 
да функ ци о ни шу на на че ли ма спе ци ја ли за ци је и про фе си о на ли-
за ци је, не за ви сна ре гу ла тор на те ла обез бе ђу ју јеф ти ни ју и ква ли-
тет ни ју услу гу гра ђа ни ма, тран спа рент ни је по слу ју, ма ње су под-
ло жна ко руп ци ји од др жав не ад ми ни стра ци је. На из ве стан на чин, 

1) Та ко је 1887. го ди не осно ва на Ко ми си ја за ре гу ли са ње про ме та же ле зни цом, пу те ви ма 
и ре ка ма (In ter sta te Com mer ce Com mis sion, скра ће но ICC), a 1934. го ди не и Ко ми си ја за 
ре гу ли са ње те ле граф ских, те ле фон ских и ра дио ве за (Fe de ral Com mu ni ca ti ons Com mi-
sion). ICC је ре гу ли са ла же ле знич ки тран спорт из ме ђу са ве зних др жа ва а ка сни је је ње-
на над ле жност и од го вор ност про ши ре на на тран спорт наф те (1906), друм ски са о бра ћај 
(1935) и во де ни са бра ћај (1940).

2) У Ве ли кој Бри та ни ји ми ни стри рас по ла жу пра вом да кон тро ли шу фи нан си је и да ју ин-
струк ци је иако се сма тра да су ре гу ла тор на те ла не за ви сна од вла де. Она су по зна та под 
на зи ви ма: „ад хок те ла“(„ad hoc bo di es“),„кван гос“ („gu an gos“) или „ква зи а у то ном не 
не вла ди не аген ци је“ („qu a si-auto no mo us non-go ver nmmen tal agen ci es“) и „не де парт мен-
ска јав на те ла“ („non-de part ment pu blic bo di es“). Упо ре ди ти: J. Adler, Constitutionaland
AdministrativeLaw,7thedition,Pal gra ve Mac mil lan, Lon don, 2009, pp. 83–84.

3) Д. Шу пут, „Са мо стал на ре гу ла тор на те ла у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је“, Те-
лекомуникације, http://www.fi le:///C:/Do cu ment and Set tings/user/Desk top/mr_de jan_su-
put_sa..., стр. 2 /пре у зе то 15. 11. 2010/.

4) Упо ре ди ти: Com mis sion of the Euro pean com mu ni ti es, Greenpaperonservicesofgene-
ral interest, Brus sels, COM (2003), http://eur-lex.euro pa.eu/Le xUr.Serv/si te/en/com/2003/
com2003_0270en01.pdf/пре у зе то 12. 11. 2010/. Ви де ти и: K. S. Jo han sen, RegulatoryInde-
pendenceinTheoryandPractice–aSurveyofIndependentEnergyRegulatorsinEightEuro-
peanCountries,AKF For la get, Fe bru ary 2003, p. 15, http://www.akf.dk/ud gi vel ser.../2003/
re gu la tory_in de pen den ce/ пре у зе то 12. 11. 2010/
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ре гу ла тор на те ла раз вла шћу ју и об у зда ва ју из вр шну власт. Тран-
сфе ром јав но прав них овла шће ња, по сло ви из над ле жно сти др жав-
не упра ве пре но се се на не за ви сне аген ци је. У од ре ђе ним слу ча је-
ви ма, не за ви сна те ла по пут ре ви зо ра или ом буд сма на мо гу има ти 
и кон трол на овла шће ња над упра вом. За то су она зна ча јан уче сник 
у пар ла мен тар ном над зо ру над упра вом и о њи ма се го во ри као о 
„че твр тој вла сти“. Упо тре бом на ве де ног ме ха ни зма пар ла мен тар не 
кон тро ле ег зе ку ти ве рав но те жа из ме ђу но си ла ца др жав них вла сти 
је ста бил ни ја.5) Не за ви сна ре гу ла тор на те ла, ка ко смо при ме ти ли, 
ди рект но или ин ди рект но пар ти ци пи ра ју у функ ци о ни са њу по де ле 
вла сти и за шти ти људ ских пра ва. Та ква уло га ле ги ти ми ше их као 
ин стру мент вла да ви не пра ва. 

На ве де не за слу ге у по бољ ша њу ква ли те та тр жи шних услу-
га и раз во ју де мо кра ти је до при не ле су по пу лар но сти не за ви сних 
ре гу ла тор них те ла. Да нас смо су о че ни с по ја вом хи пер про дук ци је 
јав них аген ци ја. Њи хо ва док три на и прак са је у ди на мич ном кре-
та њу, што оте жа ва те о риј ску ева лу а ци ју.6) Ре гу ла тор на те ла до би-
ја ју раз ли чи те функ ци је и уло ге, али њи хо во есен ци јал но обе леж је 
ни је про ме ње но. Не за ви сност и са мо стал ност је су шти на при ро де 
по себ них ре гу ла тор них те ла.7) 

Не за ви сност ре гу ла тор них те ла мо же би ти ужа или ши ра, 
али она не под ра зу ме ва њи хо ву нео д го вор ност већ ор га ни за ци о ну 
и функ ци о нал ну са мо стал ност у ра ду од из вр шне вла сти. По пра-
ви лу, пар ла мент вр ши из бор и раз ре ше ње ор га на не за ви сних ре гу-
ла тор них те ла, као и над зор – уви дом и оце ном њи хо вих из ве шта ја. 
Ре гу ла тор на те ла има ју нео п ход на фи нан сиј ска сред ства пред ви-
ђе на у цен трал ном бу џе ту, пра во да до но се под за кон ске про пи се о 
уну тра шњој ор га ни за ци ји и да са мо стал но од лу чу ју о ан га жо ва њу 
са рад ни ка и дру гих за по сле них ли ца у ре гу ла тор ном те лу. Дру ги 
зна ча јан аспект не за ви сно сти ре гу ла тор них те ла је њи хо ва де по-
ли ти зо ва ност. Ин сти ту ци о нал на де по ли ти за ци ја га ран ту је се од-

5) При ме на те о ри је „коч ни ца и рав но те жа“ је јед но од ту ма че ња раз ло га на стан ка не за-
ви сних ре гу ла тор них те ла у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Кон грес је кре и ра њем 
не за ви сних јав них аген ци ја (independentagency) на сто јао да огра ни чи ауто ри тет пред-
сед ни ка. 

6) Не за ви сна ре гу ла тор на те ла ни су „хо мо ге ни прав ни по јам ни ти но ва ка те го ри ја прав них 
ли ца јав ног пра ва.“ (Г. Бре бан, АдминистративноправоФранцуске,ЈП „Слу жбе ни лист 
СРЈ“, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 2002, стр. 65.

7) Не за ви сна ре гу ла тор на те ла (јав не аген ци је) су из ван си сте ма др жав не упра ве. Иако их 
др жа ва осни ва и вр ши кон тро лу над њи хо вим ра дом, јав не аген ци је за раз ли ку од јав них 
слу жби (управ них аген ци ја) има ју дру га чи ју при ро ду по сло ва, фи нан си ра ња, од но са 
пре ма из вр шној вла сти, струк ту ру ор га на и на чи на од лу чи ва ња. О то ме: Б. Ми ло са-
вље вић, Управноправо,трећеизмењеноидопуњеноиздање,Прав ни фа кул тет Уни он, 
Бе о град, 2010, стр. 172–173.
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ред бом по ко јој је не спо ји во исто вре ме но оба вља ње функ ци је у 
ре гу ла тор ном те лу и по ли тич кој стран ци. Пер со нал на не за ви сност 
јем чи се за бра ном су ко ба ин те ре са, ста ту сним по год но сти ма у ви-
ду тра ја ња ман да та чла но ва ор га на ре гу ла тор них те ла и од ре ђи ва-
њем ни воа за ра да за по сле них.  

Пред но сти ре гу ла тор них те ла мо гу би ти и по тен ци јал но њи-
хо ва нај ве ћа сла бост. Ма сов на им пле мен та ци ја не за ви сних те ла 
по ве ћа ва тро шко ве у бу џе ту. За њи хо во функ ци о ни са ње по треб на 
су зна чај на фи нан сиј ска ула га ња, ис пу ња ва ње сло же них тех нич ких 
и ка дров ских усло ва. У си ро ма шним зе мља ма, као што је Ср би ја, 
не до ста так ре сур са ком про ми ту је иде ју не за ви сних ре гу ла тор них 
те ла. С дру ге стра не, ре гу ла ци ја тр жи шта по мо ћу не за ви сних те ла 
под сти че „про из вод њу“ ад ми ни стра тив них про це ду ра, „ин фла ци ју 
про пи са“ и би ро кра ти за ци ју др жав ног апа ра та. Зна ча јан део нор-
ма тив не де лат но сти од ви ја се у окри љу ових ре гу ла тор них те ла, 
а шу ма не ус кла ђе них про пи са па ра ли ше функ ци о ни са ње прав ног 
си сте ма и тр жи шта. Ре гу ла тор на те ла ни су иму на на опи јум ски ка-
рак тер вла сти, па се та да по ста вља веч но пи та ње: „Ко ће кон тро ли-
са ти кон тро ло ре?“ Зло у по тре бља ва ју ћи свој по се бан ста тус, јав не 
аген ци је се мо гу пре о бра ти ти у „оту ђе не цен тре мо ћи“. Нео д го-
вор но оба вља ње над зор них и ре гу ла тор них над ле жно сти угро зи ће 
и по де лу вла сти, од но сно на че ло вла да ви не пра ва. Јед на од ре ал-
них опа сно сти за не за ви сна ре гу ла тор на те ла, по себ но у тран зи ци-
о ним дру штви ма, је сте да мо гу да по ста ну плен круп ног ка пи та ла 
и кор по ра тив них ин те ре са. У та квом слу ча ју, уме сто да су зби ја ју 
ко руп ци ју, ре гу ла тор на те ла под сти чу при стра сност и тр жи шну 
не е фи ка сност. 

У Ре пу бли ци Ср би ји, у по след њих не ко ли ко го ди на осно ва-
не су јав не аген ци је и не за ви сна ре гу ла тор на те ла у раз ли чи тим 
обла сти ма.8) У окви ру „функ ци о нал но де цен тра ли зо ва не“9) др жав-
не упра ве по сто ји ко ло плет ових прав них су бје ка та ко ји оба вља ју 
од ре ђе на управ но-јав на овла шће ња. У по ре ђе њу са окол ним др жа-
ва ма, Ср би ја ка сни са уво ђе њем не за ви сних ре гу ла тор них те ла у 
прав ни си стем. То је ре зул тат су бјек тив них и објек тив них узро ка. 
Ана ли зу по ло жа ја не за ви сних ре гу ла тор них те ла оте жа ва и не до-
вољ но пре ци зна прав на ре гу ла ти ва. 

8) С. Ли лић, Управноправо&управнопроцесноправо,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, 2009, стр. 279.

9) Овај по јам, у скра ће ном об ли ку, пре у зет је од проф. др Зо ра на Р. То ми ћа (З. Р. То мић, 
Општеуправноправо,петоскраћеноиосавремењеноиздање,Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2009,стр. 169).
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Ге не рал ни прав ни ре жим за осни ва ње не за ви сних ре гу ла-
тор них по сто ји у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је (члан 137. ст. 1–2), За-
ко ну о др жав ној упра ви (члан 4) и За ко ну о јав ним аген ци ја ма.10) 
Сход но Уста ву и по зи тив но прав ним про пи си ма, јав на овла шће ња 
се мо гу по ве ри ти по себ ним ор га ни ма пре ко ко јих се оства ру је ре-
гу ла тор на функ ци ја у по је ди ним обла сти ма или де лат но сти ма ра ди 
ефи ка сни јег и ра ци о нал ни јег оства ри ва ња пра ва и оба ве за гра ђа на 
и за до во ља ва ња њи хо вих по тре ба од не по сред ног ин те ре са. Не за-
ви сна аген ци ја се мо же осно ва ти по себ ним за ко ном ако су ис пу-
ње ни основ ни усло ви: да по сло ви аген ци је не зах те ва ју ста лан и 
не по сре дан по ли тич ки над зор, ако аген ци ја по сло ве мо же вр ши ти 
ква ли тет ни је и ефи ка сни је од ор га на др жав не упра ве и да се оба-
вља ње по сло ва аген ци је мо же фи нан си ра ти од це не ко ју пла ћа ју 
ко ри сни ци услу га. 

НЕЗАВИСНАРЕГУЛАТОРНАТЕЛАУСРБИЈИ

Ин су фи ци јен ци је те о риј ског ка рак те ра и нор ма тив ног окви-
ра оте жа ва ју при пре му од го во ра на ме то до ло шка пи та ња од зна ча-
ја за овај рад – опе ра тив не де фи ни ци је не за ви сних ре гу ла тор них 
те ла, њи хо вих основ них обе леж ја, кла си фи ка ци је и утвр ђи ва ња 
тач ног бро ја у Ре пу бли ци Ср би ји. Кре ни мо опро ба ним пу тем и 
вра ти мо се на ве де ној по зи тив но прав ној ре гу ла ти ви. Не за ви сна ре-
гу ла тор на те ла су по себ на ка те го ри ја јав них аген ци ја. То зна чи да 
она има ју сва обе леж ја ти пич на за ре гу ла тор не јав не аген ци је (њи-
хов за да так је оства ри ва ње јав них ин те ре са, има ју свој ство прав-
них ли ца, струч ност и спе ци ја ли за ци ју, де по ли ти за ци ју, ауто ри тет, 
не про фит ни ка рак тер итд).11) Strictosensu, њи хов по ло жај је не за-
ви сан од из вр шне вла сти и ре гу ли сан по себ ним за ко ном. 

У Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји ви ше де се ти на ова квих не за ви-
сних ре гу ла тор них те ла. При ме ри та квих аген ци ја су: Ре пу блич ка 
ра ди о ди фу зна аген ци ја (РРА), Ре пу блич ка аген ци ја за те ле ко му ни-
ка ци је (РА ТЕЛ), Ко ми си ја за ис пи ти ва ње од го вор но сти за кр ше-
ње људ ских пра ва, Аген ци ја за енер ге ти ку, Ко ми си ја за хар ти је од 
вред но сти, Ко ми си ја за за шти ту пра ва по ну ђа ча... Пре ци зан спи-
сак ни је ла ко са ста ви ти, јер он за ви си од ту ма че ња кри те ри ју ма 
не за ви сно сти.12)

10) СлужбенигласникРС,бр. 18/05.

11) З. Р. То мић, нав.дело,стр. 171.

12) С. Бе љан ски је пре ма кри те ри ју му не за ви сно сти, сва ре гу ла тор на те ла по де лио у че ти ри 
ка те го ри је.  С. Бе љан ски, „Ре гу ла тор на и кон трол на те ла у Ре пу бли ци Ср би ји“, Преглед
–РепубликаСрбија,бр. 2/2008, Јав на уста но ва Ју го сло вен ски пре глед, Бе о град, стр. 
57–58.
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У на став ку тек ста, су о че ни са огра ни че њем тек сту ал ног про-
сто ра, од лу чи ли смо да пред ста ви мо ис ку ства и прак су ре пре зен-
та тив них не за ви сних те ла: Аген ци ју за бор бу про тив ко руп ци је, 
Ко ми си ју за за шти ту кон ку рен ци је, За штит ни ка гра ђа на и Др жав-
ну ре ви зор ску ин сти ту ци ју. На њи хо вим при ме ри ма мо же мо утвр-
ди ти про бле ме ве за не са по ло жај, уло гу и функ ци о ни са ње не за ви-
сних ре гу ла тор них те ла у Ре пу бли ци Ср би ји.

Агенцијазаборбупротивкорупције

Др жа ве у бор би про тив ко руп ци је ко ри сте, по ред тра ди ци о-
нал них ор га на и те ла, спе ци ја ли зо ва не ин сти ту ци је не за ви сне од 
по ли тич ких ути ца ја и с про ши ре ним, не стан дард ним овла шће њи-
ма. Јед на од та квих ин сти ту ци ја је и аген ци ја за бор бу про тив ко-
руп ци је. Ове аген ци је су оства ри ле успе шне ре зул та те у су зби ја њу 
ко руп ци је у Хонг кон гу и Син га пу ру кра јем осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка, па су по ста ле узор за др жа ве у раз во ју и тран зи ци-
ји.13) Њи хо ва бит на обе леж ја су да, као не за ви сна и са мо стал на те-
ла, од го ва ра ју пар ла мен ту а по ред спро во ђе ња ис тра га и кри вич ног 
го ње ња пред ла жу и из ме не у за ко но дав ном и ад ми ни стра тив ном 
окви ру. Оне де лу ју у прав цу ка жња ва ња, пре вен ци је и обра зо ва ња, 
од но сно по ди за ња ни воа све сти гра ђа на о штет но сти ко руп ци је.

Ре пу бли ка Ср би ја је, на кон по ли тич ких про ме на кра јем 
2000. го ди не, пред у зе ла зна чај не ин сти ту ци о нал не про ме не у 
прав ном си сте му ра ди су зби ја ња ко руп ци је. Та кво ста но ви ште је 
по сле ди ца ис ку ства да је у прет ход ном пе ри о ду „од не го ва на“ ко-
руп ци ја си стем ског ка рак те ра. Фор ми ра ни су Са вет за бор бу про-
тив ко руп ци је и Од бор за спре ча ва ње су ко ба ин те ре са и усво јен је 
низ ан ти ко руп циј ских про пи са (о јав ним на бав ка ма, фи нан си ра њу 
по ли тич ких стра на ка, до ступ но сти ин фор ма ци ја итд.).  На по кон, 
у На ци о нал ној стра те ги ји за бор бу про тив ко руп ци је (2005) пред-
ви ђе но је и уста но вља ва ње Агенцијe за бор бу про тив ко руп ци је.14)

За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је је до нет 2008. 
го ди не,15) а при ме њу је се од 1. ја ну а ра 2010. го ди не. Аген ци ја је 

13) Ви ше о то ме: Џ. По уп, Антикорупцијскиприручник,супротстављањекорупцијикроз
систем друштвеног интегритета,Тран спа рен си ин тер не ше нел, Бе о град, 2004, стр. 
87–95; С. Р. Еј кер ман, Корупцијаивласт,узроципоследицеиреформа,ЈП „Слу жбе ни 
гла сник“, Бе о град, 2007, стр. 169–172; П. Пе тро вић, „Ан ти ко руп циј ска аген ци ја“, Реви-
јазабезбедност,стручничасописокорупцијииорганизованомкриминалу,бр. 3/2007, 
Цен тар за без бед но сне сту ди је, Бе о град, стр. 6–10.

14)  СлужбенигласникРС, бр. 109/05.

15)  СлужбенигласникРС , бр. 97/08 и 53/10.
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са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган (члан 3. став 1). Не за ви-
сност Аген ци ја се, нај пре, ис по ља ва у на чи ну кан ди до ва ња и из-
бо ра чла но ва Од бо ра Аген ци је. Де вет чла но ва Од бо ра Аген ци је 
би ра На род на скуп шти на на пред лог раз ли чи тих пред ла га ча (Ад-
ми ни стра тив ног од бо ра, пред сед ни ка Ре пу бли ке, Вла де, Вр хов ног 
ка са ци о ног су да, Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је, За штит ни ка 
гра ђа на и По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја – за јед-
нич ки до го вор, Со ци јал но-еко ном ског са ве та, Адво кат ске ко мо ре 
Ср би је, удру же ња но ви на ра у Ре пу бли ци Ср би ји – за јед нич ки до-
го вор). Та ква про це ду ра јем чи од ре ђе ну са мо стал ност Аген ци ји, 
јер до пу шта огра ни че ни по ли тич ки ути цај при фор ми ра њу Од бо-
ра.16) Ман дат чла но ва Од бо ра је че ти ри го ди не и они мо гу да бу ду 
иза бра ни још јед ном. 

На чин из бо ра ди рек то ра омо гу ћа ва до дат ну са мо стал ност у 
ра ду Аген ци је. На и ме, Од бор Аген ци је би ра на јав ном кон кур су 
ди рек то ра Аген ци је. Ди рек тор ру ко во ди ра дом и спро во ди од лу ке 
Аген ци је (ви де ти члан 15. За ко на). На тај на чин је по стиг нут ви сок 
ни во не за ви сно сти Аген ци је, јер је оне мо гу ће но ди рект но уче шће 
из вр шне вла сти на ње но ру ко во ђе ње. Функ ци ја чла на Од бо ра и ди-
рек то ра Од бо ра је не спо ји ва с члан ством у по ли тич кој стран ци, 
од но сно по ли тич ком су бјек ту. За ко но да вац је, да кле, за до во љио 
кри те ри ју ме да ди рек то ру Аген ци је (у по гле ду овла шће ња, ман-
да та, ви си не за ра де, на чи на раз ре ше ња) га ран ту је не за ви сан и де-
по ли ти зо ван по ло жај. Ди рек тор Аген ци је, што је ве о ма ва жно са 
аспек та не за ви сно сти овог ре гу ла тор ног те ла, од го ва ра ис кљу чи во 
Од бо ру. Аген ци ја има и ор га ни за ци о ну и фи нан сиј ску са мо стал-
ност. Од бор осни ва са ве то дав на или рад на те ла Аген ци је и пред ла-
же бу џет ска сред ства за њен рад.

Над ле жност Аген ци је је так са тив но уре ђе на и ши ро ко по-
ста вље на (члан 5). Аген ци ја је de iure кључ ни ин сти ту ци о нал ни 
стуб у бор би про тив ко руп ци је. Аген ци ја над зи ре спро во ђе ње На-
ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је, Ак ци о ног пла на за 
при ме ну На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је и сек-
тор ских ак ци о них пла но ва.17) У скла ду са основ ном уло гом Аген-
ци је из вр шен је и пре нос над ле жно сти Од бо ра за ре ша ва ње су ко ба 
ин те ре са, па она по кре ће по сту пак и из ри че ме ре у слу ча ју су ко ба 

16) „Не до ста так мно гих за кон ских кон це па та је што пред сед ни ку (или би ло ко јој дру гој по-
ли тич кој лич но сти) да ју су ви ше мо ћи у по ста вља њу и ра ду ан ти ко руп циј ске аген ци је. 
Ко нач но, пред сед ник је врх из вр шне вла сти, а чла но ви те вла сти мо гу та ко ђе да мо гу да 
под лег ну ис ку ше њи ма.“ Џ. По уп, нав.дело,стр. 89. 

17)  Ви де ти: Ак ци о ни план за спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп-
ци је: http://www.accs.rs/ima ges/sto ri es/ak ci o ni_plan_stra te gi ja_ko rup ci ja.doc /пре у зе то 
16.11.2010/
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ин те ре са (чл. 27–38), во ди ре ги стар функ ци о не ра и ре ги стар имо-
ви не и при хо да функ ци о не ра.18) У слу ча ју по вре де За ко на, Аген ци ја 
спро во ди по сту пак, по слу жбе ној ду жно сти, на зах тев функ ци о не-
ра и ње го вог не по сред но прет по ста вље ног или на осно ву при ја ве 
прав ног или фи зич ког ли ца из ри че ме ре упо зо ре ња и јав ног об ја-
вљи ва ња пре по ру ке за раз ре ше ње (члан 51). Она под но си и ини ци-
ја ти ву за раз ре ше ње функ ци о не ра ор га ну ко ји га је иза брао, по ста-
вио или име но вао. Аген ци ја оба вља и низ дру гих по сло ва (по сту па 
по пред став ка ма прав них и фи зич ких ли ца, оба вља по сло ве у ве зи 
с фи нан си ра њем по ли тич ких стра на ка, да је ини ци ја ти ве за из ме ну 
и до но ше ње про пи са у обла сти бор бе про тив ко руп ци је, са ра ђу је 
и ко ор ди ни ра рад с дру гим др жав ним ор га ни ма у бор би про тив 
ко руп ци је, пре вен тив но де лу је и уче ству је у при пре ми и обу ци др-
жав них ор га на у бор бу про тив ко руп ци је итд). 

Струч ни ка дров ски ка па ци те ти, тех нич ки усло ви и фи-
нан сиј ски ре сур си су нео п ход ни Аген ци ји за ре а ли за ци ју над ле-
жно сти. Као и у слу ча ју дру гих не за ви сних ре гу ла тор них те ла, 
др жав на власт ни је пра во вре ме но ис пу ња ва ла оба ве зе у по гле ду 
обез бе ђи ва ња по треб них сред ста ва. По се бан про блем је не до ста-
так об у че ног осо бља за ком плек сне по сло ве у су зби ја њу и бор би 
про тив ко руп ци је. 

Од нос др жав не вла сти пре ма Аген ци ји илу стру је спор око 
ту ма че ња од ред бе чла на 82. За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко-
руп ци је. Пре ма овој за кон ској од ред би, др жав ни функ ци о не ри ко ји 
су оба вља ли ви ше функ ци ја би ли су у оба ве зу да од лу че ко ју ће 
функ ци ју вр ши ти до 1. апри ла, од но сно да о то ме оба ве сте Аген-
ци ју до 1. сеп тем бра 2010. го ди не.19) Од око 1.800 функ ци о не ра 
ко ји су у су ко бу ин те ре са, све га де се так је ис пу ни ло за кон ску ду-
жност. Уме сто да кр ше ње за ко на бу де санк ци о ни са но, на чи њен је 
„прав ни пре се дан“. Спор ни члан је из ме њен,20) упр кос не го до ва њу 
Аген ци је и струч не јав но сти, та ко да је но си о ци ма ви ше др жав них 
функ ци ја до пу ште но да до кра ја ман да та оста ну у су ко бу ин те ре са. 

18) Овим за ко ном ни је уре ђен са мо по ло жај Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, већ и 
обла сти су ко ба ин те ре са (гла ва III), при ма ња по кло на функ ци о не ра (IV) и при ја вљи ва-
ње имо ви не функ ци о не ра (V). У слу ча ју по вре де За ко на, Аген ци ја спро во ди по сту пак и 
мо же из ре ћи ме ру упо зо ре ња и ме ру јав ног об ја вљи ва ња пре по ру ке за раз ре ше ње (члан 
51) и под не ти ини ци ја ти ву за раз ре ше ње функ ци о не ра огра на ко ји га је иза брао, по ста-
вио или име но вао. 

19) Аген ци ја би тек на кон то га од лу чи ла да ли вр ше ње ви ше функ ци ја угро жа ва не при стра-
сно вр ше ње јав не функ ци је.  

20) Ви де ти члан: 29. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко-
руп ци је, СлужбенигласникРС , бр. 53/10.
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Од ста рог Ри ма, у свим прав ним си сте ми ма ко ји др же до 
вла да ви не пра ва по шту је се мак си ма – Duralex,sedlex(строгза-
кон,ализакон).Пра во се мо ра објек тив но при ме њи ва ти без об зи ра 
на то да ли је по во љи др жав не вла сти. На тај на чин, га ран ту ју се 
прав на си гур ност и за шти та људ ских пра ва и под у пи ре ауто ри тет 
за ко на и за ко но дав ца. У на ве де ном слу ча ју, по га же ни су и устав ни 
прин ци пи (за бра не су ко ба ин те ре са, јед на ко сти пред за ко ном, за-
ко ни то сти и по де ле вла сти). По ли тич ка це лис ход ност је пре вла да-
ла над ло ги ком пра ва и прав де. 

Др жав на власт је, из праг ма тич них раз ло га, про ме ни ла За-
кон и до пу сти ла се лек тив ну при ме ну про пи са. Аген ци ја се оштро 
про ти ви ла овој из ме ни спор ног чла на За ко на та ко да је упу ти ла и 
мол бу пред сед ни ку Ре пу бли ке да упо тре би устав но пра во ве та, а 
ка сни је је под не ла и Пред лог за оце ну устав но сти Устав ном су ду. 
Слу чај „ду плих функ ци ја“ у Ср би ји, на жа лост, све до чи о ста њу 
по ли тич ке во ље у бор би про тив ко руп ци је и сим бо лич ној уло зи 
не за ви сних ре гу ла тор них те ла у ус по ста вља њу вла да ви не пра ва.  

Комисијазазаштитуконкуренције

Ли бе рал на тр жи шна при вре да по сто ји ако су при вред ни су-
бјек ти рав но прав ни. Њи хо ва рав но прав ност обез бе ђу је се га ран-
то ва њем пра ва на сло бо ду  кон ку рен ци је и за бра ном мо но пол ског 
по на ша ња.21) Мо но по ли на ста ју као ре зул тат де ло ва ња по је ди на ца, 
али и вла де ко ја га ко ри сти као ин стру мент по ли ти ке. Ни је сва ко 
мо но пол ско по на ша ње штет но, сма тра углед ни еко но ми ста Фри-
дрих Ха јек, али је не по доб но оно ко је дис кри ми ни ше дру ге по је-
дин це и угро жа ва оп шти ин те рес.22) То је по ја ва ка да углав ном гру-
пе пред у зе ћа кон тро ли шу тр жи ште до во де ћи у не јед нак трет ман 
дру ге при вред не су бјек те. Та кви мо но по ли су, за пра во, „по сле ди ца 
се бич них ин те ре са по је ди на ца“, на сто ја ња да се тр жи ште уре ди 
пре ма њи хо вим зах те ви ма. Пре ко мер на кон цен тра ци ја мо но пол-
ске еко ном ске мо ћи пре ли ва се и на по ли тич ку власт. Та да мо но-
по ли ужи ва ју при ви ле ги је и уни шта ва ју пра ви ла кон ку рен ци је, 
под сти чу ко руп ци ју и угро жа ва ју те ме ље де мо кра ти је. Ка да вла де 
под лег ну при ти сци ма ових мо но по ла ве ће су шан се да ће до ћи до 
раз во ја дик та ту ре не го бо љит ка де мо кра ти је. За да так, упра во, ан-

21) О пра ву кон ку рен ци је ви де ти и: З. Сте фа но вић, Компанијскоправо,четвртоизмењено
идопуњеноиздање,Прав ни фа кул тет „Уни он“, Бе о град, 2009, стр. 309–310.

22) Ф. А. Ха јек, Право,законодавство,слобода,Слу жбе ни лист СРЈ , Бе о град, ЦИД, Под-
го ри ца, 2002, стр. 339, 341.
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ти мо но пол ског за ко но дав ства је да „ре ду ку је моћ по је дин ца над 
тр жи шним по на ша њем оста лих...“23)

Ан ти мо но пол ске ко ми си је су јед но од основ них ин стру ме-
на та за за шти ту пра ва на сло бод ну кон ку рен ци ју. У Ср би ји, као 
и ве ћи ни су сед них зе ма ља, та кве ко ми си је на ста ју тек с по чет ком 
про це са тран зи ци је. Та ко је Ан ти мо но пол ска ко ми си ја би ла уре-
ђе на по себ ним за ко ном у окви ру Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
од 1996. го ди не, али јој „ни је би ла обез бе ђе на по треб на струч ност, 
ни ти не за ви сност од ути ца ја раз ли чи тих по ли тич ких и ин те ре сних 
гру па“.24) Ср би ја је, у по след њих пар го ди на, усво ји ла два за ко на 
у ко ји ма је био ре гу ли сан по ло жај не за ви сних и са мо стал них те ла 
за за шти ту кон ку рен ци је.25) У овом члан ку, ис тра жу је мо по ло жај и 
уло гу Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је по За ко ну од 2005. го ди-
не.26)

Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је је „са мо стал на и не за ви-
сна ор га ни за ци ја“ ко ја има ста тус прав ног ли ца и шти ти сло бо ду 
кон ку рен ци је на тр жи шту. За кон, под по вре дом кон ку рен ци је, под-
ра зу ме ва ства ра ње мо но пол ског по ло жа ја или кар те ла (тзв. мо но-
пол ских уго во ра или спо ра зу ма) ко ји ма се бит но спре ча ва, огра-
ни ча ва или на ру ша ва кон ку рен ци ја,27) зло у по тре бу до ми нант ног 
по ло жа ја и кон цен тра ци ју уче сни ка на тр жи шту (чл. 7–30). 

Ор га ни Ко ми си је су Са вет и пред сед ник Ко ми си је. Са вет чи-
не че ти ри чла на и пред сед ник. Пред сед ник Са ве та пред ста вља и 
за сту па ко ми си ју (члан 33. став 2. и члан 46). Чла но ве Са ве та би ра 
На род на скуп шти на, из ре да углед них прав ни ка или еко но ми ста 
на пред лог овла шће ног пред ла га ча. По прет ход ном за ко ну, овла-
шће ни пред ла га чи су: Удру же ње прав ни ка Ср би је, На уч но дру-
штво еко но ми ста Ср би је, Адво кат ска ко мо ра Ср би је, При вред на 

23) Исто,стр. 337.

24) Ан ти мо но пол ска ко ми си ја, а ти ме и при ме на овог за ко на от по че ла је тек 1999. го ди-
не. О исто ри ја ту прав ног ре гу ли са ња сло бо де кон ку рен ци је ви де ти: Р. Ву ка ди но вић, 
„Пред го вор“, у: Закон о заштити конкуренције“, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 
2006, стр. 15.

25) Од не дав но се при ме њу је и За кон усво јен 2009. го ди не. Упо ре ди ти: За кон о за шти ти кон-
ку рен ци је, СлужбенигласникРС , бр. 79/05 и За кон о за шти ти кон ку рен ци је, Службени
гласникРС,бр. 51/09.

26) Но ви пред сед ник и чла но ви Са ве та Ко ми си је за за шти ту пра ва кон ку рен ци је иза бра ни 
су 12. ок то бра 2010. го ди не. Ви де ти од лу ку об ја вље ну у: Службени гласникРС, бр. 
73/10.

27) За јед нич ким до го во ром чла но ви кар те ла ме ђу соб но ре гу ли шу про из вод њу и про да ју, 
на ступ на тр жи шту и дру ге при вред не ци ље ве. О то ме ви ше: М. Ва си ље вић, Компа-
нијскоправо–правопривреднихдруштаваСрбијеиЕУ,другоизмењеноидопуњено
издање,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2007, стр. 534–535. 
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ко мо ра Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Ср би је (члан 36).28) У но вом за-
ко ну, ис кљу чи во пра во кан ди до ва ња чла но ва Са ве та по ве ре но је 
над ле жном од бо ру за тр го ви ну, а Са вет је из гу био и пра во да би ра 
свог пред сед ни ка. Та ква ре ше ња иду ис под гра ни це по треб не ор-
га ни за ци о не не за ви сно сти и са мо стал но сти Ко ми си је за за шти ту 
кон ку рен ци је.29) За ко но да вац је про ши рио овла шће ња пред сед ни ка 
Ко ми си је. Он за кљу чу је о по кре та њу по ступ ка и до но си ре ше ња 
у скра ће ном по ступ ку кон тро ле кон цен тра ци је. Али као по се бан 
ор ган ко га би ра На род на скуп шти на, он мо же би ти већ под ве ћим 
по ли тич ким при ти ском.

Ко ми си ја пре вен тив но шти ти пра ви ла кон ку рен ци је и над-
ле жна је да пре ду зме од ре ђе не ме ре ако су ова пра ви ла већ по-
вре ђе на. Она од лу чу је о по вре ди За ко на о за шти ти кон ку рен ци је 
у по себ ном по ступ ку, ко ји се по кре ће по слу жбе ној ду жно сти или 
по зах те ву за утвр ђи ва ње. По зах те ву уче сни ка, мо же из да ти и одо-
бре ње за кон цен тра ци ју (члан 57. став 4). Уко ли ко је утвр ди ла да 
се спо ра зу мом спре ча ва, огра ни ча ва или на ру ша ва кон ку рен ци ја, 
до но си ре ше ње ко јим се из ри чу од ре ђе не ме ре и ро ко ви за њи хо во 
спро во ђе ње. Ре ше ња Ко ми си је су ко нач на, а про тив њих мо же се 
по кре ну ти управ ни спор пред над ле жним су дом (члан 52).30)

Учин ци Ко ми си је на су зби ја њу мо но пол ског по на ша ња су 
ве о ма скром ни. Ни јед на ком па ни ја, ни ти уче сник на тр жи шту ни су 
ка жње ни у Ср би ји због на ру ша ва ња За ко на о за шти ти кон ку рен-
ци је у прет ход них пет го ди на. Су до ви ни су до не ли ни јед ну је ди ну 
пре су ду ко јом се осу ђу је мо но пол ско по на ша ње, већ су до не те пре-
су де ко јим се по ни шта ва ју ре ше ња Ко ми си је. Ко ми си ја за за шти-
ту кон ку рен ци је је у прет ход ном ман да ту одр жа ла ви ше сто ти на 
сед ни ца и раз ма тра ла ви ше од сто ти ну слу ча је ва сва ке го ди не.31) У 
2009. го ди ни до не ла је де се так ре ше ња, али су сва би ла по ни ште на 
од стра не пре кр шај них су до ва.  

Раз ло зи због ко јих Ко ми си ја ни је има ла ефи ка сни ји учи нак 
су, пре све га, не до вољ ни ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти. Ко ми си ја 
је ра ди ла у кр њем са ста ву Са ве та с не до вољ ним бро јем ан га жо-

28) Но ви за кон је про ме нио на чин из бо ра и по о штрио усло ве за из бор, та ко да кан ди дат за 
чла на Са ве та мо ра има ти нај ма ње де сет го ди на ис ку ства.

29) Упо ре ди ти: Са вет за бор бу про тив ко руп ци је, АнализаЗаконаозаштитиконкуренције,
17. но вем бар 2009, Бе о град, стр. 2. 

30) Но ви за кон је про ши рио овла шће ња Ко ми си је. Ко ми си ја мо же да из ри че ка зне уче сни-
ци ма на тр жи шту, из вр ши не на ја вље ни уви ђај у по слов ним про сто ри ја ма уче сни ка на 
тр жи шту ли осло бо ди од ка зне уче сни ке на тр жи шту ако јој до ста ве до ка зе.

31) На при мер, у то ку 2009. го ди не отво ри ла је 258 пред ме та. О то ме ви ше ви де ти у из ве шта-
ји ма Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је. До ступ но на: http://www.kzk.org.rs/?link=106/
lang=0 /пре у зе то 19. 11. 2010/
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ва них са рад ни ка. Та ко ђе, нор ма тив ни оквир ни је био аде ква тан и 
пот пун, што је оне мо гу ћа ва ло при ме ну прет ход ног за ко на. Овла-
шће ња Ко ми си је би ла су огра ни че на, по себ но при ли ком из ри ца ња 
ка зни. Она је са мо мо гла да под не се пре кр шај не при ја ве.32) Од го-
ва ра ју ћи под за кон ски ак ти би ли су усво је ни тек у то ку 2010. го ди-
не, на кон што је био усво јен но ви за кон. С дру ге стра не, по је ди на 
за кон ска ре ше ња ко ја су би ла пред мет ра да Ко ми си је су не са гла сна 
с пра ви ли ма Европ ске уни је. Ти пи чан при мер је За кон о оба ве зном 
ауто о си гу ра њу ко јим се утвр ђу је ми ни мал на це на ауто о си гу ра ња. 
Сва ка ко да је нај спор ни је то што су ре ше ња Ко ми си је по ни шта ва-
на на су ду.33) 

На кон до но ше ња но вог за ко на (2009. го ди не) иза бран је но ви 
са став Са ве та Ко ми си је. Ни ко од прет ход них чла но ва ни је се на-
шао и у но вом са ста ву Са ве та. Ту ма че ње та квог по ступ ка у јав но-
сти је би ло опреч но. Док је власт ис ти ца ла ка ко је Ко ми си ја има ла 
ве о ма скром не учин ке, бив ша пред сед ни ца Ко ми си је сма тра да су 
раз лог од лу ке ко је ни су од го ва ра ле по ли тич ким-еко ном ским ин те-
ре си ма еста бли шмен та.34) 

Државнаревизорскаинституција

На ста нак пар ла мен та ри зма је нео дво јив од пра ва за ко но дав-
ног те ла да од лу чу је о ви си ни по ре за. Од до но ше ња Magnecharte,
пар ла мент у Ен гле ској од лу чу је о др жав ним на ме ти ма. Ка сни је је 
осво јио и пра во да са мо стал но од лу чу је о др жав ним при хо ди ма 
и рас хо ди ма и вр ши над зор над из вр ше њем бу џе та. По твр ђе но у 
мо де р ним уста ви ма, бу џет ско пра во је пра во пар ла мен та да усво ји 
бу џет и да кон тро ли ше ње го во из вр ше ње.35) Вр ше њем бу џет ског 
пра ва ус по ста вља се ефи ка сна пар ла мен тар на кон тро ла из вр шне 

32) З. Ско пљак, „Го ди ну да на ра да Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је“, Кварталнимони-
торекономскихтрендоваиполитикауСрбији,бр. 8/2007, Фонд за раз вој еко ном ске 
на у ке, Бе о град, 2007, стр.  66.

33) Ре ше ња о за бра ни кон цен тра ци је Дел та гру пе и Це мар ке та, о мо но пол ском по ло жа ју 
Сал фор да, до ми нант ном по ло жа ју СББ-а, о ми ни мал ној це ни ауто о си гу ра ња, кар те ли 
из ме ђу Га ле ни ке, Хе мо фар ма и фар ма це ут ских ку ћа.

34) Она је јав ност из не ла кон крет не оп ту жбе да је власт оп стру и ра ла рад Ко ми си је али и 
да је и на њу вр шен ва нин сти ту ци о нал ни при ти сак. Ујед но, оп ту жи ла је тајкунеда су 
вр ши ли при ти сак да ути че на рад Ко ми си је ка ко би до не ла од лу ке у њи хо ву ко рист. 
Ви де ти: „Тај ку ни ло би ра ју да Ср би ја оста не за тво ре на“, http://www.blic.rs/Ve sti/Dru-
stvo/171353/Taj ku ni--lo bi ra ju-da-Sr bi ja.../пре у зе то 22. 11. 2010/

35) Ви де ти ви ше о то ме: Г. Па о вић-Јек нић, Буџетскаконтрола,југословенскоииталијан-
скоправо,Уни вер зи тет Цр не Го ре, Штам па ри ја Обод д. д. Це ти ње, Под го ри ца, 2000, 
стр. 32–33.



МиодрагРадојевић Независна(регулаторна)телаиинституције...

65

вла сти, што је суп стан ци јал ни еле мент по де ле вла сти и вла да ви не 
пра ва. На тај на чин, спре ча ва се ко руп ци ја, та ко че ста у обла сти 
јав них на бав ки, и обез бе ђу је пра вил но, тран спа рент но, ефи ка сно, 
еко но мич но и ефек тив но тро ше ње нов ца из бу џе та. По ред не сум-
њи вих по ли тич ких, у при лог ус по ста вља њу екс тер не бу џет ске 
кон тро ле сто је и еко ном ски раз ло зи. 

У упо ред ном пра ву, нај ва жни ји об лик пар ла мен тар ног над-
зо ра бу џе та оба вља се пу тем не за ви сног и са мо стал ног ор га на, по-
зна тог у прак си као ге не рал но ра чу но вод ство, вр хов на ре ви зор ска 
уста но ва или глав ни ре ви зор. При ро ду овог ор га на мо же мо об ја-
сни ти ко ри шће њем јед не че сто на во ђе ног опи са ње го ве уло ге по 
ко јој је он „спољ ни ре ви зор по сло ва ња вла де, де лу је у име свих по-
ре ских об ве зни ка пре ко пар ла мен та и пар ла мент мо ра да се осло ни 
на ње го ву ре ви зи ју ка да раз ма тра тач ност и ис прав ност вла ди них 
фи нан сиј ских из ве шта ја“.36) У Ре пу бли ци Ср би ји пар ла мен тар на 
кон тро ла тро ше ња бу џет ских сред ста ва оба вља се пре ко ре сор ног 
од бо ра за кон тро лу јав них фи нан си ја и Др жав не ре ви зор ске ин сти-
ту ци је.

Ср би ја има ду гу исто ри ју по себ ног ор га на над ле жног за кон-
тро лу нов ца из др жав ног бу џе та. Она је пре ки ну та на кон Дру гог 
свет ског ра та и об но вље на тек пре пар го ди на. Ин сти ту ци ја ра чу-
но вод стве не (глав не) кон тро ле je по сто ја ла још од сре ди не XIX ве-
ка у ва зал ној Кне же ви ни Ср би ји, а у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца је уре ђе на Уста вом од 1921. го ди не и За ко ном (1922) све 
до кра ја Дру гог свет ског ра та. Тек по што су све оста ле европ ске 
др жа ве то учи ни ле, Ср би ја је по но во уре ди ла др жав ну ре ви зи ју.37) 
Де ло круг ра да и ор га ни за ци ја Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је су 
ре гу ли са ни по себ ним за ко ном од 2005. го ди не, а кон сти ту ци о на-
ли зо ва на је го ди ну да на доц ни је. Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, 
Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја (у да љем ра ду скра ће но: ДРИ) 
„нај ви ши је др жав ни ор ган ре ви зи је јав них сред ста ва у Ре пу бли-
ци Ср би ји, са мо стал на је и под ле же На род ној скуп шти ни, ко јој и 
од го ва ра“ (члан 96. став 1). Њен основ ни за да так је да утвр ди и 
оба ве сти На род ну скуп шти ну и јав ност да ли се бу џет ска сред ства 
тро ше у скла ду са за ко ном, еко но мич но и у свр хе за ко је су на ме-
ње на. 

ДРИ фор мал но прав но рас по ла же пер со нал ном, функ ци о-
нал ном, ор га ни за ци о ном и фи нан сиј ском не за ви сно шћу. Од го ва ра 

36) Ho u se od Com mons, FirstSpecialReportfromtheCommitteeofPublicAcounts,пре у зе то 
од: Џ. По уп, нав.дело,стр. 69.

37) Над зор над тро ше њем бу џет ских сред ста ва је до фор ми ра ња ДРИ вр ши ла Слу жба за 
бу џет ску ин спек ци ју и ре ви зи ју у окви ру Ми ни стар ства фи нан си ја.
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ис кљу чи во На род ној скуп шти ни, ко јој под но си из ве шта је.38) ДРИ 
је, за раз ли ку од дру гих не за ви сних те ла, ви со ко про фе си о нал на 
ин сти ту ци ја јер по сло ве ре ви зи је мо гу оба вља ти са мо сер ти фи ко-
ва ни др жав ни ре ви зо ри (др жав ни ре ви зор и овла шће ни др жав ни 
ре ви зор) као не за ви сне и струч не осо бе (члан 28). Нај ви ши ор ган 
ДРИ је Са вет, ко ји је ко лек тив но те ло а чи ји је пред сед ник (ге не-
рал ни др жав ни ре ви зор) исто вре ме но и пред сед ник ин сти ту ци је 
(чл. 12. и 13. За ко на).39) Чла но ви Са ве та ДРИ под ле жу од ред ба ма о 
спре ча ва њу су ко ба ин те ре са (чл. 17. и 18. За ко на). Свр ха при ме не 
ових нор ми је да се обез бе ди не за ви сност чла но ва Са ве та и мо-
гућ ност спољ них ути ца ја на њи хов рад. На род на скуп шти на би ра 
чла но ве Са ве та ДРИ ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка, с ман-
да том од пет го ди на и мо гућ но шћу ре и збо ра. 

ДРИ обим и струк ту ру ре ви зи је од ре ђу је са мо стал но, у ко-
ор ди на та ма ко је су за ко ном оме ђе не (чл. 5, 9–10. За ко на). На род на 
скуп шти на и дру ги ни вои вла сти не ма ју ути цај на од ре ђи ва ње вр-
сте и оби ма ре ви зи је. Ак ти ко ји ма ДРИ од ре ђу је сво ју над ле жност 
не мо гу би ти пред мет оспо ра ва ња од стра не су до ва или дру гих др-
жав них ор га на (члан 3. став 4. За ко на). ДРИ до но си под за кон ске и 
дру ге ак те ко ји ма са мо стал но уре ђу је сво ју ор га ни за ци ју и на чин 
ра да, утвр ђу је ста во ве и ми шље ња и да је дру ге об ли ке јав них са-
оп ште ња о при ме ни овог за ко на (члан 5. За ко на). Ако у по ступ ку 
ре ви зи је от кри је да је по вре ђен за кон, мо же да по кре не пре кр шај-
ни по сту пак, од но сно да под не се кри вич ну при ја ву. Уко ли ко утвр-
ди да је учи ње но кри вич но де ло, ДРИ је у оба ве зи да без од ла га ња 
по кре не пре кр шај ни по сту пак, од но сно под не се кри вич ну при ја ву. 
Ако је рад њом су бјек та ре ви зи је на не та ште та јав ном до бру, ДРИ 
је ду жна да о то ме оба ве сти јав ног пра во бра ни о ца (члан 41. За ко-
на). 

При ме ти ли смо, при ли ком освр та на по је ди не за кон ске од-
ред бе, да су по ста вље ни ви со ки стан дар ди не за ви сно сти ДРИ. У 
прак си, ме ђу тим, очи глед ни су про бле ми с њи хо вим по што ва њем. 
Нај пре, као и у по гле ду дру гих не за ви сних (ре гу ла тор них) те ла,  
пре ко ра че ни су устав ни и за кон ски ро ко ви за фор ми ра ње ДРИ. 
ДРИ је осно ва на 2007. го ди не, да би тек у 2009. го ди не по че ла с ра-
дом. Сход но За ко ну (чл. 58. и 62), ро ко ви за кон сти ту и са ње ор га на 
су ис те кли у 2006. го ди не, а пре ма Устав ном за ко ну за спро во ђе ње 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је (члан 5. став 1) 2008. го ди не. Вла ди је би-
ло по треб но 16 ме се ци да обез бе ди про стор за рад ДРИ, а На род на 

38) ДРИ оба ве зно до ста вља го ди шње из ве шта је, а по ред то га мо же до ста вља ти по је ди нач не 
и по себ не из ве шта је (члан 43. За ко на).

39) Са вет ДРИ чи не пред сед ник, пот пред сед ник и три чла на.
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скуп шти на ви ше од го ди ну да на ни је по твр ди ла њен по слов ник о 
ра ду, што је фор ма лан услов за по че так функ ци о ни са ња.40) Та кви 
по да ци пре на во де на ста но ви ште о оп струк ци ји или не са ве сно сти 
за ко но дав не и из вр шне вла сти, не го о објек тив ним про бле ми ма. 
Пр ви из ве штај о за вр шном ра чу ну (за 2008. го ди ну) др жав на ре ви-
зи ја је под не ла На род ној скуп шти ни у ма ју 2009. го ди не. 

Не до ста так ад ми ни стра тив них и тех нич ких ка па ци те та ути-
че и на на чин и обим ра да др жав не ре ви зи је. Због не до стат ка ка-
дро ва, др жав на ре ви зи ја кон тро ли ше знат но ма њи број бу џет ских 
став ки и су бје ка та ре ви зи је. ДРИ је кон тро ли са ла тро ше ње нов ца 
из бу џе та са мо у се дам ми ни стар ста ва, као и рад три јав на пред-
у зе ћа у 2010. го ди ни,41) јер има ви ше стру ко ма ње за по сле них од 
по треб ног бро ја. И за 2011. го ди ну се пред ви ђа знат но ма њи из нос 
сред ста ва по тре бан за фи нан си ра ње ДРИ.42) 

Из ме ђу за кон ске ин тен ци је све о бу хват не кон тро ле тро ше ња 
бу џет ских сред ста ва и ка па ци те та но во о сно ва не др жав не ре ви зи је 
је огро ман јаз, што пре ти да ком про ми ту је кон цепт пар ла мен тар не 
бу џет ске кон тро ле у Ср би ји. Пред мет ре ви зи је и су бјек ти ре ви зи је 
су у за ко ну ве о ма ши ро ко од ре ђе ни. Др жав на ре ви зи ја deiureкон-
тро ли ше си стем фи нан сиј ског упра вља ња у Ср би ји. Ако у прак си 
то не чи ни или вр ши у ми нор ном об ли ку, њен ауто ри тет у јав но-
сти је под ри вен. Ста ње прав ног окви ра до дат но оп те ре ћу је де лат-
ност др жав не ре ви зи је. Пре све га, нео п ход не су из ме не ма тич ног 
за ко на. На ша кри ти ка ни је упу ће на са мо од ред би по ко јој про ста 
пар ла мен тар на ве ћи на би ра Са вет ДРИ, већ и на чи ну њи хо вог раз-
ре ше ња. Ини ци ја ти ву за раз ре ше ње чла на Са ве та мо же да под не се 
20 на род них по сла ни ка или над ле жни од бор Скуп шти не (члан 23. 
За ко на). Та кво ре ше ње до пу шта по ли тич ки ути цај на ДРИ. Вла да, 
ка ко би амор ти зо ва ла оштри ну пар ла мен тар не бу џет ске кон тро ле, 
има на рас по ла га њу сна жну по лу гу при ти ска на ДРИ. У на ред ном 
пе ри о ду нео п ход но је ускла ди ти од го ва ра ју ће прав не про пи се о ре-
ви зи ји, али и еви ден ти ра ти др жав ну имо ви ну ко ја је пред мет бу-
џет ске кон тро ле. Ре пу бли ка Ср би ја се свр ста ва у круг ма лог бро ја 
зе ма ља у све ту ко ја још не ма ажур ну еви ден ци ју др жав не имо ви не. 

Јав ност ра да ДРИ ни је у пот пу но сти обез бе ђе на (члан 49. За-
ко на). Иако из за ко на про ис ти че оба ве за да јав ност бу де упо зна та 
са са др жа јем из ве шта ја, као и рас пра ва ма и за кључ ци ма до не тим 

40) „Вла да кри ва за то што др жав ни ре ви зор не ра ди“, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Eko no-
mi ja/Vla da-kri va-za-to-shto-dr.../пре у зе то 17. 11. 2010/

41) „Сре те но вић: Но ви из ве штај о ре ви зи ји бу џе та ква ли тет ни ји од прет ход ног“, http://
www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/218117/Sre te no vic-No vi-iz ve sta-.../пре у зе то 20. 11. 2010/

42) Од по треб них 412 ми ли о на ди на ра, пред ви ђе но је са мо 225 ми ли о на ди на ра.  
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по во дом фи нан сиј ских из ве шта ја, у прак си она не по сто ји на за-
до во ља ва ју ћи на чин. За кон не пред ви ђа оба ве зу да се из ве шта ји 
об ја вљу ју у слу жбе ном гла си лу, а још увек ус по ста вљен по се бан 
веб-сајт ДРИ.43)

У свом из ве шта ју о тро ше њу бу џет ских сред ста ва за 2008. 
го ди ну, ДРИ је от кри ла не на мен ско тро ше ње сред ста ва из бу џе-
та.44) ДРИ је у по ступ ку утвр дио не пра вил но сти и под нео пре кр-
шај не при ја ве про тив 11 ми ни ста ра, са да шње и бив ше вла де, и 
осам дру гих др жав них функ ци о не ра у мар ту 2010. го ди не. Град ски 
суд за пре кр ша је је јед ном ми ни стру из ре као осло ба ђа ју ћу пре су-
ду, а по сту пак по жал би је у то ку пред Ви шим пре кр шај ним су дом.  

Заштитникграђана45)

Ом буд сман је не за ви сан и са мо ста лан др жав ни ор ган чи ја је 
основ на над ле жност кон тро ла за ко ни то сти и це лис ход но сти ра да 
упра ве и за шти та људ ских пра ва. У ње го вом де ло кру гу је да у по-
себ ном по ступ ку, на при ту жбу гра ђа на или прав них ли ца или на 
соп стве ну ини ци ја ти ву, ис тра жу је слу ча је ве ка да упра ва не по сту-
па њем или чи ње њем на ру ша ва људ ска пра ва. Ом буд сман уна пре-
ђу је и ква ли тет прав ног си сте ма пу тем за ко но дав не ини ци ја ти ве 
и по кре та њем по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти и да-
ва њем ми шље ња о за кон ским про јек ти ма. У сво јим из ве шта ји ма, 
ом буд сман се обра ћа пар ла мен ту и јав но сти, упо зо ра ва на кр ше ња 
људ ских пра ва и пред ла же ме ре за њи хо во по што ва ње као и уна-
пре ђе ње си сте ма др жав не упра ве и вла да ви не пра ва. Због то га се 
сма тра „кључ ном на ци о нал ном ин сти ту ци јом за за шти ту људ ских 
пра ва“.46) 

Ом буд сман под раз ли чи тим на зи ви ма по сто ји у нај ве ћем 
бро ју зе ма ља у све ту. Ср би ја је, као јед на од по след њих европ-
ских др жа ва, уста но ви ла ин сти ту ци ју ом буд сма на на цен трал ном 
и ло кал ном ни воу (ом буд сма не у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве 
и ре ги о нал ног ом буд сма на), али и у по себ ним обла сти ма (спе ци-

43) Они се мо гу пре у зе ти на сај ту На род не скуп шти не: www.par la ment.gov.rs

44) На по ми ње мо да је ре ви зи ја би ла у огра ни че ном оби му, од но си ла се са мо на „ре ви зи-
ју нај ри зич ни јих рас ход них под руч ја.“ Ви де ти: „При ја вом ће мо об у хва ти ти прав ни су-
бјект и од го вор но ли це“, http://www.ak ter.co.rs/in dex.php/po li ti ka print/2048.html /пре у зе-
то 17. 11. 2010/ 

45) Ом буд сман, као вид ван прав не кон тро ле упра ве, не при па да ка те го ри ји не за ви сних јав-
них аген ци ја већ не за ви сних ин сти ту ци ја.

46) Б. Ми ло са вље вић, КоментарЗаконаоЗаштитникуграђана,ЈП „Слу жбе ни гла сник“, 
Бе о град, 2010, стр. 9.
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ја ли зо ва ни или сек тор ски ом буд сма ни).47) За штит ник гра ђа на, на 
ре пу блич ком ни воу, уре ђен је по себ ним за ко ном од 2005. го ди не,48) 
на ред не го ди не је уста но вљен и као устав на ин сти ту ци ја,49) а го ди-
ну да на доц ни је је иза бран пр ви ре пу блич ки ом буд сман.

Ре пу блич ки За штит ник гра ђа на је, сход но нор ма тив ним про-
пи си ма, пар ла мен тар ни ом буд сман оп штег ти па.50) На род на скуп-
шти на би ра ом буд сма на не за ви сног од из вр шне вла сти. Ње гов 
на чин из бо ра, ме ђу тим, у пот пу но сти не за до во ља ва кри те ри ју ме 
ши рег ле ги ти ма циј ског осно ва. За ње гов из бор ни је по треб на ква-
ли фи ко ва на ве ћи на, ко ја би ар ти ку ли са ла ши ри по ли тич ки кон сен-
зус о лич но сти ом буд сма на. То је по себ но зна чај но, јер ом буд сман 
не до но си оба ве зу ју ће од лу ке већ сна га ње го вих пре по ру ка и ми-
шље ња из ви ре из мо ћи ауто ри те та овог ор га на. За ко но да вац је, у 
скла ду с ра ни је ва же ћим уста вом, иза брао ре ше ње по ко ме се За-
штит ник гра ђа на би ра про стом ве ћи ном. При ли ка да се по ме ну то 
ре ше ње ис пра ви је про пу ште на у Уста ву од 2006. го ди не. Нео д го-
во ран од нос др жав не вла сти пре ма ом буд сма ну огле да се и у пре-
ко ра че њу ро ко ва за ускла ђи ва ње ма тич ног за ко на са Уста вом али и 
из бо ра За штит ни ка гра ђа на (то је учи ње но са за ка шње њем од две 
го ди не). 

Ин сти ту ци ја За штит ни ка гра ђа на, по пут дру гих не за ви сних 
те ла, има ла је те шко ће при ли ком кон сти ту и са ња и обез бе ђи ва ња 
ка дров ских (из бор за ме ни ка и дру гих за по сле них) и тех нич ких 
усло ва (про стор, ин фор ма ци о на и ко му ни ка ци о на струк ту ра, тран-
спорт) и фи нан сиј ских сред ста ва за рад. За штит ник гра ђа на не ис-
пу ња ва ње ових за кон ских оба ве за ни је при пи сао не до стат ку по ли-
тич ке во ље или објек тив ним раз ло зи ма већ „не си сте ма тич но сти, 
нео р га ни зо ва но сти, нео д го вор но сти и ко руп ци ји на раз ли чи тим 
ни во и ма из вр шног апа ра та“.51) 

У свом по след њем из ве шта ју (2009), ре пу блич ки ом буд сман 
је утвр дио да ад ми ни стра ци ја че сто кр ши пра ва гра ђа на, а да је 
ква ли тет ра да упра ве на ве о ма ни ском ни воу.  Ом буд сман је и апе-

47) За по тре бе овог ра да ко ри сти мо ис ку ства цен трал ног ом буд сма на. Де таљ ни је о ин сти-
ту ци ји ом буд сма на у Ср би ји ви де ти: М. Ра до је вић, „Ис ку ства ом буд сма на у Ср би ји“, 
Политичкаревија,бр. 4/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град (у штам пи).

48) За кон о За штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС,бр. 79/05, 54/07.

49) Ви де ти члан 138. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

50) Упо ре ди ти: Б. Ми ло са вље вић, нав. де ло, стр. 46.

51) За штит ник гра ђа на, Извештајза2007.годину, Бе о град, 15. март 2008, стр. 11 (штам па-
но из да ње).
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ло вао на Вла ду Ср би је и дру ге др жав не ор га не да спро во де пре по-
ру ке, ми шље ња и дру ге ак те не за ви сних др жав них ор га на. 

ЗАКЉУЧАК

Не за ви сна ре гу ла тор на те ла су по се бан ор га ни за ци о ни об-
лик вр ше ња јав них овла шће ња. За раз ли ку од дру гих јав них аген-
ци ја од ли ку ју се ве ћим сте пе ном не за ви сно сти и са мо стал но сти у 
од но су на из вр шну власт. Њи хо ва пред ност је у то ме што обез бе-
ђу ју бо љи ква ли тет услу га гра ђа ни ма и по зи ти ван ути цај на раз вој 
де мо крат ских про це са. Европ ска уни ја пре но си ис ку ства, уоб ли че-
на у пре по ру ка ма и стан дар ди ма по на ша ња у обла сти не за ви сних 
јав них аген ци ја,52) на сво је чла ни це и др жа ве ко је се при пре ма ју за 
ула зак у ову асо ци ја ци ју. Тран зи ци о на дру штва ни су увек у при-
ли ци да обез бе де аде кват не ад ми ни стра тив не ка па ци те те, а вла де 
не ма ју по ли тич ку во љу нео п ход не за им пле мен та ци ју не за ви сних 
ре гу ла тор них те ла. За по је ди не вла де чин је „по ли тич ког са мо у би-
ства“ да тра ди ци о нал ни про стор др жав не упра ве за ме не не за ви-
сним ре гу ла тор ним те ли ма.   

Не за ви сна ре гу ла тор на те ла и ин сти ту ци је на ста ју у Ср би ји 
од 2002. го ди не, нај пре у обла сти ме диј ског пра ва (ра ди о ди фу зи-
је и те ле ко му ни ка ци ја) и енер ге ти ке. Она се осни ва ју ра ди спре-
ча ва ња су ко ба ин те ре са, су зби ја ња ко руп ци је, кон тро ле упра ве и 
за шти те људ ских пра ва, ре ви зи је др жав них при хо да и тро шко ва, 
хар ти ја од вред но сти... За по хва лу је то што је у по след њих не-
ко ли ко го ди на фор ми ра но ви ше де се ти на не за ви сних аген ци ја у 
раз ли чи тим обла сти ма. Не за ви сна ре гу ла тор на те ла и ин сти ту ци је, 
ме ђу тим, су о ча ва ју се с три основ не гру пе про бле ма – спо рост у 
кон сти ту и са њу, не до ста так усло ва за рад и од нос с дру гим др жав-
ним ор га ни ма. 

По пра ви лу, за кон ски ро ко ви за фор ми ра ње не за ви сних ре гу-
ла тор них те ла се пре ко ра ча ва ју.53) На при ме ру Др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је ви де ли смо да су дра стич но про би је ни устав ни и за-
кон ски ро ко ви, а то је био слу чај и са из бо ром За штит ни ка гра ђа-
на. Те шко ће у ра ду не за ви сних ре гу ла тор них те ла се ве о ма спо ро 

52)  На при мер у обла сти Ко ми тет ми ни ста ра усво јио је Пре по ру ку бр. Р (2000) 23 др жа ва-
ма чла ни ца ма о не за ви сно сти и функ ци ја ма ре гу ла тор них ор га на у обла сти ра дио-ди фу-
зи је.

53)  А. Мај сто ро вић, „Др жав на ре ви зи ја у си сте му од бра не“, Ревијазабезбедност,струч-
ничасописокорупцијииорганизованомкриминалу,бр. 6/2008, Цен тар за без бед но сне 
сту ди је, Бе о град, стр. 8.



МиодрагРадојевић Независна(регулаторна)телаиинституције...

71

от кла ња ју, или се у ме ђу вре ме ну ра ђа ју но ви про бле ми. Аку тан 
про блем је не до ста так сред ста ва (из ра жен и код Упра ве за јав не 
на бав ке, Ко ми си је за за шти ту пра ва по ну ђа ча) што до во ди до не-
мо гућ но сти оба вља ња по сло ва, а ти ме и кр ше ња за ко на и про пи са. 

Вла ди но не у ва жа ва ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла ма ни-
фе сту је се на ви ше ка рак те ри стич них на чи на. Нај пре, Вла да не 
узи ма у об зир њи хо ве пре по ру ке и ми шље ња. Број не ко нач не пре-
по ру ке По ве ре ни ка за сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма ни су из-
вр ше не. Др жав ни ор га ни ис ка зу ју спрем ност да не по шту ју пра во 
на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја,54) а Вла да је 
про пу шта ла за кон ску оба ве зу да обез бе ди из вр ше ње ре ше ња По-
ве ре ни ка.55) Пре по ру ку За штит ни ка гра ђа на да се раз ре ши функ-
ци је др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству фи нан си ја због по вре де 
пра ва гра ђа на и од су ства са рад ње Вла да Ср би је ни је при хва ти ла 
2009. го ди не. У слу ча ју „ду плих функ ци ја“, Вла да је ми мо са гла-
сно сти Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је про ме ни ла за кон. Иако 
је Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је под не ла ви ше пре кр шај них 
при ја ва са мо у 2009. го ди ни, су до ви још ни су до не ли пре су ду про-
тив мо но по ли ста.

Ствар ни по ло жај не за ви сних ре гу ла тор них раз об ли ча ва се 
и по дру гим ин ди ка то ри ма. Пре ма ре ле вант ним ис тра жи ва њи ма 
ме ђу на род не ор га ни за ци је Тран спа рен си ин тер не шенл за 2010. го-
ди ну, Ср би ја за у зи ма 83. ме сто по ин дек су ко руп ци је.56) Иако су 
у Ср би ји пред у зе те зна чај не ин сти ту ци о нал не ме ре у про те клих 
пар го ди на у бор би про тив опа ке дру штве не бо ле сти, пер цеп ци ја 
јав ног мње ња је да сте пен ко руп ци је стаг ни ра. По дру гом ис тра-
жи ва њу, она је на 96. ме сту по кон ку рент но сти oд 139 зе ма ља.57) 
Обес по ко ја ва ју ћи по да ци све до че о сво је вр сној „па ра ли зи“ у ефи-
ка сно сти ин сти ту ци ја. Не моћ не за ви сних ре гу ла тор них те ла ука-
зу ју на дру го ли це ње не при ро де – по тре бу да ње на де ло твор ност 
за ви си од по ли тич ке по др шке.

54)  „У прак си По ве ре ни ка за ин фор ма ци је би ло је мно го слу ча је ва ко ји по ка зу ју да су 
ор га ни вла сти скло ни да тај ном шти те ин те ре се ко ји не са мо да не би тре ба ло да бу ду 
за шти ће ни, не го су и че сто и пот пу но не ле ги тим ни. Р. Ша бић, „За кон о сло бод ном при-
сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја – ис ку ства из тро го ди шње прак се“, Ревија за
безбедност,Цен тар за без бед но сне сту ди је, бр. 4/07, стр. 32.

55)  Р. Ша бић, нав.дело,стр. 33.

56)  Ин декс ко руп ци је је не про ме њен у од но су на про шлу го ди ну, као и ме сто ко је за у зи ма. 
Ви де ти: Tran spa rency In ter na ti o nal, AnnualReport2009,p. 53 (до ступ но на сај ту www.
tran spa rency.org)

57)   „Свет ска кон ку рент ност: Ср би ја па ла за три по зи ци је“, http://www.se e biy.eu/sr/ma kro e-
ko no mi ja/sr bi ja/svet ska-kon ku ret nost.../пре у зе то 22. 11. 2010/
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Ста тус и по ло жај не за ви сних те ла не га тив но се од ра жа ва и 
на про цес евро ин те гра ци ја. Европ ска ко ми си ја је у Из ве шта ју о 
на прет ку Ср би је за 2010. го ди ну кон ста то ва ла да ми ни стар ства у 
раз ли чи тој ме ри по шту ју ми шље ње и пре по ру ке не за ви сних ре-
гу ла тор них те ла (стр. 7) и да је „по треб но да ље по бољ ша ва ње за-
ко но дав ног окви ра и чвр шће опре де ље ње да се по шту је ман дат 
не за ви сних ре гу ла тор них те ла и да им се обез бе де од го ва ра ју ћи 
ре сур си“ (члан 8).58) У Из ве шта ју се на ви ше ме ста апо стро фи ра 
па сив ност др жа ве да обез бе ди по треб не усло ве и при ти сци на рад 
не за ви сних ре гу ла тор них те ла. Та ко Европ ска ко ми си ја де ци ди ра-
но ука зу је да мо но по ли стич ке струк ту ре ужи ва ју др жав ну по др-
шку и да власт прав ним и фи нан сиј ским ме ха ни зми ма „вр ши ве ли-
ки ути цај на кон ку рент ност“ (стр. 26).  

Уме сто да Вла да ства ра мо гућ ност да не за ви сна те ла има ју 
бо ље пер спек ти ве за оства ри ва ње њи хо вих функ ци ја, она је при бе-
гла по себ ној вр сти ин сти ту ци о на ли зо ва не оце не њи хо вог ра да. По 
но вом По слов ни ку На род не скуп шти не, о из ве шта ји ма не за ви сних 
те ла рас пра вља се на сед ни ца ма над ле жног од бо ра (чл. 237–240).59) 
Од бор мо же да од би је из ве штај и пре по ру чи На род ној скуп шти ни 
по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти функ ци о не ра у 
др жав ној ор га ни за ци ји, од но сно те лу. Пра во је над ле жног од бо ра 
и да утвр ди да функ ци о нер не вр ши функ ци ју у скла ду са за ко ном 
и да оба ве сти На род ну скуп шти ну ра ди пред у зи ма ња од ре ђе них 
ме ра. Од ред ба ма под за кон ског ка рак те ра прак тич но је де за ву и са на 
не за ви сност ре гу ла тор них те ла. На ше ми шље ње је да за ко но да вац 
ни је во дио ра чу на о по себ ној при ро ди не за ви сних ре гу ла тор них 
те ла. По ли тич кој ве ћи ни је на рас по ла га њу де ло тво ран ин стру-
мент „пре ва спи та ва ња“ функ ци о не ра др жав них ор га на. Ко рек тан 
прав ни пут де таљ ни јег ре гу ли са ња под но ше ња из ве шта ја не за ви-
сних ре гу ла тор них те ла На род ној скуп шти ни је био да се то учи ни 
ма тич ним за ко ном или из ме ном За ко на о На род ној скуп шти ни.

58)  Ви де ти пре вод Из ве шта ја на сај ту Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је: www.se io.gov.
rs/co de/na vi ga te.asp?Id=123

59)  СлужбенигласникРС,бр. 52/10. 
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INDEPENDENT(REGULATORY)AGENCIES
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Summary
Regulatory agencies are the state institutions authorized for regu-

lation of certain fields of social interest. Along with development of 
deregulation, liberalization and human rights protection doctrines, in 
contemporary Comparative Law there came also to the increase of sig-
nificance and the role of the regulatory bodies. In addition to these pub-
lic agencies, there have been also established the regulatory bodies with 
greater level of independence and autonomy in relation to the executive 
power. These bodies and institutions do response to the citizens’ needs 
in satisfactory way and provide for efficient control of the executive 
power. In this paper author analyzed the status of separate independent 
regulatory bodies and institutions in the Republic of Serbia. In addition 
to some shortages in the normative frame, there are also some tech-
nical obstacles and political pressures that complicate functioning of 
the independent regulatory bodies. Taking into account the aspect of 
respect of the principles in the Rule of Law, it is necessary to change 
legal regulations and create conditions for unobstructed functioning of 
independent regulatory bodies and institutions. 
Key Words: independent regulatory agencies and institutions, public agencies, 

rule of law, power sharing, protection of human rights, agency for 
battle against corruption, commission for protection of competi-
tion, state audit institution, ombudsman
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Abstract
In the paper author analyzed the status and ranking of indepen-

dent regulatory bodies and institutions in the Republic of Serbia. In 
introductory part of the text the author explained establishment, role 
and significance of independent public agencies in the comparative law. 
The establishment and development of independent bodies is a conse-
quence of transformation of the system of the state administration and 
process of decentralization, deregulation and liberalization. Objective 
of public administration is a justly, economic and efficient providing of 
the service to the citizens. Due to the fact that traditionally the govern-
ing system has not been up to the level of functioning in this way, the 
competencies of public administration have been transferred to separate 
independent regulatory bodies and institutions. The independent regu-
latory bodies provide cheaper and better service to the citizens; their ac-
tivities are more transparent and they are less prone to corruption. They 
participate in functioning of the power sharing and protection of human 
rights as an instrument of parliamentary control over the administra-
tion. In the Republic of Serbia the independent regulatory bodies are 
a separate category of public agencies. Formally their status is legally 
independent from executive power and is regulated by a separate law. 
There are tens of these independent regulatory bodies, but the author 
took for an example four independent regulatory bodies and indepen-
dent institutions among them all (the Agency for Battle against Corrup-
tion, the Commission for Protection of Competition, the Ombudsman 
and the State Audit Institution) and underlined basic problems related 
to the status and role of the independent regulatory bodies in Serbia. 
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Basic shortages in functioning of independent regulatory bodies are a 
delay in their constitution, the lack of good conditions for their func-
tioning and low grade cooperation with other state bodies. Government 
in Serbia has not yet demonstrated an unequivocal political willingness 
to formally and factually recognize independent status of the regulatory 
bodies. Therefore, as viewed from the aspect of respect of the rule of 
law, it is necessary to harmonize (modulate) legislation, provide for 
administrative and financial capacities and respect credibility of inde-
pendent regulatory bodies.
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ВАЖНОСТНОВИХДИМЕНЗИЈА
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ДРЖАВЕ:СЛУЧАЈСРБИЈЕ

Сажетак
Циљ овог ра да је да озна чи но ве ди мен зи је мо ћи као чи ни-

о це од пре суд не ва жно сти за уна пре ђе ње ими џа др жа ве у са вре-
ме ном гло ба ли зо ва ном све ту, у ко ме ме ди ји има ју сре ди шњу по-
зи ци ју. Без раз во ја све о бу хват не стра те ги је, за сно ва не на ме кој и 
му дрој мо ћи, и при ме ни по зна тих ору ђа мар ке тин га и ме наџ мен та, 
да нас ни је мо гу ће гра ди ти и уна пре ђи ва ти имиџ би ло ко је др жа ве. 
Под руч је но вих ди мен зи ја мо ћи да је до бру при ли ку за из град њу 
стра те ги је уна пре ђе ња ими џа и др жа ва ма ко је не рас по ла жу тра-
ди ци о нал ним из во ри ма мо ћи, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја. Из ра дом 
и при ме ном та кве јед не стра те ги је мо гу се пре ва зи ћи огра ни че ња 
и пред ра су де ве за не за одређенe др жа ве у ме ђу на род ној јав но сти, 
што је пред у слов за њи хо во успе шни је укљу чи ва ње у са вре ме не 
ме ђу на род не по ли тич ке и еко ном ске то ко ве. За то уна пре ђе ње ими-
џа др жа ве тре ба да по сма тра ти као ула га ње ко је ће до не ти бо љу 
бу дућ ност. При то ме на ци о нал ни иден ти тет и по себ но сти по је ди не 
др жа ве има ју пр вен стве ну ва жност, иако се у то ме огле да јед на од 
про ти ву реч но сти гло ба ли за ци је.
Кључне речи: моћ, имиџ, др жа ва, Ср би ја, ме ђу на род ни од но си, гло ба ли-

за ци ја

ДРЖАВАИГЛОБАЛИЗАЦИЈА

Ве ћи на др жа ва су о ча ва се да нас са иза зо ви ма ко је им на ме ће 
про цес гло ба ли за ци је. Без об зи ра на то ка кве јој осо би не при да је, 
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гло ба ли за ци ју мно ги те о ре ти ча ри опи су ју као ши ре ње по сло ва ња, 
тр го ви не, ин ве сти ци ја, фи нан сиј ских то ко ва, ин фор ма ци ја, пу то-
ва ња и дру гих ви до ва ко му ни ка ци је до сва ког кут ка зе мљи не ку-
гле. Гло ба ли за ци ја те жи да у име нео ли бе ра ли зма и ме ђу на род ног 
ка пи та ла ме ња и укла ња сва огра ни че ња и по себ но сти ко је јој се 
на ђу на пу ту, и од те те жње ни је по ште ђе на ни др жа ва.

Ве ћи део исто ри је чо ве чан ства мо же се по сма тра ти као 
исто ри ја раз во ја др жа ве, ње ног су ве ре ни те та и на ци је ко ја је на-
ста њу је.1) Гло ба ли за ци ја ме ња и др жа ву као глав ни и нај ва жни ји 
су бјект ме ђу на род них од но са, те жњом да, из ме ђу оста лог, све де на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру ње ну тра ди ци о нал ну моћ. Не ки те о ре ти ча-
ри сма тра ју да др жа ве са ши ре њем гло ба ли за ци је гу бе сво ју моћ.2) 
На ци о нал на др жа ва се пре ма њи хо вом ми шље њу на ла зи у про це-
су не ста ја ња, а ње но ме сто за у зи ма ју при вред не ор га ни за ци је ко је 
по слу ју ши ром све та, ви ше на ци о нал на об је ди ња ва ња и не вла ди не 
ор га ни за ци је. Су прот ност овом ми шље њу чи не сви они ста во ви 
про тив ни ка гло ба ли зма, ко ји из раз на ла зе у број ним, али ме ђу соб-
но не у мре же ним по кре ти ма, али и ста во ви оних др жа ва ко је већ 
не ко ли ко аме рич ких вла да уна зад озна ча ва као „от пад нич ке“. По 
овим схва та њи ма гло ба ли за ци ја по сво јој при ро ди те жи да осла би 
др жа ву, и од го вор на ту те жњу тре ба да бу де ства ра ње но вих об ли-
ка на ци о нал ног и кул тур ног је дин ства уну тар по је ди них др жа ва. 
За то се за кљу чу је да са ја ча њем гло ба ли за ци је тре ба да ја ча и др-
жа ва ка ко би се су про ста ви ла и од бра ни ла. Тре ћу гру пу ми шље ња 
за сту па ју они ко ји ис ти чу да су др жа ве спо соб не да се при ла го-
де но во на ста лим окол но сти ма и про ме не струк ту ру сво је мо ћи у 
скла ду са ду хом вре ме на.3) Глав ни за да так др жа ве по њи ма тре ба 
да бу де про ме на ње не по ли ти ке у сми слу усва ја ња оних кон це па-
та, те о ри ја и сред ста ва ко је су мар ке тинг и ме наџ мент као еко ном-
ске ди сци пли не на мет ну ли при вред ним су бјек ти ма ра ди њи хо вог 
успе шног по сло ва ња. По ли ти ка ко ја се спро во ди на ни воу др жа ве 
на тај на чин мо же до дат но да до би је на зна ча ју, и да бу де у ста њу 
да па ри ра при вред ним ор га ни за ци ја ма ко је по слу ју ши ром све та, а 
ко је већ де це ни ја ма упра во опро ба не ме то де мар ке тин га и ме наџ-
мен та ко ри сте као соп стве не из во ре мо ћи. 

1) K. A. Mingst, Essential of InternationalRelationship, Se cond Edi tion, W. W. Nor ton and 
Com pany, New York, 2003, стр. 100

2) Ви ди: R. B. McKen zie, Dwight R. Lee, QuicksilverCapital:HowtheRapidMovementof
WealthHasChangedtheWorld, Free Press,  New York, 1991. и R. B. Re ich,  TheWorkof
Nations:PreparingOurselvesfor21stCenturyCapitalism, Vin ta ge Bo oks, New York:, 1992.

3) Ви ди: P. Hirst, G. Thomp son, GlobalizationinQuestion:TheInternationalEconomy andthe
Possibilitiesof Governance, Se cond Edi tion, Po lity, Cam brid ge, 2001. и G. Gar rett, Partisan
PoliticsintheGlobalEconomy, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 1998.
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У том сми слу те о ри ја так ми чар ске др жа ве4) при хва та да моћ 
са вре ме не др жа ве опа да, али исто вре ме но ис ти че да др жа ве чи је 
вла сти под сти чу так ми чар ски дух мо гу обез бе ди ти раз вој и на пре-
дак, и успе шно од го во ри ти на иза зо ве гло ба ли за ци је.5) Успе шност 
др жа ве, пре ма тој те о ри ји, ви ше се не ме ри са мо ње ном спо соб но-
шћу да вој ном си лом бра ни на ци о нал не гра ни це и да гра ди нео п-
ход не по ли тич ке уста но ве, већ мо гућ но шћу да се при ла го ди нај-
оп шти јим то ко ви ма у об ла сном и свет ском окру же њу, да под сти че 
соп стве ни из воз, при вла чи ула га че нов ца, обез бе ди оспо со бље ну 
рад ну сна гу и из во ре за тех нич ко-тех но ло шки раз вој, уна пре ди 
соп стве ни си стем ви со ког обра зо ва ња, гра ди ис тра жи вач ке ин-
сти ту ци је, ши ри соп стве не вред но сти у обла сти спор та, кул ту ре 
и за ба ве. Та кав кон цепт др жа ве ко ја же ли да пре о бра зи сво ју тра-
ди ци о нал ну моћ у ње не но ве ди мен зи је, и да на тај на чин гра ди 
до бро бит за сво је ста нов ни ке под ра зу ме ва нај мље ње свих сна га, 
из во ра и мо гућ но сти ко ји ма јед на др жа ва рас по ла же. Др жа ве се 
на ме ђу на род ном пла ну „так ми че“ у нај ра зли чи ти јим обла сти ма, 
од по ли ти ке и еко но ми је, до спор та и кул ту ре. Пра ви ла тог так-
ми че ња, по овој те о ри ји, ни у че му се не раз ли ку ју од над ме та ња 
при вред них ор га ни за ци ја за но ва тр жи шта, куп це и за ра ду. Основ-
на раз ли ка из ме ђу др жа ва и при вред них ор га ни за ци ја огле да се у 
то ме што пр ве по се ду ју те ри то ри ју и ста нов ни ке, док дру ге има ју 
имо ви ну, ак ци о на ре и за по сле не.

НОВЕДИМЕНЗИЈЕМОЋИДРЖАВЕ

Др жа ве ну жно мо ра ју да по се ду ју моћ за так ми че ње на ме-
ђу на род ној по зор ни ци. Моћ је за мно ге те о ре ти ча ре сре ди шњи по-
јам у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма. Она се нај че шће од ре ђу је 
као од нос у ко ме јед на др жа ва по се ду је спо соб ност да дру гу др жа-
ву на ве де на по на ша ње ко је је у скла ду са ње ним хте њи ма, од но сно 
као спо соб ност про из во ђе ња же ље ног учин ка. 6)

Не ке шко ле у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма, као што су 
ре а ли стич ка и нео ре а ли стич ка, упра во на мо ћи за сни ва ју чи тав 
свој кон цепт. Моћ, схва ће на као же ља да се го спо да ри или по тре ба 

4) P. G. Cerny, RestructuringtheStateinaGlobalizingWorld: CapitalAccumulation,Tangled
Hierarchiesandthe SearchforaNewSpatio-TemporalFix, Re vi ew of In ter na ti o nal Po li ti cal 
Eco nomy, Vol. 13 No.4, pp. 679-695

5) P. G. Cerny, PoliticalGlobalizationandtheCompetitionState, у R. Stubbs, G. R. D. Un der-
hill еди ци ји, ThePoliticalEco nomy of the Chan ging Glo bal Or der, Ox ford Uni ver sity Press, 
3rd edi tion, Ox ford, 2005, pp. 376-386

6) R. W. Man sbach, Kir ste nI L. Raf ferty, IntroductiontoGlobalPolitics, Ro u tled ge, New York, 
2008, стр. 270
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за са мо за шти том,  по сма тра се као основ ни по кре тач др жа ве у ње-
ним од но си ма са дру гим су бјек ти ма на ме ђу на род ној по зор ни ци, 
и основ но сред ство по мо ћу ко га се мо же оства ри ти на ци о нал ни 
ин те рес.7)

Моћ др жа ва би ла је до ин ду стриј ске ре во лу ци је, као што је 
при ка за но на Слици1, по и сто ве ћи ва на са ору жа ном си лом ко јом та 
др жа ва рас по ла же, ње ном ве ли чи ном и број но шћу ста нов ни штва. 
Ме ђу тим, ин ду стриј ска ре во лу ци ја и раз вој ка пи та ли зма су у пр ви 
план ис та кли еко ном ску раз ви је ност зе мље као осно ву ње не мо-
ћи. На ме ђу на род ном пла ну моћ се од та да схва та као спо соб ност 
ор га ни зо ва ња од ре ђе не др жа ве ра ди оп стан ка и еко ном ског раз-
во ја, а еко ном ска моћ из ра же на пр вен стве но у ви ду нај зна чај ни јег 
ма кро е ко ном ског по ка за те ља, бру то до ма ћег про из во да, сма тра се 
из во ри штем по ли тич ке и вој не мо ћи. 

Слика1:Изворимоћидржаветокомисторије

Из вор: аутор

7)  Ви ди: H. Mor gent hau, PoliticsAmongNations, 7th edi tion, McGraw-Hill, New York, 2005
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Тра ди ци о нал ни чи ни о ци мо ћи јед не др жа ве, ме ђу тим, гу бе с 
кра јем XX ве ка свој не ка да шњи зна чај. По ред тра ди ци о нал них или 
ма те ри јал них мо ћи јед не др жа ве по ја вљу ју се и ње не но ве  мо ћи 
ко је се мо гу озна чи ти као не ма те ри јал не.8) Ма те ри јал на моћ др жа-
ве у ви ду ње не при вре де, вој не си ле, тех но ло ги је, број но сти ста-
нов ни штва, при род них бо гат ства, ве ли чи не и од ли ка те ри то ри је, 
чи не кон цепт твр де мо ћи, док у не ма те ри јал ну, од но сно ме ку моћ, 
спа да ју на ци о нал на во ља, си стем вред но сти, ди пло мат ско уме ће, 
кул тур но-умет нич ке тво ре ви не, на чин жи во та, на у ка, обра зов на 
струк ту ра ста нов ни штва.9) Ме ка моћ др жа ва до ла зи у ме ђу на род-
ним од но си ма у пр ви план, јер вој на си ла јед не др жа ве, као пр во-
ра зред ни из вор ње не укуп не мо ћи, на и ла зи на све ве ћа огра ни че ња 
за упо тре бу10), а др жа ве ко је је ко ри сте ра ди оства ре ња соп стве них 
ци ље ва то чи не на уштрб свог ими џа у ме ђу на род ној јав но сти . 
Це на во ђе ња ра то ва за то се ви ше не по сма тра са мо у сми слу гу би-
та ка у људ ству и тро шко ва ко је вој не опе ра ци је про у зро ку ју, већ и 
кроз на ру ша ва ње угле да др жа ве ко ја ко ри сти вој ну си лу на ме ђу-
на род ном пла ну. Ме ка моћ др жа ве нај че шће се огле да у спо соб-
но сти ар гу мен то ва ног убе ђи ва ња дру гих др жа ва, ди вље ња и опо-
на ша ња вред но сти, по ли тич ког и еко ном ског си сте ма по је ди них 
др жа ва ши ром све та.11) Иако др жа ве у ме ђу соб ним од но си ма ви ше 
не ко ри сте уче ста ло ору жа ну си лу, то не зна чи да су се од ре кле 
свог так ми чар ског ду ха на ме ђу на род ној по зор ни ци, већ са мо да су 
тра ди ци о нал ни на чи ни не по сред ног при ну ђа ва ња ко ји из вор има ју 
у твр дој мо ћи, за ме ње ни но вим, те же ви дљи вим, али да ле ко де ло-
твор ни јим ко ји про ис ти чу из ме ке мо ћи ко јом др жа ва рас по ла же.

За раз у ме ва ње ме ке мо ћи кључ на је раз ли ка из ме ђу ње ног 
ужег и ши рег зна че ња.12) Уже зна че ње по не кад се сво ди на кул тур-
ни ути цај13), док у ши рем сми слу ме ка моћ пред ста вља си но ним 
за моћ ко ја ни је вој не при ро де, и она укљу чу је ка ко сна гу кул ту ре 

8) Ви ди: J. Gold stein, InternationalRelations, Long man, 7th edi tion, Lon don, 2005.

9) J. S. Nye , SoftPower:TheMeansToSuccessInWorldPolitics,  Public Affairs Books, New 
York, 2004, ст р. 31 и  6 3

10)  Д.  Р. Симић, Поредаксвета, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд , 1999,  с тр. 
22 9

11)  J.  S.  Nye, SoftPower,  Foreign Policy, No.  80 ,  Aut umn 1990, p p.  153-171

12)  J. S. Nye, ThinkAgain:SoftPower,  Fo reign Policy Febr ua ry, 2006, до ст упно на: http://www. 
foreign po licy.c om/artic le s/2006 /02 /22/think_again_soft_power (при ступљено 1 4.04.2010. 
годи не)

13) N. Ferguso n, ThinkAgain:Power, Foreign  Pol icy, January/February  2003, pp. 18 - 24  и  J.  
J offe, ThePerilsofSoftPower, N ew York Times Maga zine, Ma y 1 4,  2006. доступно на :  http://
www.nytimes.com/2006/05/14/magaz in e/14wwln_lede .html?_ r= 1&page wanted=print&oref 
=slogin (приступљено 12.04.2010. г одине)
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јед не др жа ве, та ко и ње ну еко ном ску ја чи ну. Рас ко рак из ме ђу ова 
два зна че ња ме ке мо ћи не ки ауто ри те же да пре вла да ју ис ти ца њем 
нео п ход но сти раз ли ко ва ња из во ра од по на ша ња, па ме ку моћ из-
јед на ча ва ју са ње ним ти пич ним из во ри ма.14) Ко ли ко је не ка др жа ва 
моћ на ме ри се ти ме са ко ли ко из во ра мо ћи рас по ла же. И без тих 
из во ра ње на моћ не мо же да бу де оства ре на. Ова кон цеп ци ја и вој-
ну и еко ном ску моћ свр ста ва у ка те го ри ју твр де мо ћи. Ме ђу тим, 
по сто је и дру га чи ја схва та ња по ко ји ма вој на сна га јед не др жа ве 
чи ни оштру или на сил нич ку моћ, док еко ном ска моћ пред ста вља 
ле пљи ву моћ. 15) За то се еко ном ска моћ не свр ста ва ни у ка те го-
ри ју твр де, али ни у ка те го ри ју ме ке мо ћи. Изо ло ва на еко ном ска 
моћ, без по мо ћи дру гих ди мен зи ја мо ћи, не мо же би ти де ло твор-
на, а у при лог то ме на во де се при ме ри ме ке мо ћи у ме ђу на род ним 
си сте ми ма то ком XIX и XX ве ка ко ји су би ли за сно ва ни нај пре 
на бри тан ском, а за тим и на аме рич ком вођ ству. Оба ова си сте ма 
ис ти ца ла су у пр ви план сло бо ду и еко ном ски ли бе ра ли зам, али 
су исто вре ме но би ли по др жа ни вој ном си лом. Али, у исто ри ји 
ме ђу на род них од но са по сто је и при ме ри ка да вој на и еко ном ска 
моћ ни су про из во ди ле ме ку моћ. До бар при мер за то је на ци стич ка 
Не мач ка. Та ко ђе, по сто је и при ме ри да са мо по сто ја ње еко ном ске 
мо ћи ни је пре ра ста ло у ме ку моћ што по ка зу је при мер Ја па на на-
кон Дру гог свет ског ра та. Та ко еко ном ска моћ ко ја ни је по др жа на 
вој ном и ин сти ту ци о нал ном мо ћи не мо же при ву ћи дру ге зе мље и 
не мо же чи ни ти ме ку моћ. Са ма еко ном ска моћ, пре ма овим схва-
та њи ма, мо же би ти део ка ко кон цеп та ме ке мо ћи, та ко и кон цеп та 
твр де мо ћи у за ви сно сти од окол но сти у ко ји ма се оства ру је.   

Упра во ово раз ли ко ва ње ис ти че кон цеп ци ја ме ког и твр дог 
ко ри шће ња мо ћи.16) Она на во ди да кул ту ра, иде о ло ги ја и си стем 
вред но сти, као тра ди ци о нал ни из во ри ме ке мо ћи, мо гу би ти ко ри-
шће ни и као сред ство при ну де, док вој ска и еко но ми ја мо гу би ти 
упо тре бље ни ра ди при вла че ња. Та ко др жа ва чи ја је вој на си ла из-
во је ва ла по бе ду мо же пред ста вља ти маг нет за при вла че ње не ких 
дру гих др жа ва, ко је ће же ле ти раз вој вој не, по ли тич ке, али и еко-
ном ске са рад ње са њом.  С дру ге стра не, агре сив но про па ги ра ње 
соп стве ног си сте ма вред но сти или кам па ње пу тем ме ди ја усме ре-
не про тив дру гих др жа ва, иако из вор има ју у ме кој мо ћи мо гу пред-
ста вља ти озби љан ме ђу на род ни при ти сак на др жа ву ко ја је обје кат 

14)   J. S. Ny e, исто

15)   W. R. Mea d,  America’sStickyPower, F oreign  Policy,  Ma rch/April 2 004, pp.   46 -5 0

16)  M.  Li,  Softpower:China’semergingstrategyininternationalpolitics, Lexington Bo oks, A 
d ivision  of Row man & Littlefield  Pub lishers, Inc, Lanham, 2009, стр. 7 
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та квих кам па ња. Ме ђу тим, ако др жа ва на ис пра ван на чин ко ри сти 
из во ре мо ћи ко ји ма рас по ла же од кул ту ре, еко но ми је до по ли тич-
ких про гра ма да би обез бе ди ла до бро би ти сво јим гра ђа ни ма, дру ге 
др жа ве ће је ува жа ти. Та ко ђе, ако др жа ва ко ри сти из во ре мо ћи на 
раз бо рит, при ље жан и уви ђа јан на чин у од но си ма са дру гим др жа-
ва ма, и про мо ви ше по ли ти ку до бра у ме ђу на род ним од но си ма то 
ће јој обез бе ди ти по што ва ње и при ја тељ ство дру гих др жа ва. И ако 
др жа ва има спо соб ност да да је пред ло ге у ме ђу на род ним ин сти ту-
ци ја ма ко је ће оста так ме ђу на род не за јед ни це сма тра ти пра вед ним 
и ко ри сним, он да ће то про из во ди ти ње ну моћ. По на ша ње др жа ве 
по прет ход но на ве де ним обра сци ма тво ри ће ње ну моћ у ме ђу на-
род ним од но си ма, и би ће из вор ње ног угле да и до брог ими џа. 

И спо соб ност сје ди ња ва ња раз ли чи тих из во ра мо ћи не дав но 
је по ста ла ва жан део спољ не по ли ти ке. Она из ви ре из мо гућ но сти 
спа ја ња твр де и ме ке мо ћи на нај по вољ ни ји на чин, ка ко би се до би-
ла по бед нич ка стра те ги ја,17) и озна ча ва се као му дра моћ18). Му дра 
моћ тре ба да по мог не др жа ва ма да на нај бо љи на чин оства ре свој 
на ци о нал ни ин те рес у ме ђу на род ним од но си ма, а де ло твор ност 
но вих ди мен зи ја мо ћи по ве зу је се са спо соб но сти ма у во ђе њу др-
жа ве. 

На Слици2 при ка за но је ко је спо соб но сти тре ба да по се ду је 
вођ ство др жа ве ка ко би на нај бо љи на чин ко ри сти ло но ве ди мен-
зи је мо ћи. Та ко је за ко ри шће ње ме ке мо ћи нај бит ни је по се до ва-
ти емо ци о нал ну ин те ли ген ци ју, спо соб ност ко му ни ка ци је и има ти 
ви зи о нар ске од ли ке, док је за ко ри шће ње ору ђа твр де мо ћи нај-
ва жни је по се до ва ти ор га ни за ци о ну уме шност и све оне ка рак те-
ри сти ке ко је је за успе шну вла да ви ну пре по ру чу је ма ки ја ве ли зам. 
За де ло твор ност му дре мо ћи нај ва жни је је по се до ва ти спо соб ност 
кон тек сту ал не ин те ли ген ци је.19)

17) J. S. Nye, In Mideast, The Goal is Smart Power,  Boston Globe, Avgust 19, 2008, доступно 
на: www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2006/08/19/in_mideast_
the_goal_is_smart_power/, (приступљено 2. априла 2010. године)

18)   Концеп т м уд ре мо ћи при ву као је  па жњу светс ке   јавности ка да  га је акт уе лни амер ич ки 
 државни секретар,  Х илари  Клинто н, неко лико пут а употре бил а ток ом говора у Сена ту  
1 2.  јануара  200 9.  г одине:  “Миморамодакористимооноштосеназивамудроммоћи-
читавспектарсредставакојасунамнарасполагању,оддипломатије,економије,војне
силе,политике,праваикултуре,бирајућиправосредство,иликомбинацијусредстава,
за сваку ситуацију понаособ са којом се суочавамо. Уз мудру моћ, дипломатија ће
постатипредстражасопљнеполитике.”; The New  Yo rk Times, SenateConfirmationHe-
aring:HillaryClinton, January  13, 2009, д ос тупно на: http://www.ny times.com/2009/0 1/13/
us/ pol itics/13text-clinton.html?pagewanted=1&_r=1 (приступљено 20. априла 2010. 
године)

19)  J. S. Nye, ThePowerstoLead, Oxford University Press  Inc,  New York, 2008,  стр. 83
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Слика2:Способностиувођењу
везанезамеку,тврдуимудрумоћ

Из вор: J. S. Nye, ThePowerstoLead,Ox ford 
University Press,  New York, 2008, стр. 83

Кон тек сту ал на ин те ли ген ци ја, пред ста вља не по сред ну спо-
соб ност уви ђа ња и опа жа ња, ко ја по ма же у ства ра њу стра те ги ја и 
так ти ка за про на ла же ње нај бо љег ре ше ња у нај ра зли чи ти јим мо-
гу ћим си ту а ци ја ма. Ка да је моћ др жа ве у пи та њу, кон тек сту ал на 
ин те ли ген ци ја тре ба да по мог не раз у ме ва њу сва ке ди мен зи је мо ћи 
по је ди нач но, мо гућ но сти њи хо вог об је ди ња ва ња, али и њи хо вих 
до ме та.20) При то ме тре ба има ти на уму да се трој ство кон тек сту ал-
не ин те ли ген ци је са сто ји од не по сред ног уви ђа ња по жељ не бу дућ-
но сти др жа ве, пре по зна ва ња нај зна чај ни јих до га ђа ја из ње не про-
шло сти и опа жа ња про мен љи вих чи ни ла ца у са да шњо сти.21) Тај 
кон цепт, зах те ва раз у ме ва ње две ди мен зи је: уну тра шњег окру же ња 

20) J. S. Nye, Contextual Intelligence and the Next President, The Huffington Post, March 11, 
2008,  доступно на: http://www.huffingtonpost.com/joseph-nye/contextual-intelligence-
a_b_89359.html (приступљено 12. априла 2010. године)

21)  M. Kutz, TowardaConceptualModelofContextualIntelligence:ATransferableLeadership
Construct, Leadership Review, Kravis Leadership Institute, Claremont McKenna College, 
Vol. 8, Winter 2008, pp 18-31
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ко је чи не ста во ви, ве ро ва ња и пред ра су де ко је по сто је о тре нут ној 
си ту а ци ји, и спољ ног окру же ња ко је је по сле ди ца оно га што дру ге 
др жа ве чи не или но се са со бом. Обе ове ди мен зи је мо ра ју се до-
во ди ти у ве зу са по ли тич ким, со ци јал ним и кул тур ним са др жа јем.

Нај ва жни је ве шти не и спо соб но сти кон тек сту ал не ин те ли-
ген ци је др жав ног вођ ства тре ба да укљу чу ју све сност ва жно сти 
ко ју има бу дућ ност, ути цај ност, дру штве ну од го вор ност, кри тич ко 
раз ми шља ње, спо соб ност гра ђе ња са гла сја,  за го ва ра ње про ме на 
од ко јих ће ве ћи на има ти до бро бит, раз у ме ва ње раз ли чи тих кул-
тур них и вред но сних ста ја ли шта, и не при стра сно опа жа ње чи ње-
нич ног ста ња. Има ју ћи то на уму, мо же се ре ћи да је за деј ство 
му дре мо ћи од нај ве ћег зна ча ја има ти осе ћај за по ли тич ке, еко ном-
ске, дру штве не и тех но ло шке по ја ве, да је му дра моћ спо соб ност 
про це не окру же ња у да том тре нут ку, али и чи ни лац раз ли ко ва ња 
из ме ђу успе ха и не у спе ха.22)

НОВЕДИМЕНЗИЈЕМОЋИИИМИЏДРЖАВЕ

Свет тра ди ци о нал не мо ћи др жа ва за сни вао се на то ме чи ја 
вој на си ла или еко ном ска моћ мо гу од не ти пре ва гу. У раз до бљу 
ин тер не та, ко му ни ка ци ја, са те лит ских те ле ви зи ја и ин фор ма тич-
ких тех но ло ги ја то чи ја стра на при че ће од не ти пре ва гу до би ја 
исту ва жност као и то чи ја вој ска ће по бе ди ти на бо ји шту.23) За то 
спо соб ност  раз у ме ва ња си ту а ци је и упра вља ња ин фор ма ци ја ма 
пред ста вља из у зет но ва жну ди мен зи ју мо ћи сва ке др жа ве. Ни ка да 
ра ни је у ме ђу на род ним од но си ма имиџ др жа ва ни је има ло то ли ки 
зна чај, а због сре ди шње уло ге ме ди ја  у са вре ме ном све ту ње го ва 
из град ња из јед на ча ва се са из град њом мо ћи.24) За то спо соб ност из-
град ње, очу ва ње и уна пре ђе ња ими џа др жа ве пред ста вља ју из раз 
ње не мо ћи у ме ђу на род ним од но си ма.

Др жа ве се за свој имиџ „так ми че” не са мо са дру гим др жа-
ва ма, већ и са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, при вред ним ор га ни-
за ци ја ма ко је по слу ју у ви ше зе ма ља, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, 
те же ћи да га уна пре де. Ши ре ње ста во ва јед не др жа ве у свет ском 

22)  Види: A. Mayo, N. Nohria,  InTheirTime:TheGreatestBusinessLeadersoftheTwentieth
Century, Harvard Business Press, Boston, 2005

23)  J. Whitney interviews J. S. Nye,HowSoftisaSmart, Guernica - magazine of art and politics, 
October 2008,  доступно на: www.guernicamag.com/interviews/777/how_soft_is_smart_1/,  
(приступљено: 7.априла 2010. године)

24)  M. Castells, TheRiseoftheNetworkSociety-TheInformationAge:Economy,Societyand
Culture,Volume1, Wiley-Blackwell; 2nd edition, Oxford, 2000, стр. 476
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ин фор ма ци о ном про сто ру прет по ста вља да чак и спор на, али емо-
ци о нал но до па дљи ва ми шље ња и ста во ви о “на ци о нал ном ин те ре-
су” ако су ускла ђе ни са не ком уни вер зал ном вред но шћу мо гу за-
до би ти по ве ре ње ме ђу на род не јав но сти.25) А то по ве ре ње ства ра ће 
до бар имиџ. Нај де ло твор ни ји при ступ у по ли тич кој стра те ги ји на 
ме ђу на род ном пла ну за то је онај ко ји на ци о нал не по ли ти ке пред-
ста вља као по ли ти ке ко је обез бе ђу ју не ко свет ско до бро, при че му 
је му дро рас по ла га ње и спа ја ње рас по ло жи вих сред ста ва од кључ-
не ва жно сти.26) 

Др жа ве, као и при вред не ор га ни за ци је, ко ри сте но ве ди мен-
зи је мо ћи не са мо ка ко би се јав но сти пред ста ви ле у нај бо љем све-
тлу, већ и ка ко би оства ри ле сво је ин те ре се, али и ка ко би про ме-
ни ле увре же на ми шље ња и пред ра су де у ме ђу на род ној и до ма ћој 
јав но сти. На Слици3 при ка зан је од нос ко ји се ус по ста вља из ме ђу 
др жа ве, но вих ди мен зи ја мо ћи и јав но сти.
Слика3:Односимиџадржавеиновихдимензијањенемоћи

Из вор: аутор пре ма Y. Fan, Soft Po wer and Na tion Bran ding, Bru-
nel Bu si ness School Re se arch Pa pers, 2007, до ступ но на: http://bu-
ra.bru nel.ac.uk/bit stre am/2438/1863/4/Soft%2BPo wer%2BCh.pdf
Др жа ве су пред мет опа жа ња дру гих др жа ва, њи хо вих гра ђа-

на, ме ђу на род них ор га ни за ци ја, при вред них ор га ни за ци ја ко је по-

25)  A. Chong, ForeignPolicy inGlobalInformationSpace:ActualizingSoftPower, Palgrave 
Mcacmillan, New York, 2007, стр. 56

26)  A. Chong, наведено дело, стр. 75
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слу ју у ви ше др жа ва, не вла ди них ор га ни за ци ја и ме ди ја без об зи ра 
на то во де ли или не ра чу на о свом ими џу. Та ко ђе, и ста нов ни ци 
јед не др жа ве, при вред не ор га ни за ци је ко је у њој по слу ју, ме ди ји, 
раз ли чи ти дру штве ни сло је ви и гру пе има ју од ре ђе ну сли ку о сво-
јој др жа ви. Те две сли ке, ко је не мо ра ју, и нај че шће ни су исто вет не, 
чи не тре нут ни имиџ др жа ве. Ако др жа ва же ли да га про ме ни, без 
об зи ра на то да ли се ра ди о ло шем ими џу ко ји је по сле ди ца не до-
вољ не ин фор ми са но сти, пред ра су да или про па ган де, по треб но је 
да на јав ност де лу је ме ком и му дом мо ћи. Ре зул тат тог про це са, ако 
је спро ве ден на ва љан на чин, би ће но ви, по же љан имиџ др жа ве. 

Слика4:Чиниоцикојиутичунаимиџдржаве

Из вор: аутор пре ма D. Ke ith,NationalBranding:Concepts,Issu-
es,Practice,But ter worth-He i ne mann, Ox ford, 2007

Сам по јам ими џа др жа ве нај че шће се де фи ни ше као све у-
куп ност опи сних, ин фор ма тив них и чи ње нич них уве ре ња и са зна-
ња о др жа ви ко ја не ко по се ду је.27) Та ко ђе, имиџ др жа ве пред ста вља 
и скуп свих оних емо тив них и естет ских ква ли те та по пут ис ку ства, 
ве ро ва ња, иде ја, се ћа ња и ути са ка ко је не ко има о од ре ђе ној др жа-
ви.28) Имиџ др жа ве са сто ји се као што је на зна че но на Слици4 од 

27)  I. M. Martin, S. Eroglu, MeasuringaMulti-DimensionalConstruct:CountryImage, Journal 
of Business Research, Vol. 28, No.3, 1993, pp. 191-210

28)  P. Kotler,Marketing PlacesEurope:HowtoAttractInvestments,Industries,Residentsand
Visitors toCities,Communities,RegionsandNations inEurope, Financial Times Manage-
ment, 2nd edition, London, 1999, стр. 205
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раз ли чи тих чи ни ла ца. Сва ка ко је лич но ис ку ство, од но сно не по-
сред но упо зна ва ње од ре ђе не др жа ве и ути сак ко је се том при ли ком 
тво ри од нај ве ћег зна ча ја. Имиџ др жа ве ства ра се и усме ним пре да-
њем, од но сно при ча ма ко је се од дру гих чу ју о од ре ђе ној др жа ви. 
Он се на ла зи под ути ца јем не са мо про мо тив них де лат но сти ко је 
во де по је ди не др жа ве, већ и под ути ца јем пред ра су да ко ји се о од-
ре ђе ним др жа ва ма фор ми ра ју. На ње га сна жан ути цај оства ру ју из-
ве шта ва ње ме ди ја,  уну тра шња и спољ на по ли ти ка, ње на кул ту ра 
и тра ди ци ја, нај зна чај ни ји из во зни про из во ди др жа ве, по на ша ње 
ње них ста нов ни ка то ком бо рав ка у ино стран ству, ис так ну те лич-
но сти из те др жа ве од на уч ни ка до спор ти ста и глу ма ца.

Му дре др жа ве тру де се да гра де свој имиџ на исти на чин на 
ко ји то чи не му дре при вред не ор га ни за ци је.29) Др жа ве се, ме ђу тим, 
за раз ли ку од при вред них ор га ни за ци ја, са сто је од мно штва сре-
ди шта мо ћи и ин те ре сних гру па ко је за сту па ју раз ли чи те по тре бе 
у дру штву, па је с тим у ве зи њен имиџ не са мо сло же ни ји, већ је 
њим и те же упра вља ти. Слич но ими џу при вред них ор га ни за ци ја, 
и имиџ др жа ве се гра ди, еко ном ским тер ми ни ма ре че но, на чи ни-
о ци ма као што су  по ве ре ње и за до вољ ство „по тро ша ча“, та ко да 
се по ли тич ке на у ке мо ра ју ин те ре со ва ти за то ка ко „про из вод“ др-
жа ве учи ни ти што при влач ни јим за „ку по ви ну“.30) При то ме је од 
су штин ске ва жно сти да та „ку по ви на“ ства ра ко рист за еко но ми ју 
др жа ве и да пру жа до бро ње ним ста нов ни ци ма. 

Ме ђу тим, по што ве ћи на зе ма ља ну ди на „про да ју“ слич не 
вр сте „про из во да“, од те ри то ри је, при род них бо гат ста ва и ле по та, 
ин фра струк ту ре, обра зо ва ног ста нов ни штва, по ли тич ког и прав-
ног си сте ма, све оне мо ра ју се так ми чи ти за на кло ност, па жњу, 
при вла че ње ула га ња, по се ти ла ца и соп стве ну по ли тич ку моћ на 
ме ђу на род ној по зор ни ци. Др жа ва ко ја ни је пре по зна тљи ва, ко ја се 
ни по че му по себ ном се не из два ја од дру гих зе ма ља на и ла зи на ве-
ли ке те шко ће да на се бе скре не па жњу, ка ко у по ли тич ком, та ко и у 
еко ном ском сми слу. То зна чи да та ква др жа ва не по се ду је моћ при-
вла че ња дру гих. За то је имиџ др жа ве уско по ве зан са ње ном ме ком 
мо ћи и пред но сти ма ко је она по се ду је у од но су на дру ге др жа ве. 31) 

Исто та ко, имиџ др жа ве тре ба да бу де за сно ван и на му дрој 
мо ћи, од но сно спо соб но сти не са мо да се раз ли чи те ди мен зи је мо-

29) P. V. Ham, TheRiseoftheBrandState:ThePostmodernPoliticsofImageandReputation, 
Foreign Affairs, Vol. 80, No. 5, October 2001, pp. 2-6

30) P. V. Ham, PlaceBranding:TheStateoftheArt, The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, Vol. 616, No. 1, 2008, pp. 126-149

31) S. Anholt, CompetitiveIdentity:TheNewBrandManagementforNations,CitiesandRegions, 
Palgrave Macmillan, New York, 2007, стр. 124
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ћи об је ди њу ју, већ и да се раз у ме сре ди на у ко јој се имиџ др жа ве 
гра ди ка ко би се на нај де ло твор ни ји на чин скре ну ла па жњу јав-
но сти на по стиг ну ћа др жа ве и њи хов ква ли тет. Др жа ва ко ја гра ди 
соп стве ни имиџ без опа жа ња и раз у ме ва ња окол но сти у ко ји ма се 
тај про цес од ви ја, за не ма ру ју ћи сво ју про шлост и без соп стве не 
ду го роч не ви зи је за бу дућ ност, не ће по сти ћи циљ. Учи нак ње них 
на по ра не ће би ти но ви, по жељ ни имиџ, већ се мо же до го ди ти да 
ти на по ри бу ду по гре шно про ту ма че ни и схва ће ни у јав но сти. За 
та кве др жа ве мо же се ре ћи да не по се ду ју му дру моћ. 

Про цес бри жљи вог не го ва ња ими џа др жа ве се у на уч ној ли-
те ра ту ри у по след ној де це ни ји све че шће, не са мо на За па ду, већ 
ши ром све та, чак и у Ру си ји и Ки ни, озна ча ва као брен ди ра ње др-
жа ве (енг. nationbranding). С об зи ром да је бренд32) тер мин ко ји се 
пре вас ход но ко ри сти у мар ке тин гу, по сто је у по је ди ним кру го ви ма 
от по ри ње го вом пре но ше њу у дру ге на у ке, па и у област по ли ти-
ко ло ги је. Тер ми ни ко ји га мо гу за ме ни ти су мар ке тинг те ри то ри је, 
мар ке тинг ме ста, ме ђу на род ни по ли тич ки мар ке тинг, упра вља ње 
угле дом др жа ве или кон ку рент ни иден ти тет др жа ве.33) Без об зи ра 
на то ко ји је од на ве де них тер ми на у упо тре би, реч је о кон цеп ту у 
ко ме на ци о нал ни иден ти тет и од ли ке по је ди не др жа ве би ва ју тре-
ти ра ни као сво је вр стан про из вод ко ји се те жи обо га ти ти по себ ним 
свој стви ма ка ко би пред ста вљао пред ност или до да ну вред ност др-
жа ве у ме ђу на род ним од но си ма34), и ка ко би моћ др жа ве на осно-
ву то га ја ча ла.  На ци о нал ни иден ти тет и од ли ке по је ди не др жа ве 
има ју пр вен стве ну ва жност за овај кон цепт, иако се у то ме огле да 
јед на од про ти ву реч но сти гло ба ли за ци је. Раз ли чи то сти из ме ђу по-
је ди них др жа ва и ме ђу соб но раз ли ко ва ње по је ди них на ци о нал них 
иден ти те та око сни ца су за успех, од но сно раз вој за сно ван на на ци-

32)  Бренд (brand) је енглеска реч, која се првенствено користи у економским наукама, 
односно у маркетингу, а чије је изворно значење ознака, марка или жиг. У већини 
светских језика користи се у свом изворном облику.  Према Д. А. Акеру бренд је 
вишедимензионална комбинација функционалних, емоционалних, односних и 
стратешких чинилаца који заједно творе јединствени скуп асоцијација у свести односне 
јавности (D. A. Aaker, BuildingStrongBrands, Free Press, New York, 1996, стр. 68)

33)  Види: S. Anholt, Competitive Identity:The New Brand Management for Nations, Cities
andRegions, Palgrave Macmillan, New York, 2007, P. Kotler, MarketingPlaces Europe:
How toAttract Investments, Industries,ResidentsandVisitors toCities,Communities,Re-
gionsandNationsinEurope, Financial Times Management, 2nd edition, London, 1999, А. 
П. Панкрухин, Маркетингтерриторий, Логос, Москвa, 2002, P. Temporal, Brandingin
Asia, Revised edition, Wiley, Hoboken, 2001,  H. H. Sun, InternationalPoliticalMarketing:
ACaseStudyofitsApplicationinChina, Journal of Public Affairs, Vol. 7, No. 4, 2007, pp. 
331-340

34)   S. Anholt, наведено дело, стр. 127
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о нал ним по себ но сти ма и пред но сти ма пред ста вља кључ успе шне 
при ме не у овог кон цеп та.35)

Вла сти др жа ве мо ра ју из гра ди ти стра те ги ју за сно ва ну на 
спа ја њу тра ди ци о нал них ме то да ди пло ма ти је, ме наџ мен та и мар-
ке тин шких ору ђа ко ји ма ће се про ме ни ти до та да шње опа жа ње од-
ре ђе не др жа ве, ако же ле да ство ре пре по зна тљив имиџ и уна пре-
ди ле соп стве ни углед,. То ком овог про це са имиџ др жа ве се ства ра, 
пра ти, про це њу је и њи ме се де лат но упра вља с ци љем да се по бољ-
ша или уна пре ди углед др жа ве у циљ ној јав но сти.36)  

По ја ва да др жа ве бри ну о уна пре ђе њу соп стве не пре по зна-
тљи во сти, ими џа и угле да не пред ста вља но ви ну у ме ђу на род ним 
од но си ма. То ком исто ри је мо же се из дво ји ти не ко ли ко при ме ра др-
жа ва ко је су свом ими џу при да ва ле из у зе тан зна чај.37) Ме ђу тим, у 
сми слу од ви ја ња овог про це са пре ма са вре ме ним стра те ги ја ма он 
се мо же пра ти ти тек у по след ње две де це ни је. На ци о нал не про-
гра ме уна пре ђе ња соп стве ног ими џа да нас спро во ди, од но сно при-
пре ма ве ли ки број др жа ва на свим кон ти нен ти ма, ко је су раз ли чи-
те по по ли тич кој и еко ном ској сна зи, ве ли чи ни те ри то ри је, об ли ку 
дру штве ног и по ли тич ког уре ђе ња, ци ви ли за циј ским и кул тур но-
тра ди ци о нал ним ми ље и ма. За овај про цес ма ње је ва жно с ко ли ком 
тра ди ци о нал ном мо ћи рас по ла же не ка др жа ва, већ се по ка зу је од 
су штин ске ва жно сти то ко ли ке су ње не мо гућ но сти ме ре не у но-
вим ди мен зи ја ма мо ћи - ме кој и му дрој. 

Ка да су зе мље у раз во ју у пи та њу, у ко је спа да и Ср би ја, оне 
на сто је да уна пре де свој имиџ ка ко би се што успе шни је укљу чи-
ле у са вре ме не ме ђу на род не то ко ве. При то ме се на во ди не ко ли ко 
ци ље ва ко ји се же ле по сти ћи спро во ђе њем овог про це са: из град ња 
ме ђу на род не ве ро до стој но сти, ве ћи при ступ свет ском тр жи шту, 
по ве ћа ње сте пе на по ве ре ња ула га ча ка пи та ла,  раст при ли ва од 
из во за и ту ри зма, ја ча ње спо соб но сти да др жа ва по бе ди об ла сне 
и свет ске так ма це у све ту по сло ва ња и од бра ни соп стве но тр жи-
ште за до ма ће при вред не ор га ни за ци је, ја ча ње ста бил но сти на ци-
о нал не ва лу те, при вла че ње на да ре них љу ди, струч ња ка, на уч ни ка 
и сту де на та из ино стран ства, под сти ца ње ме ђу на род не са рад ње, 
по ве ћа ње ме ђу на род ног по ли тич ког ути ца ја, про ме на не га тив них 
ста во ва или ома ло ва жа ва ња др жа ве у ме ђу на род ној јав но сти, по-

35)  M. Porter, CompetitiveAdvantageofNations, The Free Press New York:, 1998, стр 19.

36)  Y. Fan,BandingtheNation:WhatisBeingBranded?, Journal of Vacation Marketing,12:1, 
2006, pp. 5-14

37)  Таквим државама, између осталог, могу се сматрати Атина, Рим, Византија, Млетачка 
република, Шпанија, Француска, Велика Британија, СССР и САД 
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ди за ње на ци о нал ног по но са, са мо по у зда ња и од луч но сти.38) За то 
уна пре ђе ње ими џа др жа ве мо же да се по сма тра као ула га ње ко је 
ће до не ти бо љу бу дућ ност.39)  

СТРАТЕГИЈАУНАПРЕЂЕЊАИМИЏАДРЖАВЕ

Раз ви је не др жа ве већ су пре по зна тљи ве на ме ђу на род ној 
по зор ни ци по сво јим уре ђе ним по ли тич ким и еко ном ским си сте-
ми ма, тех нич ко-тех но ло шким до стиг ну ћи ма, раз во ју на у ке. За 
нај при влач ни је ту ри стич ке де сти на ци је ве зу је се од ре ђе ни до бро 
пре по зна тљив имиџ. Ве ћи на др жа ва ко је су из не дри ле не ке од нај-
ве ћих ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа и кул тур них тво ре ви на не ма ју 
про блем са сво јом пре по зна тљи во шћу. Са пре по зна ва њем у ме-
ђу на род ној јав но сти про блем не ма ју ни под руч ја све та и др жа ве 
ко је су по при ште су ко ба и рат них деј ста ва. Ме ђу тим, ни је сва ко 
пре по зна ва ње осно ва за из град њу до брог ими џа. Исто та ко, јед ном 
ство рен или за слу жен до бар имиџ не тра је веч но. За то др жа ве раз-
ви ја ју раз ли чи те стра те ги је ка ко би одр жа ва ле до бар ими џа ко ји су 
сте кле, или ка ко би га уна пре ди ле, од но сно ме ња ле.

Др жа ве свој имиџ, пре ма ми шље њу не ких ауто ра40), мо гу да 
ства ра ју на три на чи на – пре ма сво јим исто риј ским вред но сти ма, 
кул тур ном на сле ђу, при род ним бо гат стви ма, слав ним љу ди ма, или 
кроз из град њу и уна пре ђе ње пре по зна тљи во сти од ре ђе не ка те го-
ри је про из во да и услу га, од но сно на по и сто ве ћи ва њу са од ре ђе ним 
на чи ном жи во та јед но га или ви ше гло бал них по тро шач ких сег ме-
на та.

Ства ра ње ими џа др жа ве на исто риј ским вред но сти ма, кул-
тур ном на сле ђу, при род ним бо гат стви ма, слав ним љу ди ма и њи-
хо вим до при но си ма у пот пу но сти не мо гу при ме њи ва ти све др жа-
ве. Јед ном ство рен ова кав имиџ др жа ве по том се пре но си на све 
оста ле ви до ве ње не ко му ни ка ци је са јав но шћу, укљу чу ју ћи ту и 
про из во де и услу ге ко је она ну ди свет ском тр жи шту.  С дру ге стра-
не, по је ди не др жа ве упра во пре по зна тљи вост од ре ђе них ка те го ри-
ја сво јих про из во да и услу га ко ри сте ка ко би гра ди ле сво ју пре-

38) Упореди са: D. Keith, Nationalbranding:Concepts, issues,Practice, Butterworth-Heine-
mann, Oxford, 2007  и P. Temporal, Branding inAsia,  Revised Edition, Wiley, Hoboken, 
2001

39) S. Anholt, BrandNewJustice:HowBrandingPlacesandProductsCanHelptheDeveloping
World, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005, стр. 1

40) Упореди са: T. Kesić, S. Piri Rajh, G. Vlašić, CountryBrandingasaGlobalCompetitive
MarketingStrategy, 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Com-
petitive Advantage”, Zagreb, 2004
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по зна тљи вост уоп ште. При то ме се њи хов имиџ гра ди на осно ву 
ква ли те та про из во да ко ји до ла зе из те др жа ве, или се имиџ др жа ве 
по ве зу је са по је ди ним свој стви ма не ке ка те го ри је про из во да по ко-
ји ма је она већ пре по зна тљи ва. Та ко ђе, имиџ др жа ве мо же би ти за-
сно ван на од ре ђе ном на чи ну жи во тајед ног или ви ше по тро шач ких 
сег ме на та у све ту. Овај на чин ства ра ња ими џа да је др жа ви нај ве ћу 
мо гућ ност за сје ди ња ва ње број них про из во да и услу га, при род них 
и исто риј ски вред но сти, по зна тих љу ди, умет но сти и кул ту ре у це-
ло ви ту сли ку о др жа ви и мо гућ ност за до бру про ђу ње них про из-
во да и услу га на свет ском тр жи шту, али и про ход ност за иде је, но-
ви не и про на ла ске ко ји по ти чу из те др жа ве, као и ње не при род не, 
ет но и кул тур не вред но сти.

Раз ви је не др жа ве има ју ве ли ку пред ност у од но су на оне ко је 
тек те же то ме да до стиг ну од ре ђе ни сте пен бла го ста ња, и у од но су 
на не раз ви је не др жа ве. Др жа ве у раз во ју и оне ко је се мо гу озна-
чи ти као не раз ви је не су сре ћу се или са про бле мом да ме ђу на род-
на јав ност не ма до вољ но ин фор ма ци ја о њи ма, или да ни по че му 
по себ ном ни су пре по зна тљи ве, од но сно да су опа же не на лош или 
по гре шан на чин. Те по ја ве, из ме ђу оста лог, су о ча ва ју их са про бле-
мом про ђе њи хо вих про из во да на ино стра ним тр жи шти ма и оне 
оста ју ус кра ће не за зна чај на сред ства по осно ву ме ђу на род не тр-
го ви не. 

Стра те ги ја из град ње и уна пре ђе ња ими џа др жа ве под ра зу-
ме ва из град њу ствар не, так ми чар ски ори јен ти са не и на иза зо ви ма 
вре ме на уте ме ље не ви зи је јед не др жа ве41), ко ја мо ра би ти по др жа-
на и обо га ћи ва на кроз сва ки акт ко му ни ка ци је из ме ђу те др жа ве 
и остат ка све та. Та стра те ги ја, ако је до бро са чи ње на, ства ра по-
ве ре ње ме ђу ста нов ни ци ма те др жа ве и тво ри по што ва ње у ино-
стран ству. Пла ни ра ње јед не та кве стра те ги је зах те ва уса гла ша ва ње 
по ли тич ких сна га и она мо ра би ти спро ве де на у са рад њи вла сти са 
еко но ми сти ма, пла но ви ма еко ном ског и дру штве ног раз во ја, нај-
зна чај ни јим до ма ћим при вред ним ор га ни за ци ја ма, ин сти ту ци ја ма, 
ме сним и об ла сним вла сти ма, ци вил ним дру штвом, тр го вин ским 
удру же њи ма, ту ри стич ким ор га ни за ци ја ма и ста нов ни штвом.42) 
Иден ти фи ко ва ти мо гу ће из во ре но вих ди мен зи ја мо ћи и има ти на 
уму пред но сти и огра ни че ња ко ја сва ка од ди мен зи ја мо ћи но си са 
со бом нео п ход но је при ли ком из ра де та кве стра те ги је, јер са мо на 
тај на чин по сто ји мо гућ ност да се озна че оне сна ге јед не др жа ве по 
ко ји ма она тре ба да бу де пре по зна тљи ва.

41)  S. Anholt, Brand New Justice: HowBrandingPlacesandProductsCanHelptheDeveloping
World, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005, стр. 11 и 12

42)  S. Anholt, наведено дело, стр. 16
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Стра те ги ја из град ње и уна пре ђе ња ими џа др жа ве мо же се 
те ме љи ти на мо де лу ко ји је при ка зан на Слици5. Тај мо дел по чи ва 
на пет ко ра ка - уте ме ље њу стра те ги је, ис тра жи ва њи ма за по тре бе 
стра те ги је, обра зо ва њу кон ку рент ног иден ти те та др жа ве, пла ни ра-
њу и спро во ђе њу нео п ход них пла но ва. 43)

Слика5:Моделстратегијеунапређењаимиџадржаве

Из вор: аутор пре ма T. Mo i la nen, S. Ra i ni sto, HowtoBrandNa-
tions,CitiesandDestinations-APlanningBookforPlaceBran-

ding,Pal gra ve Mac mil lan, Hampshi re, 2009, стр. 148  
Пр ви ко рак под ра зу ме ва утвр ђи ва ње по ли тич ког, прав ног и 

ор га ни за ци о ног окви ра за про цес ства ра ња или уна пре ђе ња ими-
џа др жа ве. У овом ко ра ку нео п ход но је ја сно пој ми ти шта се кроз 
овај про цес же ли по сти ћи. За то тре ба ко ри сти ти све рас по ло жи ве 
из во ре му дре мо ћи у јед ној др жа ви. Кључ но је раз у ме ти окол но сти 
на уну тра шњем и ме ђу на род ном пла ну у ко ји ма се за по чи ње са 
ства ра њем ова кве јед не стра те ги је, по зна ва ти прет ње и шан се из 
окру же ња, али и спо зна ти соп стве не ја ке и сла бе стра не. У овом 
ко ра ку оба вља се нај ши ра рас пра ва на на ци о нал ном ни воу ко ја 
тре ба да укљу чи пред став ни ке вла сти, струч ња ке, јав ност, ме ди-
је, при вред не ор га ни за ци је, удру же ња при вред ни ка. Та ко ђе, у овом 
ко ра ку се обра зу ју нео п ход не уста но ве ко је ће над гле да ти и ускла-
ђи ва ти спро во ђе ње стра те ги је и од ре ђу ју оне ко је ће ту стра те ги ју 
спро во ди ти. 

Дру ги ко рак се са сто ји од спро во ђе ња ис црп ног ис тра жи ва-
ња на не ко ли ко ни воа. Спро во ди се ква ли та тив но и кван ти та тив но 

43)  T. Moilanen, S. Rainisto,  HowtoBrandNations,CitiesandDestinations-APlanningBook
forPlaceBranding, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2009, стр. 148 
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мар ке тинг ис тра жи ва ње, али и ис тра жи ва ње до ма ћег и ме ђу на род-
ног јав ног мне ња ка ко би се утвр дио тре нут ни имиџ  др жа ве  и  
од ре ди ле  циљ не  гру пе  на  ко је ће по себ но би ти усме ре на ко му-
ни ка ци ја. 

Тре ћи ко рак под ра зу ме ва обра зо ва ње кон ку рент ног иден ти-
те та др жа ве на осно ву из ву че них за кљу ча ка из спро ве де них ис тра-
жи ва ња, из бор чи ни ла ца од нај ве ћег зна ча ја за иден ти тет др жа ве, 
са ве то ва ње са струч ња ци ма из раз ли чи тих обла сти и  про ве ру ва-
ља но сти на чи ње них из бо ра. 

У на ред ном че твр том ко ра ку ства ра се по ред зва нич не и до-
дат на на ци о нал на ви зу ел на сим бо ли ка, пра ви мо дел об је ди ња ва ња 
раз ли чи тих чи ни ла ца ко ји тре ба да до при не су бо љем ими џу др жа-
ве, од кул ту ре и ту ри зма до из во за и де ла ња вла сти, пра ве пла но ви 
ко му ни ка ци је и по зи ци о ни ра ња.

Пе ти ко рак про це са уна пре ђе ња ими џа др жа ве са сто ји се 
од при ме не са чи ње них пла но ва. При то ме тре ба има ти на уму да 
стра те ги ја уна пре ђе ња ими џа др жа ве тек сред њо роч но по сма тра но 
мо же да ти пр ве учин ке, а да је за пот пу ну про ме ну ими џа др жа ве 
по треб но и по не ко ли ко де це ни ја. 44)

ЗАКЉУЧАК

У са вре ме ном све ту по сто ји ма ли број др жа ва за ко је се с 
пра вом мо же твр ди ти да по се ду ју твр ду моћ. Ме ђу тим, с дру ге 
стра не ско ро сва ка др жа ва по се ду је низ исто риј ских, тра ди ци о нал-
них, кул тур них, ге о граф ских и људ ских раз ли чи то сти ко је мо же да 
пре тво ри у сво је пред но сти у од но су на дру ге др жа ве. Овај кон-
цепт тим пре по ста је зна ча јан јер свет ску еко но ми ју све ви ше за ни-
ма ју услу ге, и ин те лек ту ал на сво ји на, а раз ли чи тост че сто до би ја 
пре и мућ ство над из вр сно шћу. Људ ски ка пи тал по ста је ви ше не го 
ика да пре кључ ни чи ни лац у еко ном ском на прет ку, а не до ста так 
тра ди ци о нал них тр жи шних пред но сти ма ња је пре пре ка еко ном-
ском раз во ју не го што је то био слу чај у про шло сти. 45) 

44)  Најупечатљивији пример међу европским земљама које су успеле да промене свој имиџ 
је Шпанија након Франкове смрти 1975. године. Некада сиромашна јужноевропска 
земља,  која је носила печат фашистичког режима и диктатуре, данас представља 
државу која се опажа као модерна, са значајним учешћем индустрије и туризма у бруто 
домаћем производу, чија кулутра и национални идентитет имају препознатљивост 
широм планете. 

45)  S. Anholt, Competitive Identity:TheNewBrandManagement forNations,CitiesandRe-
gions, Palgrave Macmillan, New York, 2007, стр. 113
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Ср би ја по тра ди ци о нал ним ди мен зи ја ма мо ћи, од но сно ве-
ли чи ни те ри то ри је, бро ју ста нов ни ка, при род ним бо гат стви ма, 
вој ној сна зи, сте пе ну раз ви је но сти еко но ми је и тех но ло шком ни-
воу раз во ја, спа да у гру пу зе ма ља за ко је се не мо же ре ћи да по-
се ду ју твр ду моћ. Са око 7,4 ми ли о на ста нов ни ка, бру то до ма ћим 
про из во дом од око 50 ми ли јар ди до ла ра у 2008. го ди ни и 0,20 од сто 
уче шћа у свет ској тр го вин ској раз ме ни46), по сма тра но без те ри то-
ри је Ко со ва и Ме то хи је, Ср би ја не пред ста вља др жа ву од ве ли ког 
еко ном ског зна ча ја на свет ском и европ ском ни воу. У две нај зна-
чај ни је сту ди је ко је се го ди шње об ја вљу ју, а ба ве се ме ђу на род ном 
кон ку рент но шћу, из ве шта ју Свет ске бан ке Ду инг би знис (Doing
Business) и Гло бал ном из ве шта ју о кон ку рент но сти Свет ског еко-
ном ског фо ру ма, Ср би ја ни је до би ла до бре оце не, узи ма ју ћи у об-
зир не са мо под руч је Сред ње и Ис точ не Евро пе, већ по сма тра но и 
ме ђу зе мља ма За пад ног Бал ка на. На ли сти ко ју чи ни 181 др жа ва у 
из ве шта ју Свет ске бан ке пре ма мо гућ но сти ма за по сло ва ње Ср би-
ја се на ла зи на 94. ме сту.47) Има ју ћи на уму да је про сеч но ме сто 
ко је су сред ње е вроп ске и ис точ но е вроп ске др жа ве у том из ве шта ју 
за у зе ле 53. ме сто, по ло жај Ср би је сва ка ко не мо же би ти за до во ља-
ва ју ћи. Ни пре ма по да ци ма Гло бал ног из ве шта ја о кон ку рент но сти 
Ср би ја ни је ни шта бо ље оце ње на. Ме ђу 133 др жа ве ко је су оце њи-
ва не Ср би ја се на ла зи на 93. ме сту.48) 

У Ср би ји 80 од сто ра ста бру то до ма ћег про из во да у зад њих 
пет го ди на оства ру ју три при вред не гра не, тр го ви на, фи нан сиј ске 
услу ге, те ле ко му ни ка ци је и тран спорт, док по сма тра но у про цен-
ти ма срп ски из воз чи не ин ду стриј ски са 24 од сто и пре храм бе ни 
про из во ди са 11 од сто.49) Ме ђу тим, Ср би ји на европ ском и свет-
ском тр жи шту не до ста је пре по зна тљи вост по овим вр ста ма про-
из во да. По себ но то ва жи за про из во де пре храм бе не ин ду стри је, 
јер не по сто ји на ци о нал но пре по зна тљи ви про из вод Ср би је у овој 
обла сти на свет ском тр жи шту, ко ји има тра ди ци ју, а ко ји је с дру ге 

46) The World Bank Group, Serbia - Country Report, доступно на: www.worldbank.rs/WB-
SITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/SERBIAEXTN/0contentMDK:20630647~men
uPK:300911~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:300904,00.html (приступљено: 15. 
априла 2010. године)

47) The World Bank Group, DoingBusiness2009Report , доступно  на: www.doingbusiness.
org/ExploreEconomies/?economyid=206 (приступљено: 15. априла 2010. године)

48) World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009–2010, доступно на: 
www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm 
(приступљено: 19. априла 2010. године)

49) The World Bank Group, DoingBusiness2009Report , доступно  на: www.worldbank.rs/WB-
SITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/SERBIAEXTN/0contentMDK:20630647~men
uPK:300911~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:300904,00.html (приступљено: 15. 
априла 2010. године)



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.77-104.

96

стра не до бро ди зај ни ран, и ко ји би до при но сио ства ра њу бо љег 
ими џа Ср би је. 

Не што бо љу по зи ци ју за у зи ма Ср би ја ако се по сма тра ју но ве 
ди мен зи је мо ћи. Пре ма ква ли те ту здрав ства и основ ног обра зо ва-
ња Ср би ја је на 46. ме сту пре ма Гло бал ном из ве шта ју о кон ку рент-
но сти, на 43. по на уч ном обра зо ва њу у ма те ма тич ким и при род ним 
на у ка ма, а по ква ли те ту на уч но-ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја на 
54. ме сту. Зна чај но ло ши је је оце њен си стем ви со ког обра зо ва ња, 
по ко ме је Ср би ја на 71. ме сту. Ови по да ци тим пре пред ста вља-
ју успех, ако се има на уму да се у Ср би ји из два ја све га 0,3 од-
сто бру то до ма ћег про из во да за на у ку и тех но ло ги ју, иако је Са вет 
Евро пе још мар та 2000. го ди не упу тио по зив др жа ва ма чла ни ца ма 
да се из два ја ња у ову свр ху по ве ћа ју са 1,9 на три од сто бру то до-
ма ћег про из во да за кључ но са 2010. го ди ном. Осим то га, у Ср би ји 
не ма ни др жав них, ни при ват них круп них ула га ња у на уч ну ин фра-
струк ту ру, рас по ла же се скром ном осно вом од око 10.000 на уч них 
рад ни ка, сла бим ве за ма са ме ђу на род ним на уч ним ин сти ту ци ја ма, 
из о ста ју др жав ни под сти ца ји раз во ју до ма ће тех но ло ги је, за јед-
нич ки јав но-при ват ни на ступ пре ма обла сти на у ке и тех но ло ги је, 
но ви си стем ви со ког обра зо ва ња не пред ви ђа зна чај на сред ства за 
пост ди плом ске сту ди је.50) Та ква си ту а ци ја до при но си то ме да на да-
ре ни по је дин ци Ср би ју не пре по зна ју као од ре ди ште за свој жи вот 
и рад, а Ср би ја се не кре ће у прав цу у ко ме су кре ну ле др жа ве ко је 
свој раз вој же ле да ства ра ју на зна њу, на у ци, про на ла сци ма и са-
вре ме ним тех но ло ги ја ма.

Кул ту ра, исто ри ја и тра ди ци ја та ко ђе пред ста вља ју зна ча јан 
из вор мо ћи др жа ва у са вре ме ном све ту. До ма ћа кул тур на и исто-
риј ска ба шти на је за ма лу др жа ву ка ква је Ср би ја бо га та, али углав-
ном не пре по зна та као та ква у свет ским окви ри ма.  Она об у хва та 
ка ко пра и сто риј ско раз до бље, до ба Рим ског цар ства и Ви зан ти је, 
пра во слав но-хри шћан ску срп ску тра ди ци ју сред њег ве ка,  та ко и 
но во ве ков ни и са вре ме ни пе ри од.  Чак  се дам спо ме ни ка кул ту ре 
са те ри то ри је Ср би је, Гам зи град - Ро му ли ја на, Ста ри Рас са Со по-
ћа ни ма, Сту де ни ца, Пећ ка па три јар ши ја, Гра ча ни ца, цр ква Бо го ро-
ди це Ље ви шке и Де ча ни, упи са ни су на Ли сту свет ске кул тур не ба-
шти не УНЕ СКО-а. У окви ру УНЕ СКО про гра маПамћењесвета 
у Свет ски ре ги стар кул тур не до ку мен та ци о не ба шти не из Ср би је 
су упи са ни Ар хи ва Ни ко ле Те сле и Ми ро сла вље во је ван ђе ље. То 

50)  Министарство науке и технологије, Стратегија научног итехнолошког развојаРе-
публике Србије од 2010. до 2015. године, доступно на www.nauka.gov.rs/lat/index.
php?option=com_content&task=view&id=1067&Itemid=55 (приступљено: 21. априла 
2010. године)
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не про це њи во бо гат ство уз срп ски фол клор, му зи ку, књи жев ност, 
оби ча је, ве ру и умет ност пред ста вља до бар пред у слов ко ји Ср би-
ји мо же да оси гу ра пре по зна тљи вост. Ме ђу тим, реч је углав ном о 
„не ис при ча ној при чи“, бу ду ћи да ино стра ни  го сти тек от кри ва ју 
то бо гат ство или им је оно још увек не по зна то. У са вре ме ном све ту 
за ви сном од ме ди ја кул ту ра се пре тва ра у ме ку моћ тек по што се 
пред ста ви све ту на од го ва ра ју ћи на чин, ис при ча кроз жи во пи сне и 
при влач не при че и про из во де.  О срп ској исто ри ји и кул ту ри све-
до че и ње ни ве ли ка ни. У зва нич ној књи жи ци Ту ри стич ке ор га ни-
за ци ја Ср би је као та кве лич но сти у на у ци на во де се Ни ко ла Те сла, 
Ми хај ло Пу пин, Ми лу тин Ми лан ко вић, Ми ле ва Ма рић Ан штајн, 
Па вле Са вић, у књи жев но сти Iво Ан дрић, Ми лош Цр њан ски, Ме-
ша Се ли мо вић, Вас ко По па, Де сан ка Мак си мо вић, До бри ћа Ћо-
сић, Да ни ло Киш и Ми ло рад Па вић, док се у обла сти сли кар ства 
по ми њу Са ва Шу ма но вић, Пе тар Лу бар да, Ми лан Ко њо вић и Ми-
ле на Па вло вић Ба ри ли.  

При род не ле по те др жа ве има ју по себ ну уло гу у ње ној спо-
соб но сти при вла че ња, а ти ме и ства ра ња ње не укуп не мо ћи. Ср би ја 
се на ла зи у сре ди шњем де лу Бал кан ског по лу о стр ва, за у зи ма ју ћи 
из у зет но ва жан ге о стра те шки по ло жај на ме ђи не ко ли ко ци ви ли за-
ци ја и рас кр сни ци пу те ва из ме ђу ис то ка и за па да. На ње ној те ри-
то ри ји на ла зи се пет на ци о нал них пар ко ва, Ђер дап, Фру шка го ра, 
Ко па о ник, Шар пла ни на и Та ра, не ко ли ко пар ко ва при ро де од Го-
ли је, Ку чај ске пла ни не, Си ће вач ке кли су ре, Ста ре пла ни не, Па ли-
ћа, Зла ти бо ра до Зоб на ти це и Мо кре го ре. УНЕ СКО МАБ Са вет, је 
у окви ру про гра ма „Чо век и би ос фе ра“, део Пар ка при ро де Го ли ја 
про гла сио за Ре зер ват би ос фе ре Го ли ја - Сту де ни ца, док се Обед-
ска ба ра на ла зи на ли сти из у зет но зна чај них при род них ста ни шта 
УНЕ СКО-а. Ду нав, Ти са, Са ва, Дри на и Мо ра ва, бо гат ство тер мал-
ним во да ма, тра ди ци о нал не ба ње и ле чи ли шта да ју по себ не мо гућ-
но сти за ту ри зам. На свим по ме ну тим чи ни о ци ма, укљу чу ју ћи ту и 
ра зно ли ке се о ске кра јо ли ке од вој во ђан ских са ла ша до ива њич ких 
се ла, мо же се гра ди ти ту ри стич ка по ну да за сно ва на на еко ло ги ји, 
здра вљу и ре кре а ци ји. Али, упр кос по ма ци ма ко ји су учи ње ни по-
след њих го ди на, не ма све сти о Ср би ји на ме ђу на род ном пла ну као 
о ту ри стич ком од ре ди шту. Др жа ва не са мо да не ма пре по зна тљив 
ту ри стич ки иден ти тет и про из во де, већ се и у над ле жним ин сти ту-
ци ја ма51) не по ри че од су ство оп ште при хва ће не ви зи је на ци о нал-
ног ту ри зма. Ту ри стич ки сек тор, пре ма по сто је ћим по да ци ма, уче-

51)  Министарство економије и регионалног развоја, СтратегијаразвојатуризмауСрбији, 
доступно на: www.merr.gov.rs/dokumenti/?lang=lat, (приступљено: 21. априла 2010. 
године)
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ству је са све га 2,5 од сто у бру то до ма ћем про из во ду, што је да ле ко 
ис под мо гућ но сти ко ји ма др жа ва рас по ла же. Из о ста нак ства ра ња 
мо ћи Ср би је по пи та њу кул ту ре, тра ди ци је и ту ри зма од ра жа ва се 
и на то да др жа ва ни је пре по зна та ни од јед ног гло бал ног сег мен та 
по тро ша ча пре ма од ре ђе ном жи вот ном сти лу и си сте му вред но сти. 

На ин сти ту ци о нал ном и по ли тич ком пла ну по оце ни Фри дом 
ха у са (FreedomHouse) за 2009. го ди ну, Ср би ја спа да у ре ла тив но 
сло бод не зе мље по пи та њу по ли тич ких и гра ђан ских пра ва.  Имиџ 
сло бод не и ми ро љу би ве зе мље пред ста вља огром ну пред ност у 
оства ри ва њу спољ но пли тич ких ци ље ва и на ци о нал них ин те ре са. 
Та ко, из ме ђу оста лог, на ди пло мат ском пла ну опре де ље њем да пи-
та ње от це пље ња сво је ју жне по кра ји не, Ко со ва и Ме то хи је, ре ша ва 
мир ним пу тем Ср би ја те жи да бу де пре по зна та у ме ђу на род ној јав-
но сти као ми ро љу би ва др жа ва.

Ме ђу тим, ин сти ту ци о нал ни и по ли тич ки план пред ста вља ју 
исто вре ме но и ве ли ку пре пре ку бо љем ими џу др жа ве. Ср би ја спа-
да у оне др жа ве ко је не ма ју све о бу хват ну стра те ги ју не го ва ња свог 
ими џа ка ко у до ма ћој, та ко и ме ђу на род ној јав но сти. То не зна чи да 
о ими џу др жа ве не бри не ни јед на јав на ин сти ту ци ја, већ да се та-
ква по ли ти ка во ди спо ра дич но и не ус кла ђе но из не ко ли ко цен та ра, 
што че сто ша ље про ти ву реч ну по ру ку у јав ност. О то ме илу стра-
тив но го во ре и по да ци два тре нут нонај по зна ти ја по пи са ими џа 
др жа ва, Фју чр бранд по пис зе ма ља (FutureBrandCountryIndex)52) 
и Ан холт Џи еф Кеј по пис др жа ва брен до ва (TheAnholt-GfKRoper
NationBrandsIndex)53). Пр ви вред ну је имиџ др жа ве узи ма ју ћи у об-
зир чак три де сет ме ри ла од без бед но сти, по ли тич ких сло бо да, еко-
но ми је, мо гућ но сти за по сло ва ње, до при род них ле по та, кул ту ре, 
умет но сти, спор та, еко ло ги је, ср дач но сти ста нов ни штва и ква ли те-
та жи во та. На овој ли сти во де ћих пет ме ста у 2009. го ди ни за у зи-
ма ле су САД, Ка на да, Аустра ли ја, Но ви Зе ланд и Фран цу ска. Дру-
ги по пис са др жи оце њи ва ње у шест ка те го ри ја: углед, обра зо ва ње 
и при ја тељ ску на стро је ност ста нов ни штва, од ли ке вла сти и ње ну 
уме шност у во ђе њу по ли ти ке др жа ве, еко но ми ју пу тем про ђе до-
ма ћих про из во да и услу га на ме ђу на род ном тр жи шту, ту ри зам, на-
ци о нал ну ба шти ну, и при влач ност за ула га ње и до се ља ва ње. Ни на 
овом, као и на прет ход ном по пи су, Ср би ја ни је на шла сво је ме сто, 
иако су не ке су сед не и ис точ но е вроп ске др жа ве по пут Ма ђар ске, 
Ру му ни је, Хр ват ске, Пољ ске и Есто ни је со лид но по зи ци о ни ра не.

52) FutureBrand Country Index, www.futurebrand.com/think/reports-studies/cbi/2009/rankings/ 
(приступљено 18. априла 2010. године)

53) The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index, www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_
pam/nbi_index/index.en.html (приступљено 18. априла 2010. године)
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За раз ли ку од прет ход на два по пи са, Ист Вест свет ски по пис 
(EastWestGlobalIndex) пра ви ли сту на ко јој су 200 др жа ва и те ри-
то ри ја на пла не ти оце ње ни у скал ду са тим ка ко су то ком прет ход-
не го ди не о њи ма из ве шта ва ли свет ски ме ди ји. Овај по пис по чи ва 
на ко ри шће њу ме то де ана ли зе са др жа ја те ле ви зиј ских из ве шта ја, 
чла на ка у но ви на ма и ма га зи ни ма, и њи хо вом раз вр ста ва њу пре ма 
по зи тив ном, не у трал ном или не га тив ном то ну ко ји у њи ма пре о-
вла да ва. Ср би ја се, пре ма по да ци ма из овог по пи са за 2009. го ди ну, 
ко ја је у свет ским ме ди ји ма то ком 2009. го ди не би ла по ме ну та чак 
22.785 пу та,  дест пу та ви ше не го Цр на Го ра, пет пу та ви ше не го 
Сло ве ни ја и два пу та ви ше не го Ру му ни ја, на шла на 62. ме сту.  Ме-
ђу тим, збра ја њем по зи тив них, не у трал них и не га тив них то но ва у 
тим из ве шта ји ма укуп но ме сто Ср би је је 181, нај ло ши је од свих 
др жа ва у окру же њу.54) Ови по да ци ја сно го во ре да у глав ним свет-
ским ме ди ји ма по сто ји ја сна пре по зна тљи вост Ср би је, али, на жа-
лост, са не га тив ним пред зна ком. 

Ка ко би се по пра вио имиџ др жа ве то ком про те кле де це ни је 
учи ње ни су из ве сни на по ри у ин сти ту ци о нал ном сми слу, осни ва-
њем не ко ли ко те ла и ор га ни за ци ја ван Ми ни стар ства ино стра них 
по сло ва. Још 2001. го ди не осно ва на је Аген ци ја за стра на ула га ња 
и про мо ци ју из во за Ре пу бли ке Ср би је (СИ Е ПА) чи ји је за да так да 
по ма же срп ским пред у зе ћи ма да из ве зу што ви ше сво јих про из-
во да и услу га на ме ђу на род но тр жи ште. С дру ге стра не, пред ста-
вља њем мо гућ но сти за ула га ња и пру жа њем по мо ћи стра ним ин-
ве сти то ри ма да за поч ну по сло ва ње у Ср би ји, ова аген ци ја се тру ди 
да по ве ћа број ино стра них ула га ња у до ма ћу при вре ду. Бри гу о 
на ци о нал ном ими џу во де и Ми ни стар ство за еко но ми ју и ре ги о-
нал ни раз вој, и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је. Од не дав но на 
по пра вља њу ими џа Ср би је ра ди и 28 еко ном ских ди пло ма та ко ји 
тре ба да уна пре ђу ју срп ске при вред не ин те ре се. Ими џом др жа ве 
и ње го вим уна пре ђе њем тре бао је да се ба ви и Са вет за про мо ци-
ју Ср би је ко ји је од 2007. осно ван при Ми ни стар ству тр го ви не и 
услу га. Исто ми ни стар ство не дав но је за ду жи ло Ин сти тут еко ном-
ских на у ка у Бе о гра ду да из ра ди про је кат под на зи вом Изградњаи
позиционирањенационалногбрендаСрбије. 

Али, у овим слу ча је ви ма ра ди се о ак ци ја ма или ини ци ја ти-
ва ма ко је ни су ме ђу соб но ко ор ди ни ра не. Та ко ђе, уна пре ђе ње ими-
џа др жа ве не мо же би ти са мо ствар са мо јед ног или пар сег ме на та, 

54)  На овом попису Словенија је заузела 47, БЈР Македонија 54, Црна Гора 56, јужна 
покрајина Републике Србије Косово и Метохија 78, Хрватска 136, Бугарска 140, 
Мађарска 150, Албанија 155, Румунија 157, Грчка 170, а Босна и Херцеговина 180 
место; доступно на East West Communication, EastWestNationBrandingGlobal Index
2009, www.eastwestcoms.com/global.htm (приступљено: 22. априла 2010. године)
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ту ри зма, про мо ци је из во за или уна пре ђе ња по слов ног окру же ња, 
ства ра ња ра зно бој них сим бо ла, штам па ња про мо тив них књи жи ца 
или при ка зи ва ња про мо тив ног спо та у не ким гло бал ним ме ди ји ма. 
Оно мо ра би ти за сно ва но на је дин стве ној и све о бу хват ној стра те-
ги ји ко ја по чи ва на но вим ди мен зи ја ма мо ћи ко је Ср би ја мо же да 
ство ри или уна пре ди, и на срп ском на ци о нал ном иден ти те ту. Не 
ула зе ћи овај пут у ана ли зу срп ског на ци о нал ног иден ти те та тре ба 
ис та ћи са мо да без са гле да ва ња ње го вог исто риј ског са др жа ја и 
зах те ва ко је пред ње га по ста вља ју са вре ме ни про це си и трен до ви 
не ма успе шне из град ње ими џа Ср би је. Те жња за при хва та њем не-
ких ши рих и но ви јих иден ти те та ко је је ство ри ла гло ба ли за ци ја, 
са ма по се би не мо же да ство ри до бро. За по пра вља ње и уна пре ђе-
ње ими џа Ср би је основ ни услов је да се Ср би ја нај пре окре не са-
мој се би, са гле да у пот пу но сти сво ју тре нут ну по зи ци ју, пре по зна 
оно са чи ме рас по ла же, од ре ди пи та ња ко ја су од нај ве ће ва жно сти 
за на ци ју, и за поч не уну тра шњу из град њу др жа ве и при вре де уз 
по моћ свих сво јих дру штве них и ин те лек ту ал них мо гућ но сти. 

PredragD.Radojevic

THEIMPORTANCEOFNEWDIMENSIONS
OFPOWERFORTHEIMPROVEMENTOF

THESTATE:THECASEOFSERBIA

Summary
This pa per has a goal to mark new di men si ons of po wer as cru-

cial fac tors for na tion’s ima ge pro mo tion in mo dern glo ba li sed word, in 
which me dia play a cen tral ro le. Wit ho ut the de ve lop ment of the all-in-
clu si ve stra tegy, fo un ded on soft and smart po wer, and im ple men ta tion 
of well known mar ke ting and ma na ge ment to ols it is not pos si ble to 
cre a te and pro mo te ima ge of any na tion. Fi eld of new po wer di men-
sion gi ves a good op por tu nity for cre a tion and pro mo tion of ima ge of 
na ti ons which don’t ha ve tra di ti o nal po wer re sor ses, among which is 
Ser bia as well. By cre a tion and im ple men ta tion of this kind of stra tegy 
it is pos si ble  to ex ce ed li mits and pre ju di ces re la ted to cer tain na ti ons 
in in ter na ti o nal pu blic, which is pre re qu i si te for the ir jo i ning to mo dern 
in ter na ti o nal po li ti cal and eco no mi cal re la ti on ships. This is a re a son 
why na tion ima ge pro mo tion sho uld be seen as an in vest ment in bet ter 
fu tu re. In spi rit of that, na ti o nal iden tity and na tion’s dis tin cti ons ha ve 
fun da men tal im por tan ce, even tho ugh it is one of the con tra dic tion of 
glo ba li sa tion. 
Key words: po wer, ima ge, na tion, Ser bia, in ter na ti o nal re la ti ons, glo ba li sa tion
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Сажетак
Фо кус је на ис тра жи ва њу де ло ва ња но вих ме ди ја и тек тон-

ским по ре ме ћа ји ма уну тар струк ту ре но ви нар ских жан ро ва, по-
себ но ве сти. Тра ди ци о нал на кон цеп ци ја ауто ри та тив них ме ди ја 
по сте пе но се уру ша ва, ка рак тер дру штве них ели та и вр ше ња вла-
сти та ко ђе се ме ња, угро жа ва ју ћи гра ђан ску функ ци ју но ви нар ства. 
Но ви об ли ци ко му ни ка ци је упра вља ју ствар но шћу: ре ал на по ру ка 
се ме ња сли ком, кри тич ка ду би на – есте ти зо ва ном по вр ши ном, а 
ар гу мен та ци ја и ис тра жи вач ки не ми ри по вла че пред слат ко ре чи-
вим по ли тич ким уве ра ва њи ма, за ба вом и сен за ци ја ма. Огра ни че на 
па жња пу бли ке за си ћу је се нео гра ни че ним ко ли чи на ма ин фор ма-
ци ја, док усме ра ва ње са др жа ја у мул ти ме ди ји ма под при ти ском 
ди ги тал не ме три ке и на кло но сти пу бли ке про из во ди еко ном ски 
про мет и иде о ло шки ути цај, не за ви сно од јав ног ин те ре са. Моћ 
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упра вља ња се се ли ка ства ра њу и пре зен та ци ји до га ђа ја и ин фор-
ма ци ја, гра ђе њу дру штве них ве за и ла жне хо мо ге но сти као ма гло-
ви тих иде а ла јед на ко сти и за до вољ ства. Ди ги тал на ре во лу ци ја ме-
ња етич ку, по ли тич ку и ко му ни ко ло шку прак су, отва ра ју ћи но ву 
па ра диг му у бит ка ма за упра вља њем јав ним мне њем!
Кључ не ре чи: ве сти, ко му ни ка ци о ни про стор, ди ги та ли за ци ја,  но ви 

жур на ли зам, де мо крат ски де фи цит, јав но мне ње.
Ци ви ли за ци ја је са но вим ми ле ни ју мом кро чи ла на но ву те-

ри то ри ју, ура ња ју ћи у свет  ди ги тал них сли ка, СМС по ру ка, елек-
трон ских меј ло ва, ин тер нет пре тра га, Ју-тјуб ви део-се квен ци, 
Феј сбу ка и Тви те ра, да ун ло до ва ња и дру штве них мре жа, мул ти-
пли ку ју ћи ин фор ма тив но окру же ње и про из во де ћи но ве, ди ги тал-
не го ми ле. Свет је та ко нео сет но по стао за ро бље ник соп стве них 
тех но ло шких от кри ћа, за ве ден све при сут но шћу мо бил них те ле фо-
на, ин тер нет ко нек ци ја или ин тер ак тив них мул ти ме диј ских мре жа 
ко је пер ма нент ним ди ги тал ним ве за ма кре и ра ју но ве дру штве не 
на ви ке, по тре бе и ми шље ња. Ме диј ске сту ди је бр зо су се усме ри ле 
ка но вим ко му ни ка ци о ним то ко ви ма, њи хо вом исто риј ском и ин-
сти ту ци о нал ном кон тек сту,1)уоча ва ју ћи тран сфор ма ци ју мејнстрим 
ме ди ја и хе ге мо ни ју еко ном ске нео ли бе рал не па ра диг ме,2) али се 
вр ло ма ло ко му ни ко ло га при хва ти ло об ја шње ња тран сфор ма ци је 
но вин ских ве сти и ин тер пре та ци је ме диј ских са др жа ја.3) Ди ги тал-
ни ме ди ји про из во де ди ги тал не го ми ле, ме ња ју ћи тра ди ци о нал но 
струк ту и ра ње јав ног мне ња. При ват на ауто но ми ја гра ђа на ви ше 
ни је иста, јер са др жај пер со нал ног ра чу на ра у тре нут ку мо же по-
ста ти део ин фор ма ци о ног дру штва, док се лич ни про стор мул ти-
ме диј ским ко му ни ци ра њем де ли са ми ли о ни ма дру гих љу ди, ко ји 
сва ког тре нут ка мо гу да нам пре не су не што но во, дру га чи је, да нас 
под се те или опо ме ну на не што што смо за бо ра ви ли или мо жда хте-
ли да по ти сне мо из се ћа ња. Де мо крат ска за јед ни ца функ ци о ни ше 
под усло вом по сто ја ња сло бод них и јед на ких гра ђа на ко ји рав но-
прав но при ма ју и да ју ин фор ма ци је, при че му јав на сфе ра по сто ји 
као зо на по сре до ва ња из ме ђу вла сти и др жа ве. То ко ви ме диј ских 
по ру ка (ве сти, из ве шта ја, ре пор та жа, из ја ва, ко мен та ра...) бит но 
ути чу на кре и ра ње дру штве не ре ал но сти, при че му моћ ме ди ја по-
ста је све из ра же ни ја.   

Те о риј ска збу ње ност по сле ди ца је бур не и не пред ви ди ве 
при ро де ме диј ског де ло ва ња, ко ја по ред са др жај не и из ра жај не 

1)  Ви де ти Der vin&Hu e sca, 1997; Car pen ti er et al., 2003; Dow ning, 2004, итд.

2) Ви де ти Druc kman, 2004; Ha ber mas, 2005; Хадл, 2008, итд.

3) Ви де ти Qu inn, 2005; Za drayec, 2008; Po wers, 2009. итд. 
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струк ту ре под ра зу ме ва све бр же и уоч љи ви је гу бље ње вре мен-
ско-про стор них ди мен зи ја. Сна га ме ди ја по ста ла је ве ћа но ика да, 
јер је све број ни ји и раз ма же ни ји ауди то ри јум све ви ше пот па дао 
под ути цај ме диј ских тво ре ви на ко је су увек про из вод не чи јих ин-
те ре са. Мек до нал ди за ци ја дру штва, као све при су тан те о риј ски 
кон цепт,4) зна ча јан за бу ду ћа ис тра жи ва ња со ци о ло шких од но са, 
еви дент на је и у сфе ри ма сов ног ко му ни ци ра ња, ко је про то ком 
вре ме на до би ја ка рак те ри сти ке за пад них обра за ца вред но сти (де-
ло твор ност, ис пла ти вост, пред ви ди вост и кон тро лу), при ме ре но 
те о ри ји ра ци о на ли за ци је Мак са Ве бе ра. Мо гућ ност нео гра ни че ног 
бро ја ин фор ма ци ја при вид но је обо га ти ла број ни ауди то ри јум ме-
диј ских ве сти, али је пу бли ка убр зо уви де ла да кван ти тет са со бом 
но си мно штво кон фек циј ски уни си о них са др жа ја, бо гат ство истог 
ко је за си ћу је и оп те ре ћу је чо ве ко ва чу ла. Ако су у про шло сти ин-
фор ма ци је би ле рет кост са да су по ста ле део ме ћа ве ко ја сва ко днев-
но оба си па пла не ту (фе но мен ин фор ма циј ског овер ло у да или ин-
фор ма циј ског оби ља). Јед ном реч ју, све ви ше раз ли чи тих ме ди ја 
и ди фу зних ка на ла про из во ди све ви ше ре чи, сли ка и пред ста ва, 
при вла че ћи но ве ко му ни ка ци о не пу бли ке, али и фраг мен ту ју ћи их 
пре ма обла сти ма ин те ре со ва ња. Из бор ве сти и при вла че ње па жње 
по ста ју бит не ме диј ске ка те го ри је, док са вр ше не ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је раз ви ја ју до са да не по зна те од брам бе не фил те ре ауди-
то ри ју ма, ко ји у стра ху од ма ни пу ла тив но сти раз ви ја но ве об ли ке 
од бра не од ме диј ског по то па. Мо дел де ли бе ра тив не де мо кра ти је5) 
уте ме љен на про ход но сти ка на ла јав не сфе ре по ста је ди рект но за-
ви сан од из бо ра, вр сте и фор ма та ин фор ма ци ја, дис кур са и  се-
лек ци је по да та ка, чи ме по ли тич ки про стор и вре ме до би ја ју свој 
кон тек сту ал ни оквир. Пра ви ла игре на ме ћу хи је рар хиј ски над ре-
ђе ни за ступ ни ци јав них ин те ре са (по ли ти ча ри, по ли тич ке пар ти је, 
ин сти ту ци је, ак те ри ци вил ног дру штва и дру ги аген си), али не јед-
на ка ди стри бу ци ја еко ном ске и по ли тич ке мо ћи аде кват но се ре-
флек ту је и на обим и ква ли тет ме диј ских са др жа ја. 

Све са вр ше ни ји ме ди ји про из во де све не са вр ше ни је љу де 
ко ји ола ко при ма ју ћи сим бо лич ке по ру ке гра де свој свет, па ра лел-
ну ствар ност уте ме ље ну на мен тал ним сли ка ма ко је је ре пре зен-
ту ју. Ма сме диј ским ка на ли ма усме ра ва ју се то ко ви ве сти, за ба ве 
и про па ганд них зна че ња, на ме ћу по жељ на гле ди шта и до ми нант-

4) Шпе хар, П. (2010): „Мек до на ли зо ва на ре ли ги ја. При лог те о ри ји мек до на ли за ци је у 
по ли ти ко ло ги ји ре ли ги је“, Политикологијарелигије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и 
вер ску то ле ран ци ју, бр. 1, год. IV, Бе о град, стр. 118-130. 

5)  По јам Јир ге на Ха бер ма са, ко ји под њим под ра зу ме ва мо дел у ко јем се по ли тич ке од лу-
ке до но се процесимапреговарања,договарањаиубеђивања. Ауто ри у овом под руч ју 
пре по зна ју ва жност па ра диг ме ко му ни ка ци о ног де ло ва ња, као вр сте ме диј ске мо ћи и 
спе ци фич но но вог дру штве ног и кул тур ног ка пи та ла. 
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не пред ста ве, про мо ви шу ауто ри те ти, иде је и ак ту ел не вред но сти. 
Ако је у ан тич ком по ли су по је ди нац у ве ли кој ме ри за ви сио од це-
ли не, политеје, у вре ме ну не пред ви ди вих со ци јал них ре фор ми и 
гло ба ли за ци је на пи је де ста лу је све че шће уса мље ни по је ди нац, 
по хле пан, его и сти чан, нео пре зан и хе до ни стич ки ука лу пљен кон-
зу мент ме диј ских са др жа ја. Тра ди ци о нал ни мо дел жи вље ња ка-
рак те ри сти чан за прет ход не ве ко ве ко пер ни кан ски се пре о бра зио: 
тех но ло шка оп чи ње ност све лак ше за во ди ла ко вер ни ауди то ри јум, 
ко ји под при ти ском ко мер ци ја ли за ци је, пер со на ли за ци је, спек та-
ку ла ри за ци је и дра ма ти за ци је та бло и ди зу је јав ни про стор, аси ми-
лу ју ћи у се бе по ли тич ки и кул тур ни дис курс6). Пре оп те ре ће ност 
во ди ин фор ма циј ској дез о ри јен ти са но сти, не по у зда но сти, стре су, 
збу ње но сти, нео д луч но сти, па чак и из ра же ној ма ни пу ла тив но сти. 
При то ме, те рет тро шко ва про из вод ње и ко ри шће ња ин фор ма ци-
ја све че шће се пре ба цу је на ко ри сни ке, чи ја чул на огра ни че ност 
озна ча ва по че так сво је вр сне ме диј ске тр ке за па жњом и из бо ром. 
Да би до но си ли од лу ке љу ди мо ра ју би ти ин фор ми са ни, што зна чи 
да у про це си ма од лу чи ва ња ин фор ма ци је по ста ју те мељ ег зи сти-
ра ња. Моћ ме ди ја ви ше ни је у го во ре њу љу ди ма шта дамисле, већ 
у не при мет ном на ме та њу те ма, иде ја и ста во ва окојиматреба да 
раз ми шља ју. 

Иден ти фи ку ју ћи три вр сте од но са из ме ђу ме ди ја и по ли тич-
ког си сте ма,7) Де нис Мек Квејл по тен ци ра зна чај ме ди ја у из град-
њи јав ног про сто ра. Он жур на ли зам ви ди кроз уло ге надгледања 
(mo ni to ring ro le), са на гла ском на ука зи ва ње на до га ђа је и по ста-
вља ње днев ног ре да у јав ној де ба ти, подстицања (fa ci li ta ti ve ro le) 
где но ви нар ство по ма же де мо крат ско де ло ва ње и гра ђан ску пар ти-
ци па ци ју,  уло гу сарадње (col la bo ra ti ve ro le) у ко јој па три о ти зам, 
кул тур не и дру штве не иден ти фи ка ци је во де ка ко хе зи ји ме ди ја и 
вла де, и радикалну или критичку уло гу (ra di cal ro le), са из ра же-
но не при ја тељ ским ста вом но ви на ра, опре де ље них за ин те ре се 
су прот ста вље не вла сти ма. Циљ је про ме ни ти по на ша ње дру гих 
осо ба, та ко што се при вла че њем њи хо ве па жње про из во де од ре-
ђе ни ути ца ји и ефек ти. Оту да јав не ин фор ма ци је чи не су бјек тив ни 
исе чак ствар но сти чи јим пре но ше њем, раз ме ном или пре ћут ки ва-
њем об ли ку је мо јав ну сфе ру, ди на ми зи ра ју ћи је и кон стру и шу ћи 
пре ма се лек тив ним ме ха ни зми ма ме диј ске мо ћи. По ре дак исти не 

6) Ри јеч је, ако же ли те, о упра вља њу ин фор ма ци ја ма у ко јем но ви на ри и упра ва, и штам па 
и те ле ви зи ја, су де лу ју уто ли ко што им то омо гу ћу је да до би ју оноштожеле (Whi te, 
1992:3).

7)  По зна ти те о ре ти чар вр ши сле де ћу по де лу: либерални  (за сно ван на тр жи шту), демо-
кратско-корпоративни, у ко ме се ин тер вен ци јом вла де обез бе ђу ју ин те ре си гра ђа на 
и такмичарскиплурализам (ме диј ска по др шка па ра лел но сле ди струк ту ру по ли тич ке 
иде о ло ги је у дру штву). (2007:14)
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по чи ва на на ме та њу сим бо лич ких пред ста ва, но вој вр сти ду хов ног 
на си ља као дру штве ног иза зо ва, при че му маг нет но по ље до га ђа ја 
у јав ном про сто ру чи не јав не ин фор ма ци је, на чи ни њи хо ве пре зен-
та ци је и ма ни пу ла ци је8). 

По ла зе ћи од кон ста та ци је да је су шти на но ви нар ске во ка-
ци је по тра га за исти ном у ин фор ма ци ја ма од јав ног ин те ре са, ве-
сти у мо дер ној де мо кра ти ји би тре ба ле да има ју цен трал ну уло гу. 
Из да ва чи об ли ку ју кул тур но и ин фор ма тив но окру же ње у ко ме се 
од и гра ва ју де мо крат ски про це си, а ин фор ма ци је ко је ску пља ју, об-
ра ђу ју и ши ре чи не осно ву од лу ка, стра хо ва и пер цеп ци је гра ђа на, 
укљу чу ју ћи и по ве за ност са вла дом и оста лим јав ним ин сти ту ци-
ја ма. Са тог ста но ви шта, чи ни се да ди ги тал на ре во лу ци ја оја ча ва 
по зи ци ју гра ђа на и оства ри ва ње де мо крат ских про це са, бу ду ћи да 
ши ре ње ве сти, на ро чи то на ве бу и мул ти ме ди ји ма мо же да на го ве-
сти еру ди ги тал не ве ћи не у ко јој гра ђа ни има ју не над ма шив при-
ступ ве сти ма, ана ли зи и по да ци ма. Исто вре ме но, по јед но ста вљу је 
се про цес ску пља ња ве сти и чи ни лак шом ди рект на ко му ни ка ци ја 
са јав но иза бра ним пред став ни ци ма, док се на дру гој стра ни по-
ја вљу ју раз ли чи ти об ли ци и ини ци ја ти ве ал тер на тив них и ква зи 
ор га ни за ци ја ве сти.9) Ти ме се по твр ђу је да ди ги тал на ре во лу ци ја 
при ти ска кла сич не ме ди је, ко ји у тој дар ви нов ској бор би за оп ста-
нак мо гу да уни ште до ма шај и ефи ка сност њи хо ве основ не ко лек-
тив не гра ђан ске функ ци је. Прак са је по ка за ла да но ви ме ди ји не 
по ти ску ју сво је прет ход ни ке, већ их ап сор бу ју, укљу чу ју ћи екс пре-
сив не мо гућ но сти, али и про ши ру ју ћи их но вим ква ли те ти ма. 

У те о ри ји се ис кри ста ли са ло ста но ви ште да мул ти ме ди ји10) 
омо гу ћа ва ју сва ком по је дин цу или дру штве ној гру пи под јед на ке 
усло ве при сту па и јав ног из ра жа ва ња ми шље ња, прет по ста вља-
ју ћи са мо два пред у сло ва: при кљу че ност на мре жу и нео п ход ну 
ме диј ску пи сме ност. По је ди нац се та ко по ја вљу је су прот ста вљен 
нај моћ ни јим цен три ма у ма сов ном и вир ту ел ном ко му ни ци ра њу. 
И док је у ма сме диј ском дру штву јав ност ре ду ко ва на на тзв. во-

8) Са вре ме на ци ви ли за ци ја го то во и да не схва та да мо но пол у ства ра њу ду хов ног про-
сто ра да нас при па да ма сме ди ји ма, од но сно ко му ни ка циј ским им пе ри ја ма ко је сна жним 
тех но ло шким чу ди ма у на ше до мо ве уно се сли ке дру гих љу ди. Укидајућигеографску
дистанцу(свесетодешавапреднашимочима)ипсихичкуизолованост(мождаћемо
мибитиследећи),онипостепеноосвајајунашеслободе,алиимишљења,ставове,на-
вике,моделепонашања. (Јев то вић, Политикологијарелигије, 2007:102)

9)  www.myso ci ety.org

10)  Под овим пој мом ауто ри под ра зу ме ва ју би ло ко ји ме диј у ко ме су ин те гри са на два или 
ви ше об ли ка ко му ни ка ци је и по ја вљу ју се као плат фор ма кон вер ген ци је ме диј ских ин-
ду стри ја и ди ги тал них тех но ло ги ја. Мул ти ме ди ји, ме та ме ди ји или по ме ша ни ме ди ји 
омо гу ћа ва ју сва че ти ри Мек Квеј ло ва обра сца про то ка ин фор ма ци ја: ре ги стра ци ју, кон-
сул та ци је, ало ку ци ју и кон вер за ци ју.
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ђе мне ња, од но сно дру штве не ели те – ко је при ступ ма сме диј ском 
ком плек су као че твр тој вла сти ко ри сте из угла свог ин те ре са – до-
тле мул ти ме ди ји те о риј ски са др же зна чај не по тен ци ја ле за кон сти-
ту и са ње не за ви сне јав но сти и ар ти ку ли са ње аутен тич ног јав ног 
мне ња. Про ме не ко је сти жу у јав ни про стор са ди ги тал ном мре жом 
иза зи ва ју тек тон ске по ре ме ћа је за то што:

-  имају значајан потенцијал да опуномоће грађане, оне
смањујувероватноћудаћесе,кадгодизражавамосво-
јемишљење,десетакцензораумешатиданамналожи
штадакажемо,аштане;

- помажуграђанимадасе,коракпокорак,ослободеро-
баусеби,данегујуврлинедемократскогграђанствау
себи: разборитост, расуђивање, речитост, домишља-
тост,смелост,ослањањенасопственеснаге,осетљи-
востнамоћ,здравразум;

- обнављајустарумисаодаједецентрализацијавласти
понекаднајделотворнијилекзапревеликипровинцијали-
зам;

- елиминишепроблемнедоступностипостојећихмедија
масовногкомуницирањаидајесвакомграђанину,умоде-
лупосматрано,данесамоима,већијавноизразисоп-
ственомишљење.11)

Иако у сво јој уну тра шњој струк ту ри те о риј ски са др жи 
огром не де мо крат ске по тен ци ја ле, но ви жур на ли зам и са њим мул-
ти ме ди ји има ју и сво ју там ну стра ну, на ко ју је и у овим пи о нир-
ским вре ме ни ма па жњу скре ну ла – сва ко днев на прак са, укљу чу ју-
ћи де мо крат ски де фи цит као ко ла те рал ну ште ту.

Уто ли ко је од го вор на пи та ње – да ли ће про фе си о нал но 
но ви нар ство би ти по др жа но у бу дућ но сти? – од по себ ног зна ча-
ја, тим пре ка да се зна шта се све до га ђа на ак ту ел ном ме диј ском 
тр жи шту. Ка ко би сма њи ли тро шко ве из да ва чи спа ја ју сво ја до пи-
сни штва и би рое и по ку ша ва ју да до ка жу ка ко тех но ло ги ја ком би-
но ва на са ис ку сним но ви на ри ма и про ду же ним рад ним вре ме ном 
омо гу ћа ва про из во ђе ње обим ни јег са др жа ја за ве ћи број ме диј-
ских плат фор ми, са ма ње рад не сна ге. Шта се у та квом окру же њу 
де ша ва са кључ ним аспек ти ма ко лек тив не гра ђан ске функ ци је у 
ме ди ји ма, ка ко на ту функ ци ју ути че ди ги тал на ре во лу ци ја и ко-
ли ко је та чан ути сак да се ме диј ско тр жи ште по ме ра у сме ру ко ји 
про из во ди еле мен те демократског дефицита?  У том по ме ра њу од 
тра ди ци о нал не кон цеп ци је ауто ри та тив них ме ди ја ка не че му што 

11)  Кин Џ. (1995): Медијиидемократија, Фи лип Ви шњић, Бе о град, стр. 109-110
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је ве ће, не пот пу ни је и ра штр ка ни је као по жељ ни во ди чи мо гу да 
по слу же две ка те го ри је, уско ве за не са по твр ђе ним вред но сти ма 
но ви нар ске про фе си је: ква ли тет ве сти, њи хо ва тач ност и ду би на, 
на јед ној, и сен за ци о нал но из ве шта ва ње и ши ри со ци јал ни ри зи ци 
са из об ли ча ва њем ме ди ја, на дру гој стра ни.

ТРАНСФОРМАЦИЈАВЕСТИИ
ГРАЂАНСКАФУНКЦИЈАМЕДИЈА

У уну тра шњем би ћу мул ти ме ди ја ди ги тал на ре во лу ци ја про-
из во ди мно го број не по сле ди це, ко је се сво јом ло ги ком ре флек ту ју 
на јав ни про стор. Основ не ка рак те ри сти ке ових про це са мо гу се 
кла си фи ко ва ти у три гру пе:

- сма ње на па жња но ви на ра, ква ли те та про гра ма ра да на ве-
сти ма и угро жа ва ње тач но сти ве сти;

- кон ден зо ва ни при ступ по спе шу је по ти ски ва ње основ них 
чи ње ни ца и њи хо вог кон тек сту ал ног ту ма че ња у дру ги 
план, до пот пу не ели ми на ци је; и

- но во у сво је ни си стем ди ги тал них вред но сти оја ча ва сен-
за ци о на ли стич ки при ступ, огра ни ча ва де ба ту, а јав ност 
из ла же штет ним ве сти ма.

Кад је реч о пр вој гру пи ка рак те ри сти ка, не сум њи во је да 
је од у век по сто јао од ре ђе ни сте пен не са гла сја из ме ђу ре ал но сти 
до га ђа ја ко ји су вред ни да се об ја ве, и на чи на на ко ји су при ка за-
ни у ме ди ји ма. Са др жај ве сти – њи хо ва тач ност, ду би на и ши ри на 
– због то га је слу ча јан и ни кад ни је си гу ран. Или ка ко је то јед ном 
при ли ком за пи сао Алан Ру сбри гер „новинарствојеодувекбилове-
жбањеунесавршености“.12) Но ви не ко је сти жу до чи та о ца су „не-
потпуне,пренагљене,недовршене,погрешне,нетачнеуописивању
некихдогађајаокојимасмочулиупротекла24сата.Изобличене
суупркоснашимнапоримадаелиминишемопристрасности...Тоје
најбољештоможемодаурадимоподовимусловима“.13)На ста ри 
кор пус ка рак те ри за ци је, ко ја је на но ви нар ство гле да ла као на стал-
ну тен зи ју из ме ђу бр зи не и пре ци зно сти, до да та је те жња за ди ги-
тал ним успе хом, што је у зна чај ној ме ри тран сфор ми са ло ве шти ну 

12) Алан Ру сбри гер, бив ши глав ни уред ник ли ста Гар ди јан, са да шњи уред ник и не ка да-
шњи ко мен та тор Об сер ве ра, до пи сник лон дон ског Деј ли Њуз из Ва шинг то на, по ча-
сни док тор Лин колн и Кинг стон уни вер зи те та www.gu ar dian.co.uk/va lue/so ci a lu dit/
story/0,,1926199,00.html

13) Bro der S.D. (1981): BehindtheFrontPage:TheCandidLookHowtheNewsisMade, Si-
mon&Shu ster
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про фе си о нал ног но ви нар ства на на чин ко ји ће оста ви ти ду го тра јан 
дру штве ни и де мо крат ски ути цај: пре ци зност и ду би на но ви нар-
ства све ви ше и че шће су под на ле том ко мер ци јал ног так ми че ња 
и, услед то га, на сто ја ња из да ва ча да за др же по зи ци је уста но вље не 
у прет ход ној еко ном ској ери. У та квом еко ном ском и про фе си о-
нал ном окру же њу ску пља ње ве сти усту па ме сто об ра ди, па ко ва ње 
и до ста вља ње ве сти до би ја ју при о ри тет у од но су на са ку пља ње и 
про ве ру чи ње ни ца. Та кав раз вој ба ца сен ку на ствар ну тач ност ве-
сти, а као ко ла те рал на ште та по ја вљу је се – па жња но ви на ра и, за 
уз врат, њиховаспособностдаприступечињеницамаиконвертују
информацијеустварнупричу.14) По сле ди ца ова кве тран зи ци је је да 
се гре шке умно жа ва ју, но ви на ри их пра ве све ви ше и че шће, а оне 
се, због спон та не при ро де мул ти ме ди ја бр же ши ре. Ка да се јед ном 
де се, гре шке је у ова квим усло ви ма те же ис пра ви ти и до ла зи мо до 
по ра жа ва ју ће по ја ве: рефлектујесементалитетгомилекојипо-
стојикодмедија.15) Јав но мне ње би ва за ве де но, кри те ри ју ми вред-
но сти ве сти се сни жа ва ју, а мо гућ ност кон фли ка та уну тар дру штва 
ра сте. Нај ве ћа ште та од све га је да се гу би те мељ но, ис тра жи вач ки 
ду бин ско но ви нар ство!

Син дром ди ги тал них ве тро ка за и до ми на ци ја clickstream 
при сту па про во ци ра дру штве ну тран сфор ма ци ју ве сти ко ја на-
гла ша ва ње ну исто риј ски не пред ви ди ву и уче ста лу при ро ду, са 
крај њим ре зул та том да бр зи на по ста је це ње ни ја од тач но сти. За 
нај ве ћи број из да ва ча ва жно је да се хит но при ву че па жња пу бли-
ке пре ко што ви ше плат фор ми. Ге не рал но, про грам ра да ве сти 
све ви ше је под врг нут бр зим про ме на ма и ажу ри ра њу. „Основни
императивзабрзиномможедаимаозбиљанутицајнабилоко-
јистваранинтерес,безобзирадалијепричатачнаилиније“.16) 
(AlastairCampbell, се кре тар за штам пу То ни ја Бле ра). Ко ли ко је то 
по губ но и по пу бли ку и по њи хо ве ин те ре се по ка зу је ста ти сти ка: 
ко ли чи на жал би због не тач них ве сти уве ћа ла се 70 од сто у од но су 
на 1996. го ди ну; док је исте го ди не про сеч но би ло 55 од сто жал би 
због не тач но сти, у 2009. тај број по пео се на чак 79 од сто.17) На су-
прот ово ме је уред нич ка и ко мер ци јал на по бу да не ких из да ва ча да 
одр же тач ност и ква ли тет ве сти, има ју ћи у ви ду да је, ду го роч но 

14) Cur rah A. (2009): What’s Hap pe ning to Our News, Re u ters In sti tu te for the Study of Jo ur na-
lism, Uni ver sity of Ox ford    

15) www.te le graph.co.uk/new sto pics/de ba tes/2964722/Fal se-in ter net-ru mo urs-re cent-hig hlights.
html

16) Ho u se of Lords Se lect Com mit tee on Com mu ni ca ti ons (2008): The Ow ner ship of the News, 
vol 1, Re port, 30.

17)  Press Com pla ints Com mis sion (PCC), www.pcc.org.uk/an nu al re port/2009.html
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гле да но, у ин те ре су ме ди ја да са чу ва ју мо дел лич ног ре гу ли са ња 
про фе си о нал них стан дар да. Све ово по ка зу је да ће про блем ме-
диј ске тач но сти по ста ти сло же ни ји и спор ни ји што тр жи ште бу де 
агре сив ни је усме ра ва ло из во ре у ства ра ње мул ти ме ди јал ног са др-
жа ја. То ди рект но ин ду ку је опа сност од за та шка ва ња кон ку рен ци је 
и спрет но сти из да ва ча.

Дру га гру па ка рак те ри сти ка  ве зу је се за те мељ ни и не за ви-
сни са др жај но ви нар ства у ди ги тал ној ре во лу ци ји. Док мул ти ме-
ди јал ни по сао на ста вља не га тив но да ути че на па жњу но ви на ра, 
оста је ма ње вре ме на за јед но став но из ве шта ва ње и кон тек сту а ли-
за ци ју чи ње ни ца, до га ђа ја и при ча. За мно ге из да ва че, при ку пља ње 
ве сти са да по ста је пре ску по, а ди рект ни дру штве ни тро шак та кве 
вр сте штед ње је – гу би так ра зно ли ко сти. Због мањ ка со ци јал них 
и кул тур них ве за са ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма но ви на ри све 
ма ње успе ва ју да пре не су сло же ност при че, а уме сто јед но став ног 
ску пља ња и из ве шта ва ња о чи ње ни ца ма, но ва еко но ми ја ве сти у 
пр ви план из ба цу је ко мен та ре и ми шље ња. Из да ва чи су све усме-
ре ни ји ка пра вље њу сај то ва ко ји су во ђе ни ко мен та ри ма, усме ре-
ним на по пу лар не лич но сти и про ши ре ним од стра не пу бли ке.

Основ на гра ђан ска функ ци ја ме ди ја – да при ку пе ин фор ма-
ци је и ин фор ми шу дру штво – по сте пе но се за ме њу је уме ре ним, 
бла жим мо де лом ко ји за ви си од лич них ми шље ња ре ла тив но уске 
гру пе ко мен та то ра и но ви на ра. При че и до га ђа ји су све ви ше огр-
ну ти ве лом слав них лич но сти ка ко би се при ву кла па жња пу бли-
ке; по сте пе но, уз по моћ про фе си о нал них од но са са јав но шћу, спин 
мај сто ра. ло би ста и ко му ни ка ци ја са ме ди ји ма. За пра во, чи тав 
про блем се ма те ри ја ли зу је у ли ку дру штве не од го вор но сти ме ди-
ја. Шта им је свр ха, ако не да про из во де тач не чи ње ни це, на чи јој 
осно ви љу ди мо гу да за сни ва ју сво је де ба те? Или ка ко ка же Алан 
Русбригер, бив ши глав ни уред ник лон дон ског Гардијана „акоод-
махскочитенамишљењебезчињеница,онда једруштвоуопа-
сности“. Исти на је да су ко мен та то ри и њи хо ви про дук ти ко ри сни, 
бу ду ћи да пра ве лу пу кроз ко ју ко ри сни ци мо гу да ту ма че и схва те 
ве сти. Кон зу мен ти не оче ку ју са мо чи ње ни це, не го да им се да до 
зна ња шта се ми сли о тим чи ње ни ца ма.18) Ме ђу тим, кључ ни не до-
ста так у та квом успо ну ко мен та тор ства је – од го вор ност. Мно гим 
ко мен та то ри ма не до ста је од го вор ност по ве за на са јав ном функ ци-
јом, па се по ја вљу ју као чувариизмеђувестии јавности. Њи хо-
ви по те зи ди рект но об ли ку ју на чин на ко ји се при ка зу ју лич но сти, 

18) Loyd J. i Hob sbawm J. (2008): ThePowerofCommentariat, www.re u ter sin sti tu te.po li tics.
ox.ac.uk
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ор га ни за ци је и до га ђа ји, да би се под та квим ути ца јем ми шље ње 
пу бли ке про ме ни ло, за ви сно од то на и са др жа ја но ви нар ског ра да.

Дру га вр ста ште те у овим про це си ма је и па жња пу бли ке, 
кон зу ме на та ве сти. Основ не чи ње ни це и ин фор ма ци је о до га ђа-
ји ма гу ше се ка ко фо ни јом ко мен та ра и срод них ми шље ња ко ја 
из и ску ју па жњу, па се оне све те же на ла зе или по ста ју мут не и 
не ја сне. Огра ни че на па жња са вла ђу је се нео гра ни че ним ин фор-
ма ци ја ма. Сла бље ње гра ђан ске функ ци је ме ди ја по ја вљу је се као 
ре зул тан та ак ту ел них про це са тран зи ци је. Ка да се то ме при кљу чи 
уче ста ла по ја ва из ла га ња сен за ци о на ли стич ким са др жа ји ма пре-
пу ним штет них ин фор ма ци ја, он да се до ла зи до бит не по сле ди-
це – дез ин фор ми са не јав но сти. Сум њи ве тех ни ке ску пља ња ве сти 
и сен за ци о нал но из ве шта ва ње на мет ну ли су дру штву две круп не 
по сле ди це: ки да ње ве за из ме ђу ин сти ту ци ја дру штва и ме ди ја; и, 
огра ни ча ва ње јав не де ба те и дез ин фор ми са ње гра ђа на.

Ме ди ји има ју, те о риј ски гле да но, дру штве ну и де мо крат ску 
вред ност: по ма жу да се пре зен ти ра ју ин фор ма ци је и др же у ша ци 
моћ ни по је дин ци и ор га ни за ци је. С об зи ром на ова кав тран зи ци о-
ни смер, ве ћи део но вин ских при ча и са др жа ја иза бран је за јед нич-
ком од лу ком – го ми ле. Дру гим ре чи ма, огром на моћ ме ди ја у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва усме ре на је во љом ауди то ри ју ма (реј тин га). 
У том кон тек сту, еви дент не су три кључ не тач ке.19)

1) Пр ва и основ на област де мо крат ског од но са је свесенза-
ционалнијаприродаполитичкерепортажеиизвештаја. Са др жај 
по ли тич ке аген де вре ме ном се про ме нио, од оне ко ју дик ти ра ју 
вла да и пар ла мент у ко рист оне ко ју де фи ни ше ве за из ме ђу по тре-
ба ме ди ја за по ли тич ким са др жа јем и све ве ћа по тре ба по ли ти ча ра 
за ре пор та жом. Но ви на ри су да нас под при ти ском да на пра ве из ве-
шта је кра ћим и мо дер ним, спе ци фич ним за по сто је ћи ме диј: штам-
пу, ра дио или ТВ, плус веб из да ње. Сма њен је и број спе ци јал них 
по ли тич ких из ве шта ча, мно ги ко ји то ра де не ма ју нео п ход на зна ња 
ни ис ку ства у по кри ва њу по ли тич ких де ба та, па се из ве шта ва ње 
фо ку си ра кроз објек тив лич но сти – тре нут на бри га је „ко је до ле, 
ко је го ре, а из не на ђу ју ће је те шко да се до би ју ре пор та же о кључ-
ним про бле ми ма“. Ру тин ским пра ће њем и нај кон фликт ни јих до га-
ђа ја не ће се при ву ћи па жња пу бли ке!

2) Дру га кључ на тач ка је да политичарипостајусвеопрезни-
јиуинтеракцијисамедијима. Због тен ден ци је за сен за ци о на ли зо-
ва њем или из об ли ча ва њем, ме ди ји те шко до би ја ју јав не ко мен та ре  
и из ја ве од лич но сти са ви ших ни воа. Ка ри ки ра ње са го вор ни ка, 

19)  Lloyd J. (2004): WhattheMediaareDoingtoourPolitics, Con sta ble
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пер со на ли зо ва но пред ста вља ње, уз емо ци о нал ни на бој про мо ви-
шу ме диј ске лич но сти као при пад ни ке ели ти стич ких струк ту ра.  
Оту да из бе га ва ње но ви нар ских ка ме ра и ми кро фо на, док они ко-
ји ди рект но ко му ни ци ра ју са ме ди ји ма опре зно са оп шта ва ју сво је 
по ру ке и гра де соп стве ни про фил. Омек ша ва ње ин фор ма тив них 
са др жа ја (soft news) во ди та бло ид ном ин тер пре ти ра њу до га ђа ја за 
ко је ни су по треб ни ме диј ски про фе си о нал ци. Све то пред ста вља 
не га тив ни тренд, ко ји се у стру ци на зи ва и великимјавнимгубит-
ком.

3) Тре ћа кључ на тач ка је ве за на за по ја ву да економијаме-
дија, на ме ње на са жи ма њу по ли тич ких при ча у па кет на кло њен 
пу бли ци, одваја стварнеживотнепроблемеи питањаод замр-
шеностиполитичкихдебатаиполитичкеистраге. Сен за ци о на-
ли зам у ме ди ји ма не до при но си да се раз би стри или до не се од лу ка 
о сло же ним дру штве ним и еко ном ским пи та њи ма. Дра ма тич ност 
фор ма та ко ји пред ста вља до га ђај та ко ђе, му ти сли ку ствар но сти, 
јер под деј ством ис про во ци ра них емо ци ја пред ста ве им пло ди ра ју 
у мно штво кон тра дик тор них зна че ња. Та ко оно што се ни је до го-
ди ло по ста је ва жни је од оно га што је сте, до при но се ћи да љој збу-
ње но сти пу бли ке. Мон та жа кре и ра свест о до га ђа ју на на чин ко ји 
скре ће па жњу кон зу ме на та на оно што сма тра ва жним, док ин те рес 
ме диј ских про из во ђа ча објек ти ве јав не па жње по ме ра са јав ног ин-
те ре са на про сто ре при ват но сти. 

Усме ра ва ње са др жа ја у мул ти ме ди ји ма под при ти ском ди ги-
тал не ме три ке и на кло но сти пу бли ке про из во ди про мет и ути цај, 
не за ви сно од вред но сти ње ног јав ног ин те ре са. Та кав при ступ има 
тен ден ци ју да из ба ци зна чај не фи гу ре из дру штве ног и по ли тич-
ког спек тра, екс пли цит но по ка зу ју ћи на кло ност по пу ли стич ким 
три ви јал но сти ма. Не та ко дав но (1997.) су, пре ма ре зул та ти ма Gol-
dsmithsMediaResearchProgramme, при че о слав ним лич но сти ма 
из но си ле 17 од сто свих ве сти, што је чак шест од сто ви ше у од-
но су на да ле ку 1952. При то ме, по сто ји укла ња ње и пре па ки ва ње 
озбиљ них ве сти у оно што се одав но на зи ва инфозабава.20) За то се 
и до га ђа да су при че, ко је ис пу ња ва ју аген ду ве сти, че сто про же те 
ве ли ком ко ли чи ном не га тив но сти, сен за ци о на ли зма или пре ко ра, 
чи ме по ти ску ју и чи не не ја сним озбиљ не про бле ме и дез ин фор ми-
шу јав но мне ње.

20) www.gol dsmiths.ac.uk/me dia-re se arch-cen tre/me dia-ow ner ship.pdf
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ДЕМОКРАТСКИДЕФИЦИТУМУЛТИМЕДИЈИМА

Ви де ли смо већ да до ма шај ди ги тал не ре во лу ци је и про ме не 
у ин ду стри ји ве сти про во ци ра ју фун да мен тал не про ме не, ка ко у 
еко но ми ји и по ли ти ци та ко и у обла сти про фе си о нал ног но ви нар-
ства, озбиљ но угро жа ва ју ћи гра ђан ску функ ци ју ме ди ја. По сма-
тра ју ћи про блем са ста но ви шта јав не по ли ти ке, ак ту ел на прак са 
ши ром све та, по себ но на бри тан ском и аме рич ком ме диј ском тр-
жи шту агре сив но је на мет ну ла раз ми шља ње и тра же ње од го во ра 
на основ но пи та ње ко је да нас му чи мно ге у све ту ме ди ја, и то у 
два прав ца – ка ко сма њи ти де мо крат ски де фи цит ди ги тал но ин те-
гри са них ме ди ја: обез бе ђи ва њем фи нан сиј ске осно ве нео п ход не за 
ква ли тет но снаб де ва ње ве сти ма; и ства ра њем ин фор ми са них, ди-
ги тал но ком пе тент них и пи сме них гра ђа на.

Са мо не за ви сно, ба лан си ра но, по у зда но из ве шта ва ње, ко је је 
у ин те ре су пу бли ке ис пу ња ва гра ђан ску функ ци ју ме ди ја. Исто вре-
ме но, ни ка да у исто ри ји по је дин ци ни су има ли лак и брз при ступ 
та ко ве ли кој ко ли чи ни са др жа ја из ори ги нал них из во ра, што по-
тен ци јал но и те о риј ски по ка зу је да је та кав нет-ути цај пре под ло га 
за де мо крат ску сре ћу, не го за де мо крат ски де фи цит. Оту да, сле де ћа 
ге не ра ци ја мул ти ме ди ја мо же да по ста не истин ска бра на на ра ста-
ју ћој мре жи ква зи-про из во ђа ча ве сти, про сти ру ћи се од пре фи ње-
но сти ин ду стриј ског ком плек са упра вља ња јав но шћу до не ис ко-
ри шће не енер ги је гра ђан ског но ви нар ства. По себ ну пер спек ти ву, 
пре ма оце на ма струч ња ка, има ју „ди ги тал на си дра“, с об зи ром на 
њи хо ву спо соб ност да аку му ли ра ју до пун ски са др жај, ко ри сни ке 
и ре кла ме око сво јих брен до ва. Те о риј ски по год на осно ва за ста-
бил ну и ду го роч ну гра ђан ску функ ци ју ме ди ја ба зи ра се на ја сним 
бе не фи ци ја ма: из ла же ин фор ма ци је, за др жа ва оне ко ји су моћ ни, 
укљу чу је их у про цес, до при но си де ба ти и омо гу ћа ва гра ђа ни ма 
да од лу чу ју. Гра ђан ска функ ци ја ме ди ја ду бо ко је усло вље на еко-
ном ском ре ал но шћу.  „Вредностустановљенихмедијскихканала
сетрошибрженегоштоиздавачимогудаствореодрживеди-
гиталнеалтернативе.Каоштосмопоказали,издавачи јуреди-
гиталнувизијукојаумањујеефикасностграђанскефункције.Док
издавачипрелазеудигиталневетроказе,краткорочниимперати-
викомерцијалногопстанкаћеиматиприоритетнаддугорочним
питањимадруштвенеодговорности...Изазовидигиталнереволу-
цијећесамопостатијошоштријиунадолазећојкризи“.21)

21)  Cur rah A. (2009): What’sHappeningtoOurNews, Re u ters In sti tu te for the Study of Jo ur na-
lism, Uni ver sity of Ox ford, pa ge 143
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При ти сак ко ји се фо ку си ра на об ра ду, а не на ства ра ње ори ги-
нал ног са др жа ја, ре зул ти ра да се из да ва чи опре де ле за мно го ве ћи 
удео утвр ђе ног (confirmatory), на су прот ини ци ја тив ном (initiatory) 
но ви нар ству. Раз лог то ме је – опа да ње при хо да по но ви на ру. Да би 
при ву кли па жњу пу бли ке из да ва чи ма тре ба ве ћа ко ли чи на са др жа-
ја, па је кон ти ну и ра но, си сте мат ско при ку пља ње ве сти угро же но, 
а кључ не обла сти, пре ко ко јих се оства ру је ди рект ни ја гра ђан ска 
функ ци ја ме ди ја, као што су по ли тич ке ре пор та же, де ба те, ис тра-
жи вач ки из ве шта ји и сл, по ста ју све ре ђе но ви нар ске фор ме. За 
ве сти ко је гра ђа ни ма ну де скла дан, не за ви сан и по у здан из ве штај о 
до га ђа ји ма ко ји су од јав ног зна ча ја све че шће се фи нан сиј ска по-
моћ тра жи од – др жа ве, уз оби ље не спор но ја ких ар гу ме на та. „По-
у зда но, не за ви сно, ру тин ско из ве шта ва ње мо же има ти ве ћи ути цај 
на сре ди ну и на ду же вре ме, не го јед но но ви нар ско от кри ће. Но ви-
нар ство, ге не рал но, има уло гу буд ног чу ва ра.“22)

У кре и ра њу ам би јен та ко ме би има нент но би ло сма ње ње 
де мо крат ског де фи ци та по себ но би тре ба ло во ди ти бри гу о оним 
де ло ви ма мул ти ме ди ја ко ји обез бе ђу ју ин фор ма ци је из ка те го ри ја 
ве сти нај за ни мљи ви јих пу бли ци – по ли тич ка, еко ном ска, дру штве-
на, пра во, вер ске ор га ни за ци је23). Је дан од пу те ва ко ји се по ми ње 
у јав ним де ба та ма је да се из да ва чи ма га ран ту је не ка фор ма по ре-
ских или фи нан сиј ских олак ши ца на до хо дак од са др жа ја ко ји је 
ин те ре сан тан пу бли ци. Циљ та квих по те за је да се сма њи раз ли ка 
из ме ђу тро шко ва им пле мен та ци је но вих ме ди ја и њи хо вих при хо-
да, ства ра ју ћи та ко по тен ци јал мул ти ме ди ја, ко ји би био по у здан 
чу вар гра ђан ских пра ва у да том дру штву.24) Не сум њи во је да се 
суд би на но ви на мо же про ме ни ти, као што по ка зу је при мер Daily
Telegrapha, ко ји је то ком ма ја 2009. го ди не дра стич но по ди гао ти-
раж, раз от кри ва ју ћи на шта су бри тан ски пар ла мен тар ци и ми ни-
стри тро ши ли но вац сво јих по ре ских об ве зни ка. Та кав по сао не би 
био у ста њу да ура ди ни је дан мул ти ме ди јал ни пор тал, бу ду ћи да 
љу ди ко ји ра де на њи ма ни су ква ли фи ко ва ни за та кву вр сту озбиљ-
ног, ду го трај ног, ис тра жи вач ког но ви нар ског ра да, ни ти пор та ли 
мо гу да фи нан си ра ју ви ше ме сеч не ис тра жи вач ке опе ра ци је, ко је 
би, ка да би то би ло и мо гу ће, иона ко од мах пре у зе ли дру ги пор та-
ли, ко ји то ни су пла ти ли. 

22) www.char li e bec kett.org/?p=666

23)  Wal ter, C. I. (2008): “`In-li ne Re li gi on`: in no va ti ve pa sto ral ap pli ca ti ons of the New In for ma-
tion and Com mu ni ca tion Tec hno lo gi es (nicts) bu the Ca to lic Churc in Ni ge ria“, Politicsand
Religion, Cen ter for Study of Re li gion and re li gi o us to le ran ce, Vol. 2, No. 2., Bel gra de

24) Of com (2008): Se cond Pu blic Ser vi ce Bro ad ca sting Re vi ew: Pre pa ring for the Di gi tal Fu tu re, 
77, www.of com.org.uk/con sult/con docs/psb2_pha se2/
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Про блем очу ва ња гра ђан ске функ ци је ме ди ја по ста је мно го 
де ли кат ни ји у све тлу прог но за да ће мо у на ред них пет го ди на на-
вод но про из во ди ти ви ше ин фор ма ци ја – у фор ми ко ја мо же да се 
са чу ва и по пи ше – ви ше не го у це ло куп ној исто ри ји људ ске ци ви-
ли за ци је. Тај ди ги тал ни цу на ми је илу стро ван сто пом ра ста по пу-
лар них сај то ва: Yоu Тube ра сте до 18,7 ми ли о на са ти днев но, Wi-
ki pe dia 1,4 ми ли о на чла на ка днев но и веб ге не рал но до ми ли јар ду 
стра на днев но.25) Ипак, два про бле ма ру ше ову иди лич ну сли ку: 
пре ла зак са кла сич них ме ди ја на мул ти ме ди је ге о граф ски и дру-
штве но је не рав но ме ран; и ди на ми ка wеба ко ја се на па ја пу бли ком, 
не ма по тен ци јал да про ши ри гра ђан ски по глед на свет, бу ду ћи да 
цен три пе тал на струк ту ра усме ра ва па жњу на са мо не ко ли ко сај-
то ва – око дру штве не мре же, ку по ви не и фан та зи је – па су ве сти 
мар ги на ли зо ва не. По ја вљу је се дигиталнадистопија (за ми шље но 
ме сто ло ше за жи вот, су прот но од уто пи је) око ве сти на ве бу. Си-
сте мат ски по сто ји опа сност од ства ра ња ехо ко мо ра у ко ји ма су 
гра ђа ни из ло же ни са мо де ли ћу пра вих ве сти, бу ду ћи да из да ва чи 
под при ти ском при ла го ђа ва ња ди ги тал ном ве тро ка зу, фа во ри зу ју 
об ра ду уме ре ног са др жа ја прилагођеногпублици, из над при ку пља-
ња ја чег са др жа ја ко ји је у интересупублике.26) 

У те о ри ји су при лич но ра ши ре на схва та ња пре ма ко ји ма 
уло гу чу ва ра јав ног ин те ре са, тзв watchdog, мо гу је ди но да од и гра-
ју штам па ни ме ди ји или ТВ, бу ду ћи да су до вољ но ве ли ки и да за-
по шља ва ју до во љан број ква ли фи ко ва них про фе си о на ла ца, ко ји су 
ка дри да се ба ве озбиљ ним, че сто ду го трај ним по ли тич ким и по-
слов ним ис тра га ма. Ме диј ска плат фор ма кре и ра на ло ги ком ве тро-
ка за про мо ви ше по пу ли стич ке си ле као основ не чу ва ре из ме ђу ве-
сти и гра ђа на и у сво јој струк ту ри има по тен ци јал за де мо крат ски 
не у спех у два сме ра: си стем clickstream кон зу ма ци је ве сти рет ко 
про из во ди пре ци зан и ба лан си ран про грам ра да у ме ди ји ма; исто-
вре ме но, отво ре на струк ту ра ве ба ге не ри ше ње го во при сва ја ње и 
ма ни пу ла ци ју27). Очи то је да мул ти ме ди ји но се низ струк ту рал них 
опа сно сти не са мо као плат фор ма за ве сти, не го и као ка на ли ко ји 
об ли ку ју гра ђан ски по глед на свет. Оту да је пре вас ход ни за да так да 
се, на не ки на чин, ве сти од јав ног ин те ре са ста ве у пр ви план и на 
тај на чин скре не па жња на њих. 

25) www.ci sco.com/web/abo ut/ac123/ac147/ar chi ved_is su es/ipj_11-2/112_evo lu tion.html

26) Ne gro pon te N. (1995): Be ing Di gi tal, Vin ta ge

27) Бр зо иш чи та ва ње по да та ка са Ин тер не та или слич них ди ги тал них ар хи ва ни ка да не 
мо же за ме ни ти до бре, по у зда не из во ре са те ре на! (Јев то вић, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 
2007:115)
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У до са да шњим де ба та ма на ту те му ис кри ста ли сао се мо дел 
посебнедигиталнеознакеза ве сти од јав ног ин те ре са. По ла зи ште 
за то је до бро вољ но и ја сно де фи ни са ње се та ме диј ских стан дар-
да ко ји раз ра ђу ју прин ци пе од го вор но сти и тран спа рент но сти и на 
ба зи њих – озна ка, при ка за на ви зу ел но и елек трон ски, као је дан од 
на чи на да се „усред лар ме ве ба иден ти фи ку је и раз ли ку је про фе-
си о нал но но ви нар ство“. Свр ха обез бе ђи ва ња ових ме та по да та ка је 
да се бо ље про сле де кон тек сту ал не ин фор ма ци је ко ри сни ци ма – 
на ро чи то ко је про из вео са др жај, би ло да је ство рен за хва љу ју ћи 
по је дин ци ма или ор га ни за ци ји, би ло да је уре ђен, од стра не ко га, 
ка да је об ја вљен, где је на пра вљен..? Ти ме по сто ји мо гућ ност да 
се ство ри но ви си стем тран спа рент но сти. Ова ква стра те ги ја мо же 
да по слу жи за учвр шћи ва ње ге не рал ног брен да про фе си о нал ног 
но ви нар ства.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

У прет ход ном де лу ра да већ је кон ста то ва но да се у си сте му 
ди ги тал них вред но сти ко је до но си но ви жур на ли зам угро жа ва тач-
ност ве сти, по ти ску ју основ не чи ње ни це и кон текст у ко ме се на-
ла зе, јед ном реч ју гу би се те мељ но ду бин ско но ви нар ство, што као 
по сле ди цу мо же про из во ди ти број не об ли ке ма ни пу ла тив но сти. 
Чи ње ни ца да је бр зи на на ве ћој це ни од тач но сти, као и да са ку-
пља ње и про ве ра ве сти усту па ју ме сто об ра ди и па ко ва њу (што је 
мо ти ви са но же љом из да ва ча да очу ва ју еко ном ску по зи ци ју из ра-
ни јих вре ме на) ука зу је на је дан од по тен ци јал них те мељ них узро ка 
– дво стру ки гу би так па жње, и но ви на ра и пу бли ке.

До ми на ци ја ми шље ња у од но су на чи ње ни це уну тар ин-
фор ма тив них са др жа ја про мо ви са ла је но вог по сред ни ка у сфе ри 
мул ти ме ди ја – ко мен та то ри су по ста ли сво је вр сни чу ва ри из ме ђу 
ве сти и јав но сти, бу ду ћи да њи хо во ту ма че ње до га ђа ја, по ја ва и 
лич но сти у нај ве ћем де лу фор ми ра оп ште ми шље ње. Ка да се то-
ме до да ју по сле ди це ути ца ја clickstream из бо ра са др жа ја, при че му 
оно што је „при ла го ђе но пу бли ци“ ап со лут но пред ња чи у од но су 
на оно што је „у ин те ре су пу бли ке“, он да по ста је још очи глед ни је 
ко ли ко је син дром го ми ле, упр кос ква ли та тив ној тран сфор ма ци-
ји у окви ру мул ти ме ди ја, но ви жур на ли зам пре у зео као мо гућ ност 
за тран сфор ми са ни вид ма ни пу ла ци је. „Кључ ни про блем са ко јим 
се сви су о ча ва мо – од ве ли ких ком па ни ја до обич ног гра ђа ни на је 
пре пла вље ност ин фор ма ци ја ма. Иза зов је да нас на ћи ин фор ма ци ју 
у ко ју мо же те ве ро ва ти, на ко ју се мо же те осло ни ти... Сва ког да на 
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ја ви се но вих де сет хи ља да бло го ва, али их се исто вре ме но уга си 
исто то ли ко. Тре ба би ти све стан да и са ме вла де и оста ли цен три 
мо ћи има ју пра во и мо гућ но сти да раз ви ја ју соп стве не бло гер ске 
про сто ре, ши ре сво ју иде о ло ги ју, та ко да је бор ба за јав ни про стор, 
пла си ра ње ин фор ма ци ја у ње му, го то во па из јед на че на из ме ђу ове 
(услов но ре че но) две стра не.“28)

На ив но је ве ро ва ње ка ко је гло бал ни ка пи тал пре о бли ко вао 
по сто је ће дру штве не обра сце. Кључ про ме на крио се у ор ве лов-
ском ре ди зај ни ра њу ме диј ских струк ту ра, ко је су тран сфор ми са не 
ин фор ма ци о ним па ке ти ма ко ји су по пут тро јан ских ко ња ме ња ли 
др жа ве уну тар њих са мих, од у зи ма ју ћи им део по део не гда шње 
мо ћи! Ре во лу ци ја ни је у ка пи та лу ко ји се јав ним пред ста ва ма оби-
ла то ну дио не раз ви је ним и иде о ло шки су прот ста вље ним стра на ма, 
већ у ма ски ра ном кон тек сту иде ја ко је су ства ра ле ве штач ке кул-
тур не и по ли тич ке вред но сти, а о ко ји ма до ми нант ни ме ди ји ско ро 
да ни су ни го во ри ли29). Жур на ли зам ства ра пред ста ве о не че му што 
је ве ро ват но, ви ше на лик на исти ну, при че му се кон текст ис ка-
за и сли ке ни ка ко не сме ју за не ма ри ва ти. Ха бер мас је сма трао да 
идејаистинскогконсензусазахтеваодсудионикајавногдискурса
способностразликовања битка и привида, бити и појаве, онога
штојестионогаштотребабитикакобисмокомпетентномогли
судитиоистиниисказа,веродостојностиизјаваиправилности
поступака (пре ма Ча чи но вић, 1981:79). Ме диј ско ко му ни ци ра ње 
при кри ва па ра ле ли зам: с јед не стра не ели та ко је усме ра ва ју си мо-
лич ку моћ, и с дру ге стра не, го ми ла ко је су обје кат ути ца ња. Но ви 
ме ди ји фраг мен ти зу ју пу бли ку, али је ва лов на ко јој се она хра ни и 
да ље исти за све! 

Асо ши је тед Прес (As so ca ted Press)30) уво ди тер мин друштве-
намонета (so cial cur rency), же ле ћи да та ко из дво ји ве сти ко је ди-
рект но ути чу на за до во ља ва ње по тре ба ин ди ви дуа ка со ци ја ли-
за ци ји ди стри бу ци јом од ре ђе них са др жа ја (ви рал на ком по нен та 
ква ли тет них ве сти). Ре ал ност је да тра же ње и про на ла же ње ова-
квих ин фор ма ци ја до во ди до бес ко нач ног по на вља ња истих са др-

28)  Roysten M. i Cre e ber G. (2008): Un der stan ding New Me dia,  www.me dia.ba

29) Ме диј ски дис курс има три функ ци је: 1) ин фор ма тив ну – ка да из но си чи ње ни це или да је 
ин фор ма ци је о не че му; 2) дез ин фор ма тив ну – ка да из но си не и сти не или дез ин фор ми-
ше, што зна чи да са мим тим за не ма ру је или за кла ња не ке чи ње ни це, и 3) мо би ли за тор-
ску – ка да без об зи ра на са др жај сво јим деј ством пу бли ку по кре ће на де ла ње, би ло та ко 
што фор ми ра ак ти ван став или што по ка зу је спрем ност “да ствар узму у сво је ру ке” 
(Бр дар, 2009:161).

30) Скра ће но АП, нај моћ ни ја свет ска но вин ска аген ци ја, осно ва на 1848. у Њу јор ку. Де фи-
ни ше се као не про фит на про фе си о нал на ко о пе ра ти ва ко ја по слу је пре ма уна пред од ре-
ђе ним це на ма , а чла но ви – прет плат ни ци пла ни ра ју сво је зах те ве, а ти ме и тро шко ве.
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жа ја у слич ним из во ри ма, чак и ка да се но ви на ри тру де да про на ђу 
ви ше ин фор ма ци ја о кон крет ном до га ђа ју.  Еко но ми ја све ви дљи-
ви је ути че на кул тур ни и по ли тич ки раз вој ци ви ли за ци је, ко ја про-
це си ма гло ба ли за ци је, мо дер ни за ци је и тех но ло шке ре во лу ци је 
дра ма тич но ме ња сва ко днев ни ам би јент. Ин фор ма ци о но дру штво 
под ло жно је стал ном пре и спи ти ва њу јер еко но ми ја зна ња ин фор-
ма ци је ви ди као ро бу ко ја сво јим ква ли те том и мо но по лом сти че 
пред ност на отво ре ном тр жи шту. Дух вре ме на кре и ра се сим бо-
лич ким са др жа ји ма ко ји су суп сти ту ци ја ре ал но сти, па у прак си 
тра ди ци о нал не на ло ге пар тиј ских цен та ра ме ња ју но ви фор ма ти 
спи но ва них по ру ка, ко је и да ље има ју функ ци ју дру штве ног над зи-
ра ња, али су со фи сти ци ра ни је, не ви дљи ви је и опа сни је. Де мо кра-
ти ја је у еви дент ној кри зи јер се ста нов ни штво све ви ше де ли на 
при ви ле го ва ну (ин фор ми са ну) ма њи ну и екс пло а ти са ну (из ма ни-
пу ли са ну) ве ћи ну, ко јом се упра вља на ме та њем ме диј ских сли ка, 
зна ко ва, пред ста ва. Ин фор ма ци ја ола ко ме ња сми сао под ути ца јем 
пред ра су да, сте ре о ти па, иде о ло шких ма гли, ма ни пу ла ци ја, не зна-
ња или нео ба ве ште но сти. Та ко цен три мо ћи ди фу зно рас про сти ру 
по жељ не сли ке о дру штву, пре пу шта ју ћи ауто ри те ти ма да ства ра ју 
ста во ве и ну де ре ше ња.

Оче ки ва ња да ће са сла бље њем др жа ве до ћи до од у ми ра ња 
по ли тич ке вла сти31) прак са је бр зо де ман то ва ла, али по ка зу ју ћи све 
ве ћу же љу ели та за кон тро лом ме диј ских са др жа ја, јер се њи ма све 
ви ше уре ђу ју од но си ме ђу љу ди ма. Мо дер на дик та ту ра мо гу ћа је 
упра во кон тро лом са др жа ја но вих ме ди ја, по што је кон цен тра ци ја 
вла сти над ко му ни ка ци ја ма све из ра же ни ја, би ло од стра не др жа ве 
или по је ди на ца. По пла ва ме диј ске фик ци је о де мо кра ти за ци ји на 
крат ко да је ре зул та те, али на кон дру штве ног отре жње ња схва та се 
да је у прак си са мо дошлодофункционалнезамене,јерјесуверени-
тетдржавезамењенсуверенитетомтржишта32). Ле ги ти ми тет 
ли бе рал не де мо кра ти је та ко ула зи у кри зу по што дик та ту ра ка пи-
та ла све ви ше оту ђу је но си о це дру штве ног од лу чи ва ња, про из во-
де ћи олигархизацију, елитизацију и плутократизацију формално
демократскихинституција,33)сма њу ју ћи уче шће гра ђа на у по ли-
тич ком жи во ту. За па жа ња усту па ју ме сто зна че њи ма, ми са о не оп-
сер ва ци је се мар ги на ли зу ју пред екра ни зо ва ним спек та кли ма, док 

31)  Ha ber mas, 1969. Та дић, 2007.

32)  Аутор ди вље тран зи ци је, као онај ко је бо гат ству или по лу га ма вла сти (био)нај бли жи, 
па по ста је пљач каш, не ра ди на ин сти ту ци о нал ним ре фор ма ма сведокмујетоуинте-
ресу (док пљач ка тра је), на ро чи то ако од ње га, као по сед ни ка вла сти, упра во та ре фор ма 
од луч но за ви си (Бр дар, 2009:237)

33)  Ви до је вић, З. (2010): Демократијаназаласку, Слу жбе ни гла сник и Ин сти тут дру штве-
них на у ка, Бе о град, стр. 57.
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ри ту а ли зо ва не сце не  до ми ни ра ју ме ди јас фе ром. У ери два де сет-
че тво ро ча сов не ди стри бу ци је ве сти, но ви на ри све ма ње тра га ју, 
про ве ра ва ју и ис тра жу ју, обич но бо га те ћи ин тер пре та ци ја ма оно 
што ну де оста ли ути цај ни ме ди ји. Кадасепричасмислитојекао
дастварнопостојипонашањекрда.Причуодређујеједанмедиј–
једанприказуновинамаилисликанаТВ…Делимичноуследтога
штосуновинскеорганизације консолидоване, аделимично услед
електронскогизвештавања,свимисехранимонаистомвалову, 
при зна је но ви нар ка Же не ва Овер хол сер34).

По сао но ви на ра дра ма тич но се про ме нио, при бли жа ва ју ћи 
се про сто ри ма упра вља ња јав нођ ћу. Тра ди ци о нал ни зна чај про дук-
тив но сти, ефи ка сно сти и про фи та до био је при ро ри тет ни зна чај у 
но ви нар ској про дук ци ји, док су се цен трал не вред но сти кла сич-
ног но ви нар ства – ори ги нал ност, од го вор ност и ауто но ми ја – пре-
се ли ле на мар ги ну. У нај ве ћој ме ри, основ ни узрок та квог сме ра 
у ре де фе ни са њу но ви нар ских вред но сти је све ра ши ре ни ја по ја ва 
струк ту рал не про ме не еко ном ске осно ве у из да вач кој ин ду стри ји, 
уз до дат ни сти му ланс ко мер ци јал ног и гра ђан ског при ти ска на но-
ви нар ске по сло ве. Но ви жур на ли зам – као ка те го ри ја у на ста ја њу 
– по ја вљу је се као по ку шај по врат ка из вор ним вред но сти ма но ви-
нар ства, под у пр тим ино ва ци ја ма ко је на ме ће ди ги тал на ре во лу ци-
ја и њој има нент на ме диј ска пра ви ла. Исто вре ме но, то је по твр да 
да но ви нар ство ни је у кри зи, већ у про це си ма не из бе жног ре де фи-
ни са ња, при че му мо гућ но сти ко је отва ра ју мул ти ме ди ји пред ста-
вља ју исто риј ски иза зов за ства ра ње са др жа ја ви со ке про дук ци је, 
са мо гућ но шћу ње го вог гло бал ног кон зу ми ра ња.

Основ ни тон раз во ју но вог жур на ли зма од ре ђу је су ро ва чи-
ње ни ца да гло бал ни ме диј ски го спо да ри ин кор по ри ра ју тех но ло-
шке те ко ви не, као што су ин тер нет и срод не ме та ме диј ске мре же 
у сво је им пе ри је, ми ни ма ли зу ју ћи де мо крат ске по тен ци ја ле тех но-
ло ги ја. Пред ви ђа ња пре ма ко ји ма ће бу дућ ност ин тер не та од лу чи-
ва ти сте пен гло бал не умре же но сти35), не сум њи во на ја вљу ју но ву 
вр сту ко му ни ка циј ских не јед на ко сти из ме ђу и уну тар на ци ја, али 
и сна же ње про па ганд них ин струк ци ја у бит ка ма за јав ни ути цај и 
по ли тич ки при ти сак. Јав на сфе ра се ме диј ски све ви ше умре жа-
ва, па тре ба оче ки ва ти но ве об ли ке ко мер ци ја ли зо ва них но ви нар-

34) Ge ne va Over hol ser, na fo ru mu CCJ (Com mit tee of Con cer ned Jo ur na lists) u Mi ne a po li su, 22. 
X 1998.

35) Џејмс Кан тон, пред сед ник и из вр шни ди рек тор Ин сти ту та за гло бал ну бу дућ ност, уоча-
ва ју ћи умре жа ва ње фи нан сиј ских, те ле ко му ни ка ци о них, без бе до но сних и ко му ни ка ци-
о них си сте ма, пред ви ђа да ће мо у на ред ној де це ни ји по тро ши ти ви ше од пет би ли о на 
до ла ра за ства ра ње гло бал ног те ле ко му ни ка ци о ног си сте ма, ко ји ће ин те гри са ти мул ти-
ме ди је и све рас по ло жи ве ин фор ма ци је; Екс трем на бу дућ ност, Клио, Бе о град, стр. 328.
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ских фор ми и са др жа ја ко је ће по ли тич ки дис курс ка му фли ра ти 
ин фор ма тив но шћу и по пу ли стич ком за ба вом, сма њу ју ћи про стор 
ствар но де мо крат ским гла со ви ма. Са мо ре гу ла тив ност ме диј ских 
си сте ма у прак си је до жи ве ла не у спех, али се ни ко не усу ђу је да то 
гра ђа ни ма и јав но са оп шти, та ко да још увек оп ста је мит о сло бо ди 
и не за ви сно сти ме ди ја и про фе си о нал них ко му ни ка то ра! 

ZoranJevtovic
RadivojePetrovic

PUBLICOPINIONANDDEMOCRATIC
DEFICITINTHEAGEOFMULTIMEDIA

Summary
The aut hors exa mi ne the pro blem of con struc ting pu blic com mu-

ni ca tion spa ce and the cri sis of jo ur na lism ca u sed by the emer gen ce and 
de ve lop ment of di gi tal mul ti me dia. The In ter net has bro ken with the 
con ven ti o nal in ter pre ta tion of spa ce and ti me, glo ba li za tion has sig ni fi-
cantly im pro ved the con tent of com mu ni ca ti ons, whi le con glo me ra tion 
ini ti a ted the pro cess of cre a ting an in for ma tion mar ket, brin ging a com-
bi na tion of news and en ter ta in ment. Hen ce jo ur na lism has in cre a singly 
be co me the do mi nant branch of po li ti cal or eco no mic eli tes, in which 
the in for ma tion mo no poly is thre a te ning the con trol of pu blic spa ce, 
which af fects the we a ke ning of de moc ra tic ca pa ci ti es in in ter na ti o nal 
com mu ni ca tion.

The fo cus is on re se arch of ac ti vi ti es of new me dia and “tec to nic 
dis tur ban ces” in the struc tu re of jo ur na li stic gen res, espe ci ally news. 
The tra di ti o nal con cept of aut ho ri ta ti ve me dia is gra du ally ero ding, the 
cha rac ter of so cial eli tes, and go ver nan ce al so is chan ging, thre a te ning 
a ci vil fun ction of jo ur na lism. New forms of com mu ni ca tion ma na ging 
re a lity: The real mes sa ge is chan ge by the ima ge, the cri ti cal depth – by 
the aest he tic sur fa ce, and ar gu men ta tion and “Re se arch dis tur ban ce” 
wit hdraw to ward the sil ver-ton gued po li ti cal as su ran ces, fun and sen-
sa ti ons. Li mi ted pu blic at ten tion sa tu ra tes by the un li mi ted amo unts of 
in for ma tion, and ro u ting of con tent in mul ti me dia un der the pres su re of 
di gi tal me trics and af fec tion of the audi en ce pro du ces eco no mic traf fic 
and ide o lo gi cal in flu en ce, re gar dless of pu blic in te rest. Po wer of ma-
na ge ment is mo ving to wards the cre a tion and pre sen ta tion of events 
and in for ma tion, bu il ding so cial ti es and fal se ho mo ge ne ity as a va gue 
ide als of equ a lity and sa tis fac tion. The di gi tal re vo lu tion is chan ging 
the et hi cal, po li ti cal and com mu ni ca ti o nal prac ti ce, ope ning a new pa-
ra digm in the bat tles for con trol of pu blic opi nion!
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НОРМАТИВНИСТВАРНИМОДЕЛ
КРЕИРАЊАИРЕАЛИЗАЦИЈЕСПОЉНЕ

ПОЛИТИКЕУПОЛИТИЧКОМ
СИСТЕМУСРБИЈЕ(1)

Сажетак
У овом де лу сту ди је,  аутор ну ди од ре ђе ње спољ не по ли ти-

ке и ње ног ме ста у по ли тич ком си сте му. За тим се при ка зу је про-
цес кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, кроз ње го ве фа зе, 
од ини ци ја ти ве и од лу чи ва ња до спро во ђе ња од лу ке и ме ха ни за ма 
кон тро ле и над зо ра. Опис про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ-
не по ли ти ке у Ср би ји за по чи ње пред ста вља њем др жав них ор га на 
(пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни-
стар ства спољ них по сло ва и Ми ни стар ства од бра не) и њи хо вих 
уло га у овом про це су.
Кључ не ре чи:  спољ на по ли ти ка, кре и ра ње спољ не по ли ти ке, спро во ђе-

ње спољ не по ли ти ке, по ли тич ки си стем Ср би је, пред сед-
ник Ре пу бли ке Ср би је, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни-
стар ство спољ них по сло ва, Ми ни стар ство од бра не

УВОД

Спољ ни од но си су област од из у зет ног зна ча ја у жи во ту и 
раз во ју сва ке по ли тич ке за јед ни це. Ка кво ћа од но са са окру же њем 
увек и не спор но узро ку је по сле ди це по уну тра шњи жи вот за јед ни-
це. Ка ко је, са на шег ста но ви шта, др жа ва основ ни об лик по ли тич-
ког ор га ни зо ва ња у мо дер ном до бу, очи то је да спољ на по ли ти ка и 
на чи ни ње ног уре ђи ва ња пред ста вља ју је дан од кључ них еле ме на-
та сва ког мо дер ног по ли тич ког си сте ма.
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Та ко се, на са мом по чет ку, отва ра ју ба рем три зна чај на пи-
та ња. Да ли спољ на по ли ти ка (бу ду ћи да је спољна и да по сто је 
ми шље ња да она по чи ње на оним гра ни ца ма на ко ји ма др жа ва пре-
ста је) уоп ште пред ста вља део по ли тич ког си сте ма др жа ве? Дру го, 
уко ли ко је од го вор на пр во пи та ње по твр дан, на ка кав на чин је дан 
по ли тич ки си стем тре ти ра област спољ не по ли ти ке? Тре ће пи та-
ње, на ко је се мо же од го во ри ти на кон што се да ис цр пан од го вор 
на дру го, је сте да ли, у ко јој ме ри и на ко ји на чин ствар ни мо дел 
про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке од сту па од про-
пи са ног – нор ма тив ног мо де ла. Ово по след ње ће би ти сре ди шња 
те ма на шег ис тра жи ва ња, осо би то на при ме ру спољ но по ли тич ких 
про це са у Ре пу бли ци Ср би ји.

Местоспољнеполитикеуполитичкомсистему;
појамспољнеполитикеинаукеоспољнојполитици

Од го вор на пр во пи та ње, по на шем ми шље њу, не дво сми-
сле но је по твр дан – област спољ не по ли ти ке пред ста вља са став ни 
део по ли тич ког си сте ма др жа ве. Ма да је не спор но да се ве ли ки, 
мо жда и пре те жни, део спро во ђе ња спољ не по ли ти ке од ви ја ван 
др жав них гра ни ца (пре вас ход но кроз де лат ност ди пло мат ско-кон-
зу лар них пред став ни шта ва, али и раз ли чи тих по сла ни ка, стал них 
пред став ни ка, ме ђу на род них пре го ва ра ча, итд.), чи ње ни ца је да 
спољ на по ли ти ка др жа ве на ста је уну тар др жа ве и ње ног по ли-
тич ког си сте ма. Ова тврд ња се мо же по сма тра ти дво ја ко. Са јед-
не стра не, то зна чи да нор ма тив ни оквир кре и ра ња и спро во ђе ња 
спољ не по ли ти ке по пра ви лу пред ста вља ју устав и за ко ни др жа ве 
о ко јој је реч. Са дру ге стра не, спољ но по ли тич ке ини ци ја ти ве на 
осно ву ко јих се утвр ђу је и во ди спољ на по ли ти ка, нај че шће до ла-
зе из ну тра и за ви се од ве ли ког бро ја уну тра шњих де тер ми нан ти 
(ме ђу ко ји ма је, не сум њи во, и ин сти ту ци о нал но уре ђе ње др жав ног 
жи во та). При ли ком из у ча ва ња спољ не по ли ти ке, ње ног кре и ра ња 
и ре а ли за ци је, уоча ва се низ ме ђу соб но пре пле те них еле ме на та и 
ути ца ја, од ко јих су не ки пре те жно или ис кљу чи во спо ља шњег, 
а не ки пре те жно или ис кљу чи во уну тра шњег по ре кла. Број ни су 
на чи ни на ко је је спољ на по ли ти ка усло вље на ка рак те ри сти ка ма 
уну тра шње по ли тич ког си сте ма.1) Де мо крат ска или ауто ри тар на 
при ро да по ли тич ког си сте ма опре де љу ју ће ути че на про це се кре-
и ра ња спољ не по ли ти ке, при че му је ин сти ту ци о нал ни оквир, по 

1) Упор. варијабле унутрашњег утицаја које наводе Розенау и Бруцан: Радован 
Вукадиновић, Теоријевањскеполитике, Политичка култура, Загреб, 2005, стр. 35-37.
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пра ви лу, зна чај ни ји и раз ви је ни ји у оним си сте ми ма ко ји су бли жи 
де мо крат ском не го ауто ри тар ном мо де лу. „Нај че шћа ди стинк ци ја 
од но си се на раз ли ке у уну тар њим уре ђе њи ма ко је се свр ста ва под 
де мо крат ско или ауто крат ско дру штво, што он да отва ра пут за ана-
ли зу по на ша ња јед ног и дру гог мо де ла. Де мо крат ско дру штво мо-
жда с ви ше на по ра ре а ли зи ра од ре ђе не вањ ско по ли тич ке по те зе, 
ве зе из ме ђу би ро крат ских сту по ва хи је рар хи је су број не, од го ва ра 
се пар ла мен ту, по ли тич ким стран ка ма и јав но сти, по се би це пу тем 
ма сов них ме ди ја... (кур зив М. Л.)“2) Ја сно је, да кле, да се при ли-
ком про у ча ва ња спољ не по ли ти ке ак це нат мо же ста вља ти на ње не 
раз ли чи те са став не де ло ве и по јав не об ли ке, али се она ни ка да не 
мо же до кра ја схва ти ти уко ли ко се не по сма тра у кон тек сту по ли-
тич ког си сте ма др жа ве.

Све ово ука зу је на нео п ход ност по ку ша ја да се де фи ни ше 
спољ на по ли ти ка, и то као област по ли ти ке, али и као пред мет на-
у ке. Као што је то го то во увек слу чај ка да је реч о дру штве ним 
по ја ва ма, та ко и у од но су на спољ ну по ли ти ку не ма је дин стве не 
и оп ште при хва ће не де фи ни ци је. Ста но ви шта са ко јих по ла зе раз-
ли чи ти ауто ри мо гу би ти су штин ски раз ли чи та, што узро ку је и 
ве ли ки број раз ли чи тих де фи ни ци ја спољ не по ли ти ке. Ми ће мо 
на ве сти не ке зна чај не по ку ша је де фи ни са ња спољ не по ли ти ке у 
до ма ћој ли те ра ту ри.

Про фе сор Иво Ви ско вић уоча ва два основ на при сту па овом 
пи та њу, а раз ли ку је их као објек ти ви стич ки и су бјек ти ви стич ки. 
„Пр ви, вре мен ски ста ри ји при ступ је онај ко јег за сту па ју и на ши 
ауто ри и ко ји спољ ну по ли ти ку тре ти ра као скуп ак тив но сти („од-
но са“) јед ног су бјек та (по пра ви лу, др жа ве) са дру гим су бјек ти ма 
ме ђу на род них од но са. Ње га се мо же на зва ти „објек ти ви стич ким“, 
јер се усред сре ђу је на зби ва ња, ак тив но сти... Дру ги при ступ (...) 
при ла зи спољ ној по ли ти ци углав ном као ску пу про грам ских опре-
дје ље ња над ле жних чи ни ла ца (нај че шће овла ште них др жав них 
функ ци о не ра) ко ји ма они у име од ре ђе ног су бјек та ис ка зу ју на мје-
ре о ци ље ви ма и по ступ ци ма ко је ће ко ри сти ти да би по ста вље не 
ци ље ве оства ри ли на ме ђу на род ном пла ну. Да кле, ова квим при сту-
пом се по тен ци ра оно што је у спољ ној по ли ти ци вољ но, су бјек-
тив но.“3) Ја сно је да ова два при сту па, узев ши их по је ди нач но или 
за јед но, ни су до вољ на за ана ли зу нор ма тив ног мо де ла кре и ра ња и 
ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. Ме ђу тим, иако се мо ра ју до пу ни ти, 

2) Ibid., стр. 135.

3) Иво Висковић: „Појам спољне политике и научног изучавања спољне политике“, у:  
Висковић, Иво, ур., СпољнаполитикаЈугославије–репетиторијум,Факултет политич-
ких наука, Београд, 1991, стр. 8-9.
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тј. про ши ри ти, они су ну жни, тим пре што се мо же при ме ти ти да  
„пр ви при ступ пред ста вља од раз усмје ра ва ња па жње на поступа-
ње у спољ ној по ли ти ци (тј. фа зу ње не ре а ли за ци је, а дру ги се кон-
цен три ра на планирање,конципирање (тј. фа зу кре и ра ња спољ не 
по ли ти ке).“4) Та ко про фе сор Ви ско вић до ла зи до све о бу хват не де-
фи ни ци је спољ не по ли ти ке: то је „скуп (прав но-по ли тич ки оба ве-
зу ју ћих) ста во ва утвр ђе них на нај ви шем ни воу не ког су бјек та ме-
ђу на род них од но са (нај че шће др жа ве), ко ји ма су од ре ђе ни ци ље ви 
ко је тај су бјект же ли по сти ћи у цје ли ни ме ђу на род них од но са или 
пре ма по је ди ним њи хо вим су бјек ти ма и сред ства за оства ри ва ње 
тих ци ље ва, као и скуп ак тив но сти ко је су бјект под у зи ма да би те 
ци ље ве у прак си оства рио.“5) 

Ба рем још две де фи ни ци је спољ не по ли ти ке су че сто ци ти-
ра не у до ма ћој ли те ра ту ри. Про фе сор Мо мир Стој ко вић пра ви раз-
ли ку из ме ђу спољ не по ли ти ке као по ли тич ке де лат но сти и спољ не 
по ли ти ке као пред ме та на уч ног про у ча ва ња. Та ко је спољ на по-
ли ти ка, схва ће на као по ли тич ка де лат ност, „све у куп на де лат ност 
др жа ве на ме ђу на род ном пла ну“6), док је пред мет на у ке о спољ ној 
по ли ти ци „ак тив ност по је ди них др жа ва, њи хо во де ло ва ње у од но-
си ма с дру гим др жа ва ма, у окви ри ма оп штег ста ња у ме ђу на род ној 
за јед ни ци и ме ђу на род ним од но си ма, али мо ти ви са но њи хо вим 
вла сти тим ин те ре си ма ко ји су по ред ста ња у ме ђу на род ној за јед-
ни ци усло вље ни и ни зом фак то ра уну тра шњег раз во ја др жа ве.“7) 
По но во ва ља уочи ти освр та ње ауто ра на „фак то ре уну тра шњег 
раз во ја др жа ве“, ко ји ма без сум ње при па да ју и ка рак те ри сти ке по-
ли тич ког си сте ма. Про фе сор Во јин Ди ми три је вић аутор је са же те 
али са др жај не де фи ни ци је спољ не по ли ти ке. Он ка же да се на у ка 
ба ви спољ ном по ли ти ком као “по ли тич ким од но си ма у ко је је дан 
су бјект ме ђу на род них од но са сту па са дру ги ма та квим су бјек ти-
ма“.8) У ино стра ној ли те ра ту ри, ши ро ко је при хва ће на де фи ни ци ја 
ко ју да је Кри сто фер Хил. Спољ на по ли ти ка је, пре ма Хи лу, „скуп 
зва нич них спољ них од но са ко је не за ви сни ак тер (нај че шће др-

4) Ibid., стр. 9.

5) Ibid.

6) Велибор Гавранов и Момир Стојковић, Међународни односи и спољна политика
Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972, стр. 14.

7) Ibid.

8) Војин Димитријевић и Радослав Стојановић, Основи теорије међународних односа, 
Службени лист СФРЈ, Београд, 1977, стр. 198.
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жа ва) одр жа ва у ме ђу на род ним од но си ма“9). Пре ма Хи лу, да кле, 
спољ ну по ли ти ку чи ни са мо званични део спољ них од но са др жа-
ве, док све вр сте не фор мал ног  оп ште ња оста ју из ван оби ма овог 
пој ма. Еван сов и Њу не мов Речникмеђународниходноса ну ди нео-
бич ну де фи ни ци ју спољ не по ли ти ке, као “де лат но сти по мо ћу ко је 
др жав ни ак те ри де лу ју, ре а гу ју и оп ште (act, re act and in ter act)”10). 
Ови ауто ри та ко ђе на гла ша ва ју да је кључ но свој ство спољ не по-
ли ти ке то што она пред ста вља „гра нич ну ак тив ност“, од но сно што 
мо ра под јед на ко успе шно да од го ва ра на иза зо ве уну тра шњег и 
спо ља шњег окру же ња.

ПОЈАМКРЕИРАЊАИРЕАЛИЗАЦИЈЕ
СПОЉНЕПОЛИТИКЕ

Као што је то слу чај и са уну тра шњом по ли ти ком – у свим 
ње ним обла сти ма – та ко се и спољ на по ли ти ка осми шља ва и спро-
во ди у скла ду са ма ње или ви ше раз ви је ним про це ду ра ма (при 
че му су ове про це ду ре, сва ка ко, ри гид ни је у обла сти спро во ђе ња 
не го кре и ра ња спољ не по ли ти ке). Све де лат но сти ин сти ту ци ја и 
по је ди на ца у чи јем је по љу де ло ва ња и спољ на по ли ти ка има ју 
сво је ме сто у про це су ње ног кре и ра ња и/или ре а ли за ци је. Оста је 
отво ре но пи та ње да ли се овим де лат но сти ма сма тра са мо про цес 
до но ше ња спољ но по ли тич ких од лу ка и њи хо вог спро во ђе ња, или 
ту спа да ју и прет хо де ће рад ње, по пут утвр ђи ва ња на че ла и иде о-
ло шких по сту ла та. Ову ли ни ју по де ле пра ти и мо гу ће дво ја ко од-
ре ђе ње про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. Пре о-
вла ђу ју, да кле, два схва та ња: „шире, (тј. као це ло ку пан про цес од 
утвр ђи ва ња иде о ло шких ста во ва до до но ше ња и ре а ли за ци је са-
свим кон крет них од лу ка)“ и „уже (тј. са мо као пи та ње од лу чи ва ња 
у обла сти спољ не по ли ти ке)“.11)

Опре де љи ва ње за јед но од на ве де них схва та ња кон цеп-
та умно го ме ће усло ви ти ана ли тич ки оквир про у ча ва ња спољ не 
по ли ти ке. При то ме, чи ни се очи глед ним да су пред но сти ши рег 
схва та ња, у од но су на уже, ви ше стру ке. Нај пре, ми мо про у ча ва-

9) Christopher Hill, TheChangingPoliticsofForeignPolicy, Basingstoke, Palgrave Macmil-
lan, 2003, нав. према Smith, Steve; Hadfield, Amelia and Dunne, Tim, eds., ForeignPolicy:
Theories,Actors,Cases, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 8.

10) Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dictionary of International Relations, Penguin Books, 
London, p. 179.

11) Иво Висковић: „Креирање и реализација спољне политике Југославије“ у:  Висковић, 
Иво, ур., Спољна политика Југославије – репетиторијум, Факултет политичких наука, 
Београд, 1991, стр. 87.
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ња иде о ло шке по за ди не ак те ра по ли тич ког си сте ма ко ји кре и ра ју и 
спро во де спољ ну по ли ти ку, овај про цес је го то во не мо гу ће ва ља но 
раз у ме ти. Ово сто га што је иде о ло ги ја – чак и у са вре ме ном, по-
сти де о ло шком до бу – је дан од пр вих по кре та ча сва ке (па и спољ не) 
по ли ти ке. Да ље, са зна ња о про це си ма спољ но по ли тич ког од лу чи-
ва ња (иако зна чај на, а у са вре ме ној свет ској на у ци о спољ ној по ли-
ти ци и ве о ма це ње на), би ла би го то во не у по тре бљи ва уко ли ко се 
не би до пу ни ла ис тра жи ва њи ма о спро во ђе њу спољ но по ли тич ких 
од лу ка. На кра ју, ја сно је да це ло ку пан про цес кре и ра ња и ре а ли-
за ци је спољ не по ли ти ке об у хва та број не и ра зно вр сне фа зе и су-
бјек те, те је са мо њи хо вим це ло ви тим и си сте мат ским из у ча ва њем 
мо гу ће до ћи до ва ља них и по у зда них са зна ња.

У скла ду са тим, ми ће мо (по пут про фе со ра Ви ско ви ћа) при-
хва ти ти ши ре од ре ђе ње од ре ђе ње кон цеп та кре и ра ња и ре а ли за-
ци је спољ не по ли ти ке, де фи ни шу ћи га као „вид по ли тич ког про-
це са ис по ље ног кроз низ ак тив но сти ко ји ма се ин те ре си основ них 
дру штве них гру па по ли тич ким раз ја шња ва њем на ни воу нај ви ших 
ор га на су бјек та ко ји је у пи та њу (нај че шће др жа ве) пре тва ра ју у 
прав но-по ли тич ки оба ве зу ју ће ста во ве о ци ље ви ма и/или сред-
стви ма спољ не по ли ти ке, а ко ји се кон кре ти за ци јом и прак тич ним 
чи ње њем оства ру ју у прак си од но са са дру гим су бјек ти ма ме ђу на-
род них од но са“.12) 

Очи глед но је да на ве де на де фи ни ци ја об у хва та го то во све 
зна чај не еле мен те пој ма спољ не по ли ти ке (про цес, ин те ре си, ор-
га ни, прав но-по ли тич ка оба ве зност, од лу ке, ци ље ви и сред ства, 
прак тич но чи ње ње) и пред ста вља ва ља ну осно ву за да ље  и ду бље 
ис тра жи ва ње. Та ко ђе, це ло ку пан мо дел ко ји је Иво Ви ско вић раз-
вио за по тре бе ана ли зе спољ но по ли тич ког про це са у бив шој Ју го-
сла ви ји, на сле де ћим стра ни ца ма ће би ти украт ко пред ста вљен и, 
уз ну жне ко рек ци је, при ме њен у ис тра жи ва њу кре и ра ња и спро во-
ђе ња спољ не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји.

Нормативниистварнимоделкреирања
иреализацијеспољнеполитике

Про цес кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке има сво је 
ме сто у прав но-по ли тич ком си сте му др жа ве. На чин на ко ји је ова 
област (пре све га, ка да је реч о ор га ни ма и функ ци о не ри ма, њи-
хо вим над ле жно сти ма и овла шће њи ма и вр ста ма ака та ко је до но-
се) уре ђе на ва же ћим про пи си ма (по себ но устав ним и за кон ским), 
пред ста вља нормативнимодел про це са. Че сто је ме ђу тим, уоч-

12) Ibid.
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љив рас ко рак (ко ји мо же би ти го то во бе зна ча јан, али и су штин ски) 
из ме ђу про пи са ног мо де ла и кон крет не прак се, од но сно фак тич-
ког ста ња. Ово фак тич ко ста ње у обла сти кре и ра ња и ре а ли за ци је 
спољ не по ли ти ке на зи ва се стварниммоделом, ко ји се, да кле, од 
нор ма тив ног мо же ви ше или ма ње раз ли ко ва ти, или се са њи ме ви-
ше или ма ње по кла па ти.

Узро ци раз ми мо и ла же ња из ме ђу нор ма тив ног и ствар ног мо-
де ла мо гу би ти раз ли чи ти. У др жа ва ма у чи јим је прав ним си сте-
ми ма област спољ не по ли ти ке ма ње пре ци зно ре гу ли са на, оста вља 
се ве ли ки про стор во лун та ри зму и ар би трар ном во ђе њу по ли ти-
ке, што уве ћа ва мо гућ ност раз ли ко ва ња нор ма тив ног од ствар ног 
мо де ла кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. Та ко ђе, у та ко-
зва ним др жа ва ма у тран зи ци ји, чи ја устав ност че сто ни је са свим 
за о кру же на и пот пу но ста бил на, и где су на че ла вла да ви не пра ва 
још увек у по во ју, на чел но су ве ће мо гућ но сти овог раз ли ко ва ња. 
Ме ђу тим, ни на пред не, де мо крат ске др жа ве, са ду гом и раз ви је ном 
устав ном тра ди ци јом, не мо гу са сма тра ти са свим иму ним на та ква 
од сту па ња. Као при мер се мо гу на ве сти Сје ди ње не аме рич ке др жа-
ве, где у про це си ма кре и ра ња сва ке, па и спољ не по ли ти ке, че сто 
да ле ко од очи ју јав но сти, ве ли ку уло гу игра ју раз ли чи те ин те ре сне 
гру пе и ло би ји13), док ве ли ки ути цај на до но си о це спољ но по ли тич-
ких од лу ка има ју раз ли чи те вр сте think-tank-ова, по пут чу ве ног Са-
ве та за спољ не од но се (TheCouncilonForeignRelations).14)

Фазеукреирањуиреализацијиспољнеполитике

Пре не го што се спољ но по ли тич ка од лу ка до не се, а за тим 
и спро ве де у де ло, ну жно је пре по зна ти ода кле до ла зи по ли тич ки 
им пулс за њу, ува жи ти ин те ре се во де ћих дру штве них гру па и по-
ли тич ких су бје ка та, осмо три ти уну тра шње и спо ља шње окру же ње 
и фор му ли са ти кон крет не ци ље ве и њи ма при ме ре на а до ступ на 
сред ства. Та ко ђе, уко ли ко се те жи очу ва њу ле гал но сти и ле ги тим-
но сти по ли тич ког си сте ма, ну жно је да у про це су уче ству ју они 
су бјек ти/ор га ни ко ји су, пре ма уста ву и за ко ни ма др жа ве, за то над-
ле жни, као и да се њи хо ве функ ци је оба вља ју на устав ни и за ко нит 
на чин. Вер ти кал на и хо ри зон тал на  ана ли за по ме ну тих су бје ка та 

13) Упор. Миодраг Јовичић, Велики уставни системи, ИРО Светозар Марковић, Београд, 
1984, стр. 126-127; Вучина Васовић, Савремени политички системи, Научна књига, 
Београд, 1987, стр. 115-116; Stephen M. Walt and John J. Mearsheimer, The Israel Lobby 
and U.S. Foreign Policy, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2007.

14) Упор. Драган Р. Симић, Светска политика, Факултет политичких наука – Чигоја штампа, 
Београд, 2009, стр. 21-24. Такође, Iztok Bojović, “Think tanks in the USA”, Western Bal-
kans Security Observer,  № 12, January-March 2009, pp. 68-77.
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ука зу је на по сто ја ње – уну тар њих – нивоa, центара и јединица 
кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке.15)

Као функ ци је ко је се оба вља ју у окви ру раз ли чи тих фа за 
кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, мо гу се из дво ји ти: ин-
фор ми са ње, ту ма че ње, за сту па ње ин те ре са, ин стру и са ње, ко ор ди-
ни са ње, рас пра вља ње и од лу чи ва ње.16) Го то во сва ка од ових функ-
ци ја мо же се ја ви ти, и ја вља се (са ве ћим или ма њим на гла ском), у 
го то во свим фа за ма про це са. При то ме се уоча ва да се, ка ко се про-
цес раз ви ја – од утвр ђи ва ња оп штих ста во ва, пре ко до но ше ња од-
лу ка до њи хо вог спро во ђе ња – ме ња и зна чај по је ди них функ ци ја: 
уоп ште узев ши, у за чет ку про це са су до не кле из ра же ни је функ ци је 
ту ма че ња и за сту па ња ин те ре са, док у ка сни јим фа за ма ра сте зна-
чај „опе ра тив них“ функ ци ја, по пут ко ор ди ни са ња и од лу чи ва ња. 
Зна чај функ ци је ин фор ми са ња јед нак је – и из ван ре дан – у свим 
фа за ма про це са.

Креирањеспољнеполитике

Мо же се ре ћи да спољ но по ли тич ка ак тив ност од ре ђе ног су-
бјек та (у овом слу ча ју, др жа ве) у су штин ском сми слу от по чи ње 
кре и ра њем спољ не по ли ти ке. Кре и ра ње се мо же ва ља но из вр ши ти 
са мо уз по зна ва ње објек тив них усло ва и окол но сти уну тар ко јих 
др жа ва има про стор за спољ но по ли тич ко де ло ва ње.  По зна ва ње 
та квих усло ва омо гу ћа ва да се ин те ре си, у окви ру си сте ма, фор-
му ли шу као оба ве зу ју ће од лу ке ко је ће се спро во ди ти у фа зи ре а-
ли за ци је.

Про цес кре и ра ња спољ не по ли ти ке мо же се, да кле, по де ли ти 
на три ре ла тив но са мо стал не фа зе (та ква по де ла је ду бо ко оправ-
да на са ста но ви шта ис тра жи ва ња; у ствар но сти су гра ни це ме ђу 
раз ли чи тим фа за ма да ле ко флек си бил ни је и по не кад те шко пре по-
зна тљи ве):

1) Фаза иницијативе: „На ста ја ње (на раз ли чи те на чи не) 
ре ле вант них ин фор ма ци ја ко је, на кон ин ди ви ду ал не 
или ко лек тив не ин тер пре та ци је, би ва ју при хва ће не као 
осно ва за ак ти ви ра ње чи та вог про це са.“17) У ствар но-
сти, нај че шће ни је ни ма ло ла ко пре по зна ти и са си гур-
но шћу утвр ди ти где, ка да и ка ко на ста ју ре ле вант не ин-

15) Иво Висковић: „Креирање и реализација спољне политике Југославије“ у:  Висковић, 
Иво, ур.: Спољна политика Југославије – репетиторијум, Факултет политичких наука, 
Београд, 1991, стр. 89.

16) Ibid., стр. 88.

17) Ibid.
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фор ма ци је, ко је се при хва та ју као осно ва за по кре та ње 
про це са. Ка сни је ће се, на при ме ру по ли тич ког си сте ма 
Ср би је, по ка за ти ко ји ор га ни су над ле жни за по кре та-
ње про це са кре и ра ња спољ не по ли ти ке, од но сно, ко има 
ин сти ту ци о нал но пра во ини ци ја ти ве у овој обла сти.

2) Фа за артикулацијеиагрегацијеинтереса: „Су че ља ва ње 
по је ди них су бје ка та по ли тич ког си сте ма (или дру гог ви-
да струк ту ре су бјек та ко ји ни је др жа ва) с ин фор ма ци ја-
ма о од ре ђе ном ста њу или про мје ни ста ња (укљу чу ју ћи 
и ан ти ци па ци ју про мје не) уну тар су бјек та или у ме ђу на-
род ном окру же њу, а ко ја про мје на спа да у до мен спољ-
но по ли тич ког ра зр је ша ва ња, као и ме ђу соб но су че ља ва-
ње ин те ре са раз ли чи тих су бје ка та ко ји ма су ини ци јал не 
ин фор ма ци је о про мје на ма до ступ не, те фор ми ра ње по-
је ди нач них или груп них при је дло га за за у зи ма ње спољ-
но по ли тич ких ста во ва“.18) Ово је фа за  у ко јој по сто ји 
нај ви ше про сто ра и мо гућ но сти за уплив ва нин сти ту ци-
о нал них ути ца ја на кре и ра ње спољ не по ли ти ке. Раз лог 
то ме је чи ње ни ца да су ин те ре си (као је дан од кључ них, 
ако не и кључ ни по јам  у по ли ти ци уоп ште) глав ни по-
кре та чи по ли тич ког де ло ва ња го то во свих дру штве них 
гру па, укљу чу ју ћи ту и оне гру па ци је чи ја знат на по ли-
тич ка моћ мо же би ти у су штин ској дис про пор ци ји са 
њи хо вим де мо крат ском ле ги ти ми те том или ле гал но шћу. 
Ва ља на ин сти ту ци о нал на уре ђе ност јед на је од чвр стих 
бра на та квим упли ви ма „ар кан ских си ла“ у про цес кре и-
ра ња (спољ не) по ли ти ке, али ап со лут на за шти та се чи ни 
као нео ства ри ва за ми сао. При то ме, ва ља под се ти ти да 
не мо ра сва ки спо ља шњи ути цај  би ти ауто мат ски ока-
рак те ри сан као не ле га лан и не ле ги ти ман. Ко нач но, ис-
ход ове фа зе је су ја сно ар ти ку ли са ни ин те ре си, по год ни 
да бу ду фор му ли са ни као кон крет не спољ но по ли тич ке 
од лу ке од стра не ор га на ко ји је за то над ле жан.

3) Фа за одлучивања: „Пре тва ра ње ин те ре са у прав но-по-
ли тич ки оба ве зу ју ће од лу ке о ци ље ви ма и/или сред-
стви ма спољ не по ли ти ке да тог су бјек та.“19) Као што је 
ра ни је ре че но, по сто је ста но ви шта да је ово (спољ но по-
ли тич ко од лу чи ва ње – foreign  policy decision-making),  
је ди на област ко ју тре ба сма тра ти пред ме том из у ча ва ња 

18)  Ibid.

19)  Ibid.
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про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. Та-
да се по на ша ње до но си ла ца спољ но по ли тич ких од лу ка 
мо же ту ма чи ти по мо ћу раз ли чи тих мо де ла.20) Из већ по-
ме ну тих раз ло га, чи ни се да ста но ви шта о спољ но по-
ли тич ком од лу чи ва њу као је ди ном пред ме ту из у ча ва ња 
про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке ни-
су са свим ис прав на, али је не спор но је уло га ове фа зе 
у це ло куп ном про це су од су штин ског зна ча ја. На и ме, 
без по зна ва ња ар ти ку ли са них ин те ре са, уоб ли че них као 
оба ве зу ју ће од лу ке над ле жних др жав них ор га на, не би 
би ло мо гу ће го во ри ти о по сто ја њу ко хе рент не др жав не 
спољ не по ли ти ке, ни ти о ње ном спро во ђе њу.

Реализацијаспољнеполитике

Већ је на го ве ште но да раз ли ке и гра ни це из ме ђу про це са 
кре и ра ња и про це са ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке ни су ни чвр сте, 
ни ти увек очи глед не. Раз ло зи су ба рем дво ја ки. Са јед не стра не, 
функ ци је чи јим оба вља њем се спољ на по ли ти ка кре и ра и ре а ли зу-
је су че сто исто вет не, док је раз ли ка тек у кон тек сту (вре мен ском, 
ин сти ту ци о нал ном, те ри то ри јал ном...) њи хо вог оба вља ња. До бар 
при мер је функ ци ја ин фор ми са ња, ко ја се не пре кид но оба вља у 
свим фа за ма про це са. Са дру ге стра не, ор га ни ко ји оба вља ју ове 
функ ци је че сто су исти, па је у не пре ки ну том то ку њи хо вог де ло-
ва ња те шко уочи ти ка да се са кре и ра ња од лу ке пре шло на  ње ну 
ре а ли за ци ју или, по но во, на кре и ра ње но вих или из ме ну по сто је-
ћих од лу ка у скла ду са про ме ном од го ва ра ју ћих де тер ми нан ти или 
до ступ них сред ста ва. Про фе сор Ви ско вић сма тра да „у те о риј ском 
сми слу, мо же мо као кри те ри јум раз ли ко ва ња узе ти са зна ње да ли 
се ра ди о промјени (ства ра њу но вих или од ри ца њу од ста рих) ци-
ље ва и/или сред ста ва – и та да је у пи та њу кре и ра ње, или се ра ди 
о по сту па њу (укљу чу ју ћи и од лу чи ва ње о кон крет ним об ли ци ма 
у слу ча ју прет ход но са мо на чел но за у зе тих ста во ва) без измјене 
ци ље ва и/или сред ста ва спољ не по ли ти ке – а та да се ра ди о ре а-
ли за ци ји.“21) Ма да ни овај на чин раз ли ко ва ња не мо же би ти у пот-
пу но сти по у здан (јер је, по на шем ми шље њу, ипак мо гу ће вр ши ти 
– ма кар фор мал не – из ме не спољ но по ли тич ких ци ље ва и сред ста ва 
и у фа зи ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, као што про цес кре и ра ња 

20) Упор.: Janice Gross Stein, “Foreign policy decision-making: rational, psychological, and neu-
rological models”, in: Smith, Steve; Hadfield, Amelia and Dunne, Tim, eds.,ForeignPolicy:
Theories,Actors,Cases, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 101-114.

21) Иво Висковић: „Креирање и реализација спољне политике Југославије“ у:  Висковић, 
Иво, ур., СпољнаполитикаЈугославије–репетиторијум,Факултет политичких наука, 
Београд, 1991, стр. 89.
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не мо ра под ра зу ме ва ти про ме ну ци ље ва и сред ста ва – већ  се мо-
же, на при мер, го во ри ти и са мо о про ме ни ин стру ме на та у окви ру 
истог сред ства), чи ни се да је кри те ри јум (не)про мен љи во сти ци-
ље ва и сред ста ва нај пре ци зни ји ко ји се у овом по гле ду мо же раз-
ви ти.

Уко ли ко би тре ба ло од ре ди ти са став не еле мен те про це са 
ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, мо гла би се уочи ти „два раз ли чи-
та ви да ак тив но сти: конкретизација кре и ра њем утвр ђе них на чел-
них ста во ва о ци ље ви ма и/или сред стви ма спољ не по ли ти ке, те 
непосредноостваривање у прак си утвр ђе не спољ не по ли ти ке“.22) 
При то ме, тре ба при ме ти ти да се ре а ли за ци јом спољ не по ли ти ке у 
ужем сми слу мо же сма тра ти и са мо дру ги вид ак тив но сти, то јест 
ње но не по сред но спро во ђе ње.

Контролно-надзорнафункција

У свом ра ду, чи ју схе му и ми пра ти мо при ли ком ис тра жи ва-
ња, про фе сор Иво Ви ско вић по ми ње кон трол но-над зор ну функ ци-
ју као об лик по врат не спре ге (feed-back) и тре ћи еле мент кон цеп та 
кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, али се њо ме де таљ ни је 
не ба ви. На овом ме сту ће мо са мо на гла си ти зна чај оства ри ва ња 
раз ли чи тих об ли ка над зо ра и кон тро ле (ка ко уну тра шње, та ко и 
спо ља шње – не за ви сне) над ра дом др жав них ор га на над ле жних за 
кре и ра ње и спро во ђе ње спољ не по ли ти ке; на чи ни оба вља ња ове 
функ ци је у обла сти спољ не по ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би-
је, као и ор га ни и ин сти ту ци је над ле жни за ње но оба вља ње, би ће 
по ме ну ти ка сни је.

СУБЈЕКТИКРЕИРАЊАИРЕАЛИЗАЦИЈЕ
СПОЉНЕПОЛИТИКЕИПРАВНИ
ОКВИРЊИХОВОГДЕЛОВАЊАУ
ПОЛИТИЧКОМСИСТЕМУСРБИЈЕ

Ка ко се у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма на пу шта ло ста но-
ви ште да је др жа ва је ди ни су бјект ме ђу на род них од но са и при хва-
та ло по сто ја ње ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја, тран-
сна ци о нал них ор га ни за ци ја, раз ли чи тих по ли тич ких гру па ци ја, 
па и по је ди на ца као ауто ном них ак те ра на ме ђу на род ној сце ни23), 
по ста ја ло је ја сно да се го то во сви ови су бјек ти мо гу сма тра ти и 

22) Ibid.

23) Војин Димитријевић и Радослав Стојановић, Међународниодноси, Службени лист СРЈ, 
Београд, 1996, стр. 83-136.
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су бјек ти ма спољ не по ли ти ке. Ме ђу тим, као што се ви ди, из ме ђу 
оста лог, и из ра ни је ци ти ра них де фи ни ци ја спољ не по ли ти ке, др-
жа ве се и да ље сма тра ју кључ ним су бјек ти ма ме ђу на род них од но-
са и нај зна чај ни јим ак те ри ма спољ не по ли ти ке. Да кле, иако број 
ме ђу на род них вла ди них и не вла ди них ор га ни за ци ја, тран сна ци о-
на ци о нал них ор га ни за ци ја и ме ђу на род них по ли тич ких гру па ци ја 
да ле ко пре ва зи ла зи број др жа ва – број не за ви сних др жа ва, чла ни-
ца и неч ла ни ца УН је око две сто ти не, док се број оста лих ак те ра 
ме ри де се ти на ма хи ља да – по ље  ме ђу на род ног де ло ва ња др жа ва 
сма тра се зна чај ни јим и да ле ко се жни јим. Ово је ра зу мљи во, с об-
зи ром на моћ ко ју за оства ри ва ње сво јих ци ље ва на рас по ла га њу 
има ју др жа ве, у од но су, на при мер,  на моћ ве ли ке ве ћи не ме ђу-
на род них вла ди них и, на ро чи то, не вла ди них ор га ни за ци ја. Ов де, 
ипак, ва ља на чи ни ти две на по ме не. Пр во, на пред ре че но се од но си, 
пре вас ход но, на моћ схва ће ну у тра ди ци о нал ном сми слу, то јест – 
вој ну моћ. Раз лог то ме је чи ње ни ца да, на при мер, ни во еко ном ске 
мо ћи по је ди них мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја ви ше стру ко пре-
ва зи ла зи еко ном ску моћ ве ли ког бро ја др жа ва.24) Дру го, и ка да се 
узму у об зир сви по јав ни об ли ци мо ћи у ме ђу на род ним од но си ма 
(вој на, еко ном ска, по ли тич ка, „ме ка“ моћ), гор ња тврд ња ва жи у 
од но су на оне др жа ве ко је се у ме ђу на род ном си сте му из два ја ју 
као ве ли ке си ле и ја ке-ста бил не др жа ве, док у слу ча ју ве ћи не др-
жа ва ства ри сто је уне ко ли ко дру га чи је.

Ка ко др жа ве у ме ђу на род ној аре ни мо ра ју де ло ва ти по сред-
ством сво јих ор га на и ин сти ту ци ја, то је за раз у ме ва ње спољ но-
по ли тич ког де ло ва ња др жа ве, за пра во, ну жно из у чи ти де ло ва ње 
ње них ор га на над ле жних за де ло ва ње спољ не по ли ти ке. У окви ру 
овог за дат ка, да кле, по ста вља ју се два пи та ња: ко ји су ор га ни и ин-
сти ту ци је уну тар по ли тич ког си сте ма др жа ве над ле жни за област 
спољ не по ли ти ке, те у скла ду са ко јим пра ви ли ма и про це ду ра ма 
они уче ству ју у про це су кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, 
од но сно ко ји је нор ма тив ни оквир њи хо вог де ло ва ња.

Про у ча ва ју ћи про цес кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по-
ли ти ке у Со ци ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, 
про фе сор Иво Ви ско вић је из дво јио сле де ће вр сте ор га на ко ји су 
де ло ва ли у овој обла сти:

1) др жав не ор га не (ор га не вла сти),
2) по ли тич ко-кон сул та тив не ор га не,
3) дру штве но-по ли тич ке ор га ни за ци је,

24) Упор.: Џозеф С. Нај, Какоразумеватимеђународнесукобе, Стубови културе, Београд, 
2006, стр. 25-30.
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4) при вред не асо ци ја ци је и 
5) оста ле су бјек те.25)

Ове схе ме се, уз из ве сне ну жне ко рек ци је, а услед дра ма тич-
них про ме на дру штве но-по ли тич ког си сте ма, и ми при др жа ва мо 
при ли ком про у ча ва ња нор ма тив ног мо де ла кре и ра ња и ре а ли за ци-
је спољ не по ли ти ке у Ср би ји.

Ма да је те шко оспо ри ва „чи ње ни ца да спољ на по ли ти ка ни-
је пред мет уста ва у оној ме ри као што су то пи та ња уну тра шњег 
по ли тич ког си сте ма“26), ипак је исто та ко не спор но да устав, уко-
ли ко ње го ву са др жи ну (materiaconstitutionis) чи не пи та ња ве за на 
за државнувласт – по ред  пи та ња ко ја се од но се на друштво и 
грађане – од ре ђу ју ће ути че и на област спољ не по ли ти ке. „Гру па 
пи та ња ве за на за др жав ну власт об у хва та раз ли чи те на чи не фор-
ми ра ња вла сти (из бор, по ста вље ње, по де лу вла сти на раз ли чи те 
др жав не ор га не, од но се из ме ђу др жав них ор га на, ак те ко је они до-
но се.“27) Сва ова пи та ња ну жно до ти чу и, као што смо ре кли, од ре-
ђу ју област спољ не по ли ти ке, а устав не нор ме да ље се раз ра ђу ју 
за ко ни ма и под за кон ским ак ти ма, са чи ња ва ју ћи та ко нор ма тив ни 
оквир кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. По ред то га, на 
на чел ном ни воу, Устав Ре пу бли ке Ср би је, у чла ну 16., про пи су је да 
„спољ на по ли ти ка Ре пу бли ке Ср би је по чи ва на оп ште при зна тим 
прин ци пи ма и пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва. Оп ште при хва ће на 
пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са-
став ни су део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но се 
при ме њу ју. По твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри мо ра ју би ти у скла ду 
с Уста вом.“28)

Државниоргани–органивласти

Као ор га не др жав не вла сти мо же мо од ре ди ти, у фор мал-
ном сми слу, оне ор га не и ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма29) ко ји 
су, пре ма ва же ћим устав ним и за кон ским про пи си ма, над ле жни за 

25) Иво Висковић: „Креирање и реализација спољне политике Југославије“ у:  Висковић, 
Иво, ур., СпољнаполитикаЈугославије–репетиторијум,Факултет политичких наука, 
Београд, 1991, стр. 93.

26) Радослав Стојановић, Спољнаполитикаидржавноуређење, Досије, Београд, 2001, стр. 
212.

27) Ратко Марковић, Уставноправоиполитичкеинституције, ИПД Јустинијан, Београд, 
2006, стр. 35.

28) Устав Републике Србије,СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.98/06

29) За општи преглед институција у политичком систему Србије, видети: Милан Н. 
Јовановић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, Институт за поли-
тичке студије, Београд, 2008.
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оба вља ње раз ли чи тих функ ци ја др жав не вла сти. „Др жав не де лат-
но сти, не за ви сно од атри бу ци ја, тј. уло ге и дру штве них ци ље ва др-
жа ве, усме ре не су на ства ра ње за ко на, управ ног ак та или пре су де. 
Те де лат но сти др жа ве ко је стре ме раз ли чи тим прав ним ци ље ви ма 
је су функ ци је др жа ве. Де лат но сти ко је стре ме јед ном истом прав-
ном ци љу, обра зу ју јед ну функ ци ју др жа ве. Др жав на власт вр ши се 
број ним и раз ли чи тим об ли ци ма де лат но сти др жа ве, тј. др жав них 
органa чи ји су ко нач ни из ра зи раз ли чи ти – ства ра ње ап стракт них 
од ре да ба, кон крет них на ред би или вр ше ње ма те ри јал них рад њи – 
па су оту да раз ли чи те и функ ци је др жа ве.“30) Ове функ ци је се, при-
ме ном објек тив них или ма те ри јал них ме ри ла, мо гу по де ли ти на 
за ко но дав ну, из вр шно-управ ну и суд ску. Суд ска гра на вла сти ни је 
спољ но по ли тич ки ак тер – обла сти у ко ји ма се од ви ја ме ђу на род на 
са рад ња пра во суд них ор га на (по пут, на при мер, ме ђу на род не прав-
не по мо ћи) – те шко да се мо гу сма тра ти де ло ви ма спољ не по ли-
ти ке. По ред за ко но дав не де лат но сти, чи ји је глав ни циљ до но ше-
ње за ко на – да кле, ства ра ње ве ли ког бро ја оп штих прав них нор ми 
– основ ни пред мет на шег ин те ре со ва ња је сте из вр шна функ ци ја 
Са став ни де ло ви из вр шне функ ци је др жа ве су управ на функ ци ја 
и функ ци ја вла де. „Управ ном функ ци јом др жа ва се ‘ста ра о јав-
ним ин те ре си ма ко је пре у зи ма као сво је соп стве не ин те ре се’. To 
чи ни кон крет ним и из вр шним прав ним ак ти ма ко ји ма се из вр ша ва 
дис по зи ци ја за ко на. Функ ци ја вла де не ма за пред мет по је ди нач не 
јав не ин те ре се, не го ‘це ло куп ни жи вот др жа ве, узе те у це ло сти’ 
[S. Fo de ra ro]“.31) Из на ве де ног је ја сно да област спољ не по ли ти-
ке пре вас ход но спа да у функ ци је вла де, уну тар из вр шних функ ци-
ја др жа ве. У по ли тич ком си сте му Ср би је, ове функ ци је оба вља ју 
Вла да и ње на ми ни стар ства, те пред сед ник Ре пу бли ке. Ка да је реч 
о спољ ној по ли ти ци, ме ђу раз ли чи тим др жав ним ор га ни ма вла да 
на че ло са рад ње: пре ма чла ну 3. За ко на о спољ ним по сло ви ма32), 
др жав ни ор га ни ме ђу соб но са ра ђу ју на по сло ви ма за ко је су над-
ле жни, пу тем из ве шта ва ња и ко ор ди на ци је. 

ПредседникРепублике

По ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке у по ли тич ком си сте му Ср-
би је33) ка рак те ри ше не сра зме ра из ме ђу ви со ког де мо крат ског ле ги-

30) Ратко Марковић, Уставноправоиполитичкеинституције, ИПД Јустинијан, Београд, 
2006, стр. 200.

31) Ibid., стр. 206-207.

32)  Закон о спољним пословима, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 116/07

33) За анализу функције председника Србије, видети: Марко Пејковић: „Положај шефа 
државе у политичком систему Србије“, Српскаполитичкамисао, вол. 28, бр.  2-2010, 
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ти ми те та (не по сре дан из бор) и ре ла тив но скром них над ле жно сти 
ко ји ма он рас по ла же. Ме ђу тим, и по ред чи ње ни це да пре те жни део 
по сло ва у окви ру из вр шне гра не вла сти оба вља Вла да Ср би је и ње-
на ми ни стар ства, пред сед ник Ре пу бли ке рас по ла же не ким зна чај-
ним над ле жно сти ма у обла сти спољ не по ли ти ке. Тре ба до да ти и то 
да је, пре ма ва же ћем Уста ву, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је за пра-
во по пр ви пут не спор ни и аутен тич ни но си лац соп стве них над ле-
жно сти. Ово је по сле ди ца но во сте че не – или по нов не – др жав не 
не за ви сно сти Ре пу бли ке Ср би је, усло вље не одва ја њем Цр не Го ре а 
за о кру же не до но ше њем ре пу блич ког Уста ва 2006. го ди не. У прет-
ход ном пе ри о ду (Устав из 1990. го ди не), над ле жно сти Пред сед ни-
ка Ср би је у спољ ној по ли ти ци, иако фор мал но слич не да на шњим, 
би ле су кон ци пи ра не као „ре зер вне над ле жно сти“ са „за штит ном 
функ ци јом“: да се са чу ва мо гућ ност де ло ва ња Ср би је у усло ви ма 
пер ма нент них по ли тич ких кри за ко је су пре ти ле да па ра ли шу де-
ло ва ње фе де рал не др жа ве.34)

Устав Ср би је из 2006. го ди не про пи су је да „пред сед ник Ре-
пу бли ке пред ста вља Ре пу бли ку Ср би ју у зе мљи и ино стран ству“ 
(члан 112., став 1., тач ка 1.), „по ста вља и опо зи ва ука зом ам ба са до-
ре Ре пу бли ке Ср би је на осно ву пред ло га Вла де“ (тач ка 5.) и „при-
ма акре ди тив на и опо зив на пи сма стра них ди пло мат ских пред став-
ни ка“ (тач ка 6.). Ове над ле жно сти су, као што се ви ди, пре те жно 
сим бо лич ног и тех нич ког ка рак те ра, бу ду ћи да пред ло ге за име но-
ва ње ам ба са до ра да је Вла да, ко ја, пре ко Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва, су штин ски од лу чу је и о при је му стра них ди пло мат ских 
пред став ни ка. Ме ђу тим, чак и та кве над ле жно сти мо гу пред сед ни-
ку Ре пу бли ке обез бе ди ти не за не мар љив ни во фак тич ке мо ћи. Та ко 
је но ви нар ка Љи ља на Смај ло вић оп ту жи ва ла пред сед ни ка Ср би је 
Бо ри са Та ди ћа за по ни шта ва ње по ступ ка ње ног име но ва ња на ме-
сто ам ба са до ра Ср би је у Ка на ди, у афе ри ко ја ни ка да ни је до кра ја 
раз ја шње на.35)

Пре ма чла ну 7. Беч ке кон вен ци је о уго вор ном пра ву из 1969. 
го ди не, ко ју је бив ша Ју го сла ви ја ра ти фи ко ва ла 1972. го ди не 36) и 
ко ја је сту пи ла на сна гу 1980. го ди не, ше фо ви др жа ва се – по ред 
ше фо ва вла да и ми ни ста ра ино стра них по сло ва – сма тра ју пред-
став ни ци ма др жа ва у ци љу усва ја ња или ове ра ва ња тек ста не ког 

стр. 101–119.

34) Упор.: Ратко Марковић: „Моћ и немоћ председника Републике Србије“, АналиПравног
факултетауБеограду, бр. 1-2, 2004, стр. 328.

35)  „Без агремана »друге Србије«“, Време бр. 944, 05. фебруар 2009.      http://www.vreme.
com/cms/view.php?id=815165 (приступљено 31.01.2010.)

36)  СлуижбенилистСФРЈ(Међународниуговориидругиспоразуми), бр. 30/72
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уго во ра или из ра жа ва ња при стан ка др жа ве да бу де ве за на уго во-
ром. У по ли тич ком си сте му Ср би је, пред сед ник Ре пу бли ке је сте 
шеф др жа ве. Бу ду ћи да Беч ка кон вен ци ја, иако ра ти фи ко ва на од 
стра не бив ше Ју го сла ви је, оста је на сна зи и чи ни са став ни део 
прав ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је (у скла ду са по ме ну тим чла-
ном 16. Уста ва), она Пред сед ни ку Ре пу бли ке по ве ра ва и ову над ле-
жност – у про це су за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра.

Функ ци ја ко ја је од нај ви шег зна ча ја у жи во ту сва ке др жа-
ве, а ко ја је пред сед ни ку Ре пу бли ке по ве ре на ста вом 2. чла на 112. 
Уста ва Ср би је, је сте ко ман до ва ње вој ском. Про пи са но је, на и ме, да 
„Пред сед ник Ре пу бли ке, у скла ду са за ко ном, ко ман ду је Вој ском и 
по ста вља, уна пре ђу је и раз ре ша ва офи ци ре Вој ске Ср би је“. Уло-
га вој ске у ме ђу на род ним од но си ма др жа ве је, и у до ба ми ра, од 
нај ве ћег зна ча ја. У скла ду са чла ном 17., ста вом 1., тач ком 1. За ко-
на о Вој сци Ср би је37), пред сед ник Ре пу бли ке „од лу чу је о упо тре би 
Вој ске Ср би је и ко ман ду је Вој ском Ср би је у ми ру и ра ту“. Ко ман-
до ва ње вој ском је, да кле, над ле жност ко ја у ве ли кој ме ри оја ча ва 
по ло жај Пред сед ни ка Ре пу бли ке ка да је реч о обла сти ко ја, сво јим 
знат ним де лом, за ди ре у спољ ну по ли ти ку.

Устав не над ле жно сти Пред сед ни ка Ре пу бли ке ве за не за 
спољ ну по ли ти ку го то во да ни су раз ра ђи ва не За ко ном о Пред сед-
ни ку Ре пу бли ке из 2007. го ди не.38) 

ВладаРепубликеСрбије

Вла да је но си лац из вр шне функ ци је у по ли тич ко-ин сти ту ци-
о нал ном си сте му Ср би је. Пре ма чла ну 123. Уста ва Ср би је, Вла да, 
по ред оста лог, „утвр ђу је и во ди по ли ти ку, из вр ша ва за ко не и дру-
ге оп ште ак те На род не скуп шти не, до но си уред бе и дру ге оп ште 
ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на“. Пре ма чла ну 3. За ко на о Вла ди39), 
Вла да пред ла же На род ној скуп шти ни за ко не, бу џет и дру ге оп ште 
ак те. Да кле, уло га Вла де је, у про це су утвр ђи ва ња и во ђе ња це-
ло куп не др жав не по ли ти ке, од нај ви шег зна ча ја. Вла да Ср би је је, 
ме ђу тим, по де ље на на ми ни стар ства (пре ма ва же ћем За ко ну о ми-
ни стар стви ма40), има их 24) и, ма да се од лу ке о др жав ној по ли ти ци 
до но се на ни воу це ле Вла де, ве ћи ном гла со ва, Ми ни стар ства су та 

37) Закон о Војсци Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 116/07

38) Закон о Председнику Републике, Службени гласник Републике Србије, бр. 111/07

39) Закон о Влади, Службени гласник Републике Србије, бр. 55/05, 71/05, 101/07

40) Закон о министарствима, Службени гласник Републике Србије, бр. 65/08
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ко ја опе ра тив ним де ло ва њем уну тар сво јих ре со ра, у нај ве ћој ме ри 
спро во де утвр ђе ну др жав ну по ли ти ку. По ред стан дард них по сло ва 
уну тар соп стве них ре со ра, ми ни стар ства (у скла ду са чла ном 27. 
За ко на о ми ни стар стви ма) има ју  мо гућ ност да, уну тар утвр ђе не 
др жав не по ли ти ке, „у окви ру свог де ло кру га оства ру ју ме ђу на род-
ну са рад њу и ста ра ју се о ње ном уна пре ђе њу и обез бе ђу ју ускла-
ђи ва ње про пи са са пра вом Европ ске уни је“. Ми ни стар ства, та ко ђе, 
оба вља ју по сло ве др жав не упра ве ко ји се од но се на за кљу чи ва ње и 
при ме ну ме ђу на род них уго во ра (члан 28. За ко на о ми ни стар стви-
ма). Иако се, у том сми слу, сва ми ни стар ства до не кле мо гу сма тра-
ти су бјек ти ма спољ не по ли ти ке, два ми ни стар ства су за ову област 
по себ но зна чај на. То су Ми ни стар ство од бра не и, на ро чи то, Ми ни-
стар ство спољ них по сло ва.

Министарствоспољнихпослова

Ми ни стар ство спољ них по сло ва се у ве ћи ни по ли тич ких 
си сте ма сма тра нај зна чај ни јим ми ни стар ством, док је ми ни стар 
спољ них по сло ва по свом зна ча ју нај че шће од мах иза пред сед ни ка 
вла де. Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је оба вља 
нај ве ћи део по сло ва из обла сти спољ не по ли ти ке. Пре ма За ко ну о 
ми ни стар стви ма (члан 3.), Ми ни стар ство оба вља по сло ве ве за не за 
пред ста вља ње Ре пу бли ке Ср би је и одр жа ва ње ње них ме ђу на род-
них од но са, за шти ту ин те ре са срп ских др жа вља на, оба ве шта ва ње 
и ин фор ми са ње, спољ но по ли тич ку до ку мен та ци ју, ди пло мат ски 
про то кол и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном.

Ми ни стар ство је, та ко ђе, „над ле жно за ко ор ди на ци ју спољ-
но по ли тич ких и дру гих ме ђу на род них ак тив но сти ко је у окви ру 
утвр ђе не над ле жно сти спро во де др жав ни ор га ни“ (члан 4. За ко на 
о спољ ним по сло ви ма). У 27 та ча ка ста ва 1. чла на 5. истог за ко на 
ис црп но су на ве де ни по сло ви ко је, у скло пу сво је над ле жно сти, 
оба вља Ми ни стар ство41). Да кле, Ми ни стар ство спро во ди спољ ну 

41) „Министарство у оквиру своје надлежности обавља следеће послове: 1) представља, 
уз председника Републике, Републику Србију у односима са другим државама, 
међународним организацијама, међународним судовима и другим међународним 
институцијама, као и са њиховим представништвима у Републици Србији; 2) штити 
интересе Републике Србије, њених држављана и правних лица у иностранству; 3) 
предлаже Влади спољну политику коју она утврђује; 4) предлаже Влади успостављање 
и прекид дипломатских односа са другим државама; 5) предлаже Влади учлањење, 
односно учешће Републике Србије у међународним организацијама и интеграцијама, 
као и у другим облицима међународне сарадње; 6) предлаже Влади амбасадоре, 
генералне и почасне конзуле Републике Србије у иностранству; 7) учествује у пословима 
у вези са акредитацијом званичних представника држава и међународних организација 
у републици Србији; 8) организује званичне посете на државном и дипломатском нивоу; 
9) учествује у припремама за учешће представника Републике Србије на међународним 
преговорима и конференцијама; 10) анализира међународни положај Републике Србије 
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* Илустрација 1: Организационаструкту-
раМСП, према: www.mfa.gov.rs
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по ли ти ку др жа ве у го то во свим ње ним сег мен ти ма. То зна чи да је 
у фа зи реализације спољ не по ли ти ке, Ми ни стар ство спољ них по-
сло ва не при ко сно вен др жав ни ор ган. У фа зи креирања, ме ђу тим, 
у нај ма њу ру ку рав но мер но уче ству је Вла да, као но си лац из вр шне 
вла сти. При то ме, уче шће Вла де у кре и ра њу спољ не по ли ти ке, ма-
да по зна ча ју јед на ко уче шћу Ми ни стар ства, мо же се од ре ди ти као 
формално – пре вас ход но ве за но за са мо до но ше ње од лу ка – док је 
уче шће Ми ни стар ства суштинско, јер је опе ра тив но, што зна чи да 
се нај ве ћи број функ ци ја и по сло ва ве за них за до но ше ње спољ но-
по ли тич ких од лу ка од ви ја уну тар Ми ни стар ства и ње го вих ор га-
ни за ци о них је ди ни ца, пре не го што пред ло зи кон крет не по ли ти ке 
уоп ште до спе ју пред Вла ду.

и билатералне односе са другим државама; 11) анализира спољнополитичке аспекте 
одбране и националне безбедности; 12) анализира и предвиђа развој регионалних 
и глобалних односа и појава, нарочито у области спољне политике, безбедности, 
међународног јавног и приватног права, економије, екологије, просвете и културе и 
стања људских права, која су од значаја за остваривање међународних односа Републике 
Србије; 13) прикупља и анализира информације страних медија које се односе на 
Републику Србију; 14) припрема нацрте закона, других прописа и општих аката из 
области спољних послова, даје мишљење о нацртима закона и других прописа у вези 
са спољним пословима за које су надлежни други органи државне управе, а који су од 
интереса за међународни положај Републике Србије; 15) припрема правна мишљења о 
питањима из међународног права за потребе председника Републике, Владе и других 
државних органа; 16) предлаже Влади стратегију развоја спољних послова и друге мере 
којима се обликује спољна политика Владе; припрема документацију, информације и 
анализе из области спољне политике; 17) у сарадњи са надлежним државним органима 
покреће поступак и координира вођење преговора и закључивање међународних 
уговора, учествује у поступку њиховог потврђивања и прати њихову примену; чува 
оригинале свих међународних уговора, заједничких саопштења и декларација Републике 
Србије и њених међунароноправних претходника; 18) информише владе других држава 
и међународну јавност, као и исељенике, лица српског порекла и држављане Републике 
Србије у иностранству о политици Републике Србије и, у сарадњи са другим надлежним 
органима државне управе, ради на промоцији политичких ставова Владе ради јачања 
угледа Републике Србије у међународним односима; 19) у сарадњи са Министарством за 
дијаспору, унапређује поштовање људских и мањинских права исељеника, лица српског 
порекла и држављана Републике Србије у иностранству; 20) у сарадњи са другим 
надлежним органима државне управе, спроводи гласање држављана Републике Србије 
који имају пребивалиште или боравиште у иностранству за време избора и референдума 
на републичком нивоу; 21) у сарадњи са другим органима државне управе, обавља 
послове разграничења са суседним државама, израђује и чува документацију о државној 
граници; 22) прикупља и чува документацију о спољној политици Републике Србије, 
подстиче научноистраживачки рад у области спољне политике и међународних односа; 
23) спроводи поступак стицања, одржавања и располагања непокретном имовином у 
иностранству која је неопходна за рад дипломатско-конзуларних представништава; 24) 
организује, одржава и штити системе информатичких, телекомуникационих, курирских 
и других веза са дипломатско-конзуларним представништвима и другим информационим 
системима; 25) обавља послове безбедности Министарства, дипломатско-конзуларних 
представништава и запослених; 26) у сарадњи са другим надлежним органима сагласно 
посебном закону обезбеђује учешће у међународним мисијама; 27) обавља и друге 
послове одређене законом. Послове из свог делокруга Министарство врши непосредно 
и преко дипломатско-конзуларних представништава.“
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Пре ма ва же ћем За ко ну о спољ ним по сло ви ма из 2007. го-
ди не42) (члан 2.), „Вла да утвр ђу је спољ ну по ли ти ку ко ју спро во ди 
ми ни стар ство, као и дру ги ор га ни др жав не упра ве у окви ру утвр-
ђе ног де ло кру га“.  На рав но, у про це су кре и ра ња спољ не по ли-
ти ке (осо би то у фа зи иницијативе) мо ра се оста ви ти про сто ра и 
за де ло ва ње Ми ни стар ства. Та ко ми ни стар ко ји ру ко во ди Ми ни-
стар ством (а исто вре ме но је и члан Вла де), пре ма За ко ну о Вла ди 
(члан 14.), „мо же под но си ти Вла ди пред ло ге за уре ђи ва ње пи та ња 
из над ле жно сти Вла де и На род не скуп шти не и зах те ва ти да Вла да 
за у зме став о пи та њу из ње го ве над ле жно сти. Ми ни стар је ду жан 
да оба ве шта ва Вла ду о све му што је бит но за во ђе ње по ли ти ке и 
од лу чи ва ње Вла де“. 

Ми ни стар ством, као што је већ ре че но, ру ко во ди ми ни стар, 
ко ји је на вр ху ор га ни за ци о не струк ту ре Ми ни стар ства (илу стра ци-
ја 1). По ред је да на ест од се ка и оде ље ња ко ји су, као и Ди пло мат ска 
ака де ми ја, под ру ко вод ством ге не рал ног се кре та ра,  ор га ни за ци-
о ну струк ту ру чи не и слу жба ди пло мат ског прoт окола, Прес-слу-
жба, глав ни прав ни са вет ник, од сек за хит не ана ли тич ке по сло ве, 
оде ље ње за ана ли ти ку и по др шку спољ но по ли тич ком пла ни ра њу, 
те бројнa оде ље ња и од се ци под ру ко вод ством по ли тич ког ди рек-
то ра Ми ни стар ства, а  ко ји функ ци о ни шу у са ста ву пет по себ них 
сек то ра (би ла те ра ла, мул ти ла те ра ла, ЕУ, без бед но сна по ли ти ка и 
кон зу лар ни по сло ви). У скло пу де лат но сти ових ор га ни за ци о них 
је ди ни ца (осо би то по себ них оде ље ња фор ми ра них по ге о граф ском 
и функ ци о нал ном), од ви ја се ве ли ки део про це са ка ко кре и ра ња, 
та ко и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке Ср би је. По ред то га, ка ко је 
ра ни је на по ме ну то, ве ли ки део по сло ва Ми ни стар ства вр ши се 
пре ко ди пло мат ско-кон зу лар них пред став ни шта ва (став 2 чла на 5 
За ко на о спољ ним по сло ви ма). Тај део по сло ва спа да пре те жно у 
област ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, бу ду ћи да мре жа ди пло мат-
ско-кон зу лар них пред став ни шта ва слу жи спро во ђе њу већ утвр ђе-
не др жав не по ли ти ке. Ова мре жа, ме ђу тим, има и уло гу у про це су 
кре и ра ња спољ не по ли ти ке, и то у фа за ма ини ци ја ти ве и ар ти ку-
ла ци је ин те ре са, вр ше ћи, пре све га, функ ци ју ин фор ми са ња. Ди-
пло мат ске ми си је, на и ме, мо гу се оба ве шта ва ти о усло ви ма и до-
га ђа ји ма у зе мљи при је ма, те из ве шта ва ти о то ме вла ду соп стве не 
др жа ве. На те ме љу ових им пул са, у окви ру од го ва ра ју ћих ди рек-
ци ја Ми ни стар ства спољ них по сло ва са чи ња ва ју се пред ло зи кон-
крет них по ли ти ка ко је усва ја Ми ни стар ство и пред ла же Вла ди као 
ор га ну за ду же ном за ко нач но утвр ђи ва ње и спро во ђе ње др жав не 
по ли ти ке. Функ ци је и на чи ни де ло ва ња ди пло мат ских и кон зу лар-

42)  Закон о спољним пословима,СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр. 116/07
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них пред став ни шта ва де таљ но су уре ђе ни ме ђу на род ним кон вен-
ци ја ма ко је, по пут ра ни је по ми ња не Беч ке кон вен ци је о уго вор ном 
пра ву, пред ста вља ју са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср-
би је. То су Беч ка кон вен ци ја о ди пло мат ским од но си ма из 1961. 
(сту пи ла на сна гу 1964. го ди не)43) и Беч ка кон вен ци ја о кон зу лар-
ним од но си ма из 1963. го ди не (сту пи ла на сна гу 1967. го ди не)44). 
Функ ци је и де ло ва ње др жав них пред став ни ка при уни вер зал ним 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма уре ђе ни су Беч ком кон вен ци јом о 
пред ста вља њу др жа ва у њи хо вим од но си ма са ме ђу на род ним ор-
га ни за ци ја ма уни вер зал ног ка рак те ра из 1975. го ди не.45)

Ми ни стар ство спољ них по сло ва ја вља се, да кле, као ва жан 
ак тер у свим фазамa про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по-
ли ти ке. Мо же се ре ћи да, у про це су кре и ра ња спољ не по ли ти ке 
де ли сво ју уло гу са Вла дом у фа зи ини ци ја ти ве; са Вла дом, пар-
ла мен том, али и број ним дру гим ак те ри ма (по пут не вла ди них ор-
га ни за ци ја) у фа зи агре га ци је и ар ти ку ла ци је ин те ре са; и по но во 
са Вла дом у фа зи од лу чи ва ња. У про це су ре а ли за ци је, опет, Ми-
ни стар ство се, не по сред но и по сред но, ја вља као пре о вла ђу ју ћи 
ак тер. 

Министарствоодбране

У са вре ме ном ме ђу на род ном си сте му, ору жа не сна ге др жа ва 
ја вља ју се као ак те ри спољ не по ли ти ке или за вре ме рат ног су ко-
ба, или, у до ба ми ра, као су бјек ти ме ђу на род не вој не са рад ње. У 
оба слу ча ја, као што је ра ни је ре че но, Вој ском Ср би је ко ман ду је 
пред сед ник Ре пу бли ке. На опе ра тив но-струч ном пла ну, а у скла ду 
са ак ти ма ко ман до ва ња прет по ста вље них, Вој ском Ср би је ко ман-
ду ју На чел ник Ге не рал шта ба и ста ре ши не Вој ске (члан 19. за ко на 
о Вој сци Ср би је46)), док је члан Вла де за ду жен за пи та ња од бра не 
ми ни стар од бра не. По сло ви Ми ни стар ства од бра не од ре ђе ни су 
чла ном  4.  За ко на о ми ни стар стви ма.

Бу ду ћи да се ста ње рат них су ко ба сма тра сво је вр сном ван-
ред ном си ту а ци јом и из у зет ком, на чи ни уче шћа Вој ске Ср би је у 
ре а ли за ци ји спољ не по ли ти ке др жа ве ве за ни су, пре вас ход но, за 
област ме ђу на род не вој не са рад ње. Ма да пред сед ник Ре пу бли ке 
оста је вр хов ни ко ман дант у свим окол но сти ма, пре ма чла ну 13. За-
ко на о Вој сци Ср би је (тач ка 3. ста ва 1.)  план ме ђу на род не вој не 

43) СлужбенилистСФРЈ–Међународниуговориидругиспоразуми, бр. 2/64

44) СлужбенилистСФРЈ–Међународниуговориидругиспоразуми, бр. 5/66

45) СлужбенилистСФРЈ–Међународниуговориидругиспоразуми, бр. 3/77

46) За кон о ми ни стар стви ма,СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр. 116/07
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са рад ње усва ја ми ни стар од бра не. Вој ска Ср би је оства ру је ме ђу-
на род ну са рад њу у че ти ри основ на об ли ка:

1) кроз про грам Парт нер ство за мир – чи ја је Ср би ја чла ни-
ца од кра ја 2006. го ди не47);

2) кроз уче шће у ме ђу на род ним ми ров ним ми си ја ма под 
окри љем Ује ди ње них на ци ја – тре нут но у ми си ја ма у 
Кон гу, Ли бе ри ји, Оба ли сло но ва че, Ча ду и Цен трал но-
а фрич кој ре пу бли ци Ср би ја има 34 уче сни ка; окон ча не 
су ми си је у Бу рун ди ју и Ис точ ном Ти мо ру са 5 уче сни-
ка48), док је у пла ну од ла зак вој но-ме ди цин ског осо бља у 
Уган ду и штаб них офи ци ра у Ли бан, те од ре ђе ног бро ја 
вој ни ка на Ки пар49);

3) кроз про грам др жав ног парт нер ства Ср би је и Оха ја, на 
осно ву Спо ра зу ма о ста ту су сна га из 2006. го ди не50) и

4) кроз уче шће у ре ги о нал ним без бед но сним ини ци ја ти ва-
ма51).

Пла но ви ме ђу на род не са рад ње Вој ске Ср би је мо ра ју да пра-
те основ не ли ни је спољ не по ли ти ке ко ју утвр ђу је Вла да. У по ли-
тич ком си сте му Ср би је че сте су де ба те о то ме да ли се ово пра ви-
ло увек и без у слов но по шту је, а цен трал на кон тро вер за ве за на је 
за од нос Вој ске и, по себ но, Ми ни стар ства од бра не пре ма НА ТО 
са ве зу. У пе ри о ду 2005.-2007. у јав но сти су по сто ја ле кон тро вер зе 
о Спо ра зу му о тран зи ту НА ТО сна га (2005.) – пот пи са ног од стра-
не та да шњег ше фа ди пло ма ти је Ву ка Дра шко ви ћа и ге не рал ног 
се кре та ра НА ТО-а Ја па де Хоп Схе фе ра – чи ја је са др жи на би ла 
скри ва на од јав но сти, па чак и пар ла мен та. Ово је отво ри ло број-
на пи та ња о ис прав но сти та да шњег мо де ла кре и ра ња и ре а ли за-
ци је спољ не по ли ти ке. Слич не кон тро вер зе иза звао је и Спо ра зум 
о ста ту су сна га (2006.) – пот пи сан од стра не пред сед ни ка Ср би је 

47) „Парт нер ство за мир“, http://www.mod.gov.rs/lat/mvs/part ner stvo_za_mir/in dex_pzm.php
(при сту пље но 01.02.2010)

48) „Ак ту ел не ме ђу на род не ми си је“, http://www.mod.gov.rs/lat/mvs/mi rov ne_mi si je/ak tu el ne.
php (при сту пље но 01.02.2010)

49) “Срп ски вој ни ци у Уган ди и Ли ба ну“, Blic, 22.03.2010., http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti-
ka/181826/Srp ski-voj ni ci-u-Ugan di-i-Li ba nu (при сту пље но 01.04.2010); „Mилетић: Вој-
ска Ср би је оспо со бље на за ми ров не ми си је“, Глас јавности, 13.02.2010, http://www.
glas-jav no sti.rs/cla nak/dru stvo/glas-jav no sti-13-02-2010/mi le tic-voj ska-sr bi je-ospo so blje na-
za-mi rov ne-mi si je (при сту пље но 01.04.2010)

50) „Про грам др жав ног парт нер ства са На ци о нал ном гар дом Оха ја ОС САД“, http://www.
mod.gov.rs/lat/mvs/oha jo/oha jo.php (при сту пље но 01.02.2010)

51)  „Ре пу бли ка Ср би ја у ре ги о нал ним ини ци ја ти ва ма“, http://www.mod.gov.rs/lat/mvs/re gi-
o nal ne_ini ci ja ti ve/reg_ini ci ja ti ve.php (при сту пље но 01.02.2010)
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Бо ри са Та ди ћа и др жав ног се кре та ра САД Кон до ли зе Рајс52). Ови 
спо ра зу ми не сум њи во су оства ри ли сна жан ути цај на ме ђу на род-
ни по ло жај др жа ве, што чи ни још дра ма тич ни јом чи ње ни цу да се 
при ли ком њи хо вог пот пи си ва ња ни је во ди ло ра чу на о на че лу тран-
спа рент но сти.

MladenLisanin

NORMATIVEREALITYMODELOFCREATING
ANDIMPLEMENTINGFOREIGNPOLICYIN

THEPOLITICALSYSTEMOFSERBIA

Summary

In this part of the study, the aut hor gi ves a de fi ni tion of fo re ign 
po licy and its pla ce in the po li ti cal system. Sub se qu ently, he dis plays 
the pro cess of cre a ting and im ple men ting fo re ign po licy, thro ugh its 
pha ses, from the ini ti a ti ve and de ci sion ma king to the im ple men ta tion 
of de ci si ons and mec ha nisms of con trol and su per vi sion. De scrip tion 
of the pro cess of cre a ting and im ple men ting fo re ign po licy in Ser bia 
be gins with the in tro duc tion of sta te bo di es (Pre si dent of the Re pu blic 
of Ser bia, the Ser bian Go vern ment, Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs and De-
fen ce) and the ir ro les and fun cti ons in this pro cess. 
Keywords: fo re ign po licy, fo re ign po licy cre a tion, im ple men ta tion of fo re-

ign po licy, po li ti cal system of Ser bia, Pre si dent of the Re pu blic 
of Ser bia, the Ser bian Go vern ment, Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs, 
Mi ni stry of De fen ce
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ЛИБЕРАЛНАДЕМОКРАТИЈА
КАООСТВАРЕЊЕСЛОБОДЕ

Сажетак
У овом ра ду се ана ли зи ра ју пој мо ви  ли бе ра ли зма и де мо-

кра ти је ко ји пред ста вља ју ком по нен те ли бе рал не де мо кра ти је, 
дру штве но-по ли тич ког уре ђе ња ко је се сма тра оп ти мал ним окви-
ром за ин сти ту ци о на ли за ци ју сло бо де. Ли бе рал на де мо кра ти ја та-
ко по мно ги ма пред ста вља по ли тич ки иде ал ко ји је од нео пре ва гу 
над оста лим по ли тич ким иде о ло ги ја ма, и ко ме, сход но то ме, тре ба 
те жи ти. За то се сма тра ре ле вант ним ис тра жи ва ње о то ме шта чи ни  
су шти ну ли бе рал не де мо кра ти је и на ко ји на чин, од но сно за хва љу-
ју ћи ко јим ме ха ни зми ма, она успе ва да оства ри овај циљ. Нај пре се 
раз ма тра ју нор ма тив на од ре ђе ња ли бе ра ли зма и де мо кра ти је та ко 
што се по ка зу је у че му се са сто је ова два уче ња , а за тим се по ка-
зу је у ка квом све од но су мо гу би ти ова два уре ђе ња. Циљ ра да је 
да се на осно ву ових ана ли за по ка же за што се ли бе рал на де мо кра-
ти ја мо же сма тра ти оп ти мал ним прав но-по ли тич ким по рет ком за 
оства ре ње сло бо де,  и ко је су то вред но сти и иде а ли ова квог уре ђе-
ња ко ји  има ју ранг ци ви ли за циј ских  те ко ви на.
Кључ не ре чи: ли бе ра ли зам, де мо кра ти ја, сло бо да, јед на кост, то ле ран ци-

ја, ху ма ни зам, људ ска пра ва, ле ги ти ми тет.
Де мо крат ска ре во лу ци ја је про ис те кла из исто риј ске те жње 

за што ве ћом јед на ко шћу; у том сми слу она се мо же сма тра ти не-
у мо љи вом ре во лу ци јом. Мно ги сма тра ју да је пут ка де мо кра ти ји 
дру штве ни про цес ко ји се не мо же за у ста ви ти. Сар то ри, на при мер, 
ис ти че да „ве тар исто ри је ду ва са мо у јед ном прав цу – ка де мо-
кра ти ји”1). За и ста, у са вре ме ном све ту по сто ји тренд раз во ја де мо-
кра ти је; мно ги се сла жу да је де мо кра ти ја оста ла без не при ја те ља, 

1)   Ђо ва ни Сар то ри,  Де мо кра ти ја-шта је то? , ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 273.
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од но сно да је по бе ди ла су пар нич ке иде о ло ги је ко је су се ја вља ле 
то ком исто ри је: на след ну мо нар хи ју, фа ши зам и, нај зад, ста љи ни-
зам (као по ку шај, ис кре ни или не, оства ре ња ко му ни зма).

Та по бе да де мо кра ти је се, до ду ше, рас про сти ре са мо дон де 
до кле се рас про сти ре и мо дер ни зо ва ни свет, та ко да је да нас ско ро 
по ло ви на од бли зу две ста др жа ва де мо крат ска.2) По бе да де мо кра-
ти је се за у ста вља, углав ном, на гра ни ца ма Афри ке, ис кљу чу је ве-
ли ки део Азиј ског кон ти нен та и на и ла зи на од ба ци ва ње од стра не 
ислам ских зе ма ља у ко ји ма су по ли ти ка и ре ли ги ја спо је не.  

Ка да се ка же да  де мо кра ти ја као по ли тич ки иде ал по бе ђу је 
, то у ства ри зна чи да се сма тра да на чел но гле да но, и по ла зе ћи од 
до са да шњег исто риј ског ис ку ства, ни је мо гућ об лик људ ске вла да-
ви не ко ји би пред ста вљао ви ши сту пањ сло бо де. Де мо кра ти ја би 
у том слу ча ју пред ста вља ла за вр шну тач ку иде о ло шке ево лу ци је 
чо ве чан ства, од но сно ко на чан об лик људ ске вла да ви не.

Де мо кра ти ја ко ја, као по ли тич ки иде ал, по бе ђу је и ко ја се 
сма тра оп ти мал ним по рет ком сло бо де је сте ли бе рал на де мо кра ти-
ја. Ка да го во ри мо о мо дер ним де мо кра ти ја ма, од но сно о де мо кра-
ти ја ма ко је су на ста ле по сле Аме рич ке и Фран цу ске ре во лу ци је 
мо ра мо има ти у ви ду да се, за раз ли ку од ан тич ке де мо кра ти је, ра-
ди о ли бе рал ним де мо кра ти ја ма и да је ту реч де мо кра ти ја са мо 
скра ће ни ца за ли бе рал ну де мо кра ти ју. Да кле, оно што омо гу ћа ва 
оства ре ње сло бо де је су те мељ ни прин ци пи и ин сти ту ци је ка ко де-
мо кра ти је, та ко и ли бе ра ли зма. Ли бе рал ну де мо кра ти ју да кле чи не 
две ком по нен те и  за то је ва жно ис та ћи ко ји су еле мен ти ова квог 
уре ђе ња ли бе рал ни, а ко ји де мо крат ски, од но сно шта по ти че од 
ли бе ра ли зма, а шта од де мо кра ти је.

ЛИБЕРАЛИЗАМ

Док три на и прак са ли бе ра ли зма од но си се на под руч ја по ли-
ти ке, дру штва и еко но ми је. Он се ја вио као пр ва и нај ра ни ја но во-
ве ков на иде о ло ги ја ко јом су оспо ра ва на уста ље на и ка но ни зо ва на 
схва та ња о вла да ју ћем дру штве ном и по ли тич ком по рет ку. Ли бе-
ра ли зам је до нео са со бом нов од нос из ме ђу сло бо де и по ли тич ке 
вла сти, од но сно из ме ђу по је дин ца и др жа ве (по ли тич ке за јед ни це).

На пу ште на је ан тич ка иде ја сло бо де у за јед ни ци. Ста ри Гр ци 
су сма тра ли да је сло бо да мо гу ћа је ди но у по ли тич кој за јед ни ци и 
да  по ли тич ка за јед ни ца пред ста вља сфе ру истин ске сло бо де. Чо-

2) Ви де ти:  Ву чи на Ва со вић, Са вре ме не де мо кра ти је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, 
стр. 19.
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век овој за јед ни ци ду гу је сво ју сло бо ду и не ма дру гих мо гућ но сти 
да бу де сло бо дан, јер је по сво јој при ро ди др жа во твор но, од но сно 
по ли тич ко би ће (zoon po li ti kon). Ли бе рал но схва та ње од но са из-
ме ђу сло бо де и по ли тич ке за јед ни це је су прот но ова квом схва та-
њу; пре ма ли бе рал ном уче њу сло бо да и по ли тич ка власт су ме ђу-
соб но су прот ста вље не. Као што др жа ва огра ни ча ва ин ди ви ду ал ну 
сло бо ду, та ко и ин ди ви ду ал на сло бо да по ста вља гра ни це др жа ви. 
Др жа ва та ко пред ста вља при нуд ни по ре дак, а не сфе ру оства ре ња 
сло бо де. За раз ли ку од ан тич ког схва та ња по ко ме је сло бо ду мо гу-
ће оства ри ти тек у по ли тич кој за јед ни ци, пре ма ли бе рал ном уче њу 
чо век је сло бо дан и пре сту па ња у по ли тич ку за јед ни цу: сло бо да, 
да кле, прет хо ди др жа ви. Као сфе ру сло бо де ли бе ра ли зам ви ди дру-
штво, ко је пред ста вља сфе ру при ват ног жи во та по је дин ца и ко је је 
као та кво су прот ста вље но др жа ви.  

Ли бе ра ли зам се мо же прег нант но од ре ди ти као иде о ло ги ја 
сло бо де: за ли бе ра ли зам сло бо да пред ста вља вр хов ну вред ност ко-
ју тре ба прет по ста ви ти свим дру гим вред но сти ма. Ли бе ра ли зам је 
та ко про је кат ко ји те жи сло бо ди. Пи та ње ко је се на ме ће је – чи-
јој, ако не сло бо ди ин ди ви дуе? Сло бо да ко ју ли бе ра ли зам бра ни 
је ин ди ви ду ал на сло бо да, од но сно сло бо да по је дин ца у од но су на 
др жав ну власт. 

Ли бе ра ли зам је те о ри ја гра ни ца др жав не вла сти, па та ко ли-
бе рал на др жа ва пред ста вља огра ни че ну др жа ву. По сто је два аспек-
та на ко је се овај из раз од но си, а то су гра ни це вла сти и гра ни це 
функ ци ја др жа ве; уко ли ко је власт огра ни че на, ра ди се о прав ној 
др жа ви, а уко ли ко су огра ни че не функ ци је др жа ве, реч је о ми ни-
мал ној др жа ви. Тре ба на по ме ну ти да прав на и ми ни мал на др жа-
ва мо гу би ти раз дво је не: мо гу по сто ја ти прав не др жа ве ко је ни су 
исто вре ме но и ми ни мал не (као што је слу чај са со ци јал ном др жа-
вом), као и ми ни мал не др жа ве ко је ни су исто вре ме но и прав не. 
Ан ти под прав не др жа ве пред ста вља ап со лу ти стич ка др жа ва, док 
је су прот ност ми ни мал не др жа ве мак си мал на др жа ва. Овај тер мин 
по ти че од при де ва ab so lu tus ко ји зна чи сло бо дан од свих од но са 
(од огра ни че ња, усло ва или оба ве за). 

По ред то га што огра ни ча ва др жав ну власт, ли бе ра ли зам по-
ста вља гра ни це и функ ци ја ма др жа ве; мо же се ре ћи да су те о ри ја о 
по тре би да се власт кон тро ли ше и те о ри ја огра ни че ња уло ге др жа-
ве по ве за не – ми ни мал на др жа ва се лак ше кон тро ли ше не го мак си-
мал на, од но сно кон тро ла вла сти је лак ша уко ли ко је вла сти по ве-
ре но ма ње функ ци ја. Да кле, сло бо да се га ран ту је не са мо устав ним 
ме ха ни зми ма прав не др жа ве, већ и огра ни че њем уло ге др жа ве.
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Ка да се сло бо да од ре ди као сло бо да од др жа ве, та да се на-
ста нак ли бе рал не др жа ве мо же по сма тра ти као по сте пе но ши ре ње 
сфе ре у ко јој је по је ди нац осло бо ђен од ме ша ња др жа ве, од но сно 
као по сте пе на еман ци па ци ја гра ђан ског дру штва од др жа ве: је дан 
од ва жних ре зул та та ли бе ра ли зма је упра во раз два ја ње при ват не и 
јав не сфе ре.

Да би се ова гра ни ца по ву кла по треб но је фор му ли са ти на че-
ло на ко ме се она мо же за сно ва ти; то на че ло би утвр ђи ва ло гра ни це 
уну тар ко јих по је дин ци и гру пе мо гу де ла ти сло бод но, то јест без 
ме ша ња др жав не вла сти, од но сно гра ни це не по вре ди во сти чо ве ка. 
Мил то на че ло ова ко фор му ли ше: „Је ди ни циљ ко ји љу ди ма да је 
овла шће ње да се, по је ди нач но или ко лек тив но, ме ша ју у сло бо ду 
де ла ња ма ко га од њих – је сте са мо за шти та. Је ди на свр ха ра ди ко је 
се власт мо же пу но прав но вр ши ти над ма ко јим чла ном ци ви ли-
зо ва не за јед ни це, про тив ње го ве во ље, је сте да се спре чи на но ше-
ње ште те дру ги ма.“3) Да кле, по је ди нац је за шти ћен од би ло ка квог 
ме ша ња др жав не вла сти све док ње го во де ла ње не на но си ште ту 
дру ги ма. Он је сло бо дан у при ват ним ми шље њи ма и осе ћа њи ма, 
ужи ва сло бо ду го во ра и удру жи ва ња са дру гим по је дин ци ма, као и 
сло бо ду да сле ди сво је уку се и про јек те.

Две глав не сфе ре осло ба ђа ња од др жа ве (ко је је ли бе ра ли-
зам до нео са со бом) би ле су сфе ра ре ли ги је и ду хов но сти уоп ште 
и еко ном ска сфе ра. Чи ње ни ца је да је исто ри ја ли бе рал них др жа-
ва у ве зи са про па шћу кон фе си о нал них др жа ва и успо ном др жа-
ва ко је има ју не у тра лан или аг но стич ки став пре ма ре ли ги о зним 
уве ре њи ма сво јих гра ђа на, као и са уки да њем сте га и при ви ле ги ја 
фе у да ли зма и на стан ком ка пи та ли зма, од но сно ја вља њем зах те ва 
за еко ном ском сло бо дом (сло бо дом рас по ла га ња бо гат ством и сло-
бо дом раз ме не). 

Оно што чи ни су шти ну прав не др жа ве је сте устав, па су та ко 
са мо ли бе рал ни ре жи ми  устав ни ре жи ми. Устав је тај за хва љу ју ћи 
ко ме је власт огра ни че на, на шта ука зу је и ети мо ло ги ја са ме ре чи: 
реч устав по ти че од ре чи  за у ста ви ти, а оно што се за у ста вља 
је упра во власт. Иде ја уста ва је: за у ста ви ти ти ра ни на. Устав ни 
ме ха ни зми су ти ко ји оне мо гу ћа ва ју са мо вољ но, од но сно не ле-
ги тим но вр ше ње вла сти. Устав на тај на чин пред ста вља од бра ну 
по је дин ца од зло у по тре бе вла сти и га рант ин ди ви ду ал не сло бо де. 
Ње го ва вред ност је да кле у то ме што по ста вља ју ћи гра ни це вла сти 
бра ни ин ди ви ду ал ну сло бо ду, а са мим тим и власт чи ни ле ги тим-

3)   Џ. С. Мил, О сло бо ди, ,, Фи лип Ви шњић ’’, Бе о град, 1988, стр. 43.
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ном. ,,Вла да без уста ва је моћ без пра ва.”4)  Др жав на власт без уста-
ва би ла би са мо го ла си ла без прав ног и мо рал ног осно ва.5)

Устав пред ста вља по зи тив но прав ни из раз при род них пра ва 
чо ве ка. Сва ки устав, по ред то га што кон сти ту и ше по ли тич ку за-
јед ни цу, од но сно од ре ђу је об лик др жа ве, са др жи и основ на пра ва 
гра ђа на. Та пра ва су: пра во на жи вот, сло бо ду и имо ви ну, сло бо ду 
ми сли и са ве сти, сло бо ду го во ра, сло бо ду ве ро и спо ве сти, сло бо ду 
удру жи ва ња, сло бо ду кре та ња... Људ ска пра ва има ју ин ди ви ду а-
ли стич ки и се ку лар ни ка рак тер. Та пра ва су не што што при па да 
сва ком људ ском би ћу као та квом, без ика квих прет ход них усло ва: 
ин ди ви дуе има ју ова пра ва на осно ву са ме чи ње ни це да су људ ска 
би ћа. Та пра ва се не из во де из прав ног по рет ка, већ из са ме људ-
ске при ро де. По је дин ци по се ду ју ова пра ва у од но су на др жав ну 
власт: она пред ста вља ју  сло бо ду по је дин ца од др жа ве и на су прот 
њој.  Она при па да ју сви ма, без об зи ра на раз ли ке у по гле ду ра се, 
бо је, по ла, ве ро и спо ве сти, имо ви не, на ци о нал ног или дру штве ног 
по ре кла, по ли тич ког или дру гог ми шље ња...

ФИЛОЗОФСКАПРЕТПОСТАВКАЛИБЕРАЛИЗМА

На по кон, шта је фи ло зоф ска прет по став ка ли бе ра ли зма? 
Кла сич но ли бе рал но ста но ви ште уче ње о при род ним пра ви ма узи-
ма као фи ло зоф ску прет по став ку ли бе ра ли зма. О уче њу о при род-
ним пра ви ма чо ве ка го во ри се као о фи ло зоф ској прет по став ци 
ли бе ра ли зма за то што оно слу жи ус по ста вља њу гра ни ца вла сти 
на осно ву од ре ђе ног схва та ња људ ске при ро де; зах тев за огра ни че-
њем вла сти др жа ве та ко се оправ да ва по зи ва њем на из вор но људ-
ско ста ње ко је се опи су је као ста ње сло бо де и јед на ко сти. 

Пре ма уче њу о при род ним пра ви ма чо век по се ду је по при-
ро ди – и ти ме не за ви сно од сво је во ље, а на ро чи то од во ље дру-
гих – од ре ђе на те мељ на пра ва. То су: пра во на жи вот, сло бо ду и 
сво ји ну. Ова пра ва су при род но да та, од но сно ни су ус по ста вље на 
људ ском во љом, што зна чи да прет хо де фор ми ра њу би ло ко је дру-
штве не за јед ни це; „да та су ро ђе њем“ и у том сми слу су из вор на и 
нео ту ђи ва. Уче ње о при род ним пра ви ма ле жи у осно ви Де кла ра-
ци је не за ви сно сти и Де кла ра ци је пра ва чо ве ка и гра ђа ни на у ко ји-
ма се афир ми ше те мељ но на че ло ли бе ра ли зма – на че ло огра ни че не 

4)   Ко ста Ча во шки, Устав као јем ство сло бо де, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те-
о ри ју; ,,Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1995, стр. 32. 

5)   Ибид., стр. 32.
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др жа ве: „Циљ сва ког по ли тич ког удру жи ва ња је очу ва ње при род-
них и не за ста ри вих пра ва чо ве ка“6) 

Из ово га сле ди да се при мар на функ ци ја вла сти пре ма ли-
бе рал ном уче њу са сто ји у за шти ти ових пра ва, а ње на ва ља ност 
се про це њу је у од но су на то да ли она оства ру је сво ју функ ци ју: 
ин ди ви дуе има ју ду жност пре ма др жа ви је ди но уко ли ко она ис пу-
ња ва сво ју оба ве зу. По ли тич ки жи вот се за сни ва на пре ћут ном или 
екс пли цит ном уго во ру из ме ђу на ро да и др жа ве. Да кле, власт тре ба 
да бу де огра ни че на сво јом свр хом; је ди ни оправ дан раз лог за огра-
ни ча ва ње пра ва је сте за шти та пра ва дру гих љу ди. 

По сто ји још јед на стру ја ли бе ра ли зма ко ја ну ди дру га чи ји 
основ за ли бе рал но уче ње. Као но ва те о риј ска осно ва ли бе рал не 
др жа ве по ја вљу је се фи ло зо фи ја ути ли та ри зма, а пред став ник ова-
квог схва та ња је сте Џон Стју арт Мил. Мил је сма трао да не по сто ји 
та ко не што као што су при род на пра ва, од но сно пра ва ко ја прет хо-
де уста но ви вла сти. Уме сто ду го трај не тра ди ци је при род них пра ва 
он је по ста вио на че ло ко ри сно сти, од но сно на че ло нај ве ће сре ће, 
као кри те ри јум ко јим тре ба да бу ду во ђе ни они ко ји вла да ју. Гра-
ни це ко је се по ста вља ју вла сти не за сни ва ју се, да кле, на уче њу о 
при род ним пра ви ма чо ве ка чи је се по сто ја ње не мо же до ка за ти; 
оне сле де из објек тив ног са зна ња да љу ди те же за до вољ ству, а из-
бе га ва ју бол. Функ ци ја др жа ве та ко је сте да оства ри нај ве ћу сре ћу 
за нај ве ћи број сво јих чла но ва. Да кле, у оправ да њу схва та ња о ну-
жном огра ни ча ва њу др жав не вла сти ли бе рал на ми сао се кре та ла 
од уче ња о при род ним пра ви ма ка фи ло зо фи ји ути ли та ри зма.

Либерализамкаоантипатерналистичкоучење

Ли бе ра ли зам се мо же пред ста ви ти као ан ти па тер на ли стич-
ко уче ње par ex cel len ce . Па тер на ли стич ко ста но ви ште је да је 
ду жност др жа ве да бри не о сво јим по да ни ци ма она ко ка ко отац 
бри не о сво јој де ци. По ла зе ћи од прет по став ке да по је ди нац ни је 
нај ком пе тент ни ји су ди ја ка да се ра ди о ње го вој вла сти тој сре ћи, 
па тер на ли стич ко уче ње оправ да ва за ди ра ње др жа ве у при ват ну 
сфе ру по је дин ца. Па тер на ли зам се, да кле, са сто ји у огра ни ча ва њу 
сло бо де по је дин ца за рад до бра по је дин ца; oдносно по је ди нац се 
шти ти од са мог се бе, од сво јих вла сти тих скло но сти и им пул са. 
Из над сва ког по је дин ца уз ди же се ста ра тељ ска власт  ко ја бди над 

6) Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1995, стр. 24.
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суд би ном сво јих по да ни ка и на сто ји да их учи ни срећ ним, чак и 
про тив њи хо ве во ље. 

Ми сли о ци ко ји су се за ла га ли за ли бе рал ну др жа ву (ме ђу 
њи ма се ис ти чу Лок, Кант, То квил и Мил) осу ђи ва ли су ова кву 
ста ра тељ ску власт сма тра ју ћи  је де спот ском. Та ква власт ста вља 
сва ког по је дин ца под сво је окри ље и др жи  га у ста њу не зре ло сти. 
Кант се про ти вио ова квој вла сти јер је сма трао да по да ни ке чи ни 
па сив ним: она сво је гра ђа не тре ти ра као де цу ко ја не мо гу да раз-
ли ку ју шта је за њих ко ри сно, а шта штет но и ко ја због то га мо ра ју 
да че ка ју на суд др жа ве о то ме ка ко да по стиг ну сво ју сре ћу. Они 
та ко ђе мо ра ју да прет по ста ве (иако је то прет по став ка без га ран-
ци је) до бро на мер ност свог вла да ра, од но сно то да он за и ста хо ће 
њи хо ву сре ћу. 

Кри ти ка па тер на ли зма је у ства ри од бра на ин ди ви ду ал не 
ауто но ми је; мно ги ста ју у од бра ну сло бо де по је дин ца јер сма тра ју 
да она има мо рал ну вред ност. Пре ма ли бе рал ном уче њу мо ра да 
по сто ји од ре ђе на сфе ра при ват ног у ко ју ни др жа ва ни дру штво не 
сме да за дре; да кле, сфе ра ин ди ви ду ал не сло бо де је не при ко сно-
ве на.

Ли бе ра ли зам, на су прот па тер на ли стич ком уче њу, по ла зи од 
прет по став ке да је сва ки по је ди нац су ве рен над са мим со бом, над 
сво јом ду шом и те лом: по је ди нац тре ба сам да од лу чу је о ства ри-
ма ко је се ти чу са мо ње га. Он је је ди ни ком пе тент ни су ди ја  ка да је 
реч о ње го вој вла сти тој сре ћи. Ли бе ра ли зам се за ла же за сло бо дан, 
од но сно не спу тан раз вој ин ди ви ду ал но сти, та ко да је про тив то га 
да по је дин ца дру ги во де и да од лу чу ју уме сто ње га. 

Мо ра по сто ја ти бар ми ни мал но под руч је лич не сло бо де, ако 
не же ли мо да уни зи мо или по рек не мо сво ју при ро ду. Пот пу но од-
у ста ја ње од сло бо де пред ста вља ло би по раз лич но сти и де гра ди-
ра ње људ ске при ро де; о би ћу ко је дру ги спре ча ва ју да ура ди ма кар 
не што по сво ме не мо же се уоп ште го во ри ти са ста но ви шта мо ра-
ла. Чо век мо ра по не ти бре ме сло бо де.

ДЕМОКРАТИЈА

Де мо крат ска ре во лу ци ја је про ис те кла из исто риј ске те жње 
за што ве ћом јед на ко шћу, а са сто ји се у пре ла ску фе у дал ног ари-
сто крат ског дру штва у де мо крат ско дру штво; она та ко пред ста вља 
по бе ду на че ла јед на ко сти, без мо гућ но сти вра ћа ња на ари сто крат-
ски по ре дак.  Де мо крат ско дру штво је дру штво ко је ка рак те ри ше 
јед на кост усло ва, а она се са сто ји у то ме да су уки ну те раз ли ке 
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по ро ђе њу, од но сно на след не при ви ле ги је. У уста ву ко ји је до нет 
по сле Фран цу ске ре во лу ци је за пи са но је: „Јед на кост се са сто ји у 
то ме да је за кон јед нак за све... Јед на кост не до пу шта раз ли ке по 
ро ђе њу ни ти на сле ђи ва ње вла сти“.7) 

Је дан од ди стинк тив них де мо крат ских прин ци па је сте јед нак  
при ступ свих све му по за слу зи. У Де кла ра ци ји о пра ви ма из 1789. 
го ди не на ве де но је: „По што су сви гра ђа ни јед на ки (пред за ко ном) 
они има ју и јед на ке осно ве у по гле ду пла та и по зи ци ја у јав ној слу-
жби, у скла ду са њи хо вим спо соб но сти ма и ис кљу чи во у скла ду са 
њи хо вом вр ло шћу и ин те ли ген ци јом.“.8) У де мо кра ти ји су, да кле, 
уки ну те дис кри ми на ци је ста рог ста ле шког дру штва. Де мо крат ско 
дру штво та ко од ли ку је хо ри зон тал на со ци јал на струк ту ра, на су-
прот вер ти кал ној со ци јал ној струк ту ри ари сто крат ских дру шта ва.

„Де мо кра ти ја се мо же по сма тра ти као етос, као на чин жи-
вље ња и са жи вље ња“.9) Њу ка рак те ри ше јед на кост по што ва ња, од-
но сно ега ли тар ни етос ко ји се ис ка зу је у јед на кој вред но сти ко јом 
љу ди вред ну ју јед ни дру ге: де мо кра ти ја сви ма да је исти ранг и то 
се мо же сма тра ти јед ном од ње них нај ве ћих за слу га.

Де мо кра ти ја је је ди ни об лик вла да ви не у ко ме по сто ји иден-
ти тет из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних над ко ји ма се вла да, од но сно 
у ко ме је уки ну та тра ди ци о нал на раз ли ка из ме ђу ових ка те го ри ја, 
раз ли ка на ко јој се те ме љи ла це ло куп на по ли тич ка ми сао. Ус по-
ста вља ње иден ти те та из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних над ко ји ма 
се вла да пред ста вља по ку шај да се ре ши стал ни про блем сло бо де 
и при ну де, од но сно про блем ан та го ни зма из ме ђу по је дин ца и др-
жа ве.

Са ус по ста вља њем де мо кра ти је мо же се ре ћи да је до шло 
до се ку ла ри за ци је по ли тич ке вла сти: оно што ка рак те ри ше де мо-
кра ти ју као по себ ни по ли тич ки по ре дак у од но су на дру ге об ли ке 
вла да ви не је сте про фа на ле ги ти ми за ци ја. Прет ход ни по ли тич ки 
по ре ци има ли су дру га чи ји те мељ ле ги ти ми за ци је: би ла је то ле ги-
ти ми за ци ја пре ко од ре ђе не сли ке све та. Са де мо кра ти јом је ус по-
ста вљен ово зе маљ ски основ по ли тич ке вла сти; те мељ ле ги ти ми за-
ци је по ли тич ког по рет ка по ста је не у тра лан спрам по гле да на свет, 
па се та ко по ли ти ка  одва ја од бо жан ског ауто ри те та.

Са ус по ста вља њем де мо кра ти је по ли тич ка власт је, по ред 
то га што је се ку ла ри зо ва на, и де пер со на ли зо ва на: на ме ра је би ла 
да се дру штво осло бо ди по мо ћу без лич не вла да ви не за ко на. Ка да 

7)  Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја-шта је то? , ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 210.

8)  Ибид., стр. 210.

9)  Ибид., стр. 89.
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се из ја вљу је да су сло бо да и за кон не раз дво ји ви, од но сно да та мо 
где не ма за ко на не ма ни сло бо де, под ра зу ме ва се да по сто ји са мо 
је дан на чин да се из гра ди по ли тич ко уре ђе ње ко је ни је ре пре сив-
но: да се де пер со на ли зу је и што ви ше огра ни чи по ли тич ка моћ. 
То ме до при но си и чи ње ни ца да љу ди лак ше под но се, од но сно при-
хва та ју власт уко ли ко је она де пер со на ли зо ва на. 

ДВАПОЈМАДЕМОКРАТИЈЕ

„Де фи ни са ње де мо кра ти је је ва жно, јер утвр ђу је шта оче-
ку је мо од де мо кра ти је“.10) Иако је де мо кра ти ја, као што са ма реч 
ка же, при мар но об лик вла да ви не, чи ни се да по ред овог зна че ња 
по сто ји још јед но зна че ње ове ре чи. Мо же се ре ћи да по сто је два 
раз ли чи та пој ма де мо кра ти је ко ја су се ја ви ла то ком ду ге исто ри-
је те о ри је де мо кра ти је. Нор бер то Бо био то на зи ва „дво сми сле ном 
при ро дом пој ма де мо кра ти је“.

 За не ке је де мо кра ти ја при мар но об лик вла да ви не, од но сно 
скуп пра ви ла игре ко ја од ре ђу ју ко тре ба да вла да и по мо ћу ко јих 
про це ду ра. Ова пра ви ла де мо кра ти је раз ра ђи ва на су ве ков ним до-
ка зи ва њем и про тив до ка зи ва њем и уре ђе на су уста вом. На по кон, у 
че му се са сто ји до бра де мо крат ска вла да ви на ако не, пре све га, у 
стро гом по што ва њу тих пра ви ла? 

Ова кво од ре ђе ње де мо кра ти је је сте фор мал но од ре ђе ње; ње-
му се су прот ста вља тзв. суп стан ци јал но од ре ђе ње де мо кра ти је. 
Де мо кра ти ја се, да кле, од ре ђу је као скуп фор мал них пра ви ла или 
као уре ђе ње ко је сле ди од ре ђе ни иде ал. Не сме ју се, ме ђу тим, та ко 
оштро су прот ста ви ти фор мал на пра ви ла и иде а ли. Зар се за бо ра-
вља ко ли ко је ве ли ких бор би упра во за иде а ле ство ри ло та пра ви-
ла?

Не ки при го ва ра ју ка ко су „чи сто фор мал не“ про це ду ре де мо-
кра ти је не што са свим дру го у од но су на прав ду. Ме ђу тим, мо жда 
и ни је та ко: прав да је не што ко ли ко са др жин ско, то ли ко и про це-
ду рал но; те мељ не вред но сти де мо крат ског про це са нам до пу шта ју 
да ка же мо да је и сам тај про цес је дан об лик прав де. Про це ду ра ни-
је без мо рал ног зна ча ја: чак и нај бо ље за ми шље ни суд ски си стем 
у ста њу је да га ран ту је са мо про це ду рал ну, али не и ма те ри јал ну, 
са др жин ску прав ду. Је дан устав мо же оси гу ра ти пра во на по ште но 
су ђе ње, али не мо же ап со лут но га ран то ва ти да ће по ште но су ђе ње 
до ве сти и до пра вед не пре су де; упра во за то што та ква га ран ци ја 

10)  Ибид., стр. 87. 
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ни је мо гу ћа, ми то ли ко и по ла же мо на по ште но су ђе ње. Да кле, из-
бор из ме ђу де мо крат ског про це са и са др жин ских, од но сно ма те ри-
јал них ис хо да ни је јед но ста ван из бор из ме ђу про це ду ре и прав де. 

Из ве сни број те о ре ти ча ра де мо кра ти је( пр вен стве но де мо-
крат ска ле ви ца) под де мо кра ти јом под ра зу ме ва не што ви ше од 
фор мал не по ли тич ке јед на ко сти: она је уре ђе ње ко је те жи да сле-
ди иде ал од ре ђе ног сте пе на еко ном ског из јед на ча ва ња. Уко ли ко се 
де мо кра ти ја по и сто ве ти са јед на ко шћу, та јед на кост сва ка ко не би 
об у хва та ла са мо по ли тич ку и дру штве ну јед на кост, већ и еко ном-
ску. За не ке је де мо кра ти ја уре ђе ње ко је, са јед не стра не, из ра ста 
из дру штве не и еко ном ске јед на ко сти, а са дру ге , у из ве сној ме ри 
под сти че дру штве ну и еко ном ску јед на кост. „Де мо кра ти ја не из бе-
жно до спе ва, иако са исто риј ски вр ло раз ли чи тим бр зи на ма, до ди-
стри бу ци је и ре ди стри бу ци је бо гат ства“11). 

Да кле, по је ди ни ауто ри де мо кра ти ју по и сто ве ћу ју са јед на-
ко шћу. За њих је, ка ко Френк Ка нин гам ка же, „де мо кра ти ја по ве за-
на са прав дом, при че му је ова про ту ма че на као јед на кост у јед ном 
или ви ше зна че ња“12). И Сар то ри го во ри слич но: „про блем јед на ко-
сти ме ђу љу ди ма је про блем прав де“13).Али, о ка квој јед на ко сти је 
тач но реч? Да ли је, да би се пот пу но раз у мео по јам јед на ко сти, до-
вољ но го во ри ти о јед на ко сти у јед ни ни, или је по треб но го во ри ти о 
јед на ко сти ма? У јед ни ни јед на кост је иде ја-про тест: она је сим бол 
по бу не про тив раз ли ка по ро ђе њу, при ви ле ги ја и хи је рар хиј ских 
по де ла. Ме ђу тим, ка да се до ђе до јед на ко сти као иде ји-пред ло гу, 
он да се о про бле му мо же раз го ва ра ти са мо у окви ри ма јед на ко-
сти у мно жи ни. Јед на ко сти су број не: по ли тич ка јед на кост, прав на 
јед на кост, дру штве на јед на кост, еко ном ска јед на кост...Де мо кра ти-
ју, ко ја је схва ће на пр вен стве но као об лик вла да ви не, ка рак те ри ше 
дру штве на јед на кост ко ја пред ста вља  јед на кост усло ва и ко ја  ни је 
на мет ну та од о зго. Не ки од де мо кра ти је, ме ђу тим, зах те ва ју и од-
ре ђе ни сте пен еко ном ске јед на ко сти, а да би он по сти гао по треб но 
је да др жа ва ин тер ве ни ше та ко што пре у зи ма уло гу оно га ко вр ши 
ди стри бу ци ју и ре ди стри бу ци ју бо гат ства. Ова ко схва ће на де мо-
кра ти ја тре ба да оства ри ди стри бу тив ну прав ду. 

11)  Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја-шта је то? ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 250.

12)   Френк Ка нин гам, Те о ри је де мо кра ти је, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2003, стр. 262.

13)   Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја-шта је то? ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 208.
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ОДНОСИЗМЕЂУЛИБЕРАЛИЗМАИДЕМОКРАТИЈЕ

На осно ву од ре ђе ња ли бе ра ли зма и де мо кра ти је и ис ти ца-
ња њи хо вих слич но сти и раз ли ка, мо же се од ре ди ти и у ка квом су 
од но су ова два по рет ка, од но сно да ли и у ко јој ме ри од ре ђе ни об-
лик вла да ви не до при но си оства ре њу од ре ђе не кон цеп ци је др жа ве 
и обр ну то. 

Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја су спо ји ви и као та кви мо гу ко-
ег зи сти ра ти; од но сно мо же по сто ја ти др жа ва ко ја је исто вре ме но и 
ли бе рал на и де мо крат ска. Ово, ме ђу тим, не ис кљу чу је мо гућ ност 
ли бе рал не, а не де мо крат ске др жа ве, као и де мо крат ске, а не ли бе-
рал не др жа ве. За ову пр ву би ли су кон зер ва тив ни ли бе ра ли, док 
су се за ову дру гу за ла га ле ра ди кал не де мо кра те. Ово упу ћу је на 
за кљу чак да, на чел но гле да но, ли бе рал на др жа ва ни је ну жно де-
мо крат ска, као што ни де мо крат ска др жа ва ни је ну жно ли бе рал на. 
Иако би да нас не де мо крат ске ли бе рал не др жа ве би ле не за ми сли ве, 
у по чет ку, од но сно у раз до бљу ства ра ња ли бе рал не др жа ве, би ло је 
мо гу ће да ли бе рал не др жа ве не бу ду де мо крат ске. На и ме, у исто-
ри ји по сто је при ме ри ли бе рал них др жа ва у ко ји ма ни је по сто ја ло 
оп ште пра во гла са и у ко ји ма је уче шће у упра вља њу би ло огра ни-
че но на кла се бо га тих.

Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја мо гу би ти ан ти те тич ки у сми слу 
да ни је дан од ових по ре да ка не мо же у пот пу но сти да се оства-
ри, а да то не бу де на ште ту дру гог. Су шти ну де мо кра ти је чи ни 
ап со лут ни су ве ре ни тет ве ћи не, док се ли бе ра ли зам бо ри про тив 
ап со лут не вла сти као та кве, па би ла то и власт ве ћи не. Да кле, уко-
ли ко је на де лу ап со лут ни ве ћин ски прин цип – по ре дак ни је ли бе-
ра лан; уко ли ко се, са дру ге стра не, ве ћин ски прин цип огра ни чи, то 
би пред ста вља ло из ве сно уме ра ва ње де мо кра ти је ко је се не мо же 
по и сто ве ти ти са ње ним из вор ним зна че њем. Као об лик вла да ви не 
де мо кра ти ја је по ве за на и са со ци ја ли змом и са ли бе ра ли змом; oна 
та ко мо же у пот пу но сти да се оства ри и у со ци јал ној др жа ви ко ја 
је на пу сти ла иде ал ми ни мал не др жа ве.

Иако по сто ји мо гућ ност да ли бе рал на и де мо крат ска др жа ва 
не иду за јед но, чак и мо гућ ност да ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја до-
ђу у су коб, чи ни се да се то ком исто ри је ства ра ла њи хо ва ме ђу за-
ви сност, од но сно да су ли бе рал ни иде а ли и де мо крат ске про це ду ре 
по сте пе но по ста ја ли све ис пре пле те ни ји. За ви сност ли бе а ли зма од 
де мо кра ти је се огле да у то ме што се чи ни да ће пра ва гра ђа на, ко ја 
пред ста вља ју су шти ну ли бе рал ног уче ња, нај бо ље би ти за шти ће на 
уко ли ко они са ми мо гу да их шти те та ко што ће са ми би ра ти за ко не 
ко ји ма тре ба да се по ви ну ју. Ста ро је пра ви ло, у жи во ту као и у по-
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ли ти ци, да ни је дан ин те рес ни ка да ни је до вољ но шти ћен уко ли ко 
онај чи ји је то ин те рес не мо же сам да га бра ни; oне га ран ци је ко је 
су за сно ва не на во љи дру гих су не по у зда не.

Дру гим ре чи ма, по ли тич ка пра ва су по треб на да би обез бе-
ди ла она ко ја то ни су:  по ли тич ка пра ва, ко ја чи не су шти ну де-
мо кра ти је, по треб на су да би обез бе ди ла ин ди ви ду ал на пра ва ко ја 
чи не су шти ну ли бе ра ли зма. За ли бе ра ле се вред ност по ли тич ких 
пра ва са сто ји упра во у то ме што су она сред ство за за шти ту оно га 
што они сма тра ју нај ви шом вред но шћу, за за шти ту ин ди ви ду ал не, 
не га тив не сло бо де. Чу ве не су ре чи: „Iura ac ti vae ci vi tas (ак тив на 
гра ђан ска пра ва) нај бо ље су јем ство за iura li ber ta tis et ci vi tas (пра-
ва на сло бо ду и гра ђан ство)“14)

За ви сност у дру гом сме ру, у оном ко ји иде од ли бе ра ли зма ка 
де мо кра ти ји, огле да се у то ме што је нео п ход но да основ на пра ва 
на сло бо ду бу ду за шти ће на, од но сно при зна та ка ко би де мо кра ти ја 
би ла ствар на. Гла са ње је тек он да аутен тич но уко ли ко је сло бод но, 
од но сно уко ли ко по је ди нац ко ји гла са ужи ва сло бо ду ми шље ња и 
са ве сти, сло бо ду го во ра, сло бо ду штам пе и све оне сло бо де ко је 
чи не су шти ну ли бе рал не др жа ве и ко је та ко пред ста вља ју ну жне 
прет по став ке за ствар но уче шће гра ђа на.

Уко ли ко се де мо кра ти ја од ре ди као скуп пра ви ла игре, он-
да су пра ва на сло бо ду нео п ход на за ствар но функ ци о ни са ње про-
це ду рал них ме ха ни за ма ко ји ма се од ли ку је де мо крат ски ре жим. 
Устав је тај ко ји пред ста вља по зи тив но прав ни из раз ових пра ва и 
ко ји чи ни су шти ну ли бе ра ли зма; из то га сле ди да је ли бе рал на др-
жа ва не са мо исто риј ска, не го и прав на прет по став ка де мо крат ске 
др жа ве.

Да кле, ме ђу за ви сност и ком пле мен тар ност ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је огле да се у то ме да је са мо де мо кра ти ја у ста њу да у 
пот пу но сти раз ви је ли бе рал ни иде ал и да пр вен стве но у ли бе рал-
ној др жа ви де мо кра ти ја мо же би ти на де лу. То по ка зу је да се при-
ват на и јав на ауто но ми ја ме ђу соб но усло вља ва ју, од но сно да по-
сто ји уну тра шња по ве за ност из ме ђу де мо кра ти је и људ ских пра ва. 
Ма ло је ве ро ват но да не ка не ли бе рал на др жа ва мо же да га ран ту је 
истин ско функ ци о ни са ње де мо кра ти је, као што је, са дру ге стра не, 
исто та ко ма ло ве ро ват но да не ка не де мо крат ска др жа ва мо же да 
га ран ту је основ не сло бо де. Ако је исти на да су пра ва на сло бо ду 
од по чет ка би ла ну жан услов за ствар но по сто ја ње де мо кра ти је, 

14) Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1995, стр. 62.
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јед на ко је исти нада је раз вој де мо кра ти је вре ме ном по стао глав но 
сред ство про тив свих мо гу ћих об ли ка зло у по тре бе вла сти. 

Да нас су де мо крат ске др жа ве је ди но оне ко је су на ста ле из 
ли бе рал них ре во лу ци ја и је ди но су у де мо крат ским др жа ва ма пра-
ва чо ве ка за шти ће на. Све по сто је ће де мо крат ске др жа ве су пр во-
бит но би ле ли бе рал не. Ли бе рал на др жа ва и де мо крат ска др жа ва 
да нас, уко ли ко па да ју, па да ју за јед но: сва ка ауто ри тар на и дик та-
тор ска др жа ва да нас у све ту исто вре ме но је и ан ти ли бе рал на и ан-
ти де мо крат ска. 

На кон при ка зи ва ња мо гу ћих од но са из ме ђу ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је по ста вља се пи та ње: ка кав је њи хов од нос по сма тран 
исто риј ски? Ако го во ри мо о мо дер ној де мо кра ти ји, а не о ан тич-
кој, он да је пр во до шао ли бе ра ли зам, па за тим де мо кра ти ја, што 
зна чи да је  ли бе рал на др жа ва  прет хо ди ла раз во ју ли бе рал не де-
мо кра ти је. Ли бе рал на др жа ва на ста ла је он да ка да је ап со лу ти зам 
за ме њен устав ном вла да ви ном; слав на ре во лу ци ја ко ја се од и гра ла 
у Ен гле ској 1688. го ди не би ла је упра во је дан та кав до га ђај. Ап-
со лу ти стич ка мо нар хи ја за ме ње на је пар ла мен тар ном, па  се та ко 
та ре во лу ци ја мо же на зва ти „устав ном ре во лу ци јом“. Да кле, ли бе-
рал на др жа ва је би ла по сле ди ца еро зи је ап со лу ти стич ке вла сти и 
ре во лу ци о нар ног рас ки да ко ји се збио у XVII ве ку у Ен гле ској и 
кра јем XVI II ве ка у Фран цу ској. 

Ли бе рал на др жа ва та ко пред ста вља онај об лик др жав не ор-
га ни за ци је ко јим по чи ње мо ди фи ка ци ја кон цеп ци је су ве ре ни те та: 
кла сич на кон цеп ци ја нео гра ни че ног, од но сно ап со лут ног др жав-
ног су ве ре ни те та за ме ње на је иде јом огра ни че ног и кон тро ли са ног 
су ве ре ни те та, од но сно др жа ва је огра ни че на пра вом. У том сми слу 
ли бе рал на др жа ва пред ста вља пр ви об лик ин сти ту ци о на ли зо ва не 
вла сти у по ли тич кој исто ри ји, вла сти чи ји је од нос пре ма гра ђа ни-
ма уна пред про пи сан, огра ни чен и кон тро ли сан. Би ло је то ве ли ко 
ци ви ли за циј ско до стиг ну ће. 

Да кле, пр во је на ста ла ли бе рал на др жа ва, док је уре ђе ње ка-
кво је ли бе рал на де мо кра ти ја ка сни ја тво ре ви на. Сам ли бе ра ли зам 
у не ком пот пу ном об ли ку исто риј ски ни у јед ном раз до бљу и ни у 
јед ној зе мљи ни је био до кра ја ре а ли зо ван. Ли бе рал на де мо кра ти ја 
на ста ла је по сте пе ном мо ди фи ка ци јом и по ве зи ва њем чи стих на-
че ла ли бе ра ли зма са прин ци пи ма де мо кра ти је.

На кон ових раз ма тра ња на ме ће се пи та ње за што ли бе рал ну 
де мо кра ти ју тре ба прет по ста ви ти оста лим дру штве но-по ли тич-
ким уре ђе њи ма. За што се баш ли бе рал на де мо кра ти ја сма тра оп-
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ти мал ним по рет ком сло бо де и прав де, две ју вред но сти ко је сто је у 
осно ви мо дер не и ху ма ни стич ке ци ви ли за ци је? 

Мо же се ре ћи да се ли бе рал на де мо кра ти ја, као од ре ђе ни по-
ли тич ко-прав ни оквир, сма тра је ди ним по ли тич ким уре ђе њем ко је 
ни је ре пре сив но, па та ко пру жа нај ве ће мо гућ но сти за оства ре ње 
сло бо де, од но сно за ње ну ин сти ту ци о на ли за ци ју. На по кон, де мо-
кра ти ја се сма тра до брим об ли ком вла да ви не за то што је упра во 
де мо крат ско уре ђе ње ма ње ло ше од свих дру гих дру штве но-по ли-
тич ких уре ђе ња ко ја су се ја ви ла то ком исто ри је.

ДЕМОКРАТИЈА–ЈЕДИНИЛЕГИТИМНИПОРЕДАК?

Те жња за ле ги ти ми те том је уни вер зал но свој ство по ли тич-
ких по ре да ка; увек ка да по сто ји по ли тич ка власт, по сто ји и по тре-
ба да се она ле ги ти ми зу је: то је по тре ба да се власт оправ да и уте-
ме љи. По ли тич ка моћ увек у се би са др жи мо ме нат си ле, али она 
ни је до вољ на да би се за до би ла по слу шност; сви вла сто др шци зна-
ју да си ла не мо же би ти ле ги ти ма циј ски ти ту лус. Ње га чи не прин-
ци пи по мо ћу ко јих они ко ји вла да ју по ку ша ва ју да ле ги ти ми зу ју 
сво ју власт, од но сно да је оправ да ју и уте ме ље. Они та ко пред ста-
вља ју „по след ње при бе жи ште по ли тич ке вла сти“.15) Је ди но по мо ћу 
прин ци па ле ги ти ми те та  они ко ји вла да ју мо гу да мо ти ви шу по-
да ни ке на по слу шност: вла да ри ко ји су ра за ра ли чо ве ко ву сло бо-
ду на сто ја ли су да за др же ње не фор ме. Ови прин ци пи олак ша ва ју 
те рет вла сти по ли тич ким по да ни ци ма из ра жа ва ју ћи уни вер зал ну 
пси хо ло шку по тре бу љу ди да ве ру ју ка ко они ко ји  над њи ма вла-
да ју сво ју власт не те ме ље на си ли, не го на осно ва ма ко је и они 
са ми при хва та ју.

Прин ци пи ле ги ти ми те та је су раз ло зи ко ји ма се утвр ђу је и 
пра во вла да ра да вла да и ду жност по да ни ка да се по ко ра ва. Прин-
ци пи по мо ћу ко јих се власт ле ги ти ми зу је ху ма ни зу ју по ли тич ку 
власт оно ли ко ко ли ко их по да ни ци при хва та ју као пра вед не и ра-
ци о нал не. Да кле, прин ци пи ле ги ти ми те та мо ра ју би ти при зна ти од 
стра не оних ко ји ма се вла да, на шта ука зу је и сам тер мин: le gi ti mus 
по ти че од ре чи le ge и in ti mus и озна ча ва за кон ко ји нам је бли зак, 
ин ти ман и ко ји смо при хва ти ли.

Чи ни се да је де мо кра ти ја по бе ди ла као прин цип ле ги тим-
но сти: у це лом „про бу ђе ном“ и мо дер но шћу на че том све ту по ста-
је све исти ни ти је да је ле ги тим на власт –   са мо она власт ко ја је 

15) Ви де ти:  Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, 
стр. 596.
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иза бра на од о здо. То ме се од у пи ру са мо ислам и дру штва у ко ји ма 
тра ди ци о нал ност још ни је на гри же на.

„Де мо крат ска ле ги ти ми за ци ја вла сти има ла је у про шло сти 
три не при ја те ља: ес ха то ло шког не при ја те ља (ко му ни зам као кра-
љев ство ци ље ва), бо жан ско пра во или, у сва ком слу ча ју, на след но-
тра ди ци о нал но, и тре ћег, про сту си лу, ре жи ме ма ча“.16) Те о крат ска, 
са крал на, на след на и тра ди ци јом ле ги ти ми са на власт још оп ста је 
на не ким ме сти ма: у ислам ским зе мља ма и тра ди ци о нал ним дру-
штви ма. Што се ти че ре жи ма ма ча, си ла оста је са мо си ла, та ко да 
ова кви ре жи ми не ма ју ле ги ти ма циј ски ти ту лус. Мо дер ни зо ва ни 
свет ви ше не ве ру је у ауто крат ску ле ги тим ност. За дух на шег вре-
ме на де мо кра ти ја ви ше не ма не при ја те ља: не су прот ста вља ју јој се 
ви ше ал тер на тив ни ле ги ти ми те ти. Та мо где је по ли ти ка ауто ном на 
у од но су на ре ли ги ју вла да је ле ги тим на са мо ако су је иза бра ли 
они ко ји ма се вла да и ако је за сно ва на на њи хо вој са гла сно сти.

Још је дан од су штин ских раз ло га због ко јих је ли бе рал но 
уче ње вред но је сте ли бе рал ни ху ма ни зам.  Ху ма ни зам је схва та ње 
по ко јем се чо век по сма тра као свр ха по се би, а не као сред ство у 
оства ри ва њу ви ших ци ље ва. За раз ли ку од ан тич ког схва та ња, пре-
ма ли бе рал ном уче њу људ ско би ће, од но сно по је ди нац пред ста вља 
вред ност по се би, не за ви сно од дру штва или др жа ве. У људ ској 
исто ри ји би ло је мно го слу ча је ва жр тво ва ња по је ди на ца на ол та-
ри ма ве ли ких исто риј ских иде ја –  прав де, на прет ка, оп штег ин-
те ре са, све тих за да та ка...Не ке дру ге вред но сти про гла ша ва не су 
ви шим у од но су на вред ност ин ди ви дуе, по је дин ци су жр тво ва ни 
у име ра зних про јек то ва них иде а ла и уто пиј ских ви зи ја. Не сме се 
пре не брег ну ти да свет ко ји не при зна је вред ност ин ди ви дуи је сте 
без об зир ни, не ху ма ни свет. Жи вот сва ког чо ве ка је ва жан, вре дан и 
свет. Ве ро ва ње у ту вред ност нас при мо ра ва да од би је мо дру штва 
ко ја ни су ин ди ви ду а ли стич ка. 

Ин ди ви ду а ли зам пред ста вља су шти ну ли бе рал ног уче ња. То 
је схва та ње по ко ме је по је ди нац но си лац ауто но ми је: он сам про-
пи су је и ода би ра ци ље ве свог жи во та и ни је ду жан да их под ре ди 
др жа ви или би ло ко јим спо ља шњим, др жав ним или дру гим ци ље-
ви ма. Ли бе ра ли зам та ко афир ми ше људ ску ин ди ви ду ал ност и про-
ти ви се пре мо ћи ко лек тив них си ла и др жа ве над чо ве ком. Пре ма 
ли бе рал ном уче њу чо век не сме би ти сред ство вла де; ле ги тим на 
власт је са мо она ко ја при зна је по је дин ца као но си о ца сло бо де и 
ауто но ми је и као по ла зну тач ку сво је де лат но сти. Ли бе рал ни ин ди-
ви ду а ли зам и де мо крат ски по ре дак сто је у осно ви мо дер ног све та 

16)   Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја-шта је то? ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 272.
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ко ји је на стао из ли бе рал них и де мо крат ских ре во лу ци ја  у XVII и 
XVI II ве ку.

ИДЕАЛТОЛЕРАНЦИЈЕ

Чо ве чан ство је ду бо ко по де ље но су прот ста вље ним, па чак и 
не по мир љи вим по гле ди ма на свет: по сто ји мно штво ви зи ја до бра 
и то је чи ње ни ца „ко ја не оста вља ме сто за из бор“17). С об зи ром на 
ова кво ста ње  по ста вља се пи та ње ка ко оства ри ти ста бил но и пра-
вед но дру штво сло бод них и јед на ких гра ђа на ду бо ко по де ље них 
ре ли ги о зним, мо рал ним, фи ло зоф ским и иде о ло шким док три на ма. 
Ка ко је уоп ште мо гу ће да по сто ји дру штво ко је чи не при пад ни ци 
раз ли чи тих ве ра? С об зи ром да уну тар јед ног дру штва не по сто ји 
кон сен зус у по гле ду ве ре или не ке дру ге све о бу хват не док три не, 
по ста вља се пи та ње шта уоп ште мо же оси гу ра ти осно ву за је дин-
ство дру штва.

Ве ков на прак са не то ле ран ци је по твр ђу је да се до ско ра ми-
сли ло да је дин ство и сло га у дру штву зах те ва ју јед но ду шну ре-
ли гиј ску са гла сност или са гла сност око не ке мо рал не док три не; 
не то ле ран ци ја је та ко сма тра на усло вом дру штве ног по рет ка и ста-
бил но сти. По ред то га, то ле ран ци ја је до жи вља ва на као ми ре ње са 
је ре тич ким по гле ди ма и од у ста ја ње од ап со лут ног зах те ва за исти-
ном. Ап со лут ни ка рак тер зах те ва за исти ном огле да се у спрем-
но сти да се вла сти та кон цеп ци ја на мет не сред стви ма по ли тич ког 
на си ља.

Ка ко је, да кле, мо гу ће да афир ми ше мо не ку све о бу хват ну 
док три ну, а да при том не же ли мо да упо тре би мо др жав ну власт ка-
ко би смо је сви ма на мет ну ли? Ка ко да обез бе ди мо ко ег зи стен ци ју 
раз ли чи тих по гле да на свет уну тар исте по ли тич ке за јед ни це? Та ко 
што ће свим љу ди ма би ти при зна та сло бо да ми сли и са ве сти  као 
и дру га људ ска пра ва, ко ја та ко пред ста вља ју од го вор на иза зо ве 
дру штве не мо дер не.18) Је ди но при зна ва њем ових пра ва и сло бо да 
мо гу ће је обез бе ди ти ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих по гле да на свет 
уну тар исте по ли тич ке за јед ни це.При зна ва ње ових пра ва је у ства-
ри то ле ран ци ја ко ја не пред ста вља ре ла ти ви зам, не го при зна ва ње 
пра ва на уве ре ња раз ли чи та од соп стве них. На че ло то ле ран ци је је 
та ко те мељ но ли бе рал но на че ло ко је  се пр во бит но од но си ло на 
тр пе љи вост у вер ској сфе ри: на ста ло је као ре ак ци ја на су ро ве вер-

17) Ви де ти: Јир ген Ха бер мас, Пост на ци о нал на кон сте ла ци ја, От кро ве ње, Бе о град, 2002, 
стр.137.

18) Ибид., стр. 137.
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ске ра то ве. Ли бе рал ном на че лу то ле ран ци је су прот ста вља се сва ки 
об лик дог ма ти зма, фа на ти зма и ис кљу чи во сти. Ако у да на шњем 
све ту по сто ји прет ња ми ру, она по ти че још је дан пут од фа на ти зма, 
од но сно од сле пог ве ро ва ња у соп стве ну исти ну и спрем ност да се 
она на мет не. 

Јед на од кључ них ка рак те ри сти ка ли бе рал не др жа ве је сте 
не у трал ност др жа ве спрам по гле да на свет: она не на ме ће гра ђа-
ни ма ни ка кав по глед на свет, ни ка кву ви зи ју до бра и не у трал на је 
спрам све о бу хват них ре ли ги о зних, мо рал них и иде о ло шких док-
три на сво јих гра ђа на. Са ус по ста вља њем ли бе рал не де мо кра ти је 
та ко до ла зи до одва ја ња ре ли ги је од др жа ве, што ли бе рал ну др жа-
ву чи ни ла ич ком др жа вом, на су прот кон фе си о нал ној.

Да кле, ли бе рал на де мо кра ти ја не зах те ва кон сен зус око све-
о бу хват них вред но сти; њи ма се мо же без бед но пре пу сти ти да об-
ли ку ју ми сао и де ло ва ње љу ди  у при ват ној сфе ри. Та ко је осво је на 
ду хов на сло бо да чо ве ка ко ја у ства ри пред ста вља еман ци па ци ју 
од ла на ца ко ји ма су по је дин ци ве ко ви ма би ли ве за ни по мо ћу тра-
ди ци је, оби ча ја и ауто ри те та, ре ли гиј ских и све тов них. Чо век је 
нај зад осло бо ђен спо ља шњих ауто ри те та: из бо ре не су мо рал на и 
ре ли гиј ска сло бо да ин ди ви дуе.

Кон сен зус ко ји је нео п хо дан и ко ји омо гу ћу је ко ег зи стен ци ју 
раз ли чи тих по гле да на свет уну тар исте по ли тич ке за јед ни це је-
сте кон сен зус око по ли тич ких вред но сти, а не и око све о бу хват них 
вред но сти. Те по ли тич ке вред но сти је су гра ђан ске сло бо де, вла да-
ви на пра ва и пра во на уче шће у по ли тич ком жи во ту. Оне ре гу ли шу 
основ ни оквир дру штва. 

„’Схва ти ти ре ла тив ну вред ност соп стве них убе ђе ња’, ре као 
је је дан са вре ме ни пи сац, а ’ипак их се не по ко ле бљи во др жа ти –  
по то ме се про све ћен чо век раз ли ку је од вар ва ри на’. Да тра жи мо 
ви ше од то га на ла же нам мо жда ду бо ка и не из ле чи ва ме та фи зич ка 
по тре ба; ме ђу тим, при ста ја ње да та по тре ба упра вља на шим по-
ступ ци ма знак је јед на ко ду бо ке, али опа сни је, мо рал не и по ли тич-
ке не зре ло сти“.19)

Мо же се ре ћи да ли бе рал на иде ја то ле ран ци је пред ста вља 
ци ви ли за циј ску иде ју. Од ре ђе ни прин ци пи и вред но сти ли бе ра-
ли зма (као што су иде ал то ле ран ци је, плу ра ли зам, на че ло по де ле 
вла сти, ху ма ни зам, ин ди ви ду а ли зам...) пред ста вља ју трај ну ци ви-
ли за циј ску те ко ви ну, уто ли ко што са њи ма сто ји или па да за пад на 
ци ви ли за ци ја. 

19)  Иса и ја Бер лин, Че ти ри огле да о сло бо ди, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1992, стр 259.
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Summary
In this work the aut hor analyzed no ti ons of li be ra lism and de-

moc racy  which re pre sent com po nents of li be ral de moc racy, so cio-po-
li ti cal or der that is con si de red to be the op ti mal struc tu re for the in sti-
tu ti o na li sa tion of fre e dom. The re fo re, ac cor ding to many the o re ti ci ans,  
li be ral de moc racy re pre sents po li ti cal ideal which has pre va i led over 
ot her po li ti cal ide o lo gi es, and that may be  the re a son why we sho uld 
stri ve for  it. Con se qu ently, it is of gre at im por tan ce to re se arch the es-
sen ce of  li be ral de moc racy and its mec ha nisms for ac hi e ving this goal. 
Firstly, the aut hor in qu i ri es nor ma ti ve con cep ti ons of li be ra lism and 
de moc racy, and af ter wards  pos si ble re la ti ons bet we en them . The pur-
po se of this work is to show, on the ba sis of the se analyses, why  li be ral 
de moc racy co uld be con si de red to be the op ti mal po li ti cal or der for the 
re a li zing of  fre e dom, and what are the va lu es and ide als of this struc tu-
re that  are ac tu ally ci vi li za tion ac hi e ve ments.
Key words: li be ra lism, de moc racy, fre e dom, equ a lity, to le ran ce, hu ma nism, 

hu man rights, le gi ti macy. 
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Abstract
Li be ral de moc racy is ma inly con si de red to be the op ti mal so-

cio-po li ti cal or der for the in sti tu ti o na li sa tion of fre e dom,  which is one 
of the most im por tant va lue of mo dern we stern  ci vi li za tion. The re-
fo re, the aut hor finds it im por tant to exa mi ne what li be ral de moc racy 
is con si sted of and what are its mec ha nisms for the ac com pli sment of 
fre e dom. This re se arch is en ter pri sed  thro ugh analyses of nor ma ti ve 
con cep ti ons of li be ra lism and de moc racy and the ir pos si ble re la ti ons. 
On the ba sis of the se analyses the aut hor con clu des that li be ral and 
de moc ra tic or ders in he rently go to get her, in spi te of the fact that they 
co uld be not only se pa ra ted, but op po sed to one anot her. De moc ra tic 
prin ci ples ena ble  re a li za tion of  the li be ral ones, as well as li be ral prin-
ci ples con tri bu te to ac hi e ve ment of de moc ra ti cal ones.

Af ter this the aut hor po ints out the  gre at im por tan ce of  va lu es 
and ide als of the se two the o ri es, such as ideal of to le ran ce, plu ra lism, 
hu ma nism, in di vi du a lism, hu man rights and fre e doms…The aut hor 
wan ted to un der li ne that the se va lu es are ci vi li za tion ac hi e ve ments  and 
that the world which do esn’t re cog ni zes them is ne ces sa rily un hu man .
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КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ 
У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Сажетак
У ра ду се ука зу је на нео п ход ност по ве за но сти кул тур не по-

ли ти ке и обра зо ва ња у усло ви ма мул ти кул тур ног дру штва. Ком-
плек сан про цес ре фор ме дру штва зах те ва и тран сфор ма ци ју свих 
струк ту ра обра зов ног си сте ма, а она се успе шно мо же од ви ја ти 
са мо у усло ви ма са рад ње и ком пле мен тар них ак тив но сти раз ли-
чи тих сег ме на та фор мал ног обра зо ва ња. Пру жа њем зна ња о дру-
штве ној струк ту ри, о дру штве ној мо ћи, о пра ви ма, оба ве за ма и 
од го вор но сти ма по је ди на ца у дру штву, али и у окви ру школ ског 
си сте ма, као и из бо ром са др жа ја из кул ту ре (на ци о нал не и дру гих 
кул ту ра), шко ла би на ди шла сво ју тра ди ци о нал ну уло гу и пре ра сла 
у сре ди ште кул ту ре. 

Оства ри ва њем кон цеп та про мо ви са ња раз ли чи тих кул ту ро-
ло шких са др жа ја, ко ји до ла зе из соп стве не кул ту ре, као и дру гих 
кул ту ра, уну тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња, оства ру је се 
афир ма ти ван од нос пре ма на ци о нал ном и кул тур ном иден ти те ту, 
као и мул ти кул ту ра ли зму и за по чи ње про цес њи хо вог усва ја ња 
и чу ва ња. Из бо ром и кон тро лом кул тур них иден ти те та и вред но-
сти, ко ји се пред ста вља ју уну тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног си сте ма 
обра зо ва ња, отва ра се мо гућ ност да се пу тем обра зо ва ња раз ви ја 
или оне мо гу ћу је то ле ран ци ја ме ђу кул ту ра ма у јед ној др жа ви или 
из ме ђу кул ту ра раз ли чи тих др жа ва.
Кључ не ре чи: кул тур на по ли ти ка, обра зо ва ње, мул ти кул ту ра ли зам, 

вред но сти, иден ти тет  
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УВОД

По ду хват очу ва ња кул тур не ра зно вр сно сти у са вре ме ном 
дру штву, као и на ци о нал них иден ти те та у усло ви ма сна жног ути-
ца ја за пад них еко ном ских, али и по ли тич ких, вој них и кул тур них 
обра за ца, на ла зи се пред ве ли ким ис ку ше њи ма. Ан ти но мич ни гло-
бал но-на ци о нал ни од но си се ре де фи ни шу под до ми нант ним ути-
ца јем су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја и си сте ма вред но сти.

Не из ве стан смер дру штве них про ме на, ко је се те ме ље на 
нео ли бе рал ном мо де лу дру штве ног раз во ја, зах те ва ју кри тич ко 
про ми шља ње раз вој них про бле ма зе ма ља у тран зи ци ји, а на ро чи то 
за по че тих ре форм ских про је ка та у обла сти обра зо ва ња, као и про-
це са у обла сти раз во ја кул ту ре, ко ји су у функ ци ји по ти ски ва ња ко-
лек тив ног пам ће ња и иден ти те та. Школ ске ин сти ту ци је у зе мља ма 
тран зи ци је не ће по ста ти ва жан ак тер укуп не раз вој не стра те ги је, 
уко ли ко су не пре ста но из ло же не зах те ви ма за стан дар ди за ци јом, 
ко ја је у функ ци ји за до во ља ва ња европ ске и свет ске по де ле ра да, и 
ко ја, исто вре ме но, пре не бре га ва по тре бу раз ви ја ња  функ ци ја кул-
ту ре. Шко ла, уко ли ко је при хва тљи во од ре ђе ње да је она је дан од 
из во ра фор ми ра ња кул ту ре, тре ба да по ста не кључ на ин сти ту ци-
ја ко лек тив ног пам ће ња и да сво јом укуп ном де лат но шћу омо гу-
ћи ус по ста вља ње исто риј ског кон ти ну и те та и очу ва ње кул тур ног 
иден ти те та со ци јал не за јед ни це чи ји је део. 

Дру штве на ди на ми ка у са вре ме но сти зах те ва флек си бил ни ју 
ор га ни за ци ју обра зо ва ња ко ја ће ефи ка сно од го во ри ти по тре ба ма 
дру штве ног и кул тур ног раз во ја. Ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо-
ва ње, у скла ду са но вим дру штве ним зах те ви ма ко ји про из и ла зе 
из раз вој не стра те ги је ува жа ва ња раз ли чи то сти, до би ја за да так да 
про мо ви ше кон цепт кул тур ног плу ра ли зма, пре и спи ту ју ћи кул тур-
не аспек те по сто је ћих на став них про гра ма и урав но те жи са др жа је 
ко ји уте ме љу ју пер со нал ни, као и ко лек тив не иден ти те те (со ци јал-
ни, на ци о нал ни, кул тур ни иден ти тет), али и вред но сти мул ти кул-
ту ра ли зма. Кон крет ни на чи ни ор га ни за ци је обра зо ва ња и функ ци-
о нал на по ве за ност са дру гим струк ту ра ма и чи ни о ци ма дру штве не 
сре ди не до при но се усме ра ва њу кул тур ног раз вит ка. Уко ли ко ин-
сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње же ли да оства ри и за др жи зна чај-
ну уло гу у ди на ми ци раз вит ка кул ту ре, оно мо ра да про на ђе на чин 
да ком плек сан про цес уте ме ље ња и очу ва ња иден ти те та по ста не 
део ње го ве бу ду ће раз вој не стра те ги је.

Из бор кул ту ро ло шких са др жа ја у ин сти ту ци о на ли зо ва ном 
обра зо ва њу за ви си од кул тур не по ли ти ке др жа ве: мул ти кул тур не 
др жа ве се су сре ћу са про бле мом  „ускла ђи ва ња“ од но са из ме ђу 
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раз ли чи тих кул ту ра у скла ду са раз ли чи тим па ра диг ма ма раз во-
ја, чи ји за го ва ра чи су раз ли чи те вла да ју ће гру па ци је. Ускла ђи ва ње 
дру штве не уло ге обра зо ва ња са идеј ним сли ка ма све та вла да ју ћих 
гру па ци ја ства ра по тре бу за ре де фи ни са њем кул тур не и обра зов не 
по ли ти ке, као ком плек сних де ло ва укуп не раз вој не по ли ти ке дру-
штва. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КУЛ ТУ РЕ И ОБРА ЗО ВА ЊА

Дру штве ни раз вој пред ста вља раз вој свих ди мен зи ја дру-
штве ног жи во та у окви ру дру штве ног си сте ма као це ли не, да кле, 
и раз вој ор га ни за ци је кул ту ре и ор га ни за ци је обра зо ва ња, као и 
кван ти та тив не и ква ли та тив не про ме не њи хо ве ме ђу соб не по ве за-
но сти. Са зна ња о раз вој ним пер спек ти ва ма ме ђу од но са кул ту ра-
обра зо ва ње се за сни ва ју на прет ход ном по и ма њу мо де ла и раз вој-
них стра те ги ја, ко ји, пре све га, про јек ту ју ди мен зи ју на прет ка у 
кул ту ри и отва ра ју пи та ња ме ђу од но са кул ту ре и сло бо де (ства ра-
ња). Тра га ју ћи за су шти ном њи хо вог ме ђу од но са В. Илић ис ти че 
сна жну ве зу из ме ђу кул ту ре и сло бо де: “У ди ја лек тич кој тра ди ци ји 
ми шље ња кул ту ра је мо гу ћа са мо као пут ка сло бо ди и осло ба ђа њу 
чо ве ка од свих сте га на ста лих у кла сној исто ри ји чо ве чан ства. Кул-
ту ра је увек не што ви ше не го кул ту ра, па је сто га кул ту ра и ствар-
ност – ма те ри јал на ко ли ко и ду хов на, од нос чо ве ка пре ма ствар-
ним усло ви ма жи во та”1). Раз ма тра ње од но са обра зо ва ње-кул ту ра 
прет по ста вља уса гла ше ност са кључ ним ста вом да се обра зов ни 
про цес не мо же об ја шња ва ти из ван ре ал ног кул тур ног окру же ња и 
раз у ме ва ња уло ге обра зо ва ња у  раз во ју кул ту ре. Це ло ви то са гле-
да ва ње сло же них ди мен зи ја од но са из ме ђу кул ту ре и обра зо ва ња, 
ме ђу тим, оте жа ва ви ше слој ност зна че ња тер ми на кул тур ни раз вој.

Раз ма тра ју ћи про блем “ра зи не кул тур ног раз во ја” и мо гућ-
но сти ње ног ме ре ња по мо ћу ин ди ка то ра, А. Жи рар на гла ша ва да 
је кул тур ни раз вој дво стру ко дво зна чан, јер су обе ре чи дво знач не: 
„По зи тив ну му бо ју да је ком би на ци ја ин ди ви ду ал ног и дру штве ног 
раз во ја с ли не ар ном, кван ти та тив ном про гре си јом ко ју им пли ци ра 
при вред ни и знан стве ни раз вој. А од но си ли се ‘кул ту ра’ на ’ви-
шу’ кул ту ру, то ће ре ћи до ми нант ну суб кул ту ру, с ње ним при зна-
тим естет ским ври јед но сти ма, у ко јем слу ча ју ‘кул тур ни раз вој’, 
ко ји не мо же зна чи ти раз вој ове кул ту ре бу ду ћи да се ври јед но сти 
не мо гу ‘раз ви ја ти’, мо же је ди но зна чи ти про ши ри ва ње при сту па 

1)  В. Илић, Ре ли ги ја и кул ту ра, Про све та, Ниш, 1995,  стр. 235-6.
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тим ври јед но сти ма.”2). Раз вој кул ту ре прет по ста вља ус по ста вља-
ње рав но те же из ме ђу кул тур не ак ци је и кул тур ног раз во ја. „До кле 
год по сто ји ди хо то ми ја кул ту ре и ак ци је, кул ту ра ће би ти скло на 
езо те ри ји и по сто ја њу због не ко ли ци не док ће ак ци ја би ти крај-
ње ан ти кул тур на и де струк тив на пре ма чо вје ку”3). Јед на од ин сти-
ту ци ја ко ја мо же да до при не се ус по ста вља њу рав но те же из ме ђу 
кул тур не ак ци је и кул тур ног раз во ја је шко ла, ко ја оства ри ва њем 
сво јих функ ци ја кул ту ре (уну тра шњих и спо ља шњих), де лу је на 
ге не ра ци је при сти гле за об у хват оба ве зним обра зо ва њем – ак тив но 
уче ству је у про це су со ци ја ли за ци је кул ту ре, про ши ру ју ћи при ступ 
вред но сти ма до ми нант не кул ту ре, са јед не стра не, и  омо гу ћу ју ћи 
при хва та ње но вих вред но сти, са дру ге.  

Обра зов не ин сти ту ци је сво јом де лат но шћу не за до во ља ва ју 
са мо по тре бе за сти ца њем  и пре но ше њем зна ња (на ви ка и ве шти-
на), већ оства ру ју и функ ци је кул ту ре: пре но се ћи дру штве но при-
хва ће не вред но сти, пру жа ју ћи ин фор ма ци је о ду хов ном ства ра ла-
штву и ма те ри јал ним тво ре ви на ма чо ве ка и ства ра њем по вољ них 
усло ва за ис ка зи ва ње ства ра лач ких по тен ци ја ла по је ди на ца. Ефек-
ти та квих ак тив но сти мо гу да бу ду сна жан под сти цај раз во ја по је-
дин ца, као и про гре сив ног раз во ја дру штва. Ако функ ци је кул ту ре 
шко ле у струк ту ри кул ту ре сва ко днев ног жи во та уче сни ка обра-
зов ног про це са, као и при пад ни ка за јед ни це у ко јој шко ла ра ди, 
ус пе ју да по кре ну ства ра лач ку енер ги ју, ко ја ће раз ви ти но ве мо-
де ле ре ша ва ња мно гих жи вот но ва жних про бле ма (со ци јал но-еко-
ном ских, де мо граф ских, еко ло шких и дру гих), по твр ди ће се уло га 
шко ле као сре ди шта кул ту ре у  дру штве ној сре ди ни.

Функ ци је кул ту ре шко ле, на ро чи то основ не, су ре ла тив но 
но во по ље ис тра жи ва ња – про блем де фи ни са ња основ них пој мо ва 
је још увек отво рен, кон цеп ти и тер ми ни ни су пре ци зно од ре ђе ни. 
За јед нич ки име ни тељ ових функ ци ја, ме ђу тим, пред ста вља ства-
ра ње кон тек ста за раз у ме ва ње вред но сти чи ји су но си о ци раз ли-
чи те дру штве не гру пе, ко ји су, исто вре ме но, и при пад ни ци раз ли-
чи тих под кул ту ра. Ре ви та ли зо ва не функ ци је кул ту ре су осно ва на 
ко јој се мо же ба зи ра ти са вре ме ни про је кат обра зо ва ња, ко ји ува-
жа ва смер ни це и пре по ру ке Ме ђу на род не ко ми си је  обра зо ва ња за 
XXI век: “Нас мо ра да во ди уто пиј ски циљ усме ра ва ња све та ка ве-
ћем ме ђу соб ном раз у ме ва њу, ве ћем осе ћа њу од го вор но сти и ве ћој 
со ли дар но сти, по мо ћу при хва та ња на ших ду хов них вред но сти и 
раз ли ка у кул ту ра ма. Обез бе ђи ва њем при сту па зна њу за све, обра-

2)  А. Жи рар, Кул тур ни раз вој, За вод за кул ту ру Хр ват ске, За греб, 1977, стр. 198.

3)  A. Жи рар, на ве де но де ло, стр. 199.
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зо ва ње до би ја тач но онај уни вер зал ни за да так да по мог не љу ди ма 
да схва те свет и да раз у ме ју дру ге”4). По сма тра но са тог аспек та, 
функ ци је кул ту ре шко ле мо гле би се де фи ни са ти као де ло ва ње ко-
је до при но си раз ви ја њу мо гућ но сти лич ног уса вр ша ва ња, раз во ју 
свих ди мен зи ја лич но сти и њи хо во по ве зи ва ње у ко хе рент ну це ли-
ну, као и раз ви ја ње по тре бе за при хва та њем оних вред но сти, ко је 
ће омо гу ћи ти ди ја лог и то ле ран ци ју ме ђу по је дин ци ма и раз ли чи-
тим дру штви ма и кул ту ра ма, са јед не стра не; а са дру ге,  функ ци-
је кул ту ре шко ле тре ба да од го во ре кул тур ним по тре ба ма ло кал не 
со ци јал не за јед ни це, тј. да  до при не су ње ном кул тур ном раз во ју. 

Обра зо ва ње оства ру је дру штве ну уло гу, из ме ђу оста лог, и 
пре но ше њем дру штве но по жељ них вред но сти и ак тив ним уче-
ство ва њем у фор ми ра њу на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та. 
Про це си гло ба ли за ци је, исто вре ме но, на ци о нал ним обра зов ним 
струк ту ра ма на ме ћу по тре бу при хва та ња еле ме на та кул ту ре све-
та, вред но сти за пад ног кул тур ног мо де ла, али и раз ви ја ње ма њин-
ских иден ти те та. 

Раз у ме ва ње про це са ства ра ња кул ту ре све та и ре де фи ни са-
ње по зи ци је раз ли чи тих кул ту ра у гло бал ном дру штву, зах те ва ју 
кра так осврт на ути цај не те о риј ске по став ке о кул ту ри све та: (а) 
Те о ри ја свет ског си сте ма (I. Wal ler ste in), пре ма ко јој кул ту ра све-
та ства ра иде о ло ги ју ка пи та ли стич ког си сте ма, али бу ду ћи да је 
си стем не пра ве дан ње го ве по став ке иза зи ва ју от пор – до ла зи до 
по ли тич ких по де ла и кул ту ро ло шких раз ли ка ме ђу др жа ва ма; (б) 
Те о ри ја свет ског уре ђе ња (Dz. Meyer), кул ту ру све та пред ста вља 
као ду бо ку струк ту ру ко ја се на ла зи ис под гло бал них зби ва ња, тј. 
као скуп пра ви ла и прин ци па ко ји од ре ђу ју ко има пра во да уче-
ству је у свет ским зби ва њи ма и ко ји вр ше при ти сак да ин сти ту ци је 
при хва те прак су ко ја се де фи ни ше као ра ци о нал на, чи ји је основ ни 
циљ ис ти ца ње слич но сти у жи во ту по је ди на ца, др жа ва и ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја;  (в) Те о ри ја гло ба ли за ци је (R. Ro bert son), раз-
ма тра кул ту ру све та као фе но мен у ко ме раз ли чи те гру пе по ка зу-
ју са гла сност са на чи ни ма на ко је гло ба ли за ци ја пре о бли ку је свет 
и ус по ста вља њи хо ве но ве по зи ци је, што ства ра ма ло за јед нич ко 
је згро по пут уни вер зал них стан дар да, што, ипак, не ели ми ни ше 
су коб ме ђу су прот ста вље ним кон цеп ци ја ма свет ског по рет ка и 
про мен љи во уче шће раз ли чи тих кул ту ра у гло ба ли за ци ји; (г) Те-
о ри ја ма кро ан тро по ло ги је (A. Ap pa du rai), ко ји ис ти че укр шта ње 
раз ли чи тих то ко ва кул ту ро ло шког ма те ри ја ла у жи во ту со ци јал них 
и кул тур них за јед ни ца, ко је ме ша ју тра ди ци ју и стра не ути ца је ка-

4)  Ж. Де лор, Обра зо ва ње скри ве на ри зни ца, Ми ни стар ство про све те Ре пу бли ке Ср би је, 
Бе о град, 1996, стр. 43.
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ко би ство ри ле но ве иден ти те те, на гла ша ва ју ћи да је кул ту ра све та 
скуп про це са ко ји ма се ра зно ли кост об ли ку је гло бал но5). 

У гло ба ли зо ва ном обра зо ва њу, ко је има од ре ђе ни об лик, 
при ме њу је из ве сну про це ду ру и на став ни про грам, из ве сне ме то де 
по у ча ва ња и уче ња – фор ма над ма шу је функ ци ју: на ци о нал ни си-
сте ми обра зо ва ња су ле ги тим ни „игра чи“, али ни је дан од њих не 
од ре ђу је пра ви ла игре, већ при ме њу ју гло бал не сце на ри је. “Украт-
ко, мно ги љу ди, гру пе и ин сти ту ци је оба ви ли су по сао кул ту ре 
све та чи ји је кључ ни ис ход гло бал ни `изоморфизам` , све ве ћа ин-
сти ту ци о нал на слич ност у дру штви ма у ко ји ма вла да ју раз ли чи те 
дру штве не при ли ке“ 6). Обра зо ва ње у са вре ме ним дру штви ма, у 
скла ду са прак сом ко ја се де фи ни ше као „ра ци о нал на“, по спе шу је 
раз вој по је ди на ца, као и по ве зи ва ње уче сни ка обра зов ног про це са 
са сво јом зе мљом, чи ји је крај њи ефект очу ва ње иден ти те та соп-
стве не тра ди ци је. Што ства ра мо гућ ност да се и уни вер зал ни стан-
дар ди при ме ње ни у ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра зо ва њу под врг ну 
ло кал ном ту ма че њу, као и да њи хо ва при ме на по при ми гло ба ли зо-
ва ну фор му: са др жи раз ли чи те на чи не на ко је се по је дин ци и за јед-
ни це од но се пре ма све ту као це ли ни, из ра жа ва ју ћи сво ју гло бал ну 
свест.

МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ,  
ИДЕН ТИ ТЕ ТИ И ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Тер мин мул ти кул ту ра ли зам7) се по ја вио у свом ак ту ел ном 
зна че њу по чет ком се дам де се тих го ди на XX ве ка у Ка на ди, а за-
тим у Аустра ли ји и да нас пред ста вља је дан од кључ них кон цеп-
ту ал них дис кур са, по ред гло ба ли за ци је, у раз у ме ва њу за пад них 
де мо кра ти ја. Упо тре ба овог тер ми на је кон тро верз на јер по сто је 
раз ли чи та од ре ђе ња мул ти кул ту ра ли зма: (а) мул ти кул ту ра ли зам 
се од ре ђу је као су про тан пој мо ви ма на ци о на ли зам и на ци о нал на 
пред ра су да; (б) као услов ко ји омо гу ћу је ет нич ким, вер ским и кул-
тур ним гру па ма да ко ег зи сти ра ју уну тар јед ног дру штва, (в) озна-
ча ва при зна ва ње и про мо ци ју кул тур ног плу ра ли зма као обе леж ја 
5)  Ф. Џ. Леч нер, Џ. Бо ли, Кул ту ра све та: за че ци и ис хо ди, Clio, Бе о град, 2006, стр. 57–83.

6)  Ф. Џ. Леч нер, Џ. Бо ли, на ве де но де ло, стр. 69.

7) „Че сто се лан си ра ње овог пој ма, ба рем у по ли тич ком сми слу, ве же уз про мо ви ра ње но ве 
ка над ске по ли ти ке ре гу ли ра ња ме ђу ет нич ких од но са у вре ме ну ка сних 1960-их и по-
чет ка 1970-их. Ма ње је по зна то да су мул ти кул ту ра ли зам за зи ва ли, ако не и из ми сли ли, 
ка над ски Сла ве ни  на Пр вој кон фе рен ци ји ка над ских Сла ве на 1965. го ди не.Про те сти-
ра ју ћи про тив на зи ва са ве зне Кра љев ске ко ми си је о дво је зич но сти, упо зо ра ва ли су да је 
Ка на да дом ви ше је зи ка и кул ту ра, а не са мо ен гле ске и фран цу ске“ (М. Ме сић, Мул ти-
кул ту ра ли зам дру штве ни и те о риј ски иза зо ви, Школ ска књи га, За греб, 2006, стр. 56).   
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мно гих дру шта ва – он ве ли ча и те жи за шти ти кул тур не ра зно ли ко-
сти, на при мер, ма њин ских је зи ка, као што и ис ти че не јед на ки од-
нос ма њин ских на спрам глав них кул ту ра; (г) мул ти кул ту ра ли зам 
се по и ма и као со ци јал ни по крет, ко ји на сто ји да до ве де у пи та ње 
уста но вље не дру штве не нор ме (на гло бал ном и ло кал ном ни воу) и 
по ве же бор бу за иден ти тет са ре то ри ком о раз ли чи то сти и от по ру.  

Фе но ме ни ди вер си те та и груп них раз ли ка обе леж ја су го то-
во свих дру шта ва, сем оних по ли тич ки нај и зо ло ва ни јих. Ет нич ки 
и кул тур но не хо мо ге на дру штва се су сре ћу са кон фликт ним зах те-
ви ма дру штве них гру па, ко је има ју фор ми ра не иден ти те те и кул-
тур не прак се раз ли чи те од ве ћи не у дру штви ма чи ји су део. Су о-
ча ва ње са мул ти кул ту ра ли змом, тј. са те жња ма ма њин ских гру па 
за при зна ва њем сво јих по себ них кул тур них иден ти те та, озна ча ва 
су сре та ње са про бле ми ма за ко је не по сто ји је дин стве но ре ше ње, 
као што ни иза бра на ре ше ња не га ран ту ју да ће њи ма иза зва не по-
сле ди це би ти јед но знач не и по зи тив не. При зна ва ње по себ них кул-
тур них иден ти те та и њи хо во пре ла же ње из сфе ре ано ним но сти у 
сфе ру јав но сти, са јед не стра не, мо же би ти прет по став ка со ци јал-
не прав де (нпр. пре вла да ва ње ра сне, вер ске, ет нич ке дис кри ми на-
ци је),  а са дру ге, на ста вак дис кри ми на ци је, али овог пу та са но вим 
не то ле рант ним ак те ром на јав ној сце ни, уко ли ко гру пе ко је вр ше 
при ти сак на глав но дру штво за сво јом ре ког ни ци јом, не при зна ју 
же љу за ре ког ни ци јом дру гим за јед ни ца ма. По се бан про блем пред-
ста вља ју ко лек тив на пра ва и за шти та ма њин ских гру па ко је су по 
сво јим уну тра шњим од но си ма и у од но су пре ма дру гим гру па ма 
не де мо крат ске и ко је раз ви ја ју не то ле рант не со ци јал не и кул тур не 
прак се: зах те ва ју из у зе ће од уни вер зал них за ко на, а афир ма ци јом 
за тво ре них иден ти те та уру ша ва ју мо дер не по ли тич ке за јед ни це. 
Но ви кон цепт обра зо ва ња, ко ји би пред ста вљао кре та ње ка сло бо-
ди тре ба да омо гу ћи из ра жа ва ње по сто је ћих кул тур них ра зно вр-
сно сти у мул ти кул тур ној др жа ви, али њи хо ви од но си тре ба да бу ду 
за сно ва ни на по што ва њу пра ва, а не на на че лу јед на ко сти, уко ли ко 
се же ле из бе ћи кон флик ти иза зва ни  не пра вич ним (и не пра вед ним) 
при ви ле ги ја ма. 

Мул ти кул ту ра ли зам има сво је за го вор ни ке, али и про тив ни-
ке: про тив ни ци га оспо ра ва ју због по де ле дру штва дуж вер ти кал-
них, ет нич ких ли ни ја (до ла зи до тзв. це па ња на ци је), а они, ње му 
на кло ње ни, при ка зу ју га као кон цепт при зна ва ња по сто ја ња кул-
тур ног/ет нич ког плу ра ли зма и пра ва раз ли чи тих дру штве них гру-
па на очу ва ње и за др жа ва ње сво јих кул тур них спе ци фич но сти. Без 
об зи ра на при ста ли це „за“ и „про тив“ , мо же се за кљу чи ти да мул-
ти кул ту ра ли зам пред ста вља по глед на свет, ко ји ис ти че чи ње ни цу 
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да су људ ска би ћа и кул тур но од ре ђе на, тј. да кул тур на при пад ност 
од ре ђу је на чин жи во та љу ди и њи хо ве идеј не сли ке све та.  

Мул ти кул ту ра ли стич ки при ступ обра зо ва њу и на у ци од но си 
се, пре све га, на зах тев да се „ре де фи ни ра ју ме то до ло ги је и про-
гра ми, с основ ном на ме ром да при ме ре ни је пред ста вља ју кул тур на 
до бра, исто ри ју, по стиг ну ћа и вред но сти дру гих, не-за пад них кул-
ту ра, са свим пи та њи ма ко ја се од но се на епи сте мо ло шки ста тус 
на уч них прак си и ка но ни за ци ју обра зов не ли те ра ту ре“8). Оста је, 
ме ђу тим, отво ре но пи та ње да ли ће мул ти кул ту ра ли стич ки еле-
мен ти у ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра зо ва њу зна чај но до при не ти 
ства ра њу де мо крат ски јег дру штва. 

Кул тур ни плу ра ли зам зах те ва пер ма нент но ре ша ва ње про-
бле ма од но са из ме ђу кул ту ра, а обра зов на по ли ти ка мо же до при-
не ти ускла ђи ва њу њи хо вих од но са афир ма тив ним од но сом пре ма 
кул тур ним иден ти те ти ма. „Ра ци о нал на обра зов на по ли ти ка мо ра 
обез бе ди ти до бре шан се за раз вој свих кул ту ра, уко ли ко се же-
ли из бе ћи њи хо ва по ли тич ка ин стру мен та ли за ци ја. Дру ги услов 
функ ци о ни са ња мул ти кул тур ног дру штва је иде ја о лич но сти, по-
је дин цу ко ји се до бро осе ћа у ви ше на ци о нал ној др жа ви... а то зна-
чи да се по шту ју ње го ва основ на пра ва на сре ћу, со ци јал ни из бор 
и пу но ува жа ва ње кул тур ног иден ти те та“9).  Пи та ње ка ко ће из гле-
да ти бу дућ ност увек отва ра мно го број не ди ле ме, за то се ге не ра ци-
је ко је у са да шњо сти има ју на ме ру да гра де за јед нич ку бу дућ ност 
на ла зе пред нео д ло жним из бо ром сме ра раз во ја. Ор га ни зо ва ње за-
јед нич ког жи во та ни је ни ма ло јед но ста ван за да так, чак ни у усло-
ви ма рас ту ће по тре бе за уза јам ном по ве за но шћу раз ли чи тих гру па 
и при сут них гло ба ли зу ју ћих про це са на свет ској сце ни, јер су по-
сто је ћа дру штва обе ле же на раз ли ка ма, ко је на го ве шта ва ју мо гућ-
ност кон фли ка та.

Обра зо ва ње, у дру штву ко је се гло ба ли зу је, до би ја за да так 
хо мо ге ни за ци је по пу ла ци је об у хва ће не ин сти ту ци о на ли зо ва ним 
обра зов ним про це сом при хва та њем од ре ђе них стан дар да, а у ци љу 
пре вла да ва ња при сут них су прот но сти10), као пред у сло ва за ус по-
ста вља ње но ве фи ло зо фи је раз во ја, чи је од ред ни це не ће би ти не-

8) М. Ме сић, На ве де но де ло, стр. 63.

9) З. Авра мо вић, „Кул тур ни иден ти тет у обра зо ва њу: не из бе жност раз ли ка“, збор ник Ува-
жа ва ње раз ли чи то сти и обра зо ва ње, Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 
2003, стр.145.

10) Фор мал но обра зо ва ње ак тив но уче ству је у про це су раз во ја лич но сти и пред ста вља по-
др шку по сто је ћим стра те ги ја ма раз во ја дру штва, те ода тле про ис хо ди ње гов за да так 
пре вла да ва ња су прот но сти из ме ђу ви дљи вих сна жних про це са иза зва них гло ба ли за ци-
јом и ма ње уоч љи вих, али при сут них, про це са од бра не тра ди циј ског ка рак те ра. 
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пре мо сти ве раз ли ке, уко ли ко је да нас, уоп ште мо гу ће га ји ти та кву 
на ду. По зи ци ју раз ли чи тих кул тур них мо де ла и иде о ло ги ја уну тар 
јед ног дру штва од ре ђи ва ће ефек ти њи хо вих ме ђу соб них су ко ба у 
про це су оства ри ва ња до ми на ци је. Обра зо ва ње не мо же да бу де из-
ван нај зна чај ни јих раз вој них стра те ги ја дру штва: ње гов за да так је 
пу но уче шће у мо де лу раз во ја, ко јем су се при кло ни ле вла да ју ће 
гру пе. Ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње, уко ли ко же ли да бу де 
плу ра ли стич ко, тре ба да об ја сни ко ре не раз ли чи тих кул ту ра и иде-
о ло ги ја, ко је се бо ре за пре стиж у дру штву и за до би ја ње пр вен ства 
ме ђу мла ди ма. 

Раз у ме ва ње про шло сти и са да шњо сти, али и при пре ма ње 
уче сни ка обра зов ног про це са за ак тив но уче шће у кре и ра њу бу-
дућ но сти, за да ци су ко је ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње тре ба 
да оства ри уко ли ко има на ме ру да бу де по ве за но са са мим жи во-
том. Школ ска по пу ла ци ја мо же да се при пре ми за кри тич ко пре-
и спи ти ва ње ути ца ја до ми нант них чи ни ла ца у дру штву, упо зна ва-
њем са свим чи ње ни ца ма ко је об ли ку ју њи хо ве ста во ве и по ступ ке. 
Шко ла не тре ба са мо да пре но си од ре ђе но зна ње, већ и да под сти че 
раз вој кри тич ког ми шље ња: “шко ла мо ра да омо гу ћи сва ко днев но 
уве жба ва ње то ле ран ци је по ма жу ћи сво јим уче ни ци ма да се сло-
же са ста во ви ма дру гих и под сти чу ћи рас пра ве и мо рал не ди ле ме 
или слу ча је ве ко ји об у хва та ју мо рал ни из бор… Адо ле сцен ти ма се 
та ко по ма же да из гра де соп стве ни си стем ми шље ња и вред но сти, 
сло бод но и уз пот пу но по зна ва ње свих чи ње ни ца, без сле пог под-
ле га ња до ми нант ним ути ца ји ма и на тај на чин сти чу ве ћу зре лост 
и ши ро ко ум ност”11). Оста је, ипак, отво ре но пи та ње, да ли про цес 
обра зо ва ња по се ду је ме ха ни зме, ко ји би мла дим љу ди ма омо гу ћи-
ли да ре ин тер пре ти ра ју де ша ва ња ва жна за њи хо ву соп стве ну бу-
дућ ност и бу дућ ност дру штва у це ли ни, упр кос на сто ја њи ма тог 
дру штва да, упра во пре ко ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња, 
спро ве де ин док три на ци ју?

У ци љу пред у зи ма ња од ре ђе не кул тур не ак ци је, ко ја би до-
при не ла сен зи би ли за ци ји мла де ге не ра ци је за пи та ња иден ти те та 
и дис кри ми на ци је у са вре ме ном дру штву, пред ла жем да се на-
став ни пред ме ти дру штве но-ху ма ни стич ког усме ре ња у основ ној 
шко ли ино ви ра ју са др жа ји ма ко ји ће до при не ти фор ми ра њу ин ди-
ви ду ал ног, род ног, со ци јал ног, на ци о нал ног и кул тур ног иден ти-
те та, као и раз во ју то ле ран ци је пре ма при пад ни ци ма раз ли чи тих 
дру шта ва и кул ту ра. Ства ра ње  по вољ них усло ва за но ву кул тур ну 
по ну ду кроз уно ше ње но ви на у по сто је ће на став не са др жа је у шко-
ли, по себ но основ ној, или њи хо вом пот пу ном ре ор га ни за ци јом, 

11) Ж. Де лор, на ве де но де ло, стр. 51.
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уче сни ци ма обра зов ног про це са би ла би олак ша на спо зна ја соп-
стве ног иден ти те та, за тим на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, 
али и раз у ме ва ње зна чај них дру гих, њи хо ве по себ но сти и ва жно сти 
очу ва ња раз ли ка, што омо гу ћу је при хва та ње кул ту ре сва ко днев ног 
жи во та, чи је су основ не вред но сти са мо по што ва ње, то ле ран ци ја, 
ува жа ва ње раз ли ка. 

Сле де ћи са др жа ји: (1) Раз вој лич но сти и со ци јал на ин те-
гра ци ја, (2) Иден ти тет (по јам и вр сте), (3) Ин ди ви ду ал ни  иден-
ти тет – са мо по што ва ње и са мо ра зу ме ва ње, (4) Род ни иден ти-
тет – род, сек су ал ност, моћ, на си ље, (5) Со ци јал ни иден ти тет 
– ба зич на лич ност и дру штве ни ка рак тер; со ци јал не не јед на ко-
сти, си ро ма штво, со ци јал на дис тан ца; мар ги на ли за ци ја и дис-
кри ми на ци ја раз ли чи тих со ци јал них гру па, као и дис кри ми на ци ја 
у обра зо ва њу, (6) На ци о нал ни иден ти тет – на ци ја, ро до љу бље; 
ет но цен три зам, ет нич ки сте ре о ти пи, шо ви ни зам, ра си зам, (7) 
Кул тур ни иден ти тет – кул ту ра, под кул ту ре, кон тра кул ту ра; је-
зик, ре ли ги ја, тра ди ци ја, оби ча ји; Мул ти кул тур ни иден ти тет 
– кул тур ни плу ра ли зам, мул ти кул ту ра ли зам; Ср би ја и ма њин ски 
иден ти те ти; Евро па и кул тур ни иден ти те ти; упо зна ва ње са кул-
ту ром све та, (8) Обра зо ва ње за ди ја лог и то ле ран ци ју: ис ку ство 
раз ли ке и ува жа ва ње раз ли чи то сти - тре ба да по ста ну ин те грал ни 
део на став них са др жа ја пред ме та дру штве но-ху ма ни стич ког усме-
ре ња на свим ни во и ма ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња. Пред-
ло же ни са др жа ји мо гу да уте ме ље по жељ не од го во ре ге не ра ци ја 
об у хва ће них  ин сти ту ци о на ли зо ва ним  обра зо ва њем на пи та ња: ко 
смо, ко јој гру пи при па да мо, шта су вр хов не вред но сти за јед ни це 
чи ји смо чла но ви, по че му се раз ли ку је мо од дру гих, ка кви су они 
дру ги и ко ји су мо гу ћи пу те ви са рад ње са они ма ко ји се раз ли ку ју 
од нас. Од го во ри на ова пи та ња мо гу да оне мо гу ће учвр шћи ва ње 
пред ра су да и ре про дук ци ју дис кри ми на ци о них од но са, не јед на ку 
рас по де лу дру штве не мо ћи из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих со ци-
јал них и кул тур них гру па, као и да  по ну де бо љи увид у мо гу ће 
од но се из ме ђу њих, јер по зна ва ње и при зна ва ње из ра жа ва ња кул-
тур них раз ли ка дру гих не угро жа ва оп ста нак  вла сти тог кул тур-
ног иден ти те та.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА 

Обра зов на прак са по ка зу је да се ин тер ак ци ја обра зо ва ње-
дру штво-кул ту ра мо же пра ти ти на не ко ли ко сук це сив них ни воа: 
(а) обра зо ва ње је ва жан пре но си лац до ми нант не кул ту ре и то апо-
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ло гет ски ан га жо ван пре но си лац, јер се вред но сти до ми нант не 
кул ту ре не до во де у сум њу; (б) не кри тич ност пре ма вла да ју ћим 
дру штве ним по сту ла ти ма и вред но сти ма не за др жа ва се са мо на 
ни воу де кла ри са ња по сто је раз ви је ни ме ха ни зми ин док три на ци је; 
(в) из бор дру штве но по жељ них  вред но сти се пре но си уче сни ци ма 
обра зов ног про це са, по при ма ју ћи фор му во ђе ња ка из ве сном иде а-
лу, што ис кљу чу је мо гућ ност сло бо де из бо ра уче сни ка обра зов ног 
про це са; (г) дру штве но при хва ће ни си сте ми вред но сти и на чи ни 
њи хо вог пре но ше ња кроз обра зов ни про цес омо гу ћу ју фор ми ра ње 
иден ти те та по је дин ца и упо тре бу тог иден ти те та. 

Ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње је од го вор но за ства ра ње 
кул тур ног иден ти те та: ње гов ути цај је план ски и под не пре ста ном 
си стем ском кон тро лом дру штва. Обра зо ва њем пре но ше ни од но си 
из ме ђу кул ту ра (до ми нант не кул ту ре и раз ли чи тих под кул ту ра), 
ути чу на фор ми ра ње кул тур ног иден ти те та и по на ша ња уче сни ка 
обра зов ног про це са. На тај на чин, обра зо ва ње по ста је од го во ран 
чи ни лац об ли ко ва ња кул ту ро ло шких по ру ка, ко је ути чу на про цес 
ен кул ту ра ци је и ин тер и о ри за ци је кул тур них вред но сти, об ли ку ју-
ћи по тен ци јал мла де ге не ра ци је за са рад њу или су коб са дру га чи-
јим кул тур ним иден ти те ти ма у мул ти кул тур ном окру же њу.

Струк ту рал ном тран сфор ма ци јом соп стве них функ ци ја, ко-
ја под ра зу ме ва ре ви та ли за ци ју функ ци ја кул ту ре, основ на шко ла 
мо же да по ја ча соп стве ни ути цај у про це су фор ми ра ња иден ти-
те та по је дин ца, као и да ути че на на чин са гле да ва ња иден ти тар-
ног про бле ма у со ци јал ној за јед ни ци. Уво ђе ње сле де ћих про ме на 
омо гу ћи ле би ак тив ни ју уло гу шко ле у фор ми ра њу на ци о нал ног 
и кул тур ног иден ти те та: (1) по ве ћа ње фон да ча со ва гру пе на став-
них пред ме та ко ји пру жа ју ин фор ма ци је о кул тур ној и по ли тич кој 
исто ри ји соп стве ног на ро да; (2) раз ви ја ње кул ту ре из ра жа ва ња на 
ма тер њем је зи ку, као и кул ту ре  пи са ног из ра жа ва ња уче ни ка; (4) 
пред ста вља ње са др жа ја ко ји су у функ ци ји фор ми ра ња и очу ва ња 
на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, као и ука зи ва ње на зна чај 
кон цеп та мул ти кул ту ра ли зма у дру штву ко је се гло ба ли зу је; на тај 
на чин уче ни ци би би ли упо зна ти, са јед не стра не, са основ ним си-
сте ми ма вред но сти ко ји су пред ста вља ли око сни цу по жељ них мо-
де ла кул ту ре у  прет ход ним исто риј ским епо ха ма, као и са дру гим 
кон сти ту тив ним еле мен ти ма на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, 
а са дру ге, би ли би упо зна ти са си сте мом вред но сти ко ји се ши ри 
пу тем гло ба ли за ци је; (5) обо га ћи ва ње са др жа ја на ста ве тзв. ре ги-
о нал ним про гра ми ма, ко ји би омо гу ћи ли ко му ни ка ци ју уче ни ка са 
ло кал ном кул тур ном ба шти ном, као и са др жа ји ма ко ји омо гу ћу ју 
упо зна ва ње са кул ту ра ма дру гих на ро да.  
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Пи та ње кул тур ног иден ти те та је из у зет но осе тљи во пи та ње: 
сва ка кул ту ра има сво је обра сце де ло ва ња, а кул тур на при пад ност 
мо же би ти осно ва за са рад њу или су ко бе из ме ђу при пад ни ка раз-
ли чи тих кул тур них за јед ни ца. Ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ња, 
бу ду ћи да уче ству ју у про це су фор ми ра ња иден ти те та има и свој 
део од го вор но сти у мул ти кул тур ним дру штви ма у раз ви ја њу то ле-
ран ци је и от кла ња њу мо гу ћих су ко ба из ме ђу при пад ни ка раз ли чи-
тих кул тур них за јед ни ца. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи ва жност из бо ра 
на че ла на ко ји ма се гра де од но си из ме ђу кул тур них иден ти те та: 
они тре ба да бу ду за сно ва ни на на че лу по што ва ња пра ва, а не на 
јед на ко сти ма. Са мо на тај на чин из бе ћи ће се не га тив на ис ку ства 
мул ти кул тур них дру шта ва, озна че на као пре тва ра ње пра ва ма њи на 
у при ви ле ги је ма њи на.   

Vesna Trifunovic

CUL TU RAL PO LICY AND EDU CA TION IN 
THE CON TEM PO RARY SO CI ETY

Sum mary
The pa per has in di ca ted the ne ces sity of in ter con nec ted ness  cul-

tu ral po licy and edu ca tion in the con di ti ons of mul ti cul tu ral so ci ety. A 
com plex pro cess of so ci ety re form re qu i res and tran sfor ma tion of all 
struc tu res of the edu ca ti o nal system. It is pos si ble to fol low this con cept 
only un der con di ti ons of co o pe ra tion and com ple men ta rity of ac ti ves 
in si de dif fe rent seg ments of for mal edu ca tion. Pro vi ding know led ge 
abo ut so cial struc tu re, so cial po wer, rights, du ti es and re spon si bi li ti es  
of per sons in the so ci ety and the edu ca ti o nal system, than pro vi ding 
know led ge abo ut cul tu re, the school wo uld pre vail  its tra di ti o nal ro le 
and be co me a cen ter of cul tu re.

By ac com plis hing the con cept of pro mo ting dif fe rent cul tu ral 
con tents, which co me from the ir own cul tu re and from the ot hers cul-
tu res, wit hin the in sti tu ti o nal edu ca tion, the af fir ma ti ve re la tion to ward 
the na ti o nal and the cul tu ral iden tity, as mul ti cul tu ral iden tity is re a li zed 
and the pro cess of the ir ac cep ting and pre ser ving starts. By cho o sing 
and con tro ling cul tu ral iden ti ti es and va lu es which are pre sen ted wit hin 
the in sti tu ti o nal edu ca ti o nal systems, the re is a pos si bi lity to de ve lop or 
to con trol, by me ans of edu ca tion, the to le ran ce bet we en the cul tu res in 
one sta te or bet we en the cul tu res of dif fe rent sta tes.
Key words: cul tu ral po licy, edu ca tion, mul ti cul tu ra lism, va lu es, iden tity
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„Ко би могао веровати да ужас може
постатисвакидашњиживотједногчовека.”

И.Андрић

Сажетак
Об но ва по ли тич ког плу ра ли зма у бив шој Ју го сла ви ји до ве ла 

је про цес ње не дез ин те гра ци је до кул ми на ци је. Он је ре зул ти рао 
рас па дом др жа ве, дру штва по на ци о нал ним ша во ви ма. Сме ном 
ко му ни стич ког мо но по ла, на ци о нал ним мо но по лом, рас та ка ње 
за јед нич ке др жа ве, од ви ја ло се по сце на ри ју 14. кон гре са Са ве за 
ко му ни ста Ју го сла ви је. Рас пад ко му ни стич ке пар ти је прет хо дио је 
рас па ду Ју го сла ви је.
Кључ не ре чи: Ју го сла ви ја, ко му ни зам, по ли тич ки плу ра ли зам, на ци о-

нал ни мо ни зам, дез ин те гра ци ја, рас пад.
Не из ме ран број на ци о нал них зах те ва про бу ђе них на ци о на-

ли за ма у Ју го сла ви ји, во дио је зе мљу по тен ци јал но у нај о па сни ју 
по ли тич ку зам ку бо ле сни ка на Бал ка ну, од во де ћи је у жи во бла то 
па ље ња бал кан ског бу ре та ба ру та, „бал ка ни за ци јом” за јед нич ке 
ви ше на ци о нал не др жа ве, су ко бље не са прин ци пом др жа ве јед не 
на ци је, ко ји је отва рао пи та ња ка ко об у зда ти де спо ти зам ве ћи не, 
са чу ва ти пра ва ма њи на, ка да при зна ти пра во на са мо о пре де ље ње 
на ро да, ко ји ни су на у чи ли лек ци ју да жи ве за јед но, па те ћи од не-
ре ше них на ци о нал них пи та ња и ста рих су ко ба, исто риј ски по твр-
ђе них чи ње ни ца ко ји су убр за ли рас пад, на ме та њем на ци о нал не 
др жа ве.1) То је се ја ло се ме но вих на ци о нал них су ко ба у пот пу но из-
ме ње ном си сте му вред но сти и ме ђу на род ног окру же ња, ру ше њем 

1) Ви ди: Ч. Ин грао, „Де сет не на у че них лек ци ја у Сред њој Евро пи – по глед исто ри ча ра“, 
у: Ненаученалекција:средњоевропскаидејаисрпскинационалнипрограм, Хел син шки 
од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2001, стр. 7-31.
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ко му ни зма и тр жи шних ре фор ми гло бал ним ши ре њем ци вил ног 
дру штва за пад ног сти ла, од но сно гло бал ног до ма ша ја тр жи шних 
ин сти ту ци ја, ко је су у ста њу „да по др же кул тур ну ра зно вр сност у 
ми ро љу би вом ду ху ка ко у од но си ма из ме ђу др жа ва, та ко и у њи-
хо вим окви ри ма”, што пред ста вља „плу ра ли стич ки иза зов за пост-
ли бе рал ну ми сао”. Али још увек да ле ко од то га да „бу де ве сник 
уни вер зал ног три јум фа ли бе рал них иде ја и ин сти ту ци ја За па да”, 
по што ће се до га ђа ји ко ји су се од и гра ли по сле со вјет ског сло ма у 
исто риј ској пер спек ти ви ја ви ти у „јед ном друк чи јем све тлу – као 
увод у епо ху сла бље ња За па да”. Јер је ру ше ње со вјет ског мо но ли та 
би ло „у крај њој ли ни ји про ма шај уни вер за ли стич ке за пад не иде о-
ло ги је, то јест јед не спе ци фич не иде је Про све ће но сти; то ни је био 
крај већ по вра так исто ри је и то у об ли ци ма за ко је је би ло исто то-
ли ко ма ло из гле да да бу ду ли бе рал ни ко ли ко и по но во марк си стич-
ки”. За то Џон Греј не ви ди раз ло га за из ме ну ста ва ко ји је још ок-
то бра 1989. из ра зио: „Ако до ђе до па да со вјет ског то та ли та ри зма, 
то ће нај ве ро ват ни је би ти са мо по је ди ност у сла бље њу за пад них 
кул ту ра у ко ји ма је он ро ђен, кул ту ра по тре се них мал ту зи ја ни змом 
ет нич ким и фун да мен та ли стич ким су ко би ма ко ји ће ви ше но би ло 
ко ја европ ска иде о ло ги ја, чи ни се, до ми ни ра ти у ве ку ко ји на сту-
па”.2)

Агре сив ни на ци о на ли зам ко ји је уни штио Ју го сла ви ју на 
по чет ку зад ње де це ни је про шлог ве ка по твр дио је ова ква пред ви-
ђа ња, иако ју го сло вен ски екс пе ри мент ли бе рал ног ко му ни зма за 
раз ли ку од Со вјет ског Са ве за, ни је био „дик та ту ра цен тра, иде о ло-
шка ти ра ни је, де спо ти зам јед не ет нич ке гру пе” или „ко ло ни јал на 
им пе ри ја”.3) За сно ван на прет по став ци, да на ро ди ко ји су се у про-
шло сти ме ђу соб но су ко бља ва ли мо гу на у чи ти да за јед нич ки жи ве 
и да им у том аутох то ни „на ци о нал ни ко му ни зам” мо же по мо ћи, 
овај екс пе ри мент ни у за ми сли, ни у при ме ни ни је ус пео, ма да је 
во дио на ци о на ли стич ку по ли ти ку, по ве ћао жи вот ни стан дард и по-
тро шњу, увео мо дер ни за ци ју у др жа ву (ко јој је у је дра ду вао вол-
стрит ски ка пи тал), при знао по сто ја ње плу ра ли зма (са мо у прав них) 
ин те ре са у ци љу до зи ра не по ли тич ке ли бе ра ли за ци је и ис ти ца ња 
ре форм ског де мо крат ског по тен ци ја ла, али од би ја ју ћи не ко ли ко 
де це ни ја при хва та ње за пад ног си сте ма вред но сти. По чет не пред-
но сти ели ми ни са не су не у спе си ма то ком осам де се тих, за вр ша ва ју-
ћи та мо ода кле се по шло, окре та њем за пад ним са др жа ји ма, на сто-
ја њем да их ин те гри ше у не ин те гри са но ју го сло вен ско дру штво. 

2) Џ. Греј, Либерализам, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 132-134.

3) В. Зи мер ман, Пореклоједнекатастрофе:Југославијаињенирушитељи, Дан Граф, Бе-
о град, 1996, стр. X.
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Оно се као Сред ња и Ис точ на Евро па и да ље су о ча ва са истим не-
ре ше ним исто риј ским про бле ми ма ко ји су га оп те ре ћи ва ли и пре 
бур них ре во лу ци о нар них по ку ша ја, па је на днев ном ре ду по но во: 
не до вр ше но фор ми ра ње на ци о на, из град ња гра ђан ског дру штва, 
мо дер не де мо кра ти је и оса вре ме ња ва ње при вре де.4)

Ова тран сфор ма ци ја и са мо ру ше ње ко му ни зма су че ља ва се 
са све ве ћим си ро ма штвом, гу бит ком си гур но сти, сна жном ксе но-
фо би јом, на ци о на ли стич ким фун да мен та ли змом, но стал ги јом за 
бив шом ве ли чи ном, при су ством бив ших бо ра ца про па ле иде о ло-
ги је, тра же ње жр тве ног јар ца и не по сто ја ња де мо крат ске тра ди-
ци је, ни ти де мо крат ских уста но ва. Про блем је уто ли ко сло же ни ји 
и ве ћи, што и сам За пад, ко ји је у ду гом раз до бљу „пред ста вљао 
еко ном ски и по ли тич ки из лог на ме њен Ис то ку, про ла зи кроз лош 
пе ри од. Де мо кра ти ја је сву да до шла на лош глас: на те шко ће у 
функ ци о ни са њу пар ла мен тар ног си сте ма на до ве зао се и гној ни 
оток ко руп ци је, ко ји пре ти да се из ли је из над мно гих зе ма ља...”5)

С дру ге стра не, на кон то ли ко вре ме на ли ша ва ња и уве ра ва-
ња да је све дру го и друк чи је на о па ко, не при хва тљи во и гре шно, 
при род но је то, што мно ги сад ве ру ју да све сто ји су прот но, из ра-
же но љуп ком до ма ћом ли бе рал но – ко смо по лит ском ве ром у За-
пад и Евро пу, у ко ју тре ба „сти ћи”, по ве за ну с нео ба ве ште но шћу 
у про вин ци јал ним илу зи ја ма о све ту но вих уто пи ја, њи хо ве пра-
вич но сти, сло бо де и не се бич но сти. У том вре ме ну оп ште не бри ге, 
аљ ка во сти, за не ма ри ва ња фа ка та и спрем но сти да се су ди на осно-
ву пре ду бе ђе ња и сте ре о ти па, на пор за де мо кра ти за ци ју зе мље 
чвр сто је ис пре пле тан са трен дом убр за не дез ин те гра ци је, су рев-
њи во сти и оп штег сум њи че ња, пра ћен го во ром мр жње, вер бал ног 
из ра жа ва ња шо ви ни зма, ра си зма и ксе но фо би је с ци љем јав ног са-
та ни зо ва ња дру гих ет нич ких, вер ских или по ли тич ких гру па ци ја, 
као увод у фи зич ко на си ље и рат ни рас плет за мр ше ног ју го сло вен-
ског чво ра, оп те ре ће ног: днев ним до за ма опањ ка ва ња, не под но-
шљи ве ис кљу чи во сти, при ми ти ви зма, цр но-бе лих ше ма, ин три га 
и вер бал ног те ро ра над на вод ним не при ја те љи ма др жа ве и на ци је, 
пре ки дом ме ђу соб них ко му ни ка ци ја и зло слут не но во/ста ре по де-
ле на па три о те и из дај ни ке ор ке стри ра не из вр хо ва вла сти. Ти ме 
је кон та ми ни ран нај ве ћи сре ди шњи про стор јав не сце не у цен тру 
по ли тич ких зби ва ња и на удар ним ме сти ма у ме ди ји ма, ко ји ин-
до кри ни шу, ма ни пу ли шу и за стра шу ју пре но се ћи ста во ве ре жи ма 
на ро ду од Ско пља до Љу бља не (што не зна чи да све стра не тре ба 

4) И. Бе ренд, ЦентралнаиИсточнаЕвропа 1944-1993, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 17.

5) Ж. Жи ли јар, Фашизамкојинадире, Ра дио Б92, Бе о град, 1999, стр. 14. Ви ди: M. Cro zi er, 
(ed), TheCrisisofdemocracy, New York, 1975.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.187-206.

190

из јед на чи ти), слу же ћи као ин стру мент ле ги ти ма ци је на ци о нал них 
по ли ти ка, чи ме је обе ле же но фор ми ра ње ви ше пар тиј ског си сте ма 
и пр вих сло бод них из бо ра. То је још ви ше по де ли ло ми шље ња о 
одр жи во сти ви ше на ци о нал них и де мо крат ских др жа ва, не са мо 
ме ђу по ли тич ким ак те ри ма, већ и ме ђу на уч ним ауто ри те ти ма.

На јед ној стра ни, у том по гле ду из ра жа ва се скеп тич ност, јер 
„ет нич ки плу рал но дру штво (...) не пред ста вља плод но тле за де-
мо крат ске вред но сти и ста бил ност”.6) Чак и „на пред но де мо крат-
ско дру штво” (по ли ар хи ја) из ло же но је ри зи ци ма „суп кул тур ног 
плу ра ли зма”, по себ но уко ли ко ста нов ни ци јед ног де ла зе мље ве-
ру ју да њи хо ве основ не вред но сти и жи вот угро жа ва ју ста нов ни-
ци дру гих (дру гог) де ло ва. Су о че на са та квом вр стом кон флик та 
„по ли ар хи ја ће се нај ве ро ват ни је рас па сти у гра ђан ском ра ту или 
ће у оба де ла би ти за ме ње на не де мо крат ским ре жи мом, а мо гућ 
је и је дан и дру ги ис ход”. Је ди ни не де мо крат ски ре жим у ста њу је 
успе шно су зби ти „јав но ис по ља ва ње јед ног ова квог ла тент ног кон-
флик та при ме њу ју ћи сред ства си ле и при ну де ко ји ма рас по ла же”, 
али „по ли ар хи ја то не мо же учи ни ти – а да не пре ста не да бу де по-
ли ар хи ја”.7) За раз ли ку од де мо крат ских зе ма ља где ор га ни за ци о ни 
плу ра ли зам то ком ду гог тра ја ња раз ви ја не ки об лик са мо о др жа ња, 
ње го ва ди на ми ка у ауто ри тар ним ре жи ми ма мо же има ти са свим 
дру га чи је по сле ди це. Ши ро ка ли бе ри за ци ја и раз гра на ти плу ра ли-
зам ор га ни за ци ја и ин те ре са у екс трем ном ви ду (ма да мо же и у ма-
ње екс трем ном) увек „пред ста вља озбиљ ну опа сност за ауто ри тар-
ни ре жим; не где угро жа ва и са мо те ри то ри јал но је дин ство зе мље”. 
Ли бе ра ли за ци ја пот ко па ва моћ тре нут них упра вља ча да го спо да ре 
др жа вом, и пре ко ње нај ве ћим ди је лом дру штва, па зах тев за ве-
ћом лич ном и ор га ни за ци о ном ауто но ми јом и сма ње њем пре пре ка 
опо зи ци ји, вла сто др шци, с пра вом ви де као ре во лу ци о на ран. У том 
сми слу ни ју го сло вен ски по ре дак ни је био из у зе так, мо тре ћи на 
праг, пре ко ко га су зах те ви за да љом ли бе ра ли за ци јом, од стра не 
во ђа, по сма тра ни и тре ти ра ни као суб вер зи ја, јер би сва ко да ље 
спу шта ње ба ри је ра „не из бе жно во ди ло ор га ни зо ва ној по ли тич кој 
опо зи ци ји, ко ја би пре ти ла да пот ко па вла да ју ћу по зи ци ју пар ти је, 
ње них во ђа, и мо гу ће, са мо је дин ство зе мље”.8)

С дру ге стра не, и по ред про тив реч них гле ди шта о вред но-
сти ма плу ра ли зма у зе мља ма раз ли чи тог сте пе на хе те ро ге но сти 

6) A. Ra bus hka i K. Shep sle, Po li tics in Plu ral So ci e tis: ATheoryofDemocraticInstability, Oh: 
Char les E. Mer rill, Co lum bus, 1972, str. 92.

7) Р. Дал, Демократијаињеникритичари, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 343.

8) Р. Дал, Дилемеплуралистичкедемократије, БИГЗ, Бе о град, 1994, стр. 69-70. Ви ди: Di-
lemmasofPluralistDemocrasyAutonomyversusControl, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 
1982.



МилојицаШутовић Политичкиплурализами/илинационалнимонизам

191

ко је но се мо гућ но сти по тен ци јал них рас ко ла, из ра жа ва ју се и 
оп ти ми стич ка ми шље ња, с уве ре њем да је де мо кра ти ја ком па ти-
бил на с по де ље ним дру штвом, уко ли ко др жа ва успе да ус по ста-
ви сво ју ле ги тим ност, и да фе де ра ли зам мо же би ти од ко ри сти у 
ус по ста вља њу ле ги ти ми те та ме ђу при пад ни ци ма ет нич ки по де-
ље них дру шта ва,9) ка кво је би ло ју го сло вен ско кри зно дру штво. 
Ис ход те кри зе јед ни су по ве зи ва ли са де ша ва њи ма с по ли тич ким 
плу ра ли змом, ви де ћи у ње му пред у слов из ла ска из ју го сло вен ске 
кри зе, с об зи ром да по ли тич ки плу ра ли зам да је мо гућ ност пре-
вла да ва ња оту ђе но сти но си ла ца по ли тич ких функ ци ја од гра ђа-
на, вра ћа њем из гу бље ног по ве ре ња; из бе га ва ња не про дук тив ног 
су ко бља ва ња „уну тар Пар ти је на „вла сти” у Пар ти ји, ка ко би се 
по мо ћу ње сте кла ствар на кон тро ла над свим ин сти ту ци ја ма вла-
сти у зе мљи”; ус по ста вља ња мо дер не „прав не др жа ве”, без ко је 
ни је мо гу ће ус по ста ви ти ефи ка сни ји мо дел при вре ђи ва ња и успе-
шни је де ло ва ње у свим обла сти ма дру штве ног жи во та. Те про ме не 
под ра зу ме ва ју раз ви ја ње Ју го сла ви је као мо дер не де мо крат ске за-
јед ни це ува жа ва њем дру штве не ре ал но сти у кон ци пи ра њу но вих 
си стем ских ре ше ња, без че га не ма „не ре гре сив ног из ла за” из све 
дра ма тич ни јег дру штве ног ста ња.10) При том се пре ви ђа ла чи ње-
ни ца да де мо крат ски плу ра ли зам, ма ко ли ко да је по же љан, ни је 
без про бле ма и мо же до при но си ти „ста би ли зо ва њу не прав ди, ис-
кри вља ва њу гра ђан ске све сти, из о кре та њу про гра ма дру штве них 
по сло ва и оту ђи ва њу ко нач не кон тро ле над оним што је за цр та но 
као дру штве ни про грам”.11) Осим то га и плу ра ли стич ки по ре ци са 
ду гом де мо крат ском тра ди ци јом по ка зу ју не е фи ка сност у ре ша ва-
њу ет нич ких су ко ба. Још је (1937.) бри тан ски исто ри чар Тре ви ли-
јан ис ка зао сво је оча ја ње не спо соб но шћу де мо крат ских уста но ва 
да пре ва зи ђу ет нич ке су ко бе.

„Исти на је да  се чак и нај са мо свој ни ји и ухо да ни де мо крат-
ски на чин жи во та пре те шко при ме њу је ако се ти че ма њи не ко ја не 
же ли да жи ви под ва шом вла шћу. Зна мо ве о ма до бро да ми са ми 
ни ка да ни смо мо гли упо тре би ти де мо кра ти ју у по ку ша ји ма да вла-
да мо Ир ци ма”.12)

Ова ква за па жа ња до би ла су сво ју по твр ду у огром ним ре-
ал ним те шко ћа ма упра вља ња ју го сло вен ском „тро стру ком тран-

9) Vi di: S. Bo se, Sta te Cri ses and Na ti o na li tes Con flict in Sri Lan ka and Ju go sla via, Comparati-
vePoliticalStudies, Vol. 28, № 1/1995, str. 87-116.

10) С. Бол чић, „Ка ко из по ли тич ке кри зе“, Нашетеме, Год. XXX, бр. 12/1989, стр. 3152, 
3166.

11) Р. Дал, Дилемеплуралистичкедемократије, op. cit., стр. 68.

12) Цит. Ч. Ин грао, нав. де ло, стр. 19.
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зи ци јом” (С. Ву дворд) пре ма ви ше стра нач кој де мо кра ти ји, тр-
жи шној еко но ми ји и вла сти тој на ци о нал ној др жав но сти, обич но 
фор му ли са не зах те ви ма за де мо кра ти за ци јом и де цен тра ли за ци-
јом, пре ла ска из ауто ри та ри зма у де мо кра ти ју, ко ји је био у сен ци 
дез ин те гра ци је и на ци о на ли зма, ши ро ко при хва ће не плат фор ме 
на ци о нал не мо би ли за ци је „ре ша ва ња” про бле ма мул ти на ци о нал-
не за јед ни це струк ту и ра њем по ли тич ке мо ћи у окви ру ет но-на ци-
о нал них гра ни ца, све ве ћим сла бље њем фе де рал не мо ћи, што је 
ства ра ло го то во оп ти мал не усло ве за на ци о нал ну мо би ли за ци ју и 
се па ра ти зам. На ци о нал на мо би ли за ци ја под сти ца ла је жеђ за де-
мо кра ти јом узро ку ју ћи отва ра ње по ли тич ког плу ра ли зма и ру ше-
ње ко му ни зма у Ис точ ној Евро пи,13) ма да зах те ви за из бо ри ма у 
Ју го сла ви ји ни су то ли ко про ис те кли из при ти ска на ро да, ко ли ко из 
опре де ље ња по ли ти ча ра да стек ну и обез бе де ве ћу власт над сво-
јим на ци о нал но-те ри то ри јал ним фе у ди ма, па и по це ну тро ва ња 
ат мос фе ре, по гор ша њем под но шљи ве ет нич ке на пе то сти и ства-
ра њем не ре ши ве ге о по ли тич ке не рав но те же, за др жа ва њем кон ти-
ну и те та ауто ри та ри зма. Јер пре ла зак с је зи ка ко му ни зма на је зик 
де мо кра ти је под ра зу ме ва по тре бу про ме не реч ни ка и гра ма ти ке. 
Али то ни је ни ма ло јед но став но. „Но, ако   же ли те да пре ђе те из 
је зи ка ко му ни зма на је зик на ци о на ли зма, до вољ но је да про ме ни те 
реч ник. Гра ма ти ка оста је иста. Тип мен тал них струк ту ра  ко је из-
гра ђу је но ви си стем по чи ва на те ме љи ма ко ји су већ по сто ја ли у 
ко му ни зму... то је укљу че ње на спрам ис кљу че ња и на си ље као ле-
ги ти ман на чин за оства ре ње ра ни је иде о ло шких а сад на ци о нал них 
ци ље ва”.14) Њи хо во оства ри ва ње укљу чи ва ло је по зи ци о ни ра ње 
пре ма „ста ром ре жи му” и де мо крат ским про ме на ма до при но се ћи 
еска ла ци ји ет нич ких су ко ба у ко јим је сва ки на род убр за но тра жио 
из лаз из си ве зо не за јед нич ке др жа ве, ко ја је све ви ше гу би ла вред-
ност у раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма Ју го сла ви је као фе де ра ци је 
или кон фе де ра ци је. На ја ва ви ше пар тиј ских из бо ра из ба ци ла је на 
све тлост да на све оно што се у Ју го сла ви ји зби ва ло го то во чи та ву 
де це ни ју, за о штра ва ју ћи пи та ње ње ног иден ти те та и оп стан ка, без 
ус по ста вља ња пра ви ла игре ко ја би омо гу ћи ла ње го во раз ре ше ње 
или про це ду ру мир ног рас па да.

По ла зе ћи од та да шњих дру штве них (не)при ли ка и по зи ци је 
вла да ју ће пар ти је из ра жа ва на је скеп са о мо гућ но сти по ли тич ких 

13) Vi di: S. R. Bol le rup, i, C. D.  Chri sten sen, NationalisminEasternaEurope:CausesandCon-
sequencesoftheNationalRevivalandConflictsinLate-Twtntieth-CentaryEasternEurope, 
Mac mil lan Press, Lon don, 1997.

14) K. Ge bert, The Po li ti cal cul tu re of Cen tral Euro pe, in: M. Sal ter (ed) AftertheRevolutions
DemocrasyinEastCentralEurope, Li fe&pe a ce In sti tu te, Up psa la, 1996, str. 23.
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пар ти ја у Ју го сла ви ји. „Мо жда је мо гућ та кав плу ра ли зам, али он-
да ни је мо гу ћа Ју го сла ви ја као је дин стве на по ли тич ка за јед ни ца... 
Уоста лом, ми не ку ва ри јан ту тог плу ра ли зма већ има мо у ви ду 
осам ре пу блич ких, од но сно по кра јин ских ор га ни за ци ја ЦК, а ка ко 
сто ји с Ју го сла ви јом то је еви дент но”.15)

Оту да се бр зи на про це са де мо кра ти за ци је у Ју го сла ви ји раз-
ли ко ва ла у ње ним раз ли чи тим де ло ви ма и прет хо ди ле су јој раз-
ли чи те стра те ги је бор бе про тив по ли тич ке опо зи ци је. Сло ве нач ка 
по ли тич ка ели та упо тре бом стра те ги је се лек тив ног при пи то мља-
ва ња и мо гућ но сти си ла ска пар ти је с „вла сти” уки да ла је ру ко во де-
ћу уло гу пар ти је и пред ви ђа ла је уво ђе ње ви ше пар тиј ског си сте ма 
ко ји је ле га ли зо ван де цем бра (1989.) на кон бур них до га ђа ја у Ис-
точ ној Евро пи. То је још ви ше рас плам са ло „рат не ра ва” из ме ђу 
Ср би је и Сло ве ни је,16) док су хр ват ски ко му ни сти сле де ћи сло ве-
нач ко ру ко вод ство на пу сти ли стра те ги ју ре пре си је и ско ро две де-
це ни је хр ват ске „шут ње” пла ше ћи се раз бук та ва ња су ко ба из ме ђу 
Ср ба и Хр ва та, пре шли на осу ду ис па да Бе о гра да, под при ти ском 
јав ног мне ња ко је је при ла зи ло оним ко ји су му обе ћа ва ли чвр-
сто и де ло твор но су прот ста вља ње на ци о на ли зму и ауто ри та ри зму 
бе о град ских ко му ни ста, да ју ћи до кра ја оду шка по кли ци ма и на-
здра вља њу: „Да Сло бо дан Ми ло ше вић и ње го ва по ли ти ка мо ра ју 
па сти” (Ф. Туђ ман).17) У Ср би ји је пре о вла ђи ва ла стратегијапре-
венције, где је пар ти ја на вла сти, до ла ском Ми ло ше ви ћа на ње но 
че ло, про чи шћа ва њем ру ко вод ства, одр жа ва ју ћи кон ти ну и тет вла-
сти, су прот ста вља ју ћи се прет ход ном ру ко вод ству, ства ра ју ћи ути-
сак про ме на ко је су из ве ле „но ве” сна ге, за у зи ма њем опо зи ци о ног 

15) Ј. Ми рић, НИН, 6. III 1988, стр. 7.

16) Бе о град ска Ду га је пи са ла да се бо ји „да ће Сло ве ни ја са мо за до вољ но пре свр ши ти у 
пор но гра фи ји не го де мо кра ти ји. Уоста лом, на род сло ве нач ки као нај ве ћи до га ђај се зо-
не иза брао не „Мла ди ну”, не го ча со пис за вул гар ну ха у стор ску пор но гра фи ју „Вру ћи 
крај”, ко ји штам пан на нај ло ши јем па пи ру, без по др шке Пар ти је и Со ци ја ли стич ког 
са ве за, не шљи ви естрад не по ли ти ча ре и на ра дост сво јих чи та ла ца, умје сто кон фу зног 
те о ре ти са ња и за го нет ки Ја не за Јан ше, Та ра са Кер ма у не ра и Ди ми три ја Ру пе ла, об ја-
вљу је го ли ца ву ис кре ну ис по вест „пр ве пу ша чи це Сло ве ни је”, Дуга,7-20. I 1989, стр. 
75.

17) Туђ ман је ту из ја ву дао на са стан ку ини ци ја тив ног од бо ра за фор ми ра ње Хр ват ске де-
мо крат ске за јед ни це (ХДЗ). Он је у бе о град ској штам пи пред ста вљен као „ве ћи на на цр-
ним ли ста ма и у бе лим књи га ма ду го про скри бо ва них књи жев ни ка, ака де ми ка, на уч ни-
ка и умет ни ка, про та го ни ста ма сов ног по кре та у Хр ват ској, ко ји су по пра ви лу ћут ке и 
апла у зом из ра жа ва ли сво ју со ли дар ност... И ко ли ко го ди на ра ни је Фра њи Туђ ма ну би ла 
су „од у зе та гра ђан ска пра ва”, па и пра во да јав но о би ло че му ми сли и го во ри. Имао је 
у не ком по лу за то че њу ста тус мал те не де жур ног уста ше у За гре бу. А да нас би ве ро ват но 
за оно исто што су га два пу та хап си ли, су ди ли и упу ћи ва ли на ро би ју, био иза бран или 
за чла на не ког ви со ког по ли тич ког фо ру ма у Хр ват ској, или за углед ног ака де ми ка или 
ба рем за ко лум ни сту у ли сту „Да нас”. М. Ма рић, Пи смо не ро ђе ном хр ват ском де те ту, 
Дуга, 18-31. III 1989, стр. 23-24.
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по тен ци ја, окре та њем на ци о нал ном пи та њу, ко је је тра ди ци о нал-
но би ло ве за но за опо зи ци о но де ло ва ње, по ста ја ла исто вре ме но 
опо зи ци ја у окви ру СКЈ, су ко бља ва ју ћи се са дру гим ре пу блич ким 
вођ стви ма, та ко да је ус пе ла да бу де „исто вре ме но и власт и опо-
зи ци ја”.18) Све је то би ло у функ ци ји очу ва ња пар тиј ског мо ни зма 
и ста рог ре жи ма у име на ро да, упо тре бом ни за ко зме тич ких про-
ме на си сте ма, ре форм ских за хва та, ка ко су штин ски би све оста ло 
не про ме ње но, про гла ше њем по пу ли стич ке мо би ли за ци је на ро да за 
де мо крат ску ин сти ту ци ју.19)

Та ко, упр кос ре форм ске ре то ри ке, Ми ло ше вић ни кад ни је 
про шао кроз по ли тич ку тран сфор ма ци ју, ни ти је суд би ну Ср би-
је ве зао за ан ти ко му ни зам или тр жи шне ре фор ме за пад ног ти па, 
већ је ра сту ћу опа сност Ср ба исто риј ским и ет нич ким не во ља ма 
под сти цао пу тем ме ди ја, тре ти ра ју ћи по ку ша је но во фор ми ра них 
де мо крат ских пар ти ја да ство ре ал тер на ти ву ње го вој на ци о нал но-
по пу ли стич кој ре во лу ци ји као „на ци о нал ну из да ју”, по што „на ци-
о нал на опа сност” ни је сма ње на. Он ка же: „Да нас су на сце ни и они 
по је дин ци и гру пе ко ји су у вре ме ве ли ке бит ке за Осму сед ни цу 
и Ко со во, за ин те гри тет Ср би је би ли у миш јој ру пи. А са да ка да је 
по сао за вр шен, иза шли су из сво јих ру па по зи ва ју ћи на род у бит-
ке ко је ни су во ди ли, на пут ко ји је не ја сан и кр вав, а у ства ри та ко 
нај бо ље слу же оним сна га ма у зе мљи и ино стран ству ко је же ле да 
ру ше тек из бо ре не те ко ви не за Ср би ју, у Ср би ји и Ју го сла ви ји. Ка-
да је гр ме ло ћу та ли су”.20) И са ме опо зи ци о не пар ти је би ле су иде-
о ло шки рас тр за не из ме ђу емо ци ја ма на би је ног „па три от ског ци ља 
и кон фликт них им пе ра ти ва ли бе ра ли зма, што је вла да ју ћој пар ти ји 
пру жа ло шан су да су зи со ци јал ну осно ву срп ске опо зи ци је, док јој 
расионд'етат „до бро до шао да бес ко нач но од ла же при вред ну ре-
фор му и по ли тич ку ли бе ра ли за ци ју”,21) на сто је ћи да ин стру мен та-
ли за ци јом на ци о нал ног за но са учвр сти власт свог во ђе и кон тро лу 
над Ју го сла ви јом, осла ња ју ћи се на кон зер ва тив не сна ге у ЈНА, ка-
ко би са чу ва ли со ци ја ли зам, ти ме и је дин стве ну Ју го сла ви ју. „Ми 
смо за је дин ствен Са вез ко му ни ста и за то што смо за је дин стве ну 
Ју го сла ви ју... и за то не ма ни ка кве осно ве за ста вља ње зна ка јед-

18) Д. Сто ја но вић, „Тра у ма тич ни круг срп ске опо зи ци је“, Република, бр. 125-126 (1-31. 10) 
1995, стр. II.

19) С. Ми ха и ло вић, „Пар ла мен тар ни из бо ри у Ср би ји 1990, 1992. и 1993.“, Гледишта, год. 
XXXV, бр. 1-6/1994, стр. 33-34.

20) С. Ми ло ше вић, при ли ком по се те РТБ Бор, у окви ру пред из бор не кам па ње за пр ве ви-
ше стра нач ке из бо ре у Ср би ји. Политика, 2. XI 1990, стр. 5.

21) В. Ву ја чић, „Исто риј ско на сле ђе: на ци о на ли стич ка мо би ли за ци ја и по ли тич ки ис ход у 
Ру си ји и Ср би ји: Ве бе ров ско ви ђе ње“, Социологија, вол. XXXVI II, бр. 3, 1996, стр. 390.  
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на ко сти из ме ђу до га ђа ја у Ју го сла ви ји и у дру гим со ци ја ли стич-
ким зе мља ма. Оне ру ше да нас је дан свет ко ји смо ми сру ши ли још 
1948. (...) Ми Ју го сло ве ни смо сво ју зе мљу гра ди ли увек са ми. По-
што нам је ни ко са стра не ни је гра дио, не ће је ни ко са стра не ни 
ру ши ти. Бар ми то не ће мо да ти. Оном сна гом ко јом се Ју го сла ви ја 
ства ра ла, мо ра би ти у са чу ва на”.22) Ова квим ста но ви штем ја сно је 
на зна чен рат ни рас плет ју го сло вен ске кри зе и уло ге ЈНА у том рас-
пле ту („оне сна ге ко јом се Ју го сла ви ја ства ра ла”). Сто га се пра ва 
бит ка ни је во ди ла ни на Ко со ву, ни у Кни ну, већ за са ве зне ин сти-
ту ци је, ко је иако осла бље не још увек су је ди но над ле жне да из вр-
ше рас по де лу над ле жно сти, из ме ђу ре пу бли ка и фе де ра ци је. Њу, 
по оце ни ЈНА угро жа ва ју но во/ста ри по ли тич ки по кре ти, јер: „пр-
во, сви су ан ти ју го сло вен ски и ан ти ко му ни стич ки, дру го, под ра-
зу ме ва ју раз би ја ње Ју го сла ви је, тре ће, под ра зу ме ва ју пер ма нент не 
су ко бе на овом под руч ју, че твр то, у је згри ма ових стра на ка сто је 
по ра же не сна ге из Дру гог  свет ског ра та, оту да у њи хо вим на сту пи-
ма освет нич ке на ја ве... пе то, са ра ђу ју са де ло ви ма не при ја тељ ске 
еми гра ци је у ино стран ству, ко ју сви дру ги из бе га ва ју”.23)

Али вла да ју ћа пар ти ја у Ср би ји из бе га ва ла је ви ше пар тиј ски 
си стем, иако се он већ оства ри вао у дру гим де ло ви ма зе мље, а она 
има „нај ши ру по др шку на ро да”, ко ја ни у усло ви ма ви ше пар ти-
зма не би из гу би ла власт, обра зла жу ћи то „др жав ним раз ло гом” 
гу бит ка Ко со ва, јер би „ско ро два ми ли о на” Ал ба на ца, без об зи ра 
на име пар ти је пре у зе ли власт. За то је ње на стра те ги ја окре ну та 
прак тич но обез бе ђе њу „пот пу не де мо кра ти је срп ској ин те ли ген-
ци ји, у без пар тиј ском плу ра ли зму”. Што се ти че Сло ве ни је у ко јој 
се оства ру је по ли тич ки плу ра ли зам, и ње ног ути ца ја на ток ства ри 
у Ју го сла ви ји, Ми ло ше вић је оцје њи вао: „По зи ци ја Сло ве ни је је 
ја ко осла бље на па и њен мо гу ћи ути цај. СК Сло ве ни је се прак тич-
но ис кљу чио из СКЈ, јер је од био да по шту је за кључ ке ЦК СКЈ о 
Уста ву Сло ве ни је. Они су сво ју пар ти ју ско ро ли кви ди ра ли, не ма ју 
мо рал но пра во да го во ре о на ма. Уоста лом, не пи та мо их ни ти ће-
мо да их слу ша мо – иг но ри са ће мо их и ома ло ва жа ва ти. Има мо мо-

22) С. Ми ло ше вић, го вор на 14. ван ред ном кон гре су СКЈ (ја ну ар 1990). Ви ди: Ју го сла ви ју 
ни ко са стра не ни је гра дио, не ће је ни ко са стра не ни ру ши ти, Политика, 22. I 1990, стр. 
1-2.

23) Ово су про це не ге не ра ла Мар ка Не го ва но ви ћа, ше фа Слу жбе без бед но сти ЈНА. Б. Јо-
вић, ПоследњиданиСФРЈ, Бе о град, 1996, стр. 115. Јо вић ка же (ко мен та ри шу ћи пред лог 
Бу ди ми ра Лон ча ра (ми ни стра ино стра них по сло ве) да их не мо же мо оспо ра ва ти иде о-
ло шким раз ло зи ма, по зи ва ју ћи се на со ци ја ли зам и ко му ни зам, већ по зи вом на де мо-
кра ти ју, ин те гри тет зе мље, не за ви сност, рав но прав ност на ро да и то утвр ди ти за ко ном, 
ис ти чу ћи да се нај бо ље су зби ти спро во ђе њем ре фор ми): „Да ли је сле пац или се пра ви 
луд. Бри га њих за на ше ре фор ме, они хо ће власт, а не ки и от це пље ње од Ју го сла ви је”. 
Исто.
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рал но пра во на то”. Он сма тра да ће с об зи ром на ви ше на ци о нал-
ни ка рак тер Ју го сла ви је, За пад схва ти ти стра те ги ју „де мо крат ског 
без пар тиј ског плу ра ли зма”, као га ран ци ју за оп ста нак Ју го сла ви је, 
јер би је ви ше пар тиј ски си стем „мо гао до кра ја раз дро би ти”,24) па 
се на да да ће на Кон гре су пре о вла да ти та кав став и би ти угра ђен у 
но ви Устав.

Ра ди оства ре ња ових ци ље ва срп ско ру ко вод ство је пла ни-
ра ло да пре ки не изо ла ци ју Ан те Мар ко ви ћа (пред сед ник СИВ– а), 
по ја ча ак тив ност на Ко со ву „ко ја је до ста за мр ла”, ин тен зи ви ра 
са рад њу са свим ре пу бли ка ма „из у зев Сло ве ни је”, по себ но за др-
жи чвр сту ве зу и са рад њу са Ар ми јом. „Глав на бит ка тре ба да се 
од и гра на 14. кон гре су СКЈ, да се са чу ва ин те гри тет СКЈ и де мо-
крат ски цен тра ли зам, бар ста ту тар но (фор мал но). Циљ је да Сло-
вен ци оста ну са ми, да им се не при кљу че Хр ват ска и Ма ке до ни ја, а 
евен ту ал но и БиХ. Бар јак ће но си ти пред став ни ци ЈНА, а ми ће мо 
по др жа ва ти, да не бу де мо ми на че лу, јер би де ло ва ло од бој но за 
Хр ва те и Ма ке дон це. Ар ми ја при хва та та кву уло гу”.25)

Ме ђу тим, ова кав сце на рио до жи вио је не у спех, и по ред пре-
гла са ва ња сло ве нач ких про грам ских до ку ме на та, као што су за ла-
га ње за „Евро пу са да, за људ ска пра ва и сло бо де, око фе де рал ног 
уре ђе ња, чак и основ ног ка рак те ра фе де рал ног уре ђе ња Ју го сла-
ви је, као и ини ци ја ти ве за пре о бра жај СКЈ у „са вез са мо стал них 
ре пу блич ких ор га ни за ци је ко је се сло бод но по ве зу ју у СКЈ”. Сло-
вен ци су сма тра ли да до не те од лу ке Кон гре са „не за до во ља ва ју ни 
ми ни мум оно га што је тра жио 11. кон грес СК Сло ве ни је у обла сти 
еко ном ских и по ли тич ких ре фор ми и пре о бра жа ја СКЈ”, али, да ће 
се они и да ље за ла га ти за „де мо крат ски со ци ја ли зам и за Ју го сла-
ви ју као за јед нич ку др жа ву рав но прав них и су ве ре них ре пу бли ка, 
и при том са ра ђи ва ти са они ма ко ји ће има ти на ма слич на про грам-
ска уве ре ња. Са СКЈ (...) на сло бод ној, до го вор ној осно ви на те ме-
љу за јед нич ких про грам ских опре де ље ња и обо стра ног ин те ре са”. 
Они су узе ли „на зна ње” од лу ке ве ћи на на кон гре су, али оне за њих 
ни су би ле при хва тљи ве и „не мо гу нас оба ве зи ва ти”.26)

24) Раз го вор са Сло бом (13. X 1989.). Б. Јо вић, op. cit., стр. 61-62. Јо вић сма тра Ми ло ше ви-
ће ве ар гу мен те ло гич ним, али је ма ло ве ро ват но да их ино стра ни фак тор при хва ти „што 
њи ма баш и ни је то ли ко ста ло до Ју го сла ви је као у вре ме хлад ног ра та. Мо жда им је 
ви ше ста ло до ру ше ња „ре жи ма” не го до оп стан ка Ју го сла ви је”. Исто, стр. 62.

25) 10. I 1990. Са ста нак „код Сло бе”. При сут ни Пе ра (Гра ча нин), Сло ба (Ми ло ше вић), Бог-
дан (Три фу но вић), Зо ран (Со ко ло вић), и ја” (Јо вић). Б. Јо вић, op. cit., стр. 88.

26) Ц. Ри би чић, Пред сед ник Пред сед ни штва ЦК СК Сло ве ни је, у то ку рас пра ве на аманд-
ма не на Декларацију кон гре са, Политика, 23. I 1990, стр. 1. Он је на кон пре гла са ва ња 
сло ве нач ких де ле га та уз бур не апла у зе, чак и кад су сви сло ве нач ки де ле га ти гла са ли 
про тив, сма трао да су се „на жа лост сте кли усло ви да на пу сти мо 14. кон грес СКЈ” и да 
они „ко ји се сла жу са мном”, „то и учи не”, што се и до го ди ло. Исто. Пре то га пред се да-



МилојицаШутовић Политичкиплурализами/илинационалнимонизам

197

На кон од ла ска Сло ве на ца, хр ват ски ко му ни сти ко ји су на-
сто ја ли да на пра ве мост из ме ђу ми шље ња Ср би је и Сло ве ни је, 
сма тра ју ћи да је „те шко го во ри ти о ју го сло вен ском ка рак те ру СКЈ 
и ру ко вод ства СКЈ” и да је до ве ден у „пи та ње ле ги тим ност ра да 
Кон гре са”, пред ло жи ли су пре кид ње го вог ра да „у име нај ве ћег 
бро ја де ле га та из СК Хр ват ске”, а да уко ли ко се од лу чи да се на-
ста ви Кон грес, они не же ле („ба рем нај ве ћи део”) да уче ству ју у 
до но ше њу та кве од лу ке „ни гла са њем за, ни гла са њем про тив”.27)

Та кав пред лог са срп ске стра не, оце њен је као „рас пу шта ње и 
обез гла вљи ва ње” СКЈ с не из ве сним вре ме ном кон сти ту и са ња, што 
би у усло ви ма кри зе про из ве ло „ве о ма те шке по сле ди це за СКЈ, 
за це лу на шу зе мљу и ње ну бу дућ ност”. За то Кон грес не тре ба да 
при хва ти „би ло ка кав пред лог да пре ки не са ра дом”, већ да у са ста-
ву ко ји се по „свом соп стве ном уве ре њу и пред сво јом ба зом”, ко ја 
их је по сла ла на Кон грес „осе ћа ју оба ве зним да са чу ва ју је дин ство 
СКЈ, на ста ве да ра де и до не су од го ва ра ју ће од лу ке, иза бе ру ЦК 
и утвр де смер ни це за да љи рад, без пре ки да Кон гре са”.28) Ово је 
на и шло на ка те го рич но од би ја ње Хр ва та, ко ји су и са ми на пу сти-
ли Кон грес, што Ми ло ше вић ни је оче ки вао, об зи ром да тре ћи на 
хр ват ске де ле га ци је су би ли Ср би, и Кон грес је со фи сти ци ра ном 
од лу ком, да се не пре ки да, а да да тум одр жа ва ња тре ће пле нар не 
сед ни це 14. ван ред ног Кон гре са утвр ди на кнад но ЦК СКЈ, ипак 
пре ки нут, гла со ви ма из БиХ, Ма ке до ни је, па чак и ЈНА, та ко да је 
Кон грес од ло жен на нео д ре ђе но вре ме, по став ши по след њи Кон-
грес у исто ри ји Пар ти је, ко ја је др же ћи власт по ла ве ка, пре ста ла 
да по сто ји у су да ру два кон цеп та бу дућ но сти Ју го сла ви је.

Био је то пре лу диј дра ма тич ног рас па да Ју го сла ви је, ко ја је 
по сле Ти та оста ла без још јед ног сту ба но са ча ко ји се осла њао на 
ко му ни зам и брат ство и је дин ство. Они су не ста ли исто вре ме но. 
Ре тро спек тив но по сма тра но и не ста нак Ју го сла ви је у за вр шном 
рас пле ту од ви јао се по сце на ри ју 14. Кон гре са. Не до вр ше ни плу-
ра ли зам (из бо ри су одр жа ни са мо на ре пу блич ком, а не и на са-
ве зном ни воу због про ти вље ња Сло ве ни ја, Хр ват ске и Ср би је) и 
ор га ни зо ва но „до га ђа ње на ро да” фор ми ра њем на ци о нал них стра-

ва ју ћи Кон гре сом Ми лан Пан чев ски упо зо рио је С. Ми ло ше ви ћа: „Чуо сам да Сло вен ци 
на ме ра ва ју да на пу сте Цен тар „Са ва”, на шта је он од го во рио: „Не ве ру јем. Уоста лом, 
мо же и без њих”. С. Ђу кић, Измеђуславеианатеме:ПолитичкабиографијаСлободана
Милошевића, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1994, стр. 142.

27) И. Ра чан, Пред сед ник Пред сед ни штва ЦК СК Хр ват ске, Политика, 23. I 1990. стр. 1-2.

28) С. Ми ло ше вић, Политика, 23. I 1990, стр. 1. Ми ло ше већ је ка зао: „Има мо са свим прак-
ти чан пред лог, да рад но пред сед ни штво са да да па у зу у ко јој би се из вр ши ла ве ри фи ка-
ци ја ман да та но вог бро ја де ле га та ко ји са чи ња ва ју Кон грес по сле од ла ска де ле га та ко ји 
су га на пу сти ли и да уста но ви но ви кво рум. То је мој пред лог”. Исто.
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на ка чи ји су про јек ти ства ра ња на ци о нал них др жа ва при хва ће ни 
та ко ла ко и „спон та но” као нај де мо кра тич ни ји из раз во ље на ро-
да, са мо су убр за ли про цес (ста рог) до во ђе ња у пи та ње по ли тич ке 
фор му ле Ју го сла ви је, од ко је су од у ста ли и они ко ји су јав но про-
кла мо ва ли ње но „очу ва ње” (Ср би), до пу шта ју ћи ру ше ње ње ног 
крх ког мо за и ка, ка ко би се на ње ним раз ва ли на ма гра ди ла вла сти та 
на ци о нал на др жа ва под фир мом Ју го сла ви је по соп стве ној ме ри и 
по свом ци љу, на зва не „скра ће на Ју го сла ви ја”. Ср би ко ји су жи ве-
ли ван Ср би је по слу жи ли би јој као при род ни мо сто бран, за што 
је тре ба ло ма ло убе ђи ва ња, па и ма ло дру гих по себ них ин те ре са 
због ко јих би Ср би ста ли на „стра ну бор бе за Ју го сла ви ју”. Та ко је 
ство ре на „пре ћут на”, ви ше пре ћут на не го из ри чи та ко а ли ци ја сна-
га до ју че ра шњег „со ци ја ли стич ког” по рет ка и идеј но хе те ро ге ног 
„на ци о нал ног по кре та Ср ба”, па и defacto ко а ли ци ја ЈНА и ра зно-
ли ких срп ских „па три от ских сна га”.29)

У та квој ат мос фе ри ства ра не су то ком 1989/90. у ре пу бли ка-
ма ра зно вр сне по ли тич ке стран ке, од ко јих је нај ве ћи број на ци о на-
ли стич ке про вин ци јен ци је, ко је су до шле у сре ди ште по ли тич ких 
зби ва ња по ти ску ју ћи пар ти је и гру пе ју го сло вен ске ор јен та ци је на 
ње не мар ги не, јед но стра ним из бо ром ет нич ког на ци о на ли зма, по-
шту ју ћи бар при вид но, спо ља шње фор ме де мо кра ти је, без на по ра 
да се про ме ни мо ни стич ка струк ту ра, де мо крат ском тран сфор ма-
ци јом. Раз вој се кре тао при ви дом про ме на у окви ру др жа ве – на ци-
је, до во де ћи до ле га ли зо ва ња на ци о нал ног, уме сто про кла мо ва ног 
по ли тич ког плу ра ли зма, стал ним на дра жи ва њем на ци о нал ног осе-
ћа ња, ко ја да ју еле мен те на ци о нал не ко хе зи је јед ном сво је вр сном 
хи бри ду то та ли та ри зма и де мо кра ти је. Све је то ути ца ло да пр ви 
де мо крат ски из бо ри бу ду за тва ра ње мо гућ но сти за Ју го сла ви ју и 
ње на сво је вр сна не га ци ја, јер они ко ји су по бе ди ли на сту па ли су с 
на ци о на ли стич ким про гра мом, ве што ком би ну ју ћи раз ли чи те еле-
мен те, у чи јој је осно ви би ло ства ра ње са мо стал них на ци о нал них 
др жа ва, да би се осу је ти ли пла но ви дру гих на ци ја. То је иза зи ва ло 
њи хо ве во лент не ре ак ци је, осо би то оних де ло ва из ван окви ра на-
ци о нал них ма ти ца, пре тва ра ју ћи их у отво ре не ет нич ке су ко бе око 
те ри то ри ја, рас плам са ва њем „то по граф ског” на ци о на ли зма. При 
том, он да би остао у пре о вла ђу ју ћем ду ху вре ме на не на пу шта ли-
бе рал ну ре то ри ку, сма тра ју ћи да је на ци о нал на др жа ва нај ва жни ја 
прет по став ка де мо кра ти је, због по ли тич ког схва та ња хо мо ге но сти 
ко ја пру жа осно ву за ет нич ки екс клу зи ви зам ства ра ња хо мо ге них 
др жа ва за ла га њем за др жав ну по де лу, или раз гра ни че ње из ме ђу ан-

29) С. Бол чић, „Су прот ста вље ни ин те ре си и рас пад Ју го сла ви је“, Социологија, вол. XXXIV, 
бр. 3/1992, стр. 355.
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та го ни зи ра них ет нич ких гру па, по чи јем ми шље њу је на ци о нал на 
ра зно ли кост ра зор на за де мо кра ти ју па и са му др жа ву. Те тен ден-
ци је до шле су до из ра жа ја и на пр вим ви ше стра нач ким из бо рим, 
а од ко јих су пр ви одр жа ни у Сло ве ни ји и Хр ват ској (април – мај 
1990.). Ком би ну ју ћи не га тив не сим бо ле Ср ба и Бе о гра да, по ве зу-
ју ћи на ци о нал ну су ве ре ност и ин ди ви ду ал на пра ва, на ци о на ли сти 
у Сло ве ни ји су по бе ди ли на плат фор ми ан ти ко му ни зма и про се-
па ра ти зма при хва та њем „ла ба ве кон фе де ра ци је” као „тран зи тор-
не уста но ве” до пот пу не не за ви сно сти Сло ве ни је.30) У Хр ват ској 
је по бе ди ла на ци о на ли стич ко де сни чар ска ХДЗ Фра ње Туђ ма на, 
ко ја је то ком це ле кам па ње упи ра ла пр стом на „срп ски екс пан зи о-
ни зам”, по зи ва ју ћи на бор бу „за исто риј ска и при род на пра ва хр-
ват ског на ро да на са мо о пре де ље ње и на ци о нал ну не за ви сност”,31) 
от це пље њем Хр ват ске пар ла мен тар ним пу тем за сту па ју ћи те зу о 
„на год би са Ср би ма”, ко ји у „Хр ват ској иду на са мо ор га ни зо ва ње 
ра да од бра не”.32)

Дру ге ре пу бли ке ор га ни зо ва ле су из бо ре кра јем го ди не. Вла-
да ју ћа по ли тич ка ели та у Ср би ји ду го је оста ла на ни воу вер бал не 
по др шке по ли тич ком плу ра ли зму, а да је при ти сну та до га ђа њи ма, 
не вољ но, не ис кре но и ка сно про гла си ла ви ше стра нач ки си стем, 
по зи ва ју ћи се на „де мо крат ску” тра ди ци ју. Она се про гла ша ва но-
вом ре ал но шћу, ко ја се мо ра при зна ти об но вом про шло сти за сно-
ва не на сно ви ма и ми то ви ма, али и на фал си фи ка ти ма. „Ср би ја је 
ско ро је дан и по век би ла у ла тент ном или отво ре ном гра ђан ском 
ра ту. По ли тич ки про тив ник је тре ти ран као не при ја тељ, ко ји је мо-
рао би ти и фи зич ки уни штен. За то је јед на пар ти ја, са за не мар љи-
вом опо зи ци јом или без ње, вла да ла де це ни ја ма, а по сле си ла ска 
с вла сти –  не ста ја ла. Овај по ли тич ки обра зац ни су из ми сли ли ко-
му ни сти. Он је ста ри ји од њих и жи ла во се бо ри да их над жи ви”.33) 
Њи хо ви на след ни ци, ни су схва ти ли (или ни су же ле ли схва ти ти) да 
је од жи вот не ва жно сти, упра во про ме на те ма три це, ка ко би се по-

30) Пре о бра же ни ко му ни сти ко ји су ини ци ра ли и по др жа ли сло ве нач ку не за ви сност до-
би ли су 17% гла со ва, али је вла ду ор га ни зо ва ла ДЕ МОС (Де мо крат ска ује ди ње на опо-
зи ци ја Сло ве ни је) са ста вље на од 7 стра на ка, ко је су све укуп но до би ле 55% гла со ва, 
по је ди нач но од 3,5-13% гла со ва. Ми лан Ку чан за др жао је власт по бе див ши на пред сед-
нич ким из бо ри ма у дру гом кру гу са 58%.

31) Ф. Арт ман, Милошевић,дијагоналалауфера, Дан Граф, Бе о град, 2001, стр. 67. У Ср би ји 
по бе да де сни це у Хр ват ској ко мен та ри са на је: „Јад ни Ср би су гла са ли за ко му ни сте на 
че лу с Иви цом Ра ча ном ко ји је нај ви ше „за слу жан” што су по бе ди ли про у ста шки кан-
ди да ти. А ко га ће дру го га? Суд би на Ју го сла ви је је до ве де на у пи та ње, са да ствар но и 
ве о ма опа сно”. Б. Јо вић, нав. де ло, стр. 138.

32) Б. Јо вић, нав. де ло, стр. 113, 114.

33) Л. Пе ро вић, „Сим бол ко ји опо ми ње“, Хелсиншкаповеља бр. 39 (април) 2001, стр. 31.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.187-206.

200

ми ри ла са сво јим су се ди ма и са све том, али и са са мим со бом на 
осно ва ма вла да ви не пра ва, вер ске и на ци о нал не то ле ран ци је, дру-
штве не по кре тљи во сти, кон ку рен ци је и отво ре но сти. То не схва-
ти ти зна чи оста ти у су ко бу с ре ал но шћу и би ти осу ђен на но во гу-
бље ње вре ме на, са ња њем „еп ске Ср би је” као др жав ног про гра ма и 
на ци о нал не иде о ло ги је, уз за др жа ва ње ам би ва лент ног од но са пре-
ма вла сти; по да нич ког и не при ја тељ ског, осло ње ног на слаб со ци-
јал ни по тен ци јал, ви со ку не пи сме ност, од су ство ста рог по ли тич ког 
плу ра ли зма, не по сто ја ња про грам ске кон ку рен ци је и ве ли ки удео 
вој ске и цр кве у по ли тич ком жи во ту. До да мо ли ово ме сра змер но 
си ро ма штво, не ма ње за јед нич ких гра ни ца с раз ви је ним зе мља ма 
За па да, ма њу спрем ност ста нов ни штва за де мо крат ске про ме не 
и по ли тич ки плу ра ли зам, ис ка зи ва њем ве ли ке при вр же но сти по-
рет ку „ре ал ног со ци ја ли зма”, тра ди ци о нал ном сум њи ча во сти пре-
ма по ли тич ким про ме на ма, као и „при гра бља ва ње” на ци о нал ног 
пи та ња као око сни це свог про гра ма пре дру гих пар ти ја и уну тар 
Ју го сла ви је, он да мо же мо ја сни је са гле да ти успех на след ни ка ко-
му ни стич ке пар ти је у Ср би ји и Цр ној Го ри на пр вим ви ше стра нач-
ким из бо ри ма и њи хо ве убе дљи ве по бе де, ус по ста вља њем си сте ма 
„до ми нант не пар ти је”, „по ла ри зо ва ног плу ра ли зма” (кон фликт ног 
од но са пре ма опо зи ци о ним стран ка ма), али ипак „не до вр ше ног” 
си сте ма због бој ко та Ал ба на ца (Ср би ја) и „уме ре ног плу ра ли зма” 
(Цр на Го ра).34)

Вла да ју ћа ко му ни стич ка пар ти ја пре уво ђе ња ви ше стра нач-
ког си сте ма, учвр сти ла је ком плет ну вла да ју ћу струк ту ру, пар тиј-
ску, по ли циј ску, суд ску, ме диј ску, па јој је оста ло са мо да про ме ни 
име, об на вља ју ћи се ка дро ви ма на ци о на ли стич ке „ан ти би ро крат-
ске ре во лу ци је” ср би за ци је Ју го сла ви је, ко ји је увео у про цес про-
па да ња и сам срп ски на род, без кри ста ли са не ал тер на ти ве. Гру-
па ци је ко је су има ле ка та ли за тор ску уло гу у „ан ти би ро крат ској 
ре во лу ци ји” има ле су ва жну уло гу, ин фил тра ци је и кон тро ле но-
во на ста ју ћих опо зи ци о них стра на ка пр во, Срп ске на род не об но ве, 
за тим Срп ског по кре та об но ве и Срп ске ра ди кал не стран ке, је згра 
срп ске на ци о на ли стич ке ве ли ко срп ске опо зи ци је,35) ко ја се мо ра ла 

34) Ви ди оп шир ни је: В. Го а ти, ИзбориуСРЈод1990.до1998.Вољаграђанаилиизборна
манипулација, Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју, Бе о град, 1999.

35) М. Ва сић, Ф. Шварм, Срп ске па ра вој не фор ма ци је: 1990-2000, у: Утроуглудржавнеси-
ле–војска,полиција,паравојска, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 
2001, стр. 60. Но ва Па зо ва је по ста ла ка дров ско гне здо Ми ло ше ви ће ве „на ци о нал не ре-
во лу ци је” 1988/89. Удру же ње „Са ва” ко је је осно ва Мир ко Јо вић, ко ло ни ста из ис точ не 
Бо сне и „ма ли при вред ник” с по де бе лим до си је ом у по ли ци ји („пре вр нут” у до у шни ка 
пу тем уце не), осим то га што је би ло ра сад ник про фе си о нал них ми тин га ша, од ко јих се 
зва нич на Ср би ја огра ђи ва ла, исто вре ме но им обез бе ђу ју ћи „ауто бу се, по др шку, иму ни-
тет и ло ги сти ку” (исто) пре ра сло је у по ли тич ку стран ку ко ја се зва ла Срп ска на род на 
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бо ри ти за те рен ко ји је чвр сто за по се ла вла да ју ћа Со ци ја ли стич ка 
пар ти ја Ср би је (СПС). Ком би ну ју ћи ко му ни зам и на ци о на ли зам, 
иако је про кла мо ва ла да је „пред сви ма на ма, пред на шим до бом 
вре ме ле ви це” и да „ни ко осим за и ста, крај ње кон зер ва тив них љу-
ди, не мо же оспо ри ти иде а ле као што су еко ном ска и со ци јал на 
јед на кост, кул тур на, на ци о нал на и ра сна рав но прав ност, сло бо да и 
до сто јан ство сва ког чо ве ка”. Сто га на „ле ви ци не тре ба да стра ху-
ју да ће се ова пар ти ја при бли жи ти де сни ци, као што на де сни ци 
не тре ба да се на да ју да ће се ова пар ти ја уда ља ва ти од ле ви це”.36) 
У том сми слу осла ња ла се на „про це не си ту а ци је” и отво ре ну по-
др шку Ар ми је, ко ја се за ла га ла за кон цепт мо дер не фе де ра ци је”, 
са ве зне др жа ве с „нај ну жни јим овла шће њи ма”, за сно ван на де-
мо крат ском со ци ја ли зму, мо дер ном, еко ном ски ефи ка сном, по ли-
тич ки де мо крат ском, прав но уре ђе ном, а у со ци јал ном по гле ду 
пра вед ном и ху ма ном дру штву. Оно се не мо же од ба ци ва ти због 
про ма ша ја со ци ја ли стич ке др жа ве, јер „иде ја со ци ја ли зма исто-
риј ски гле да но при па да бу дућ но сти”. Оту да се сма тра ло па ра док-
сал ним „да нам се ста ро и исто риј ски пре ва зи ђе но су ге ри ше као 
не што но во”, ожи вља ва њем „крај ње агре сив них” ан ти ју го сло вен-
ских и ан ти со ци ја ли стич ких сна га, ко је су „већ јед ном до ве ле до 

об но ва (СНО), чи ји је про грам пред пре пу ном са лом 6. I 1990. ту ма чио књи жев ник 
Вук Дра шко вић, чи ји је циљ „ства ра ње де мо крат ске и ви ше стра нач ке срп ске др жа ве у 
ње ним исто риј ским и ет нич ким гра ни ца ма”. Политика, 7. I 1990, стр. 6. Ње не по ру ке 
зва нич на власт је оце ни ла као „об ма ну” на вод них бо ра ца за де мо кра ти ју ко ји „по зи ва-
ју на бра то у би лач ки рат, ну де шо ви ни зам и чет нич ку ка му, мр жњу и те рор, утвр ђу ју ћи 
гра ни це но вих др жа ва и пред ла жу ха ос... да у по ли тич ком жи во ту Ср би је не ма ме ста за 
де ло ва ње фа ши стич ких иде о ло ги ја и стра на ка као што је то слу чај са шо ви ни стич ком 
стран ком за ко ју је у Но вој Па зо ви по кре ну та ини ци ја ти ва... Мр жња и шо ви ни зам ко ји 
се у не ким де ло ви ма зе мље под сти чу пре ма Ср би ји и срп ском на ро ду не мо гу би ти ни-
ка кво оправ да ње за та кве по ја ве у по ли тич ком жи во ту Ср би је”. Са оп ште ње Пред сед ни-
штва ЦК СК Ср би је, Политика, 9. I 1990, стр. 1.

36)  С. Ми ло ше вић, За вр шна реч на осни вач ком кон гре су СПС, 17. VII 1990, Политика, 
18. VII 1990. СПС је на ста ла ује ди ње њем бив шег СК Ср би је и ССРН Ср би је. У мар ту 
1990, би ло је раз ми шља ња да ако се рас пад не СКЈ да се фор ми ра но ва пар ти ја од СК 
Ср би је, СК Цр не Го ре, ССРНС и ССРНЦГ, да осни вач ку гру пу чи не Сло бо дан Ми ло-
ше вић, Бог дан Три фу но вић, Бо ри слав Јо вић, Мо мир Бу ла то вић, Ми ло Ђу ка но вић, да се 
„укљу че” До бри ца Ћо сић, Ко ста Ми ха и ло вић, да се „по зо ву” Ла зар Мој сов, Ла зар Ко-
ли шев ски, Зден ка Хас, Ха лит Тр нав ци и дру ги углед ни љу ди у осни вач ку гру пу. Пар ти ја 
би се зва ла – Ју го сло вен ска удру же на со ци ја ли стич ка де мо крат ска пар ти ја. Пред лог је 
из нео Сло бо дан Ми ло ше ви, Бо ри слав Јо вић, ис ти чу ћи да је имао „тро ча сов ни раз го вор 
са До бри цом Ћо си ћем. За до во љан је”. Јо вић је по свом све до че њу „скре нуо па жњу” 
да се с Ћо си ћем не сла же у јед ном кри тич ном пи та њу, ма да га це ни, „да је Ју го сла ви ја 
пре жи ве ла и да се не вре ди бо ри ти за њен оп ста нак”, са чим се сло жио Ми ло ше вић, а 
Јо вић сма тра да „ми у свом про гра му по ли тич ке бор бе мо ра мо за др жа ти циљ очу ва ња 
Ју го сла ви је. Не ка дру ги по ста вља ју су прот не ци ље ве, па где се срет не мо. При то ме мо-
же Ју го сла ви ја без Сло ве ни је. Би ће нам лак ше. Лак ше ће мо без њих са Хр ва ти ма”. Б. 
Јо вић, нав. де ло, стр. 125.
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сло ма Ју го сла ви је. У НОР са ра ђи ва ле су с оку па то ром и би ле по ли-
тич ки и вој но по ра же не. По раз их по но во оче ку је”.37) 

Ме ђу тим, но ве опо зи ци о не стран ке, по бе ди ле су у свим 
оста лим ре пу бли ка ма, по ти снув ши бив ше ко му ни сте у опо зи ци-
ју. У Ма ке до ни ји нај ви ше гла со ва по је ди нач но осво ји ла је на ци о-
на ли стич ка пар ти ја ВМРО – Де мо крат ска пар ти ја за на ци о нал но 
ма ке дон ско је дин ство (37 од 120 ме ста у пар ла мен ту), ко ја се за ла-
га ла за не за ви сност Ма ке до ни је, док су про ју го сло вен ски, али све 
ви ше склон за не за ви сност, Са вез ко му ни ста Ма ке до ни је – Пар ти ја 
де мо крат ских про ме на осво ји ла 31 ман дат, Пар ти ја за де мо крат ски 
про спе ри тет (ет нич ка пар ти ја Ал ба на ца) – 18, Са вез ре форм ских 
сна га – 11, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ма ке до ни је – 4, Стран ка Ју го-
сло ве на – 1, а за пред сед ни ка је иза бран ду го го ди шњи ко му ни стич-
ки ли дер, Ки ро Гли го ров.38)

Ви ше пар тиј ски из бо ри у Бо сни и Хер це го ви ни (но вем бар 
1990) би ли су од раз на ци о нал не де мо гра фи је. Три на ци о нал не пар-
ти је до би ле су гла со ва и по сла ни ка у пар ла мен ту, ско ро про пор ци-
о нал но бро ју на ци о нал ног из ја шња ва ња на по пи су ста нов ни штва, 
Стран ка Де мо крат ске Ак ци је (СДА) – 33,8%, Срп ска де мо крат ска 
стран ка (СДС) – 29,6%, а Хр ват ска де мо крат ска за јед ни ца (ХДЗ) – 
18,3%. Ова му сли ман ско – срп ско – хр ват ска иди ла по бе де над ко-
му ни сти ма, тра ја ла је до брат ске рас по де ле вла сти. У скла ду с јед-
но на ци о нал ним пар ти ја ма, од но сно „јед но пар тиј ским” на ци ја ма, 
од ко јих су две СДС и ХДЗ осло ње не и по ве за не с „ве ли ко др жа-
вљем и на ци о на ли зми ма Ср би је и Хр ват ске”, на сто је ћи да „свој” 

37) В. Ка ди је вић, „Иде ја со ци ја ли зма, исто риј ски гле да но, при па да бу дућ но сти, (ин тер-
вју)“, Политика, 3. XII 1990. стр. 1, 5. Ин тер вју са ве зног се кре та ра за НО дат је уочи 
пр вих ви ше стра нач ких из бо ра у Ср би ји и Цр ној Го ри.

38) Из бо ри у Ма ке до ни ји одр жа ни су 11, 25. XI и 9. XII 1990. Све то зар Вук ма но вић Тем-
по у сво јим ме мо а ри ма, бе ле же ћи свој раз го вор са Ти том, о то ме да ли се мо же пи са ти 
исти на о лич но сти ма на нај од го вор ни јим функ ци ја ма, ко је су то ком ре во лу ци је има-
ле су прот но ста но ви ште Пар ти ји, из ри чи то на во ди Ки ру Гли го ро ва, ко ји је ско ро све 
вре ме ра та про вео у Ско пљу као „чи нов ник у уста но ва ма оку па то ра” при дру жив ши 
се пар ти за ни ма тек у про ле ће 1944. За вре ме бо рав ка у Ско пљу ни је при хва тао ли ни ју 
Пар ти је „ује ди ња ва ња ма ке дон ског на ро да с оста лим на ро ди ма Ју го сла ви је, што је би ло 
у скла ду са ста вом бу гар ске пар ти је”. Тем по ка же, да је са чу ван Ма ни фест Глав ног шта-
ба Ма ке до ни је, где  је ја сно из ло жен циљ бор бе „ује ди ње не с оста лим ју го сло вен ским 
на ро ди ма у бор би за но ву Ју го сла ви ју...” али и дру ги до ку мент на зван „Кон тра ма ни-
фе стом” у ком се по ред оста лог ка же „да ма ке дон ски на род не ма ни чег за јед нич ког с 
Ју го сла ви јом”. Он је рас ту рен по Ма ке до ни ји јед но вре ме но с Ма ни фе стом Ота че стве-
ног фрон та Бу гар ске, у ко јем је из ло же на иста ли ни ја. На че ло гру пе ко ја је са ста ви ла 
и рас ту ра ла Кон тра ма ни фест, био је Ки ро Гли го ров. Тем по ка же да је Ти ту са ве то вао: 
„До бро би би ло да из о ста виш оно о Гли го ро ву. Знаш не згод но је. Он је сад члан Из вр-
шног би роа Пред сед ни штва СКЈ”. С. Вук ма но вић, Мемоари,кампањаилиполемика, III, 
На род на књи га, На при јед, Бе о град – За греб, 1985, стр. 28.
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на род на овај или онај на чин при по је Ср би ји и Хр ват ској.39)  За то 
је по ста вље на те за о ја ча њу „ди нар ске кич ме” срп ског на ро да. Она 
би се про те за ла од „Ва со је ви ћа, пре ко Бо сне и Хер це го ви не, Книн-
ске Кра ји не, па све до кле има Ср ба”. У том сми слу На род на стран-
ка Цр не Го ре и СДС, БиХ и Кра ји не, сма тра не су „се стрин ским” 
стран ка ма, а не „брат ским”, као ко му ни стич ке, јер „се стрин ски од-
нос ни је та ко агре си ван као брат ски”. При том се по ла зи ло од то га 
„да Ју го сла ви ја мо ра оп ста ти, без об зи ра на то ко ли ка ће она би ти”. 
У њој не мо ра ју би ти сви Ју жни Сло ве ни. „Бу га ри ре ци мо ни ка да 
ни су би ли. Па не мо ра ју ни Сло вен ци”, а Хр ва ти ма се при зна је 
пра во на от це пље ње, под ра зу ме ва ју и „са мо от це пље ње хр ват ског 
на ро да. Бо сни и Хер це го ви ни је мје сто у фе де ра тив ној Ју го сла ви-
ји и то са ста ту сом са мо стал не фе де рал не је ди ни це ма да их умје-
сто са да шњих шест убу ду ће би ло са мо три или че ти ри”.40) Та ко би 
на ју го сло вен ској по ли тич кој сце ни би ли „при род но ар ти ку ли са-
ни на ци о нал ни ин те ре си” и не би има ло по тре бе да у и она ко ма-
лој Ју го сла ви ји не ко тра жи „ми ни др жа ву”, ако њи хо ве по тре бе и 
ин те ре се га ран ту ју на ци о нал не стран ке и њи хо ва пар ла мен тар на 
пра ва. Ода тле се чи ни да су „на ци о нал не стран ке пер спек тив ни је 
од др жав но ре пу блич ких” и „при род ни ја и ре ал ни ја мо гућ ност за 
по ста ја ње, ма ње ве штач ке, де мо крат ске Ју го сла ви је”.41)

Му сли ма ни из Сан џа ка, та ко ђе су ор га ни зо ва ни пре ла ском 
на ци о нал них стра на ка пре ко ре пу блич ких гра ни ца, под фир мом 
СДА из Са ра је ва, у че му су срп ске на ци о нал не стран ке ви де ле „хо-
ме и ни је ве пр сте” (М. Ком не нић), „пре тва ра ње древ не зе мље Не-
ма њи ћа у псе у до ор јен тал ни спа хи лук не бољ ше вич ког ти па” (Б. 
Ма тић), док је Вук Дра шко вић, на ми тин гу СПО у Но вом Па за ру, 
они ма ко ји су 29. ју ла 1990. (дан осни ва ња СДА Сан џа ка) скан ди-
ра ли „Тур ска, Тур ска” по ру чио да „иду за Тур ску или дру ге зе мље, 
и да ће им Ср би ја по ка за ти пу то ка зе, јер та мо где су Со по ћа ни, 
Пе тро ва Цр ква и Ђур ђе ви Сту по ви, где је ро ђе на Ср би ја не мо же 
би ти Ту ра ка”, до дав ши да Му сли ма ни не тре ба да се бо је Ср ба, али 

39) М. Ђи лас, „Бо сан ски чвор“, Политика, 22. V 1991, стр. 16. ХДЗ БиХ је огра нак ХДЗ 
из За гре ба, док је СДС БиХ по ве за на с СДС Кра ји не. До бри ца Ћо сић је пред ла гао ује-
ди ње ње ове стран ке с Ми ло ше ви ће вим СПС. Он је лич но ути цао на Јо ва на Ра шко ви ћа 
да фор ми ра СДС у Хр ват ској, док се у Цр ној Го ри Ћо сић осла ња на На род ну стран ку 
Но ва ка Ки ли бар де. Б. Јо вић, нав. де ло, стр. 193.

40) Р. Ка ра џић, (пред сед ник СДС БиХ), „Вре ме пре по зна ва ња, о на ци о нал ном бу ђе њу Ср ба 
у БиХ (ин тер вју)“, Дуга, 18–31. VI II 1990, стр. 11, 13. До бри ца Ћо сић је хва лио срп ско 
ру ко вод ство у Бо сни на че лу с Ка ра џи ћем као „врлоинтелигентноиврлопоуздано”. Б. 
Јо вић, нав. де ло, стр. 193 (под ву као М.Ш.).

41) Н. Ко ље вић, „При род на и не при род на Ју го сла ви ја“, НИН, 7. XI 1990, стр. 25.
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мо же до ћи вре ме ка да Ср би мо гу да пре ста ну да на ка мен од го ва-
ра ју хле бом, већ мо гу узе ти и бич”.42)

Ина че, про грам ском де кла ра ци јом, СДА из Са ра је ва, де фи-
ни са на је као „по ли тич ки са вез гра ђа на Ју го сла ви је ко ји при па да ју 
му сли ман ском кул тур но–по ви је сно кру гу као и свих дру гих гра ђа-
на Ју го сла ви је ко ји при хва та ју про грам и ци ље ве стран ке”. 43) По 
оце ни чел ни ка СДА, Али је Изет бе го ви ћа про грам ски СДС и СДА 
се бит но не раз ли ку је кад је реч о за јед ни штву, људ ско сти, до број 
во љи, за јед нич ком жи во ту и ху ма но сти. Циљ им је те жња да са чу-
ва ју сло бо ду БиХ и за др же Ју го сла ви ју, да за јед нич ки на ђу ре ше ње 
да се „Ју го сла ви ја не рас пад не, јер је му сли ман ском на ро ду нај ви-
ше у ин те ре су да Ју го сла ви ја оп ста не.”44)

Све то по ка зу је да су ефек ти по ли тич ког плу ра ли зма „то тал-
на ци о на ли зма”, пред ста вља ли огле да ло на ци о нал них по де ла, из-
де лив ши це ло куп ни про стор Ју го сла ви је и ње них ре пу бли ка на ци-
о нал ним пар ти ја ма, са скри ве ним и јав ним „днев ним ре дом”, где је 
на ци о нал но обе леж је до ла зи ло све ви ше до из ра жа ја. То по твр ђу ју 
и ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи ва ња „Ју го сла ви ја на кри зној пре-
крет ни ци” ор га ни зо ва ног 1990. у свим  ју го сло вен ским ре пу бли ка-
ма и по кра ји на ма. Ис пи та ни ци су на пи та ње о бу дућ но сти Ју го-
сла ви је у под јед на ком оби му да ли два опреч на од го во ра: јед ни су 
зе мљу ви де ли као  фе де ра ци ју, а дру ги као кон фе де ра ци ју. Ли ни ја 
раз ли ко ва ња ско ро се иден ти фи ко ва ла са на ци о нал но-ре ли гиј ском 
при пад но шћу ис пи та ни ка, док су ма те ри јал ни ста тус, пол, за ни ма-
ње има ли мар ги нал ни ути цај. За фе де ра ци ју су се у нај ве ћем про-
цен ту из ја сни ли Ср би, Цр но гор ци и Ју го сло ве ни, као и при пад ни ци 
пра во слав не ве ре, док су дру гу оп ци ју за сту па ли Сло вен ци, Хр ва-
ти, Ал бан ци и ре спо ден ти ка то лич ке и ислам ске ве ро и спо ве сти.45) 
Ови ре зул та ти по ка зу ју да гра ђа ни ми сле пре ма сво јој на ци о нал ној 
при пад но сти, а ре зул та ти пр вих ви ше стра нач ких из бо ра у ју го сло-

42)  По ли ти ка, 10. IX 1990, стр. 6. Ми тинг СПО одр жан је у Но вом Па за ру 9. IX 1990. Не ко-
ли ко хи ља да Му сли ма на иза шло је на пут пре ма Пе тро вој цр кви ка да су тре ба ли да про-
ђу чел ни ци СПО, нај че шће уз ви ку ју ћи: „По би ће мо чет ни ке”. Ши ро ке су ко бе мо ра ли су 
да спре че спе ци јал ци су зав цем. Ми тин гу СПО пре ма про це ни По ли ти ке при су ство ва ло 
је око 20.000 љу ди.

43)  Програмскадекларација, из да вац СДА, ини ци ја тив ни од бор, мај 1990, стр.1. Осни вач-
ки кон грес СДА био је 26. V 1990. у Са ра је ву, док је СДС БиХ осно ва на 12. VII 1990. у 
Са ра је ву.

44)  А. Изет бе го вић (на осни вач кој скуп шти ни СДС БиХ у Са ра је ву), по же лео је до бро до-
шли цу но вој стран ци при ме ћу ју ћи  да је „до ла зак срп ске стран ке оче ки ван и ра ни је”. 
Политика, 13. VII 1990, стр. 9. и на ци о нал не ма њи не, Ал бан ци на Ко со ву и Ма ке до ни-
ји, као и Ма ђа ри у Вој во ди ни фор ми ра ли су стран ке на на ци о нал ној осно ви.

45)  Ви ди оп шир ни је: В. Го а ти, Југославијанапрекретници–одмонизмадограђанског
рата, Ју го сло вен ски ин сти тут за но ви нар ство, Бе о град, 1991.
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вен ским ре пу бли ка ма, по твр ди ли су да они та ко и гла са ју, не ува-
жа ва ју ћи до вољ но мул ти ет нич ки и мул ти кон фе си о нал ни ка рак тер 
ре пу блич ких дру шта ва, па ни Ју го сла ви је као це ли не, чи ји су се 
ме ђу на ци о нал ни кон флик ти те шко мо гли ре ши ти пу тем ма ни пу ла-
ци је по ли тич ких ин сти ту ци ја, без спрем но сти свих на ци о нал них 
ак те ра на кон струк тив ну са рад њу. Кон фро та циј ске стра те ги је по-
ли тич ких ели та, ко је на овим про сто ри ма ни су ни ка да не до ста ја ле, 
по та па ле су и по то пи ле на по ре за ре фор мом за јед нич ке др жа ве, за-
сно ва не не на за јед нич ким ци ље ви ма у бу дућ но сти, не го на же љи 
да се од ње што пре ота ра се. Об но вље не на ци о на ли стич ке стран ке, 
то су успе шно и оба ви ле. По ли тич ки плу ра ли зам, као на ци о нал ни 
мо ни зам, у пот пу но сти је дез ин те гри сао Ју го сла ви ју. Кул ми на ци ја 
тог про це са за вр ши ла је рас па дом др жа ве и дру штва. До мен ње не 
ал тер на ти ве пре дат је про шло сти и исто ри ји. Тај лом из вр шен је 
пу тем, ка ко би Тал кот Пар сонс ка зао „тран сфор ма тив них јед на чи-
на” чи ји мно ги са став ни еле мен ти, за не во љу, још увек ни су по зна-
ти, а мо би ли са ни ре сур си на ше дру штве не на у ке, у свр ху про ши-
ри ва ња и сре ђи ва ња на шег зна ња о људ ском по на ша њу у том ло му, 
вр ло су скром ни, бо ље ре ћи сим бо лич ни. Чист  adhoc ем пи ри зам, 
у том по гле ду, не мо же нас за до во љи ти.

MilojicaSutovic

POLITICALPLURALISMAND/ORNATIONALMONISM

Summary
Re no va tion of the po li ti cal plu ra lism in ex-Yugo sla via co mes the 

pro cess of her de sin te gra tion of sta te and so ci ety by the na ti o nal se ams.
Ta king off the co mu nist mo no po le bu the na ti o nal mo no po le,it co mes 
a scat te ring of com mon sta te bz the sce narz of the 14.Con gress of the 
Ali an ce of Com mu nists of Yugo sla via.The de struc tion of the Com mu-
nist Party was be fo re the de struc tion of Yugo sla via.
Key words: Yugo sla via, com mu nism, po lit hi cal plu ra lism, na ti o nal mo nism, 

de sin ter gra tion, de struc tion.
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ДраганСуботић
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КОРПОРАТИВНИ ОДНОСИ С 
ЈАВНОШЋУ У ИНСТИТУЦИЈАМА (НЕО)

ЛИБЕРАЛНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ

Са же так
Аутор пи ше о кор по ра тив ним од но си ма с јав но шћу у ин сти-

ту ци ја ма (нео)ли бе рал не и со ци јал не др жа ве, с по себ ним освр том 
на по јам, струк ту ру и функ ци је те о риј ско-ме то до ло шког при сту па, 
на при мер, у ра до ви ма Јир ге на Ха бер ма са, Лук ма на и дру гих ре-
ле вант них ауто ра. У ди ле ми (нео)ли бе рал на и со ци јал на др жа ва – 
при кла ња се мо де лу со ци јал не др жа ве бла го ста ња, има ју ћи у ви ду 
све по зи тив но-не га тив не по сле ди це овог мо де ла. Ана ли зи ра ју ћи 
мо дел кор по ра тив них од но са с јав но шћу, аутор по ка зу је да је он 
у су шти ни са гла сно сти с кон цеп том (нео)ли бе рал не др жа ве, по-
го то ву иде ја ма Мил то на Фрид ма на и оста лих за го вор ни ка мо не-
та ри стич ке шко ле у по слов ној еко но ми ји, по ли ти ци и ши ре у дру-
штву. Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу  је су со цио-еко ном ски и 
по ли тич ки ин ди ка тор мо гу ћег мо де ла са вре ме не др жа ве у 21. ве ку, 
ко ја у усло ви ма гло ба ли за ци је свет ског пра ва, при вре де и по ли ти-
ке, ипак, ће се за сни ва ти на ино ва ци ја ма, зна њу, ко му ни ка ци ја ма, 
од но сно, ин фор ма тич ком дру штву. Сто га, кор по ра тив ни од но си с 
јав но шћу у ин сти ту ци ја ма др жа ве су по ка за тељ со ци јал ног, по ли-
тич ког и еко ном ског ка рак те ра јед ног дру штва, по го то ву оних у 
тран зи ци ји.
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Кључ не ре чи: Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу, др жа ва, (нео)ли бе рал на 
др жа ва, со ци јал на др жа ва, по ли ти ка... 

1. ТЕ О РИЈ СКИ ОКВИ РИ КОР ПО РА ТИВ НИХ ОД
НО СА С ЈАВ НО ШЋУ – ТЕ МЕЉ НИ ПОЈ МО ВИ

Со ци јал на др жа ва у са вре ме ном зна че њу пред ста вља „др-
жав ни про је кат“ ме ђу соб но по ве за них др жав них ин сти ту ци ја, 
прав них пра ви ла, по ли тич ких од лу ка и дру штве них по сту па ка ко-
ји ма се фа во ри зу је, шти ти и уна пре ђу је жи вот ни стан дард нај ве-
ћег бро ја ста нов ни ка др жа ве, и то ка ко ста нов ни штва ко је жи ви 
од при хо да ко је по ти че из рад ног од но са та ко и оних по је ди на ца 
и гру па (ин ва ли да и дру гих) ко ји ни су у мо гућ но сти да са мо стал-
но за до во ље сво је по тре бе због че га би стан дард њи хо вог жи во-
та мо гао да пад не ис под ег зи стен ци јал ног ми ни му ма. Те ин сти-
ту ци о нал но-нор ма тив не ме ре и со ци јал но-по ли тич ка по на ша ња 
об у хва та ју че ти ри ве ли ка под руч ја: пр во, со ци јал ну по ли ти ку или 
(пре ци зни је ре че но) „ори јен ти са ну еко ном ску по ли ти ку“; дру го, 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње; тре ће, ин тер вен ци ју у ин ди ви ду-
ал ним слу ча је ви ма (со ци јал на по моћ); и че твр то, ин те р вен ци ју у 
ван ред ним или кри зним си ту а ци ја ма. Тре ба на гла си ти да ком плек-
сна ре а ли за ци ја ме ра со ци јал не по ли ти ке ни је са мо ствар цен трал-
них и ис кљу чи во др жав них ор га на и ин сти ту ци ја не го и ло кал них 
и са мо у прав них те ла и уста но ва и не вла ди них ор га ни за ци ја (Вр-
бан 2003:203 и да ље).1) 

По јам „др жа ве бла го ста ња“ (енг. wel fart sta te, нем. der 
Wohlfa hrtssta at фр. Etat-pro vi den ce, шп. esta do del bi e ne star, порт. 
Esta do de Bem-Estar-So cial) ве о ма че сто се ко ри сти у са вре ме ној 
со ци јал ној те о ри ји као си но ним за „со ци јал ну др жа ву“. По не кад 
се уме сто из ра за „др жа ва бла го ста ња“ ко ри сти син таг ма дру штво 
оби ља (af flu ent so ci ety). Из раз др жа ва бла го ста ња пр ви је упо тре-
био Ви ли јам Темпл (Wil li am Tem ple, над би скуп из Кан тер бе ри ја 
ко ји је пре до би ја ња овог ви со ког цр кве ног чи на ва жио за ис так ну-
тог чла на Фа би јан ског дру штва) у зна че њу ко ји је кон цепт др жа-
ве бла го ста ња (Wel fa re Sta te) су прот ста вио кон цеп ту др жа ве мо ћи 
(Po wer Sta te).2) По јам „др жа ва бла го ста ња“ уве ден је „1941. го ди не 
у ен гле ско је зич ко под руч је ка да је над би скуп Темпл (Templ) Бри-
та ни ју пр ви пут по и сто ве тио са др жа вом бла го ста ња (енгл. Wel-
fa re Sta te), по ре де ћи је са фа ши стич ком Не мач ком као „др жа вом 
ра та“ (енгл. war fa re sta te). В. Бе ве ри џов (W. Be ve rid ge) из ве штај из 

1) Ра ди вој Сте па нов, Уводуполитикуиполитичкисистем, Но ви Сад, 2008. стр. 219-229.

2) Исто, стр. 220.
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1942. го ди не осна жио је по јам др жа ва бла го ста ња уво ђе њем од го-
вор но сти др жа ве за ин ди ви ду ал но бла го ста ње „од ко лев ке па до 
гро ба“. По јам др жа ва бла го ста ња исто вре ме но се од но си и на: а) 
ци ље ве (од го вор ност др жа ве за бла го ста ње) и б) сред ства (ин сти-
ту ци је и прак са ко је се ко ри сте). Бригс (D. A. Briggs, „The Njel fa re 
Sta te in Hi sto ri cal Per spec ti ve“, Ar chi ves euro pe en nes de So ci o lo gie, 
бр./2, 1961) опи су је др жа ву бла го ста ња на сле де ћи на чин: „Др жа-
ва бла го ста ња је др жа ва у ко јој се ор га ни зо ва на власт ко ри сти за 
мо ди фи ко ва ње тр жи шних сна га ба рем у три прав ца: пр во, га ран-
то ва ње по је дин ци ма и по ро ди ца ма ми ни мал ног до хот ка не за ви сно 
од тр жи шне вред но сти њи хо ве сво ји не; дру го, су жа ва ње гра ни ца 
не си гур но сти по је ди на ца и по ро ди ца у слу ча ју од ре ђе них не во ља; 
тре ће, оси гу ра ва ње свим гра ђа ни ма без об зи ра на њи хов ста тус 
или кла су нај бо љих мо гу ћих стан дар да у пру жа њу до го во ре них 
со ци јал них услу га“.3)

Фор му ла ци ју „со ци јал но-прав не др жа ве“ же ле ло се ста ви-
ти до зна ња да се прав ни и со ци јал ни мо мен ти мо ра ју по ве за ти 
и да, тек, за јед но чи не це ли ну, јер прав на др жа ва обез бе ђу је по-
је дин цу сло бо ду, а со ци јал на др жа ва укуп ну до бро бит. Основ не 
вред но сти ко је шти ти прав на др жа ва је су жи вот, сло бо да и сво ји-
на, док основ не вред но сти на ко ји ма по чи ва со ци јал на др жа ва је-
су по тен ци јал ног си гур ност, пу на за по сле ност и оси гу ра ње рад не 
сна ге со ци јал но угро же них сло је ва. Сми сао прав но сти са сто ји се 
у за шти ти дру штва и по је дин ца од др жа ве, а сми сао со ци јал но сти, 
на про тив чи ни за шти ту дру штва по сред ством др жа ве. Циљ со ци-
јал не др жа ве је да омо гу ћи ства ра ње јед ног уме ре но пра вед ног по-
рет ка ко ји би не у тра ли сао кла сне бор бе и све не из ве сно сти ко је 
оне со бом но се и до но се.4)

Ре ал не осно ве др жа ве бла го ста ња или „дру штва оби ља“ ва-
ља ло би тра жи ти у не ким нај ра зви је ни јим зе мља ма За па да у вре ме 
ка пи та ли стич ке при вред не екс пан зи је по сле Дру гог свет ског ра та. 
У не кој вр сти др жа ве бла го ста ња  су, у про шлом ве ку, не ки кон зер-

3) У по сле рат ном пе ри о ду др жа ва бла го ста ња са кеј нзи јан ском по ли ти ком ди на ми зи ра ња 
тра же ње и одр жа ва ње пу не за по сле но сти до жи вља ва дра ма ти чан успон. У Бри та ни ји 
со ци јал ни из да ци од че ти ри од сто (1910) ДБП ра сту на 29 од сто (1975). У вим зе мља ма 
ОЕЦД уче шће со ци јал них из да та ка пре ла зи 50 од сто укуп них јав них из да та ка кра јем 
70-тих го ди на. Ела стич ност сто па ра ста по је ди них со ци јал них из да та ка у од но су на 
ДБП да ле ко је из над је дан: за све зе мље ОЕЦД за здрав ство она до кра ја 70-тих го ди на 
из но си 1,75%, до хот ке 1,42%, обра зо ва ње 1,38%. Од 70-тих го ди на нео ли бе ра ли стич ка 
еко ном ска по ли ти ка угро жа ва раз у ђе не со ци јал не про гра ме, усло вља ва ју ћи, по себ но у 
Бри та ни ји, сма њи ва ње бу џет ских сред ста ва, по кре та ње про гра ма при ва ти за ци је и пот-
пу но уки да ње свих вр ста суб вен ци ја овим сек то ри ма. Еко ном ско-по слов на ен ци кло пе-
ди ја, Бе о град, 2003, стр. 253.

4) Др Здрав ко Јеж, Принципидемократскеправнедржаве, Бач ки Пе тро вац, 2004, стр. 35.
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ва тив ни по ли ти ча ри (Би змарк) и со ци о ло зи (Макс Ве бер) ви де ли 
је ди но сред ство за об у зда ва ње со ци ја ли стич ког по кре та (Би змарк), 
од но сно оси гу ра ње ме ђу на род ног по ло жа ја на ци о нал не др жа ве, а 
не ствар не људ ске сре ће (Ве бер). Отуд ни је ни ма ло чуд но да се ов-
де ме ша ју иде о ло шки и ре ал ни пој мо ви.5)

Со ци о ло шко ту ма че ње др жа ва бла го ста ња ин си сти ра на то ме 
да пред ста вља об лик ор га ни за ци је „са вре ме них ка пи та ли стич ких 
дру шта ва ко ји има три ка рак те ри стич на обе леж ја: (1) ме шо ви ту 
при вре ду, за сно ва ну на кеј нзи јан ској по ли ти ци; (2) плу ра ли стич-
ку (ма сов ну) де мо кра ти ју и (3) ви со ко раз ви јен си стем со ци јал не 
си гур но сти. По ли тич ка ор га ни за ци ја је за сно ва на на пар тиј ској, 
пар ла мен тар ној де мо кра ти ји (пре ци зни је, де мо кра ти ји ма сов них 
пар ти ја), плу ра ли стич кој и у том сми слу што омо гу ћу је фор ми ра-
ње број них ин те ре сних гру па и гру па за при ти сак, ко ји у ма њој 
или ве ћој ме ри ко ри гу ју пар тиј ски си стем. По се бан пе чат по ли тич-
ком си сте му др жа ве бла го ста ња да ју и ма ње или ви ше при сут ни 
еле мен ти кор по ра ти зма у ње го вој „нео“, тј. де мо крат ској или ли-
бе рал ној ва ри јан ти. Кор по ра тив на др жа ва је со ци јал но-по ли тич-
ка за ми сао о ста ле шком др жав ном и дру штве ном по рет ку ко ји се 
те ме љи на ор га ни за ци ји за ни ма ња (фр. cor po ra tion – дру штво, ста-
леж, цех). Дру штве не гру пе, као де ло ви др жа ве, обра зу ју се пре ма 
про фе си о нал ном, а не пре ма кла сном или по ли тич ком кри те ри ју-
му. Кор по ра ти зам ви ди у сред њо ве ков ној ста ле шкој др жа ви иде ал 
хар мо нич не са рад ње свих ор га ни зо ва них дру штве них сна га у ко-
јем не по сто је кла сни су ко би. Рад ни ци и по сло дав ци удру же ни су 
у стру ков ним удру же њи ма, тј. кор по ра ци ја ма. Из раз кор по ра тив на 
др жа ва нај пре је озна ча вао су штин ски еле мент др жав ног уре ђе ња 
ко ји је у Евро пи по сто јао од сред њег ве ка до Фран цу ске ре во лу-
ци је. За кор по ра тив ну др жа ву су се за ла га ли кон зер ва тив ни и ка-
то лич ки кру го ви ко ји су се бо ри ли про тив ли бе ра ли зма. Осим ове 
упо тре бе, из раз кор по ра тив на др жа ва ко ри шћен је за при кри ва ње 
бор бе про тив пар ла мен та ри зма, ли бе ра ли зма и со ци ја ли зма.6)

Те о риј ске кон цеп ци је „др жа ве бла го ста ња“ има ју два ин-
те лек ту ал на из во ра. Пр во, то су иде је де мо крат ског со ци ја ли зма, 
европ ске со ци јал де мо кра ти је, осо би то „Фа би је ва ца“, тог мо зга 
Ла бу ри стич ке (рад нич ке) пар ти је Ен гле ске. Њи хо во по ла зи ште 
је у оспо ра ва њу цен трал не иде је еко ном ског ли бе ра ли зма и уве-
ре њу да тр жи ште пре пу ште но сти хи ји не из бе жно во ди у све ду-
бљу кри зу. Из лаз, опо ра вак и нов раз вој еко ном ског жи во та мо гућ 

5)  Исто, стр. 35-37.

6) Социолошкиречник, Бе о град, 2007, стр. 67.
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је са мо ин тер вен ци јом за јед ни це, др жа ве. Дру гу не ма ње сна жну 
иде ју во ди љу пред ста вља ју те жње за ве ћом со ци јал ном прав дом и 
јед на ко шћу, из ве сном ме ром со ци јал ног бла го ста ња свих со ци јал-
них сло је ва. Без то га ни је мо гу ће здра во дру штво, ствар на сло бо да, 
со ци јал ни мир и ста бил на де мо кра ти ја. За „Фа би јев це“ др жа ва је 
нат кла сна ор га ни за ци ја ко ја ис пу ња ва по тре бе це лог дру штва. 

Као нат кла сна ор га ни за ци ја, др жа ва је тре ба ло да обез бе ди 
пра вед ну рас по де лу и со ци јал ну прав ду, док код дру гог ко а у то ра 
„др жа ва бла го ста ња“ на ла зи мо у „ин те лек ту ал ној ели ти вла да ју-
ће кла се, ње ној ве ли кој по бу ни про тив Сми то ве „не ви дљи ве ру ке 
тр жи шта“. На че лу ин те лек ту ал ног пре вра та је слав ни еко но ми ста 
лорд Кејнз. Он од ба цу је ста но ви ште ли бе ра ли зма да ће тр жи ште 
са мо од се бе по но во ус по ста ви ти рав но те жу на ду ги рок, чу ве ним 
од го во ром: „на ду ги рок сви ми ће мо би ти мр тви“. Основ ни Кеј-
нзов за кљу чак, дат у ви ду за вр шних на по ме на о со ци јал ној фи ло-
зо фи ји, је сте сле де ћи: „Упа дљи ви не до ста ци еко но ми ке дру штва 
у ко ме жи ви мо је су: ње гов не у спех да обез бе ди пу ну за по сле ност 
и ње го ва про из вољ на и не пра вед на рас по де ла бо гат ства и до хот-
ка“.7) Ка пи та ли сто во пра во на про фит пре ма то ме за сни ва се на 
пра ву сво ји не. Ко нач на свр ха кор по ра ци је је ства ра ње про фи та, а 
сред ство за то је про из вод ња до ба ра ко ја се мо гу про да ти, што под-
ра зу ме ва ан га жо ва ње ра да ко ји се мо ра пла ти ти, ди рект но, у са мој 
про из вод њи, и ин ди рект но, кроз ку по ви ну ре про ма те ри ја ла ко ји 
је већ про из ве ден и где је рад по тре ба за ту про из вод њу при мар но 
већ пла ћен. Ако је глав ни циљ кор по ра ци је што ве ћи про фит он да 
и глав на оба ве за оних ко ји ру ко во де фир мом, ме на џе ра, про ис ти че 
ода тле, и они су од го вор ни пр вен стве но вла сни ци ма фир ме, ње ним 
де о ни ча ри ма. Њи хо ве ди ви ден де су пре вас ход на оба ве за ме на џе-
ра. 

Ово ста но ви ште се че сто по ве зу је с Мил то ном Фрид ма ном, 
аме рич ким еко но ми стом и но бе лов цем ка ко је из ра же но у ње го вом 
кла сич ном де лу Сло бо да и ка пи та ли зам. Сло бо да је услов ка пи та-
ли зма, али та ко ђе са мо ка пи та ли зам од го ва ра зах те ву сло бо де: не 
са мо да сло бод ни и до бро вољ ни уго вор ни еко ном ски аран жма ни 
мак си ма ли зу ју укуп но бо гат ство, не го и обр ну то, еко ном ска сло-
бо да је пред у слов по ли тич ке сло бо де. По сто ја ње сло бод ног тр жи-
шта ис кљу чу је по ли тич ке од лу ке ко је огра ни ча ва ју сло бо ду, јер се 
на тр жи шту сва ки по тро шач по ја вљу је као ауто ном ни су ве рен ко ји 
ко нач но од лу чу је, шта хо ће да ку пи и ко ју је це ну во љан да пла-
ти. У сло бод ном тр жи шту по тро шач је у сво јој тра жњи пот пу но 
ауто но ман. Еко ном ске тран сак ци је се и де ша ва ју са мо он да ка да 

7)  Исто, стр. 267.
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има не ке тра жње, и сва ко нај бо ље зна шта му тре ба и шта хо ће.8) 
Др жа ва бла го ста ња по сма тра на са ста но ви шта по ли ти ке пред ста-
вља нео бич но је ди ње ње ли бе рал не (пар ла мен тар не) де мо кра ти је и 
со ци јал не др жа ве.

Ње ни те ме љи се по ла жу прак тич ним по те зи ма со ци јал де-
мо крат ске вла де у Швед ској, њу ди лом Ру звел та, и ве ли ким ре-
фор ма ма ла бу ри стич ке вла де у Ен гле ској. Њи хов сми сао и ци ље-
ви ре љеф но ће из ло жи ти Ру звелт у сво јој „Ина у гу рал ној адре си 
1937“. – у ко јој се со ци јал на си гур ност сма тра бит ном за „пра во на 
тра же ње сре же“. „Ми смо од би ли да про бле ме на шег за јед нич ког 
бла го ста ња (wel fa re) пре пу сти мо да их ре ша ва ју ве тро ви слу ча ја 
или ху ри ка ни ру ше ња“.9)

Освр ну ће мо се и на зна че ње пој ма – кор по ра ти ви зам.  Нај че-
шће се, сма тра др Сло бо дан ка Не до вић, ком би ну ју обе вр сте об ја-
шње ња па се кор по ра ти ви зам ту ма чи као од го вор на зах те ве обез-
бе ђе ња ста бил них усло ва ка пи та ли стич ке еко но ми је и ње ног ра ста 
(аку му ла ци ја), као и по ве ћа ња упра вљач ке ефи ка сно сти др жа ве и 
сми ри ва ња дру штве них на пе то сти и су ко ба (ле ги ти ма ци ја).10) Из-
ме ђу кор по ра тив не ор га ни за ци је и др жа ве бла го ста ња по сто ји си-
ме три ја уто ли ко што на ста ју као по сле ди ца истих функ ци о нал них 
зах те ва ре про дук ци је ка пи та ла у но вој фа зи раз во ја и што има ју 
исту уло гу у ин те гра ци ји рад ни ка у ка пи та ли стич ки си стем. Уто-
ли ко се мо же за кљу чи ти да је и кла сна бор ба ко ја је има ла зна-
чај ног ути ца ја на раз ви ја ње ин сти ту ци ја др жа ве бла го ста ња (пре 
све га, у до ме ну со ци јал не по ли ти ке) од и гра ла зна чај ну уло гу у 
фор ми ра њу кор по ра тив ног по ли тич ког си сте ма, ко ји и по ред свих 
сво јих већ по ме ну тих не га тив них по сле ди ца по „ствар“ рад нич ке 
кла се, пред ста вља не сум њив по мак у прав цу ин сти ту ци о на ли за ци-
је на ра сле мо ћи рад ни штва. Оно што је ка рак те ри стич но за швед-
ски си стем, на во ди др Ву чи на Ва со вић, је сте од ре ђе на ва ри јан та 
кор по ра ти ви зма. Под кор по ра ти ви змом тре ба раз у ме ти ма ње или 
ви ше ин сти ту ци о на ли зо ва ни про цес спо ра зу ме ва ња или до го ва ра-
ња из ме ђу др жа ве, по сло да ва ца и син ди ка та, ко ји мо гу да прет хо де 
пар ла мен тар ном од лу чи ва њу о да тим про бле ми ма, или мо гу да те-
ку па ра лел но са од лу чи ва њем у Пар ла мен ту. Овај вид кор по ра ти-

8)  Др Јо ван Ба бић, „Дру штве на од го вор ност кор по ра ци је“, Социолошки преглед, бр. 
2/2007, стр. 448-449.

9)  М. Пе чуј лић, В. Ми лић, З. Ви да ко вић, Критичкатеоријасавременогдруштва, Бе о-
град, 1991, стр. 267.

10)  Сло бо дан ка Не до вић, Државаблагостања:идејеиполитика, Бе о град, 2005, стр. 202-
206.
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ви зма тре ба раз ли ко ва ти од фа ши стич ког кор по ра ти ви зма ко ји је 
по зна ти из прак се Му сло ли ни је ве Ита ли је или Фран ко ве Шпа ни је.

Тре ба ипак ре ћи да и по ред по ме ну те дис тан це пре ма ауто-
ри тар ном кор по ра ти ви зму, на во ди Ва со вић, ни је увек ја сно шта се 
под кор по ра тив но шћу у овом дру гом сми слу раз у ме. Ов де се по јам 
кор по ра ти ви зма ко ри сти за озна ча ва ње по рет ка у ко ме су син ди кат 
или не ка дру га со ци јал но-по ли тич ка фор ма ци ја ин кор по ри ра ни у 
про цес од лу чи ва ња и им пле мен та ци је од лу ка. Ва жна ком по нен та 
нај ве ћег бро ја схва та ња кор по ра ти ви зма је кон цепт пар ти ци па ци је 
тре дју ни о на у еко ном ском од лу чи ва њу. Мо гућ ност пар ти ци па ци је 
ве ро ват но је ве ћа уко ли ко су обим кон сул та ци ја и спо ра зу ме ва ња 
ве ћи. Ван пар ла мен тар но спо ра зу ме ва ње те че, ка ко је већ на гла ше-
но, ве ли ким де лом у три рав ни или три ви да: из ме ђу вла де и син-
ди ка та; из ме ђу вла де, син ди ка та и по сло да ва ца и из ме ђу по ли тич-
ких пар ти ја.11)

Тре ћи по јам од зна ча ја за ис тра жи ва ње је сте со ци јал на прав-
да ко ја се нај че шће из јед на ча ва с ди стри бу тив ном прав дом и од но-
си се на рас по де лу ко ри сти и те ре та у чи та вом дру штву, у сми слу 
у ко јем они про ис ти чу из нај ва жни јих дру штве них ин сти ту ци ја. 
Со ци јал на прав да се ти че пи та ња као што су ре гу ли са ње пла та и 
про фи та (та мо где про фит по сто ји), за шти та пра ва по је ди на ца пу-
тем прав ног си сте ма, ало ка ци ја ста но ва, здрав стве них услу га, со-
ци јал них да ва ња, мо гућ но сти за сти ца ње обра зо ва ња и ве шти на, 
ре кре а ци ју и слич но. Ка да је реч о „те ре ти ма“, со ци јал на прав да 
се не од но си на ка зне (ко је су пред мет ле гал не или за кон ске прав-
де), већ су за њу од зна ча ја те ре ти по пут те шких по сло ва, ло ших 
усло ва ста но ва ња и слич но. С дру ге стра не, из „ко ри сти“ се ис-
кљу чу је моћ, јер се за рас по де лу мо ћи у дру штву ко ри сте дру ги 
пој мо ви – нпр. де мо кра ти ја и власт. Но, со ци јал на прав да укљу чу је 
и та ко „не у хва тљи ве“ ко ри сти као што су углед и са мо по што ва ње, 
иако су ов де ис так ну та пр вен стве но ма те ри јал на до бра. Иако то 
ни је увек слу чај, за го вор ни ци иде је со ци јал не прав де нај че шће на-
сту па ју с по зи ци ја ега ли та ри зма. Та ква ори јен та ци ја је очи глед на 
у ра ди кал ном прин ци пу Лу ја Бла на – „од сва ко га пре ма спо соб-
но сти ма, сва ко ме пре ма по тре ба ма“ – али и у ста во ви ма ма ње ра-
ди кал них со ци јал них ре фор ма то ра. По пра ви лу, јед на ка рас по де ла 
се по ја вљу је као по чет но на че ло, а све не јед на ко сти је по треб но 
оправ да ти (нпр. раз ли чи тим по тре ба ма, не јед на ким за слу га ма или, 
пак, ра ди оп штег до бра). Мо жда нај у ти цај ни је са вре ме но схва та-
ње со ци јал не прав де из нео је Џон Ролс (Те о ри ја прав де, 1972). Он 
сма тра да сва дру штве на при мар на до бра – сло бо да и мо гућ но сти, 

11)  Др Ву чи на Ва со вић, Савременедемократије, Бе о град, 2007, стр. 269.
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при ход и бо гат ство и осно ве са мо по што ва ња – тре ба да бу ду јед-
на ко рас по де ље на, осим ка да не јед на ка рас по де ла не ког или свих 
до ба ра де лу је у при лог нај ма ње фа во ри зо ва них. Рол сов рад је по-
себ но за ни мљив јер пред ста вља вре дан по ку шај да се по ми ре зах-
те ви ин ди ви ду а ли зма и ега ли та ри зма.12) Иде ја со ци јал не прав де 
мо ра би ти за сно ва на на по сту ла ту „по зи тив не ду жно сти за сно ва-
ном на на че лу: учи ни дру ги ма оно што же лиш да те би учи не, а 
не на на че лу па сив не, не га тив не ду жност за сно ва не на со ци јал ном 
ни хи ли зму ин ди ви дуе: не чи ни оно што не же лиш те би да се чи ни. 
Са мо се до бро чин ством и ак тив ном ду жно шћу мо же оства ри ти со-
ци јал на прав да. Наш по зна ти прав ни пи сац др Ж. Пе рић, го во рио 
је да се у исто ри ји ја вља ју три ве ли ка си сте ма прав не ре гу ла ци је: 
ius ta li o nis (пра во зло чи на), пра во хри шћан ског мо ра ла (не чи ни-
ти дру ги ма зло) и пра во, од но сно ду жност, чи ни ти до бро, ко је ће 
би ти бу дућ ност пра ва“.13) Те о ри ја со ци јал не др жа ве по ку ша ва да 
ели ми ни ше сла бо сти „ли бе рал не те о ри је и да пре мо сти очи гле-
дан рас ко рак из ме ђу прав но-ап стракт не и ре ал не сло бо де. Она се 
те ме љи на очи глед ном са зна њу да за ве ћи ну гра ђа на не по сто је 
со ци јал не прет по став ке за ствар ну ре а ли за ци ју основ них пра ва. 
Сто га ова пра ва и на да ље оста ју са мо пра зне прав не фор му ле са 
ни ка квим или ми ни мал ним ре ал ним са др жа јем“.14) Прин цип со ци-
јал не др жа ве не мач ка прав на те о ри ја раз у ме у тро стру ком сми слу: 
1) као бри гу пре ма со ци јал но сла би јим де ло ви ма ста нов ни штва; 2) 
по ла зе ћи од те ко ви на др жа ве бла го ста ња у со ци јал ном оси гу ра њу 
и дру гим под руч ји ма по ку ша ва да га ран ту је, ста би ли зу је и да ље 
раз ви ја овај стан дард и 3) све за ми сли во же ље не пред ста ве о дру-
штве ном раз вит ку.15) У Европ ској Со ци јал ној По ве љи (Стра збур, 
1996) го ди не утвр ђен је ми ни мум од 30 основ них со ци јал них пра-
ва. У окви ру си сте ма Европ ске уни је се раз ми шља да се за шти та 
со ци јал них пра ва утвр ђе них Со ци јал ном по ве љом по ве ри ме ха ни-
зми ма за шти те утвр ђе ним Кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва 
и сло бо да (Европ ски суд за људ ска пра ва). Зна ча јан из вор со ци-
јал них пра ва су кон вен ци је и пре по ру ке МОР-а. Људ ска при род на 
пра ва се не мо гу оства ри ти без ре а ли за ци је со ци јал них пра ва.16)

12) Социолошкиречник, Бе о град, 2007, стр. 529.

13) Др Че до мир Бо ги ће вић, Правосоцијалнеинтеграције;Социјалнадржава;Индустриј-
скадемократија;Слободарада, Под го ри ца, 2004, стр. 15.

14) Исто, стр. 16.

15) Исто, стр. 17.

16) Исто, стр. 22.
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2. ЏОН РОЛС И ТЕ О РИ ЈА ПРАВ ДЕ  
(НЕ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ОД ЗНА ЧА ЈА ЗА PR) 

У КОР ПО РА ЦИ ЈА МА МО ДЕР НОГ ДРУ ШТВА

Де ло Џо на Рол са Те о ри ја прав де на пи са но је „с ци љем да 
из ло жи кон цеп ци ју прав де ко ја би мо гла би ти осно ва за по пра вља-
ње са вре ме ног дру штва, ко је би у исто вре ме по чи ва ло на не ким 
ци ви ли за циј ским до ме ти ма (у ка сни јем ре ви ди ра њу сво јих иде ја 
пре ци зи рао је да се од но се на де мо крат ске и еко ном ски раз ви је-
не зе мље). Он у сво јој те о риј ској кон цеп ци ји на сто ји да по ми ри 
не ке ре ви ди ра не ути ли та ри стич ке иде је са мо дер ним ли бе рал ним, 
али и с со ци јал де мо крат ским. По ја ва књи ге, без об зи ра на на ме ре 
пи сца, де лу је као јед на про грам ска плат фор ма за ре фор ме. То је 
по ве ћа ва ло и ин те рес за ову те о ри ју. Ова кви по ку ша ји ни су но-
ви, јер то пред ста вља ју и иде је др жа ве бла го ста ња на по чет ку и 
на кон Дру гог свет ског ра та. А не што слич но је на по чет ку 19. ве-
ка хтео и Џе ре ми Бен там, ко ји је за сту пао ути ли та ри стич ке иде-
је, а имао је и по ли тич ки циљ да у окви ри ма ли бе рал не др жа ве и 
прав ног си сте ма до при не се по бољ ша њу еко ном ског и по ли тич ког 
по ло жа ја он да шње рад нич ке кла се (ко ја та да у Ен гле ској ни је има-
ла пра во гла са). Има ју ћи у ви ду оквир ко ји смо ов де за да ли овом 
раз ма тра њу, нај ви ше ће нас ин те ре со ва ти ка рак тер на че ла од ко јих 
Ролс по ла зи и до ко јих за кљу ча ка и пред ло га до ла зи и ка кве су 
им пли ка ци је прак тич не по ли тич ке при ме не ње го ве етич ке те о ри је. 
Дру ги низ иде ја на ла зи мо у кон тро верз ној, али ути цај ној, књи зи 
Ро бер та Но зи ка (No zick, 1938-2002) Анар хи ја, др жа ва и уто пи ја. 
Овај рад се сма тра од го во ром на Рол со ву Те о ри ју прав де.17) На тај 
на чин, два на че ла укљу чу ју три одво је не нор ме да би се ре гу ли са ле 
ин сти ту ци је пра вед ног дру штва: нај ве ћу мо гу ћу јед на ку сло бо ду, 
пра вич ну јед на кост при ли ка и да ва ње пр вен ства нај си ро ма шни ји-
ма (на че ло раз ли ке).18)

Ди ску си је о со ци јал ној др жа ви и ди стри бу тив ној прав ди, по-
сма тра ју се и у рав ни ин ди ви ду а ли зма, ми ни мал не др жа ве, ци вил-
ног дру штва од но сно на по сту ла ти ма нео плу ра ли стич ке те о ри је 
прав де. Пре ци зни је ре че но „сре ди шње је згро са вре ме них те о ри ја 
прав де кон цен три са но је око спо ра о оправ да њу са вре ме не (со ци-
јал не) др жа ве. Овај спор се от кри ва као спор око ди стри бу тив не 
прав де, да кле, јед ног ску па прин ци па ко ји от кри ва ју од но се прав-
де, сло бо де и јед на ко сти. Три су основ не дис кур зив не стра те ги-

17) Гор да на Ву ка ди но вић, Ра ди вој Сте па нов, Теорија права 1, Пе тро ва ра дин, 2001, стр. 
471-472.

18) Исто, стр. 485.
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је ко је се кон цен три шу око ово га про бле ма: пр ву би озна чи ли као 
нео ли бе рал ну, дру гу као нео плу ра ли стич ку, тре ћу, као со ци јал ну 
те о ри ју прав де. Ове ће се три дис кур зи не стра те ги је де мон стри ра-
ти на ана ли зи ра до ва Ј. Рол са, Р. Но зи ка (R. No zick) и М. Вал це ра 
(M. Wal zer). Основ но те о риј ско је згро овог спо ра је сле де ће: опо-
нен ти со ци јал не др жа ве (нео ли бе рал на стра те ги ја) при хва та ју по-
ла зи ште да је тр жи ште а не др жа ва основ ни и је ди ни ин стру мент 
за ало ка ци ју ре сур са; то исто вре ме но зна чи да су ин ди ви ду ал не 
сло бо де очу ва не са мо он да ако не ма би ло ка кве ин тер вен ци је др-
жа ве у ало ка ци ји и ди стри бу ци ји ре сур са ко ји су на рас по ла га њу. 
У окви ру ове кон струк ци је сфе ра ци вил ног дру штва па ра лел на је 
по рет ку „ми ни мал не др жа ве“. Глав ни прин ци пи око ко јих се об-
ли ку је ова стра те ги ја су прин ци пи ин ди ви ду а ли зма, ми ни мал не 
др жа ве, ци вил ног дру штва и не га тив не сло бо де. На су прот овој те-
о риј ској шко ли, раз ви је на је нео плу ра ли стич ка др жа ва бла го ста-
ња. Ова стра те ги ја по чи ва на кри ти ци не кон тро ли са не тр жи шне 
утак ми це, кри ти ци ми ни мал не кон цеп ци је др жа ве, огра ни че но сти 
кон цеп ци је не га тив не сло бо де и на ува жа ва њу прин ци па јед на-
ко сти као сна жног ко рек тив ног прин ци па ли бе рал не кон цеп ци је 
прав де.“19)

Кључ ни кон цеп ти ко ји „от кри ва ју Рол со во скре та ње од јед не 
мо рал не ка јед ној по ли тич ко-фи ло зоф ској кон цеп ци ји прав де су: 
по ли тич ка прав да; 2) пре кла па ју ћи кон сен сус; 3) јав ни ум. да за-
кљу чи мо, сма тра ју Ма тић и По ду на вац“, три су глав на но ву ма у 
те о ри ји прав де што их Ролс да је у По ли тич ком ли бе ра ли зму: пр во, 
иде ја прав де као пра вич но сти, као ис хо ди ште сло бо де ком би но ва-
на је са иде јом пре кла па ју ћег (про жи ма ју ћег) кон сен су са ко ји је 
усме рен на про блем ста би ли те та по рет ка; дру га, раз ли ка из ме ђу 
јед но став ног и ра ци о нал ног плу ра ли зма раз ре ше на је иде јом ком-
пре хен зив них док три на; тре ће, раз ви је ни ја је схе ма по ли тич ког 
кон струк ти ви зма (про це ду ра ли зма) и из во ђе ње прав де из прак тич-
ног ра зу ма (по ли тич ка прав де)“.20)

Не га тив не па ра ме тре со ци јал не прав де сре ће мо и у де лу 
Фри дри ха фон Ха је ка ко ји ову иде ју ин тер пре ти ра као тип рас по-
де ле ко ји пре тен ду је да љу ди ма до де љу је рас по ло жи ва до бра пре-
ма ствар ним за слу га ма“,21) од но сно, пре у зи ма мо дел ли бе рал ног 
дру штва као нор му до брог со ци јал ног уре ђе ња...“ где „нор ма тив ни 

19) М. Ма тић, М. По ду на вац, Политичкисистем, Бе о град, 1994, стр. 211.

20) Исто, стр. 213.

21) др Дра ган Ла ки ће вић, „Мо дел со ци јал не прав де у уче њу Фри дри ха фон Ха је ка“, Метод
иполитика, Бе о град, 2003, стр. 197.
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мо дел со ци јал ног жи во та нај бо ље сим бо ли зи ра по јам „сло бод ног 
тр жи шта“, при то ме се не ма у ви ду уско еко ном ско зна че ње овог 
тер ми на, већ у ње го во ког ни тив но по ље зна че ња ула зи тр жи ште 
по ли тич ких про је ка та, тр жи шта иде ја, тр жи шта на уч них пред ло-
га, тр жи ште раз ли чи тих вред но сти итд.“.22) Али, на по ми ње се и 
то да тр жи шни или ли бе рал ни мо дел, бар ка ко је ски ци ран у Ха-
је ко вим де ли ма The Con sti tu tion of Li berty23) и Law, Le gi sla tion and 
Li berty, прин ци пи јел но мо же да по слу жи као узор пра вич не рас-
по де ле, од но сно као де ло твор но функ ци о ни са ње „ко му ти та тив не 
прав де“. Он де лу је на осно ву оп штих и ап стракт них пра ви ла ко ја 
оба ве зу ју све уче сни ке да по сту па ју у скла ду са ску пом из ве сних 
трај но уста но вље них прин ци па. Са ма пра ви ла ни ка да не од ре ђу ју 
је дин ки шта тре ба да чи ни, већ јој оста вља ју мак си ма лан про стор 
сло бо де из бо ра. Она пре све га обез бе ђу ју да се ја сно и пре ци зно 
од ре ди ко је по је ди нач не ства ри при па да ју не кој осо би. Ти ме што је 
при ват ни до мен за шти ћен од сва ког ар би трар ног упли та ња, ства-
ра ју се нео п ход ни усло ви да је дин ка спро во ди вла сти те вред но сти 
и свр хе. Ова пра ви ла ујед но пред ста вља ју га ран ци је да је при ват-
но вла сни штво ин ди ви дуе не што не при ко сно ве но, да га она мо же 
по вла сти тој во љи упо тре бља ва ти. Ка кву ће пред ност или ште ту 
пред у зет ник из ву ћи из свог по се да ни је пред мет ових пра ви ла“.24)

Не са мо са еко ном ске, већ и са „етич ке тач ке гле ди шта си-
стем ди стри бу тив не прав де је не пра ви чан. Пре све га за то што су 
основ ни са др жа ји жи во та ин ди ви дуе нај пре де тер ми ни са ни не чи-
јом ар би трар ном во љом. Ако је не ко на гра ђен пре ма ар би трар но 
ус по ста вље ној ска ли вред но сти, гу би се сми сао ње го ве сло бо де. 
Је дин ка ви ше не зна ко ја је де лат ност за и ста нео п ход на ње го вим 
су гра ђа ни ма, не мо гу ће је про на ћи ја сни основ за раз ли ку из ме ђу 
не чи јег успе ха и не у спе ха. Бри ше се раз ли ка из ме ђу до бре и ло ше 
про це не, из ме ђу та ле на та и осред њо сти, из ме ђу пред у зет нич ког 
ри зи ка и опор ту ни сти.“25)

До след но спро во ђе ње иде а ла со ци јал не прав де по пра ви лу 
до во ди до гло ма зне би ро крат ске др жав не тво ре ви не на јед ној стра-
ни и оси ро ма ше ног и упро па шће ног дру штва на дру гој. Че сто се 
иза па ро ле о пра вед ном дру штву кри је си стем де спот ске вла сти 
чи ја је ди на свр ха по ста је вла сти ти оп ста нак. У то име су све ме ре 

22) Исто, стр. 200.

23) Код нас пре ве де но као Поредакслободе, Гло бус, Но ви Сад, 1999 (Пре вод Или је Ву ја чи-
ћа).

24) Исто, стр. 201.

25)  Исто, стр. 208-209.
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до пу ште не, од ру и ни ра ња прав де, до оп ште де ма го ги је о со ли дар-
но сти и на ци о нал ним др жав ним ин те ре си ма. 

Прав на др жа ва у ли бе ра ли зму осла ња се на пот пу но опреч не 
прин ци пе; де ло ва ње спон та них тр жи шних про це са уз ја ке га ран-
ци је др жа ве да ће се од ре ђе на оп шта пра ви ла по што ва ти. У ствар-
но сти се овај иде ал че сто кр ши, али и уз све зло у по тре бе си стем 
ста бил ни прин ци па над жи вља ва хи ро ве по је ди на ца и гру па. У том 
сми слу ли бе рал на уто пи ја има кру ци јал ну пред ност над кон ку-
рент ским мо де ли ма: ње ни иде а ли су ве ли кој ме ри спро во дљи ви и 
ре зул та ти су у осно ви са гла сни са по чет ним пре ми са ма. То јој да је 
ви тал ност, а љу ди ма осе ћа ње ста бил но сти и про спе ри те та.26)

За ши ри, те о риј ски кон текст (пост)мо дер не, ва жна су и не-
ка но ви ја ту ма че ња Рол со ве те о ри је прав де, на при мер, из пе ра мр 
Вељ ка Ду бље ви ћа ко ји ис ти че да Ха бер мас на гла ша ва да се про-
блем „пе си ми стич ке дру штве не те о ри је мо дер не и кри зе кри тич-
ке те о ри је на ла зи у јед но стра ној кон цеп ци ји ра ци о нал но сти, ко-
ја ра ци о нал ност сво ди на ин стру мен тал ну ра ци о нал ност, и ти ме 
про ма шу је кул тур ну ди мен зи ју мо дер ни за ци је или пер спек ти ву 
жи вот ног све та у дру штве ној ди фе рен ци ја ци ји. Дру гим ре чи ма, 
ако се ра ци о нал ним сма тра ју са мо циљ но-ра ци о нал ни си стем ски 
им пе ра ти ви, и за не ма ру је ко му ни ка тив на ра ци о нал ност жи вот ног 
све та, иде је еман ци па ци је, јед на ко сти и со ли дар но сти се из о кре ћу 
у соп стве не су прот но сти. Исто та ко, кри тич ка те о ри ја мо ра про-
ћи „је зич ки обрт“ и но во уте ме ље ње у ви ду те о ри је дис кур са. Ра-
ци о нал ност би ло ко јег пи та ња се ви ше не мо же утвр ди ти пу тем 
кон сен зу са ма лог бро ја екс пе ра та, већ је са др жа на уну тар усло ва 
дис кур са у фор мал ним ка рак те ри сти ка ма про це са на осно ву ко јег 
уче сни ци за у зи ма ју тач ку гле ди шта објек тив но сти и не при стра-
сно сти. Би ло ко ја тврд ња ко ја по ла же пра во на ва ља ност мо ра би-
ти у мо гућ но сти да про ђе тест јав ног оправ да ња, од но сно јав не 
упо тре бе ума. Не сме се из гу би ти из ви да да Ха бер мас раз ли ку је 
ви ше ди мен зи ја ума или ра ци о нал но сти. Он ин си сти ра на то ме да 
се ра ци о нал но не сме сво ди ти на ин стру мен тал ну ра ци о нал ност 
(си стем ску ра ци о нал ност или функ ци о на ли стич ки ум) већ увек 
мо ра зна чи ти пу ну кон цеп ци ју ума, ко ја ува жа ва раз ли ко ва ње из-
ме ђу ин стру мен тал не и ко му ни ка тив не ра ци о нал но сти, те о риј ске 
(конг ни тив не), прак тич ке (нор ма тив не) и по и је тич ке (ева лу а тив-
не), упо тре бе и до дат них аспе ка та уну тар ових сфе ра.“27)

26) Исто, стр. 209-210.

27) Вељ ко Ду бље вић: “Фи ло зо фи ја пра ва Ји гре на Ха бер ма са“, Правниживот, бр. 4/2009, 
стр. 598-599.
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Ње го ва мул ти ди мен зи о нал на кон цеп ци ја ра ци о нал но сти се 
ис по ља ва у пре по зна ва њу раз ли чи тих фор ми са знај не ва ља но сти: 
у исти ни то сним тврд ња ма о чул ном све ту или спо ља шњој при ро-
ди, тврд ња ма ис прав но сти о на чи ну оп хо ђе ња ко ји ду гу је мо јед ни 
дру ги ма као осо ба ма у дру штве ном све ту, тврд ња ма аутен тич но-
сти о уну тра шњем све ту, те о до бром и сми сле ном жи во ту у сми-
слу оби чај но сти, и тех нич ко-праг ма тич ким тврд ња ма о при год ним 
сред стви ма за раз ли чи те ци ље ве у сми слу ефи ка сно сти и ко ри сти. 
За раз ли ку од по зи ти ви стич ке фик са ци је на исти ни то сне тврд ње у 
дис кур су, Ха бер мас не ис кљу чу је из сфе ре ум но га пи та ња прав де, 
уку са или истин ског пред ста вља ња са мог се бе. Он сма тра да су 
већ три Кан то ве кри ти ке ре ак ци ја на оса мо ста љи ва ње раз ли чи тих 
скло по ва ра ци о нал но сти, и раз два ја ње ар гу мен та ци о них фор ми 
спе ци ја ли зо ва них за објек ти ви ра ју ћу спо зна ју, мо рал но-прак тич ке 
уви де, и естет ско су ђе ње.28)

Ха бер мас сво ју кри ти ку Рол со ве по ли тич ке фи ло зо фи је 
за по чи ње „при зна њем да ње го ва „Те о ри ја прав де“ озна ча ва пре-
крет ни цу у исто ри ји прак тич ке фи ло зо фи је, јер ду го по ти ски ва-
на мо рал на пи та ња уз ди же до диг ни те та озбиљ них фи ло зоф ских 
ис тра жи ва ња. Као и Кант, Ролс до пу шта ра ци о нал ни од го вор на 
фун да мен тал но пи та ње мо рал но сти, те иако не по др жа ва прет по-
став ке тран сцен ден тал но-фи ло зоф ског за ле ђа, ну ди ин тер су бјек-
ти ви стич ку вер зи ју кан тов ског прин ци па ауто но ми је. За Рол са 
ауто но ми ја пред ста вља по што ва ње за ко на при хва тљи вих на осно-
ву јав не упо тре бе ума“.29)

Ролс се по све тио фор му ли са њу „ли бе рал не те о ри је прав де, 
као при хва тљи ви је ал тер на ти ве ути ли та ри зму. На и ме, у два де се-
том ве ку до ми нант на етич ка те о ри ју за пад ним де мо крат ским дру-
штви ма био је ути ли та ри зам у раз ли чи тим ва ри јан та ма. За Рол са 
ни је про бле ма ти чан ути ли та ри стич ки циљ нај ве ће укуп не сре ће, 
од но сно, нај ве ће рав но те же укуп ног за до вољ ства свих по је ди на-
ца. Про бле ма ти чан је не до ста так огра ни че ња, од но сно мо гућ ност 
тр го ви не жи во ти ма и сре ћом не ко ли ци не за рад укуп ног ско ра. За 
ути ли та ри зам и са ма прав да пред ста вља са мо вид ко ри сно сти и 
на чин уна пре ђе ња оп штег до бра. Гу би так сло бо де не ких ути ли та-
ри зам оправ да ва ве ћим до бром ко је ужи ва ве ћи на. За Рол са је не-
пра вед но да не ко мо же би ти пред мет по га ђа ња, или сред ство за 
оства ри ва ње дру штве них ин те ре са и ци ље ва. На Кан то вом тра гу, 

28) Ви ди: Ха бер мас, Јир ген, Постметафизичкомишљење–филозофскичланци, Бе о град-
ски круг, Бе о град, 2002; и Ed gar, An drew, Habermas–TheKeyConcepts, стр. 167.

29)  Вељ ко Ду бље вић: “Ка ко ту ма чи ти Ха бер ма со ву кри ти ку Рол со ве кон цеп ци је прав де“, 
Правниживот, бр 14, Бе о град, 2008, стр. 336.
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Ролс зах те ва да се људ ско би ће тре ти ра као свр ха, ни ка ко као пу-
ко сред ство. Услед сла бо сти ути ли тар ног на чи на ми шље ња, Ролс 
афир ми ше уго вор ни на чин ми шље ња. Сво ју те о ри ју прав де схва та 
као при мер уго вор не те о ри је.“30)

3. МО ДЕ ЛИ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ДР ЖА ВЕ  
И КОР ПО РА ТИВ НИ ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ  

У ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НОМ ПО СЛО ВА ЊУ 

По ред пој ма со ци јал не прав де, за кор по ра тив не од но се с 
јав но шћу је ва жан и кон цепт пред у зе ћа као мо дер ног при вред ног 
су бјек та. Да кле, у европ ском кон ти тен тал ном си сте му пред у зе ће 
се тре ти ра као „ин сти ту ци ја. У по слов ној по ли ти ци пред ност се 
да је очу ва њу ње го вог кон ти ну и те та. Уло га ин ди ви ду ал ног ак ци-
о на ра је ско ро без зна ча ја а у по сло ва ње су угра ђе ни и ин те ре си 
тзв. sta ke hol ders – за по сле них, др жа ве, ци вил ног дру штва. Уну тар 
пред у зе ћа по сто ји не ка вр ста парт нер ског од но са из ме ђу вла сни-
ка, упра ве и за по сле них. У ан гло а ме рич ког си сте му пред у зе ће се 
по сма тра као скуп уго во ра. Ин те ре си ак ци о на ра, sha re hol ders, има-
ју ап со лут ну пре до ми на ци ју над дру гим ин те ре си ма. Не по сто ји 
скло ност да се у по слов ној по ли ти ци пред у зе ћа узи ма ју у об зир 
дру ги ак те ри, тзв. sta ke hol ders -  др жа ва и за по сле ни. По след ње две 
де це ни је број ни фак то ри су ути ца ли да ова раз ли ка ско ро не ста не, 
тач ни је, ак ци о нар ски, sha re hol ders ка пи та ли зам је гло бал но пре ла-
дао. Две нај ве ће кон ти нен тал не еко но ми је, Фран цу ска и Не мач ка, 
чи ји си сте ми су, сва ки на свој на чин, би ли кон сти ту и са ни на прин-
ци пи ма sta ke hol ders ка пи та ли зма, су под им пе ра ти вом гло бал не 
ком пе ти тив но сти при ла го ди ле функ ци о ни са ње сво јих пред у зе ћа, 
али и чи та вог дру штва, ан гло а ме рич ком мо де лу, а из то га се из во-
ди но ви кон цепт пред у зе ћа усме рен ка би зни су и мак си ми ли за ци ји 
про фи та, та ко да је за Мил то на Фрид ма на, ис кљу чи ва од го вор ност 
пред у зе ћа да по ве ћа про фит. „Би знис би зни са је да пра ви би знис, 
тј. про фит, а не да бу де со ци јал но или по ли тич ки од го во ран“. Сли-
чан став из но си Ан дре Конт-Спон вил у књи зи „Да ли је ка пи та ли-
зам мо ра лан?: За да так пред у зе ћа ни је да ши ри сим па ти је, љу бав 
или би ло ко ја дру га осе ћа ња, пред у зе ћа има ју циљ и би ланс. Про-
фит је циљ. И ту је тач ка“.31)

Ова кон цеп ци ја со ци јал не дру штве не од го вор но сти али и 
пот пу ни је те о риј ско-еко ном ско обра зло же ње јер ка ко сма тра др 

30) Вељ ко Ду бље вић, “При ме на Рол со вих прин ци па прав де кроз пој мо ве ра ци о нал но и ра-
зло жно“, Правниживот, бр. 14, Бе о град, 2007, стр. 400-401.

31) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, Корпоративнапословнаетика, Бе о град, 2009. стр. 38.
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Ко ста Јо си фи дис, по сле рат ни си стем 'em be ded li be ra lism’ сво дио 
се на уску ве зу ме ђу на род ног еко ном ског ли бе ра ли зма с аме рич-
ким ли бе ра ли змом (и европ ском со ци јал ном де мо кра ти јом), ко ја се 
ре а ли зо ва ла по сред ством кеј нзи јан ске ма кро е ко ном ске по ли ти ке и 
др жа ве бла го ста ња. Со ци јал ни ли бе ра ли зам из ве ден је из европ-
ског кон ти нен тал ног кон цеп та кла сич ног ли бе ра ли зма, уте ме ље-
ног пр вен стве но на еко ном ском ли бе ра ли зму, уз не мо гућ ност пре-
не бре га ва ња и со ци јал них и по ли тич ких им пли ка ци ја. Тр жи ште је, 
ме ђу тим, и у окви ру овог схва та ња нео ли бе ра ли зма, кључ на ин-
сти ту ци ја мо дер них ка пи та ли стич ких дру шта ва, с об зи ром да су 
игра чи ка ко до ма ће та ко и ме ђу на род не по ли ти ке суп стан ци јал но 
за ин те ре со ва ни за при мар но обез бе ђе ње усло ва не сме та ног функ-
ци о ни са ња тр жи шта.32)

Агре сив на нео ли бе рал на хе ге мо ни ја, про мо ви са на од стра не 
тр жи шних фун да мен та ли ста (мер кант но сти Мил то на Фрид ма на) 
и прак тич них фи ло зо фи ја та че ри зма и ре га но и зма, за пра во је ус-
по ста вље на за хва љу ју ћи мул ти ди мен зи о нал ним кри зним си ту а ци-
ја ма ко је је про из во ди ла до та да шња по ли ти ка др жа ве као и на чи ну 
функ ци о ни са ња по је ди них ме ђу на род них ин сти ту ци ја (фи скал на 
кри за др жа ве, де ли мич но уру ша ва ње со ци јал ног парт нер ства или 
нео кор по ра ти ви стич ких аран жма на, по ра сту но вог про тек ци о ни-
зма пу тем не ца рин ских ба ри је ра, слом Бре тон вуд ског си сте ма тј. 
До лар ског стан дар да).33)

Исто та ко, овај аутор на во ди да се нео ли ба рал ни суп страт 
по зи ци о ни рао на че ти ри кључ на под руч ја (Cerny): 1. Сма њи ва ње 
ба ри је ра у ме ђу на род ној тр го ви ни и ка пи тал ским то ко ви ма; 2. Ре-
фор ма на ци о нал них фи нан си ја; 3. Про ме на ка рак те ра др жав не ин-
тер вен ци је, и 4. Ра сту ћа уло га при ват ног сек то ра и раз ли чи те фор-
ме ме ђу соб них ве за са јав ним сек то ром.34)

Ини ци ја ти ве за ја ча ње уло ге ЕУ у по ли ти ци со ци јал ног 
укљу чи ва ња и ње ном ин сти ту ци о на ли зо ва њу „ини ци ра не су услед 
еви дент но сти гру бе еро зи је тра ди ци о нал них осло на ца со ци јал не 
укљу че но сти (тј. сма ње ња сто пе за по сле но сти и тран зи ци ја по-
сло ва у услу жни сек тор, као и про ме не по ро дич них обра за ца, уз 
све ма ње осла ња ње на по ро ди цу уоп ште). То ком 1990-тих го ди на, 
дис курс о со ци јал ном укљу чи ва њу по стао је до ми нан тан, да би те-
ма ти ка бор бе про тив  си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти да нас 

32) др Ко ста Јо си фи дис, „Др жа ва бла го ста ња или бла го ста ње у др жа ви: аго ни ја вс агре си-
ја“, Социјалникапиталидруштвенаинтеракција, Но ви Сад, 2006, стр. 280-281.

33) Исто, стр. 281.

34) Исто, стр. 282.
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пред ста вља ла јед ну од нај зна чај ни јих став ки европ ске со ци јал не 
аген де у го то во свим др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ.

Фор мал но, не по сто ји по де ла „со ци јал них за да та ка“ из ме-
ђу Уни је и др жа ва чла ни ца, иако Уни ја по ста вља за јед нич ке ци-
ље ве  ко ји усме ра ва ју на ци о нал не со ци јал не по ли ти ке и си сте ме. 
Ме ђу тим, она не ства ра ме ха ни зме ко ји ће оја ча ти фи нан сиј ски 
основ др жа ва бла го ста ња. Да нас је основ ни ин стру мент ди фу зи-
је со ци јал не по ли ти ке ЕУ – Отво ре ни ме тод ко ор ди на ци је (ОМК). 
Он је при мар но на ме њен ори јен ти са њу по ли ти ка др жа ва чла ни ца 
и усва ја њу за јед нич ких ак ци о них окви ра за по сти за ње за јед нич-
ких ци ље ва. На тај на чин, омо гу ћу је се раз ме на нај бо љих прак си 
и уче ње из ис ку ства дру гих, док се др жа ва ма чла ни ца ма оста вља 
про стор за при ме ну спе ци фич них ме ра, сход но про бле ма ти ци из-
ра же ној у њи ма. Иако је ње го во уво ђе ње би ло мо ти ви са но пре ва-
зи ла же њем не ких не до ста та ка тра ди ци о нал но ко ри шће них за кон-
ских ин стру ме на та, не по сто ји је дин стве но ста но ви ште о ње го вој 
уни вер зал ној ко ри сти.35)

Мо дел кор по ра тив них од но са с јав но шћу фор ми ра ју се у 
за ви сно сти од мо де ла др жа ве бла го ста ња, на при мер, ли бе рал ни 
мо дел др жа ве бла го ста ња „(углав ном ан гло-сак сон ске зе мље: Ве-
ли ка Бри та ни ја, Ир ска, САД, Ка на да, Аустра ли ја и Но ви Зе ланд) 
се ка рак те ри ше ни ским ни во ом де ко мо ди фи ка ци је. Ис ти чу се ин-
ди ви ду а ли зам и сло бо де по је ди на ца, ко ји не мо гу би ти огра ни че ни 
де лат но сти ма др жа ве, а при о ри тет се да је тр жи шту, као основ ном 
ре гу ла тор ном ме ха ни зму, ме ри лу и по ка за те љу ста ту са по је ди на ца. 
Иако и у окви ру овог мо де ла по сто је из ве сне ва ри ја ци је, у осно ви 
се при хва та став да се др жав ним ин тер вен ци ја ма спу та ва ју сло бо-
де гра ђа на, и да оне ви ше шко де бла го ста њу, не го што га под сти чу. 
Узро ци и при ро да со ци јал них про бле ма ту ма че се по зи ти ви стич ки, 
сход но че му се сма тра да па жњу и ак ци је дру штва тре ба усме ри ти 
ка про ме ни по је ди на ца, а са мо де кла ра тив но и дру штва, и то на 
ни жим ни во и ма.

На су прот ли бе рал ном мо де лу др жа ве бла го ста ња, основ 
за оства ри ва ње на док на да у кор по ра ти ви стич ком мо де лу ти че се 
прет ход но упла ћи ва них со ци јал них до при но са. Ни во на кна да је 
ви сок и уоп ште но је усло вљен про цен том прет ход не за ра де, чи ме 
се та ко ђе оства ру је за др жа ва ње ко ри сни ко вог прет ход ног ста ту-
са. По што су раз ли чи ти сег мен ти си сте ма со ци јал не си гур но сти 
углав ном фун ди ра ни из за себ них из во ра, иако под ра зу ме ва ју и об у-
хва та ју и еле мент со ли дар но сти, то је основ ни из вор фи нан си ра ња 

35) На та ли ја Пе ри шић, „Европ ски со ци јал ни мо де ли“, Социјалнамисао, 1/2008, стр. 120-
121.
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упла та оба ве зних до при но са, ко ји се мо гу сма тра ти ре ла тив но ви-
со ким. Исто вре ме но, до ми нант ност ко лек тив ног со ци јал ног оси-
гу ра ња под ра зу ме ва огра ни че ну ег зи стен ци ју при ват них фон до ва 
оси гу ра ња. Стра ти фи ка ци ја у кор по ра ти ви стич ком мо де лу те жи 
одр жа ва њу тра ди ци о нал них раз ли ка на ба зи про фе си о нал ног ста-
ту са и по ла,ко је се пре ма Еспинг-Ан дер се ну, ти чу раз ли ка из ме ђу 
за по сле них и не за по сле них, у пр вом ре ду: же на, ин ва ли да, ста рих 
и омла ди не. У кор по ра ти ви стич ком мо де лу, због зах те ва син ди ка-
та да за по сле ни има ју ви со ке за ра де, мо гућ но сти за по шља ва ња за 
ма ње про дук тив ну рад ну сна гу су ма ле. Сте пен де мо ди фи ка ци је 
раз ли ку је се код оних ко ји су фор мал но за по сле ни у од но су на оне 
ко ји не ра де. Бу ду ћи да су со ци јал не на кна де до ми нант но за сно ва-
не на прет ход ном за по сле њу, тач ни је: ви си ни оства ре них за ра да 
и ду жи ни за по сле ња, гру па ци ја не за по сле них има ни зак ни во де-
ко мо ди фи ка ци је, из ме ђу оста лог и због ре ла тив но ни ских из но са 
со ци јал не по мо ћи у зе мља ма кор по ра ти ви стич ког мо де ла.36)

У по ли тич ком ми љеу Ср би је у за ви сно сти од по ли тич ке 
иде о ло ги је по ли тич ких стра на ка,37) ова про бле ма ти ка се раз ли чи-
то де фи ни ше, вред ну је и по и ма. Та ко, др То дор Ку љић сма тра да 
је „Бру тал на при ро да ли бе ра ли зма је кра јем 20. ве ка, из но ва нор-
ма ли зо ва на јер је гло ба ли зо ва ни ка пи та ли зам ра зо рио дру штве не, 
ве зе (све се мо же ку пи ти) и уве ћао по тен ци јал на си ља“,38) ма да по-
сто је и дру га чи ја схва та ња ко ја ин си сти ра ју на то ме да јед но „од 
нај бли ста ви јих до стиг ну ћа са вре ме не европ ске исто ри је је кон сти-
ту и са ње тзв. со ци јал не др жа ве“.39)

У том по гле ду се кре и ра ју и мо де ли од но са с јав но шћу ко-
ји пред ста вља ју про цес за ин те ре со ва но сти су бјек та (ор га ни за ци је 
или по је дин ца) ко је слу жи да би ути ца ло на јав но мње ње. Има-
ју ћи у ви ду на ве де не прет по став ке, по сред ством од но са са јав но-
шћу по сло ви су бјек ти у со ци јал ној др жа ви оства ру ју три основ на 
ци ља: 1. ства ра ње ми шље ња; 2. под сти чу јав ност да ми сли и 3. 
утвр ђу ју и ја ча ју већ ство ре на ми шље ња. Јед на од нај о бу хват ни-
јих де фи ни ци ја на гла ша ва да је pu blic re la ti ons стал на, дво смер на, 
стра те шки во ђе на ко му ни ка ци ја са ин тер ним и екс тер ним ци љем 
јав но сти ма ка ко би се по сти гла обо стра на ко рист.

36) др Дрен ка Ву ко вић, Социјалнасигурностисоцијалнаправда, Бе о град, 2005, стр. 24-25.

37) „Што за пра во под ра зу ме ва чи ње ни цу да се из стра нач ких тру ба и тром бо на и ДС и ДСС 
и Г17 мо гло чу ти да иду ћа вла да има би ти по све ће на со ци јал ној прав ди? То јест, да ли 
ово зна чи да је од 2000. на о ва мо у Ср би ји вла да ла со ци јал на или дру штве на не прав да?“ 
(Алек сеј Киш ју хас, „Где се де де со ци јал на прав да“, Данас, 3. јул 2008, стр. 9)

38) То дор Ку љић, „Не ста нак со ци јал не др жа ве“, Политика, 6. јул 2008, стр. 13.

39) др Не вен Цве ти ћа нин, „Вре ме за со ци јал ну др жа ву“, Данас, 15. јул 2008, стр. 8.
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4. (НЕО)ЛИ БЕ РАЛ НА ДР ЖА ВА И 
МОДЕЛИ ОД НО СА С ЈАВ НО ШЋУ

Нео ли бе ра ли зам је „за јед нич ки на зив“ за раз ли чи те со ци-
јал но-фи ло зоф ске и при вред но-по ли ти ке те о ри је/иде о ло ги је/кон-
цеп ци је. На зив и по јам во ди по ре кло од јед не гру пе ли бе ра ла ко ји 
су пред во ди ли Фри дрих Ха јек (Fri e drich Hayek), Вил хелм Роп ке 
(Wil helm Rop ke), Вал тер Ој кен  (Wal ter Euc ken). Они су на кон фе-
рен ци ји у Па ри зу 1938. раз ви ли тзв. нео ли бе рал ну кон цеп ци ју као 
са вре ме ну вер зи ју кла сич не по ли тич ке еко но ми је чи ји су сту бо ви: 
тр жи ште и по је ди нац.

У Не мач кој су пред став ни ци нео ли бе ра ли зма гру пи са ни око 
тзв. „Фрај бур шке шко ле“. Ње ни пред став ни ци су: Вал тер Ој кен, 
Франц Бом (Frany Bohm), Ханс Гро сман-Дерт (Hans Gros smann-
Do erth) и Ле о нард Микш (Le on hard Miksch). Овај пра вац ту ма чи 
нео ли бе ра ли зам као сред њи пут из ме ђу со ци ја ли зма и ка пи та ли-
зма. У Ен гле ској нео ли бе ра ли зму при па да „Лон дон ска шко ла еко-
но ми је“ са Едви ном Ка на ном (Ed win Can nan). „Чи ка шка шко ла“ (у 
САД) са Фран ком Нај том (Frank Knight) и Мил то ном Фрид ма ном 
(Mil ton Fri ed man) из ра зи ти је пред став ник нео ли бе ра ли зма. Они се 
за ла жу за сло бод но тр жи ште и ста би лан при ват ни сек тор. Као фак-
то ре де ста би ли за ци је озна ча ва ју др жав ну по ли ти ку нов ца, кре ди та 
и по ре за. Ли бе ра ли зам аустриј ске про ве ни јен ци је пред во де Лу двиг 
фон Ми зес (Lud njig von Mi ses) и Фри дрих Аугуст фон Ха јек (Fri-
e drich August von Haѕek) и он има обе леж ја „кла сич ног ли бе ра ли-
зма“ (sh.wi ki pe dia… Neo li be ra li smus).40)

Оп шти оквир (нео)ли бе ра ли зма док три не по ка зу ју да нео ли-
бе ра ли на сто је да ре а фир ми шу из вор не вред но сти гра ђан ске иде-
о ло ги је у по гле ду не сме та не сло бо де при ват ног ка пи та ли стич ког 
пред у зет ни штва, сло бо де при ват но-ка пи та ли стич ког вла сни штва и 
ини ци ја ти ве, док нео кон зер ва тив ци на сто је да пре ва зи ђу кул тур ну 
и ду хов ну кри зу  вред но сти и да осна же, пре све га, си стем кул тур-
но-ду хов не бур жо а ске мо ти ва ци је и ле ги ти ма ци је, ре а фир ми шу ћи 
тра ди ци о нал ну гра ђан ску ети ку ра да и сти ца ња, ре ли гиј ске и па-
три јар хал не вред но сти, ауто ри тет и хи је рар хи ју и слич но. Нео кон-
зер ва тив ци же ле да љу екс пан зи ју ка пи та ли зма, али без мо дер ни-
зма, од но сно без свих оних ду хов них и кул тур них ино ва ци ја ко је 
та екс пан зи ја ну жно но си са со бом и ко је ре ме те тра ди ци о нал ни 
жи вот гра ђан ске по ро ди це и кул ту ре. И још не што. Нео кон зер ва-
тив ци би же ле ли ка пи та ли зам ко ји се раз ви ја али, без еман ци па-

40)  Ра ди вој Сте па нов, Уводуполитикуиполитичкисистем, Но ви Сад, 2008, стр. 113-114.
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тор ских те жњи и већ по сто је ћих за че та ка еман ци па тор ских прак-
си, чи ји су но си лац рад нич ка кла са и но ви дру штве ни по кре ти, а 
ко је омо гу ћа ва по сто је ћи си стем бур жо а ске пар ла мен тар не де мо-
кра ти је.41)

Кејнс је сво јом а) ма кро е ко ном ском ана ли зом, б) крат ко роч-
ним прог но за ма, в) при ла го ђа ва њем про из во да а не це на на про-
мен љи ве еко ном ске усло ве и схва та њем, г) да је мо гу ћа рав но те жа 
при вре де на ни воу „рав но те жне не за по сле но сти“, до при нео „про-
ме ни по сто је ће па ра диг ме о функ ци о ни са њу тр жи шних при вре да. 
Но ва па ра диг ма пред ста вља схва та ње да кон ку рент ске си ле тр жи-
шта ни су спо соб не да при вре ду до ве ду до ста ња пу не за по сле но-
сти без од ре ђе не уло ге вла де (др жа ве). Ова но ва па ра диг ма би ће 
те о риј ска осно ва, то ком сле де ћих де це ни ја, мно гих еко но ми ста ко-
ји ће фор ми ра ти пра вац по знат као кеј нзи ја ни зам. У ме ђу вре ме ну 
с Кеј нсом се де си ло исто оно што се до го ди ло Ри кар ду, Марк су, 
Вал ра су и Мар ша лу: био је ин тер пре ти ран, по но во ту ма чен, стан-
дар ди зо ван, по јед но ста вљен, све ден на ди ја гра ме и ал тер на тив не 
ма те ма тич ке мо де ле.42)

Док три не ин тер пре ти ра не Кеј нсо вим иде ја ма раз ви ја ле су се 
то ком сле де ће три де це ни је у окви ру кеј нзи јан ског прав ца. Основ-
не ка рак те ри сти ке овог прав да су: а) да ефек тив на тра жња од ре-
ђу је ни во дру штве ног про из во да, б) да су тр жи шта не са вр ше на и 
да се не „чи сте“ пу тем це на и в) да је по ли ти ка упра вља ња тра-
жњом нео п ход на за по сти за ње пу не за по сле но сти. До ми нант на 
уло га у окви ру кеј нзи ја ни зма при па да тзв. нео кла сич ној син те зи, 
ко ја пред ста вља син те зу из ме ђу пост мар ша ли јан ске ми кро е ко ном-
ске и кеј нзи јан ске ма кро е ко ном ске ана ли зе. У осно ви нео кла сич не 
син те зе је те о ри ја од ре ђи ва ња рав но те жног на ци о нал ног до хот ка. 

Са по ја вом и раз во јем мо не та ри зма, сма тра др Ка та ри на 
Стан ко вић, за по чео је тзв. про цес ожи вља ва ња ли бе ра ли зма и нео-
кла си ци зма, од но сно оства ре ње ал тер на ти ве кеј нзи јан ској те о ри ји 
и по ли ти ци.

За (нео)ли бе рал ни мо дел кор по ра тив них ко му ни ка ци ја ва-
жне су иде је Мил то на Фрид ма на (ро ђен 1912.) про фе со ра Уни-
вер зи те та у Чи ка гу, ко ји је на ста вио тра ди ци ју Чи ка шке шко ле 
ка рак те ри стич не по очу ва њу и да љој на до град њи кван ти та тив не 
те о ри је нов ца. Уз Joh na Maynar da Keyne sa, Fri ed man је не сум њи во 

41)  др Сло бо дан ка Не до вић, Државаблагостања:идејеиполитика, Бе о град, 2005, стр. 
233-235; На ве де но пре ма: др Дра ган Су бо тић, Корпоративнапословнаполитикаиеко-
номскисистемСрбије–интеракцијаполитикеиекономије,књ.4, Бе о град, 2009, стр. 
347.

42)  Ка та ри на Стан ко вић, Економскедоктрине, Кра гу је вац, 2009, стр. 246.
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нај зна чај ни ји и нај у ти цај ни ји ма кро е ко но ми ста 20. ве ка. То ком 60-
тих го ди на про шлог ве ка Fri ed man је са сво јим са рад ни ком Mi e sel-
ma nom до ка зао да је мо не та ри стич ки мо дел при вре де био бо љи у 
пред ви ђа њу при вред них кре та ња у САД за 1961. од кеј нзи јан ског 
мо де ла. Тре ћи ве ли ки на пад на Кеј нзи ја ни зам усле дио је 1967. ка да 
је Фрид ман по стао пред сед ник Аме рич ке еко ном ске асо ци ја ци је. 
Том при ли ком об зна нио је чу ве ни рад The Ro le of Mo ne tary Po-
licy у ко ме је оспо рио кеј нзи јан ски кон цепт ду го роч не Phil lip so ve 
кри ве тј. ефи ка сно сти еко ном ске по ли ти ке у ду гом ро ку. Тај рад 
увео је кон цепт при род не сто пе не за по сле но сти (NRU) ана ло ган 
Wic ksel lo vom кон цеп ту при род не ка мат не сто пе. Фрид ма нов рад 
до ла зи од адап тив них ин фла ци о них оче ки ва ња, што омо гу ћа ва ди-
стинк ци ју ду гог и крат ког ро ка и до ка зу је не е фи ка сност ак ти ви-
стич ке еко ном ске по ли ти ке у ду гом ро ку.  У свом пре да ва њу 1970. 
на Лон дон ском уни вер зи те ту The Co un ter-Re vo lu tion in Mo ne tary 
The ory и фор мал но ис ти че по зи ци ју Мо не та ри зма у од но су на Кеј-
нзи ја ни зам, чи ме по чи ње пе ри од ин те лек ту ал не до ми на ци је Мо не-
та ри зма. Но бе ло ву на гра ду за еко но ми ју до био је 1976. го ди не и та 
чи ње ни ца пред ста вља за вр шно при зна ње Фрид ме ну и мо не та ри-
стич кој шко ли. У обра зло же њу Но бе ло вог ко ми те та сто ји: на гра да 
се до де љу је за до при нос мо не та ри стич кој те о ри ји и ста би ли за ци-
о ној еко ном ској по ли ти ци. Сво ју иде о ло шку по зи ци ју до след ног 
за ступ ни ка иде је људ ске сло бо де и сло бо де еко ном ске ак тив но сти 
из ра зио је у књи зи Ca pi ta lism and Fre e dom из 1962. 43) ка ко да ље 
на во ди Ми о мир Јак шић. Основ на на че ла за ко ја се за ла гао то ком 
чи та вог свог ин те лек ту ал ног и прак тич ног ра да мо гу се са же ти у 
сле де ће: 1. Вла да тре ба да бу де огра ни че на; ње на уло га мо ра да се 
све де на за шти ту уну тра шње и спо ља шње без бед но сти, за шти ту 
за ко на, уго во ра при ват не сво ји не и кон ку рент ског тр жи шта; 2. Моћ 
вла де тре ба да бу де дис пер зо ва на и де цен тра ли зо ва на, јер ис ку ство 
по ка зу је да вла да ко ја има пре ве ли ку моћ мо же да чи ни и ло ша, а 
не са мо до бра де ла; 3. Еко ном ске сло бо де, кон ку рент ско тр жи ште 
и при ват на сво ји на су пред у сло ви по ли тич ке сло бо де; 4. Smit ho va 
„не ви дљи ва ру ка“ ефи ка сни ја је од др жав не ин тер вен ци је; др жа ва 
тре ба да про мо ви ше при ват ни ин те рес и ин ди ви ду ал не вред но сти 
и пре фе рен ци је; 5. Пре ко мер на др жав на ин тер вен ци ја, пре на гла-
ше на фи скал на по ли ти ка, и зна чај на со ци јал на по моћ си ро ма шни-
ма, кон тра про дук тив ни су, јер сла бе при ват ну ини ци ја ти ву и до-
во де до нео п ти мал не ало ка ци је огра ни че них ре сур са. 6. При ват ни 
сек тор је по при ро ди ста би лан, а вла да тре ба да кон тро ли ше по ну-
ду нов ца и да се у еко ном ској по ли ти ци опре де ли за чвр ста пра-

43)  Ми о мир Јак шић, Савременамакроекономскамисао, Бе о град, 2001, стр. 52-53.



ДраганСуботић Корпоративниодноссјавношћууинституцијама...

227

ви ла. У по зним го ди на ма свог жи во та и ства ра ла штва Фрид ман је 
на пи сао се ри ју ра до ва о бор би про тив ин фла ци је и уло зи ста би ли-
зу ју ће мо не тар не по ли ти ке, упор но на па да ју ћи Фе де рал не ре зер ве 
САД и њи хо ву по ли ти ку че стих флук ту а ци ја нов ча не ма се. То ком 
пе ри о да тран зи ци је по чет ком 90-тих го ди на био је са вет ник не ких 
бал тич ких вла да у ве зи са тран сфор ма ци јом цен трал но-план ских 
при вре да у тр жи шне при вре де.

У том сме ру ва ља по ме ну ти да за нео(ли бе рал ни) и кон цепт 
со ци јал не др жа ве ко ме од го ва ра функ ци о на лан мо дел од но са с 
јав но шћу, чи ме се фор ми ра јав но мње ње, ин те ре сант не су по ред 
функ ци ја со ци јал не др жа ве и раз ли чи ти ре ли гиј ски по гле ди на ову 
про бле ма ти ку. Оне ути чу ка ко на циљ ну јав ност ко јој се кор по ра-
ци ја обра ћа, та ко и на су шти ну дру штве но од го вор ног по сло ва ња. 
Та ко, на при мер, у Исла му не по сто ји ин сти тут ка ма те (а до ми ни ра 
зе кат, ва ку фи, ...) а у хри шћан ству, по себ но у пра во слав ном пре-
да њу под сти че се „кон цепт со ци јал не др жа ве. У та квом си сте му, 
у обла сти со ци јал них функ ци ја, цр ква је те жи ла да по ма же и на-
до пу њу је де лат ност др жа ве“.44) Ка то лич ко пре да ње на про тив, ба-
шти не ћи на сле ђе Ав гу сти на о две др жа ве (зе маљ ској и не бе ској) 
за го ва ра кон цепт пре ма ко ме би све функ ци је со ци јал не по ли ти ке 
би ле у до ме ну Цр кве, јер је Цр ква та ко ја је спро вод ник и ту мач 
Бо жи је др жа ве.45) Али, на во ди овај аутор, „Ка то лич ка цр ква уво ди 
ко рек ти ве, ко ји ма, кроз ства ра ње со ци јал ног уче ња, на сто ји (и у 
до број ме ри уста ва) да део оба ве за из обла сти со ци јал не по ли ти ке 
пре ба ци на др жа ву, пред у зет ни ке и ци вил ни сек тор. На тај на чин 
су функ ци је со ци јал не по ли ти ке у ве ли ком оби му по ста ле и функ-
ци је со ци јал не др жа ве“.46)

Исто та ко, про те стант ски по ли тич ки при ступ „на сто ји да 
огра ни чи де ло ва ње др жав не на нај о снов ни је, ми ни мал не функ-
ци је, тзв. др жа ве-чу ва ра. Из те по тре бе ја ви ла се и спе ци фич на 
про те стант ска ар хи тек тон ска функ ци ја со ци јал не по ли ти ке ко ја 
не ги ра ње не др жав не по јав не об ли ке. Ов де се ра ди о функ ци ја ма 
со ци јал не по ли ти ке ко ји су из ме ште ни у ис кљу чи ву до бро вољ ну и 
не вла ди ну сфе ру тач но пре ци зи ра них и кон крет них ме ра со ци јал-
не за шти те“.47)

У од но су (нео)ли бе рал ног и кон цеп та со ци јал не др жа ве, у 
све тлу тран зи ци је у Ср би ји др Ду брав ка Ста јић ука зу је на по ла ри-

44) Вла дан Стан ко вић, „Функ ци је со ци јал не др жа ве у хри шћан ским по ли тич ким кон цеп ти-
ма“, Политичкаревија, бр. 2, Бе о град, 2009, стр. 35.

45) Исто, 

46) Исто, стр. 35.

47)  Исто,
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за ци ју ста во ва „из ме ђу при ста ли ца нео ли бе рал не те о ри је и знат но 
не кон хе рент ни је гру па ци је кри ти ча ра нео ли бе ра ли зма. ... За при-
пад ни ке нео ли бе рал ног дис кур са ми шље ња и сло бод ног де ло ва ња 
тр жи шних за ко ни то сти, основ ни по ка за тељ успе ха тран зи ци је је 
ства ра ње ам би јен та за тр жи шно по сло ва ње еко ном ских су бје ка-
та, а по њи хо вој оце ни, успех при ва ти за ци је“.48) Овај став ука зу је 
на мо гу ћу ре а ли за ци ју тзв. еко ном ског и по ли тич ког ли бе ра ли зма, 
по себ но ка да је реч о дру штви ма у тран зи ци ји.

У ре ла ци ји: иде ја ли бе ра ли зма и по пу ли зма, ис ти че се да 
аме рич ка ли бе рал на по ли тич ка док три на „схва та по ли тич ки плу-
ра ли зам као отво ре но бо ри ли ште дру штве них гру па и ин те ре са, а 
у прак си при кри ве ног де лу ју раз ли чи те моћ не гру пе (ло би ји, би-
ро кра ти ја и дру ге гру пе).“49) Из ових не ко ли ко исто риј ских при ме-
ра ја сно се ви ди да „ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја не са мо да ни су 
ком па ти бил ни, већ и да су у ве ли кој ме ри de fac to су прот ста вље ни. 
Све ве ћи раз вој де мо кра ти је, од но сно про ши ре ње ути ца ја „де мо-
крат ских ин сти ту ци ја“ за сно ва них на прин ци пу гла са ња ве ћи не 
(или јед но гла сно сти) ре флек ту ју се на уки да ње и пре мо шћа ва ње 
ли бе рал них огра ни ча ва ња јав ном од лу чи ва њу“.50) По сма тра ју ћи 
са аспек та свих на ве де них кри те ри ју ма зах те ва и ци ви ли за циј ских 
до стиг ну ћа, не ки ауто ри твр де да је Ср би ја да нас „на по чет ку 21. 
ве ка, уда ље ни ја од прин ци па со ци јал не прав де и со ли дар но сти и 
дру гих етич ких прин ци па, ви ше не го у мно гим прет ход ним пе ри-
о ди ма сво је исто ри је. Ви ше је же ља не го мо гућ но сти, ви ше ре чи 
не го де ла“.51) 

Од но си с јав но шћу у нео ли бе рал ном кон цеп ту др жа ве усме-
ре ном ка про фит ној еко но ми ји, су де лат ност ко ја је усме ре на на 
ви ше пра ва ца: а) раз ви ја се по се бан на чин оп хо ђе ња, ко му ни ци-
ра ња и кон так ти ра ња са куп ци ма, по слов ним парт не ри ма, б) као и 
по се бан од нос оп хо ђе ња ме ђу за по сле ни ма уну тар јед не ор га ни за-
ци је. Од но си с јав но шћу су по себ на вр ста по слов них ак тив но сти, 
ко ји се пред у зи ма ју ра ди пла ни ра ног и сми шље ног ко му ни ци ра ња, 
ус по ста вља ња и одр жа ва ња од но са са око ли ном, са ци љем да се 
ство ри про стор за по зи ти ван пу бли ци тет ор га ни за ци је, као и исту-
па ња про тив гла си на и при ча ко је се по вре ме но ја вља ју. Од но си с 

48)  Ду брав ка Ста јић, „Не по сто ја ње со ци јал ног ди ја ло га: пре и спи ти ва ње де мо крат ских ин-
сти ту ци ја на кра ју при ва ти за ци је“, Политичкаревија, бр. 2, Бе о град, 2008, стр. 591. 

49)  Ду брав ка Ста јић, „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке со ци јал не др жа ве – мо гућ но-
сти и огра ни че ња у тран зи ци ји“, Политичкаревија, бр. 2, Бе о град, 2009, стр. 15.

50)  Алек сан дар Но ва ко вић, „Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја“, Српскаполитичкамисао, бр. 4, 
Бе о град, 2009, стр. 123.

51)  Жар ко Об ра до вић, „Ср би ја – др жа ва со ци јал не прав де (устав на на че ла и прак са)“, По-
литичкаревија, бр. 1, Бе о град, 2009, стр. 220.
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јав но шћу об у хва та ју по се бан об лик кон тек ста и од но са пре ма до-
ба вља чи ма, кон ку рен ти ма, фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма, јав ним 
слу жба ма, ме ди ји ма. У по след ње вре ме ве ли ка па жња по кла ња се 
ме ди ји ма као по себ ном де лу од но са с јав но шћу. Ме ди ји пред ста-
вља ју ка нал ко му ни ци ра ња из ме ђу ор га ни за ци је и ње них циљ них 
гру па.52)

Ако се по сма тра у од но су на дру ге де ло ве ин фор ма ци о но-
ко му ни ка ци о ног си сте ма, сек тор ак тив но сти спе ци ја ли зо ван за 
од но се с јав но шћу бе ле жи у по след њих де се так го ди на нај ве ћи 
раст. Аме рич ко удру же ње за од но се с јав но шћу (PR SA) твр ди, по-
сле сво је го ди шње скуп шти не 2000. да је ди но огра ни че ње за да љи 
раз вој ове про спе ри тет не обла сти је сте не до во љан број љу ди ко ји 
уме ју да ра де овај по сао, јер тих по сло ва има све ви ше и све бо ље 
су пла ће ни.53) Осо бе ко је оба вља ју овај по сао, у да на шње вре ме су 
по зна те као струч ња ци за од но се с јав но шћу. При ли ком ан га жо-
ва ња струч ња ка за од но се с јав но шћу, кли јен ти зах те ва ју од њих 
да им обез бе де јав ну па жњу, од но сно пу бли ци тет. Пу бли ци тет је 
ква ли тет ко ји не што или не ко га чи ни ви дљи вим, дру штве но за па-
же ним и ва жним, пред ме том о ко ме се ми сли или го во ри.54) У том 
кон тек сту ја ча и уло га ма сов них ме ди ја.

За ступ ни ци аген ци ја на сто је да упра во пре ко не ког ме ди ја, 
ко ји ужи ва од ре ђе ни пу бли ци тет и по ве ре ње јав но сти, при до би ју 
нај ве ћи део јав не па жње у ко рист кли је на та ко ји су их ан га жо ва-
ли. По зна то је да се но ви нар ство још од са мих по че та ка „хра ни“ 
не га тив ним пу бли ци те том или јед но став ни је ре че но пред ност се 
да је нео че ки ва ним или дра ма тич ним по ја ва ма и до га ђа ји ма. Уко-
ли ко се ме ди ји на овај на чин оп хо де пре ма не ким осо ба ма или ор-
га ни за ци ја ма (на рав но, уко ли ко по сто ји по вод за то), та да та кве 
осо бе или ин сти ту ци је „за ра ђу ју“ не га ти ван пу бли ци тет. За то су ту 
струч ња ци за од но се с јав но шћу ко ји уме ју вр ло ве што да ме ња ју 
пер цеп ци је код љу ди. Аген ци је за од но се са јав но шћу свог кли јен-
та упо зна ју о пред ста ви и ми шље њу о ње му, ко ји већ по сто је у јав-
но сти, а за тим за јед но са кли јен том до пу њу ју или ме ња ју ту сли ку 
и пре но се је јав но сти пу тем ме ди ја. Струч ња ци за од но се с јав но-
шћу ор га ни зу ју кон фе рен ци је за штам пу, про мо ци је, те раз ли чи те 
ску по ве. Да кле, у за ви сно сти од на чи на на ко ји осва ја ју јав ну па-
жњу, ства ра се и кључ на раз ли ка из ме ђу но ви нар ства и про фе си је 
од но са с јав но шћу.

52)  На ве де но пре ма: др Дра ган Су бо тић, Функцијеменаџментаљудскимресурсимаујав-
нојуправи, Бе о град, 2009, стр. 174.

53)  М. Ра дој ко вић, Б. Стој ко вић, Информационокомуникационисистем, Бе о град, Клио, 
2004, стр. 185.

54)  Исто, стр. 186.
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Мо же мо за кљу чи ти да у по љу про фит не, нео ли бе рал не по-
слов не еко но ми је, од но си с јав но шћу под ра зу ме ва ју и укљу чу ју: 1) 
пу бли ци тет; 2) огла ша ва ње; 3) од но се са ме ди ји ма; 4) мар ке тинг; 
5) ло би ра ње; 6) при пре му ко му ни ка циј ских про је ка та; 7) ин тер но 
ко му ни ци ра ње; 8) кри зно ко му ни ци ра ње; 9) уред нич ке за дат ке; 10) 
ис тра жи ва ње јав ног мње ња (у са рад њи с аген ци ја ма за ис тра жи ва-
ње тр жи шта). Сва ка ко, укљу чу је и ло би ра ње у дво стру ком ви ду: 
као си стем крат ко роч ног и ду го роч ног ло би ра ња, од но сно, у „са-
вре ме ном све ту се раз ли ку ју две основ не вр сте тех ни ка ло би ра ња: 
ди рект но и ин ди рект но ло би ра ње“,55) и об у хва та оства ри ва ње ути-
ца ја у фа зи до но ше ња од лу ка и ти че се од но са пре ма за ко но дав ним 
и из вр шним ор га ни ма.56)

Исто та ко PR се мо же по сма тра ти као: на уч на област, про-
цес, про фе си ја, си ту а ци ја, про блем, функ ци ја упра вља ња у пред-
у зе ћу и слич но. Ко тлер по сма тра мар ке тинг као ба зич ну по слов ну 
функ ци ју ко ја по ма же све у куп ном успе ху ком па ни је. Он про ши-
ру је мар ке тинг микс еле мен те са „4П“ на „5П“ и то: про из вод, тр-
жи ште, це не, про мо ци ја, а но ви еле мен ти су по др шка (По њер) и 
од но си са јав но шћу (PR), а сви они до при но се ре а ли за ци ји ци ље ва 
мар ке тин га.57) Та ко про ши ре ни мар ке тинг кон цепт, пред у зе ће ко-
ри сти, да у сво јој стра те ги ји пу тем PR као тех ни ке, при пре ми про-
стор за но ва тр жи шта. PR се по сма тра и као еле мент ко му ни ка ци о-
ног мик са исто она ко ка ко се схва та ју и про па ган да, лич на про да ја, 
уна пре ђе ње про да је, пу бли ци тет и ди рект ни мар ке тинг. PR као 
ме наџ мент функ ци ја до при но си пла ни ра њу и ре а ли за ци ји од лу ка 
пред у зе ћа ве за них за на сту пе на тр жи шту, за ко му ни ци ра ње са јав-
но шћу и по ма же ре ша ва њу кри зних си ту а ци ја ко је зах те ва ју бр зу 
ре ак ци ју пред у зе ћа. Пре ма то ме, основ ни за да ци PR као по слов не 
функ ци је су ис тра жи ва ње тр жи шта и ин фор ми са ње јав но сти.

Са вре ме ни PR се раз вио из под функ ци је мар ке тин га по зна-
те као пу бли ци тет, од но сно тра ди ци о нал не услу ге ко ју је има ло 
из да ва ње са оп ште ња за штам пу (press re te a se) са ци љем уна пре-
ђи ва ња ве зе пред у зе ћа са ре ле вант ним фак то ром окру же ња. Од но-
се са јав но шћу у са вре ме ним пред у зе ћи ма не мо гу оба вља ти но-
ви на ри, већ је за то нео п ход но да ле ко ши ре зна ње, обра зо ва ње и 
ис ку ство из мар ке тин га, ме наџ мен та, пси хо ло ги је, ко му ни ка ци је, 
лин гви сти ке и срод них ди сци пли на. Ове спе ци фич не по сло ве да-

55) Бал ша Ка ште лан „Уло га и ме сто за ко на о ло би ра њу у по ли тич ком си сте му Ср би је“,  
Српскаполитичкамисао, бр. 3, Бе о град, 2010, стр. 142.

56) Исто, стр. 136.

57) Кotler P., PrinciplesofModernMarketing, Prin ti ce Hall In ter na ti o nal Inc., Lon don, 2004, str. 
217.
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нас оба вља ју про фе си о нал но шко ло ва ни PR ме на џе ри. Они се сво-
јим ак тив но сти ма у мар ке тинг ко му ни ци ра њу мо ра ју осла ња ти на 
про кла мо ва ну по слов ну по ли ти ку, стра те ги ју и так ти ке пред у зе ћа, 
ка ко би се по сти гао си нер гиј ски ефе кат у оства ри ва њу тр жи шних 
и по слов них ци ље ва пред у зе ћа. Ка ко се у су шти ни оства ре ни циљ 
PR ак тив но сти огле да у кре и ра њу и одр жа ва њу по слов ног ими џа, 
од но сно по зи тив не сли ке, до брог гла са (go od will – ста ту са) пред у-
зе ћа или про из во да (мар ке) у јав но сти, то је по треб но да пред у зе ће 
де фи ни ше сле де ћа основ на опре де ље ња.58)

Де лат ност од но са са јав но шћу је на шла ши ро ку при ме ну у 
свим зна чај ним обла сти ма жи во та и ра да као што су:  ин ду стри ја, 
тр го ви на, здрав ство, про све та, кул ту ра, др жав на упра ва, по ли тич-
ке ин сти ту ци је, услу жне де лат но сти и слич но. Пре ма П. Ко тле ру 
не ки до бит них сег ме на та у де лат но сти од но са са јав но шћу од зна-
ча ја и за кор по ра тив ни мо дел др жа ве, од но сно кон цепт јав них по-
ли ти ка мо гу би ти: а) од но си са штам пом (Press Re la ti ons), б) пла-
си ра ње при год них ин фор ма ци ја о спе ци фич но сти про из во да или 
про јек та (Pro duct Pu bli city), в) ко му ни ци ра ње фир ме пу тем ме ди ја 
ра ди ства ра ња по зи тив ног ими џа (Cor po ra te Com mu ni ca tion), г) ло-
би ра ње за ин те ре се фир ме (Lobbyng), д) са ве то ва ње ру ко вод ста ва 
пред у зе ћа (Con sul ting) и слич но.

Функ ци ја PR се огле да у раз ви ја њу по себ них, осо бе них кор-
по ра тив них ко му ни ка циј ских ак тив но сти, ко је тре ба да омо гу ће да 
се од ре ђе на ор га ни за ци ја схва ти и при хва ти на јав ној сце ни, да се 
о њој кре и ра по зи тив но ми шље ње, да се пре зен ти ра ју ње ни про-
из во ди или услу ге, чи ме се до при но си по ве ћа њу вред но сти ор га-
ни за ци је, ства ра јав на по др шка и при до би ја на кло ност по тро ша ча 
и дру гих циљ них гру па ко ри сни ка. У том на сто ја њу са гле да ва мо и 
од но се с ме ди ји ма као део од но са с јав но шћу и то је ста лан про цес 
пра ће ња и ана ли зе ме диј ских са др жа ја и њи хо вог ути ца ја на за нас 
ва жне гру пе љу ди и јав но мње ње уоп ште“.59)

Ме ђу стан дард не об ли ке ре а ли за ци је PR ак тив но сти у (нео)
ли бе рал ној др жа ви спа да ју: ин тер вју, са оп ште ње за штам пу, ор га-
ни зо ва ња по себ них до га ђа ја, из ве шта ји по во дом зна чај них до га ђа-
ја и ју би ле ја, при год ни об ли ци ме диј ског ин фор ми са ња јав но сти 
пво о дом успе ха у ра ду, про гра ми укљу чи ва ња у јав не ак тив но сти 
од оп штег ин те ре са, из ве шта ји о по се ти зна чај них љу ди и о ак тив-
но сти ма гру па по зна тих и ути цај них љу ди у ко рист фир ме (ло би-

58) Јо сип Су дар, Промотивнеактивности, Ин фор ма тор, За греб, 1994, стр. 147.

59) Дра ган Су бо тић, „Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу и (де)ре гу ла ци ја јав ног сек то ра у 
Ср би ји“, Српскаполитичкамисао, бр. 3, Бе о град, 2010. стр. 119.
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ра ње, ор га ни зо ва ње про мо ци ја, сту диј ска пу то ва ња, ди стри бу ци ја 
ви део ма те ри ја ла, при ре ђи ва ње из ло жби, сај мо ва и дру гих пре-
зен та ци ја, обе ло да њи ва ње по бољ ша них пе ри о дич них из ве шта ја 
о по сло ва њу, из ра да ка та ло га, ма па ви зу ел ног иден ти те та, ви део 
пред ста вља ње фир ме (жур на ла), ин тер них пу бли ка ци ја и про спек-
та, раз не PR-ма ни фе ста ци је до на тор ског и спон зор ског ка рак те ра 
и слич но. Са вре ме на те о ри ја свр ста ва све PR ак тив но сти у че ти-
ри основ не гру пе:60) 1) ак тив но сти ве за не за пу бли ци тет (при дог-
ни из ве шта ји штам пе и дру гих ме ди ја ко ји до при но се по ди за њу 
реј тин га фир ме), 2) ор га ни зво а ње по себ них до га ђа ја про грам ски 
и фи нан сиј ски по др жа них од фир ме (мо то-тр ке, ре ви јал не утак ми-
це, кул тур ни до га ђа ји...), 3) при ре ђи ва ње ко мер ци јал них ма ни фе-
ста ци ја ра ди пред ста вља ња про гра ма и про из во да: де мон стра ци ја 
упо треб них свој ста ва, да ва ње оба ве ште ња уз омо гу ћа ва ње на ру-
чи ва ња, од но сно уго ва ра ња и слич но, 4) укљу чи ва ње у јав не ак-
тив но сти ра ди по др жа ва ња ак ци ја од оп ште ко ри сти као што су: 
еко ло шке ак ци је, здрав стве на пре вен ци ја, ре ша ва ње ко му нал них 
про бле ма, од ла га ње по сле ди ца еле мен тар них не по го да и дру гих 
ка та стро фа.

За пра во, ово по ре ђе ње два мо де ла др жа ве, исти не у све тлу 
од но са с јав но шћу по ка зу је зна чај кор по ра тив них од но са с јав но-
шћу као мо гу ћем пу ту ка од го вор ној, кор по ра тив ној др жав ној и 
дру штве ној ор га ни за ци ји, што се у вре ме ну еко ном ске кри зе на шег 
до бра по ка зу је као је дан од пу те ва ње ног ско ра шњег раз ре ше ња.

Dragan Subotic

CORPORATIVE PUBLIC RELATIONS IN 
INSTITUTIONS OF (NEO)LIBERAL AND SOCIAL STATE

Summary
In the paper author wrote on corporative public relations in in-

stitutions of (neo)liberal and social states, paying special attention to 
the notion, structure and functions within theoretical-methodological 
approach in, for example, the works of Jurgen Habermas, Luckman and 
other relevant authors in this field. In a dilemma regarding (neo)liberal 
and welfare state the author supports a social welfare state model, tak-
ing into account its all positive and negative consequences. Through an 
analysis of a model of corporative public relations, the author shows 
that essentially he supports the (neo) liberal state concept, in particular 

60)  Ko tler Phi lip, PrinciplesofModernMarketing, Prin ti ce Hall In ter na ti o na Inc., Lon don, 2004, 
str. 271.



ДраганСуботић Корпоративниодноссјавношћууинституцијама...

233

the ideas of Milton Friedman and other proponents of the monetary 
school in business economy, politics and more broadly in whole soci-
ety. The corporative public relations are indeed a socio-economic and 
political indicator of possible modern state model in 21st century which 
after all, considering globalization of the world law, economy and poli-
tics, is going to be based on innovations, knowledge and communica-
tions or information society. Therefore the corporative public relations 
in the state institutions are the indicator of a social, political and eco-
nomic character of a society, especially in case of a transitional society.
Key Words: corporative public relations, state, (neo)liberal state, social wel-

fare state, politics
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Abstract
In contemporary meaning of the word, a social state (welfare 

state) implies a “state project” with inter-connected state institutions, 
legislation, political decisions and social actions aimed at favoring, pro-
tecting and developing a standard of living of majority of the citizens of 
the state, including not only the citizens who make their living as some 
employees, but also some individuals and groups (disabled persons and 
others) who are not capable of satisfying their living needs indepen-
dently and so consequently are prone to live bellow the minimum stan-
dard of living. Sociological view on the welfare state insists on present-
ing a model of organization of contemporary capitalistic societies with 
three following characteristics: 1) a mixed economy based on Keynes-
ian politics, 2) a pluralistic (mass) democracy and 3) a highly developed 
system of social security. Theoretical conceptions of “the welfare state” 
derive from two intellectual sources. Firstly, these conceptions are the 
ideas of democratic socialism, European social democracy, in particular 
“the Fabians”, the intellectual thought of the Labour Party of England. 
Their starting point is a contestation of central idea of economic liberal-
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ism and a belief that the market that is left adrift inevitably sinks into 
crisis. The exit out of the crisis, as well as economic recovery and new 
development of economy are possible only through an intervention of 
the community – the state. The other one and no less powerful guiding 
idea presents an aspiring for greater social justice and equality and a 
certain measure of social welfare for all social classes. A healthy society 
cannot be achieved without that dimension and nor real freedom, so-
cial peace and stable democracy. For “the Fabians” the state is a supra-
social class organization that fulfills the needs of a whole society. Third 
notion that is significant for this research is the notion of social justice, 
which is most often equaled with distributive justice and is related to 
allocation of benefits and burdens in whole society in sense of their 
deriving from some most important institutions in society. Social jus-
tice is related to the issue of regulation of incomes and profits (in case 
that there is some profit), protection of individuals’ rights through legal 
system, allocation of apartments, health services, social welfare, oppor-
tunities for education and skills attainment, recreation and similar. In 
this sense also the public relation models are created and they represent 
a process of a subject’s (an organization or individual’s) interest in in-
fluencing the public opinion. Taking into account the abovementioned 
postulations, with the help of the public relations activities of the sub-
jects in the welfare states are aimed at fulfilling three basic objectives: 
1) creation of opinions, 2) encouragement for the public to think and 
3) forming and strengthening of the already created opinions. One of 
the most comprehensive definitions is the one that underlines that the 
public relations are a permanent two way strategically led communica-
tion with internal and external objectives of the public for purpose of 
gaining of mutual benefit. In fact, this comparison of two models of the 
state in case of the field of public relations shows off significance of 
corporative public relations that could be as well a possible direction 
for creation of a responsible corporative state and social organization 
that in the times of contemporary economic crisis might be one of solu-
tions for its imminent resolve.
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ПРАВОСЛАВНЕЦРКВЕУСАД

Сажетак
На јед ној те ри то ри ји, или у јед ном гра ду мо же по сто ја ти са-

мо јед на епар хи ја у скла ду са пра во слав ном екли си о ло ги јом. За то 
ни је до бро да се две пра во слав не ју рис дик ци је на ђу на ис тој те-
ри то ри ји. Ова чи ње ни ца се сре ће у слу ча ју САД, Аустра ли је или 
За пад не Евро пе. Да кле, по сто ји ви ше од јед не епар хи је у јед ном 
гра ду, ко ја се по кла па са дру гом. .

Ако ис тра жу је мо по ло жај Срп ске пра во слав не цр кве са те 
тач ке гле ди шта, ми ће мо вр ло че сто на ћи да на ис тој те ри то ри ји 
по ред Срп ске пра во слав не цр кве по сто је и дру ге пра во слав не ју-
рис дик ци је. Да кле, на ис тој те ри то ри ји мо же мо на ћи грч ку, срп ску, 
бу гар ску, ру ску и дру ге пра во слав не цр кве.

С дру ге стра не Пра во слав на цр ква у Аме ри ци је осно ва на у 
ци љу да оку пи све пра во слав не вер ни ке у САД, али до са да је ус пе-
ла да оку пи са мо ма њи део пра во слав них вер ни ка. Да ле ко нај ве ћи 
део пра во слав них вер ни ка остао је ве зан за на ци о нал не цр кве, као 
што су грч ка, срп ска, бу гар ска итд. Али, с дру ге стра не, очи глед но 
је да би ова цр ква ра до да укљу чи у се бе све пра во слав не вер ни ке 
у САД.

Са те тач ке гле ди шта, ја сно је да се ин те ре си Срп ске пра-
во слав не цр кве, као и дру гих пра во слав них цр ка ва, раз ли ку ју од 
по ли ти ке Пра во слав не Цр кве у Аме ри ци
Кључ не ре чи: Срп ска пра во слав на цр ква, Је дин ство, Пра во слав на цр ква у 

Аме ри ци, На ци о нал не ју рис дик ци је, По ли тич ки ин те рес
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Јед но од нај ва жни јих пи та ња са ко ји ма се су о ча ва По ли-
ти ко ло ги ја ре ли ги је као мла да на у ка1) је сте пи та ње ор га ни за ци је 
вер ских за јед ни ца и по ли тич ке по сле ди це ко је због то га на ста ју. У 
овом тек сту ће се об ра ди ти де ло ва ње срп ске пра во слав не цр кве у 
САД и њен од нос са оста лим пра во слав ним за јед ни ца ма у тој зе-
мљи а по себ но са Пра во слав ном цр квом у Аме ри ци.

Са пр вим срп ским усе ље ни ци ма у САД до не та пра во слав на 
ве ра она ко ка ко су је не го ва ли Ср би. Пр ви до се ље ни ци Ср би сти за-
ли су у САД , пре бер лин ског кон гре са 1878, го ди не2). Пр ви за пи са-
ни и по зна ти усе ље ник у САД срп ске на род но сти био је Ђор ђе Ша-
гић. Он је ка сни је про ме нио име у Џорџ Фи шер. У САД је сти гао 
1815. ско ро пре два ве ка.3) Али пра ви ве ли ки та лас је кре нуо тек 
по сле бер лин ског кон гре са 1878. г. У ства ри, та да ма сов ни је кре ће 
ка САД пра во слав на ди ја спо ра уоп ште. Ка ко су до бер лин ског кон-
гре са је ди не не за ви сне пра во слав не др жа ве би ле Ру си ја и Грч ка 
то су грч ка и ру ска ди ја спо ра би ле нај ја че. Јер су ове две др жа ве 
је ди не мо гле да се ма сов ни је ан га жу ју у по ма га њу сво јих исе ље-
ни ка. По го то ву што је цар ска Ру си ја има ла у сво ме по се ду јед ну од 
са да шњих др жа ва САД, Аља ску. Аља ску је на и ме за 7,2 ми ли о на 
до ла ра Ру си ја про да ла САД 1867. г4). Пра во слав на цр ква у САД 
је од мах на по чет ку на ци о нал но ор га ни зо ва на. Ру ска пра во слав на 
цр ква је има ла сво ју те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју на про сто ри ма 
САД још од 18 ве ка5)

Ка ко су Ср би и Ру си ве о ма бли ски сло вен ски на ро ди. Са ја ко 
слич ним је зи ци ма ко ји се уз из ве стан на пор да ју раз у ме ти, то су 
Ср би ко ји су сти гли у САД у цр кве но-ју рис дик циј ском сми слу до-
бро вољ но при хва ти ли да бу ду под упра вом ру ских вла ди ка. Слич-
на је би ла си ту а ци ја са дру гим пра во слав ним на ро ди ма ко ји су по-
ла ко при сти за ли у САД. Они су би ра ли из ме ђу је ди но по сто је ћих 
пра во слав них ју рис дик ци ја ру ске и грч ке. Пра во слав ни Ал бан ци 
ко ји су би ли у са мој ма ти ци под ју рис дик ци јом грч ке цр кве су и 

1) Jev tic Mi ro ljub, «Po li ti cal Sci en ce and Re li gion», Po li ti ko lo gi ja re li gi je br. 1/2007 Vol. I, 
do stup no i na http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu-
me1_no1/Po li ti cal_sci en ce_and_re li gion.pdf (2.10.2010)

2) Спа со вић Ста ни мир, Исто ри ја срп ске пра во слав не цр кве у Аме ри ци и Ка на ди 1941-
1991, из да ње Ис точ ник, Епар хи је ка над ске, То рон то, Ка на да, штам па но у Бе о гра ду 
1997, стр, 1.

3) Ка ра пан џић М. Бо ри во је, Ср би и Срп ска пра во слав на цр ква у Аме ри ци и Ка на ди, Све то-
сав ска књи жев на за јед ни ца, Бе о град, 2007. стр. 37.

4) 2008 The New York Ti mes, Al ma nac, стр. 178.

5) Спа со вић, исто 



Мирољуб Јевтић Српска православна дијаспора  и јединство ...

239

у САД по сту пи ли исто и би ли у са ста ву грч ке цр кве6). Те су цр кве 
по сто ја ле у прав ном си сте му ко ји је де фи ни сан уста вом и за кон-
ском ре гу ла ти вом САД7). Та ко су се пра во слав не цр кве ши ри ле на 
те ри то ри ји САД. Ка да би ко ја од њих до сти гла од ре ђе ну број ча-
ну сна гу он да се она из два ја ла од за јед ни ца у ко ји ма је прет ход но 
би ла и фор ми ра ле би се по себ не за јед ни це. Та ко се срп ска пра во-
слав на за јед ни ца из дво ји ла из ру ске. Тај про цес ни је био кра так . 
По сле ви ше де це ниј ског функ ци о ни са ња под ју рис дик ци јом ру ске 
цр кве срп ска за јед ни ца од лу чи ла је да ис ту пи из ње и ста ви се под 
ју рис дик ци ју ми тро по ли је у Бе о гра ду. Ова је од лу ка до не та на Цр-
кве но-на род ном са бо ру 1913. г.8) Пр ви свет ски рат је омео ре а ли-
за ци ју ове иде је. По сле ра та об но вље на је срп ска па три јар ши ја са 
се ди штем у Бе о гра ду и на тај на чин знат но оја ча на и про ши ре на 
те ри то ри јал но ушла у но ву еру. Па три јарх Ди ми три је је по слао из 
Ср би је епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа да у САД оства ри иде ју 
Цр кве но на род ног са бо ра из 1913. го ди не. Под вођ ством епи ско-
па Ни ко ла ја 1921. го ди не ство ре на је Епар хи ја аме рич ко- ка над ска 
СПЦ (Срп ска пра во слав на цр ква). Њен пр ви ад ми ни стра тор био 
је до 1. но вем бра 1923. по ме ну ти епи скоп. Пр ви стал ни епи скоп 
Епар хи је аме рич ко- ка над ске СПЦ био је вла ди ка Мар да ри је Уско-
ко вић9). У та квим усло ви ма де ло ва ла је срп ска цр ква у Аме ри ци. 
На иден ти чан на чин де ло ва ле су и оста ле пра во слав не цр кве. Та ко 
да су пра во слав ни би ли по де ље ни као и про те стан ти на ви ше са мо-
стал них це ли на. Ова ква вр ста ор га ни за ци је је са ста вом од го ва ра ла 
вер ској сли ци САД. САД су ве ћин ски про те стант ска зе мља на ста-
ла на та ла си ма про те стант ске кул ту ре10). А у аме рич ком про те стан-
ти зму је по сто ја ње број них де но ми на ци ја са свим при род на ствар. 
У тим усло ви ма ка да је услед чи ње ни це да су све вер ске за јед ни це 
би ле ма њин ске и ка да је би ло нор мал но , као што је и да нас, да сва-
ки да на на ста ју но ве, до ла зак пра во слав них ни је био ни шта дру го 
до на ста нак јед не но ве за јед ни це. Та ко су се пра во слав ни ве о ма ла-
ко при ла го ди ли аме рич ком вер ском мо за и ку. И сва ка пра во слав на 
коц ки ца у том мо за и ку је де ло ва ла са мо стал но. Са мо стал ност је 

6) Јев тић Ми ро љуб, Шип та ри и ислам, Гра го мо та ји ца, Пр ња вор, 1995.

7) О то ме ка ко се вер ске за јед ни це де фи ни шу дру где, нпр. у Евро пи, по гле да ти нпр. Fle re 
Ser gej. «Re gi stra tion of Re li gi o us Com mi ni ti es in Euro pean Co un tri es», По ли ти ко ло ги ја 
ре ли ги је,  бр. 1-2010, год. IV, до ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/
ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me4_no1/7%20-%20ser gej%20fle re.pdf (3.10.2010)

8) Спа со вић, исто, стр. 2.

9) Исто

10) Јев тић Ми ро љуб, «Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System of USA», По-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  бр. 2-2007, го ди на II, до ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o-
njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me1_no2/Mi ro ljub_Jev tic.pdf (3.10.2010)
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ути ца ла да се сва ка по себ на пра во слав на за јед ни ца осе ћа ла са свим 
до бро у том ми љеу. 

 Ме ђу тим та си ту а ци ја се раз ли ку је од оно га што се сма тра ло 
уоби ча је ним и ка нон ски де фи ни са ним ка да је ор га ни за ци ја пра-
во слав не цр кве у пи та њу. Пре ма уче њу пра во слав не цр кве у јед-
ном те истом про сто ру се не мо гу на ла зи ти две ауто ке фал не пра-
во слав не цр кве. Тач ни је ре че но православнa цр ква је ор га ни зо ва на 
у епар хи је од но сно вла ди чан ства. А пре ма то ме схва та њу на јед ној 
те ри то ри ји по сто ји са мо јед на епар хи ја. Зна чи не мо же иста ули-
ца има ти два епи ско па. При то ме ет но фи ле ти зам тј. на ци о нал но 
опре де љи ва ње Цр кве ни је до зво ље но. Јер Цр ква ни је ство ре на да 
би спа ша ва ла на ци је не го ду ше. Та ко да би сви при пад ни ци пра-
во слав не цр кве на јед ном про сто ру тре ба ло да бу ду у са ста ву исте 
цр кве не ор га ни за ци је, без об зи ра ко јој на ци ји, ра си или лин гви-
стич кој гру пи при па да ју. У САД се де си ла са свим су прот на ствар. 
Ту по сто је раз ли чи те цр кве, ју рис дик ци је на ци о нал но де фи ни са не 
на истом про сто ру. Та ко да се исти де ло ви гра да, ако у њи ма жи ве 
пра во слав ни Ср би на ла зе под ју рис дик ци јом срп ске, Ру си ру ске, 
Гр ци грч ке, пра во слав ни Си риј ци ан ти о хиј ске итд цр кве. Па има-
мо си ту а ци ју да се у ра зним гра до ви ма Аме ри ке јед на по ред дру ге 
на ла зе, срп ска, грч ка, ру ска или ан ти о хиј ска пра во слав на цр ква.

Све то ути че да су пра во сла вље и пра во слав ни у Аме ри ци 
ад ми ни стра тив но раз је ди ње ни, а због ра зно ра зних раз ло га по не-
кад ве о ма че сто и же сто ко по сва ђа ни. То про ти ву ре чи сми слу пра-
во сла вља као фор ме хри шћан ства. Оно по пут са вих оста лих ре ли-
ги ја учи да су сви при пад ни ци те кон фе си је јед но те ло и јед на ду ша 
ује ди ње ни у Ве ри у Ису са Хри ста. Шта то зна чи нај бо ље се ви ди 
из јед не од де фи ни ци ја Цр кве ко ју је дао Бран ко Ци сарж ‘’Цр ква 
као прав на ин сти ту ци ја је ви дљи ва за јед ни ца љу ди, ко је спа ја јед-
но исто уче ње и за јед нич ко ве ро ва ње у Хри ста и ње го ве уста но ве 
ра ди слу же ња Бо гу чи ме се по сти же веч но спа се ње’’11). Meђутим 
то ни је ути ца ло на раз је ди ње ност. Раз је ди ње ност је би ла на на ци-
о нал ном пла ну али и ме ђу при пад ни ци ма исте на ци је и у окви ру 
исте цр кве. Као при мер за пр ви слу чај узе ће мо су коб из ме ђу пра-
во слав них Ал ба на ца и Гр ка12). А као при мер су ко ба уну тар истог 
ет нич ког кор пу са, узе ће мо при мер рас ко ла уну тар срп ске пра во-
слав не цр кве у САД и рас ко ла уну тар ру ске за јед ни це. До су ко ба 
уну тар срп ске за јед ни це до шло је 1963. го ди не ка да је део срп ске 
пра во слав не ди ја спо ре у САД од био од лу ку вр хов них цр кве них 

11)  Пе рић Дим шо, Цр кве но пра во, Прав ни фа ку ле тет Бе о град, Бе о град, 2006, стр. 17.

12)  Па на го по у лос Алек си ос, По ли тич ки зна лај де ло ва ња пра во слав не цр кве у Ал ба ни ји , 
1990-2005, док тор ска ди сер та ци ја, ФПН, Бе о град, 2009.
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вла сти да је дин стве ну епар хи ју за САД и Ка на ду по де ли на три 
епар хи је. А по вод за то би ла је чи ње ни ца да је до та да шњи епар-
хиј ски ар хи је реј Ди о ни си је Ми ли во је вић био сме њен од стра не 
цр кве них вла сти од но сно Све тог ар хи је реј ског си но да и са бо ра13). 
По сле ди це та кве чи ње ни це би ле су ве о ма озбиљ не и по Цр кву у 
САД и по цр кву у Ср би ји од но сно та да шњој Ју го сла ви ји. Срп ска 
ди ја спо ра у САД ни је ве ли ка као нпр. ир ска или ита ли јан ска, али 
ни је ни бе зна чај на у сва ком по гле ду. По го то ву сто га што мо же да 
де лу је и ме ђу оста ле пра во слав це ко ји узе ти за јед но чи не ва жан 
део аме рич ког ет нич ког и вер ског мо за и ка. Док је срп ска цр ква 
у САД би ла је дин стве на, до те 1963, над ле жни ста ре ши на Цр кве 
епар хиј ски ар хи је реј или на род ски вла ди ка имао је ду хов ну власт 
над свим оним Ср би ма ко ји су на те ри то ри ји САД се бе сма тра ли 
чла но ви ма цр кве. Те на ред бе, ко је је он из да вао, су фор мал но са мо 
цр кве не. Али је сва ко ме ко се ма ло раз у ме у људ ску при ро ду ја сно 
да ду хов ни оци има ју да ле ко ве ћу власт и да она из да ле ка пре ва зи-
ла зи ду хов не по тре бе вер ни ка. А она се , хте ли - не хте ли, ти че и 
по на ша ња вер ни ка у по ли ти ци и еко но ми ји. За то што то ни је мо гу-
ће из бе ћи. Јер чо век је це ло ви то и ком плек сно би ће. У ње го вој при-
ро ди је да бу де отац, муж или су пру га и мај ка, по ли тич ки де лат ник, 
до ма ћин али и вер ник . И сва ка од тих функ ци ја ути че јед на на дру-
гу и ни је их мо гу ће одво ји ти. За то је ин си сти ра ње на гру бом се ку-
ла ри зму не при род но и не мо гу ће.14) Ако та ко гле да мо на ствар он да 
је ја сно да је са по сто ја њем је дин стве не епар хи је , вла ди ка за ду жен 
за САД а то је у то вре ме био Ди о ни си је Ми ли во је вић имао мо гућ-
ност да бит но, а на не ке Ср бе ути че и пре суд но. Ка ко је ин те рес др-
жа ве Ср би је од но сно ко му ни стич ких вла сти та да шње Ју го сла ви је 
у чи јем је са ста ву Ср би ја би ла, би ло ва жно да кон тро ли ше срп ску 
пра во слав ну ди ја спо ру ко ја је би ла ан ти ко му ни стич ки ори јен ти са-
на. Би ло је ве о ма ва жно да на че лу аме рич ке епар хи је пра во слав не 
цр кве бу де чо век на ко га би се мо гло ути ца ти. А вла ди ка Ди о но си је 
то ни је био. Исто вре ме но од ин те ре са вла сти САД би ло је да има 
не ку цен трал ну адре су на ко ју мо же да се обра ти ако же ли да ути че 
срп ску пра во слав ну за јед ни цу. По де лом епар хи је на три од јед ном 
су се ство ри ле три адре се са ко ји ма се мо ра ло ко му ни ци ра ти. И не 
тре ба об ја шња ва ти ко ли ко то оте жа ва по сао сви ма они ма ко ји ма је 
са рад ња са срп ском пра во слав ном за јед ни цом би ла по треб на. Али 
у том мо мен ту је то, по ред цр кве них по тре ба, од го ва ра ло вла сти-

13) Ка ра пан џић, исто, стр. 158.

14) По гле да ти о то ме те му бро ја: Se cu la rism ver sus re li gion, у По ли ти ко ло ги ја ре ли-
ги је, бр. 2-2009, год. III. http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/in dex.php?op-
tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=19%3A-iii--2--2009&ca tid=8%3Aar hi va-iz da nja&Ite-
mid=9&lang=en (11.10.2010)
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ма ко му ни стич ке Ју го сла ви је јер од вла ди ке Ди о ни си ја ни су мо гли 
оче ки ва ти ни шта до бро. Ако се под се ти мо да је гру па љу ди ко ја 
се де кла ри са ла као вер ни ци чак и хте ла из вр ши атен тат на он да-
шњег дик та то ра Ју го сла ви је Јо си па Бро за , по ста је ја сно ко ли ко 
Цр ква мо же по мо ћи за ре ша ва ње нај ва жни јих про бле ма. Вла сти ма 
САД то сва ка ко ни је од го ва ра ло. Јер је вла ди ка Ди о ни си је, ко ји је 
же сто ко осу ђи вао ко му ни стич ки ре жим, по др шку за сво ју де лат-
ност мо рао да тра жи од вла сти САД. А он да је власт САД мо гла 
за то да тра жи од ре ђе не про тив-услу ге. Са да ка да се је дин стве на 
срп ска пра во слав на за јед ни ца у САД по де ли ла на три епар хи је са 
вла ди ка ма ко ји су би ли ве за ни за Бе о град, ко ри сти од то га је мо-
гла мно го ви ше да има власт из Бе о гра да не го власт САД. Слич на 
је би ла си ту а ци ја са ру ском цр квом. Део ру ске за јед ни це ко ји је 
оти шао у еми гра ци ју по сле ко му ни стич ке Ок то бар ске ре во лу ци је 
је оп ту жио цр кву у Ру си ји да је под ди рект ним ути ца јем ко му ни-
стич ких вла сти из Мо скве и од би ла је да се под чи ња ва од лу ка ма 
ко је су у Мо скви до но ше не. Та Цр ква је по зна та као за гра нич на 
Цр ква15). Ини ци ја ти ве Цр кве из Бе о гра да да ре а ли зу је сво ју иде ју 
ре зул ти ра ла је по де лом уну тар СПЦ у САД. След бе ни ци вла ди ке 
Ди о ни си ја су фор ми ра ли сво ју по себ ну цр кву ко ја ни је при зна ва-
ла цен тра лу у Бе о гра ду. Ме ћу вер ни ци ма је на стао ве ли ки рас кол. 
Они су кре ну ли у так ми че ње у из град њи број них цр ка ва ши ром 
аме рич ког кон ти нен та. Та ко да се де си ло да у не по сред ној бли зи-
ни има мо цр кву ко ја је при па да ла за јед ни ци ко ја је у је дин ству са 
цен тра лом у Бе о гра ду и цр кву ко ја при зна је вла ди ку Ди о ни си ја. 
Та по де ла је раз ви ја ла стра шне про бле ме. Љу ди су би ли у за ва ди. 
Но вац се ба цао на из град њу цр ка ва ко је ни су би ле објек тив но по-
треб не. Ду хов но ја ча ње је би ло оме те но рас кол нич ким су ко би ма . 
Али исто та ко и бор ба да се ста ње у ма ти ци про ме ни. Од све га то га 
нај ви ше ко ри сти су има ле ко му ни стич ке вла сти у Бе о гра ду. Јер је 
цр ква та мо где је би ла нај ја ча би ла по де ље на и ти ме сла би ла бор бу 
за по ли тич ке про ме не у Ср би ји од но сно Ју го сла ви ји, ко је су тре ба-
ле да ре зул ти ра ју про ме ном ауто крат ског си сте ма у де мо крат ски.

Онај део цр кве и вер ни ка ко ји је остао ве ран Све том ар хи је-
реј ском си но ду у Бе о гра ду, и ко ји је би ве ћин ски је кре нуо у од луч-
ну ак ци ју раз ви ја ња пра во слав не ду хов но сти ме ђу сво јом па ством 
и оја ча ва њу њи хо вог уну тра шњег је дин ства. Што се рас ко ла ти че 
они су чи ни ли све да се рас кол пре ва зи ђе и да се рас кол нич ки део 

15) Pre o bra zen skij Alek san dar, The Rus sian Ort ho dox Church: 10TH to 20th cen tury, Mo scow 
1988, Упо ре ди и са Sot nic hen ko Ale xan der,»Islam-Rus sian Ort ho dox Church Re la ti o nas and 
Sta te i the post Com mu nist Rus sia», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 2-2009, год. III. До ступ-
но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me3_no2/
Ana li za%203.pdf (10.10.2010)
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вра ти под окри ље па три јар ши је у Бе о гра ду. Са да је си ту а ци ја би ла 
да ле ко по вољ ни ја за те ак ци је јер су се у САД на ла зи ле три вла ди-
ке. А њи хо ва кон цен три са на де лат ност је обе ћа ва ла да успех не ће 
из о ста ти. Во ља да се је дин ство цр кве на те ри то ри ји САД и Ка на-
де оства ри је по себ но из ра же на на ван ред ном цр кве но–на род ном 
са бо ру одр жа ном ма ја ме се ца 1964 го ди не у Де тро и ту у САД. На 
овој кон фе рен ци ји до не те су ве о ма ва жне од лу ке. Оне се ти чу ка ко 
од но са уну тар пра во слав не цр кве не за јед ни це у САД та ко и од но са 
са оста лим пра во слав ним Цр ква ма на те ри то ри ји САД и хри шћан-
ским цр ква ма уоп ште. То је би ло вре ме ка да је срп ска цр ква из 
Бе о гра да од лу чи ла да при сту пи нај ва жни јој еку мен ској хри шћан-
ској ор га ни за ци ји у све ту Свет ском са ве зу цр ка ва. Исто вре ме но је 
срп ска пра во слав на за јед ни ца у САД ак тив но ра ди ла на за јед нич-
ком де ло ва њу свих пра во слав них цр ка ва ко је на те ри то ри ји САД 
по сто је. У од лу ка ма са бо ра у Де тро и ту је ја сно ис так ну то да је та-
мо шња срп ска пра во слав на цр ква чла ни ца це ло куп не пра во слав-
не за јед ни це у САД, јер је чла ни ца нај ва жни је ин сти ту ци је све у-
куп ног пра во сла вља Кон фе рен ци је пра во слав них епи ско па САД16). 
Кон фе рен ци ја пра во слав них епи ско па је прак тич но нај ва жни је те-
ло пра во слав них цр ква у САД. Пре ко ње га се оства ру је је дин ство 
пра во слав них цр ка ва на тлу САД. По ред је дин ства са пра во слав-
ни ма срп ска цр ква у САД је у Де тро и ту по твр ди ла и са рад њу са ва-
жним про те стант ским цр ква ма у САД као нпр са епи ско пал ном17)

По сле Де тро и та срп ска цр ква у САД је на ста ви ла и да и да-
ље ег зи сти ра као по де ље на, али је у исто вре ме чи ње но све што је 
би ло у мо ћи да се рас кол пре ва зи ђе. Ка да је на че ло срп ске пра во-
слав не цр кве до шао са да по кој ни па три јарх Па вле, ин тен зи тет ак-
ци ја на пре ва зи ла же њу рас ко ла је ин тен зи ви ран. На по ри су уро ди-
ли пло дом та ко да је по сле ду гих пре го во ра 23. и 24. апри ла 1991. 
го ди не до шло до са стан ка пред став ни ка две ју је рар хи ја , са јед не 
стра не пред став ни ка рас кол нич ке цр кве а са дру ге пред став ни ка 
срп ске па три јар ши је из Бе о гра да. Са ста нак је одр жан у про сто ри-
ја ма срп ске па три јар ши је у Бе о гра ду. Обе де ле га ци је су би ле у нај-
ви шем са ста ву. Па три јар шиј ску де ле га ци ју је пре во дио па три јарх 
Па вле а рас кол нич ку њен та да шњи по гла вар ми тро по лит Ири не је, 
ко ји је че лу рас кол нич ке цр кве на сле дио та да по кој ног ми тро по ли-
та Ди о ни си ја18). На са стан ку је по стиг нут до го вор да рас кол нич ка 
цр ква при зна ју рис дик ци ју па три јар ши је у Бе о гра ду и та ко по но во 

16)  Ка ра пан џић, исто, стр. 170.

17)  Исто

18)  Са па со вић, .исто, стр. 455.
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по ста не део СПЦ чи је је се ди ште у ма ти ци. Рас кол ни ци ма ко ји су 
учи ни ли тај усту пак учи ње ни су сле де ћи уступ ци од стра не па три-
јар ши је. Пре све га при зна то је по сто ја ње рас кол нич ке цр кве, ко ја 
је при хва ће на под на зи вом Но во гра ча нич ка ми тро по ли ја, при зна то 
је ру ко по ло же ње од но сно хи ро то ни ја до та да по ста вље них епи ско-
па рас кол нич ке цр кве, по сто је ћи Све ти си нод рас кол нич ке цр кве 
је при знат под на зи вом епи скоп ски са вет Но во гра ча нич ке ми тро-
по ли је19).

При зна ва ње ју рис дик ци је од ста не па три јар ши је под ра зу ме-
ва да ће од са да но ве вла ди ке Но во гра ча нич ке ми тро по ли је би ти 
би ра ни од стра не Све тог ар хи је реј ског са бо ра у Бе о гра ду али на 
пред лог Епи скоп ског са ве та Но во гра ча нич ке ми тро по ли је. Жал-
бе про тив вла ди ка до та да рас кол нич ке ми тро по ли је ре ша ва њи-
хов Са вет епи ско па, али ако се не ка стран ка жа ли , он да се жал ба 
упу ћу је Си но ду СПЦ, крај њу од лу ку до но си Ар хи је реј ски са бор 
и про тив ове од лу ке не ма ви ше пра ва жал бе.20). Ти ме се ви ди да је 
рас кол нич ка цр ква по ста ла пот пу ни део СПЦ из Бе о гра да. Та ко је 
на те ри то ри ји САД оства ре но пу но цр кве но ју рис дик циј ско је дин-
ство ме ђу при пад ни ци ма срп ске пра во слав не за јед ни це

Али ова по зи тив на чи ње ни ца за је дин ство СПЦ у Аме ри ци 
и је дин ство пра во сла вља у тој зе мљи има и јед ну не га тив ну по-
сле ди цу. Ти ме се још ви ше усло жио мо за ик пра во слав них пре ко 
Атлан ти ка. Већ је ре че но да би пре ма уче њу пра во слав не цр кве 
би ло по треб но да на јед ној те ри то ри ји по сто ји са мо је дан епи скоп, 
без об зи ра на вер ску и на ци о нал ну при пад ност, али да то ни је та ко, 
јер по сто је по себ не на ци о нал не ауто ке фал не цр кве у ис тој ули ци. 
Са да је при зна то ста ње ко је је ус по ста вље но још 1963. при ли ком 
рас ко ла да по сто је и по дво ји ца срп ских вла ди ка у ис тој ули ци па и 
ис тој стам бе ној згра ди. Од но сно да у јед ној ве ли кој згра ди по сто ји 
је дан стан ко ји при зна је ду хов ну власт но во гра ча нич ког вла ди ке, 
а од мах у су сед ном ста ну мо же да жи ви ста нар ко ји при хва та ду-
хов ну власт јед ног од вла ди ка оне три епар хи је ко је су фор ми ра не 
по сле рас ко ла. Ти ме је сли ка пра во слав не за јед ни це у САД још ви-
ше усло же на.

Да нас сли ка СПЦ у САД де лу је ова ко. Са да та мо по сто је 
сле де ће епар хи је:чи ка шко-ли бер ти вил ска, ис точ но-аме рич ка, за-
пад но-аме рич ка и но во гра ча нич ка- сред ње за пад но аме рич ка.

Ове епар хи је исто као и епар хи је дру гих пра во слав них цр ка-
ва ко је по сто је на аме рич ком кон ти нен ту су у прин ци пу на ци о нал-

19)  Исто, стр. 456.

20)  Исто
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но ор га ни зо ва не. Тач ни је ре че но до ми ни ра у на зи ви ма нај ве ћег 
бро ја њих од ре ђе ње да при па да ју по је ди ним на ци ја ма :срп ска, бу-
гар ска, ру мун ска итд. Ма да је по пра во слав ном уче њу то не при ме-
ре но, јер Исус ни је до шао на зе мљу да спа ша ва на ци је већ љу де. 
За то би су штин ски цр кве мо ра ле би ти над на ци о нал не. Уоста лом и 
СПЦ ко ја у на зи ву има при дев срп ски ни је на ци о нал на цр ква. Јер 
у свом са ста ву има и ауто ном ну Пра во слав ну охрид ску ар хи е пи-
ско пи ју. А у ње ном са ста ву до ми ни ра ју љу ди ко ји су на ци о нал но 
опре де ље ни као Ма ке дон ци. Већ је, ви ше пу та, ре че но да би на јед-
ној те ри то ри ји тре ба ло да по сто ји јед на цр кве на ор га ни за ци ја. Ка-
ко је цр кве на ор га ни за ци ја код пра во слав них би ла рас про стра ње на 
на те ри то ри ја ма по је ди них др жа ва у ко ји ма је до ми ни ра ла јед на 
на ци ја та ко се у од ре ђи ва њу те цр кве ко ри сти ла та чи ње ни ца. Оту-
да има мо срп ску, гру зин ску, ру ску итд. цр кву. У САД је као усе ље-
нич кој др жа ви то би ло друк чи је. Ни је би ло пра во слав них Аме ри-
ка на ца при фор ми ра њу др жа ве па ни је би ло ни аме рич ке 
пра во слав не цр кве. Ме ђу тим са вре ме ном код де ла пра во слав них 
усе ље ни ка, при пад ни ка пе те ше сте ге не ра ци је, раз ви јао се осе ћај 
при пад но сти САД, од но сно код њих је по че ло да пре о вла да ва осе-
ћа ње да су они Аме ри кан ци. А не ки су то и би ли с об зи ром да су 
мно ги ро ђе ни у ме шо ви тим бра ко ви ма, па се ве за са на ци ја ма по-
ре кла из гу би ла. Али су они оста ја ли пра во слав ни. У скла ду са тим 
по че ли су да при ла го ђа ва ју и цр кве ни жи вот . У слу жби је по чео да 
пре о вла да ва ен гле ски је зик и по ла ко је по че ло да се раз ви ја аме-
рич ко пра во сла вље. Као ре зул тат то га ство ре на је по себ на ‘’Пра-
во слав на цр ква у Аме ри ци’’. Ни смо слу чај но ста ви ли овај на зив 
под на вод ни ке. Јер је то ње но слу жбе но име ‘’Ort ho dox Church in 
Ame ri ca- OCA”21). Вр ло се ја сно ви ди да је са мим име ном ова цр ква 
по ка за ла да се од ри че сва ке ет нич ке ве зе и да по ку ша ва да оку пи 
све пра во слав не у САД. Да кле она дис крет но по ка зу је ам би ци ју да 
се на те ри то ри ји САД пра во слав ни ор га ни зу ју она ко као су ор га-
ни зо ва ни у дру гим зе мља ма. Да кле да прак тич но уки не по сто ја ње 
по себ них пра во слав них за јед ни ца ко је има ју ет нич ки на зив у сво-
ме име ну. Ова Цр ква чи ји је скра ће ни на зив на ен гле ском OCA је 
ауто ке фал ност до би ла 1970 го ди не22). Ова цр ква је прет ход но би ла 
у са ста ву ру ске пра во слав не па три јар ши је са се ди штем у Мо скви. 
За тра жи ла је ауто ке фал ност од мај ке цр кве. У то мо су - ак ту ко јим 
се до би ја ауто ке фал ност та да шњи ру ски па три јарх Алек сеј дру ги 
је ја сно ис та као да је си ту а ци ја у ве зи са пра во слав ни ма у САД 
про тив на уче њу пра во слав не цр кве ко ја под ра зу ме ва је дин ство а 

21)  http://www.oca.org/HSin dex.html (15.10.2010)

22)  http://www.oca.org/DOC to mos.asp?SID=12 (15.10.2010)
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не без број ју рис дик ци ја. И да упра во у том сми слу и до де љу ју 
ауто ке фал ност сво јој до та да шњој ми тро по ли ји. Из то га про из и ла-
зи на ме ра да јед ног да на, ако је то мо гу ће, сви пра во слав ни бу ду 
под ју рис дик ци јом јед не цр кве на те ри то ри ји САД. О то ме мо сков-
ски па три јар хат ка же’’ Ду ги низ го ди на Ру ска пра во слав на цр ква је 
мај чин ском љу ба вљу и бри гом пра ти ла раз во је пра во слав не цр кве 
ко ја се раз ви ја ла на аме рич ком кон ти нен ту. У по след њих не ко ли ко 
де це ни ја она је са ту гом при ме ћи ва ла не срећ ну по ја ву мно шта ва 
цр кве них ју рис дик ци ја, што је при вре ме ни фе но мен и то ни је стал-
на нор ма о то ме ка ква тре ба да бу де ка нон ска ор га ни за ци ја Пра во-
слав не цр кве у Аме ри ци, за то што је то про тив но при ро ди ка нон-
ског пра во слав ног цр кве ног је дин ства ‘’23). Из овог са свим ја сно 
про из и ла зи да је по сто ја ње по себ них на ци о нал них пра во слав них 
цр кве них ју рис дик ци ја про тив но ка но ни ма пра во слав не цр кве. И 
да се ру ска цр ква сла же да то тре ба да пре ста не. Због то га је овој 
до та да шњој ди ја це зи ру ске цр кве на аме рич ком тлу до де ље на 
ауто ке фал ност. А ка да се од ре ђи ва ло ње но име оно је вр ло сми-
шље но де фи ни са но као ‘’Пра во слав на цр ква у Аме ри ци’’ . Зна чи 
чак не, ни као Пра во слав на цр ква Аме ри ке, већ пра во слав на цр ква 
у Аме ри ци. Са ја сном на ме ром да бу де по зив на ци о нал ним ју рис-
дик ци ја ма на аме рич ком тлу да при сту пи овој цр кви. Део на ци о-
нал них ју рис дик ци ја је та ко и по сту пио. Та ко да да нас у окви ру 
OCA ег зи сти ра ју: ал бан ска, ру мун ска и бу гар ска пра во слав на за-
јед ни ца24). Али ка ко ви ди мо ту ни су мно ге дру ге пра во слав не за-
јед ни це. Та ко да иде ја о оку пља њу свих пра во слав них у окви ру 
јед не та кве цр кве оста је да ле ки иде ал. Оно што је нај ва жни је је 
чи ње ни ца, ко ја је под цр та на у то мо су о до де ли ста ту са ауто ке фал-
но сти, и ко ју је из ре кла јед на по ме сна и на ци о нал на ор га ни зо ва на 
цр ква - ру ска. А то је да је са да шња ор га ни за ци ја пра во слав них цр-
ка ва у САД су прот на од ка нон ски де фи ни са ног је дин ства пра во-
слав них, ко ја под ра зу ме ва јед ну ју рис дик ци ју на јед ној те ри то ри-
ји. То зна чи да OCA има по др шку у ка но ни ма да на не ки на чин 
зах те ва да се и оста ли пра во слав ни при кљу че ње ној ју рис дик ци ји. 
Али ка ко ви ди мо то се не де ша ва. Та ко срп ска пра во слав на цр ква 
из да на у дан ја ча сво је по зи ци је на аме рич ком кон ти нен ту и раз ви-
ја свој па ра лел ни цр кве ни жи вот. Нор мал но не чи ни то са мо срп ска 
пра во слав на цр ква не го и све оста ле пра во слав не цр кве. Основ но 

23)  Исто

24)  http://www.oca.org/CA di o ce ses.html?SID=7 (15.10.2010); O од но су Бу гар ске и пра во сла-
вља по гле да ти у Se ra fi mo va Ma ria, «Re li gi o us and Po li tics:The Ca se of Bul ga rian Ort ho dox 
Church», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1-2007, год. I, до ступ но и на http://www.po li tic-
san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me1_no1/Re li gi o us%20and%20po li-
tics%20-%20the%20ca se%20of%20bul ga rian%20or to dox%20church.pdf (14-10-2010)
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пи та ње ко је се мо же по ста ви ти је сте: шта су раз ло зи за оне мо гу ћа-
ва ње ад ми ни стра тив ног ује ди ња ва ња пра во слав них за јед ни ца у 
САД. Пре све га раз лог за то је са ма цр кве на си ту а ци ја у САД где 
не ма на ци о нал не цр кве и где су они ко ји су уте ме љи ли Аме ри ку 
до се ље ни ци из Евро пе и Афро- аме ри кан ци ор га ни зо ва ни у без-
број ма лих про те стант ских за јед ни ца. Па је вер ска рас цеп ка ност 
на не ки на чин нор мал на вер ска сли ка у САД. За тим пра во сла вље 
су до не ли при пад ни ци по је ди них на ци о нал них за јед ни ца и др жа-
ва. Пра во сла вље је сти гло у САД са ру ском вла шћу на Аља сци и 
пред ста вља ло је ру ску цар ску кру ну. Да кле Аља ска је би ла део Ру-
си је и та мо је фор ми ра на на ци о нал на цр ква Ру си је. Ка да су оста ли 
пра во слав ци сти гли и они су се ор га ни зо ва ли на исти на чин. И то 
је тра ја ло све 1970. До та да су све пра во слав не за јед ни це би ле ја-
сно ма ње или ви ше ет нич ки фор ми ра не. OCA је фор ми ра на тек 
та да и то пре све га од ру ске цр кве, па је са мим тим од свих оста лих 
би ла схва ће на као при ре пак Ру си је. Дру го пра во слав не за јед ни це 
же ле да очу ва ју свој иден ти тет. И то је је дан од глав них раз ло га 
што се и мно ги не баш ре ли ги о зни: Ср би, Гр ци, Си риј ци при кљу-
чу ју цр кви јер она чу ва њи хов на ци о нал ни иден ти тет . То им омо-
гу ћа ва ве зу са ма ти цом и уче шће у по ли ти ци и еко но ми ји ма тич-
них зе ма ља. Ка да се узме број љу ди ко ји из по је ди них зе ма ља иде 
у еми гра ци ју и ци фра де ви за ко ју они сва ке го ди не ша љу у ма ти цу 
, по ста је ја сно да ни ма тич ним зе мља ма ни је у ин те ре су да се олак-
ша де на ци о на ли за ци ја и ин те гра ци ја њи хо вих су на род ни ка у Ан-
гло а ме рич ку ма су, ко ја би се мно го лак ше од ви ја ла ка да не би по-
сто ја ле по ме сне пра во слав не цр кве у ди ја спо ри. А по себ но у та ко 
ва жној зе мљи ка кве су САД. Кад се има у ви ду да се ре ли ги ја ни-
ка ко не мо же одво ји ти од ути ца ја на еко но ми ју и по ли ти ку. Јер ре-
ли ги је су по гле ди на свет ко ји има ју сво је ста во ве и о ти ме пи та њи-
ма. Па исто та ко и пра во сла вље25).

То се по себ но ви ди у по ли ти ци. Не ма зе мље на све ту ко јој 
ни је ва жно да сво је ин те ре се што бо ље пред ста ви у САД . У том 
сми слу ско ро све зе мље фор ми ра ју сво је, ло би гру пе ко је де лу ју у 
Ва шинг то ну и у Њу јор ку где је се ди ште ОУН. За ло би ра ње је ја ко 
ва жно на ћи љу де ко ји од лич но зна ју је зик, оби ча је, љу де и ме то-
де ко ји ма се мо же оства ри ти не ки ин те рес у САД. А ди ја спо ра је 
у том сми слу ве о ма ва жна. Она је део аме рич ког ми љеа по зна је 
зе мљу, има ве зе и ако има и љу де и но вац он да је по сао упо ла оба-

25)  О од но су еко но ми је и пра во сла вља по гле да ти Ђу рић Жи во јин, «Пра во слав на ре ли ги ја 
у Ср би ји и са вре ме на нео ли бе рал на еко ном ска по ли ти ка», у По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  
бр. 1-2007, год. I, до ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi-
les/en gle ski/vo lu me1_no1/Pra vo slav na_re li gi ja_u_Sr bi ji_i_sa vre me na_neo li be ral na_eko-
nom ska_po li ti ka.pdf (16-10.2010)
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вљен. А ако би се пра во слав на ди ја спо ра уто пи ла у ‘’Пра во слав ну 
цр кву у Аме ри ци’’ ту би се мно го лак ше из гу био на ци о нал ни иден-
ти тет и про бле ми ко ји му че ма ти цу по ста ли да ле ки, не ра зу мљи ви 
а са мим тим и не до вољ ни мо тив за бор бу за ин те ре се бив ше ма ти-
це у САД. За то зе мља ма из ко јих је по те кла пра во слав на ди ја спо ра 
у САД ни ка ко ни је у ин те ре су да се она уто пи у је дин стве ну пра-
во слав ну цр кву.

Исто је слу чај са срп ском, пра во слав ном ди ја спо ром. Ако 
по гле да мо ка ко ства ри сто је он да ће нам све то би ти мно го ја сни је. 
Са да у САД по сто је че ти ри епи ско пи је ка ко смо ре кли. На че лу три 
од че ти ри су епи ско пи ко ји су ро ђе ни у ма ти ци. Са мо је јед на епи-
скоп ро ђен у Аме ри ци. То је ми тро по лит чи ка шко-ли бер твил ски 
Хри сто фор, ко ји је умро ав гу ста 201026). По сле смр ти митропoлита 
Све ти си нод из Бе о гра да је за ад ми ни стра то ра ове епар хи је име-
но вао са да шњег по гла ва ра срп ске пра во слав не цр кве па три јар ха 
Ири не ја27). Ти ме се ви ди да се из Бе о гра да пре сто ни це Ср би је кон-
тро ли ше жи вот срп ске пра во слав не ди ја спо ре у САД. Ка да би она 
би ла део Пра во слав не цр кве у Аме ри ци, епи ско пи би би ли би ра ни 
та мо и не би има ли ни ка кве ве зе са Бе о гра дом. Та ко да се од њих 
не би мо гла оче ки ва ти ни ка ква по моћ, ве ћа не го што је мо гу ћа по-
моћ од би ло ко је дру ге пра во слав не цр кве. Због то га је у Бе о гра ду 
у окви ру вла де Ср би је осно ва но и ми ни стар ство за ди ја спо ру28). То 
ми ни стар ство пре ко епар хи ја срп ске цр кве у САД одр жа ва ве зу са 
срп ским пра во слав ним исе ље ни ци ма у САД и пре ко њих мо же да 
оства ру је и ин те ре се Ср би је, оно ли ко ко ли ко је срп ска пра во слав-
на ди ја спо ра у САД ја ка.

Има ју ћи у ви ду оно што је ре че но у то мо су о ауто ке фал но-
сти Пра во слав не цр кве у Аме ри ци сви пред став ни ци пра во слав не 
ди ја спо ре, па са мим тим и срп ске у САД на сто је да оства ре иде ју 
о све пра во слав ном је дин ству на дру ги на чин, ако већ не по сто ји 
је дин стве на пра во слав на цр кве на ју рис дик ци ја. То се оства ру је на 
ни воу ‘’The Stan ding Con fe ren ce of Ca no ni cal Ort ho dox Bis hops in 
the Ame ri cas (SCO BA)’’, ‘’Стал не Кон фе рен ци је ка нон ских пра во-
слав них епи ско па Аме ри ке’’. Ова ин сти ту ци ја је осно ва на 1960. 
го ди не. Да кле де сет го ди на пре не го што је ство ре на Ауто ке фал на 
пра во слав на цр ква у Аме ри ци ство ре на је СКО БА. СКО БА се са-
ста је два пу та го ди шње и раз ма тра сва пи та ња ко ја се ти чу пра во-

26) http://www.da nas.rs/da na srs/dru stvo/pre mi nuo_mi tro po lit_hri sto for_ko va ce vic.55.
html?news_id=197494 (13.10.2010)

27) http://www.mid west me tro po li ta na te.org/in dex.php?op tion=com_con tent&task=vi-
ew&id=12&Ite mid=26 (13.10.2010)

28)  http://www.mzd.gov.rs/cyr/de fa ult.aspx (13.10.2010)
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слав ног је дин ства. Чла ни це СКО БЕ: Грч ка пра во слав на ар хи е пи-
ско пи ја Аме ри ке, Срп ска пра во слав на цр ква у Се вер ној и Ју жној 
Аме ри ци, Ру мун ска пра во слав на ар хи е пи ско пи ја у Аме ри ци, Пра-
во слав на цр ква у Аме ри ци, Пред став ни штво мо сков ске па три јар-
ши је, Ан ти о хиј ска пра во слав на ар хи е пи ско пи ја у САД, Аме рич ка 
кар пат ско-ру ска епи ско пи ја у САД, Бу гар ска ис точ но-пра во слав на 
епи ско пи ја у САД, Ка на ди и Аустра ли ји, Укра јин ска пра во слав на 
цр ква у САД и Ал бан ска пра во слав на епи ско пи ја Аме ри ке Al ba-
nian Ort ho dox Di o ce se of Ame ri ca 29).

СКО БА ка ко ви ди мо да је мо гућ ност за ства ра ње за јед нич ке 
пра во слав не по ли ти ке у САД. Са те тач ке гле ди шта ни је бе зна ча-
јан ни њен по ли ти чи ути цај. Пра во слав ни у САД, пре ма про це на ма 
из 2008-го ди не бро је око 3, 5 ми ли о на при пад ни ка. То ни је ве ли ка 
ци фра30). Али ако се под се ти мо да је Мајкл Ду ка кис пра во слав ни 
Грк на из бо ри ма 1988. био кан ди дат де мо крат ске стран ке за пред-
сед ни ка САД31) он да се ви ди да пра во слав на за јед ни ца сво јим ути-
ца јем из да ле ка пре ва зи ла зи свој број на те ри то ри ји САД. По ред 
пред сед нич ког кан ди да та, јед не од две нај ја че стран ке пра во слав-
ци су би ли на нај ви шим функ ци ја ма у САД. Та ко је Џорџ Те нет, 
био Ди рек тор Цен трал не оба ве штај не аген ци је и остао је на тој 
функ ци ји за вре ме вла да ви не два пред сед ни ка из опо зи ци о них по-
ли тич ких пар ти ја Би ла Клин то на и Џор џа Бу ша, мла ђег. Он је на 
тој функ ци ји био од 11. ју ла 1997. до 11. ју ла 2004. То је био дру ги 
нај ду жи ман дат, ко ју је не ки по је ди нац др жао у исто ри ји те слу-
жбе32).

 На осно ву све га ре че ног ви ди се да је пра во слав на срп ска 
ди ја спо ра у САД ор га ни зо ва на на сли чан на чин на ко ји су ор га ни-
зо ва не оста ле пра во слав не ју рис дик ци је у тој др жа ви. Са те тач-
ке гле ди шта она пред ста вља део це ло куп ног пра во сла вља у САД. 
Али је исто та ко и део срп ске пра во слав не цр кве чи је је се ди ште 
у ма ти ци Ср би ји . Та ква ор га ни за ци ја ко ја има дво стру ку при пад-
ност :јед ну др жа ви у ко јој жи ви а дру гу зе мљи по ре кла. Она та ко 
омо гу ћа ва да се пре ко ње мо же оства ри ва ти ба рем ма ли кул тур ни 
али и еко ном ски и по ли тич ки ути цај на САД Али исто та ко пре ко 

29)  http://www.sco ba.us/ju ris dic ti ons.htm (13.10.2010)

30)  2008, The New York Ti mes Al ma nac, стр. 410.

31)  Исто,стр. 119. О ве зи ре ли ги је и пред сед нич ке функ ци је у САД ви де ти Jev tic Mi ro ljub, 
«Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System of USA», По ли ти ко ло ги ја ре ли-
ги је,  бр. 2-2007, год. II. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/
pdf_fi les/en gle ski/vo lu me1_no2/Mi ro ljub_Jev tic.pdf (13.10.2010)

32)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ge or ge_Te net (13.10.2010)



СПМ број 4/2010, година XVII, свеска 30. стр.237-252.

250

срп ске пра во слав не ди ја спо ре и САД мо же вр ши ти ути цај не са мо 
на са му за јед ни цу у Аме ри ци не го и на зби ва ња у Ср би ји33).

MiroljubJevtic

SERBIANORTHODOXDIASPORAANDUNITY
OFTHEORTHODOXCHURCHINUSA

Summary
On one ter ri tory or in one town can exist only one di o ce se ac cor-

ding to the ort ho dox ec cle si o logy. 
Pre ci sely spe a king, it is not good for two ort ho dox ju ris dic ti ons 

to co in ci de at the sa me ter ri tory. This fact is not re spec ted in ca se of the 
USA, Austra lia or We stern Euro pe. The re fo re, the re is mo re then one 
di o ce se in one city, which co in ci des with each ot her. . 

If we per ce i ve the po si tion of Ser bian Ort ho dox Church from 
that po int of vi ew, we will very of ten find on the sa me ter ri tory Ser bian 
Ort ho dox Church along with ot her Ort ho dox ju ris dic ti ons of law fully 
re cog ni zed Ort ho dox Chur ches. So, on the sa me ter ri tory we can find 
Gre ek, Ser bian, Bul ga rian, Rus sian and ot her Ort ho dox Chur ches.

On the ot her si de OCA (Ort ho dox Church in Ame ri ca) has been 
esta blis hed in or der to gat her all Ort ho dox wor shi pers in the USA, but 
so far it has ma na ged to gat her only les ser part of Ort ho dox wor shi pers. 
By far most of Ort ho dox wor shi pers stayed con nec ted to na ti o nal chur-
ches such as Gre ek, Ser bian, Bul ga rian etc. But, on the ot her hand it is 
ob vi o us that this Church wo uld li ke to re in te gra te all Ort ho dox wor shi-
pers in the USA. 

From that po int of vi ew, it is cle ar that in te rests of Ser bian Ort-
ho dox Church, as well as ot her Ort ho dox Chur ches, are op po si te to 
po li tics of OCA(Ort ho dox Church in Ame ri ca).
Keywords: Ser bian Ort ho dox Church, Unity, Ort ho dox Church in Ame ri ca, 

na ti o nal ju ris dic tion, po li ti cal in te rest

ЛИТЕРАТУРА

Ђу рић Жи во јин, «Пра во слав на ре ли ги ја у Ср би ји и са вре ме на нео ли бе рал на 
еко ном ска по ли ти ка», у По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  бр. 1-2007, год. I.

33) Та ко је јед но вре ме за пред сед ни ка ју го сло вен ске вла де од 14. ју ла 1992–9 фе бру а ра 
1993. био иза бран Ми лан Па нић, аме рич ки др жа вља нин http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Mi-
lan_Pa ni%C4%87 (13-10.2010)



Мирољуб Јевтић Српска православна дијаспора  и јединство ...

251

Fle re Ser gej. «Re gi stra tion of Re li gi o us Com mi ni ti es in Euro pean Co un tri es», 
По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  бр. 1-2010, год. IV, до ступ но и на http://www.
po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me4_no1/7%20
-%20ser gej%20fle re.pdf (3.10.2010)

Jev tic Mi ro ljub, «Po li ti cal Sci en ce and Re li gion», Po li ti ko lo gi ja re li gi je br. 1/2007 
Vol. I, do stup no i na http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi-
les/en gle ski/vo lu me1_no1/Po li ti cal_sci en ce_and_re li gion.pdf (2.10.2010)

Јев тић Ми ро љуб, Шип та ри и ислам, Гра го мо та ји ца, Пр ња вор, 1995.
Јев тић Ми ро љуб, «Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System 

of USA», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  бр. 2-2007, го ди на II, до ступ но и на 
http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu-
me1_no2/Mi ro ljub_Jev tic.pdf (3.10.2010).

Jev tic Mi ro ljub, «Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System of 
USA», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  бр. 2-2007, год. II.

Ка ра пан џић М. Бо ри во је, Ср би и Срп ска пра во слав на цр ква у Аме ри ци и Ка-
на ди, Све то сав ска књи жев на за јед ни ца, Бе о град, 2007.

Па на го по у лос Алек си ос, По ли тич ки зна лај де ло ва ња пра во слав не цр кве у Ал-
ба ни ји , 1990-2005, док тор ска ди сер та ци ја, ФПН, Бе о град, 2009.

Пе рић Дим шо, Цр кве но пра во, Прав ни фа ку ле тет Бе о град, Бе о град, 2006.
Pre o bra zen skij Alek san dar, The Rus sian Ort ho dox Church: 10TH to 20th cen tury, 

Mo scow 1988.
Спа со вић Ста ни мир, Исто ри ја срп ске пра во слав не цр кве у Аме ри ци и Ка на ди 

1941-1991, из да ње Ис точ ник, Епар хи је ка над ске, То рон то, Ка на да, штам-
па но у Бе о гра ду 1997.

Se cu la rism ver sus re li gion, у По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 2-2009, год. III. 
http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/in dex.php?op tion=com_con-
tent&vi ew=ar tic le&id=19%3A-iii--2--2009&ca tid=8%3Aar hi va-iz da nja&Ite-
mid=9&lang=en (11.10.2010)

Se ra fi mo va Ma ria, «Re li gi o us and Po li tics:The Ca se of Bul ga rian Ort ho dox 
Church», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1-2007, год. I.

2008 The New York Ti mes, Al ma nac.



СПМ број 4/2010, година XVII, свеска 30. стр.237-252.

252



УДК: 316.722+165.75
Примљено:  18. октобра 2010.
Прихваћено: 25. новембра 2010.
Прегледни рад

Српска политичка мисао 
број 4/2010.

год. 17. vol. 30.
стр. 253-272.

253

ЖељкоСимић
Београд

ЛЕВИ-СТРОСИЗМЕЂУ
МЕТОДОЛОГИЈЕИОНТОЛОГИЈЕ

Сажетак
Овим ра дом аутор по ку ша ва да ука же на те о риј ску па ра док-

сал ност Ле ви-Стро со вог раз у ђе ног и обим ног ми са о ног опу са. Ана ло-
шким пре но сом ме то де лин гви стич ке ге не ра тив не хи је рар хич но сти ро до-
на чел ник ан тро по ло шког струк ту ра ли зма ус пео је да по ка же ка ко је 
не мо гу ће раз у ме ти би ло ко ји сег мент бив ство ва ња „при ми тив них“ 
за јед ни ца уко ли ко се не пре ста но не ма у ви ду да ми са о но-прак се о-
ло шким то та ли те том вла да је дан ме та кон цепт, ко јим се ста би ли зу је њи хов 
он то ло шки ста тус. Али, про ши ри ва њем ме то до ло шких ин ге рен ци ја Ле-
ви-Строс је ап со лу ти зо вао ме то ду до ни воа на ко јем упра во она, ме то да, 
по ста је не са мо ну жни ме ри тум сва ке исти не о чо ве ко вој пси хи и ње го вој 
со ци јал ној сре ди ни, већ и ње но „ен те ле хиј ско“ оства ре ње. Упра во у тој 
стра те ги ји аутор уоча ва скри ве ну Ле ви-Стро со ву по тре бу да уни вер зал не 
уви де струк ту ра ли стич ког по ступ ка пре и на чи у дог ме, ко је је не мо-
гу ће под врг ну ти на уч ној про ве ри. Ова скло ност Ле ви-Стро са мо же се, 
пре ма ауто ро вој ана ли зи, нај прег нант ни је ра за бра ти у ње го вом по ку ша ју 
да фик си ра је дан де су бјек ти ви зо ва ни свет чи ји се ге не ра тор зна чењ-
ских ути са ка на ла зи у струк ту ри са ним про це ду ра ма дру штве ног 
ути ца ја, а из ко јег је ис кљу че на сва ка пер со нал на до жи вљај ност. 
Кључ не ре чи: ме то да, епи сте ма, он то ло ги ја, струк ту ра, ра ци о цен три-

зам, со ци јал ни обра сци и де су бјек ти ви за ци ја.
У ре фе рент ној ли те ра ту ри, као што је по зна то, сма тра се 

оп ште при хва ће ним да је ме ђу ин те лек ту ал ним ве ли ка ни ма мо-
дер ни те та упра во Ле ви-Строс онај ко ји ни ка да ни је од сту пио од 
по сту ла та, ре ци мо та ко, „ор то док сног“ струк ту ра ли зма - при че му 
се „ор то док си ја“ пре ћут но ве зу је за стрикт но ме то до ло шко и ин-
тер пре та тив но пра ће ње ста во ва Со сир-Ја коб со но ве лин гви сти ке.
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Већ и сам по се би овај став сма тра мо спор ним, и уско ро ће-
мо се по за ба ви ти оним што на ла зи мо да се от кри ва као има нент-
на па ра док сал ност Ле ви-Стро со вих на ла за и то оног ча са ка да свим
њиховимимплицитнимпоукамаиодјецима(а не са мо они ма ко ји се 
ти чу успе шно сти изо ло ва не ме то до ло шке при ме не) по ку ша мо да 
на ђе мо ме сто у стро го ру бри ци ра ном и де фи ни са ном окви ру „иза-
ма“ за пад не ми сли. Ва жни је од те па ра док сал но сти (али и, ви де ће-
мо, као ре ва ло ри зо ва ни агенс нај те шње по ве зан с њо ме) је сте о оно 
што по чи ва у чи ње ни ци да нас је сре ди шња иде ја овог ра да до ве ла 
до тле да у струк ту ра ци ју-у-деј ству (јер је за про блем устрој ства 
лич но сти сва ка дру га чи ја тек пу ки ап стракт) пре ви ди мо „тек сту-
ру“ не го „скрип ту ру“, он да ка да јој тра жи мо зна че ње и по тен ци јал 
за раз у ме ва ње функ ци о ни са ња људ ске пси хе.

И још не што мо же би ти чуд но. На и ме, у од но су на јед но 
пи та ње ко је се као кри тич ко већ одав но уте ме љи ло у од но су на 
Ле ви-Стро со во де ло - а оно гла си: ко ли ко је оправ да но из во ди ти 
без о стат не ме то до ло шке тран сла ци је из до ме на лин гви сти ке у до-
мен дру штве не ре ал но сти, од но сно, ни је ли не ми нов но по треб но 
из ве сти зна чај но редукционистичко одстрањивањечи ње ни ца да 
би се сло же ност со ци јал не прак се при ка за ла као илу стра ци ја ма-
те ма тич ки пре ци зних јед на чи на - ми смо скло ни да Ле ви-Стро са 
бранимо.Раз лог и за овај став чи ни нам се ја сним: пра вил ност 
сим бо лич ког ком по но ва ња и ин тен ци о нал но- ши фри ра них од но са 
и по на ша ња уну тар дру штва уоп ште ни је спор на, на про сто за то 
што ни је спо ран ни во на ко ји се од но си Ле ви-Стро со ва ела бо ра ци-
ја. Да струк ту ри са ност (и ка ква) по сто ји и око нас, у на шем све ту, 
по дроб но смо са зна ли и од дру гих ми сли ла ца, на по се од Фу коа!

Људ ско дру штво, то се чи ни нео спор но, у од но су на по је дин-
ца функ ци о ни ше као сво је вр стан протетичкиси стем. Ле ви-Строс 
уоп ште не по ри че и убе дљи во по ка зу је да су те си стем ске „про те-
зе“ ра зно вр сне (у по ре ђе њу из ме ђу при ми тив них и ци ви ли зо ва них 
дру шта ва), иако им је систематичностза јед нич ка. Али, уко ли ко 
су те про те зе раз ли чи те иу свом фор ма тив ном по врат ном ефек ту 
на по је дин ца и на њи хо во вла сти то уоб ли чу ју ће дру штво, ни је нам 
ја сно за што се не по ста вља сле де ће пи та ње: ко ји је он да интрин-
сичкираз лог да јед на кул ту ра про из во ди јед ну, а дру га ефек тив но 
и про спек тив но са свим раз ли чи ту си стем ску атри бу тив ну мре жу 
по жељ них свој ста ва? Да је Ле ви-Строс то пи та ње уоп ште по ста-
вио, и то пре ко свог пре ћут ног са гла ша ва ња са кан тов ском апри ор-
но шћу струк ту ри шу ћи мо ћи чо ве ко вог мен тал ног скло па - тек би 
то био ни во упи та но сти у ко јем би смо са овим ауто ром мо гли да 
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по ле ми ше мо; али он у та квом ни воу, баш као ни по ме ну ти Фу ко, 
ни је упи та но шћу уче ство вао1.

Одав но је већ утвр ђе но да је глав ни ток за пад не ми сли на про-
сто за ра жен фун да мен тал ним то ком ра ци о цен три зма ко ји мо дус 
две ин ве сти ци је струк ту ри са но сти од го вор не за уоб ли че ње основ-
не сли ке ствар но сти мо дер ног за пад ног чо ве ка - то су струк ту ра 
ум не ка те го ри за ци је ре а ли те та (са ап со лу ти зо ва ном ego-co gi to 
цен тра ци јом) и „епи стем ска“ струк ту ра (вр сте и пра ва ца по сре до-
ва но сти зна ња) со ци јал них ре ла ци ја (у зна че њу за чи је „ар хе о-
ло шко“ од го не та ње ду гу је мо Фу коу) - схва та као универзалну.И 
упра во ту се ука зу је побочналинијана ко јој Ле ви-Строс укупним
дигнитетомсво јих спе ци ја ли стич ких на ла за под ри ва на по је ди не 
прав це и шко ле фи ло зоф ске ми сли (од ко јих јед ној пред ста вља ко-
ри феј ску фи гу ру), не го сво је вр сни им пли цит ни ра су ђу ју ћи ет но-
цен три зам ко ји за хва та ни во ет но цен три зма ду бљи од оног (вре ме-
ном већ по пу лар но по зна тог) на ко јем се обе сна жу је пре зир пре ма 
„ди вљој ми сли“. (Јер тек тај ни во о ко јем го во ри мо чинимогућним
да уоп ште и до ђе до то ли ког по јав ног раз ли ко ва ња из ме ђу „ди вље“ 
и „ци ви ли зо ва не“ ми сли). Нас, пре ма то ме, за ни ма упра во то шта 
је и ко ли ко Ле ви-Строс посредноучи нио да нас овла сти да упра во 
за тај ни во за тра жи мо пра во рас пра ве.1)

Уто ли ко ће на ше раз ма тра ње Ле ви-Стро со вих на ла за још 
ма ње но у слу ча ју дру гих ауто ра осе ћа ти дуг уоби ча је ној и сва ка ко 
ве о ма ис црп но пре тре се ној стра ни ње го вих при мар них оства ре ња. 
За по тре бе овог ра да све њих мо же мо са же ти у го то во оп ште по зна-
те став ке - из ме ђу оста лог и за то што је ого ље ни прин цип струк-
ту ра ли зма, то јест при ме на ин ва ри јант не мре же ва ри ја бил них ди-
стинк тив них озна чи те ља ко ји на се би но се то та ли тет зна чењ ске 
ка те го ри је, у по гле ду ет но ло шке гра ђе мно го ма ње дис кур зив не 
не го ис тра жи вач ке при ро де. Да кле, са мо да би смо оду жи ли по тре-
бу за окви ром, по но ви мо да је Ле ви-Строс у сво јим пр вим ра до-
ви ма на да све до ка зи вао ка ко у при ми тив ним дру штви ма, упр кос 
огром ној по јав ној и ма те ри јал ној ра зно ли ко сти, по сто ји сво је вр-

1)  Слич ну при мед бу, на кон по дроб не ана ли зе раз ли чи тих фак тич ких до ме та Ле ви-Стро-
со ве ис тра жи вач ке ме то до ло ги је и фи ло зоф ске спе ку ла ци је, упу ћу је и Ед мунд Лич у 
сво јој сту ди ји о Ле ви-Стро су: „...евид нет ни кул тур ни по да ци ко ји ма Ле ви-Строс ма-
ни пу ли ше ве о ма су по вр шни. Иако је ве ћи на нас вољ на да при хва ти да су струк ту ре 
ко је он из ла же ма ни фе ста ци је јед ног не све сног мен тал ног про це са, ја се лич но не мо гу 
сло жи ти са њим ка да ин си сти ра на ту ма че њу Не све сног каоатрибутазаједничкогце-
локупномчовечанству,анекаоатрибутаодређеногпојединцаилиодређенекултурне
групе.Ме ђу тим, као што је већ за па зио Иван Си мо нис, ма да је Ле ви-Строс у по чет ку 
на ме ра вао да от кри је струк ту ру људ ског ми шље ња, на кон цу нам је што шта ре као о 
струк ту ри естет ске пер цеп ци је.“ Ед мун Лич, КлодЛеви-Строс,НИП Ду га, Бе о град, 
1972, стр. 140.
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сна „ин фра струк ту ра“ ко ја са крај њој пра вил но шћу (ко је ко ри сни-
ци ни су све сни) упра вља свим об ли ци ма со ци јал ног по на ша ња.

И уоп ште, и не са мо уз гред, по ме ни мо да је Ле ви-Строс та-
ко ђе утвр дио да је ма ни фест ни од раз ове ин фра струк ту ре ло гич-
ког ти па за пра во од нос размењивања.Ово от кри ће ла ко мо же би ти 
пот це ње но, а на ма се чи ни ве о ма бит ним. Нај пре, раз ме њи ва ње 
под ра зу ме ва цир ку ла ци ју до ба ра би ло ко је вр сте ко ји упра во у 
уза јам ним од но си ма про це не одр жа ва ју свој уза јам ни иден ти тет. 
Осим то га, раз ме на обје ка та, за пра во, та ко утвр ђу је ре фе ри шу ћи 
„тран сак ци о ни“ оквир, а то је да се раз ме ње ни објек ти на пре су дан 
на чин вред но сно потврђујује дан кроз дру гог. Ре кли би смо, оту да, 
да ка те го ри ја раз ме њи ва ња не зна чи ни шта дру го до про ду жа ва ње 
и „ра са ђи ва ње“ узајамностикаокохезивногпринципако ји се про-
те же на до слов но све оно што „при ми тив ни“ чо век ак тив но пер це-
пи ра као при ро ду - бу ду ћи да је Ле ви-Строс утвр дио три основ не 
раз ме не ко је де тер ми ни шу це ли дру штве ни жи вот: раз ме њи ва ње 
ре чи, робâ и женâ, а чи ме је по кри вен це ли при род ни уни вер зум. 
Уко ли ко прет по ста ви мо да утан ча ва но раз ме њи ва ње ре фе ри ше на 
им пли цит ну при сут ност сво је вр сног „при род ног уго во ра“, он да се 
ис по ста вља ка ко се раз ме њи ва њем за он то ло шког га ран та по зи ва 
целовитост- ко ја као не ис црп ни ко лек тор омо гу ћа ва кружењераз-
ме њи ва них обје ка та - те се та ко на кра ју ис по ста вља да раз ме њи-
ва ње, на нај ду бљој рав ни и при мар но, ни је ни шта дру го не го функ-
ција интегративности, а тек по том на чин дру штве ног опстанка.
За ни мљи во је да се, ко ли ко нам је по зна то, Ле ви-Строс ни ка да ни је 
те мељ но ба вио чи ње ни цом да за пад на ци ви ли за ци ја за пра во ви ше 
уоп ште не по зна је со ци јал ну ин сти ту ци ју размењивања (у ори ги-
нал ном сми слу), јер је ова одав но за ме ње на оном ку по про да је, а 
чи ји је, опет, одр жи ви ета лон акумулација,од но сно де ба лан сни и 
дез ин те гра тив ни за хват у од но су на узо рак ра се ја ва ња при род не 
по ве за но сти ко ји про жи ма раз ме њи ва ње.

Из ове ди гре си је, та ко, већ мо же мо екс тра хо ва ти при мер 
оно га што смо на го ве сти ли као па ра док сал ност Ле ви-Стро со вих 
на ла за: мно ги по је ди нач ни ре зул та ти ње го вих не про це њи во вред-
них ис тра жи ва ња на те ре ну пру жа ју мо гућ ност отва ра ња пи та ња 
чи је не по зна ни це пре ва зи ла зе за др жа ва ње на оној епи сте ми ко ја 
по сту ли ра ре спек то ва ње стро гог струк ту ра ли стич ког кљу ча ин-
тер пре та ци је (а о јед ном ти пич ном еска пи стич ком ма не вру на ко-
ји оба ве зу је та епи сте ма ви ди на шу по след њу на ве де ну фу сно ту). 
Реч је, ми сли мо, на про сто о то ме да су ана ли тич ка пре ци зност и 
ин дук тив на се лек тив ност Ле ви- Стро са-ис тра жи ва ча епистемоло-
шкида ле ко зна чај ни ји од ње го ве фи ло зоф ско-струк ту ра ли стич ке об-
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ра де до би је них по да та ка.2) Ти подациа не њи хо ве ин тер пре та ци је, 
об је ди ње ни у Ле ви-Стро со вом кла си фи ку ју ћем кљу чу ко ји је био 
то ли ко успе шан за то што има нент но ре кон стру и ше кôд њи хо ве (по-
да та ка) при мар не про дук ци је и ко лек тор ског одр жа ва ња, та ко ре ћи 
су пер и ор но го во ре са ми за се бе на плат фор ми јед ног тотално -
а не са мо праг мат ски - вред но ва ног ху ма ни те та, плат фор ми ко ју 
је сво јом етич ком ми си јом такођепосредноЛе ви-Строс ви тал но 
ина у гу ри сао.3) Не тре ба, да кле, ни по ми ња ти да по да ци, ко ји ма је 
Ле ви-Строс по да рио та ко по тре сно убе дљив укуп ни тран сла тор-
ни сме штај, са ми за се бе го во ре убе дљи ви је од би ло ког ту ма ча.4) 
(Убр зо ће мо ви де ти ка ко.) И ов де од мах но ти рај мо две тач ке за ко-
је ће мо из ло жи ти Ле ви-Стро со ве за кључ ке, али ће мо се по том на 
њих освр ну ти и на шим ко мен та ром.

Пр во, по сто ја ње несвесне„ин фра струк тур не“ ма три це раз-
ме њи ва ња пред ста вља сим бо лич ку ко му ни ка ци о ну тра су пре ко 
ко је се из во ди бес крај на про мет на ва ри ја бил ност кон крет них ре-
ше ња. Дру го, и исто вре ме но, та ин фра струк ту ра увек ре фе ри ше на 
је дан сре ди шњи зна чењ ски ну кле ус чи је се очу ва ње, или одр жа ва-
ње де тер ми ни шу ће при сут но сти, у ко лек тив ној све сти ин тер пре-
ти ра као не са мо ви тал но ег зи стен ци јал но, већ и као он то ло шки 
уте ме љу ју ће.

Кла си чан при мер из пр вих Ле ви-Стро со вих ра до ва - ко ји од-
мах пра ти мо ње го вом вла сти том ела бо ра ци јом - је сте онај о фун да-
мен ту за бра не ин це ста и ин фра струк тур ним ег зо га миј ским мре жа-
ма ко је пред о дре ђу ју мо гућ не ре ла ци је из ме ђу срод нич ких гру па. 

2) „Кроз ње го ва де ла про вла чи се све из ра же ни ја те жња да ње го ва от кри ћа у ве зи са чи ње-
ни ца ма ко је уни вер зал но ка рак те ри шу не све сне про це се људ ске ми сли бу ду про гла ше-
не дог мом. У по чет ку, Ле ви-Строс се, јед но став но за до во ља вао ге не ра ли зо ва њем сво је 
при мар не схе ме би нар них опо зи ци ја и уба ци ва њем по сред нич ких тер ми на ме ђу ње не 
еле мен те... ме ђу тим, од не дав на се чи ни да овај ње гов си стем у це ли ни пре ра ста у не-
ку вр сту про ро чан ства ко је се са мо од се бе ис пу ња ва и ко је је не мо гућ но под врг ну ти 
про ве ри, за то што га је, по де фи ни ци ји, не мо гућ но опо врг ну ти.“ Е. Лич, нав.дело,стр. 
145. Лич да ље на во ди ти пи чан при мер из Митологикау ко јем Ле ви-Строс по дат ке „са 
те ре на“ ко је се не укла па ју у ње го ву схе му јед но став но про гла ша ва та кви ма да не про-
тив ре че ње го вом ту ма че њу, већ га, ка ко ка же, обо га ћу ју још јед ном ди мен зи јом!

3) Уоста лом, мно ги ре до ви Ле ви-Стро со вих сту ди ја оди шу овом нај ду бље ху ма ни стич-
ком ори јен та ци јом, ко ја ипак ни је пре ра сла у сво је вр сну при о ри тет но „до жи вљај ну“ 
екс пла на тор ну стра те ги ју ин те гра ци о ни зма. На при мер, на за вр шет ку по след њег то ма 
Митологика,Ле ви-Строс ка же ка ко пра вил но схва ће ни ху ма ни зам „не мо же по че ти са 
со бом са мим, већ мо ра ста ви ти свет пре жи во та, жи вот пре чо ве ка, а по што ва ње дру гих 
пре соп стве них ин те ре са“. Клод Ле ви-Строс, МитологикеIII,Про све та, Бе о град, 1983, 
стр. 420.

4) „Су штин ска вред ност Ле ви-Стро со вог до при но са“, пи ше Е. Лич, „ни је фор ма ли стич-
ко тра га ње за би нар ним опо зи ци ја ма, те њи хо вим мул ти пли ци ра ним пер му та ци ја ма и 
ком би на ци ја ма, већ уисти ну по ет ски ра спон асо ци ја ци ја ко је он раз ви ја то ком сво је 
ана ли зе: сло же ност не ства ра збр ку, не го омо гу ћу је от кри ћа.“ Исто,стр. 146.
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За јед ни це, као не са мо ме ђу соб но упо ре ди ви ен ти те ти, већ и као 
- у струк ту ра ли стич ком за кључ ку - за пра во нај ма ње је ди ни це ко је 
у се бе са би ра ју пре ро га ти ве су бјек ти ви те та, на раз ли чи те на чи не 
(и са раз ли чи то број ним чла но ви ма у јед на чи ни) ре ша ва ју про блем 
ин ди ви ду а ли за ци је фигура(ово је, на рав но ка рак те ри стич но: ин-
ди ви ду а ли за ци ја се за вр ша ва на ни воу фигурисаности)чи ји ста тус 
одр жа ва мре жу ста бил ном. При том је овај прин цип, од но сно за-
хват фор ма ли за ци је од но са из ме ђу је ди ни ца (то јест срод ни ка чи-
ји је ин ди ви ду а ли тет у овој ма три ци ис цр пљен срод ни штвом) као 
фор ма тив них ка те го ри ја дру штва, у свим слу ча је ви ма исто ве тан. 
Ова за ко но мер ност је то ли ко стро га, да омо гу ћа ва и проб но-ком би-
на тор но кон стру и са ње си сте ма срод ни штва ко ји још ни су по зна ти 
у прак си.5)

На рав но, Ле ви-Стро со ва хи по те за се на осно ву овог на ла за 
при род но ши ри у прав цу иде је да су не са мо си сте ми срод ства, 
ко ји ак си о мат ски шти те ре ге не ра тив ну ди на ми ку и оп ста ја ње, већ 
и сви дру ги аспек ти пси хо-со ци јал ног жи во та „при ми тив них“ за-
јед ни ца, мо жда по кри ве ни слич ним си сте ми ма, то јест „те мељ ним 
струк тур ним пла но ви ма“. Због то га се, по ред екс кур зи ја у при-
ми тив ну умет ност, у сво јим ка сни јим де ли ма он са свим окре ће 
струк ту ра ли стич кој об ра ди ми то ва и с њи ма по ве за ног то те ми зма, 
при ме њу ју ћи исте по ступ ке ана ли зе као и у слу ча ју од го не та ња 
ин фра струк ту ре срод ства (од но сно раз ме не женā).

Ми то ви су Ле ви-Стро су за хвал ни ме диј и због њи хо ве на ра-
тив не ма три це на ко ју се још очи глед ни је, и те мат ски, мо гу при ме-
ни ти лин гви стич ки ме то ди ана ли зе. Иако не ис црп но при по ве да о 
за пле ти ма ми то ва, Ле ви-Строс то чи ни, на рав но, са мо да би по ка-
зао ка ко ни је фа бу ла ци ја оно што је пре суд но у њи хо вом кон стру-
и са њу, већ оно што на зи ва уни вер зал ном гра ма ти ком мит ског ко да, 
а што је, дру га чи је ре че но, ком по зит на значењскареференцако ја 
по кри ва увек исту на ме ну и по ен ту - ми то ви о по ре клу, о кул ту-
ра ци ји, о от кри ћу ва тре, о по то пу, итд., пре не го што су део ко лек-
тив ног ду ха, из ра жа ва ју колективнупотребуко ја је на огром ном 
раз у ђе ном про сто ру за јед нич ка свим при пад ни ци ма јед не ци ви ли-
за ци је, од но сно -фукоовскеепистеме.6)

5) Учи ни мо и ми, као и сви дру ги ту ма чи, омаж Ред клиф-Бра у но вом про на ла ску та квог 
си сте ма срод ства код аустра лиј ских пле ме на ко јег је прет ход но сам Ред клиф-Бра ун на-
ја вио као оче ки ва но по сто је ћи.

6) Тек да би смо ука за ли до кле иде Ле ви-Стро со во на пре за ње да по што-по то на мет не 
струк ту ра ли стич ку фор ма ли за ци ју, по ме ни мо при мер са по чет ка МитологикаIII,у ко-
јем твр ди ка ко се је дан кон крет ни мит ју жно а ме рич ког пле ме на Ту ку на не мо же об ја-
сни ти уко ли ко се на ње га не при ме ни па ра диг мат ски си стем ко јег је Ле ви-Строс екс тра-
хо вао из ми то ва се вер но а ме рич ких уро ђе ни ка!
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Реч је о се ри јал ном пре но ше њу кон фи гу ра ци о не мре же у ко јој 
се кон крет ни сим бо ли ме ња ју од пле ме на до пле ме на и од на ро-
да до на ро да, али драм ски кôд оста је не про ме њен. Чи ње ни ца да 
ин вен тив ност „озна чи тељâ“, уз ло гич ку до след ност њи хо вог укла-
па ња, по сти же фа сци нант не до ме те удугомпериоду,Ле ви-Стро су 
са свим оправ да но не го во ри са мо о ста бил ној не све сној уса ђе но сти 
и син хро ниј ском при ти ску јед ном за да них си сте ма да се би при ла-
го де кон крет на исто риј ска зби ва ња (јер: „Ја сно је да ће исто ри ја и 
де мо граф ска ево лу ци ја увек по ре ме ти ти пла но ве ко је су му дра ци 
за ми сли ли“),7) већ се упу шта и у по сту ли ра ње при су ства оно га што 
(ре кли би смо не баш срећ но) на зи ва „ло гич ким опе ра то ри ма“, ко-
ји су у ства ри сво је вр сне чвр сте ка те го ри јал не пер цеп ци је ко је чак 
и раз ли чи тим ге не ра ци ја ма, и у бит но из ме ње ним усло ви ма, одр-
жа ва ју ста бил ном мит ску ма три цу јед не за јед ни це. Ов де, ме ђу тим, 
ми сли мо да се у Ле ви-Стро со вом за кљу чи ва њу по но во пот кра да 
гре шка ме ха нич ког сво ђе ња свих за па жа ња на фа во ри зо ва ни екс-
пла нар ни кључ, иако не ка од њих, по на ма, упра во тра же из ра зи то 
пре и спи ти ва ње до ме та са мог тог кљу ча. На ве шће мо при мер.

Је дан, ми сли мо, би тан слу чај ти че се при ме ће ног свој ства 
не ких „ди вљих ми сли“ (Ле ви-Строс га ве зу је за све „кла сич не зе-
мље то тем ске ор га ни за ци је“) да ор га ни за ци о ну схе му спољ њег све-
та кон со ли ду ју та ко да у соп стве ну (он то ло шку) ма три цу (иден-
ти те та - јер увек је на по слет ку о ње му реч!) ак тив но (јер то тем 
пред ста вља та ко ре ћи то тал но мо би ли зу ју ће ве зи ва ње) укљу чи и 
ван то тем ске је дин ке, чи ме ди фе рен ци јал на функ ци ја као да не ма ло 
гу би сми сао не до дир љи во-ис кљу чи вог оства ри те ља ауто сиг ни фи-
кант но сти! Сâм Ле ви-Строс о ово ме пи ше ка ко се че сто „гу би из 
ви да да је јед на од основ них функ ци ја то тем ских кла си фи ка ци ја да 
раз би је ту за тво ре ност гру пе у се бе са му и по мог не ства ра њу пој ма 
ко ји при бли жно од го ва ра пој му чо ве чан ства, укоменепостојегра-
ницеизмеђугрупа8).

Ово је не сум њи во из ван ред но за па жа ње, али Ле ви-Строс 
пре ко ње га пре ла зи свр ста ва ју ћи га у при мер де ло ва ња јед ног „ло-
гич ког опе ра то ра“ ко ји омо гу ћа ва „исто вре ме но од ре ђи ва ње ста ту-
са по је ди на ца у гру пи и про ши ри ва ње гру пе ван ње ног тра ди ци о-
нал ног окви ра“,9) иако је очи глед но реч о кон тра дик ци ји. У ства ри, 
оно што Ле ви- Строс ов де чи ни је сте не хо тич но ет но цен трич ко 
по-сва ку-це ну под во ђе ње оног што је мо жда (јер ни у ком слу ча ју 

7) Клод Ле ви-Строс, Дивљамисао,Но лит, Бе о град, 1978, стр. 209.

8) Исто,стр. 223.

9) Исто, стр. 222–23.
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ни је про ве ре но) сво је вр сно ис по ље ње крај ње ин те гра тив не мо бил-
но сти све ко ли ког до жи вљај ног ре ги стра у ра ци о нал но-апри ор ну 
схе му, ко ја је у ис кљу чи вом об ли ку, ваљ да, тек ди стинк тив на од-
ли ка „ци ви ли зо ва ног“ чо ве ка. (Нај зад, зар је уоп ште и мо гу ће то-
те ми стич ку ин ден ти фи ка ци ју сво ди ти на ло ги ци стич ку про јек ци ју 
ра ци о на ли те та у ду ху за пад не ми сли? - што Ле ви-Строс заиста
чиницелимсвојимопусом,бу ду ћи да га, као што ће мо ви де ти, при-
вр же ност струк ту ра ли зму оба ве зу је на прогондоживљајности.)

Упра во из не се ним при ме ром за до во љи ће мо се као увод ном 
илу стра ци јом оног што смо на зва ли „па ра док сал но шћу“ Ле ви-
Стро со вог ан га жма на. На ме ра нам је да, пре не го што пре ђе мо на 
из ла га ње на шег ви ђе ња (или пре ре кон струк ци је) раз ло га тој па-
ра док сал но сти, су ми ра мо све кон крет не при мед бе у два основ на 
вре ла по гре шних ра су ђи ва ња - та ква из ко јих, сма тра мо, углав ном 
про ис хо ди оно што би смо на зва ли кон крет ним Ле ви-Стро со вим 
пре ви ди ма или, пак, кон цеп ту ал но-за ви сним и ола ким пре ла же-
њи ма пре ко ал тер на тив них об ја шње ња.

Пре све га, по ћи ће мо од го ре кон ста то ва ног, на из глед већ са-
мог по се би ра зу мљи вог Ле ви-Стро со вог ста ва да се на при ме ру 
„при ми тив них“ за јед ни ца нај о чи глед ни је мо же ис пра ти ти не све-
сно де ло ва ње кон ги тив них ма три ца ко је де лу ју са свим исто вет но 
ло гич ким пре скрип тив ним обра сци ма што их нео сет но на ме ће на-
ша на уч на сли ка све та. Али већ и у овом, та ко ре ћи ак си о мат ском, 
ста ву ми пре по зна је мо су срет два раз ли чи та из да ња Ле ви-Стро са. 
Пр во је оно објек тив ног ис тра жи ва ча опре мље ног ме то дом ко ја 
нај а де кват ни је ко ре спон ди ра са гра ђом ко ја се исто вре ме но крај-
ње ди вер си фи ко ва на „озна чи те љи ма“ у на из глед не ра зу мљи вим 
прав ци ма, али и пра ће на јед на ко крај њом стро го шћу при др жа ва ња 
од стра не ње них ко ри сни ка. Не ма ни ка кве сум ње да је тек при ме-
на струк ту рал ног при сту па у ана ли зи (ко јом се пре ва зи ла зе не до-
ста ци функ ци о на ли зма и фор ма ли зма) до при не ла ства ра њу уви да 
да је иза кон крет ног пред став ног из о би ља мо гућ но сти про ни кла у 
сим бо лич ку кон фи гу ра ци ју ко ја пу тем не пре кид ног ни за ња опо-
зит них па ро ва рас про сти ре мре жу ту ма че ња чи ја је те жња да по-
кри је це ли ну ре а ли те та.

Та ко се с успе хом чи та ва за стра шу ју ћа то тем ска збр ка на по-
слет ку сво ди на пре ци зно функ ци о ни са ње јед ног је зи ка ко ји сле ди 
иста пра ви ла као и они по зна ти. „По мо ћу спе ци јал не но мен кла ту-
ре, ство ре не од жи во тињ ских и биљ них из ра за (и у то ме је ње го во 
је ди но осо бе но свој ство), то бо жњи то те ми зам са мо из ра жа ва, на 
свој на чин (да нас би се ре кло по мо ћу по себ ног ко да), ко ре ла ци је и 
опо зи ци је ко је се мо гу фор ма ли зо ва ти и друк чи је... То те ми зам се 
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сто га сво ди на из ве стан на чин фор му ли са ња јед ног оп штег про-
бле ма: учи ни ти та ко да су прот ност, уме сто да бу де пре пре ка за ин-
те гра ци ју, по слу жи ње ном ства ра њу.“10)

Осим то га, Ле ви-Строс је, за хва љу ју ћи ис тој ме то до ло шкој 
по зи ци ји, по ну дио и пра ви кључ за раз у ме ва ње по себ не вр сте 
при ми тив не сим бо лич ке кре а тив но сти ко ју ће на зва ти тех ни ком 
„бри ко ла жа“ (од bricolage,на фран цу ском је зи ку, ре ци мо, „кућ но 
мај сто ри са ње“, или, прак тич но, „на пра ви од че га мо жеш“), а ко-
јом се до ка зу је ка ко је „при ми тив ном“ уму при из бо ру упо тре бље-
них мит ских „озна чи те ља“ (или дру гих ри ту ал но кон ци пи ра них а 
струк ту рал но уоб ли че них оби ча ја и тех ни ка) за пра во је ди но ста ло 
до об де ла ва ња и стал ног ани ми ра ња ма три це ко јом одр жа ва свој 
иден ти тет као сми сле ну сра слост са при род ним уни вер зу мом.11)

Нај зад, Ле ви-Строс је ана ло шким пре но сом ме то де лин-
гви стич ке ге не ра тив не стра ти фи ко ва но сти (уза стоп ност ди стинк-
тив них ни воа од по ла ри за ци је фо не ма, пре ко „се ман тич ких“ или 
„гра ма тич ких“ мо де ла то тем ске пер со ни фи ка ци је, до стро го ко-
ре ла тив не ри ту а ли сти ке со ци јал них по на ша ња) ус пео да по ка же 
ка ко је не мо гу ће раз у ме ти би ло ко ји сег мент бив ство ва ња „при ми-
тив них“ за јед ни ца уко ли ко се не пре ста но не ма у ви ду да ми са о но-
прак се о ло шким то та ли те том вла да је дан ме та-кон цепт, та кав да у 
крај њој ли ни ји ста би ли зу је њи хов он то ло шки ста тус (прем да ово 
ни је Ле ви-Стро сов оми ље ни из раз.)

Али то би тре ба ло да бу де све што се мо гло до би ти ме то до-
ло шком ис прав но шћу. По след њим ре до ви ма смо же ле ли са мо да 
по ку ша мо са пред ста вља њем пра га на ко јем Ле ви-Строс нео па зи-
це пре сту па у сво је дру го, по на ма стран пу тич но из да ње: реч је 
на про сто о про ши ре њу ме то до ло шких ин ге рен ци ја, та квом у ко јој 
упра во ме то да (баш као и код Ла ка на апсолутизовани језик)по-
ста је не са мо ну жни ме ри тум сва ке исти не о људ ској пси хи, већ и 
ње но, ре ци мо сло бод но чак и та ко, „ен те ле хиј ско“ оства ре ње! И 
од мах ће мо на ве сти ре до ве ко ји ве ро ват но нај бо ље те сти ра ју ову 
те зу, али и по ка зу ју ка ко се од ви ја пре лаз на ко ји ми сли мо:

10)  Клод Ле ви-Строс, Тотемизамданас,БИГЗ, Бе о град, 1979, стр. 117.

11)  Освр ћу ћи се на објективнустрануЛе ви-Стро со вог из ве шта ја о на чи ну ло ва Хи дат са-
Ин ди ја на ца из Дивљемисли,Ли чов за кљу чак иде у истом сме ру (на рав но, за др жа ва ју ћи 
се тек на кри тич кој при мед би): „Гло бал но по сма тра на, Ле ви-Стро со ва ана ли за нам по-
ка зу је да су - по ми шље њу Хи дат са-Ин ди ја на ца - прак тич не, еко ном ске ства ри као што 
су лов и зе мљо рад ња, не раз лу чи во ис пре пле те не са ста во ви ма пре ма ко смо ло ги ји, пој-
му све тог, хра ни, же на ма, жи во ту и смр ти, а нео спор но да је та кав од нос ди ја ме трал но 
су про тан на шем са вре ме ном оби ча ју ко ји про пи су је да се, ако нам је ста ло да ужи ва мо 
углед ра ци о нал них на уч ни ка, чи ње ни це и вред но сти мо ра ју до кра ја раз два ја ти. Наш 
на чин ми шље ња је про из вод јед не Кул ту ре оту ђе не од При ро де: ми сао Хи дат са-Ин ди-
ја на ца по ти че из Кул ту ре ин те гри са не са При ро дом.“ Е. Лич, нав.дело,стр. 147-148.
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„Сва ка ра зи на дру штве не ствар но сти из гле да као нео п хо-
дан са став ни део без ко га би би ло не мо гу ће схва ти ти дру ге ра зи не. 
Оби ча ји во де ве ро ва њи ма, а ве ро ва ња тех ни ка ма; ме ђу тим, раз ли-
чи те ра зи не се не огле да ју јед но став но јед не у дру ги ма: оне ме ђу-
соб но ди ја лек тич ки деј ству ју на та кав на чин да се чо век не мо же 
на да ти да ће упо зна ти јед ну од њих, а да прет ход но ни је про це-
нио - у њи хо вим од но си ма опо зи ци је и ко ре ла ци је - институције,
представеиситуације.У сва ком од ових прак тич них по ду хва та, 
ан тро по ло ги ја са мо по твр ђу је хо мо ло ги ју струк ту ре из ме ђу чо ве-
ко ве ми сли на де лу и чо ве ко вог пред ме та ко јим се она ба ви. Ме-
то до ло шка ин те гра ци ја су шти не и фор ме од ра жа ва, на свој на чин, 
јед ну бит ну ин те гра ци ју: ин те гра ци ју ме то да и ствар но сти.“12)

При мед ба ко ју ов де упу ћу је мо ти че се Ле ви-Стро со вог тран-
спо но ва ња за о кру же ног обра сца вла сти те (мо дер но-за пад њач ке) 
гно се о ло шке тра ди ци је на са знај ни ре ги стар „при ми тив ног“ чо ве-
ка. Нео спор на је чи ње ни ца да мо дер ном чо ве ку За па да ствар ност 
по сре ду је не што што се оди ста сво ди на кон ти ну и ра но и све при ме-
њи во ме то до ло шко опе ри са ње: на у ка, за пра во, и ни је ни шта дру го 
не го по и сто ве ћи ва ње су бјек та са кор пу сом ме то до ло шких про це-
ду ра. Ов де се, ме ђу тим, не што пре ви ђа: на уч на ме то до ло шка ег зе-
ку ци ја се уоп ште не за вр ша ва на ру бри ци ра њу па сив ног ре а ли те-
та, од но сно она се не за др жа ва на пра гу про на ла же ња мо да ли те та 
ко ји би уму био при хва тљив за ин те гра ци ју у за те че ну ко ди ра ност 
при род ног све та: на у ка пре ко тех ни ке, све ви ше и нај зад то тал но, 
за пра во на сил но мо де ли ра при род ни ре а ли тет и кон стру и ше ње го-
ву из ме ње ну вер зи ју ко јом, логично,суп сти ту и ше не са мо при ро ду, 
већ и це ло куп ну стра те ги ју оп хо ђе ња ко ја би, као при мар на, би ла 
де ри ви ра на из раз у ме ва ња и нео скр на вље ног пре у зи ма ња при род-
не ор га ни за ци о не ма три це (иако, на и ме, чо век не мо же знатика-
ква је она, он бар оста је у ње ном ре ги стру све док као ул ти ма тив ни 
циљ одр жа ва интеграцијусањеномукупношћу).

Све га овог, ја сно, уоп ште не ма код „при ми тив ног“ ума: он 
пре у зи ма ре а ли тет она кав ка кав му се пред ста вља и ин те гри ше се 
с њи ме самимтимштонепреступапрагњеговогдекомпоновања.
За то је, ми сли мо, крај ње по гре шно до пи си ва ти без о стат ну про же тост 
и за ви сност од ме то де - ко ју ми по зна је мо и ко ја је код нас оди ста 
по диг ну та до зна че ња вр хун ског ег зи стен ци јал ног „то те ма“ псе-
у до ре а ли те та - у са свим дру га чи је и све де но опе ра тив но-ди стри-
бу тив но зна че ње ко је „ме то да“ има код „при ми ти ва ца“. Раз лог за-
што Ле ви-Строс упа да у ову гре шку ти че се ње го ве резулутнеодлуке
да пот пу но иг но ри ше тре ти ра ње кру ци јал ног до ме на су бјек тив ног 

12)  Исто, стр. 120.
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до жи вља ја као уоп ште ле ги тим ног за раз у ме ва ње бит них та ча ка 
пер со нал ног од но ше ња пре ма ре ал но сти, ко је сма тра ис кљу чи вом 
де дук ци јом со ци јал них обра за ца. Убр зо ће мо по ка за ти из ка квог је 
до слов но фор му ли са ног про гра ма по те кла ова од лу ка ко ја је пред-
о дре ди ла чи тав ис тра жи вач ки пут овог ауто ра, али прет ход но ће мо 
из не ти за па жа ње о јед ном скри ве ни јем, а су штин ски де тер ми ни-
шу ћем чи ни о цу ко ји је про ве ден кроз ова кав из бор и ко ји је да ле-
ко се жно од ре дио ње го ве им пли ка ци је.

Сма тра мо, на и ме, да се у по за ди ни по но во на ла зи јед но ра-
ци о на ли стич ко ту ма че ње Не све сног. Раз ми сли мо: чак и пре не го 
што ар ти ку ла ци ја стиг не до учи та ва ња на ше ме то до ло шке за ви-
сно сти у „при ми тив ни“ ум, ком плет но де дук тив но зда ње струк ту-
ра ли стич ке апри ор но сти већ је про јек то ва но на ак си ом несвесности
опе ра ци ја „ди вље“ ми сли, по ана ло ги ји ка ко са не све сно шћу зна-
ња о упо тре би је зи ка, та ко и (као што смо ре кли: ма ски ра не) за-
ро бље но сти ци ви ли зо ва ног ума у мре же соп стве не ме то до ло шке 
„ин фра струк ту ре“. Као ин те лек ту ал ни ли дер чи та вог вла да ју ћег 
ан тро по ло шког при сту па, Ле ви-Строс већ под ра зу ме ва но сма-
тра не по бит ним да је „при ми тив ни“ чо век, упра во и као мо дер ни 
„ци ви ли зо ва ни“ несвеснироб та квих апри ор но сти мен тал них ка-
те го ри ја, ко је ну жно ис хо де у ствар но сти ко ја је не ло ги ци стич ки 
по сре до ва на (ово је еуфе ми зам), не го тех ни ци стич ки тоталита-
ризована.Ово је пот пу но не тач но! - али кар ди нал на не тач ност се 
мо же уви де ти тек уко ли ко ци ви ли зо ва ни чо век иступииз ма три це 
про пи са ног до жи вља ја ко ји опре де љу је шта је оно на че му пер со-
на ли тет по чи ва као па ра докс епи цен трал ног „не све сног из бо ра“, и 
схва ти ка ко код „при ми тив ног“ (или, пле ме ни ти је, “древ ног“ чо-
ве ка, ко јег при зи ва ре ци мо Хај де гер) по сто ји је дан пот пу но дру га-
чи ји фундаменталанпретходећиизбор.Тај из вор нијенесвестан
затоштојеотклоњенодсвести,негозатоштојепроведенкроз
супстратсвакогдоживљајакаопретпоставкесвихсвеснихкоро-
ларија(од но сно, фун да мен тал ни не све сни из бор им пли ци ра јед ну 
све сност чи је је све про жи ма ју ће при су ство та кво да га еко но ми ја 
све сти ви ше уоп ште не мо ра ре ги стро ва ти).

Ре чи то исто то на прег нант ни ји и илу стра тив ни ји на чин: 
уко ли ко је код мо дер ног за пад ног чо ве ка „не све сним“, или тач ни-
је све сно-не про ми шља ним (али стал но има ним у ви ду гра ди јен та 
сва ког атри бу тив ног из ли ва све сне па жње) те ме љем доживљаја
пер со на ли те та по ста ла чи ње ни ца мислености(кон ти ну и те та то ка 
са мо све сно сти) ко ју пре ки да тек сан, по треб но је про на ћи на чин 
да се ужи ви мо у јед на ку ле ги тим ну мо гућ ност да је „при ми тив-
ном“ чо ве ку не што са свим дру го изабранипер со нал ни те мељ ко ји 
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из се бе нај пре та ко ре ћи „ема ни ра“ скрип ту ру основ не до жи вљај не 
ори јен та ци је, а она по том де тер ми ни ше све кон крет не струк ту ра-
ци је (чи ји начинре а ли за ци је, ко јег от кри ва Ле ви-Строс, де ли са 
мо дер ним чо ве ком За па да).

Украт ко, ако је пра о снов ни credo(а у ства ри цен три пе тал но 
је згро до жи вљај ној) пре би ва ња у тех нич ки по сре до ва ној ствар но-
сти „Ми слим, да кле по сто јим“, раз ми сли мо ко ли ко то га се ме ња 
уко ли ко је ана лог ни сре ди шње-цен три пе тал ни ис каз древ ног и 
при ми тив ног чо ве ка, ре ци мо, „Јед но сам са сви ма, да кле по сто-
јим“?

Да ли „при ми тив ни“ Бо ро ро-чо век за и ста ве ру је да је ве ли ка 
ара? Сва ка ко да не од го ва ра чак и Ле ви-Строс, али се ње го во ту ма-
че ње за вр ша ва по зи ва њем на оно што је ди но по зна је као мо дер ни 
ци ви ли зо ва ни чо век: „при ми ти вац“ по ње му, на кра ју кра је ва, са мо 
слу ша сво ју (де ти ња сту) ва ри јан ту оног истог ло гич ког им пе ра ти-
ва ко јем се по ви ну је и раз ви је ни ји ци ви ли зо ва ни ро ђак под но се ћи 
дик тат „свог“ на уч ног по гле да на свет. Из то га не ми нов но сле ди 
да ци ви ли зо ва ни ро ђак са мо ве шти је и ду бље у не све сно по ти ску-
је сво ју „глу му“ (ла ка нов ски фан та зам) по ви но ва ња со ци јал ним 
обра сци ма сим бо лич ко-струк ту рал ног ти па. Ово је по гре шно. Јер, 
за што се не мо же по ми сли ти ка ко „при ми тив ни“ чо век у свом све-
сном при хва та њу ри ту а ли сти ке за пра во из во ди конзервишућииз-
борприсутностиједногсасвимдругачијегциљасвоје„глуме“?

И упра во то је дру го вре ло Ле ви-Стро со вих пре ви ђа ња: пи-
та ње ин ди ви ду ал ног аспек та мо ти ва ци је ко ји је, ме ђу тим, ја сном 
про грам ском од лу ком прог нан из спе ку ла тив не ре ле вант но сти код 
овог ауто ра. Ва ља при зна ти да је Ле ви-Строс сâм при зна вао ка ко 
ње го ва ме то до ло шка од лу ка зах те ва да бу ду по сту ли ра на два не за-
ви сна по рет ка: онај ко јим смо се и до сад ба ви ли раз ма тра ју ћи ње-
го ве ста во ве, то јест си стем у ко јем се на ла зи кон крет ни пред мет 
ис тра жи ва ња (ре ла ци је срод ства, то те ми, мит, као озна чи те љи) и 
по ре дак ко јег обра зу је по је ди нац сво јим вла сти тим ин кор по ри ра-
њем еле ме на та пр вог си сте ма у жи вот ну прак су (на чин пер ци пи-
ра ња, по и ма ња, уса гла ша ва ња). Ле ви-Строс је сма трао да из ме ђу 
ова два си сте ма по сто ји дис кон ти ну и тет, и да па жњу ан тро по ло га 
за вре ђу је са мо пр ви. Ова ква би од лу ка и оста ла ис тра жи вач ки ле-
ги тим на, да из ње них огра ни че ња сâм Ле ви-Строс ни је пре сту пио 
у до мен нај ду бљих гно се о ло шких спе ку ла ци ја. Има ју ћи то на уму, 
и вра ћа ју ћи се ме та фо рич ној ре то ри ци ко јом смо по ен ти ра ли гор-
ње из ла га ње, са да мо же мо по ста ви ти сле де ће ди фе рен ци јал но (у 
од но су на Ле ви- Стро со ву ис кљу чи вост) пи та ње:
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Да ли се сме као нео по зи во твр ди ти да по је ди нац, чак и ако 
се на ла зи у са вр ше но скло пље ном кул ту рал но-ин дук тив ном по љу, 
одр жа ва не све сну „глу му“ (под се ћа мо, овај тер мин ко ри сти мо због 
по тен ци ра ња јед не све сно обра зло жи ве свр хо ви то сти оног што се 
из во ди не све сном ру ти ном) свог не пре по зна ва ња ко лек тив ног епи-
сте мо ло шког обра сца, са мо за то што исту „глу му“ при ме њу ју сви 
око ње га? Дру гим ре чи ма, да „глу му“ из во ди ис кљу чи во и самапо
себита ква ге ну и на пре ди спо ни ра ност за „глу мље но“ по сре до ва ње 
до ре а ли те та? Или пре по сто ји пре су дан удео та ко ре ћи те мат ског 
(фун да мен тал но не све сно опре де ље ног) ци ља „глу ме“ ко ји са мо 
ко ри сти пре ди спо ни ра ју ћу осно ву мен тал ног скло па као средство
свог оства ре ња?

Да ли су са вре ме ни ци тре ти ра них епо ха ци ви ли за ци је За-
па да све сни фун да мен тал не епи стем ске ма три це ко ја свр хо ви тим 
пла си ра њем зна ња ор га ни зу је све ко ли ку ег зи стен ци ју у уза стоп-
ном под ре ђи ва њу јед ној епи сте ми? Сва ка ко ни су, ина че не би че-
ка ли Фу коа да је ар хе о ло шки от кри ва. И да ље, да ли се пла си ра ње 
зна ња оства ру је пу тем ин сти ту ци о нал не ма кро-струк ту ра ци је, с 
јед не, и струк ту ра ци је ис ка зно-лин гви стич ког уни вер зу ма, са дру-
ге стра не? И ово је нео спор но, и у то ме пре по зна је мо мо би ли за-
ци ју тач но од ре ђе них мен тал них ка те го ри ја (или Ле ви-Стро со вих 
„опе ра то ра“).

Али - и ово је пре суд но - ни је ли упра во Фу ко о ва тврд ња да 
се епи сте ме ме ња ју на чи ном то тал ног ре ком по но ва ња дис кур зив-
не прак се, по твр да да мо ра по сто ја ти сво је вр сна ини ци јал на пре-
о ри јен та ци ја чи ја се изборност(на ни воу не све сне а свр сис ход не 
„глу ме“) са сто ји ма кар у то ме да се при пад ни ци епо хе не ким ду-
бин ским по кре том „отва ра ју“ про во ци ра њу крип тич ним ци ље ви-
ма да те епи сте ме? Дру го об ја шње ње за и ста не ви ди мо. А упра во 
овој прет по став ци по твр ду да је им пли цит на по ру ка це ло куп ног 
Ле ви-Стро со вог ис тра жи вач ког по ду хва та: ко ли ко год да је бит-
но сна жно ху ма ни стич ко и афир ми шу ће от кри ће да „при ми тив не“ 
кул ту ре на ме то до ло шки или ло гич ки сли чан на чин ор га ни зу ју ре-
а ли за ци је сво јих „дис кур зив них прак си“, још је бит ни је мо гло би-
ти - да су се из ње га мо гле раз ви ти по у ке - са зна ње да до ми на ци ји 
јед ног про фи ла „дис кур зив не прак се“ и ње го ве се лек тив не струк-
ту ра ци је, претходираз ли чи ти фун да мен тал ни из бор чи ји тип нај-
ви ше ли чи на про жи ма ње јед ном фи на ли стич ком ин ту и ци јом, ко ју 
по том ре а ли зу је мо би ли за ци ја свих ни воа „криптос трукту рā “. Са-
да смо, ве ру је мо, још пот пу ни је овла шће ни да по ста ви мо пи та ње: 
ода кле се, или „у име“ ко је ин стан це уну тар пси хе, на ме ће та кав, 
мо же мо ре ћи, пре-епи стем ски из бор?
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У до са да шњем то ку смо та ко ре ћи раз от кри ва ли ам би јент 
оправ да ња за та кво пи та ње за ко је још увек, ме ђу тим, ни смо сти гли 
до аде кват ног иди о ма по мо ћу ко јег би се мо гао ло ци ра ти од го вор. 
Али ће нам, ве ру је мо, упра во про ми шља ње оно га што Ле ви-Строс 
нијеувр стио у сво ју кон цеп ци ју - а при та ко из у зет но пре ци зној и 
тач ној кла си фи ка ци ји и екс по зи ци ји по да та ка - да ти пу то каз пре ма 
бив стве ној тер ми но ло ги ји ко јом би се од го вор мо гао оства ри ти.

(Али, пре то га, са мо ће мо по ме ну ти још је дан из вор Ле ви-
Стро со вог до при но са раз у ме ва њу епо хе. Реч је о то ме да је као 
ду бо ки по зна ва лац и по све ће ни ту мач „при ми тив них“ кул ту ра он 
у сва кој при ли ци не по ко ле бљи во из но сио свој став о мо рал ној над-
моћ и и ви шем оп ште ху ма ном ни воу жи вље ња кул ту ра ко је је про-
у ча вао у од но су на мо дер ну европ ску ци ви ли за ци ју. Као да је при-
ну ђе ност да бу де бра ни лац оно га што је са мо по кри те ри ју ми ма 
рас по ла га ња си ле екс пан зив но сти тре ба ло да бу де бра ње но, до ве-
ла Ле ви-Стро са у по ло жај па ра док сал не не у пи та но сти о раз ло зи ма 
тог не у по ре ди во над моћ ни јег „мо рал ног“ и, још тра гич ни је по мо-
дер на дру штва, про спек тив ног кре ди би ли те та „при ми ти ва ца“. Ту-
жнитропи-а мо жда је ин ди ка тив но да је реч о ра ном де лу ко је је 
мо жда као ни јед но по то ње са вр ше но урав но те же но са сво јом пре-
тен зи јом - ве ли ким сво јим де лом пред ста вља ју из раз без о стат ног 
Ле ви-Стро со вог ди вље ња. Зар су до след на при вр же ност етич ким 
вред но сти ма и, ре ци мо, да нас све по пу лар ни ја и ур гент ни ја, фа-
сци нант на „еко ло шка свест“ за и ста та ко не ин струк тив ни по да ци 
за раз ма тра ње?)

Пре о ста је нам, да кле, да као ве о ма зна чај не ра све тли мо раз-
ло ге под чи јим је ути ца јем се бе за др жао на пра гу оне вр сте - бар пу-
бли ко ва не - упи та но сти ко ју смо ов де су ге ри са ли. Уко ли ко су на ше 
те зе ис прав не, са свим је очи глед но да оне ис хо де из укљу чи ва ња 
екс пла на тор них ре сур са ко ји на про сто из о ста ју из Ле ви-Стро со вог 
асор ти ма на: уто ли ко смо на по чет ку ра зло жно из ја ви ли да за пра во 
и не мо же би ти го во ра о по ле ми ци. На ша иде ја је ов де, пре ма то ме 
ја сна: ако је већ не по бит но да је Ле ви-Строс стра те шком од лу ком 
ис кљу чио као ви шак оно што је прет ход но сâм пре по знао као ле-
ги ти ман из вор у на чи ну про блем ске ре цеп ци је ње го ве гра ђе (а ми 
смо, пак, сво је при мед бе по ста вља ли из прет по став ки и по зи ва-
ња на са гле да ва ње ко је про ши ру је јед но стра ност и ме то до ло шку 
за ви сност Ле ви-Стро со вог при сту па) - он да би смо мо жда у оном 
искљученомод стра не овог ауто ра мо гли тра жи ти да љу пот по ру 
кон се квент ној ли ни ји овог ра да и осна жи ва њу гор ње упи та но сти.

Сре ћом, овог пу та ни је по треб но ре кон стру и са ти из глед од-
ба че них из во ра. Ле ви- Строс је са за ди вљу ју ћом искре но шћу и ка-
рак те ри стич ном пре ци зно шћу сâм то учи нио, не ус кра тив ши чак 
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ни раз ло ге ни ти епи сте мо ло шке афи ни те те ко ји су га на искључи-
вањена ве ли, као и на пре ли ми нар не гно се о ло шке ам би ци је ко је је 
сма трао ре ле вант ним за до мен ње го ве спе ци ја ли за ци је. На на ма 
је са мо да крат ко раз мо три мо на вод ко ји сле ди и при лог до би јен 
тим раз ма тра њем ис ко ри сти мо као увод у сле де ћи сег мент на ше 
ана ли зе.

„Спо ти цао сам се“, пи ше Ле ви-Строс „о фе но ме но ло ги ју 
уко ли ко из ње про из ла зи кон ти ну и тет из ме ђу до жи вље ног и ствар-
ног. Мо гу се сло жи ти и при зна ти да пр во об у хва та и об ја шња ва 
дру го, али сам од сво ја три учи те ља [то су Маркс, Фројд и ге о-
ло ги ја; на ша напомена] на у чио дајепријелазизмеђутадвареда
неповезан;да, ако хо ћу да до сег нем ствар но, тре ба најпредаодба-
цимдоживљено,па ма кар их ка сни је мо рао опет укло пи ти јед но у 
дру го у објек тив ној син те зи осло бо ђе ној сва ке сен ти мен тал но сти. 
Што се ти че ми са о ног по кре та, ко ји за ма ло што се ни је рас пли-
нуо у ег зи стен ци ја ли зам, учи ни ло ми се да је су про тан ва ља ном 
ре зо ни ра њу због скло но сти којупоказујепремасубјективнимилу-
зијама.То уз ди за ње особ них бри га на до сто јан ство фи ло зоф ских 
про бле ма из ла же се ве ли кој опа сно сти да се из ро ди у ши па рич ку 
ме та фи зи ку, до пу сти ву са ста но ви шта ди дак тич ног по ступ ка, али 
вр ло опа сну ако тре ба да до пу сти ти тра ње с оном ми си јом, што 
је на ми је ње на фи ло зо фи ји, док на у ка до вољ но је оја ча да је за ми-
је ни, а ко ја се са сто ји у то ме да се схва ти би ће у од но су са са мим 
со бом, а ни ка ко у од но су са мном. Мје сто да сру ше ме та фи зи ку, 
фе но ме но ло ги ја и ег зи стен ци ја ли зам су за ве ли дви је ме то де да би 
јој на шли оправ да ње.“13)

Као што ви ди мо, сту па ње, са Тужнимтропима,на ве ли ка 
вра та ин те лек ту ал ног ути ца ја би ло је код Ле ви-Стро са пра ће но за-
чу ђу ју ће оштрим не ги ра њем це ло куп ног кор пу са иде ја две кон ку-
рент ске шко ле ми шље ња. У ства ри, про блем је још и те жи, бу ду ћи 
да Ле ви-Строс не од ба цу је стра те шке при сту пе или екс пла на тор не 
плат фор ме фи ло зоф ских пра ва ца, већ ам пу ти ра чи та ве ком плек се 
по да та ка чи је по ре кло - у крај њој ли ни ји - по чи ва у ши ро ко схва ће-
ној ин тро спек ци ји, и ко ји ма је пр вен стве ном про бо јем пси хо ло ги је 
као на у ке при зна та ре ле вант ност са знај ног ка па ци те та, а ко је Ле-
ви-Строс пред ста вља као ре ме ти лач ке, вар љи ве или по са знај ној 
ва лид но сти за пра во фик тив не.

Па ипак, чак ни ово са гле да ва ње ствар не рав ни спо ре ња ни је 
нај пре ци зни је: ствар на ме та Ле ви-Стро со ве дис ква ли фи ка ци је је-
сте јед на им пли цит но са свим дру га чи је кон фи гу ри са на пред ста ва 
о чо ве ку ка ко јој се, ма кар и са мо алу зив но и те шко про би ја но кроз 
„гу сто тка ње“ крај ње со фи сти ци ра них ана ли за, про те жу раз у ђе ни 

13)  Клод Ле ви-Строс, Тужнитропи, За греб, 1960, стр. 54. Наш кур зив.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.253-272.

268

ру кав ци фе но ме но ло шких или ег зи стен ци ја ли стич ких спе ку ла ци ја 
- и ту је пред ста ву Ле ви-Строс же лео да та ко ре ћи са се че у ко ре ну.

Са дру ге стра не, са мо у ве ре ност ко ја из би ја из ње го ве ис кљу-
чи во сти са мо је од раз све сти о рас по ла га њу ар гу мен та ци јом ко ја 
ће се уза јам но сна жно пот кре пљи ва ти са, у то вре ме го то во по мод-
но пре моћ ним, струк ту ра ли стич ким при сту пом за кљу чи ва- њу о 
по след њим чи ње ни ца ма „на у ке о чо ве ку“. Ка да се, да кле, по но-
во са бе ру за кључ ци овог раш чла ња ва ња, ис по ста вља се да је ег-
зем плат на и ве о ма по уч на Ле ви- Стро со ва гре шка у то ме што је, 
охра брен ме то до ло шком успе ло шћу при ме не струк ту ра ли стич ке 
ана ли зе, кон се квент ном дис кур зив ном при ме ном од ње них по сту-
ла та кре и рао јед ну прелиминарнусликуо уни вер зал ном устрој ству 
људ ске при ро де, ко јој су, ме ђу тим, не ки аспек ти чи ње ни ца са те-
ре на из гле да ли као по ре клом ири ти ра ју ће бли ски „пре ва зи ђе ним“ 
схва та њи ма ме та фи зич ких или тран сцен ден тал них су бјек тив них 
„фан та зи ја“.

Као што је со си ров ска лин гви сти ка уче њем о ап со лут ној 
озна чи тељ ској фор ма тив ној до ми на ци ји „уве ла ред“ у ма што ви те 
спе ку ла ци је о је зи ку та ко што је се ман тич ки ни во из ме сти ла у се-
кун дар ни ап стракт, Ле ви-Строс је пре ли ми нар ном сли ком о „ди-
ја кри тич кој“ апри ор ној уре ђе но сти ап со лут но свих ис по ља ва ња 
људ ске пси хе (то јест пре мре жа но шћу свих вољ них ака та - укљу-
чу ју ћи и го вор - со ци јал но-сим бо лич ким скрип ту ра ма) по ку шао да 
фик си ра је дан десубјективизованисвет чи је се ге не ра тор зна чењ-
ских ути са ка на ла зи у струк ту ри са ним про це ду ра ма дру штве ног 
ути ца ја.

За кљу чи мо: ка да смо у гор њој ана ли зи хи по те тич ки ука за-
ли на ве ро ват но по сто ја ње јед ног фун да мен тал ног „пре е пи стем-
ског“ избора,до та кли смо се ка те го ри је ко ја аксиоматскииз о ста је 
из струк ту ра ли стич ког кон цеп та. (А ов де је по јам изборноститим 
ви ше не при ја тељ ски уље зан, јер ни је реч о обич ном ко на тив ном 
аспек ту вољ но сти ко јег струк ту ра ли зам Ла ка но вог и Ле ви-Стро-
со вог ти па ре ла тив но ла ко раз ла же као фан та зам све сно сти, већ 
о та квом из бо ру ко ји, за пра во, утемељујеон то ло шку ори јен та ци-
ју опе ра тив но сти из ве де не из са мог Не све сног, од но сно мит ског 
- јер, ни је те шко уочи ти да под мит ским Ле ви-Строс пре вас ход но 
под ра зу ме ва дис курс ути ца ја из ко јег је успе шно од стра њен су-
бјект ка зи ва ња.)

Уко ли ко би се ма и нај бле ђом алу зи јом до пу сти ло уво ђе ње 
екс пла на тор ног по тен ци ја ла из бор но сти, био би уру шен нај ду бљи 
по сту лат струк ту ра ли зма. Ле ви-Стрс је, та ко, у на ве де ном ци та ту 
за пра во пре вен тив но бра нио соп стве ни де ри ват струк ту ра ли стич-
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ке кон цеп ци је на нај о се тљи ви јој кон цеп ту ал ној тач ки: јер избор-
ностна ко ју ми сли мо не зна чи ни шта дру го не го не по зна ти ви шак 
зна че ња ко ји из ми че то та ли зу ју ћој ре ла ци о ној игри озна чи те ља. И 
Ле ви-Строс је у ства ри ве о ма про ниц љи во ло ци рао ода кле, као из 
из во ра суп тил ног фун ди ра ња ка те го ри је из бор но сти, пре ти нај ве-
ћа опа сност - реч је о фе но ме но ло шком уче њу о инвенционалности
ко је сво јим дис кур зив ним ре пер то а ром (што је и прак тич но по твр-
ди ло у сво јој пси хо ло шкој ва ри јан ти ге штал ти зма) за и ста мо же 
успе шно ре а ли зо ва ти хи по ста зи ра ње природно-несвеснеизборно-
сти.(Овим је ујед но и осло бо дио из бор ност из ли шног ба ла ста на-
ив но его-вољ но сти - у ко јем је прав цу, та ко ђе, во дио у Ху сер лов 
за о крет из ве ден у ње го вим по след њим де ли ма).

Ов де, ме ђу тим, сти же мо до скри ве не жи жне ди ле ме на ко ју 
би смо и ми мо ра ли да ти од го вор да би смо оправ да ли уза стоп но 
ко ри шће ње ме ђу соб но по ри чу ћих екс пла на тор них стра те ги ја: ка ко 
је мо гу ће да струк ту ра ли стич ки при ступ бу де исто вре ме но и та-
ко очи глед но ефи ка сан кроз ме то до ло шку ком па ти бил ност са деј-
ством-у-ре а ли те ту пред ме та ана ли зе, али и да про грам ски јед на ко 
очи глед но пред ста вља за пра во пар ци јал ну плат фор му ка да је по-
треб но из во ди ти це ло ви те за кључ ке?

Од го ва ра ју ћи на ову ди ле му, ов де се опра шта мо од Ле-
ви-Стро са, из но се ћи ре ви ди ра ње, или пре до пу ња ва ње из вор ног 
струк ту ра ли зма кон цеп ти ма ко ји ма он ни је рас по ла гао, или ни је 
знао ка ко да их ин те гри ше, у свом ин тер пре та тив ном ре пер то а ру; 
оста ју ћи кру то при вр жен Со си ро вом мо де лу као сво је вр сном не-
до ди р љи вом „епи сте мо ло шком опе ра то ру“. (Ма да се, ми сли мо, у 
по зној фа зи свог де ла ња, тач ни је на кра ју магнумопусако јег пред-
ста вља ју Митологике,Ле ви-Строс на по слет ку нео че ки ва но и на 
до ви тљив на чин дис тан ци ра од пре тен зи ја на ко нач но и без у слов-
но раз у ме ва ње при ро де ми та: у Пресномипеченоми он фи гу ру 
ту ма ча за ме њу је оном кре а то ра, те та ко, на кон што је ус пео да су-
ге стив но де мон стри ра по сто ја ње је дин стве ног „гра ма тич ког“ ко-
да ми то ва са про стран ства це ле Аме ри ке, он у за кључ ку ис ти че 
ка ко ње го ва об ра да тих ми то ва пред ста вља са мо још јед ну њи хо ву 
вер зи ју! Ово при зна ва ње је, ме ђу тим, мо гло да бу де и дру га чи је 
фор му ли са но: уме сто да се по ста вља као зна лац сме штен унутар
мит ске кул ту ре, он је са да не ко ко спо ља, јед ним у су шти ни ими та-
тив ним чи ном, ре кон стру и ше про це ду ру уоб ли ча ва ња је дин стве-
ног ми та. А ово за пра во вр хун ско ства ра ла штво у Митологикама
ни је ни шта дру го до ве ли чан ствен за хват кре а тив не ин тен ци о нал-
но сти.)

Пр во, мо ра мо се по но во вра ти ти, и са да са на ме ром ко нач ног 
раз ја шња ва ња, до фор мал не рав ни од ко је је све и по че ло: до је зи-
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ка. Со си ро ва лин гви сти ка на про сто ни је до вољ на за раз у ме ва ње 
це ле тај не је зи ка и свих ди мен зи ја ње го ве упо тре бе. Су шти на је 
у то ме да у са мом упо треб ном го во ру не по сто ји онај дис кон ти-
ну и тет (ме ђу соб но не у ти ца ње, не у сло вља ва ње, не ме ша ње) из ме ђу 
сфе ра озна чи те ља и озна че ног ко ји је глав на ин спи ра тив на прет по-
став ка Ле ви-Стро со ве стра та ге ме - и оту да се це ли Ле ви- Стро сов 
ка те го ри јал ни основ јед ним по те зом от кри ва као се лек ти ван и не-
до ста тан.

Фо нет ски ни во, ко јим без сум ње вла да за кон би нар них опо-
зи ци ја, у ре ал но сти - то јест у це ло ви том лу ку ко ји во ди од гла сов-
них за ко ни то сти фор ми ра ња ре чи, пре ко „гра ма то ло шких“ мо де ла 
са ста вља ња ре че ни ца, па до ин тер су бјек тив не рав ни из ра жа ва ња у 
ко ју се ули ва ју стру је из пер цеп тив них, ког ни тив них и ко на тив них 
из во ра - пред ста вља тек по че так оно га са чи ме за и ста рас по ла же мо 
у кон крет ном до вр ше ном об ли ку, а што су је зич ки ис ка зи над ко ји-
ма се, да кле, у на ста ја њу из во ди низ уза стоп них пре ра да. Шта ви-
ше, но ви ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да се онај крај ње ре стрик тив ни 
скуп иза бра них, фо нет ско-ди стинк тив них укр шта ња (из дво је них 
из го то во без број них мо гућ но сти) ко ја тво ре мо дел за ге не ри са ње 
ре чи, не мо же по сма тра ти из ван ути ца ја се ман тич ког по ља. Ово 
је он да сва ка ко, у сми слу ши ре фор мал не уте ме ље но сти, за вр шни 
уда рац кон цеп ту ели ми на ци је „су бјек та“ по ана ло ги ји са лин гви-
стич ком, то јест са ана ли зом ко ја епи цен трал ност функ ци о нал не 
пре суд но сти зна че ња дис ло ци ра у по гон одр жа ва ња ком би на то ри-
ке ко ле ти ви те та сим бо лич ких озна чи те ља ма ко је вр сте.

ZeljkoSimic

LEVI-STRAUSSBETWEEN
METHODOLOGYANDONTOLOGY

Summary
The author tries to show the theoretical paradox of widespread 

and extensive thinking opus of Lévi-Strauss. Founder of anthropologi-
cal structuralism was able to show by analogical transfer of genera-
tive hierarchy linguistics method that it is impossible to understand any 
segment of the primitive community’s existence without constantly 
awareness of meta-concept that stabilize their ontological status man-
aged praxeologically totality. Strauss absolutise method by enlarging its 
methodological competencies to the level when it becomes indispens-
able merits of truth for each man’s psyche and its social environment. In 
that strategy the author notes the Strauss’s hidden need to alter structur-
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alist procedure into dogmas that cannot be subjected to scientific verifi-
cation. Strauss’s inclination is most evident in his attempt to capture the 
depersonalized world with generator of meaningful impressions located 
in structured procedures of social impact, and which does not include 
any personal experience. 
Key words: method, episteme, ontology, structure, social patterns and deper-

sonalization. 
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ДраганМарковић
Институтза

политичкестудије
ЗАБЛУДЕО

СОЦИЈАЛНОЈДРЖАВИ

Др Дубравка Стајић: ЗА
БЛУДЕОСОЦИЈАЛНОЈДР
ЖАВИ Београд, Институт
заполитичкестудије,2010,
стр.280.

Нај но ви ја књи га др Ду брав
ке Ста јић по све ће на је прак тич
но ве о ма ак ту ел ним, а те о риј ски 

ве о ма кон тро верз ним те ма ма на 
ре ла ци ји гло ба ли за ци ја  тран
зи ци ја – со ци јал на др жа ва. То 
је узроч нопо сле дич ни ла нац, 
чи ја је све стра на и про ду бље
на ана ли за омо гу ћи ла да се уђе 
ду бо ко у су шти ну про бле ма. 
Уз ди ја лек тич ки при ступ и без 
иде о ло шких пре ду бе ђе ња до
шло се до објек тив них, из у зет
но зна чај них са зна ња и за те о
ри ју и за прак су.

Сам на слов књи ге на го ве
шта ва ре ше ње ре бу са за блу де о 
со ци јал ној др жа ви, до ко јег се 
не би мо гло до ћи без објек тив не 
ана ли зе тран зи ци је, ко ја је не ке 
усре ћи ла а мно ге уне сре ћи ла. 
Обе ћа ња по ли ти ча ра и оче ки
ва ња гра ђа на ни су се ис пу ни ла, 
што је иза зва ло ма сов на не за
до вољ ства и раз о ча ре ња.

Кључ но по ла зи ште про ду
бље не ана ли зе је у кри ти ци од
су ства раз вој не стра те ги је, без 
ко је је тран зи ци ја до би ла мно
га ре тро град на обе леж ја, ме ђу 
ко ји ма су пре све га уру ша ва ње 
при вре де и со ци јал не др жа ве, 
из ко јег су про ис те кли ма сов на 
не за по сле ност и још ма сов ни је 
си ро ма штво, и не за по сле них и 
за по сле них. 

То се те шко мо же раз у ме ти 
ако се тран зи ци ја Ср би је по
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сма тра изо ло ва но и не за ви сно 
од ме ђу на род них то ко ва, ка ко 
се ина че че сто чи ни, али је 

др Ста јић по сма тра у кон
тек сту те ку ће гло ба ли за ци је, 
ко јом је углав ном и пред о дре
ђе на. Ср би ја не ма сво ју раз вој
ну стра те ги ју јер је под врг ну та 
стра те ги ји гло ба ли за ци је ко ја 
ис кљу чу је са мо ста лан раз вој 
ма лих и не раз ви је них, ко ло ни
јал но за ви сних зе ма ља.

Што је у Ср би ји то ком тран
зи ци је до шло до де ин ду стри
ја ли за ци је и уру ша ва ња це ле 
при вре де, у те сној је ве зи са ти
ме да су, ка ко у књи зи

др Ста јић сто ји, „струк тур не 
про ме не дру штва до ко јих је до
ве ла гло ба ли за ци ја не по вољ не 
за то што се ре про дук ци ја дру
штва ви ше не за сни ва на про из
вод њи и услу га ма“, већ „на раз
во ју фи нан сиј ског сек то ра“, па 
је и „си ро ма штво ста нов ни штва 
у ве ћи ни дру шта ва део про це са 
гло ба ли за ци је“, а и не за по сле
ност је по ста ла гло бал ни пла
не тар ни про блем. 

То у ве ли кој ме ри об ја шња ва 
за што при ва ти за ци ја, као осно
ва и глав ни сто жер тран зи ци је, 
„ни је ис ко ри шће на у ци љу ин
ве сти ра ња и по кре та ња но вог 
про из вод ног ци клу са“, већ је 
на род на имо ви на нај ве ћим де
лом рас про да та и пре то че на 
у по тро шњу. Ка ко се у књи зи 
кон ста ту је, „све вла де од 2000. 
го ди не ба ви ле су се при ва ти за
ци јом са мо кроз ефек те про да је 
пред у зе ћа на бу џет, а не и раз

вој номо дер ни за циј ским по тен
ци ја ли ма“, па је „зна ча јан део 
сред ста ва упо тре бљен за пу ње
ње бу џе та, што је нај го ре ре ше
ње за при вре ду“.

Не зна се ни где су сред ства 
од при ва ти за ци је све од ла зи ла, 
јер ни је би ло до вољ но тран спа
рент но сти; у за ко но дав ној ре
гу ла ти ви су по сто ја ле ве ли ке 
пра зни не; за ко ни су не ка жње но 
кр ше ни; не за ко ни то при ба вља
на до ку мен та ци ја је не пот пу на; 
знат на нов ча на сред ства од при
ва ти за ци је ни су ле гал но укњи
же на; по сту пак при ва ти за ци је 
пра ћен је мно гим не пра вил но
сти ма од стра не др жав них ор
га на. 

На ро ду је обе ћа ва на де мо
крат ска др жа ва а при ва ти за ци
ју је др жав на ад ми ни стра ци ја 
спро во ди ла без ика квог ути ца ја 
на ро да, што све до чи да та ко зва
на дру штве на сво ји на ни ка да 
ни је ни би ла дру штве на ни на
род на, па ни та ко зва ној на род
ној скуп шти ни ни су под но ше ни 
из ве шта ји о ефек ти ма при ва ти
за ци је. 

Ду бо ко је уте ме љен за кљу
чак те ме љи тог ис тра жи ва ња 
др Ста јић да се „про цес при
ва ти за ци је у Ср би ји, ње гов ток 
и по сле ди це у пе ри о ду 2002
2008. го ди не мо же оце ни ти као 
кон тро вер зан, про тив ре чан, у 
мно го че му спо ран... Ток при ва
ти за ци је, но вац ко јим рас по ла
же Аген ци ја за при ва ти за ци ју 
и стра те шке од лу ке оста ју у за
тво ре ним кру го ви ма кроз спре
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гу круп ног ка пи та ла и по ли тич
ког еста бли шмен та“.

Та квим то ком при ва ти за ци је 
пред о дре ђе ни су пре те жно ре
тро град ни то ко ви це ле тран зи
ци је. Без раз вој не усме ре но сти 
це ло дру штво је мо ра ло стаг
ни ра ти и на за до ва ти. Рас та ка ње 
др жав не при вре де без исто вре
ме ног по кре та ња но вих ин те
гра ци о них то ко ва до ве ло је до 
рас та ка ња це лог дру штве ног 
за јед ни штва и ра за ра ња еко
ном ских и со ци јал них по тен ци
ја ла. 

У књи зи се по себ но ука зу је 
на по губ не по сле ди це ра за ра ња 
сред ње кла се, као глав ног но си
о ца са вре ме ног раз во ја, ко ја је 
„оси ро ма ше на и мар ги на ли зо
ва на, по ста ла по ли тич ки бе зна
чај на и без ути ца ја“. Не за по
сле но шћу су нај ви ше по го ђе ни 
мла ди и обра зо ва ни љу ди, ко јих 
је нај ви ше ме ђу не за по сле ним, 
за по сле ним по уго во ру на од ре
ђе но вре ме, и у си вој еко но ми ји, 
без здрав стве ног и пен зи о ног 
оси гу ра ња. А и ма те ри јал ни по
ло жај за по сле них струч ња ка је 
да ле ко ис под њи хо вог рад ног 
и ства ра лач ког до при но са, па 
и не за по сле ни и за по сле ни нај
ви ше еми гри ра ју, оста вља ју ћи 
ве ли ку пра зни ну у ка дров ским 
раз вој ним по тен ци ја ли ма. 

Асо ци јал ном ре при ва ти за
ци јом на не та је ве ли ка со ци
јал на не прав да они ма ко ји су 
сво јим ра дом и ства ра ла штвом 
нај ви ше до при не ли ства ра њу 
дру штве ног бо гат ства, а оста ли 

су не са мо без уче шћа у ње го
вој рас по де ли већ и без по сла, 
док су се пре ко ноћ обо га ти ли 
ко ји су до при не ли упра во та
квој не прав ди. Рад нич ка кла са 
је де сет ко ва на, раз би је на, дез
ор га ни зо ва на и го то во обес пра
вље на. 

У тран зи ци о ном „су ко бу ра
да и ка пи та ла“, ка пи тал је ве
ли ки до бит ник, а рад ве ли ки 
гу бит ник. Тран зи ци о но рад но 
за ко но дав ство ви ше шти ти по
сло дав це не го за по сле не, ко ји
ма „од у зи ма и не ка од основ них 
ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа, а 
дру га им на ме ће у име успе шне 
тран зи ци је, ре ги о нал них и ши
рих ин те гра ци ја“. По сло дав це 
ви ше не го за по сле не шти те и 
ко лек тив ни уго во ри ко је у име 
за по сле них пот пи су ју би ро кра
ти зо ва ни и ко рум пи ра ни син
ди ка ти а у мно гим пред у зе ћи ма 
они се не ка жње но кр ше или за
о би ла зе пот пи си ва њем ин ди ви
ду ал них уго во ра из ме ђу по сло
дав ца и за по сле них.

Упрег ну та у гло ба ли за циј
ски ја рам тран сна ци о нал ног 
ка пи та ла, др жа ва спро во ђе њем 
ре тро град них то ко ва тран зи ци
је са му се бе раз о ру жа ва, пре
пу шта ју ћи од лу чи ва ње о суд
бо но сним пи та њи ма дру штва 
не фор мал ним цен три ма мо ћи. 
У књи зи др Ста јић се ја сно упо
зо ра ва да „кон цен тра ци ја мо ћи 
не ко ли ко ве ли ких вла сни ка ка
пи та ла и уског кру га по ли тич ке 
ели те пред ста вља цен тре мо
ћи ко ји до но се од лу ке зна чај не 
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за раз вој при вре де и дру штва, 
док јав но до не те од лу ке не ре
ша ва ју мно га те шка и сло же на 
пи та ња“. То је „обе ле же но ви
дљи вим или при кри ве ним по ве
зи ва њем пред у зе ћа са вр хо ви ма 
по ли тич ких стра на ка“, та ко да 
„не ко ли ци на нај моћ ни јих по
слов них љу ди у Ср би ји дик ти ра 
од лу ке по ли тич ких стра на ка“.

Мо жда се и због то га по ли
тич ке стран ке, пре о ку пи ра не 
бор бом за власт, не ба ве стра
те шким пи та њи ма ду го роч ног 
раз во ја дру штва. Као што им 
се и у Књи зи кри тич ки за ме
ра, ни вла да ју ће ни опо зи ци о не 
стран ке не ма ју ја сно де фи ни са
не про гра ме ду го роч ног раз во
ја Ср би је за ко је се на ме ра ва ју 
бо ри ти. То се не тра жи ни од 
на у ке, без ко је се те шко мо же 
тре зве но раз ми шља ти о про бле
ми ма са вре ме ног раз во ја. 

Уто ли ко је зна чај ни је кри
тич ко ука зи ва ње др Ста јић на 
кри тич коне кри тич ку, ви ше 
иде о ло шку не го на уч ну, по ла
ри за ци ју дру штве не на у ке у 
од но су пре ма те ку ћој тран зи
ци ји Ср би је. Ме ђу они ма ко ји 
се јав но из ја шња ва ју, ма ло је 
на уч них ми сли ла ца као што је 
др Ду брав ка Ста јић ко ји та ко 
хра бро, отво ре но, објек тив но и 
кри тич ки кон струк тив но при
сту па ју пре и спи ти ва њу те ку ће 
тран зи ци је Ср би је, те са гле да
ва њу ствар них и мо гу ћих им
пли ка ци ја ко је она у се би но си.

По ла зе ћи од ну жно сти дру
штве них про ме на, др Ста јић 

се не из ја шња ва за или про тив 
тран зи ци је, већ за ње но пре у
сме ра ва ње пре ма ду го роч ном 
ин те грал ном раз во ју Ср би је. 
То под ра зу ме ва да се на еко
ном ско на за до ва ње од го во ри 
раз ви ја њем про из вод ње, на де
ин ду стри ја ли за ци ју ин ду стри
ја ли за ци јом, на дез ин те гра ци
ју ин те гри са њем при вре де и 
дру штва, на не за по сле ност за
по шља ва њем, на си ро ма штво 
дру штве ним бла го ста њем, на 
илу зи ју со ци јал не др жа ве ње
ним ствар ним раз во јем.

Сту ди ја др Ду брав ке Ста јић 
је зна ча јан до при нос на уч ној 
те о ри ји и дру штве ној прак си. 
Она је озбиљ но упо зо ре ње да је 
тран зи ци ја Ср би је кре ну ла опа
сном стран пу ти цом, са ко је се 
на пра ви пут мо же вра ти ти са
мо по кре та њем свих раз вој них 
по тен ци ја ла на осно ву ду го роч
не, на уч но за сно ва не стра те ги је 
одр жи вог раз во ја. 
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме 
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште.  Наслов 
рада куцати на средини великим словима. Сви текстови на српском 
језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту су италиком (курзивом) 
истакнуте речи на страном језику. Обим рада не сме бити већи од 1 до 1,5 
ауторског табака, (односно 16 до 25 страна, 36300 до 56725 карактера са 
размаком).      

После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до 
250 речи. Иза сажетка иду Кључне речи чији број не може бити већи од 
10, док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба 
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи, 
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста треба 
написати резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине чланка. Аутор 
би у резимеу у структуираном облику требало да истакне најважније 
резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду знатно 
шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба превести и 
на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне речи треба 
превести на српски језик.

Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са 
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо. 

Поднаслов куцати у фонту Times New Roman, величина слова 14.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази 

коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог 
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Refer-
ence – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин 
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром 
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:

– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и презиме 
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и 
број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за 
политичке студије, Београд, 2009, стр. 15);

– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под 
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања, 
број, година излажења и број страница (на пример: Миша 
Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових 
решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, 
Београд, бр. 04/2009, стр. 67);

– када се ради о зборнику радова:  име и презиме аутора, назив 
рада под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради 
написати приређивача зборника, издавач, место издања, година 
издања, број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и 
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придруживање Европској унији‘‘, У: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић, 
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, 
стр. 239);

– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришћене 
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример: 
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).  

– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да 
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се 
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање 
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, 
ф 2, р93/1894.

Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном реду, 
са следећим елементима: 

– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, 
место издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско 
питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);

– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача 
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: 
Марковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у 
Србији‘‘, У: Србија – политички и институционални изазови 
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за 
политичке студије, Београд, 2008);

– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача 
зборника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, 
Милош,  ,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);

– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% 
коришћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на 
пример: http//sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija) .

– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да 
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се 
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање 
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, 
ф 2, р93/1894.

Текстове слати у електронском облику на следећу е-mail адресу
ipsbgd@eunet.rs 





ЦИП - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

32

СРПСКА политичка мисао / главни и  
одговорни уредник Живојин Ђурић. Vol. 1 br.  
1(2007) - Београд (Савски трг 7а): Институт за  
политичке студије, 1994 - (Београд: Eseloge d.o.o.).  
23 cм
Тромесечно. - Има издање на другом 
језику; Serbian Political Thought =
ISSN 0354-5989=Српска политичка мисао
COBSIS.SR-ID 102782215




	K1-SPM-4-2010
	SPM-4-2010
	0-000sadr
	spm-IV-1-1
	spm-IV-1-2
	spm-IV-1-3
	spm-IV-1-4
	spm-IV-2-1
	spm-IV-2-2
	spm-IV-2-3
	spm-IV-2-4
	spm-IV-2-5
	spm-IV-4-1
	spm-IV-4-2
	spm-IV-4-3
	spm-IV-5-1
	spm-IV-uputstvo i cip

	K2-SPM-4-2010

