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* Виши научни сарадник ИПС у Београду. 
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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O иде о ло ги ји се мно го пи са ло и пи ше.2) По зи ци је са ко јих се го-
во ри о овом ва жном про бле му су ве о ма про ти ву реч не. Док је 

јед ни хва ле дру ги је ку де и тра же ње но уки да ње. Не ма је дин стве-
не де фи ни ци је иде о ло ги је. На За па ду, у на уч ној ли те ра ту ри, она 
се иден ти фи ку је са пој мом «со ци јал но-по ли тич ка док три на», а на 
Ис то ку, тј. у Ру си ји нај ра спро стра ње ни ја де фи ни ци ја иде о ло ги је 
је она ко ја ка же да је то «си стем со ци јал них иде ја, оце на, по тре ба 
кон крет не кла се, со ци јал не гру пе ко ји има ју ва жну уло гу у функ-
ци о ни са њу по ли тич ког си сте ма».3) 

Да нас ка да се са гле да ствар ност ви ди мо да је, пр во, на За па-
ду, а по том и ди љем све та по бе ди ла иде о ло ги ја. За пра во, да на шњи 
За пад је, из ме ђу оста лог, при ме нио и ре ал ни жи вот ста во ве твор-
ца пој ма «иде о ло ги ја» Де сти та д Тра си ја (De stutt de Tracy 1754-
1836).4) На и ме, спо ме ну ти аутор об ја вио је че тво ро том ну сту ди ју 
Елементиидеологије (1901-1815) у ко јој је из нео став да је иде-
о ло ги ја на у ка ко ја про чи шћа ва док три не та ко што их те сти ра ис-
ку ством, при че му оне те о ри је, док три не и слич но ко је ис ку ство 
не по твр ди – од ба цу је. Та ко се фор ми ра ју кон цеп ци је и иде је ко је 
слу же као прак тич на пра ви ла у вас пи та њу, пра ву и по ли ти ци. Ста-
во ве Тра си ја при хва ти ли су ње го ви са вре ме ни ци и исто ми шље ни-
ци, Пјер Ка ба нис и Кон стан тин Вољ ни је. У иде о ло ги ји су ви де ли 
по себ ну на у ку, ко ја об ја шња ва узро ке и за ко не фор ми ра ња иде ја и 
пред ста вља осно ву не ких на у ка, пре све га по ли тич ких, мо рал них 
и пе да го шких.5)

Пре ма Де сти ту д Тра си ју, иде о ло ги ја тре ба да по узо ру на тех-
ни ку (ко јој је ус пе ло да укро ти при род не за ко не) по мог не у уво ђе-
2) Види, између осталог: Зоран Милошевић, Актуелност национализма данас, Српска

слободарскамисао, бр. 3, Београд, 2006, стр. 265-277. Зоран Милошевич, Особенности 
русского национализма, у: Феномен гражданскогосознания вроссийскомобществе
концаXIX–началаXX вв. Деятельност братьев Верещагиных, Материалы всероссий-
ской научной конференции, Череповец, 2008, стр. 14-29.

3) Политологическийсловарь, под ред. В. Ф. Холипова, Москва, 1995, стр. 58.
4)  Види: Альфред С. Майхрович, Идеология, Издательство «Право и экономика», Минск, 

2001, стр. 14.
5)  Исто, стр. 14-15.
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њу ин же ње рин га ду ша и со ци јал ног ин же ње рин га.6) На кра ју, Де-
стит д Тра си, за кљу чу је да је иде о ло ги ја мо гу ће на у ка о иде ја ма.7) 

Слич но раз ми шља и Алек сан дар Зи но вјев, с тим што овај 
аутор ста је на ста но ви ште тзв. «чи сте на у ке».8) На у ка и иде о ло ги ја, 
пре ма Зи но вје ву, раз ли ку ју се по ци ље ви ма, по ме то ду и по прак-
тич ној при ме ни. Ме ђу тим, оно што је ва жно Зи но вјев иде о ло ги ју 
ве зу је за за пад ња штво, тј. твр ди да је иде о ло ги ја не са мо на ста ла 
на За па ду, већ је по ста ла и њен има нент ни део.9) На у ка је по че ла 
да про мо ви ше и од ре ђе не иде о ло ги је тек ка да се ин сти ту ци о на ли-
зо ва ла. То се до го ди ло у За пад ној Евро пи, пре све га у Ен гле ској, у 
пе ри о ду ства ра ња ка пи та ли зма то ком XVI II ве ка.10)

«Иде о ло ги ја за пад ња штва се за че ла и фор ми ра ла као те жња да 
се из гра ди на уч но схва та ње све га оно га што је ула зи ло у круг ин-
те лек ту ал них ин те ре са љу ди, као про тив те жа ре ли ги о зном уче њу 
о све му ово ме, то јест о ко смо су, при ро ди, дру штву, чо ве ку, ми-
шље њу, са зна њу. На у ка је оста ла из вор иде о ло ги је и у на ше вре ме. 
И оста ће до та да, док на у ка не ис цр пи са му се бе и док по сто ји 
за пад ња штво.»11) Зи но вјев, та ко ђе, на во ди за ни мљив (кла си чан?) 
при мер за пад не иде о ло ги је: «Го ди не 1992. гру па еко но ми ста је по 
за дат ку ОУН-а уста но ви ла да зе мље са ви со ким жи вот ним ни во-
6) О проблему социјалног инжењеринга и инжењеринга душа, на конкретним примерима, 

писали смо у више монографија и зборника. Видети: Зоран Милошевић, ОдМалоруса
до Украјинаца, Прилог проучавању промене културног и националног идентитета 
Малоруса, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2008.; Унија.
Политика Римокатоличке цркве према православним Словенима, (Ур) Институт за 
политичке студије, Београд, 2005.; Зоран Милошевић, БошњачкопоништавањеСрба, 
Завод за уџбенике и наставна средства Српско Сарајево, Српско Сарајево, 2004. Зоран 
Милошевић, КојеХансИванМерц–НовоблаженикРимскецркве, Бели анђео, Шабац, 
2003.; Рим не мирује, о старим и новим покупајима Римокатоличке цркве да потчини 
православне, зборник радова. Приредили М. Васиљевић / З. Милошевић, Бели анђео, 
Шабац, 2003.

7) Igor Lukšić in Jernej Pikalo, Uvodvzgodovinopolitičnihidej, Založba Sophia, Ljubljana, 
2007, str. 163-164.

8) По правилу, научна рационалност потиче од методологије чији је заступник одређен 
научник, док научна објективност потиче од друштвених структура заједница 
научника. Истовремено, има научника, попут Стивена Л. Голдмана (књига «Наука, 
технологија и друштвени напредак»), који сматрају да је отцепљење научних група 
од друштвеног императива допринело установљењу тзв. «чисте науке», која захтева 
независност њених обавеза од прохтева друштва, и води политику «истраживања ради 
истраживања». Види: Tehnologija kao ideologija (23. 7. 2008), http://www.danas.rs/do-
daci/com_medi/tehnologija_kao_ideologija.29.html?news:id=97549

9) Александар Зиновјев, Запад–феномензападњаштва, Наш дом, Београд, 2002, стр. 
212.

10) Е. М. Бабосов, Основыидеологиисовременогогосударства, 2-е издание, дополненое, 
Амалфея, Минск, 2004, стр. 112.

11) Александар Зиновјев, Запад–феномензападњаштва, стр. 212.
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ом има ју ви ши ин декс по ли тич ких сло бо да, не го зе мље са ни жим 
жи вот ним ни во ом. Ово ‘от кри ће’ не вре ди ни пет па ра. Али ови 
‘про на ла за чи’ су оти шли и да ље: они су из ве ли за кљу чак да је 
узрок си ро ма штва – по ли тич ки си стем си ро ма шних зе ма ља. Да би 
пре вла да ле си ро ма штво, ове зе мље би тре ба ло да пре у ре де сво је 
со ци јал но-по ли тич ко уре ђе ње по за пад ним обра сци ма. За кљу чак 
је из ве ден с на ру ша ва њем пра ви ла ло ги ке и ме то до ло ги је на у ка. 
Ње го ва иде о ло шка ори јен та ци ја је оче вид на – ови ‘на уч ни ци’ су 
има ли за да ну ди рек ти ву и под њу су под ве ли сво је то бо же на уч но 
ис тра жи ва ње.»12)

За ни мљи во је и раз ми шља ње Рач ко ва ко ји пи ше да «Иде о-
ло ги ја исту па као сна га оних со ци јал них гру па ко је не ма ју власт 
и од но се се опо зи ци о но пре ма по рет ку и њи хо вој иде о ло ги ји».13) 
Рач ков, та ко ђе, твр ди да на у ка и иде о ло ги ја ни су слич не, али да 
је на у ка по не кад и иде о ло ги ја. У том сми слу он сма тра да је иде о-
ло ги ја по треб на дру штву, по себ но оним у тран зи ци ји. «Но ва иде-
о ло ги ја по ста је нео п ход на на шем дру штву. Она је у оба ве зи да 
ожи ви, по диг не ни во по ли тич ке кул ту ре и по ли тич ке ефи ка сно сти. 
Нео п ход но је да др жав на по ли ти ка у обла сти еко но ми је, кул ту ре, 
обра зо ва ња, пре да ва ња, уџ бе нич ких из да ња, ТВ-а бу де на уч но, те-
о риј ски уте ме ље на ка ко би осо бе но сти, тен ден ци је и раз вој у це лој 
др жа ви имао фор му дру штве ног по кре та, а то зна чи и ве ћин ског 
при хва та ња».14)

ПОТРЕБАФОРМУЛИСАЊА
НАЦИОНАЛНЕИДЕОЛОГИЈЕ

Ово пи та ње, пи та ње иде о ло ги је, за срп ску др жа ву је од из у-
зет не ва жно сти. Тим пре што је вла да ју ћа иде о ло ги ја без у слов но 
и без по го вор но при дру жи ва ње Европ ској уни ји (као и све оно што 
из то га про из и ла зи), по ка за ла сву сво ју на ка зност, од но сно по губ-
ност за срп ски на род. Оту да про ис ти че и по тре ба пре и спи ти ва ња 
са да ва же ће иде о ло ги је, од но сно по тре ба фор ми ра ња но ве др жав-
не иде о ло ги је у Ср би ји. У че му је вред ност др жав не иде о ло ги је? 
12) Исто, стр. 213-214.
13) П. А. Рачков, И смерти и бессмертии идеологии, ВестникМосковскогоуниверситета, 

Серия 7, No 2, Москва, 1999, стр. 33.
14)  Исто. 
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Пр во, она да је ста нов ни штву пред ста ве о ци ље ви ма дру штва 
и др жа ве, о сми слу др жа ве. За ста нов ни штво то зна чи и од го вор на 
пи та ње ко смо ми? Ку да иде мо?, итд.

Дру го, др жав на иде о ло ги ја ну жно је по ве за на са ле гал ном вла-
шћу. Иде је та ко до би ја ју по ве ћа ну по др шку ста нов ни штва по што 
су ле ги тим не, јер иза њих сто ји власт. Иде о ло ги ја је у овом сми слу 
моћ но ин те гра тив но сред ство, без ко је се др жа ва рас па да (као што 
је то да нас слу чај са Ср би јом).

Тре ће, иде о ло ги ја ни је по треб на са мо др жа ви, већ и ста нов ни-
штву. Иде о ло ги ја ни је про сто си стем иде ја. Она је по глед на свет, 
дру штво и чо ве ка, др жа ву, си стем ко ји се опре де лио за од ре ђе не 
вред но сти (ово је до бро – ово је ло ше) и вр сту по на ша ња. Од су-
ство иде о ло ги је до во ди до де зор јен та ци је и не до зво ља ва по је дин-
цу и за јед ни ци да се ори јен ти ше у дру штву и све ту.15)

То се нај бо ље ви ди, да нас, код срп ског на ро да. У окви ру 
«евро-иде о ло ги је» (срп ски на род) је до жи вео да се ме то дом ин же-
ње рин га ду ша и со ци јал ним ин же ње рин гом оту ђи ве ћи део на ро да 
у Цр ној Го ри, а да се пре о ста лим Ср би ма уки не пра во на је зик, 
пи смо и обра зо ва ње и пот пу но су мар ги на ли зо ва ни, а са да се то 
ра ди у Вој во ди ни (о Ко сме ту да и не го во ри мо). О Хр ват ској не 
тре ба мно го го во ри ти. Не са мо што За пад одо бра ва про те ри ва ње 
Ср ба из Хр ват ске, већ одо бра ва и не вра ћа ње имо ви не (све то пра во 
у Европ ској уни ји и САД). За тим, стал но су жа ва ње пра ва Ре пу бли-
ке Срп ске у Бо сни и Хер це го ви ни и про зи ва ње та мо шњег на ро да 
да је «ге но ци дан», за тим стал на ин си сти ра ња да се пре то пе у «Бо-
сан це» или «Бо шња ке» да је низ те шких за кљу ча ка, а пре све га да 
не по сто ја ње ја сне на ци о нал не иде о ло ги је, ко ја је чвр сто уко ре ње-
на у тле, исто ри ју и ис ку ство на ро да, ко је ин те гри ше на у ка, чи не 
да се по је ди нац и дру штво, дез о ри јен ти са ни, не мо гу од у пре ти не 
са мо кул ту рал ном већ и еко нонмском па ду.

Ана ли за ста ња ко је про из и ла зи из вла да ју ће иде о ло ги је на во ди 
нас да се сло жи мо са на ла зи ма Иго ра Ива но ви ћа ко ји је у НИН-у 
ово ста ње опи сао као «ме ку оку па ци ју Ср би је». «На уну тра шњем, 
пси хо ло шком пла ну, она се огле да у ин фе ри ор ном од но су пре ма 
све му што до ла зи са За па да, што за по сле ди цу има да је Европ ска 
уни ја по ста ла но ви ап со лут. Све је под ло жно сум њи сем ну жно-
сти што бр жег ула ска у ову европ ску фа ми ли ју». «На спо ља шњем, 
15) В. А. Рыбаков, К вопросу о роли идеологии в современном государстве, Вестник

Омскогоуниверситета, Вып. 1, Омск, 1998, стр. 91-93.
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јав ном пла ну, ‘ме ка оку па ци ја’ се огле да у ме диј ској ат мос фе ри у 
ко јој се пер фид но гу ра ју на мар ги ну све иден ти тет ске те ме, а фор-
си ра ју ба нал ни по је дин ци ко ји на ме ћу ба нал не рас пра ве да би об-
ли ко ва ли ба нал не вред но сти. У исто вре ме, та кви са др жа ји, за ко је 
је нај о чи глед ни ји при мер ‘Ве ли ки брат’, до би ја ју епи тет ‘ур ба ни’ 
да би се та ко уна пред за шти ти ли од опа сно сти да бу ду про гла ше ни 
ки чом.».16)

Слич но раз ми шља ју и не ке опо зи ци о не по ли тич ке пар ти је, 
Де мо крат ска стран ка Ср би је, на при мер. У свом ма ни фе сту «На че-
ла на ци о нал не по ли ти ке за бу дућ ност Ср би је», пи ше: «Да би Ср-
би ја пре вла да ла те шка вре ме на, са чу ва ла на ци о нал ну суп стан цу и 
обез бе ди ла бу дућ ност, по ли ти ка очу ва ња срп ске др жав но сти мо-
ра да има ап со лут но пр вен ство. У XX ве ку срп ски на род је имао 
успо не и па до ве, али ни је имао ја сан пра вац на ци о нал не по ли ти ке. 
Од у ста ја ње од са мо стал не срп ске др жа ве у XX ве ку и при хва та ње 
иде о ло ги ја ко је си има ле пред ност над срп ском др жав ном иде јом 
пра ти ле су огром не људ ске жр тве срп ског на ро да и ве ли ка ма те-
ри јал на ра за ра ња. Суд би на срп ског на ро да у XXI ве ку за ви си ће од 
спо соб но сти да се од ре де основ на на че ла на ци о нал не по ли ти ке и 
ус по ста ви на ци о нал но је дин ство за ње но оства ре ње. Ја сно од ре ђе-
на на че ла на ци о нал не по ли ти ке мо ра ју да бу ду од го во ри на иза зо ве 
XXI ве ка и по кре тач ка сна га ста бил ног раз во ја Ср би је.»17) Иако, 
да кле, овај Ма ни фест ДСС-а има сми сла, јер отва ра ва жна пи та ња, 
он не да је од го вор ка ко ви ди уло гу на у ке у оства ре њу про кла мо-
ва них ци ље ва. Због то га се овај до ку мент мо же оце ни ти као по ли-
тич ка де ма го ги ја, од но сно као не пот пун, не до вољ но про ми шљен 
до ку мент.

Ви ди мо, да кле, да по сто је иде је о по тре би пре о сми шља ва ња 
на ци о нал не иде о ло ги је, иако то чи не по је дин ци и по ли тич ке пар-
ти је, не ма од го во ра ка ко на у ка мо же до при не ти фор му ли са њу (на-
ци о нал не) иде о ло ги је за XXI век.

ЗНАЊЕИИДЕОЛОГИЈА

Од нос иде о ло ги је и на у ке пред ста вља по се бан про блем. Иде-
о ло ги ја се ра ђа и учвр шћу је ко ри сте ћи ре зул та те на у ке, али их 
ко ри сти на свој на чин, сле де ћи сво је ци ље ве. Због то га је ва жно 
на гла си ти да и иде о ло ги ја и на у ка за у зи ма ју спе ци фич но ме сто у 
16) Игор Ивановић, Мека окупација и конзервативни устанак, НИН, 08. јануар 2009.
17)  Альфред С. Майхрович, Идеология, стр. 20.
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ду хов ном жи во ту, да пред ста вља ју раз ли чи те фор ме дру штве ног 
са зна ња, при че му, сва ка ис пу ња ва сво је функ ци је у жи вот ну со ци-
јал ног ор га ни зма.18)

Пре ма на шем ми шље њу ни јед на од по сто је ћих иде о ло ги ја, па 
ни не ка по тен ци јал но но ва, не мо же се фор му ли са ти без ослон ца 
на зна ње. На и ме, на у ка ис пу ња ва три глав не со ци јал не уло ге:

1. на сту па као плу ра ли стич ка, ди на мич но раз ви ја ју ћи си стем 
на уч них зна ња;

2. функ ци о ни ше као спе ци фи чан вид ства ра лач ке де лат но сти, 
усме ре них на ства ра ње но вих иде ја, уоп шта ва ње но вих зна-
ња и по ку ша ва да објек тив но опи ше и ис ка же окру жу ју ћи 
свет што про ве ра ва у прак си;

3. раз ви ја се као укуп ност дру штве них од но са, те по ве зу је ис-
тра жи ва че и њи хо ва на уч на до стиг ну ћа.19)

Ве ли ки број ва жних на уч них про бле ма ре ша ва ју ти мо ви ис-
тра жи ва ча, из ме ђу оста лог и из сфе ре со ци јал но-ху ма ни стич ких 
на у ка. У том сми слу дру штве не на у ке ис тра жу ју со ци јал но ори јен-
ти са ну тр жи шну еко но ми ју, фор ми ра ње гра ђан ског дру штва, ства-
ра ње уни тар не, де мо крат ске и со ци јал не др жа ве. Да ље, ис тра жу ју 
се со ци јал ни, по ли тич ки, со цио-кул тур ни про це си у са вре ме ној 
Ср би ји, Евро пи и ши ре, са по себ ним освр том на укљу чи ва ње Ср-
би је у Европ ску уни ју и дру ге гло ба ли за циј ске про це се и мо дер ни-
за ци ју са вре ме ног све та.

Ва жан аспект има и из у ча ва ње основ них осо бе но сти и тен-
ден ци ја функ ци о ни са ња кул ту ре срп ског на ро да, ње ног зна ча ја за 
со ци јал ни и ду хов ни раз вој љу ди. Ме ђу тим, је дан од ва жни јих за-
да та ка срп ске дру штве не на у ке пред ста вља ак тив но укљу чи ва ње у 
струк ту ру иде о ло ги је срп ске др жа ве нај ва жни јих на уч них до стиг-
ну ћа, обо га ће ним на шим ви ђе њем иде а ла, вред но сти, убе ђе ња, 
дру штве них по тре ба и ин те ре са.20)

18) Е. М. Бабосов, Основыидеологиисовременогогосударства, стр. 109.
19) Иако би ово требало да буде обавеза и науке и државе, у српској пракси властодршци 

најчешће корачају, на жалост, у свет политике без освртања на реч и достигнућа науке. 
Многе грешке су могле бити избегнуте да се послушала реч научника, али данас у 
Србији, стиче се утисак, наука је сама себи циљ.

20) На жалост, према досадашњим сазнањима социологија је најмање допринела 
формирању националне идеологије и погледа на свет. Насупрот, она је, осим у часним 
изузецима, у служби антисрпских центара моћи. То се види и по томе што већина 
социолога (бојимо се, «помодно») заступа тзв. «либералну саморефлексију», па у 
складу са тим, и студентима предају либералну идеологију као науку. Види: Зоран 
Милошевич, Социология религии в Сербии: между наукой и политикой, Вестник
Череповецкого государственого университета, No 1, Череповец, Руска Федерација, 
2006, стр. 35-41.
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У си сте му со ци јал но-ху ма ни стич ких зна ња по себ но ин те гра-
тив ну и иде о ло шку уло гу ис пу ња ва фи ло со фи ја. То је усло вље но 
ње ном спе ци фич но шћу. Фи ло зо фи ја пред ста вља уоп ште ну фор му 
дру штве ног са зна ња. На осно ву ова кве ин те гра тив но сти фи ло со-
фи ја ге не ри ше но ве по гле де на свет, пред ста вља квин те сен ци ју 
овог или оног по гле да на свет, а од ре ђе ни тип по гле да на свет на ла-
зи се у осно ви сва ке иде о ло ги је.

У ком плек су со ци јал но-ху ма ни стич ких на у ка ва жно ме сто 
при па да со ци о ло ги ји. Со ци о ло ги ја је на у ка ко ја про у ча ва осо бе но-
сти, раз вој, за ко ни тост фор ми ра ња и уза јам ног ути ца ја раз ли чи тих 
со ци јал них си сте ма... Со ци о ло ги ја у Ср би ји21) је (де ли мич но) из-
у ча ва ла пре ла зак из аграр ног у ин ду стриј ско и по стин ду стриј ско 
дру штво, ства ра ње гра ђан ског дру штва и ства ра ње прав не др жа ве. 
Уко ли ко би се она на ци о нал но усме ри ла мо гла би да пру же зна-
ча јан до при нос раз во ју ва ља не (на ци о нал не) иде о ло ги је Ср би је22): 

● си сте ма ти за ци ја ка рак те ри сти ка и за ко ни то сти ус по ста вља-
ња по стин ду стриј ског дру штва, основ не ета пе пре ла ска Ср-
би је у ово дру штво, пред ви ђа ња тен ден ци ја раз во ја со ци јал-
них про це са у бр зо ме ња ју ћим усло ви ма овог пе ри о да;

● из у ча ва ње гло ба ли за ци је и европ ских ин те гра ци ја и њи хов 
ути цај на раз вој срп ског дру штва;

● со ци јал ни усло ви, фак то ри и ме ха ни зми пре ла ска срп ског 
дру штва на ино ва ци о ни тип раз во ја;23)

● ди на ми ка раз во ја со ци јал них струк ту ра и кри те ри ју ми стра-
ти фи ка ци је срп ског дру штва, осо бе но сти ње не при ме не у 
жи вот раз ли чи тих со ци јал них сло је ва дру штва, укључ но са 
ба вље њем осо бе но сти ма функ ци о ни са ња пред у зе ћа, ме на-
џе ра, рад ни ка, ин те лек ту а ла ца и по ли тич ке ели те, као и сма-
ње ње си ро ма штва;

● сме ро ви и ме ха ни зми ства ра ња ефи ка сне прав не др жа ве и 
ње но уса гла ша ва ње са де мо кра ти за ци јом по ли тич ког си сте-
ма и ства ра ња гра ђан ског дру штва;

● со ци о ди на ми ка на ци о нал не кул ту ре у кон тек сту гло бал них 
со цио-кул тур них про це са, те ства ра ње на тој осно ви струк-
тур но-ди на мич ких и иден ти фи ка ци о них обра за ца фор му ли-
са ња жи вот них стра те ги ја и по на ша ња лич но сти и со ци јал-
них гру па;

21) Колико су српски социолози отуђени од културе из које су потекли најбоље показује то 
што се већина монографија и часописа социолога штампа латиничним писмом.

22) Види: Зоран Милошевић: Реформа науке у Русији, Војнодело, бр. 3, Београд, 2005.
23) А. И. Соловьев, Политология, Аспент Пресс, Москва, 2005, стр. 5.



стр:167178.

- 175 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

● ути цај но вих ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
на ка рак тер со ци јал них ути ца ја, обра за ца жи во та, ми шље ња 
и по на ша ња љу ди, на њи хо ве иде о ло шке и по ли тич ке по зи-
ци је.

Ва жну уло гу у са вре ме ном си сте му на уч ног зна ња игра по ли-
ти ко ло ги ја – ин те грал на на у ка ко ја про у ча ва по ли тич ке про це се и 
од но се, на чи не бор бе за фор ми ра ње, одр жа ва ње и уве ћа ње по ли-
тич ке мо ћи, за тим устрој ство и функ ци о ни са ње по ли тич ког си сте-
ма и ре жи ма, а та ко ђе и уза јам не од но се из ме ђу дру штва и др жа ве, 
др жа ве и гра ђа на. У про це су раз во ја по ли ти ко ло ги је нео п ход но је 
на за до во ља ва ју ћи на чин, пре све га, ре ши ти сле де ће за дат ке:

● да ти си сте ма ти за ци ју зна ња о по ли ти ци као дру штве ној по-
ја ви, схва та ње су шти не по ли тич ких про це са, по ја ве и од но-
се из ме ђу раз ли чи тих со ци јал них кла са, по ли тич ким по кре-
ти ма и пар ти ја ма, из ме ђу др жа ве, дру штва и гра ђа на;

● оствар љи вост те о риј ских ана ли за по ли тич ких про це са, по-
ја ва и од но са у Ре пу бли ци Ср би ји у са гла сно сти са исто-
риј ским ис ку ством на ро да, ње го вим стре мље њи ма ка на ци-
о нал ном ује ди ње њу, по врат ку од у зе тих те ри то ри ја и ја ча њу 
на ци о нал не не за ви сно сти (осло бо ђе њу од «ме ке оку па ци-
је»), са ње го вим нај ва жни јим ин те ре си ма, по тре ба ма, вред-
но сним ори јен та ци ја ма, по ли тич ким прет по став ка ма и иде-
о ло шким ори јен та ци ја ма;

● раз ра да те о риј ске кон цеп ци је и струк тур но-функ ци о нал ног 
обра сца фор ми ра ња ефи ка сне др жа ве у ор ган ској по ве за но-
сти са ин сти ту ци ја ма (др жав не) вла сти;

● про на ла же ње оп ти мал них ме ха ни за ма уза јам ног ути ца ја за-
ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти, а та ко ђе и ор га на др-
жав не вла сти и ло кал не са мо у пра ве;

● стал но обо га ћи ва ње те о риј ско-ме то до ло шке осно ве и ин-
стру ме на та по ли ти ко ло шког ис тра жи ва ња пу тем при ме не и 
раз ра де но ви јих ме то да, те пра ће ње соп стве не и у бли жем 
окру же њу прак се...

У про це су ре ша ва ња опи са них про бле ма и за да та ка мо же и 
тре ба да се до стиг не су штин ско обо га ће ње со ци јал но-фи ло соф-
ских и по ли тич ких зна ња, што да је мо гућ ност об но ве са др жа ја 
фор ми ра ју ће и фор ми ра не иде о ло ги је у Ср би ји.

У свим овим ис тра жи ва њи ма основ ним ори јен тир пред ста вља 
чо век и ње го ва сло бо да и пра ва, те ви со ки но ви жи вот ног стан дар-
да, али и на ци о нал на др жа ва и кул ту ра.
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Ме ђу тим, ка ко су ге ри ше Рач ков, но ва срп ска иде о ло ги ја би ла 
би, си гур но је, у пр во вре ме, опо зи ци о на пре ма иде ју «за пад ња-
штва», што би иза зва ло сим па ти је на Ис то ку, код не свр ста них зе-
ма ља, сло бо до љу би вих љу ди, по кре та и пар ти ја ши ром све та, али 
и ан ти па ти је на За па ду. На рав но, то би зах те ва ло и те ме љан рад на 
при до би ја њу по др шке и на За па ду, а ту би, опет, од ве ли ке по мо ћи 
би ла на у ка и на уч ни ци, ко ји би има ли за да так да но ву срп ску иде-
о ло ги ју у ра ци о нал ним пој мо ви ма и на уч ним ме то да ма оми ле и у 
овом де лу све та, или ба рем учи не при хва тљи вом, као не ка да.
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SCIENCEANDIDEOLOGY
Summary

Author believes that none of existing ideologies, even
some potentionally new couldn’t exist without reliance
on knowledge. Science fullfils three basic social roles:
adventsaspluracistic,developingdinamicsystemofsci
entificknowledges; functionsasspecificfromofcreative
activity, directed on new ideas generation, new knowl
edges generalization objectively seeking for explanation
ofsurroundingworld;developsassocialrelationstotality,
interlatingresearchersandtheirscientificachievments.
KeyWords:Science, Ideology,Politics,Serbia,Modern
ization
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