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Сажетак
По пу ли зам се ја вља као јед на од зна чај них дру штве них 
и по ли тич ких по ја ва, ко ја око се бе ства ра до ста кон
трoверзи. На по пу ли зам се са јед не стра не гле да као 
на озбиљ ну прет њу де мо кра ти ји, док са дру ге стра не 
по сто је схва та ња ко ја на сто је да по пу ли зам од ре де 
упра во као де мо крат ску си лу, као дру штве ни по крет, 
ко ји је усме рен на пре мо шћа ва ње на ста лог со ци јал ног 
ја за из ме ђу на ро да и по ли тич ке и еко ном ске ели те. До 
ова квих про тив реч но сти до ла зи због са мих ка рак те
ри сти ка по пу ли зма ко је се ма ни фе сту ју у дру штве ној 
и по ли тич кој прак си и ко је су ме ђу соб но че сто ве о ма 
су прот не јед на дру гој. Сто га је по треб но по ред јед ног 
оп штег од ре ђе ња пој ма по пу ли зма, увек во ди ти ра чу
на и о кон крет ним окол но сти ма у ко ји ма се он ја вља 
и при сту пи ти му у за ви сно сти од слу ча ја до слу ча ја. 
У скла ду са тим у овом ра ду ће мо нај пре по ку ша ти 
да од ре ди мо ко је су то бит не од ли ке по пу ли зма, а за
тим ће мо на ве сти и ко је су то ње го ве основ не вр сте. 
У дру гом де лу ра да ба ви ће мо се узро ци ма по пу ли зма, 
као и ње го вим основ ним по јав ним об ли ци ма у Ср би ји 
ана ли зи ра њем де ло ва ња срп ских по ли тич ких пар ти ја 
као ге не ра то ра овог по ли тич ког фе но ме на.

* Истраживач приправник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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Кључ не ре чи: по пу ли зам, де мо кра ти ја, де мо крат ски 
ка па ци те ти, на род, ели та, по ли тич ке пар ти је, Ср би
ја

ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ  
И КЛАСИФИКАЦИЈА ПОПУЛИЗМА

Kао и ка да је реч о мно гим дру гим пој мо ви ма дру штве них, а 
са мим тим и по ли тич ких на у ка, ја вља се про блем jaсног и све-

о бу хват ног од ре ђе ња и пре ци зног де фи ни са ња пој ма по пу ли зма. 
Обра зо ва ти по јам о јед ном пред ме ту, а за тим га и ја сно од ре ди ти, 
за пра во зна чи утвр ди ти ко је су то су штин ске од ред бе тог пред ме та, 
од но сно фор ми ра ти це ло ви ту за ми сао о ње му утвр ђи ва њем ње го-
вих бит них од ли ка.1) Уко ли ко се по ђе од ова квог при сту па у схва та-
њу и од ре ђе њу јед ног пој ма, ка да је реч о по пу ли зму ја вља се ве ћи 
број про бле ма. По пу ли зам је је дан од оних по ли ти ко ло шких пој-
мо ва ко ји се опи ре ја сним и пре ци зним де фи ни циј ским од ре ђе њи-
ма. По јам по пу ли зма као и са ма дру штве на, пре ци зни је по ли тич ка 
по ја ва на ко ју се он од но си је ре ла тив но уни фор ман и јед но зна чан. 
Он као та кав об у хва та ве ли ки број раз ли чи тих, по не кад и су прот-
них зна че ња, а зна че ње и са др жај овог кон цеп та стал но се об на вља 
и до пу ња ва но вим од ли ка ма у дру га чи јим исто риј ским си ту а ци ја-
ма и у про ме ње ним дру штве ним усло ви ма, па је сто га крај ње „не-
у хва тљив“ и не ста лан кон цепт.2) По пу ли зам об у хва та ши рок ди-
ја па зон по кре та, по ли тич ких и со ци јал них тен ден ци ја, та ко да се 
ја вља ју по те шко ће око њи хо вог сво ђе ња на пре ци зне за јед нич ке 
ка рак те ри сти ке и бит не од ли ке. Де фи ни ци је по пу ли зма ко је се у 
ли те ра ту ри мо гу на ћи че сто су из ових раз ло га или пре те ра но уоп-
ште не или крај ње фор ма ли стич ке и јед но знач не, а че сто оп те ре ће-
не су бјек тив но шћу, а не рет ко и иде о ло шким ути ца ји ма. Раз ли чи ти 
по ку ша ји де фи ни са ња по пу ли зма у по ли тич кој на у ци, као што је 
већ ре че но, ста вља ју ак це нат са мо на не ке ње го ве спе ци фич но сти, 
мо гу ће ка рак те ри сти ке и бит не од ли ке, па пре ма то ме не по сто ји 
јед но оп ште при хва ће но од ре ђе ње овог пој ма. Ме ђу тим, де фи ни са-
ња и од ре ђе ња пој мо ва су нео п ход на да би се ко ли ко то ли ко је дан 
по јам раз у мео и те о риј ски од ре дио и као та кав у прак си пре по знао, 

1) Сла во мир Ми ло са вље вић и Иван Ра до са вље вић, Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на
у ка, Јав но пред у зе ће „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2003, стр. 147.

2) Ми лан Ма тић,  Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја, Слу жбе ни лист, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2002, стр. 85.
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ра чу на ју ћи на све ри зи ке ко је та кво де фи ни са ње до но си. Ми ов де 
не ће мо да ти де фи ни ци ју пој ма по пу ли зма, не го ће мо уме сто то га 
мар ки ра ти бар не ке од ње го вих бит них од ли ка пре ко ко јих ће би ти 
мо гу ће схва ти ти овај по јам. 

Са ма реч по пу ли зам во ди по ре кло од ла тин ске ре чи po pu lus, 
што зна чи на род. Да кле, по јам „на род“ јед на je од бит них од ред би 
овог пој ма. Про блем је тај што и сам по јам „на род“ ни је јед но-
зна чан. Раз ли ке у схва та њу пој ма „на род“ ја вља ју се у за ви сно сти 
од раз ли чи тих по пу ли стич ких по кре та ко ји га из ра бљу ју, за пра во 
у за ви сно сти од зе мље до зе мље и дру штве них окол но сти у ко ји-
ма се ја вља не ка од фор ми по пу ли зма.3) Та ко, на при мер, у јед ном 
слу ча ју под пој мом „на род“ под ра зу ме ва се се ља штво, не где су то 
про из во ђа чи, не где до њи рад нич ки сло је ви, а не где сит ни фар ме-
ри и по слов ни љу ди.4) Ипак, ве ћи на по пу ли стич ких стру ја нај че-
шће на „на род“ гле да као на аморфнo, без лич но мно штво по ли тич-
ке ма ни пу ла ци је, а ре ђе као на не ку ње го ву ор га ни зо ва ну фор му. 
Ђо ва ни Сар то ри раз ли ку је пет зна че ња пој ма на род као ме ри ла 
за од ре ђи ва ње де мо крат ске и не де мо крат ске упо тре бе овог пој ма 
и то: „апрок си ма тив на ве ћи на (мно го љу ди), ин те грал на ве ћи на 
(сав на род), на род као ен ти тет (ор ган ска це ли на), на род као мно-
жи на (прин цип ап со лут не ве ћи не) и на род као мно жи на из ра же на 
„прин ци пом огра ни че не ве ћи не“.5) Сва зна че ња осим по след њег су 
у су прот но сти са де мо крат ским прин ци пи ма јер угро жа ва ју ин ди-
ви ду ал ни по ло жај по је дин ца и по ло жај ма њи на у јед ном дру штву. 
Упр кос то ме, јед на од зна чај них ка рак те ри сти ка по пу ли зма је сте 
ве ли ча ње „на ро да“ и све га на род ног, и то у сми слу „обич ног чо-
ве ка“ и гра ђа ни на, а че сто и ни жих дру штве них сло је ва, со ци јал-
но угро же ног де ла ста нов ни штва или се о ског ста нов ни штва. To je 
на гла ша ва ње оних вред но сти ко је пред ста вља „на род“, а на су прот 
сви ма они ма ко ји под ри ва ју су ве ре ни тет „на ро да“ над ње го вим 
пра ви ма и вред но сти ма, с на ме ром пре мо шћа ва ња на ста лог со ци-
јал ног ја за из ме ђу „на ро да“ и по ли тич ке и еко ном ске ели те.6) Пре-

3) Fran ci sco Pa niz za, „In tro du cion: Po pu lism and the Mir ror of De moc racy”, in: Po pu lism and 
the Mir ror of De moc racy, (Ed. Fran ci sco Pa niz za),Ver so, Lon don/New York, 2005, p.5.

4) Ми лан Ма тић,  Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја,оп.цит., стр. 77.
5) Gi o van ni Sar to ri, De moc ratc The ory, Pra ger, NewYork 1965, p. 18, на ве де но пре ма: Не-

бој ша По пов, Срп ски по пу ли зам – од мар ги нал не до до ми нант не по ја ве, Бе о град, 1993, 
Ин тер нет, /15/8/2008/, http://147.91.230.48/ifdt/iz da nja/ca so pi si/ifdt/IV/D4/do cu ment#_
ftn1

6) Сло бо дан Ор ло вић, „Устав но прав ни осврт на те о ри ју и по јав не об ли ке ели ти зма и по-
пу ли зма у Ср би ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 3/2011, стр. 366.
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ма не ким схва та њи ма по пу ли зам под ра зу ме ва сим бо лич ну по де лу 
јед ног дру штва на „на род“ и „оне дру ге“. Ти „дру ги“ мо гу би ти 
вла да ју ћа оли гар хи ја, по ли ти ча ри, до ми нант на ет нич ка или ре ли-
гиј ска гру па ци ју, од но сно то су сви они ко ји спре ча ва ју „на род“ да 
оства ри сво је је дин ство и пре ма ко ји ма „на род“ га ји ан та го ни зам.7) 
Ова кво схва та ње пој ма на ро да као и ис ти ца ње ње го вог угро же ног 
по ло жа ја у јед ном дру штву от кри ва и дру го за јед нич ко свој ство, 
од но сно бит ну од ред бу го то во свих ви до ва по пу ли зма, а то је ње-
гов ан ти е ли ти зам и ан ти би ро кра ти зам. Ан ти е ли ти зам се мо же 
узе ти као ка рак те ри сти ка по пу ли зма ко ја пред ста вља „не ку вр сту 
про тив те же или ал тер на ти ве у од но су на ели ти зам, као со ци јал на 
и по ли тич ка са мо за шти та ши рих сло је ва пре ма мо гу ћим екс це си-
ма по ли тич ких мо но по ла, на ро чи то у еко ном ској сфе ри“, сма тра 
проф. др Ма тић.8) На и ме, по пу ли зам че сто ка рак те ри ше и на сто-
ја ње по пу ли стич ких зах те ва за ус по ста вља њем ди рект них од но са 
„на ро да“ и по ли тич ке ели те, за о би ла зе ћи зва нич не др жав не ин сти-
ту ци је, кроз ин си сти ра ње на не по сред ној де мо кра ти ји.9) Ме ђу тим, 
ка да се ан ти е ли ти зам по ми ње као од ред ба по пу ли зма по треб но је 
има ти у ви ду и чи ње ни цу да су прот но то ме по сто ји и вр ста по пу-
ли зма ко ја за пра во пред ста вља тех ни ку вла да ња ма са ма, и то ма-
њег кру га љу ди на вла сти, од но сно по ли тич ке ели те. Да кле, по пу-
ли зам без об зи ра на сво је свој ство ан ти е лит зма ни је не спо јив са 
„ис ти ца њем до ми на ци је ха ри змат ских во ђа као оте ло вље ња во ље 
и те жњи ма са“10) и до ми на ци јом ели те. У мно гим ра до ви ма ко ји се 
ба ве по пу ли змом упра во се по пу ли стич ки во ђа од ре ђу је као је дан 
од кључ них еле ме на та овог кон цеп та. Да кле, са јед не стра не има мо 
схва та ње по пу ли зма као об ли ка ује ди ња ва ња „на ро да“ у усло ви ма 
еко ном ске и со ци јал не не из ве сно сти и ве ли ких дру штве них тур бу-
лен ци ја, и то као бра на од угро жа ва ња ових сло је ва ста нов ни штва 
од стра не дру штве них (по ли тич ких и еко ном ских) ели та, а са дру ге 
стра не реч је са мо о так тич кој фор му ли по ли тич ке вла да ви не, пре 
не го о раз ра ђе ној стра те ги ји ствар них и те мељ них де мо крат ских, 
еко ном ских и ши рих дру штве них про ме на.11) У ово ме се за пра во 
огле да и про тив реч ност оних са др жа ја ко ји се пој мом по пу ли зма 

7) Fran ci sco Pa niz za, „In tro du cion: Po pu lism and the Mir ror of De moc racy”, in: Po pu lism and 
the Mir ror of De moc racy, (Ed. Fran ci sco Pa niz za),Ver so, Lon don/New York, 2005, p.4.

8) Ми лан Ма тић,  Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја,оп.цит., стр. 79.
9) Fran ci sco Pa niz za, „In tro du cion: Po pu lism and the Mir ror of De moc racy”, in: Po pu lism and 

the Mir ror of De moc racy, (Ed. Fran ci sco Pa niz za),Ver so, Lon don/New York, 2005, p.4.
10) Ми лан Ма тић,  Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја,оп.цит., стр. 77.
11) Исто.
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об у хва та ју. Због ово га, по јам по пу ли зма се схва та дво ја ко, и че-
шће од ре ђу је пе жо ра тив но, као ре гре сив на и дру штве но де струк-
тив на тен ден ци ја и прет ња ли бе рал ној де мо кра ти ји, а су прот но 
то ме као ве о ма по зи тив на дру штве но-мо би ли за тор ска си ла. Та ко 
по сто је и схва та ња ко ја по пу ли зам од ре ђу ју као на чин дру штве не 
ре ак ци је, као дру штве ну ди на ми ку, по крет на ко ји се гле да као на 
де мо крат ску сна гу и моћ „на ро да“ и ње го вих вред но сти као осно-
ве по ли тич ке му дро сти и со ци јал не прав де ко је су су прот ста вље не 
не пра вед ној кон цен тра ци ји мо ћи и бла го ста ња у дру штву и та ко 
усме ре не на уки да ње ло ше вла да ви не. 

Као још јед на че сто за сту пље на ка рак те ри сти ка ра зних ви до-
ва по пу ли зма ја вља се и ан ти мо дер ни зам и за го ва ра ње по што ва ња 
тра ди ци је, а као ре ак ци ја на про це се мо дер ни за ци је су прот ста вља-
ју ћи се та ко круп ном ка пи та лу и про це си ма гло ба ли за ци је. 

Да кле, по сто ји ве ли ки број раз ли чи тих вр ста, ти по ва по пу ли-
зма и по пу ли стич ких стру ја ко је мо гу по сто ја ти одво је но, али се 
мо гу и ме ђу соб но пре кла па ти и ме ша ти, ства ра ју ћи та ко пот пу-
но но ве ква ли те те. Као та кви они мо гу има ти раз ли чи та обе леж ја 
и по јав не об ли ке, па се та ко по пу ли зам у јед ној си ту а ци ји мо же 
по ја ви ти у фор ми по кре та, мо же по при ми ти обе леж ја осо бе ног 
по ли тич ког сти ла или тех ни ке и на чи на вла да ња и дру го. Ово за-
пра во по ка зу је још јед ну од ли ку по пу ли зма, а то је да по пу ли зам 
има ви со ку моћ при ла го дљи во сти на раз ли чи те дру штве не усло ве 
и да та ње го ва при ла го дљи вост по чи ва на чи ње ни ци, бар ка да је 
реч о ве ћи ни по пу ли стич ких стру ја, да кле не свим, да ње му не-
до ста је ве за са основ ним и уни вер зал ним вред но сти ма,12) од но сно 
да он по др жа ва на о па ко ус по ста вљен си стем вред но сти у јед ном 
дру штву. „Узрок ње го ве при ла го дљи во сти ле жи у „пра зној ду ши“ 
по пу ли зма“.13) То се огле да у то ме што по пу ли зам иде је и вред но-
сти ко ри сти са мо као сред ства, ин стру мен те сво га де ло ва ња па се 
че сто због то га од ре ђу је као псе у до-иде о ло ги ја, или иде о ло ги ја ма-
са.14) Тач ни је, по пу ли зам је рет ко чвр сто иде о ло шки уте ме љен већ 
је нај че шће без ја сних иде о ло шких опре де ље ња. Он је за пра во јед-
на еклек тич ка по ли тич ка фор ма ко ја за хва та еле мен те дру гих иде-

12) Ми лу тин Ми тро вић, „Псе у до-иде о ло ги ја: По пу лар ни по пу ли зам“, Еко но мист, бр. 235, 
Ин тер нет, /17/08/2008/, http://www.dif fe ren tia-nis.org/fo rum/op sta-po li ti ka/po pu li zam/

13) Paul Tag gart, Po pu lism, Open Uni ver sity Press, Buc king ham-Phi la delp hia, 2000, pp. 1-2, 
10-14, пре ве ла Ми ли ца Ћи ро вић, „По пу ли зам - за го нет на си ла“, Бу ка  ма га зин, 2007, 
Ин тер нет, /17/08/2008/, http://www.6yka.com/do/da,448

14) Ми лу тин Ми тро вић, „Псе у до-иде о ло ги ја: По пу лар ни по пу ли зам“, оп. цит.
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о ло ги ја и по кре та. Има ју ћи ово у ви ду, ако би се чак и по ста ви ло 
пи та ње иде о ло шке ори јен та ци је по пу ли зма, од но сно да ли он при-
па да ле ви ци, де сни ци или пак цен тру, по пу ли зам се не би стрикт но 
мо гао по зи ци о ни ра ти ни на јед ној од ових та ча ка по ли тич ког спек-
тра.15) Он се та ко мо же на ћи на раз ли чи тим тач ка ма уда ље но сти од 
цен трал них и уме ре них по ли тич ких ори јен та ци ја, па пре ма то ме 
и на крај њим по ло ви ма. Ова ко схва ћен по пу ли зам за пра во мо же 
пред ста вља ти нит ко ја по ве зу је и про жи ма раз ли чи те па чак и су-
прот не по ли тич ке ори јен та ци је.16) На тај на чин по пу ли зам ис кри-
вљу је хо ри зон тал ну дуж по ли тич ких ори јен та ци ја да ју ћи јој об лик 
„пот ко ви це“, где се крај ње тач ке уме сто да су на су прот ним кра је-
ви ма при бли жа ва ју јед на дру гој. Ме ђу тим, мно ги те о ре ти ча ри ко ји 
се ба ве по пу ли змом сма тра ју да је он у сво јој осно ви бли жи де сни-
чар ским по ли тич ким ори јен та ци ја ма.

Раз ли ке у схва та њу пој ма по пу ли зма, по ред све га на ве де ног, 
по ти чу још и од то га што по пу ли зам у за ви сно сти где се ја вља по-
при ма и ло кал не ка рак те ри сти ке, па је та ко де тер ми ни сан окол-
но сти ма и си ту а ци ја ма у ко ји ма ег зи сти ра, од но сно од кон тек ста 
за ви си. Оно што се мо же уочи ти као пра вил ност је да су ма ње еко-
ном ски раз ви је ни је зе мље и аграр ни ре ги о ни на кло ње ни ји по пу-
ли стич ким по ја ва ма, али да на по пу ли зам ни су иму не ни зе мље 
За па да.17)

По ла зе ћи од све га што је ре че но, нај кра ће узе то, бит не од ред бе 
и обе леж ја по пу ли зма би би ли: ве ли ча ње „на ро да“ као то та ли те-
та, као ин те грал не ве ћи не и свих оних вред но сти ко је он за сту-
па, као и ис ти ца ње да је на род на во ља основ по ли тич ке ак ци је; 
ан ти е ли ти зам, ан ти би ро кра ти зам, ан ти ин ди ви ду а ли зам, од но сно 
ко лек ти ви зам. Та ко ђе, реч је о так тич кој фор му ли по ли тич ке вла-
да ви не с јед не, од но сно ме то ду дру штве не ре ак ци је на од ре ђе не 
со ци јал не окол но сти с дру ге стра не. Као та кав по пу ли зам има раз-
ли чи те по јав не об ли ке и под ра зу ме ва раз ли чи те па чак и су прот не 
са др жа је. Ње га ка рак те ри ше не до ста так ве зе са фун да мен тал ним 
и уни вер зал ним вред но сти ма и има ви сок сте пен адап ти бил но сти 
на раз ли чи те дру штве не и по ли тич ке окол но сти, те је он без ја сних 
иде о ло шких опре де ље ња и ори јен та ци ја, од но сно од ли ку је га ши-

15) Исто.
16) Сло бо дан Ор ло вић, „Устав но прав ни осврт на те о ри ју и по јав не об ли ке ели ти зма и по-

пу ли зма у Ср би ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 3/2011, стр. 358.

17) Ми лан Ма тић,  Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја, оп. цит., стр. 79.
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ро ки иде о ло шки еклек ти ци зам у усло ви ма ка да је де тер ми ни сан 
дру штве ним окол но сти ма и си ту а ци ја ма у ко ји ма се ја вља.

Де фи ни са ње пој ма по пу ли зма по ка за ло је све по те шко ће око 
по ку ша ја сво ђе ња овог пој ма и ње го вих по јав них об ли ка на не ке 
ко нач не за јед нич ке и су штин ске од ли ке и ка рак те ри сти ке. Ме ђу-
тим, из по тре бе све о бу хват ног и де таљ ног по и ма ња и об ја шње ња 
овог пој ма то је би ло нео п ход но учи ни ти. Из истих раз ло га нео п-
ход но је из вр ши ти и од ре ђе ну ти по ло ги за ци ју и раз вр ста ва ње раз-
ли чи тих по пу ли стич ких по кре та и стру ја по ла зе ћи од не ких њи-
хо вих за јед нич ких од ред ни ца као кри те ри ју ма раз вр ста ва ња. Има-
ју ћи ово у ви ду, као и ве ли ки број кри те ри ју ма на осно ву ко јих се 
мо же из вр ши ти кла си фи ка ци ја чи ни се свр сис ход ним при хва ти ти 
ти по ло ги ју по пу ли стич ких стру ја ко ју пре у зи ма и проф. др Ми лан 
Ма тић.18) При ка за ну кла си фи ка ци ју по пу ли стич ких стру ја тре ба 
схва ти ти услов но и у те о риј ске свр хе, јер се чи сти мо де ли и вр сте 
по пу ли зма у ствар но сти рет ко мо гу на ћи. Они по сто је или по ме ша-
ни ме ђу соб но или са дру гим ко хе рент ни јим об ли ци ма по ли тич ког 
ор га ни зо ва ња дру штва.

По ла зе ћи од го ре по ме ну тог кри те ри ју ма мо гу ће је мно го број-
не и раз ли чи те по пу ли стич ке стру је свр ста ти и оку пи ти, нај пре, у 
две ве ли ке гру пе по пу ли зма. Пр ва гру па би би ла она ко ја оку пља 
оне по пу ли стич ке по кре те и по пу ли стич ке стру је, ко је без об зи-
ра на све раз ли ке, гле да ју на по пу ли зам као на де мо крат ску и ан-
ти е ли ти стич ку дру штве ну и по ли тич ку по ја ву и ко ја се ге не ри ше 
„од о здо“, из на ро да. Ова вр ста по пу ли зма би се мо гла од ре ди ти 
као „аграр ни по пу ли зам“, у окви ру ко га се мо гу раз ли ко ва ти и под-
вр сте као што су „фар мер ски ра ди ка ли зам“ (нпр. по пу ли зам аме-
рич ке На род не пар ти је), „се љач ки по кре ти“ (нпр. ис точ на Евро па, 
бал кан ске зе мље – на ци о нал не се љач ке и зе мљо рад нич ке стран-
ке) и „ин те лек ту ал ни аграр ни со ци ја ли зам“ (нпр. на род ња штво у 
Ру си ји).19) Дру гу гру пу би чи ни ле оне по пу ли стич ке стру је и по-
кре ти чи ја би се за јед нич ка ка рак те ри сти ка на ла зи ла у од ре ђе ним 
тех ни ка ма и сти ло ви ма по ли тич ког де ло ва ња и ко ји се ге не ри ше 
„од о зго“, од но сно реч је о по пу ли зму као на чи ну и сред ству до-
ла же ња и очу ва ња на вла сти. Ова ква вр ста по пу ли зма би се мо-

18) Ми лан Ма тић,  Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја, оп. цит., стр 84.
19) M. Ca no van, Po pu lism, Jun ction Bo oks, Lon don, 1981, р. 295. на ве де но пре ма: Ми лан 

Ма тић, Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја, Слу жбе ни лист, Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, 2002, стр. 84.
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гла од ре ди ти као „по ли тич ки по пу ли зам“, у окви ру ко га се да ље 
мо гу раз ли ко ва ти сле де ће под вр сте: „по пу ли стич ка дик та ту ра, по-
пу ли стич ка де мо кра ти ја, ре ак ци о нар ни по пу ли зам и по ли ти чар-
ски по пу ли зам“.20) Ме ђу овим вр ста ма по ли тич ког по пу ли зма као 
нај ра спро стра ње ни је и нај че шће ис по ља ва не под вр сте по пу ли зма, 
уоп ште но гле да но, ис ти чу се пре све га по ли ти чар ски по пу ли зам и 
по пу ли стич ка дик та ту ра. Мо же се уочи ти да је рет ко ко ја по ли тич-
ки ор га ни зо ва на дру штве на за јед ни ца ре зи стент на на не ку од ових 
вр ста по ли тич ког по пу ли зма и да се они у ма њем или ве ћем оби му 
и сте пе ну мо гу ја ви ти го то во у сва ком дру штву, по го то ву ка да је 
реч о по ли ти чар ском по пу ли зму. 

ГЛАВНИ УЗРОЦИ ПОЈАВЕ ПОПУЛИЗМА  
У САВРЕМЕНОЈ СРБИЈИ

За пре ци зно и ја сно раз у ме ва ње по ја ве и ши ре ње по пу ли стич-
ких тен ден ци ја у Ср би ји, по треб но је, ко ли ко је то мо гу ће, са гле-
да ти бар оне глав не гру пе узро ка ко ји су на то ути ца ли. На на ста-
нак по пу ли зма и ње го во пре тва ра ње у до ми нант ну по ја ву у Ср би-
ји ути цао је ве о ма ве ли ки број и за про стор Ср би је спе ци фич них 
узро ка. Они су по ти ца ли и би ли ге не ри са ни из раз ли чи тих из во ра 
(дру штва, др жа ве, стран ка, ме ди ја, по је ди на ца...), на ста ја ли и не-
ста ја ли у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма и ути ца ли на раз ли-
чи те на чи не на по ли тич ку сце ну Ср би је. С то га, ве о ма је те шко 
об у хва ти ти их и по бро ја ти све, али је ипак мо гу ће на ве сти оне ко ји 
је су или су би ли до ми нант ни и са нај ви ше ути ца ја. Пре ма то ме, 
украт ко, глав не гру пе узроч ни ка по ја ве по пу ли зма у са вре ме ној 
Ср би ји би ли би:

 – исто риј ско на сле ђе по пу ли стич ког де ло ва ња у по ли тич кој 
прак си Ср би је, ауто ри тар ни еле мен ти у по ли тич кој кул-
ту ри, по и сто ве ћи ва ње дру штва, на ци је и др жа ве;

 – че ста еко ном ска не ста бил ност и со ци јал на угро же ност 
ве ћег де ла ста нов ни штва (по себ но се о ског), еко ном ске 
бло ка де, санк ци је и ду го трај на из оп ште ност из ме ђу на-
род них по ли тич ких и еко ном ских то ко ва, рат ни су ко би, 
ри зи ци тран зи ци о них дру штве них про ме на, уру ша ва ње 
си сте ма вред но сти ти ме и све о бу хват на си стем ска и ком-
плек сна дру штве но-еко ном ска кри за;

20) Ми лан Ма тић,  Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја, оп. цит., стр 84.
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 – ет ни фи ка ци ја по ли ти ке и ком би но ва ње на ци о на ли стич ке 
иде о ло ги је са по пу ли стич ким ин стру мен ти ма и тех ни ка-
ма по ли тич ког де ло ва ња, на ста ја ње на ци о нал-по пу ли зма;

 – ин сти ту ци о нал на и кон сти ту ци о нал на лу та ња оли че на 
у раз ли чи тим фор ма ма ор га ни зо ва ња за јед нич ке др жа-
ве (СРЈ, СЦГ, од но сно Др жав на за јед ни ца Ср би је и Цр не 
Го ре, РС), ко сов ско пи та ње, не до вр ше ност и зло у по тре ба 
де мо крат ских ин сти ту ци ја вла сти, хро нич ни ма њак вла-
да ви не пра ва и прав не др жа ве, од су ство ста бил ног и ле-
ги тим ног си сте ма вла сти;

 – не по сто ја ње раз ви је ног и де лу ју ћег ци вил ног дру штва 
као нео п ход ног огра ни че ња по ли тич ке мо ћи др жа ве;

 – не до ста так уну тар пар тиј ске де мо крат ске про це ду ре што 
се од ра жа ва ло и на др жав ни ни во;

 – ути цај ре ги о нал ног и ши рег ме ђу на род ног окру же ња, без 
аде кват не ре ги о нал не са рад ње на пи та њи ма ре ша ва ња 
ме ђу ет нич ких про бле ма и су ко ба из про шло сти, спољ на 
ме ша ња у уну тра шње ства ри др жа ве, ви сок сте пен осе ћа-
ја спо ља шње угро же но сти зе мље.

ОБЕЛЕЖЈА ПОПУЛИЗМА  
У САВРЕМЕНОЈ СРБИЈИ

У пе ри о ду с кра ја осам де се тих го ди на па на да ље по пу ли зам и 
ње го ви раз ли чи ти по јав ни об ли ци по ста ли су у Ср би ји до ми нант-
на по ја ва ко ја је ма ње-ви ше за хва ти ла ско ро све по ре ка ко по ли тич-
ког, та ко и дру штве ног жи во та у зе мљи. Ср би ју за хва та гло бал ни 
по пу ли стич ки син дром чи ји се симп то ми ја вља ју ка ко код пар ти ја 
на вла сти, та ко и  код оних пар ти ја ко је су се на ла зи ле у опо зи ци ји. 
Срп ски по пу ли зам по ти цао је из два из во ра, на и ме био је ства ран 
и кре тао се ка ко „од о здо на го ре“ та ко и „од о зго на до ле“. По пу ли-
зам као по ли ти чар ски и праг мат ски по ста је је дан од основ них на-
чи на де ло ва ња по ли тич ких пар ти ја и на чин по ли тич ког по на ша ња 
као осо бе ног сти ла по је ди них по ли тич ких ак те ра. Као ре зул тан та 
то га је сте да у Ср би ји до ла зи до то га да се упра вља ње оп штим и 
за јед нич ким ин те ре си ма ста нов ни штва че сто ста вља на мар ги не 
др жав ног и дру штве ног ан га жо ва ња, а у по је ди ним пе ри о ди ма би-
ва и пот пу но за не ма ри ва но.Пр ва и зна чај на од ли ка на ста ју ћег срп-
ског по пу ли зма је сте био ви сок сте пен пер со на ли за ци је по ли ти ке, 
ко ја је оте ло тво ре на у ли ку и де лу но вог во ђе и спа си о ца на ро да 
у усло ви ма ве ли ких дру штве них тур бу лен ци ја. Осва ја њем вла сти 
у пар тиј ском апа ра ту, на кон 8. сед ни це, сеп тем бра 1987. го ди не, 
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за Ср би ју то по сте пе но по ста је Сло бо дан Ми ло ше вић, са упо ри-
штем у ка сни је фор ми ра ној Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је. На 
осно ва ма не за до вољ ства ве ћи не срп ског на ро да у по гле ду раз во ја 
по ли тич ких окол но сти у Ју го сла ви ји, по чев још од Уста ва из 1974. 
го ди не, као и по нов ног отва ра ња ко сов ског пи та ња и бу ја ња на ци-
о на ли зма и се па ра ти зма у ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, Сло бо дан 
Ми ло ше вић кон со ли ду је сво ју власт у Ср би ји и тре ћој Ју го сла ви-
ји. Пар тиј ски ли дер по ста је но си лац иден ти те та пар ти је. Ре жим 
ко ји на ста је по чи ње да се по зна је по име ну во ђе – „Ми ло ше ви ћев 
ре жим“. Дру ги ја сно уоч љив про цес, ко ји ка рак те ри ше ову фа зу и 
ко ји не сум њи во пред ста вља је дан од бит них ин стру ме на та де ло-
ва ња на ста ју ћег срп ског по пу ли зма, је сте и  тзв. ан ти би ро крат ска 
ре во лу ци ја.21) Она се, на и ме, огле да у „скла ња њу“, сме ни ста рих 
ка дро ва и по ли тич ке ели те са њи хо вих функ ци ја, а ко ја је би ла по-
др жа ва на по пу ли стич ким зах те ви ма за њи хо вим хап ше њем. Оку-
пље ни „на род“ на ми тин зи ма са да ди рект но ис ти че сво је зах те ве 
во ђи. Ова кво не по сред но обра ћа ње на ро ду на „ми тин зи ма исти не“ 
по ста је сре ди шњи ка нал по ли тич ке ко му ни ка ци је во ђе и на ро да, 
што је јед на од глав них ка рак те ри сти ка по пу ли зма. Бит на од ли ка 
срп ског по пу ли зма у овом пе ри о ду огле да ла се и у циљ ном скре та-
њу па жње љу ди на мо гу ће и ствар не угро же но сти по ло жа ја срп ског 
на ро да у Ју го сла ви ји, али и на де лу те ри то ри је Ср би је и по тре бу 
од ре ђе не по ли тич ке ак ци је и мо би ли за ци је „на ро да“, ка ко би се та-
кво ста ње пре ва зи шло. Ана ли за го во ра и јав них на сту па по ли тич ке 
ели те у то вре ме по ка зу је да се за овај циљ као основ но сред ство 
ко ри сти упра во по пу ли стич ка ре то ри ка ко ја апе лу ју ћи на сен ти-
мен те по ја ча ва ка ко ира ци о нал не фру стра ци је и стра хо ве та ко и 
ствар но не за до вољ ство код љу ди.22) Има ју ћи све што је ра ни је ре-
че но на уму, пр ву фа зу на стан ка и раз во ја по пу ли стич ког син дро ма 
у Ср би ји ка рак те ри ше ма сов ни по пу ли стич ки по крет кроз оно што 
је од ре ђе но као „де ша ва ње на ро да“23), као је дан про цес, и „ан ти би-
ро крат ска ре во лу ци ја“ и сме на ста рих ка дро ва и ус по ста вља ње но-

21) Де таљ ни је о то ме: Ne boj ša Vla di sa vlje vić, Ser bia’s An ti bu re a uc ra tic Re vo lu tion  Mi lo še
vic, the Fall of Com mu nism and Na ti o na list Mo bi li za tion, Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke/
New York, 2008.

22) „... опет смо у бит ка ма, и пред бит ка ма. Оне ни су ору жа не ма да и та кве још ни су ис-
кљу че не...Срп ски на род је ове го ди не по стао све стан ну жно сти сво је ме ђу соб не сло ге 
као нео п ход ног усло ва за свој са да шњи жи вот и да љи раз вој“, Сло бо дан Ми ло ше вић, 
Јав ни на сту пи и го во ри Сло бо да на Ми ло ше ви ћа,  http://www.mail-ar chi ve.com/srp ska in-
for ma tiv na mre za@yaho o gro ups.com/msg00168.html

23) „По што ва ни на ро де! На ша исто ри ја ће ову го ди ну за пам ти ти као го ди ну у ко јој нам се 
до го дио на род!“, Ми ло ван Ви те зо вић, ци ти ра но пре ма: Не бој ша По пов, Срп ски по пу
ли зам – од мар ги нал не до до ми нант не по ја ве, оп. цит.
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ве по ли тич ке ели те на че лу са С. Ми ло ше ви ћем, као дру ги. На род-
ни, по пу ли стич ки по крет ко ји је у овом пе ри о ду на стао је сте био 
из раз ствар них по тре ба те мељ них дру штве них про ме на и у осно ви 
је био де мо крат ски и на стао је као ре ак ци ја на ре ал ну и све стра ну 
дру штве ну кри зу у Ју го сла ви ји и Ср би ји. Ме ђу тим, осва ја њем и 
кон со ли до ва њем вла сти по пу ли зам у Ср би ји за по чи ње сво ју но ву 
фа зу. Од сред ства за осва ја ње вла сти, он по ста је сред ство ње ног 
очу ва ња, а исто та ко и на чин опо зи ци о ног де ло ва ња.24)

Основ на ка рак те ри сти ка срп ског по пу ли зма од 1990-их па на-
да ље је сте кон стант но по зи ва ње вла да ју ће ели те и опо зи ци о них 
стра на ка на на род и на род ну во љу као осно ве сва ке по ли тич ке од-
лу ке и де ла ња, а кроз упо зо ра ва ње на не пре ста не спољ не и уну тра-
шње прет ње та квој „на род ној во љи“. Као бит на од ли ка по пу ли зма 
у овом пе ри о ду из два ја се и че ста не е ко ном ска ре ди стри бу ци ја на-
ци о нал ног до хот ка ко ја је чи ње на са ци љем очу ва ња со ци јал ног 
ми ра и ста бил но сти, ства ра њем при ви да да се „не што чи ни“, из-
ла зе ћи у су срет по пу ли стич ким зах те ви ма ко ји су би ли усме ре ни 
углав ном на крат ко роч не, од мах ви дљи ве со ци јал не по год но сти, 
а не на ствар не стра те шке еко ном ске про ме не. Зна чај но је то да и 
ве ћи на опо зи ци је ко ја се у овом пе ри о ду ја вља та ко ђе ни је би ла ре-
зи стент на на по пу ли стич ки син дром ко ји је за хва тио Ср би ју и ње-
но дру штво. „По пу ли зам аго ре“, оку пља ње на ро да на ми тин зи ма 
и по пу ли стич ку ре то ри ку са да за сту па ју и прак ти ку ју и опо зи ци о-
не по ли тич ке пар ти је и њи хо ви ли де ри, сва ко са сво јим осо бе ним 
по лу ли стич ким ка рак те ри сти ка ма (нпр. Вук Дра шко вић – СПО , 
Во ји слав Ше шељ – СРС). На овим ми тин зи ма и де мон стра ци ја ма 
ши ром Ср би је ко је ор га ни зу је СПО, али уз уче шће и дру гих пар ти-
ја опо зи ци је, као што су мар тов ска де ша ва ња 1991. го ди не оку пља 
се ве ли ки број љу ди чи ме се по ка зу је да не ма ви ше „је дин стве ног и 
хо мо ге ни зо ва ног на ро да“ као по др шке вла сти. На и ме, ка ко Н. По-
пов ис ти че са да сва ко има свој „на род“ ко ме се обра ћа и на сто ји 
да га мо би ли ше за сво је ци ље ве. Као је дан ја вља се „на род“ ко ји 
по др жа ва власт, опо зи ци ја има свој „на род“, а као тре ћи „на род“ по 
ње му ја вља ју се сту ден ти.25)

У го ди на ма по сле сме не вла сти 5. ок то бра 2000. го ди не, по ли-
ти чар ски и праг мат ски по пу ли зам по ста је је дан од основ них на чи-

24) Сло бо дан Ор ло вић, „Устав но прав ни осврт на те о ри ју и по јав не об ли ке ели ти зма и по-
пу ли зма у Ср би ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 3/2011, стр. 366.

25) Не бој ша По пов, Срп ски по пу ли зам – од мар ги нал не до до ми нант не по ја ве, оп. цит.
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на по ли тич ког де ло ва ња по ли тич ких пар ти ја и на чин по ли тич ког 
по на ша ња као осо бе ног по ли тич ког сти ла по је ди них по ли тич ких 
ак те ра. У овом пе ри о ду до ла зи до бу ја ња раз ли чи тих по пу ли стич-
ких стру ја на по ли тич кој сце ни Ср би је као што су По крет сна га 
Ср би је и Бо го љуб Ка рић, На род на се љач ка стран ка Мар ја на Ри-
сти че ви ћа, Но ва Ср би ја Ве ли ми ра Или ћа и мно ги дру ги.

По пу ли зам, ме ђу тим, у овом пе ри о ду, као и ра ни је, нај ви ше 
про из во де ре ле вант не по ли тич ке пар ти је и њи хо ви ли де ри. По пу-
ли зам у Ср би ји по ста је би тан об лик по ли тич ког так ми че ња, јер 
се по ка зао као до бро сред ство ши ре ња би рач ког те ла, и ње му се 
при кла ња ју го то во све пар ти је на до ма ћој по ли тич кој сце ни.26) Ово 
се нај ви ше ма ни фе сту је кроз два про це са. То ком про це са из бор-
них кам па ња и то ком про це са фор ми ра ња по сти збор них, нај че шће 
не прин ци пи јел них праг мат ских ко а ли ци ја, што по ка зу је и ко ји су 
ци ље ви та квог по пу ли стич ког де ло ва ња стра на ка. За ве ћи ну пар-
ти ја на по ли тич кој сце ни Ср би је (ДС, ДСС, СПС, СНС, СПО, СРС, 
УРС) мо же се ре ћи, уз од ре ђе не ре зер ве, да при па да ју гру пи све о-
бу хват них, catchall пар ти ја.27) Да кле, ове пар ти је се из овог раз ло-
га, што на сто је да об у хва те што ши ре и не из ди фе рен ци ра не дру-
штве не сло је ве и сво је из бор не по ру ке усме ра ва ју на чи та во би-
рач ко те ло, нај че шће у свом по ли тич ком де ло ва њу ко ри сте ра зним 
по пу ли стич ким сред стви ма и по пу ли стич ком ре то ри ком. По ли тич-
ки је зик пред став ни ка ве ћи не стра на ка у Ср би ји од ли ку је то што је 
ње гов са др жај че сто опе ра тив но и циљ но де фи ни сан, а по врх све га 
углав ном при ла го ђен си ту а ци ји и би ра чи ма ко ји ма се у тре нут ку 
обра ћа. На и ме, го вор пар тиј ских ли де ра у Ср би ји, нај че шће у пе-
ри о ду из бор них кам па ња, на сто ји да бу де ре флек си ја, ехо ми шље-
ња и ста во ва свих оних ко ји ма је упу ћен. Про гра ми ових стра на ка 
су ма ње иде о ло шки уте ме ље ни и ни су усме ре ни на ја сно од ре ђе-
не дру штве не гру пе, већ су углав ном на чел не при ро де и на ни воу 
крај ње уоп ште не про грам ске плат фор ме, оста вља ју ћи та ко до ста 
про сто ра за по пу ња ва ње раз ли чи тим, а пре све га по пу ли стич ким 
са др жа ји ма ко ји се за тим им пле мен ти ра ју у днев но по ли тич ки кон-
текст. Та ко се по пу ли стич ке ка рак те ри сти ке код пар ти ја у Ср би ји 
ви ше ма ни фе сту ју кроз прак су по ли тич ког де ло ва ња, нај че шће у 

26) Сло бо дан Ор ло вић, „Устав но прав ни осврт на те о ри ју и по јав не об ли ке ели ти зма и по-
пу ли зма у Ср би ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
број 3/2011, стр. 368-370.

27) Ви де ти о то ме: Вла ди мир Го а ти, По ли тич ке пар ти је и из бо ри у де мо крат ском по рет
ку, оп. цит., стр. 30.
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вре ме из бо ра, а ма ње кроз њи хо ве про гра ме. У прак си, по ли тич ко 
де ло ва ње ве ћи не пар ти ја у Ср би ји ка рак те ри ше заодевањe ствар-
них са др жа ја у по пу ли стич ко ру хо (нпр. евро а тлан ске ин те гра ци је 
су, ма ње-ви ше, ре ше ње свих дру штве них про бле ма ве ћи не гра ђа на 
и „обич ног чо ве ка“). По пу ли стич ка фор ма ин фор ма ци је као на чин 
на ко ји се она пла си ра јав но сти је глав на ка рак те ри сти ка срп ског 
по пу ли зма. Да кле, из бор не кам па ње по ли тич ких стра на ка нај бо ље 
по ка зу ју ко ли ко је по пу ли стич ки ви рус за хва тио по ли тич ке пар ти је 
у Ср би ји. По пу ли стич ком ре то ри ком пар ти је у Ср би ји се нај че шће 
ко ри сте ка да је реч о еко ном ским и со ци јал ним те ма ма, где се као 
глав но сред ство углав ном ко ри сти де ма го ги ја и где је ма три ца де-
ла ња увек иста: ис ти че се да је кон крет на стран ка је ди на ко ја има 
кључ и ре ше ње за нео п ход не дру штве не и еко ном ске ре фор ме, док 
се исто вре ме но на сто ји да се ту ђи „про из вод“ пред ста ви као лош, 
по ку ша ва ју ћи да се та ко при до би је што ши ре би рач ко те ло.28)

Још јед на од глав них ка рак те ри сти ка по пу ли зма у Ср би ји је сте 
и по нов но ожи вља ва ње ста рих по де ла на „на род ња ке“, чу ва ре тра-
ди ци је и „евро пеј це“, но си о це мо дер ни за ци је. Ова кве по де ле од-
ра жа ва ју со ци јал не ра сед не ли ни је и срп ског дру штва као це ли не, 
по ја ча ва ју ћи осе ћа је не из ве сно сти и оне мо гу ћа ва ју ћи та ко ствар не 
и пре ко по треб не де мо крат ске ре фор ме, а под сти чу ћи раз ли чи те, 
по дру штво и по је дин ца, де струк тив не по пу ли стич ке тен ден ци-
је. Оне за пра во пред ста вља ју су коб две ју по пу ли стич ких стру ја: 
на ци о на ли стич ког, кон зер ва тив ног по пу ли зма, ан ти мо дер ни зма 
и дру гог, „ЕУ – по пу ли зма“ и мо дер ни зма. Та ко ђе, ви сок сте пен 
пер со на ли за ци је по ли ти ке стран ке и њи хов оли гар хиј ски ка рак тер 
као и ја ча ње по зи ци је и уло ге ли де ра стран ке до при но се ја ча њу 
по пу ли зма у Ср би ји. Ја ча ње уло ге по ли тич ких ли де ра, на ро чи то у 
пе ри о ду из бор них кам па ња, до во ди до то га да се би ра чи при сво-
јим по ли тич ким из бо ри ма че шће опре де љу ју не пре ма про гра му 
стран ке већ пре ма пред ста вље ним ка рак те ри сти ка ма ње ног ли де-
ра.29) Ово да ље до во ди то то га да се на раз не на чи не, а нај че шће 
по пу ли стич ким за во ђе њем јав но сти и де ма го ги јом, ства ра њем од-
ре ђе не ме диј ске сли ке, оства ри и одр жи што ве ћа по пу лар ност ли-

28) Сло бо дан Ор ло вић, „Устав но прав ни осврт на те о ри ју и по јав не об ли ке ели ти зма и по-
пу ли зма у Ср би ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 3/2011, стр. 370.

29) Ви де ти о то ме: Мир ја на Ва со вић, „Пер со на ли за ци ја по ли ти ке у „тран зи ци о ној“ по-
ли тич кој кул ту ри Ср би је: со ци јал но пси хо ло шка ис хо ди шта и по ли тич ке по сле ди це“, 
у Де мо кра ти ја у по ли тич ким стран ка ма Ср би је (при ре дио Зо ран Лу то вац), Fri e drich 
Ebert Stif tung, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2006, стр. 45.
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де ра стран ке. Ова кве тен ден ци је у стран ка ма у Ср би ји не га тив но 
ути чу, ка ко на де мо кра ти ју уну тар стран ке, та ко и на де мо кра ти ју 
у дру штву и др жа ви.

* * *
Је дан је дин ствен кон цепт по пу ли зма не по сто ји, по ка за ло се 

ни ка да је реч о по ку ша ји ма од ре ђе ња пој ма по пу ли зма оп ште 
схва ће ног, та ко ни на кон крет ном при ме ру Ср би је. Ме ђу тим, ка ко 
год да се по и ма, по пу ли зам у Ср би ји има ко ре не ко ји се жу ду бо ко у 
исто ри ју срп ског дру штва и др жа ве. Исто риј ски по сма тра но по пу-
ли зам у Ср би ји је по при мао раз ли чи те об ли ке и био ис пу њен раз-
ли чи тим по не кад и су прот ним са др жа ји ма. Ипак, као пра вил ност 
по ка зу је се ње го во нај че шће кре та ње и ма ни фе сто ва ње кроз три 
фор ме. На и ме, ка да је на ста јао по пу ли зам у Ср би ји се углав ном 
ја вљао у пе ри о ди ма кри зних дру штве них ста ња. Углав ном су то 
би ли усло ви со ци јал них угро же но сти ве ћи не љу ди и усло ви ду бо-
ке дру штве не по дво је но сти из ме ђу на ро да и ели те ко ји су зах те ва-
ли ве ли ке дру штве не ре фор ме и за о кре те у по ли ти ци, ко ја је би ла 
до жи вља ва на као ло ша, по губ на и одво је на од на ро да. Та да би се 
по пу ли зам, нај пре ја вио у фор ми по кре та ко ји би био усме рен на 
пре ки да ње ова квог ста ња и као та кав био ге не ри сан „од о здо“ из 
на ро да. Да кле, по ка за ло се, да се по пу ли зам у Ср би ји пр во ја вљао 
као ре ак тив на фор ма ве ћи не „обич них љу ди“ про тив ко рум пи ра не 
по ли тич ке ели те. Као та кав он ни је био ал тер на ти ва де мо кра ти ји 
ни ти њој су прот ста вљен, већ је пред ста вљао зах тев за вра ћа ње по-
ли ти ке у окви ре де мо кра ти је. То су би ли зах те ви у вре ме ко је па да 
пре дру ге вла да ви не Ми ло ша Обре но ви ћа, у вре ме „де ша ва ња на-
ро да“ кра јем 80-их, по чет ком 90-их, као и 2000-те. Исто вре ме но са 
по пу ли змом као по кре том го то во увек је те као и про цес ко ри шће-
ња по пу ли зма као сред ства за до ла же ње до вла сти, а за тим и ње но 
очу ва ње. На и ме, по пу ли стич ки по крет би го то во увек из не дрио по-
пу ли стич ког во ђу ко ји је тре ба ло да иза ђе у су срет ова ко по ста вље-
ним по пу ли стич ким зах те ви ма. По пу ли стич ки по крет са да по ста је 
из ра зи то по ли ти чан и на сто ји да ар ти ку ли ше по пу ли стич ке зах те-
ве, али ка ко се то у Ср би ји нај че шће до га ђа ло без де мо кра ти је или 
ства ра ју ћи њен при вид по пу ли змом као сред ством. Но во фор ми ра-
на по ли тич ка ели та ко ја је на власт до шла на кри ли ма по пу ли стич-
ког по кре та у усло ви ма ка да се по зи ти ван по пу ли стич ки на бој бр зо 
гу би, а по пу ли стич ки по крет оси па по пра ви лу на сто ји да се на 
вла сти одр жи по пу ли змом. Та да по пу ли зам по ка зу је и сво је дру го, 
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ло ше ли це под ко јим про ду жа ва да по сто ји ши ре ћи се на све по ре 
дру штве ног жи вот. На и ме, по пу ли зам се ја вља и у сво јој тре ћој 
фор ми од но сно као осо бен по ли тич ки стил де ла ња у по ли ти ци. Са-
да раз ли чи ти по ли тич ки ак те ри по ка зу ју раз ли чи те по пу ли стич ке 
ка рак те ри сти ке и ње го ве но ве мо гућ но сти. Та ко се по ка за ло да су у 
Ср би ји углав ном до ми нант на два по пу ли стич ка кон цеп та, кон цепт 
по пу ли стич ке дик та ту ре, ко ји је чи ни се бар за са да пре ва зи ђен и 
кон цепт по ли ти чар ског по пу ли зма, ко ји је на де лу. Уну тар њих по-
ка за ло се да по сто је и раз ли чи ти ва ри је те ти по пу ли зма и то: „на ци-
о нал-по пу ли зам“ (нпр. СРС), „кон зер ва тив ни по пу ли зам“ (ДСС), 
„ЕУ-по пу ли зам“ (ДС), „со ци јал ни по пу ли зам“ (СПС).

Ка рак те ри стич но је за Ср би ју, ви де ло се, да се по пу ли зам де ли 
по по де ла ма дру штва око два пи та ња, пи та ња Ко со ва, на ци о нал-
ног иден ти те та и евро-атлан ских ин те гра ци ја, по по де ли на „две 
Ср би је“ су прот ста вља ју ћи та ко јед ну по пу ли стич ку стру ју дру гој. 

Као за кљу чак, од но сно про блем, ко ји се из ова квог схва та ња 
по пу ли зма сам по се би на ме ће је сте и то шта оста је из ван по пу ли-
зма. На и ме, ова ко на чи њен при ступ но си ри зик да се сва ко по зи ва-
ње на на род од ре ди као по пу ли зам, да се сва ко по ли тич ко де ла ње 
од ре ди као по пу ли зам. Ко ји су кри те ри ју ми по ко ји ма би се од ре-
ди ло шта је сте, а шта ни је по пу ли зам? Као је ди ни на чин про це не 
је сте оства ре ње за го ва ра них ци ље ва и обе ћа ња као по твр да да оно 
што се го во ри и ствар но чи ни, од но сно да се мо гу ће пре тва ра у 
ствар но. Чи ни се да у Ср би ји та ква по твр да углав ном из о ста је. У 
усло ви ма објек тив но ло ше еко ном ске си ту а ци је, ви со ке сто пе не-
за по сле но сти, по ли тич ке не ста бил но сти, ви со ког сте пе на ко руп-
ци је, ло ше спро во ђе не при ва ти за ци је, не др жав нич ког по на ша ња 
стра на ка, не до вољ но по ли тич ки све сног на ро да, не до стат ка де мо-
кра ти је и не раз ви је ног ци вил ног дру штва све и из гле да као ис пра-
зна по пу ли стич ка ре то ри ка и ти ме се ре гре сив ном и де струк тив-
ном по пу ли зму пред ви ђа бли ста ва бу дућ ност. На и ме, у усло ви ма 
гло ба ли за ци је и при ти ска на на ци о нал ни су ве ре ни тет и кул тур ни 
иден ти тет и у дру гим зе мља ма Евро пе, пре све га зе мља ма у окру-
же њу, ја ча ју раз ли чи те по пу ли стич ке тен ден ци је, ко је су нај че шће 
у спре зи са де сни чар ским по ли тич ким струк ту ра ма, ко је де лу ју 
као бра на еко ном ским и по ли тич ким ди мен зи ја ма гло ба ли за ци је и 
круп ног ка пи та ла, ко ји угро жа ва по ло жај „обич ног чо ве ка“. 
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POPULISM AS THE WEAKENING FACTOR OF POLITICAL 
INSTITUTIONS` DEMOCRATIC CAPACITY IN SERBIA

Summary
Populism appears as one of the major social and politi
cal phenomena, which is mostly controversial. Populism is 
seen as a serious threat to democracy, while on the other 
hand there are opinions that are trying to determine pop
ulism as a democratic force, as a social movement that 
aims to bridge the social gap between the people and the 
political and economic elite. These discrepancies occur 
because of the characteristics of populism that are mani
fested in social and political practice and they are, very 
often, mutually opposed to each other. Therefore, in the 
process of defining the concept of populism, it’s necessary 
to pay attention to particular circumstances in which that 
phenomena occurs and access it on a case by case basis. 
Accordingly,  in this paper we will try to determine the es
sential characteristics of populism and then we’ll mention 
its basic types. The second part of this paper will address 
the causes of populism and its basic manifestations in Ser
bia.
Key words: populism, democracy, democratic capacity, 
people, elite, political parties, Serbia.
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Resume
In this paper we will try to determine the essential charac
teristics of populism and then we’ll suggest its basic types. 
The second part of this paper will address the causes of 
populism and its basic manifestations in Serbia. For this 
purpose, the paper analyzes the activities of the Serbian 
political parties as a generator of this political phenom
enon. As in the case of many other concepts of social and 
political sciences, there is a problem of comprehensive 
and precise definition of the term populism. Therefore, in 
political science there is no single generally accepted defi
nition of this concept. Because of that, we will not define 
populism in this paper, but instead we`ll mark some of its 
essential characteristics such are “people”, antielitism, 
collectivism, etc. through which it will be possible to un
derstand this concept. Populism in Serbia is the product 
of relevant political parties and their leaders. In time it 
became a relevant form of political competition among all 
political parties, because it is a good mean for gaining 
wider public and political support. This is mostly mani
fested through two processes: during the election cam
paign and during the formation of political coalitions. It is 
characteristic for Serbia that  populist behavior of politi
cal parties is based on the division of the Serbian society 
around two issues  the issue of Kosovo, traditionalism 
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and preservation of national identity, and EuroAtlantic 
integration and modernization.
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