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УТИЦАЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ 
ЧИНИЛАЦА НА НАЦИОНАЛНЕ, 

ВЕРСКЕ И ЛИНГВИСТИЧКЕ РАСЦЕПЕ 
У УЈЕДИЊЕНОМ КРАЉЕВСТВУ И 

ШВАЈЦАРСКОЈ ТОКОМ РАЗЛИЧИТИХ 
СТРАНАЧКИХ ЕРА

Сажетак
Рад ко ји сле ди има за циљ од го во ри ти на ис тра
жи вач ко пи та ње: „Да ли су и на ко ји на чин си стем 
вла да ви не, из бор ни си стем, стра нач ки си стем и ин
сти ту ци ја ше фа др жа ве у Ује ди ње ном Кра љев ству 
и Швај цар ској ути ца ли на раз вој и об ли ко ва ње дру
штве нопо ли тич ких рас це па ко ји се те ме ље на вер
ским, лин гви стич ким и на ци о нал ним раз ли ка ма у ери 
елит них, ма сов них, на род них и про фе си о нал них би рач
ких стра на ка?“ Ова ко по ста вље но пи та ње за ши ри 
пред мет ис тра жи ва ња на ме ће разматрањe ути ца
ја ин сти ту ци о нал них окви ра на дру штве не рас це пе, 
док се за ужи пред мет ин те ре со ва ња мо гу од ре ди ти 
по ли тич ке ин сти ту ци је и исто риј ски дру штве нопо
ли тич ки раз до ри у Ује ди ње ном Кра љев ству и Швај
цар ској. По ла зе ћи од ин сти ту ци о на ли стич ке те о риј
ске прет по став ке пре ма ко јој ин сти ту ци је ути чу на 
струк ту ре по пут дру штве нопо ли тич ких рас це па, 
овај рад упо тре бом ме то де исто риј ског пра ће ња (hi
sto ri cal tra cing) и ана ли зе нај ра зли чи ти јих си сте ма 
(most dif fe rent systems de sign) по ре ди две ин сти ту ци
о нал но раз ли чи то по ста вље не али струк тур но слич не 
др жа ве кроз раз не стра нач ке ере два де се тог и два де
сет пр вог ве ка, ка ко би ис тра жио по сто ја ње по тен
ци јал не ко о ре ла ци је и узроч ног од но са из ме ђу а) раз
ли чи тог на чи на на ко ји су ин сти ту ци је по ста вље не и 
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б) раз ли чи тог раз во ја струк тур не осно ве дру штве них 
рас це па у Ује ди ње ном Кра љев ству и Швај цар ској. Ре
зул та ти ра да ука зу ју на мо гућ ност по сто ја ња по ме
ну те ко о ре ла ци је.
Кључ не ре чи: Ује ди ње но Кра љев ство, Швај цар ска, 
друш твенoпо ли тич ки рас це пи, стра нач ке ере, си
стем вла да ви не, из бор ни си стем, стра нач ки си стем, 
ин сти ту ци ја ше фа др жа ве.

1. ИСТО РИЈ СКИ ДРУ ШТВЕ НОПО ЛИ ТИЧ КИ РАС ЦЕ ПИ 
У УЈЕ ДИ ЊЕ НОМ КРА ЉЕВ СТВУ И ШВАЈ ЦАР СКОЈ

Sвојомчувеном анализомодносаизмеђуисторијско-структур-
нихдруштвенихрасцепа,страначкихсистемаибирачкогсвр-

ставања,МартинЛипсет(Mar tin Lip set)иСтајнРокан(Stein Rok
kan)покренулису1967.годинеозбиљнуполитиколошкудискусију
омеђусобномутицајуиповезаностипоменутихфеноменаиинсти-
туцијапредлагањемтезео „замрзнутимконфликтима“, који, као
продуктибазичнихдруштвенихрасцепа/структура,опстајунепро-
мењениодраногдвадесетогвека.1)Приметанбројаутораиданас
активноделујеуоквирусродногопште-филозофскогистраживач-
когпољаутемељеногнаполемициоодносуструктуреиделовања
(struc tu reagency),каоиуоквируспецифичнополитиколошкогис-
траживачкогпољабазираногнаразматрањуутицајаисторијских/
друштвених расцепа наформирање институција попут изборног
система,системавладавинеунутародређенедржавеилиинститу-
цијешефадржаве.Овасфераистраживањаприроднонаводиина
разматрањепроцесаизградњеиобликовањаразличитихстранач-
ких система у европскимдржавама, јер се они, разумно, посма-
трају као директни продукти друштвених расцепа и политичких
институција.Самимтим,иакосуседамдесете годинедвадесетог
веканадневниредпоставилесукобепопутроднограсцепаирас-
цепаизмеђузапослених/незапослених,закојесенеможерећида
су деривати Липсетових и Роканових „замрзнутих конфликата“,
дискусијакојусуовиауториразвилиостајерелевантнаиданас.

Анализакојаследитежидопринетипоменутојдискусији.Ме-
ђутим,приступнаведеномистраживачкомдоменуразликоваћесе
одуобичајенопримењеног.Уместоразматрањумереукојојсуин-

1) Seymour Lipset and Stein Rokkan, “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter
Alignments:AnIntroduction”, inSeymourLipsetandSteinRokkan (eds.),Party Systems 
and Voter Alignments: Crossnational Perspectives,TheFreePress,NewYork,2008,p.3



стр: 171-189.

-173-

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2015 год. (XXVII) XIV vol=45

ституције(попутизборногсистема)ињиховидиректнидеривати
(попут страначког система) продукти структурних друштвених
расцепа,приступићесеанализиутицајаинституционалнихокви-
ранадруштвенерасцепе.Самимтим,једнаодтеоријскихпретпо-
ставкипредстојеће анализе је институционалистичка, која тврди
даинституцијеутичунаструктуре/расцепе,алиистовременопри-
знајеобостраностњиховогодноса,одбацујућиструктуралистички
предлогједносмерногутицајаструктура/расцепанаинституције.2) 
Претпоставка ће бити испитана концентрисањем анализе на си-
стемвладавине,изборнисистем,страначкисистемиинституцију
шефадржавеуслучајевимаШвајцарскеиУједињеногКраљевства.
Требаразмотритидалису(инакојиначин)наведенеинституције
ињиховидериватиутицалинаобликовањепостојећихструктур-
нихдруштвенихрасцепа(попутверских,лингвистичкихинацио-
налних)упоменутимдржавама.

Фокусанализећепресвегабитиусмереннанационалнерас-
цепе. Национални расцепи су најзанимљивији јер своје корене
проналазе у сва четири базична расцепа предложена од стране
Липсета и Рокана; периферија-центар, град-село, црква-држава,
радник-капиталиста.3) На пример, у Уједињеном Краљевству је
одувекбиоприметанрасцепизмеђуенглескогцентраишкотске,
велшанске и ирске периферије, који је видно утицао на касније
обликовањепоменутихнационалнихидентитета,штосеможепо-
редитисаситуацијомуШвајцарскојгдесунемачкиифранцуски
центарделовалидоминантноуодносунапределеиталијанскоги
романшког говорног подручја. Такође, Ирци, Велшани иШкоти
великим делом везују свој идентитет за рурално наслеђе, док је
ренесансниЛондонсинонименглескогурбанизма/просвећености.
ПаралеласедонеклеможенаправитисаШвајцарском,гдесунај-
већиградовиЦирих,Женева,БазелиБернлоцираниу„немачким
ифранцуским“деловимаземље,докјеиталијанскикантонТичино
историјскируралноподручјеодвојеноАлпимаодостатказемље.

Доксусукоби„центраипериферије“и„градаисела“свакако
приметно обликовалимеђунационалне поделе у оба случаја, ре-
лигијскирасцеписумождаодигралиинајпресуднијуисторијску
улогууобликовањумеђунационалнихрасцепауУједињеномКра-

2) Vivien Lowndes, “Institucionalizam”, u zborniku: Teorije i metode političke znanosti,
(priredili: DavidMarsh i Garry Stoker, preveli sa engleskog na hrvatski:TončiKursar i
DavorStipetić),Fakultetpolitičkihznanosti,Zagreb,2005,str.94

3) Seymour Lipset and Stein Rokkan, “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter
Alignments:AnIntroduction”,op. cit.,p.14
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љевству,јерсусекатолици,поготовоониуИрској,жустроборили
заочувањесвојевереупркосполитициверскеасимилацијекојусу
државаиАнгликанскацркваактивноспроводилеодпериодавла-
давинеХенријаVI IIпасведо„еманципацијекатолика“удеветна-
естомвеку.4)УШвајцарској јесрединомдеветнаестогвекавођен
играђанскиратизмеђуконзервативнихкатоличкихилибералних
протестантскихкантона,мада јеовај сукобвишебиоверско-по-
литичкенегонационалнеприроде.Напокон,у јекуиндустријске
револуције која јеи отпочелауУједињеномКраљевству, већина
капиталистабилајеенглескенационалности,доксумногиИрци,
ШкотииВелшанидолазилиуенглескеградовекаораднаснага.5)У
Швајцарскојсеиндустријатакођепримарноразвијалаунемачком
говорномподручју,мадабимногисаправомоспориливезуизме-
ђуовограсцепаинационалног/верског/лингвистичкогидентитета,
јерјепоменутиконфликтпримарноинтернационалнеприроде.6)

Усвакомслучају,примериШвајцарскеиУједињеногКраљев-
стваобухватајувеликувећину,аконеисверасцепенакојесусе
концентрисалиЛипсетиРокан,тесутраговитихрасцепавидљиви
припосматрањунационалних/лингвистичких/верскихразликако-
јеиданасегзистирајунатимпросторима.СлучајевиУједињеног
КраљевстваиШвајцарскенисуодабраникаосубјектиовеупоред-
неанализесамонаосновуприменљивостиЛипсетовихиРокано-
вихрасцепа,већизбогсвојихисторијскисличнихнационалних/
лингвистичких/верскихструктураисукобакојисусеиспољавали
наразличитеначинетокомпретходногвека.Самимтим,покрајвећ
наведеногспецифичног,можесепоставитииопштеистраживачко
питањекојегласи:„Далисуупарламентарнимдемократијамадва-
десетогидвадесетпрвогвекаразличитиинституционалниоквири
допринелиразличитомобликовањуисторијскисличнихдруштве-
нихрасцепа?“

2. ПРИ СТУП ПРО БЛЕ МА ТИ ЦИ

Наовопитањетребалобиодговоритипосматрањемодносаиз-
међуинституцијаипоменутихдруштвенихрасцепауоквирураз-

4) MathewHall,Political Traditions and UK Politics,PalgraveMacmillan,London,2011,p.
199.

5) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,Palgrave
Macmillan,London,2000,p.13.

6) CliveChurch,The Politics and Government of Switzerland,PalgraveMacmillan,London,
2004,p.79
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личитихвременскихсеквенци,какобисекрозанализуконтекста
одређеногпериодаидентификоваопотенцијалниразлогилиначин
накојисуинституцијеобликовалепостојећедруштвенерасцепеу
обедржаве.Посматрањеразличитихвременскихпериодабиисто-
временоомогућилоидентификацијулабавекорелацијеиподудар-
ностиизмеђуа)променеинституционалнихоквираиб)промене
обликаидруштвеногзначајанаведенихрасцепа.Таквакорелаци-
јапотенцијалнобисе(акоузмемоуобзиринституционалистичке
претпоставкеодоминантнојулозиделовања/институцијауодносу
наструктуре)могласхватитикаоиндиректнииндикаторутицаја
институцијанадруштвенерасцепе,штоможемотивисатипроду-
бљенопроучавањеовогфеноменаизинституционалистичкепер-
спективе у будућимистраживањима.Самим тим, циљовог рада
нијеексплицитнодоказатипоменутиутицај,већнаговеститико-
риснесмерницезабудућаистраживањатемељнимдескриптивним
расветљењемузрочногодносаинституцијаидруштвенихрасцепа
накориснимпримеримаУједињеногКраљевстваиШвајцарске.

Радииспуњавањаовогистраживачкогциља,анализаћесекон-
центрисатиначетиривременскапериодакојасуускладусахро-
нолошком типологијомпартија којупримењујеКлаусфонБајме
(Kla us von Beyme)уделу„Трансформацијаполитичкихстранака“
из2000.године.7)СтраначкеерекојенаводифонБајме(ераелит-
них,масовних,народнихипрофесионалнихбирачкихстранака)8) 
послужићекаокорисневременскеодредниценесаморадииспити-
вањаутицајастраначкогсистеманадруштвенерасцепе,већизбог
подударности наведених ера са битним историјско-друштвеним
периодимаодкојихјесваки,каконапримеруУједињеногКраљев-
стватакоинапримеруШвајцарске,окарактерисандоминацијом
некогодрелевантнихдруштвенихрасцепа(националног,верског
илилингвистичког)уодносунаостале.Такојерецимоерапрофе-
сионализацијестранака,чијисепочетакпремафонБајмеугрубо
можепоставитинакрајосамдесетихипочетакдеведесетихгодина
двадесетогвека,уШвајцарскојокарактерисанапостављањемна-
гласканалингвистичкерасцепе,којиудатомслучајуимајузнатно

7) Табела1.налазисенаседмојстраниинудидетаљанприказхронолошкетипологије
страначкихера,односноприказразвоја1)системавладавине2)изборногсистема3)
страначкогсистемаи4)институцијешефадржаве(четиринезависневаријабле)током
четиристраначкеереуШвајцарскојиУједињеномКраљевству.

8) KlausvonBeyme,Transformacija političkih stranaka: Od narodnih do profesionaliziranih 
biračkih stranaka,(prevelasanemačkognahrvatski:MirjanaKasapović),Fakultetpolitičkih
znanosti,Zagreb,2000,str.32
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приметнијунационалнуцртуодрелигијскихрасцепа,чијајезасту-
пљеностнадневно-политичкој агендибиланајприметнија током
ереелитнихинароднихстранака.9)

Какобисеанализиутицајаинституцијанадруштвенерасцепе
усвимстраначкимерамаприступилонаописаниначин,потреб-
нојеприменитиметоду„историјскогпраћења“(hi sto ri cal tra cing),
којапосматрањемеволуцијеипроменеодређеногфеноменатоком
извесногисторијскогпериодаидентификујепотенцијалнеузроке
дате промене.Научно-дескриптивне методе ће такође бити при-
мењене,јерприродаистраживањаналажесистематскиописдру-
штвенихструктура,расцепаиполитичкихинституција,каоињи-
ховогмеђусобногутицаја.Поштоћестудијабитииупоредна,ане
самовременска,потребнојепослужитисеиодређенимкомпара-
тивнимметодама.Посматрањемначинанакојиразличитеинсти-
туције (којећеовдебитиузетеуобзиркаонезависневаријабле)
уструктурносличнимслучајевимадоприносесличностиилираз-
личитости друштвених расцепа (који ће овде бити узети као за-
висневаријабле)примењујесе„анализанајразличитијихсистема“
(most dif fe rent systems de sign).10)Рад јеконципирантакодасвака
независнаваријаблазаузмеодломакутекстуукомћесенаоснову
њенепроменекрозвременскепериодеидваслучајаанализирати
варијацијаиеволуцијазависнихваријабли(националних,верских
илингвистичкихрасцепа).Пренегоштосерадупустиуизучава-
њеизборногсистема,страначкогсистема(којићесезбогсвојепо-
везаностизаједнопосматратиучетвртомодломку)иинституције
шефадржаве,ваљакренутиоднајочитијеинајсвеобухватнијене-
зависневаријабле;системавладавинедвенаведенеземље.

3. УТИ ЦАЈ СИ СТЕ МА ВЛА ДА ВИ НЕ НА  
ДРУ ШТВЕ НОПО ЛИ ТИЧ КЕ РАС ЦЕ ПЕ

УједињеноКраљевствоВеликеБританијеиСевернеИрскеје
једина европска држава која нема класичан уставформулисан у

9) OscarMazzoneli, “Multi-Level Populism andCentre-PeripheryCleavage in Switzerland:
TheCaseoftheLegadeiTicinesi”,inDanieleCaramaniandYvesMeny(eds.),Challenges 
of Consensual Democracy: Democracy, Identity, and Populist Protest in the Alpine Region,
PeterLangInternationalAcademicPublishers,Brussels,2005,p.210.

10) JonathanHopkin,“KomparativneMetode”,uzborniku:Teorije i metode političke znanosti,
(priredili: DavidMarsh i Garry Stoker, preveli sa engleskog na hrvatski:TončiKursar i
DavorStipetić),Fakultetpolitičkihznanosti,Zagreb,2005,str.248.
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обликуједногдокумента,алисечестоскуповизаконскихпропи-
са,конвенцијаипринципапосматрајуаналогноуставимакојипо-
стојеудругимевропскимземљама.Основа„Устава“Уједињеног
Краљевствапочиванавладавиниправаисуверенитетупарламен-
та,којијенастаонаконЗаконаоУнији1707.годинеспајањемЕн-
глескогпарламентаиШкотскогпарламентаисмештањемистогу
Вестминстерскупалату.11) 

Та бе ла 1. Си стем вла да ви не, из бор ни си стем, стра нач ки си стем  
и ин сти ту ци ја ше фа др жа ве у Ује ди ње ном Кра љев ству  

и Швај цар ској то ком раз ли чи тих стра нач ких ера

11) MathewHall,Political Traditions and UK Politics,op. cit.,p.17
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Представникепарламентавећинскимједнокружнимсистемом
бирајуграђани(очемућеседетаљнијеговоритиунаредномод-
ломкутекста),којисуформалноподаницимонарха,тенисуносио-
цидржавневласти(очемућебитиречиупетомделурада).Поред
државног парламента, данас у Уједињеном Краљевству постоје
итрирегионалнапарламентаса законодавномвлашћу;Шкотски
парламент (Scot tish Par li a ment),Велшкипарламент (Na ti o nal As
sembly for Wa les)иПарламентСевернеИрске(Nort hern Ire land As
sembly).12)Међутим,предеволуцијекојасеодигралакрајемдва-
десетогвека,регионалнипарламентпостојао јесамоуСеверној
ИрскојодсецесијеРепубликеИрскедо1973.годинеинијепоседо-
ваопотпунузаконодавнувласттокомвећегделасвогпостојања.13)

Одређенакорелацијаизмеђупроменеформесистемавладави-
неу различитим страначким ерамаипроменеинтензитетаи ва-
жностиодређенихверских,националнихилингвистичкихрасцепа
можесеидентификоватиприменомметодеисторијскогпраћењана
случајУједињеногКраљевства.Токомдобаелитнихстранака,чији
секрајозначавапочеткомПрвогсветскограта,институционални
дизајнпарламентарногсистемауУједињеномКраљевствујебио
такавдасусвиделовидржаве,укојујетадспадалаицелаИрска,
ималисвојепредставникеудоњемдомуВестминстерскепалате,
докрегионалнипарламентинисупостојали.Каоиданас,Уједиње-
ноКраљевствобилојеподељенонаизборнејединице,тејесваки
предеокраљевстваимаозагарантованбројпарламентарнихместа
удоњемдомусразмеранбројуизборнихјединицакојесупостојале
уњему.Конкретно,Ирскајеимала105изборнихјединица,теисто
толикопарламентарнихпозиција.14)

ИакосунаовајначинкатолициизИрскеобичнопредставља-
лиоко10постопарламентарацаудоњемдому,самачињеницада
језаконодавнипарламентбиолоцирануЛондонупредстављалаје
поводзаистицањенационалнихразликаизмеђу„вековимаугње-
таваних“ католика Ираца са периферије и „империјалистичких“
протестаната Енглеза из центра.15) Такође, горњи дом (или Дом
лордова),којијеутовремепосвојојмоћибионадређендоњемдо-

12) MathewHall,Political Traditions and UK Politics,op. cit.,p.189.
13) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit.,

p.88.
14) Ibid.,p.165.
15) Ibid.,p.165.
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му,имаојесамонеколицинупредставникаизИрске,којисубили
биранидоживотноипоправилуоданикруниицентралнојвласти,
штојепродубљивалопоменутинационалнирасцеп.16)Најбољидо-
казовограсцепаудобуелитнихстранакајеиодбијањеирскеШин
Фејн (Sinn Féin) странке да учествује у сазиву доњег дома Бри-
танскогпарламента1918.године,штосеподударасагодиномкоју
фонБајмеоквирноодређујекаопрелазнуизмеђуелитнихимасов-
нихстранака.17) 

Слична осећања према централизованом врховном законо-
давномтелугајилисуиШкоти,чијисуполитичаријошзавреме
елитних странака инсистирали на обнављању независногШкот-
скогпарламента,којиједиректновезиванзашкотскинационални
идентитет.Међутим,доксупреласкомупериоднароднихстранака
ирскепартијесвевишестављаленагласакнанационалне,асамим
тимиповезаневерскеилингвистичкеразлике(штојеидопринело
осамостаљењуРепубликеИрске),шкотскепартије почињуда се
обликујуускладусакласнимрасцепимаизмеђурадникаикапита-
листа.18)Овоуприметнојмериумирујенационалнирасцепизмеђу
ШкотаиЕнглеза,јерсенагласакстављанакласнуподелуунутар
целокупногУједињеногКраљевства,алисенесмезанемаритиоп-
станакзахтевазашкотскимпарламентомкојисунастављенииу
еринароднихстранака.

Ера народних странака, која почиње након Другог светског
рата, поновопостављанационални расцеп у првиплан уШкот-
ској.ПостојањепарламентауСевернојИрској,којијеоформљен
у склопу примирја између Републике Ирске и Уједињеног Кра-
љевствадвадесетихгодинадвадесетогвека,уочимаШкотапред-
стављадвострукестандардепримењенеодстранецентралневла-
сти.19)Народнестранкекористеоваквуинституционалнупоставку
система владавине како би све учесталије наглашавалешкотски
националниидентитетрадиосвајањавећегбројагласова,одржа-
вајућиовајрасцепактивним.УСевернојИрскојнационалниивер-
скирасцепипревазилазеинституционалнеоквиреипрерастајуу
свеучесталијеотворенесукобеизмеђупротестантскихуниониста

16) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit., 
p.165

17) Ibid.,p.33
18) MathewHall,Political Traditions and UK Politics,op. cit.,p.204
19) Ibid.,p.205
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(шкотскихиенглескихкорена)икатоличкихрепубликанскихсе-
паратиста.РеформасистемавладавинеукидањемПарламентаСе-
вернеИрскедалаје јошједанунизуповодазанационалистичке
расцепеисукобе.20)

Променекојејесистемвладавинепретрпеодеволуцијомзако-
нодавнеиизвршнемоћинарегионалнепарламентеивладеуери
професионалнихбирачкихстранакакрајемдвадесетогвекаподу-
дарасесапроменомважностииинтензитетанационалнихивер-
скихрасцепа.УСевернојИрскојдолазидовидногстишавањана-
ционалнихиверскихсукобанакон„СпоразумаизБелфаста“1998.
године,мадасеможеаргументоватида јесамаструктурасукоба
довеладоспоразумаидодеволуцијезаконодавнеиизвршнемоћи,
анеобрнуто.21) УШкотској је,међутим,деволуцијанапрвипо-
глед допринела повећањуинтензитета националних расцепа, јер
јеумеђувременудошлоидореферендумаонезависностикојије
одржанкрајем2014.године.Истовремено,неможесезанемарити
чињеница да је референдум указао на податак да већинаШкота
жели остати у саставуУједињеногКраљевства, те да захтеви за
отцепљењемнисудобилиподршкукојусуприжељкиваленацио-
налнооријентисанепартије,штоуказујенатодаједеволуирани
системвладавинеплоднотлозаанти-системскестранкеограниче-
ногдомета,алинеизапартијекојемогуугрозититериторијални
интегритетдржаве.

Сличан закључак се може донети и на основу посматрања
примераШвајцарске.Периодпрофесионалнихбирачкихстранака
допринеојепораступопуларности(идаљемалих)партијакојеу
оквирусвојихагендиупрвипланстављајунационалнеилингви-
стичкерасцепе,попутТичинскелиге(Le ga dei Ti ci ne si)са„итали-
јанског“југаземље,алијеистовременопримећенипадинтензи-
тетатрадиционалнихсукоба/расцепа.22)Порастпопуларностима-
лихнационалистичкихстранакасалингвистичкимирелигијским
агендамауерипрофесионализацијевидљивјеиуосталимевроп-
скимземљама,тенетребапренаглашаватиинституционалнеокви-
реУједињеногКраљевстваиШвајцарскекао јединеузрокеовог

20) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit.,
p.167

21) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit.,
p.170.

22) OscarMazzoneli, “Multi-Level Populism andCentre-PeripheryCleavage in Switzerland:
TheCaseoftheLegadeiTicinesi”,op. cit.,p.223.
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феномена.Међутим, јасно је да судеволуциониинституционал-
ниоквириУједињеногКраљевстваифедералниинституционални
оквириШвајцарскеприметноутицалинауникатанразвојовогфе-
номенаупоменутимдржавама.

ДоксусеуУједињеномКраљевству,каоштојевећобјашњено,
деволуцијомизвршнеизаконодавневластиделимичнопацифико-
валинационалнииверскисукоби,штосупопулистичкестранке
искористилезанаглашавањеиоживљавањеистих,уШвајцарској
је постојећи и непромењени федерални систем искоришћен од
стране професионалних бирачких странака као „mul tile vel“ аре-
наукојојсусенавишенивоа(штокантонским,штофедералним)
гласови купили инсистирањем на лингвистичкин/националним
разликама.23) Тако су егзистирајући оквири система владавине у
Швајцарскојпојавомпрофесионалнихбирачкихстранакаутицали
наделимичанпорастзначајапресвегалингвистичкихирегионал-
них,асамимтиминационалнихразлика,доксуистовременотра-
диционалниверскииконзервативно-либералнирасцепигурнутиу
другипланзбогмањка„комерцијалности“наШвајцарскомбирач-
комтржишту.24)Овимтемамасусевећнавеликобавиледоминанте
четириШвајцарскестранке,јерсумногеодњихисаменасталеиз
поменутихрасцепа,тесунастајућестранкепопутТичинскелиге
моралетражитиновипросторзапривлачењегласача.Федерални
системсавишенивоавластиомогућиоимједаистицањелингви-
стичкихразликаставеинадневниредфедералнихинституција,
тејеоводиректанпримерначинанакојиспецифичностисистема
владавинеутичунаобликовањепостојећихрасцепа.

Свакако,требаприметитидасууспесималихпопулистичких
странакапопутТичинскелигелимитирани,тенетребапренагла-
шаватињиховутицајнаобликовањеинтензитетадруштвенихрас-
цепа. Појавом професионалних бирачких странака системи вла-
давинеуУједињеномКраљевствуиШвајцарској јесудопринели
лимитираномпораступопуларности„локал-патриотских“партија,
алисусеистовременодеволуиранисистемвладавинеуБританији,
односнофедералнисистемуШвајцарској,показаликаоинститу-

23) OscarMazzoneli, “Multi-Level Populism andCentre-PeripheryCleavage in Switzerland:
TheCaseoftheLegadeiTicinesi”,op. cit.,p.226

24) RomainLachat,The Religious Cleavage in Switzerland, 19712007, Internet,http://www.
romain-lachat.ch/papers/madrid2012.pdf,05/08/2015,p.10
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ционалниоквирикојисмањујуинтензитеттрадиционалнихсуко-
ба.

4. УТИ ЦАЈ ИЗ БОР НОГ И СТРА НАЧ КОГ СИ СТЕ МА НА 
ДРУ ШТВЕ НОПО ЛИ ТИЧ КЕ РАС ЦЕ ПЕ

Кадаговоримооутицајусистемавладавиненадруштвенерас-
цепе,неможемозаобићиинституцијеизборногсистемаистранач-
когсистемакојипроизводеучесникеувласти.Застраначкисистем
једнедржавесеможерећидајеинтерактивнафункцијањенихдру-
штвених расцепа и институција.Интерактиван је јер не постоји
самокаопроизводрасцепаиинституцијапопутизборногсисте-
ма, већ такођеутичена верске, лингвистичкеинационалнерас-
цепе.Самимтим,страначкииизборнисистемису,попутсистема
владавине,одигралиприметнуулогууобликовањунационалних,
лингвистичких и верских расцепа уШвајцарској и Уједињеном
Краљевствутокомереелитних,масовних,народнихиерепрофе-
сионалнихстранака.

УједињеноКраљевствоједоживелотектонскеполитичкепро-
мене увођењем система масовне уместо елитне демократије, те
преласкомсаелитнихстранаканамасовнестранке.Механизамиз-
борногсистемаостајеисти,алисепојавомопштегправагласато-
комПрвогсветскогратаукорпусбирачаубројавајуженеиостале
претходномаргинализованегрупе,штопроизводимасовнијусред-
њуполитичку/бирачкукласу.ДокуШкотскојиЕнглескојовакласа
доводидопооштравањарасцепаизмеђурадника/лабуристаикон-
зервативаца,уИрскојсесредњакласаокрећемасовнимнародним
партијамакојепропагирајуотвореноанти-системскуполитику.25) 
Предоминантнодвостраначкипартијскисистемнастављадаегзи-
стирауоквируВесминстерскепалатенасамомпочеткуеремасов-
нихстранака,алијеудоњемдомупарламентасвеприметнијиброј
ирскихнационалистакојисвојегласоведиректноцрпеизподршке
бирачаирскесредњекласе.26)

Прелазакнамасовниизборни системау оквируУједињеног
Краљевстваочитјепримерначинанакојиредизајнирањеинститу-

25) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit., 
p.34

26) ColinRallingsandMichaelThrasher,“GeneralElectionSummaryData”,inColinRallings
and Michael Thrasher (eds.), British Electoral Facts 18322012, Biteback Publishing,
London,2012,p.70
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цијадиректноутиченапродубљивањевећпостојећихдруштвених
расцепа.Иакосутирасцепивећегзистирали,описанадрастична
променаизборногсистема (који јенаставиодафункционишепо
моделу„first past the post“алијеусвојуизборнуформулуубројао
новедруштвенеслојеве)толикојепродубиланационалнирасцеп
измеђуИрацаиЕнглеза,којисуцентралнувластдржалиусвојим
рукама,дасеИрсканедугозатимиотцепилаодУједињеногКра-
љевства.Евидентнанеспособностизборногсистемадаапсорбује
толикибројирскихгласова,адапритомнедођедопроменеструк-
туре међунационалних односа унутар Уједињеног Краљевства,
указујена јасанутицајинституционалнихчинилацанадруштве-
но-политичкерасцепе/поделе.

УШвајцарскојјепрелазакизереелитнихуерумасовнихстра-
накатакођебиопропраћенинституционалнимпроменама.Докјеу
ериелитнихстранакапостојаовећинскиизборнисистем,паралел-
носапојавоммасовнихстранакапочеткомдвадесетогвекауводи
се и пропорционални изборни систем.27) Увидевши да се већин-
скимизборнимсистемомодређениполитичкипогледифаворизују
у односу на остале, те да поједини лингвистички и национални
крајевиШвајцарскебивајусистематскинеадекватнозаступљени,
Швајцарскевласиспроводереформуизборногсистема,којуданас
многи наглашавају као кључнифактор за даље развијањеШвај-
царске у стабилну демократију и државу.28)ПримерШвајцарске,
поготовоупоређењусапримеромУједињеногКраљевства,јасно
показуједаодређениобликизборногсистемаможеиматидирек-
танутицајнаублажавањеилиподстицањенационалних,лингви-
стичкихиверскихрасцепа.

Свеснидиспропорционалностиупредстављањугласача,Бри-
танци годинама покрећу расправе о измени постојећег изборног
система.29) Међутим, чак и репрезентативнији пропорционални
изборнисистемпопутоногуШвајцарскојможепотенцијалнода
продубиодређенерасцепезбогсвојетенденциједапроизведеви-
шестраначки систем, што оставља простора малим популистич-
ким „локал-патриотским“ странкама, попут поменуте Тичинске

27) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit.,
p.164

28) CliveChurch,The Politics and Government of Switzerland,op. cit.,p.19
29) СлавишаОрловић,„Ре-дизајнирањеполитичкихинституција“,узборнику:Квалитет 

политичких институција, (приредио:ПавловићВукашин), Чигојаштампа, Београд,
2010,стр.72
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лиге,дазаузмуместауфедералномпарламентуиодржавајусена
властиистицањемлингвистичкихразлика.

СтраначкисистемШвајцарске,који јепосвојојприродиви-
шестраначки и који издваја четири доминантне партије у први
план (НароднупартијуШвајцарске,Социјалдемократскупартију
Швајцарске,ФДПЛибералнустранкуиХришћанско-демократску
народнустранкуШвајцарске)настаојекаодериваттрадиционал-
нихрасцепаиизборногсистемапоменутеземље.30)Међутим,нове
странкекојесунасталеудобапрофесионалнихбирачкихстранака,
свеснесвојихограничењазбогнемогућностидоприношењановом
политичкомреторикомприразматрањустарихдруштвенихрасце-
па,активнокористедискурскојиподстичеамплификацијумарги-
налнијихрасцепакакобизаузелисвојеместонастраначкојсцени
Швајцарске.Наовајначин,вишестраначкисистем,укомбинацији
сафедералнимсистемомвластиипропорционалнимизборнимси-
стемом,постајеплоднотлозаобликовањесукобаирасцепапопут
онихрегионалнихилингвистичких.Сличанразвојдогађајапри-
метанјеиуУједињеномКраљевству,гдејеподршкаШкотскојна-
ционалној странципорасла збоготворенеподршкереферендуму
занезависност.Стабилнидвостраначкисистем,попутоногуСАД,
имао би потенцијал да спречи ескалацију популистичке ретори-
ке која инсистира на националним расцепима, јер би такозвани
„филтер“двестраначкеопциједопринеонемогућностипробијања
оваквогдискурсанаглавнуполитичкусцену.Самимтим,можесе
закључитидаиприродастраначкогсистема,попутприродеизбор-
ногсистемаисистемавладавине,имапотенцијалдаутиченаоб-
ликовањедруштвенихрасцепаамплификацијомилимаргинализа-
цијомодређенихсукоба.

5. УТИ ЦАЈ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ ШЕ ФА ДР ЖА ВЕ  
НА ДРУ ШТВЕ НОПО ЛИ ТИЧ КЕ РАС ЦЕ ПЕ

Коначно, битан утицај на друштвене расцепе може одигра-
тииинституцијашефадржаве,штосејасновидинаразличитим
примеримаУједињеногКраљевства иШвајцарске.Ова институ-
ција симболично представља јединство и традицију једне држа-
ве, теегзистирауразличитомобликуу зависностиодкултуреи

30) Hanspeter Kriesi and Alexander Trechsel, The Politics of Switzerland: Continuity and 
Change in a Consensus Democracy,CambridgeUniversityPress,Cambridge,2008,p.85
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историјеземљекојупредставља.ТакоуУједињеномКраљевству
имамоконститутивнумонархијусакраљемиликраљицомначе-
лудржаве,докуШвајцарскојпостојиврлоспецифичнаинститу-
цијаШвајцарскогсавезногвећасастављеногодседамчлановаиз
четириводећепартијеодкојихсвакииманадлежностнадједном
федералном јединицом, која није територијалне природе, већ се
можеизједначитисапојмомминистарства.Заједно,седамчлано-
ваСавезногвећапредстављаинституцијулидераземље.Чланови
себирајупосреднопрекозаједничкоггласањапредставникагор-
његидоњегдомапарламентаиимајумандатодчетиригодине.31) 
Наконистекамандата,чланСавезногвећаможебитипоновоиза-
браннеограниченбројпута,тејереткостдаактивничланнебуде
поновопредложениизабранодстранесвојепартијенаследећим
изборима.32)

До1999.године,постојалојеуставноограничењекојејеспре-
чавалода једанкантонимадвапредставникауСавезномвећу.33) 
Оваклаузуласпречавала јенеједнакурасподелупредставникаиз
различитих лингвистичких, верских, културних и националних
подручја.Иако јепоменутегодинеовоограничењекоригованои
ублажено,јошсениједогодилодасеизсаставаСавезногвећаизо-
ставепредставнициизиталијанскогилифранцускогговорногпод-
ручја,тејасанлингвистичкибалансприизборуколективногшефа
државејошпостоји.34)

Овако редистрибутиван приступ одабиру чланова Савезног
већаконципиран јенакон грађанскограта1848. године, тему је
примарна сврха била децентализација институцијешефа државе
какобисеводилорачунаозаступљеностиуоквируовогизвршног
телавласти.35)Резултатовакоконципиранеинституцијејепозитив-
ноутицаонаублажавањелингвистичких,националнихиверских
расцепатокомсвихстраначкихера, јер јеСавезновећеувекпо-
сматранокаосимболјединственеШвајцарскеипоредпоменутих
расцепакојисусеодигравалинастраначкомнивоу.Можесерећи

31) CliveChurch,The Politics and Government of Switzerland,op. cit.,p.97
32) CliveChurch,The Politics and Government of Switzerland,op. cit.,p.97
33) Ibid.,p.111
34) ThePortaloftheSwissGovernment,Regions in the Federal Council since 1948,Internet,

https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/history-of-the-federal-council/regions-
in-the-federal-council-since-1848.html,05/08/2015,p.1

35) WolfLinder,Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies,
PalgraveMacmillan,London,2010,p.133
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дајеинституцијаСавезногвећаодигралаулогукојајојјенамење-
на,атојестављањеструктурнихрасцепаудругиплануодносуна
институционалнеоквире/принципеШвајцарске.

УУједињеномКраљевству,централизованаулогашефадржа-
векојајеималаизричитоенглескеинституционалнекоренедопри-
носила је расцепима током свих страначких ера, те то делимич-
ночинииданасуерипрофесионалнихбирачкихстранака.Однос
премакруни,којајетокомвећегделаисторијеишларукуподруку
саАнгликанскомцрквом,дефинисаојенационалнеиверскерасце-
пеШкота,ИрацаиЕнглеза.УИрској,токомереелитнихстранака,
највећидеокатоликаидентификоваосеса„републиканским“пар-
тијамаипокретимакојисужелелиИрскунезависнуоденглеске
круне.Овоихједоводилоусукобнесамосацентралнимвласти-
ма,већисапротестантскимземљацимасасевера,којисужелели
остатикраљевиподаници.

Очигледноје,дакле,дајејошунајранијемстраначкомперио-
дукрунаизазиваладубокуподељеностуУједињеномКраљевству
по линији националних и верских разлика, иако јој је званична
улогабилапредстављање јединстваУједињеногКраљевства.Та-
каврасплетоколностипресликанјеинапериодемасовнихина-
роднихстранака.СевернаИрска,наконодвајањаРепубликеИрске,
јекрозчитавдвадесетивекосталадубокоподељенаизмеђу„ре-
публиканаца“иподаникакруне.Слична,иакоприметномањена-
петаситуација,постојииданасувременупрофесионалнихстра-
накауШкотској,гдесепојављујерасцепизмеђуонихкојисузаи
онихкојисупротивмонархијечакимеђупристанициманезависне
Шкотске.

Наосновунаведеногможесезакључитидаусличнимструк-
турним условима институција шефа државе доиста игра битну
улогууформирањуиобликовањудруштвенихрасцепа.Док јеу
ШвајцарскојСавезновећекрозразличитестраначкеере,збогсвоје
децентрализованеприроде,служилокаосимболјединствадржаве,
уУједињеномКраљевству јеинституцијамонархије својомцен-
тралистичкомприродомутицаланаодржавањеипојачавањепо-
стојећихструктурнихсукоба,пресвегаверскихинационалних.
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* * *

Аланизомнајразличитијихсистемаиприменомметодеисто-
ријског праћења при посматрању утицаја институционалних по-
ставки (независних варијабли) на националне, верске и лингви-
стичке расцепе (зависне варијабле) унутар Уједињеног Краљев-
стваиШвајцарске,долазимодозакључкадапостојипотенцијална
коорелацијаиузрочниодносизмеђуа)различитогначинанако-
јисуинституцијепостављенеиб)различитогразвојаструктурне
основедруштвенихрасцепауУједињеномКраљевствуиШвајцар-
ској.Тојеуочљивоприпосматрањупојединачнихпримерасваке
одизученихземаља,јерсусе,каоштојепоказано,уУједињеном
Краљевствунационалнирасцепимењалиподударносадеволуци-
јомсистемавладавине,доксууШвајцарскојдруштвено-политич-
кираздоримењалиобликуодносунапроменеунутаризборноги
страначкогсистема.

Поменутакорелацијаиузрочниодносприметнисуиприпо-
ређењу две земље, поготово када се упоредно посматрајуњихо-
веинституцијешефадржаве, где је централизованаинституција
монархауУједињеномКраљевствуодувекделовалакаопотенци-
јалнифакторпродубљењанационалнихраздора,докједецентра-
лизовани колегијални шеф државе уШвајцарској кроз историју
биоуједињујућичинилацкојијепацификоваодруштвенесукобе.
Самимтим,одговорнаспецифичноистраживачкопитање,којије
уоквирусажеткапостављенкаопримарнициљрада, јестедасу
системвладавине,изборни систем, страначки системиинститу-
цијашефадржавеуУједињеномКраљевствуиШвајцарскојути-
цалинаразвојиобликовањедруштвено-политичкихрасцепакоји
сетемељенаверским,лингвистичкиминационалнимразликама
токомсвихстраначкихера.Одговорнаопштеистраживачкопи-
тањепостављеноуоквирудругогделарада јестедасенаосно-
вузакључакакојипроизилазеизпроучавањапримераУједињеног
КраљевстваиШвајцарскеможеиндуктивноаргументоватидасуу
парламентарнимдемократијамадвадесетогидвадесетпрвогвека
различитиинституционалниоквиридоприносилиразличитомоб-
ликовањуисторијскисличнихдруштвенихрасцепа.
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Jo vi ca Pa vlo vic

THE IN FLU EN CE OF IN STI TU TI O NAL FAC TORS  
ON NA TI O NAL, RE LI GI O US AND LIN GU I STIC CLE A VA GES 

IN THE UNI TED KING DOM AND SWIT ZER LAND  
DU RING DIF FE RENT PARTY ERAS

Re su me
The fol lo wing work aims to an swer this re se arch qu e sti on: 
“Did the system of go ver nan ce, the elec to ral system, the 
party system and the in sti tu tion of the head of sta te in the 
Uni ted King dom and Swit zer land in flu en ce and sha pe the 
de ve lop ment of so ciopo li ti cal cle a va ges which are ba sed 
on re li gi o us, lin gu i stic and na ti o nal dif fe ren ces du ring the 
era of eli te, mass, pe o ple’s and pro fes si o nal par ti es, and if 
so, in what way?” Such a qu e sti on sets the in flu en ce that 
an in sti tu ti o nal fra me work has on so cial cle a va ges as the 
broad study su bject, whi le po li ti cal in sti tu ti ons and hi sto
ri cal so ciopo li ti cal cle a va ges wit hin the Uni ted King dom 
and Swit zer land can be tho ught of as the nar ro wer fi elds 
of in te rest. Star ting with an in sti tu ti o na list the o re ti cal as
sump tion ac cor ding to which in sti tu ti ons in flu en ce struc
tu res such as so cio/po li ti cal cle a va ges, this work uses the 
met hods of hi sto ri cal tra cing and most dif fe rent systems 
de sign to com pa re two sta tes with dif fe rent in sti tu ti o nal 
ar ran ge ments, but si mi lar so cial struc tu res, thro ug ho
ut dif fe rent twen ti eth and twentyfirst cen tury party eras, 
so that it co uld in qu i re in to the exi sten ce of a po ten tial 
cor re la tion and ca sual re la ti on ship bet we en a) dif fe rent 
in sti tu ti o nal ar ran ge ment and b) dif fe rent de ve lop ment of 
the struc tu ral fo un da ti ons of so cial cle a va ges in the Uni
ted king dom and Swit zer land. The re sults show that such a 
cor re la tion may po ten ti ally exist.
Key words: Uni ted King dom, Swit zer land, so ciopo li ti
cal cle a va ges, party eras, system of go ver nan ce, elec to ral 
system, party system, in sti tu tion of the head of sta te.
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