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УВОДНИК

Држава представља свакако један од најзначајнијих обли-
кадруштвеногиполитичкогорганизовањадруштва,којијеодувек
представљао значајно место анализе политиколошких и социоло-
шкиханализа.Онасеусавременомдруштвуизноваустоличилакао
једаноднајважнијихформидруштвеногиполитичкогживота,та-
кодаједанасготовонемогућезамислитиначиннакојибидруштво
функционисалобезњеногпостојањадржаве.Овојеуједноиглавни
разлогзбогкогајетемаовогбројапосвећенауправопроучавањедр-
жавеуконтекстусавременихполитичкихпроцеса.

МонографскастудијаЂорђаСтојановићатежидапроменом
перспективе иширењеминтелектуалног хоризонтадопринесе об-
ухватнијемразумевањуфрагментацијесрпскогдруштвауконтек-
стумодернизмаипостмодернизма.Дабисмобољеразумелиполо-
жајСрбијеусавременимполитичкимпроцесимаУрошШуваковић
анализира најновије теоријско-емпиријско истраживање о односу
између модернизације и транзиције. Исцрпљена процесом тран-
зицијеСрбија се данас суочава самногобројним проблемима, а на
раскршћусвојихмеђународнихинтеграција.УрадуСнежанеГрксе
анализирајуинтеграционипроцеси,несамозбогрегионалнеповеза-
ностимеђудржавама, већ збогтогаштотипроцесиимају своје
великеекономскепредности,иуњемусеистичувеликеструктурне
неједнакостиглобалнеекономијекојесеистичукаоразлогнастанка
дубокогјазаизмеђубогатихисиромашних,какопојединацатакои
држава.ЉубишаДеспотовићиЖивојинЂурићутомсмислуистичу
да јеосновнасуштинаактуелнихнеолибералнихпроцесаусмерена
ка  демонтажи кључних институционалних капацитета модерне
националнедржаве.

Поредглавнетемеуовомбројусеналазиирубрика,,Огледи
истудије“укојојможетенаћивеликибројрадовакојисетакође
бавевеомаактуелнимтемама,каоирубрика ,,Осврти,критикаи
прикази“.

Поштованеколеге,накрајуовогуводникакористимоприли-
куда васобавестимодаће ауториирецензенти убудућеморати
дапосветепосебнупажњукадасерадиокоришћенојлитератури,
тј.далитературакојасенаводинакрајурадаморадасепоклопи
салитературомцитираномунутаррада.ДоовеодлукејеРедакци-





      
       

јачасописаСрпскеполитичкемислидошлаприпремајућиовајброј
часописа,анаконсугестијеЦЕОН-адасуауториупојединимрадо-
виматоком2012.годиненаводилилитературукојанијебилацити-
ранаусамомраду.КакоИнститутзаполитичкестудијепоредовог
часописаиздајеиПолитичкуревијуиНационалниинтерес,оваква
политикаћесепримењиватииуњима.Оноштотребанапоменути
једасуауторизапосленинаИнститутузаполитичкестудије,ас
обзиромнатодараденаистомпројекту,веомачестопринуђенида
користерадовеизполитиколошкихчасописа,којихнемавеликиброј
уСрбији,азбогчега,пореддругих,користеирадовеобјављенеуна-
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ЂорђеСтојановић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ТРАКТАТОПОСТМОДЕРНИЗМУ,
ДРУШТВУИПОЛИТИЦИ:
QUAECUMQUEABXDICTAES
SENT,COMMENTITIAESSE*

Сажетак
Но се ћа ис тра жи вач ка ин тен ци ја ове мо но граф ске сту ди је је 

све о у бу хват ни је раз у ме ва ње нај ва жни јих ка рак те ри сти ка пост мо-
дер ни стич ког дис кур са и опо вр га ва ње нај че шћих кон цеп ту ал них 
за блу да и кри тич ких сте ре о ти па по ве за них са истим. За рад то га 
рад је по де љен у три де ла. Пр ви део се ба ви оп штим епи сте мо ло-
шко-ме то до ло шким прет по став ка ма по ве за ним са пост мо дер ни-
змом, дру ги по ку ша ва да де фи ни ше основ на на че ла мо дер но сти 
и мо дер ни зма, док се тре ћи ба ви основ ним на че ли ма пост мо дер-
но сти и пост мо дер ни зма. Иде ја је да се, про ме ном пер спек ти ве и 
ши ре њем ин те лек ту ал ног хо ри зон та, мо же до при не ти об у хват ни-
јем по зи ци о ни ра њу кон струк та екс тер не и ин тер не мре же мо ћи у 
ко ју је „ухва ће на“ и ко јом „ло ви“ срп ска др жа ва, те упот пу ни ти 
раз у ме ва ње фраг мен та ци је срп ског дру штва и са њом не рас ки ди во 
по ве за них пи та ња из сфе ре иден ти те та.
Кључ не ре чи: пост мо дер ни зам, мо дер ни зам, иден ти тет, струк ту ра ли-

зам, пост-струк ту ра ли зам, Про све ти тељ ство, тра ди ци о-
на ли зам, дис курс, на ра тив.

Ла тин ски део на сло ва ове мо но граф ске сту ди је пред ста вља, 
ре као бих, са мо ва ри ја ци ју, не ка лам бур, на на слов ле ген дар не ма-
ги стар ске те зе Пје ра де ла Ра ми ја (Pi er re de la Ramée), али јас Пе-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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тру са Ра му са (Pe trus Ra mus), QuaecumqueabAristotledictaessent,
commentitiaesse (СвештојеАристотелрекаојепогрешно), од бра-
ње не 1536. го ди не, ко ја у овој фор ми има зна че ње - Свештојере-
као (не ки) Xјепогрешно. Оста вља ју ћи по стра ни то што се не мо же 
утвр ди ти шта је са др жај ове те зе, „по ма ло“ еуфу и стич ког на сло ва, 
јер у то вре ме то ни је био рад у не кој пи са ној фор ми ис тра жи вач-
ког или есе ји стич ког ти па, већ по став ка или тврд ња ко ја се усме но 
обра зла га ла или бра ни ла, па ни ка да не ће мо пот пу но утвр ди ти да 
ли је Пе трус Ра мус, тра гич но на стра дао то ком „вар то ло меј ске но-
ћи“, за и ста ус пео да у окви ру јед не, ма ко ли ко ва жне, ака дем ске 
про це ду ре по ни шти де ло та ко ути цај ног ми сли о ца по пут Ари сто-
те ла, оста вља ју ћи по стра ни и то што се на слов мо же ту ма чи ти не 
у сми слу да Ари сто тлов опус вр ви од „из ми шљо ти на и не и сти на“, 
већ да је не а де кват но или ло ше ме то до ло шки устро јен,1), за ме не 
је ово „suigeneris“ је зич ко „по и гра ва ње“, са пра те ћим „убри зга-
ва њем“ но вог зна че ња, ва жно због две ства ри. Као пр во, оно су ге-
ри ше не пра вед но из о ста вља ње спо ме ну тог ауто ра из „пан те о на“ 
ико на јед ног ра но-мо дер но про фи ли са ног ми та, оног о хра бром 
и од ва жном по је дин цу ко ји се су прот ста вља ду бо ко уко ре ње ном 
„по гле ду на свет“ ауто ри та тив ног тра ди ци о на ли зма, по пут Ђор да-
на Бру на (Gi or da no Bru no) или Га ли леа Га ли ле ја (Ga li leo Ga li lei). 
Као дру го, оно мо жда на нај пре ци зни ји на чин ис ка зу је син те ма-
тич ну под ло гу ово га тек ста, пост мо дер ну кон цеп ту ал но-иро ниј ску 
„апо ло ги ју“ не по сто ја ња јед ном за сваг да да те имо би ли са не (иде о-
ло шке) исти не јед ном за сваг да да те (ме та)објек тив не (по ли тич ке) 
ствар но сти, као јед не „ра бу ли стич ке до ка зне тра ве сти је“, са свим 
след стве ним им пли ка ци ја ма и екс пи ла ци ја ма, ко је ће ка сни је би-
ти по дроб ни је из ло же не. Са Пе тру сом Ра му сом ни је за по чео са мо 
је дан ан ти-ари сто те лов ски та лас, већ и ини ци јал но, про то ге нич-
но фор му ли са ње мо дер ног ето са, ко ји, до ни че ов ског уте ме ље ња 
пост мо дер не ду хов но сти, ни је на и шао на не ка ве ћа кон цеп ту ал на 
оспо ра ва ња.

Да нас, ре као бих, већ у по од ма клој пост мо дер ној епо хи, за 
зна ча јан број „те о ре ти ча ра и прак ти ча ра“, овог или оног ака дем-
ског усме ре ња и ран га, не по сто ји ни шта што би на се бе на ву кло 
то ли ко сна жну, не при кри ве ну и ис трај ну не тр пе љи вост као што је 
то слу чај са иде ја ма пост мо дер ни зма. Са про то ком вре ме на, од пр-
во бит не фор му ла ци је са мог пој ма, сти гло се до ге не ра ци ја „ви ше 
не го“ по ле мич ки на стро је них опо не на та, чи ји је ди ску си о ни лајт-

1) Види Ong, W. „Ramist Method and the Commercial Mind.“ StudiesintheRenaissance, 8, 
1961,  стр. 155-172. и Ong, W. Ramus,Method,andtheDecayofDialogue:FromtheArtof
DiscoursetotheArtofReason. University Of Chicago Press, Chicago, [1958] 2004.
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мо тив био и остао ње го во пот пу но и не у мо љи во на уч но дис кре ди-
то ва ње. Же сти на оди ју ма је би ла и је сте то ли ко ин тен зив на да се 
и дан да нас мо же го во ри ти о „ан ти-пост мо дер ни стич ком фрон ту“, 
ре као бих, без има ло ус те за ња, о „сви ле ној мо дер ни стич кој ин кви-
зи ци ји“ (слу чај „Со ка ло ве под ме та чи не“),2) ко ја је та ко сво ју про-
све ти тељ ски ко ди ра ну не скло ност пре ма цр кви, са мо на из глед па-
ра док сал но, иде о ло шки „обо го тво ри ла“ јед ним ри гид ним ка но ном 
чи сте на уч не мо ћи, где је ма ње ва жно сти ћи до Исти не, а да ле ко 
ва жни је дик ти ра ти исту. То је, на рав но, ин хе рент но мо дер ни стич-
ка по зи ци ја, за пост мо дер ни зам та „исти на са ве ли ким И“ perse 
и не ма баш не ко пре ве ли ко, сва ка ко не суп стан ци јал но, зна че ње. 
Ствар се до дат но ком пли ку је, ре ци мо, и на „уну тра“, та ко да је дан 
од нај ве ћих, ако не и нај ве ћи, ми сли оц по смо дер ни зма - Ми шел 
Фу ко (Mic hel Fo u ca ult) ка же да је стил јед ног дру гог про ми нент ног 
ми сли о ца, ре ци мо услов но, слич ног усме ре ња, Жа ка Де ри де (Jac-
qu es Der ri da), „те о ри стич ко мрач ња штво“, јер му је шти во то ли ко 
не ја сно фор му ли са но да је те шко од ре ди ти при мар ну те зу, па је у 
сфе ри мрач ња штва, док кад му се упу ти кри ти ка он ре пли ци ра са: 
„По гре шно сте ме схва ти ли, ви сте бу да ла (Vousm’avezmalcom-
pris,vousętesidiot)!“, па је сто га и те ро ри стич ки.3)

У не што по мир љи ви јој ева лу тив ној ва ри јан ти, „ком про ми-
су“ скло ног ко мен та то ра, мо гло би се ре ћи да ако је и тач но да 
пост мо дер ни зам има не га тив них стра на, што се сва ка ко мо же ре-
ћи и за, ре ци мо, „про све ти тељ ско-мо дер ни стич ки“ по зи ти ви зам, 
не сум њи во је тач но и да има ко ри сних или упо тре бљи вих од ли-
ка. Уоста лом, ка ко то по ен ти ра Ен то ни Ги денс (Ant hony Gid dens), 
по јам пост мо дер ни зма, ко ме, шта ви ше, ни је „пре те ра но“ склон, и 
по јам по зи ти ви зма су у мо дер ној кул ту ри по ста ли „по ма ло“ ис-
пра зни пој мо ви, и јед на и дру га реч се ви ше ко ри сте као epitheton
ornans не го на ис пра ван и на у ци са о бра зан на чин. Ме ђу тим, та по-
мир љи ва ме то до ло шко-кри тич ка то ле ран ци ја ра спо на по зи тив но-
не га тив но ов де „не пи је во ду“, јед ним де лом и за то што под ра зу-
ме ва кри ти ку као ре ле вант но „оруж је“ про све ти тељ ског на уч ног 
ду ха, а да, при том, ни је део по смо дер ни стич ког ар се на ла. Ов де се 
ра ди о не че му мно го ја чем од на уч нич ког „тур пи ту да“: о то ме да 

2) Математичар и физичар Ален Сокал (Alan Sokal) маја 1996. године публикује текст 
„Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Grav-
ity“ у часопоису за постмодерне културне студије Social Text (46/47: 217-252). Три 
недеље по објављивању истог, саопштава како се ради о научној пародији усмереној ка 
деградирању постмодерне опскурности као преамбициозне, претенциозне или потпуно 
промашене критике науке („A Physicist Experiments with Cultural Studies“ LinguaFranca 
6(4): 62-64). 

3) Према Butler, C. Post-modernism:AVeryShortIntroduction. Oxford University Press, Ox-
ford, 2002, стр. 9.
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је пост мо дер ни зам ан ти под „про све ти тељ ском-мо дер ни зму“, да, 
ако ства ри за о штри мо до кра ја, „про све ти тељ ско-мо дер ни стич ка“ 
стру ја ми сли ла ца ве ру је ка ко се све мо же са зна ти, док ра ди кал ни 
пост мо дер ни сти ве ру је да се не мо же зна ти би ло шта.

Би ло ка ко би ло, еле мен тар ни пред у сло ви и кључ не прак се 
по ли ти ке мо дер ног све та су на гри же ни тех но ло шким, ор га ни и за-
ци о ним, дру штве ним и, из над све га, кул тур ним про ме на ма у сми-
слу дис кон ти ну и те та, ин кон гру ен ци је, ди со нан це, фраг мен та ци је 
и ди сен зу са. Пла не тар на „ве ду та“ је, да кле, ком по но ва на од:4) (1) 
ме та мор фо зе ка по стин ду стриј ском ин фор ма тив ном и по тро шач-
ком дру штву; (2) дез ор га ни за ци је ка пи та ли зма, со ци ја ли зма и би-
ро кра ти је; (3) тран сна ци о на ли зма и гло ба ли зу ју ћих про це са; (4) 
па да лич них при хо да обр ну то про пор ци о нал ног ра сту про дук тив-
но сти и укуп ном бо гат ству, те пре ма нент ног или про ду же ног рад-
ног ан га жмна, узро ко ва ног не мо гућ но шћу при ба вља ња аде кват них 
сред ства за лич ни или по ро дич ни оп ста нак (ре ор га ни за ци је за по-
сле но сти ком па ти бил но пост фор ди стич ким прет по став ка ма); (5) 
хи пер тро фи је дру штве них и еко ном ских не јед на ко сти (по ја ва но-
вих кла са или но вих сег ме на та уну тар по сто је ћих кла са); (6) стал-
ног и ра пид ног сма ње ња при род них ре сур са ко ји ег зи стен ци јал но 
де фи ни шу и омо гу ћа ва ју нај ши ри би о ло шки оквир ци ви ли за ци је 
ка кву да нас по зна је мо, са по себ ним ак цен том на пре хран бе не по-
тен ци ја ле; (7) за о штра ва ње су ко ба из ме ђу оно га што се сма тра јав-
ним и оно га што се сма тра при ват ним; (8) дра ма тич ног по ра ста 
дис пер зив ног на си ља „за тво ре ног“ у са мог се бе (пре ма же на ма, 
де ци, ма њин ским кул ту ро ло шким гру па ци ја ма итд.), ко је у сво-
јој им пе ри јал ној ва ри јан ти ни је по ве за но са не ком „им пе ри јал-
ном ми си јом“ (али га ка рак те ри ше зна чај но уве ћа ње вој не си ле), 
док у сво јој „те ро ри стич кој“ ва ри јан ти не ма ни ка кву „пот по ру“ у 
не ком по ли тич ком ма ни фе сту; и (9) по ја ве пост мо дер не кул ту ре, 
ко ја под ра зу ме ва ре ги стро ва ње (9.1.) хи пер-ди фе рен ци ја ци је и де-
ди фе рен ци ја ци је, (9.2.) ре ор га ни за ци је сло бод ног вре ме на, све та 
жи во та и по на ша ња, (9.3) ко мо ди фи ка ци је и ма сов не про из вод ње 
мно штва ими џа, кул ту ра и жи вот них сти ло ва. Све то им пли ци ра 
про ме ну у на чи ну из ра жа ва ња соп ства, оно га ка ко пер ци пи ра мо, 
ин тер пре ти ра мо и при ка зу је мо се бе, та ко да ње го ву осно ву чи ни 
па ви мент од су бјек тив но сти и но вих ста во ва, ка ко ло кал них та-
ко и уни вер зал них, са на гла ском на тре нут на за до вољ ства, но ви не, 
игру, хе до ни зам, по тро шњу и стил.

4) Lemert, C. PostntodernisntIsNotWhatYouThink:WhyGlobalizationThreatensModernity. 
Paradigm Publishers, Boulder, [1997] 2005, стр. 3-4. и Gibbins, J. R. и Reimer, B. „Postmod-
ernism.“ у Van Deth, J. W. и Scarbrough, E. (ур.) TheImpactofValues. Oxford University 
Press, Oxford, стр. 303-304.



ЂорђеСтојановић Трактатопостмодернизму,друштвуиполитици...

15

Ди ја три бе усмер не пре ма пост мо дер ни зму, ма да је то да ле ко 
ви ше пост мо дер ни стич ки жа нр, иду то ли ко да ле ко да ње гов ути цај 
на аутох то ну и гло бал ну кул ту ру, пре ко не тач но схва ће ног ре ла ти-
ви зма, де фи ни шу као ин јек ци ју амо ра ли зма и имо ра ли зма, ко ја је, 
ма кар ин ди рект но, до ве ла до фи зич ког ата ка на икон чке сим бо ле 
за па да (у пи та њу су, на рав но, ко ор ди ни ра ни те ро ри стич ки на па ди 
на Пен та гон и згра де Свет ског тр го вин ског цен тра). Си ме трич но, 
код нас су већ одав но при сут не иде је ка ко је, ре ци мо, за бом бар-
до ва ње Ср би је од го во ран пост мо дер ни зам. Мо је ми шље ње је опо-
зит но, „транс-суп стан ци јал но“, за све те ства ри, а и за мно ге дру га 
апо ка лип тич на де ша ва ња и тра ге ди је, ако је до кри ви це, од го во ран 
је за пра во мо дер ни стич ки по зи ти ви зам, ко ји при ро ду и љу де до-
жи вља ва као ства ри са ко ји ма се мо же ма ни пу ли са ти. На ме ра ове 
мо но граф ске сту ди је је, да кле, да иден ти фи ку је чво ри шна ме ста 
пост мо дер ни стич ког дис кур са и да, у то ме про це су, де ми сти фи-
ку је или амор ти зу је (пре тен ци о зно, чак и по гре шно, би би ло ре ћи 
де кон стру и ше) сва она по вр шна, не зна лач ка и ма ли ци о зна ту ма-
че ња ко ја су по ве за на са истим. Ти ме се, про ме ном пер спек ти ве 
и ши ре њем ин те лек ту ал ног хо ри зон та, мо же до при не ти об у хват-
ни јем по зи ци о ни ра њу кон струк та екс тер не и ин тер не мре же мо ћи 
у ко ју је „ухва ће на“ и ко јом „ло ви“ срп ска др жа ва, те упот пу ни ти 
раз у ме ва ње фраг мен та ци је срп ског дру штва и са њом не рас ки ди во 
по ве за них пи та ња из сфе ре иден ти те та.

ПОСТМОДЕРНИСТИЧКА„АГНОЗИЈА“

Пр ва ствар до брог пост мо дер ни стич ког „уку са“ је на ра тив 
или при ча, по ме ни, са по себ ним ак цен том на ње ну ауто ет но граф-
ску, ауто би о граф ску или ме та фик ци о ну ди мен зи ју („жи вот ну при-
чу или жи во то пис“). На рав но, ов де се не ра ди о схва та њу на ра ти ва 
као пре те жно ли те рар не фор ме већ као пре те жно епи сте мо ло шке 
ка те го ри је. Слич но кон цеп ти ма вре ме на и про сто ра, на ра тив се мо-
же тре ти ра ти као не што што ни је од ли ка на шег ис ку ства, већ као 
не што што је ап стра кат но, по пут „пра зних“ ко ор ди на та, гра нич-
них мар ке ра или „жа ло на“ ког ни тив ног по ља уну тар ко га са зна-
је мо свет, као без са др жај на фор ма ко ју на ша пер цеп ци ја на ме ће 
„ого ље ном“ про то ку ствар но сти, оси гу ра ва ју ћи му ра зу мљи ви ем-
пи риј ски по ре дак. По ен та ни је у то ме да ми при ча мо свет, да при-
ча мо при че о све ту у ци љу ње го вог раз у ме ва ња, већ да нам се свет 
по ка зу је у об ли ку при ча, ре ћи ћу услов но, да свет при ча нас. Ра ди 
се о не кој вр сти „епи сте мо ло шке ко нач но сти“, не са мо у сми слу 
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да не ма на ра то ра ван на ра тив ног про сто ра (ре ци мо да тај на ра тор 
мо же да бу де и Исти на), већ да је не мо гу ће за ми сли ти свет (струк-
ту ру, фор му или ка те го ри ју) ван на ра тив но сти, а да тај про из вод 
или ис каз има ги на ци је не за вр ши као при ча, и сам на ра тив је на ра-
тив не при ро де.

По што је та при ча за пра во од ре ђе ни је зик, је зич ки уни вер-
зум, а ко ји је пр во знак, а по том зна че ње и сим бол, то се мо же ре ћи 
да је у осно ви сва ког на ра ти ва не ки кул тур ни код као кри те ри јум 
овог или оног зна че ња. Тај кул тур ни код је сва ка ко не ка вр ста „дру-
штве ног сим бо лич ког уго во ра“ ње го вих, ре као бих, ко де ма, но си о-
ца при мар ног раз ме шта ја пар ти ку лар них зна че ња, ин ди ви ду ал них 
иден ти тет ских пред ста ва о све ту, ко је же ле да по ста ну ње го ве сли-
ке, али то за пра во ни ка да не би ва ју, јер не ма сли ка све та ван сим бо-
лич ких пред ста ва о ње му, сли ке све та ван сли ке ко ја је по ну ђе на и 
пер ци пи ра на као ствар ност. Та дис кре пан ца или рас ко рак, чи ње ни-
ца да се ин ди ви ду ал на сли ка све та не ре фе ри ра на објек тив ну ре-
ла ност не го на на ра тив ни или дис кур зив ни од раз, чи не мо гућ ним 
пост ме дер ник стич ки от клон ова ко по ста вље не по зи ци је, иде ју да 
се тај кул тур ни код стал но сим бо лич ки кон фи гу ри ше, ре фор му ли-
ше и тран сфор ми ше пре ко про ме не прак са на ших зна чењ ских ин-
тер ак ци ја и/или раз ме на. Дру гим ре чи ма, из јед не тран сце дент не 
и без лич не фор ма ти за ци је на ра ти вом, ми по ста је мо са мо-на ра тив, 
при ча о се би, фраг мент не ке ши ре при че о на ма.

Дру га ствар до брог пост мо дер ни стич ког „уку са“ је од нос из-
ме ђу зна ња и мо ћи и ње го во ис по ља ва ње уну тар дис кур са и дис-
кур зив них фор ма ци ја, где се дис курс од ре ђу је као ор га ни зу ју ће 
на че ло и ор га ни за ци о на фор ма ци ја зна ња, са пра ви ли ма и од ред-
ба ма ко је дик ти ра ју спе ци фич не прак се, то јест на чи не ми шље ња 
и де ла ња, а дис кур зив не фор ма ци је као хи је рар хиј ско укр шта ње 
пар ти ку лар них дис кур са. Дис кур си функ ци о ни шу пре ко: омо гу ћа-
ва ња, огра ни ча ва ња и кон сти ту и са ња.5) Они су по пут дру штве них 
сце на ри ја ко је, све сно или не све сно, из во ди мо, оно што др жи мо 
за вла сти то ис ку ство је увек ис ку ство не ког или у окви ру не ког 
по себ ног дис кур са, оно што ми сли мо о на ма са ми ма ма ни фе сту је 
ин тер на ци о на ли за ци ју мно штва дис кур са, све што је смо је омо-
гу ће но, огра ни че но и кон сти ту и са но у или пре ко дис кур са. Дис-
кур си про ду ку ју зна ње, а зна ње је увек оруж је мо ћи, ко је пре ко 
дис кур са про из во ди исти не ко је жи ви мо. Ка ко то ка же Фу ко, сва ко 
дру штво има свој ре жим исти не, сво ју ге не рал ну по ли ти ку исти не: 
(1) вр сте дис кур са ко је при хва та и до де љу је им функ ци ју исти не; 

5) Storey, J. CulturalTheoryandPopularCulture:AnIntroduction(5thedition). Pearson-Long-
man, Harlow, 2009, стр. 128-131.
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(2) ме ха ни зме и ин стан це ко ји омо гу ћа ва ју раз ли ко ва ње исти ни тих 
од ла жних тврд њи; (3) сред ства санк ци о ни са ња истих; (4) ме ха ни-
зме и про це ду ре вред но ва ња у по тра зи за исти ном; и (5) ста ту сне 
по зи ци је оних ко ји су за ду же ни за од ре ђи ва ње оно га што се ра-
чу на као исти на.6) Ре жим исти не не мо ра да бу де исти на, он тре ба 
да бу де схва ћен  као исти на по ко јој се де лу је: ка да иде је по ста ну 
убе ђе ња, оне ус по ста вља ју и ле ги ти ми шу не ки спе ци фич ни ре жим 
исти не. Дис курс се не мо же иден ти фи ко ва ти са мо са је зи ком, са 
ње го вом ин сти ту ци о на ли зо ва ном упо тре бом на ди сци пли ну ју ћем, 
по ли тич ком, кул тур ном и ни воу ма лих гру па, он об у хва та и сло-
же не ску по ве ин сти ту ци о на ли зо ва них прак си и од но се мо ћи ко ји 
про ду ку ју зна че ње.

Као но се ће епи сте мо ло шке и ме та фи зич ке по сту ла те оно га 
што пред ста вља пред мет пост мо дер ни стич ке кон цеп ту ал не ре пул-
зи је, а што се мо же од ре ди ти као за пад на ра ци о на ли стич ка тра ди-
ци ја, од ре ђу је мо:7) (1) по сто ја ње ре ал но сти не за ви сне од људ ског 
пред ста вља ња, што под ра зу ме ва да упр кос по сто ја њу ин те лек ту-
ал не и лин гви стич ке ре пре зен та ци је све та, у ви ду ве ро ва ња, ис-
ку ства, тврд њи и те о ри ја, по сто ји и свет ко ји је пот пу но не за ви-
стан од те ре пре зен та ци је, не ка од ми шље ња не за ви сна, ауто ном на 
ре ал ност (ме та фи зич ки ре а ли зам); (2) функ ци о ни са ње је зи ка не 
са мо на ко му ни ка тив ном већ и на ре фе рент ном ни воу, је зик се од-
но си на ства ри и си ту а ци је ко је по сто је не за ви сно од ње га са мог 
(раз у ме ва ње је мо гу ће за то што и го вор ник и слу ша лац мо гу има ти 
за јед нич ке иде је, ми шље ња и зна че ња о ствар но сти са мо стал ној у 
од но су на обо ји цу); (3) те о ри ју аде ква ци је или те о ри ју ко ре спон-
ден ци је, ко ја по ла зи од то га да је исти на свој ство су да, од ре ђе ни 
суд је исти нит са мо он да ка да ко ре спон ди ра са чи ње ни ца ма, ка-
да до ла зи до по кла па ња ми сли и ства ри (adaequatio intellectuset
rei), у по ду да ра њу су да са оним о че му су ди мо, то јест тврд ње са 
оним о че му твр ди мо, а што је сте она кво ка кво јест без об зи ра 
на то ка ко ми о то ме ми сли мо (за пост мо дер ни сте, ов де се ра ди 
о есен ци ја ли зму, у свом ри го ро зни јем об ли ку пост-мо дер ни зам 
пред ста вља на пу шта ње екс пли ка ци је исти не пре ко те о ри је ко ре-
спон де ци је или аде ква ци је, то јест ре зер ви са ност пре ма ве ро ва њу 
да су ствар ност и исти на јед но, да по сто ји са мо јед но исти ни то 
схва та ње ка кве ства ри ре ал но је су, док у сво ме флек си бил ни јем 
об ли ку он не ма ни фе сту је то ли ко од би ја ње ста ва да ми шље ње ре-
пре зен ту је ре ал ност ко ли ко упу ће ност на то шта то ре пре зен то ва-

6) Foucault, M. „Truth and power.“ у Faubion, J. D. (ур.), MichelFoucaultEssentialWorks:
Power, Penguin, Harmondsworth, 2002, стр. 131.

7) Searle, J. R. „Rationality and Realism, What Is at Stake?“ Daedalus, 122(4), 1993, стр. 59-69.
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ње под ра зу ме ва); (4) објек тив ност зна ња, због то га што је са др жај 
оно га што зна мо увек исти ни та тврд ња и због то га што је исти на 
ствар тач не ре пре зен та ци је не за ви сно по сто је ће ре ал но сти, зна ње 
не за ви си или се не мо же из во ди ти из су бјек тив них ста во ва или 
осе ћа ња, исти ни тост би ло ког по ла га ња пра ва на зна ња је, да кле, 
„ема ни ци по ва на“ од мо ти ва, кул ту ре, на ци о нал но сти, ра се, кла се 
и по ла осо бе или осо ба ко је „зах те ва ју“ то пра во, а упу ће на на ем-
пи риј ску по др шку ко ја је про мо ви ше; (5) фор мал ну по зи ци ју ло ги-
ке и ра ци о нал но сти, ко је обез бе ђу ју про це ду ре, ме то де, стан дар де 
и ка но не (до ка за, ва лид но сти и раз бо ри то сти), као осно ве за про-
це ну раз ли чи тих и ком пе ти тив них пре тен зи ја на исти ни то зна ње; 
(6) по сто ја ње ва лид них ме ри ла за оце њи ва ње ва ља но сти тврд њи, 
те о ри ја, екс пли ка ци ја, ин тер пре та ци ја и дру гих ти по ва об ја шње ња 
(не ки од тих кри те ри ју ма су „објек тив ни“ у сми слу да је њи хо ва 
при ме на не за ви сна од људ ске чув стве но сти, док су дру ги „ин тер-
су бјек тив ни“ у сми слу да се по зи ва ју на за јед нич ке ка рак те ри сти ке 
људ ског сен зи би ли те та).

Има ју ћи на уму прет ход но, ре ци мо да се пре ва лент на па ра-
диг ма у по ли тич ким на у ка ма ба зи ра на сле де ћем хи је рар хиј ском 
ни зу ме то до ло шких прет по став ки:8) (1) по ли тич ка на у ка је усме ре-
на на раз у ме ва ње исти не о по ли ти ци; (2) ис тра жи ва ња у сфе ри по-
ли тич ке на у ке до при не се та квој ори јен ти са но сти уве ћа њем осно ве 
објек тив ног зна ња о по ли ти ци; (3) на пре дак тог зна ња је ди рект но 
за ви сан од фор му ли са ња те о ри ја ко је об ја шња ва ју по ли ти ку; (4) 
фор му ли са ња те о ри ја је упу ће но на раз вој уни вер зал них уоп шта-
ва ња о по на ша њу по ли тич ких ак те ра; (5) по раст тих де кон тек сту-
а ли зо ва них уошта ва ња се од ви ја пре ко те сти ра ња по ре ци вих или 
опо вр гљивх, узроч них хи по те за успе шних на ни воу пред ви ђа ња; 
(5) аку му ла ци ја пред ви ђа ња по ли тич ког по на ша ња је по ве за на са 
ис тра жи ва њи ма ва ри ја бли у узро ци ма са ве ли ким бро јем слу ча је-
ва; и (7) кор пус тих објек тив них, узроч них зна ња мо же би ти ста-
вљен у слу жбу дру штва, по себ но пре ко ути ца ја на кре а то ре јав них 
по ли ти ка и др жав не ре а ли за то ре истих. 

Та ко по ста вље на на из глед са мо ме то до ло шка, али и хе ге мо-
ни стич ка, пер спек ти ва на уч но ва ља ног гу ра у дру ги план плу ра-
ли стич ку пер спек ти ву кон тек сту ал них, кон тин гент них и умно же-
них по ли тич ких исти на ко је под ра зу ме ва ју чвр шћу ве зу из ме ђу 
те о ри је и прак се и ве ћу по ве за ност из ме ђу ми шље ња и ак ци је. 
Епи сте мо ло шки по сма тра но, ка да го во ри мо о по зи ти ви зму, ма кар 
ка да се ра ди о ње го вој нај твр ђој ва ри јан ти, сва ки ис каз ко је ни је 

8) Schram, S. „Return to Politics: Perestroika and Postparadigmatic Political Science.“ Political
Theory, 31(6), 2003, стр.836.
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под ло жан чул ној про ве ри се ауто мат ски ква ли фи ку је за ме та фи-
зич ке бе сми сли це.9) Оно на шта се од но се пој мо ви је ма ни фест но: 
уоч љи ве осо бе или де ша ва ња ко ја се мо гу из ме ри ти. За ре а ли зам, 
дру штве но свет је ви ше сло јан, а под дру штве ним зна њем под ра зу-
ме ва мо ду бин ску ин тер пре та ци ју, от кри ва ње но се ћих сло је ва ко ји 
об ја шња ва ју по вр шин ске или ви дљи ве ис хо де, до га ђа је и фе но ме-
не ко је же ли мо да раз у ме мо. По зи ти ви зам је устро јен та ко да под-
сти че сво је след бе ни ке да пре ви ђа ју кон тин ген ци ју иза на вод но 
објек тив них дру штве них ка те го ри ја.10) Та кав ра курс гра ви ти ра ка 
за ко ни сти ма и пра вил но сти ма или ка мо де ли ма ко ји мар ги на ли-
зу ју зна че ње или га тре ти ра ју као да ту дру штве ну или еко ном ску 
фак то гра фи ју. Кон трар но то ме, ин тер пре ти ви зам под ра зу ме ва да 
зна че ње кон сти ту и ше мре же, дис кур се или па ра диг ме, ко је мо же-
мо схва ти ти са мо ако их раз ма тра мо као це ли ну.

По смо дер ни зам је обе ле жен на че лом да је ауто ри тет ин тер-
пре та то ра да оде да ље од оно га ка ко је пред ста вљен дру штве ним 
све том пот пу но нео прав дан хе у ри стич ки чин и да је, го то во по пра-
ви лу, све ден на упра жња ва ње не ке ма три це мо ћи. Ко ри сти ти не ку 
те о ри ју (по пут марк си зма или те о ри је ра ци о нал ног из бо ра) као на-
чи на да се „за гре бе по вр ши на“ дру штве ног жи во та је, за пра во, на-
чин ко ји не от кри ва или ра све тља ва већ про пи су је и на ме ће исти-
ну. Пот пу но је по ста ло ире ле вант но да ли је та „ма ски ра на или 
на шмин ка на“, ви дљи ва дру штве на исти на у од но су на „хро мат ско“ 
из во ри ште, „при крив ну“ дру штве ну исти ну, со ци јал но мо но хро-
мат ска, по ли хро мат ска, изо хро мат ска или, чак, ахро мат ска, ка да та 
„ме та-со ци јал на па ле та“ уоп ште ни је ме сто на ко ме по чи ва или 
око ко га се вр ти по смо дер ни стич ка епи сте мо ло шка „ве ду та“. По-
ен та је „огле да ло“ ко је ни је ни фик си ра но ни до вољ но ве ли ко да се 
„ка му фли ра на“ дру штве на ствар ност у ње му пре по зна, по сто ји на 
ми ли о не огле да ла ца у ру ка ма по је ди на ца ко ји из раз ли чи тих пер-
спек ти ва по ла жу пра во на пот пу но ин тер пре ти ра ње од ра за, те на 
ње ну про ме ну иза зва ну про ме ном ра кур са: иза сва ког огле да ла не 
по сто ји ни шта до на но во ство ре ни и не по но вљи во је дин стве ни низ 
огле да ла. У сво јој нај за о штре ни јој фор ми, по ста ло је са свим не-
бит но са ко је стра не огле да ла „Исти не“ се на ла зи мо, јер смо увек 
„са мо“ од раз у бес крај ном „кар не вал ском“ кон ти ну у му ма ски ра-
них ре флек си ја и ре фрак ци ја, ком би на ци ји зна ко ва ко ја ни ка да ни-
је јед на ка са не ким пра вим на ма, по ста је мо оно што ни смо из ме ре-

9) Reed, I. A. InterpretationandSocialKnowledge:OntheUseofTheoryintheHumanSci-
ences.The University of Chicago Press, Chicago, 2011, стр. 40.

10) Bevir, M. DemocraticGovernance. Princeton University Press, Princeton, 2010, стр. 58-59.
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ни од оних ко ји ни су, не ки не ста бил ни код ни рас по ред озна чи те ља 
и озна че но га.

Ка да се, да кле, ра ди о мо дер ни стич кој кон јунк ци ји раз у ме-
ва ња на у ке и зна ња, прет по ста вља се дис кре пан ца и хи је рар хи ја 
из ме ђу исти не и на чи на, то јест ме ди ју ма или об ли ка, ње ног из-
ра жа ва ња. За на уч ни ме тод ка рак те ри сти чан за мо дер ност и за 
фун да ци о на ли стич ку епи сте мо ло ги ју објек тив на исти на по сто ји 
ауто ном но у од но су пре ма би ло ко јој зна ков ној фор му ли ко ја је по-
сре ду је или пре но си, ра зум је нео спор но ауто ри та тив ни ји, над моћ-
ни ји у од но су пре ма вла сти тој спољ ној ма три ци ко ја га из ра жа ва. 
На су прот по став ци о он то ло шкој и епи сте мо ло шкој одво је но сти 
ре то рич ког или лин гви стич ког од исти не, пост мо дер ни сти су ви ше 
кон цен три са ни на по ет ско-естет ску и по ли тич ку ди мен зи ју зна ња 
не го на ње го ву ло гич ку и ем пи риј ску ди мен зи ју, на оно ка ко не што 
би ва зна ње, уме сто шта зна ње је сте. На тој ли ни ји, они за пра во 
про мо ви шу ре то рич ку схва та ње на у ке, те ре ла ти ви зу ју или „анар-
хи зу ју“ ра зум ком би но ва њем кла сич них хи је рар хиј ских би но ма: 
(1) оно га што је док са (δόξα) и оно га што је епи сте ме (έπιστήμη); 
(2) исти не и ње ног из ра жа ва ња; (3) ра ци о нал но сти и је зи ка; (4) фе-
но ме на и ствар но сти; и (5) зна че ња и ме та фо ре или ме то ни ми је.11) 
Прет ход но пре ба ци ва ње те жи шта зна ња у зо ну ме ха ни зма сим бо-
лич ке кон струк ци је ре зул ти ра ти ме да се зна ње и дру штве на ре ал-
ност ви ше не тре ти ра ју са мо као објек тив ни про из во ди, већ и као 
про це си ко ји су ин хе рент но пер су а зив не при ро де. Кон се квент но, 
са зна ва ње исти не се не тре ти ра као ствар не ке не је зич ке ра ци о нал-
но сти, јер се са ма ра ци о нал ност де ми сти фи ку је и ре кон сти ту и ше 
као исто риј ска кре а ци ја и ан га жман од стра не но си о ца не ке ре тор-
ске по зи ци је.

Ста вља ју ћи ак це нат на со ци о ло ги ју и по ли ти ко ло ги ју, без 
ели ми ни са ња оста лих дру штве них на у ка, про ми шља ње ме то до ло-
ги је је обе ле же но и сле де ћим ка рак те ри сти ка ма:12) (1) по сто ја њем 
ви ше раз ли чи тих ме то до ло ги ја (по пут ква ли та тив не, кван ти та тив-
не, ауто би о граф ске, „на ра тив не“ итд.), ко је не тра ба да се тре ти-
ра ју као ин хе рент но су пер и ор не или ин фе ри ор не, сва ка од њих 
има сво јих сла бих та ча ка и скло на је да не ке про бле ме за по ста вља 
док дру ге фа во ри зу је; (2) ме то до ло ги је, на ро чи то кван ти та тив на, 
ко је си му ли ра ју пот пу но од су ство при стра сно сти и пер спек ти ве 
об ма њу ју и се бе и сво ју пу бли ку, у пи та њу је са мо же ља за сти-

11) Brown, R. H. „Rhetoric, Textuality, and the Postmodern Turn in Sociological Theory.“ Socio-
logicalTheory, 8(2), 1990, стр. 189.

12) Agger, B. TheVirtualSelf:AContemporarySociology. Blackwell Publishing, Oxford, 2004, 
стр. 93-97.
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ца њем ста ту са ин те лек ту ал но над моћ ни је ме то до ло шке ва ри јан те 
и ре а ли за ци јом њенњ не при ко сно ве но сти и дик та та; (3) ме то до-
ло ги је су, за пра во, ли те рар не стра те ги је или ре тор ска ору ђа, на чи-
ни фор му ли са ња до ка за, ме то де мо же мо сма тар ти као сво је вр сне 
им при ма ту ре ко је чи не да се на уч ни ра до ви за до би ју ле ги ти ми тет 
и ауто ри тет; (4) тен ден ци јом за по ста вља ња, при ли ком ре цен зи ра-
ња на уч них ра до ва, раз бо ри то сти или оправ да но сти њи хо вих те-
о рет ских до ка за, а ис ти ца ње њи хо ве ме то до ло шке со фи сти ци ра-
но сти, све за рад по ве ћа ва ња та ко зва не „на уч но сти“ са мих ра до ва 
и спре ча ва ња еро зи је на уч них ди сци пли на из ко јих до ла зе; и (5) 
чи ње ни цом да мно ги за го вор ни ци кван ти та тив них ме то да не кван-
ти та тив ни пан дан сма тра ју не ле ги тим ним, да кле, не на уч ним, док 
мно ги при пад ни ци ква ли та тив не стра не, ко ја је по ме ни у да ле ко 
ком плек сни јој си ту а ци ји, од ба цу ју ма те ма ти ку и ста ти сти ку и вра-
ћа ју се нео-кан тов ској ин те лек ту ал ној по зи ци ји, оштром раз два ја-
њу при род них и дру штве них на у ка ка ко по пи та њу ме то да та ко и 
по пи та њу са ме суп стан це.

Еви ден ти рај мо и про блем не до вољ но ја сног ди фе рен ци ра ња 
„со ци јал них и со ци о ло шких“ те о риј ских кон струк ци ја.13) На и ме, 
за раз ли ку од „со ци о ло шких те о ри ја“, ко је по чи ва ју на уве ре њу 
ње них про по не на та да је со ци о ло ги ја на у ка по пут свих дру гих на-
у ка (ово, на рав но, под ра зу ме ва и при род ни на уч ни кор пус), па да 
та ко мо ра ју би ти по ста вље не или за о кру же не у скла ду са стрикт-
ним ме то до ло шким пра ви ли ма, про це ду ра ма и стан дар ди ма, на 
на чин да се чи ње ни це ко је су јед ном про пи та не узи ма ју као ва-
ља ни по ка за те љи објек тив не при ро де ства ри ко је пред ста вља ју, 
„со ци јал не те о ри је“ по ред ува жа ва ња фак ту ал ног мо мен та има ју 
из ра же ну и кри тич ку но ту, оне су на уч но „флек си бил ни ја“ и агил-
ни је у сво јим по ли тич ким пре тен зи ја ма, ма ње об зир не у од но су 
на чи ње ни це а ви ше за ин те ре со ва не за људ ске вред но сти. Ер го, 
за го вор ни ци со ци о ло шких те о ри ја су „апри о ри стич ки“ скло ни 
„бру тал ном“ де гра ди ра њу пост мо дер ни зма (што не зна чи да се не 
ба ве истим, че сто на ни воу „ака дем ских па скви ла“), док они ко ји 
су скло ни об ја шње њу, од ба ци ва њу или про мо ви са њу пост мо дер-
ни зма, за о ку пље ни ан га жма ном са свим оним што про бле ма ти зу је 
гло бал ну свет ску кон јунк ци ју, при па да ју „бло ку“ со ци јал них те о-
ре ти ча ра. По ста њу ства ри, упу ће но шћу на не што што је ван чвр-
сте чи ње нич не ар гу мен то ва но сти и, као та кво, кон тро верз но, али 
од еви дент ног зна ча ја за схва та ње све та ко ји или у ко ме жи ви мо, 

13) Lemert, C. PostntodernisntIsNotWhatYouThink:WhyGlobalizationThreatensModernity. 
op. cit., стр 24-26.
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со ци јал ни те о ре ти ча ри не мо гу да из бег ну ди сен ци ју и ме ђу соб не 
дис пу та ци је.

Ма ње или ви ше, ја сно је да по ли тич ка те о ри ја на сто ји да по-
ну ди, ре као бих, све о бу хват ну ма три цу ме то до ло шки устро је ног 
обра зла га ња кла сте ра иде ја, на че ла и чи ње ни ца у фор ми од ре ђе-
них тврд њи и пред ло га за раз у ме ва ње по ли тич ке ствар но сти и ње-
не мо рал не за сно ва но сти.14) Због то га што се та ма три ца мо же у 
сва ком тре нут ку пре ло ми ти кроз иде о ло шку при зму, од но сни кре-
а то ри тре ба да осве сте сво ју уло гу у ње ној по тен ци јал ној иде о ло-
шкој упо тре би и зло у по тре би, те да увек има ју ја сно по ста вље ну 
ка ко так ти ку та ко и стра те ги ју за из бе га ва ње та квих мо гућ но сти. 
Би ло ка ко би ло, те шко да је не ки на уч ник или те о ре ти чар у сво ме 
на сто ја њу: па ноп ти чан, он ни ка као не мо же да са гле да све те ма те 
или објек те сво га про ми шља ња из свих ди мен зи ја, и пот пу но не-
у тра лан, он ни ка ко не мо же да из фил те ри ше, про чи сти сво је ми-
шље ње и је зик од вла сти тих ин те ре са и пред ра су да. То, ван сва ке 
сум ње, не зна чи да се по ли тич ке те о ри је на ла зе или да би тре ба ло 
да се на ла зе ван сфе ре ра зу ма и ра ци о нал но сти, већ да исти зна че 
раз ли чи те ства ри за раз ли чи те љу де, то јест за раз ли чи те кул ту-
ре. Опо зит но про це су иде о ло ги за ци је као тен ден ци ји мо но ло шког 
ша бло ни зо ва ња у по ли тич ком те о ре ти са њу, мо же мо по ста ви ти 
про цес иро ни за ци је. 

Док се иде о ло ги ја ба зи ра на кру тој фик си ра но сти си сте ма-
тич но сти за рад пру жа ња „из ве сних“ и прак тич них од го во ра, до тле 
се иро ни ја фун ди ра на де кон струк ци ји све та у сми слу по ста вља ња 
„не при јат них“ и про бле ма тич них пи та ња. За раз ли ку од не про мен-
љи ве ди оп три је јед ног иде о ло шког пред ло шка за ин тер пре та ци ју 
по ли тич ког ста ња ства ри, иро ниј ски „ка ле ди о скоп“ ну ди ши ро ко 
по ста вље ну ег зе ге зу за раз ла га ње има нент не сло же но сти и апо-
рич но сти по ли тич ког жи во та, и то без би ло ка квог при хва та ња 
не ког по себ ног кон цеп тул ног или вред но сног аран жма на. Ер го, за 
про по нен те иро ни је по сто ји ком пе ти тив на оспо ри вост и иде ја и 
на че ла ко ја се по ка зу ју као за да ти мар ке ри по ли тич ког жи во та, и 
епи сте мо ло шких ка те го ри ја, по пут ра зу ма и ра ци о нал но сти, ко је 
се узи ма ју као суп струк ци ја на ших иде ја и на че ла. Иро ни ја та ко 
по ста је не дво ји ви атри бут пост мо дер ног пер спек ти ви зма (о ко ме 
ће ка сни ји би ти ви ше ре чи), ко ји фа во ри зу ју ћи пар ти ку лар не пер-
спек ти ве у са гле да ва њу све та од ба цу је дог ма тич не и аути ри та тив-
не тврд ње о истом, ства ра ју ћи та ко од ре ђе ни скеп ти ци стич ки от-
клон као ем бри он иро ни је. На пу шта ју ћи при мат не ких ко нач них 

14) Thiele, L. P. ThinkingPolitics:PerspectivesinAncient,Modern,andPostmodernPolitical
Theory. Chatham House Publishers, New York, 2002, стр. 216-238.
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је зич ких фор му ла ко је би објек тив но де фи ни са ле ствар ност, пост-
мо дер на иро ни ја је „за ро бље на“ у тро по ло шку кон струк ци ју пер-
ма нент но не ста бил них по ста ме на та на ко ји ма је зна ње из гра ђе но.  

МОДЕРНИСТИЧКАПРОПЕДЕВТИКА

Ети мо ло шки по сма тра но реч мо дер но или мо дер ност су по-
ве за не са ре чи modernus, ла тин ске ко ва ни ца, по угле ду на hodiernus
(од hodie- да нас), са осно вом ко ју чи ни реч modo (ре цент но, са да-
шње, баш са да) и пр во је ко ри шће на као ан то ним ре чи antiquus 
(древ но, ста ро). Ка сни је су у упо тре бу ушли и тер ми ни по пут mo-
dernitas (мо дер на вре ме на) и moderni (да на шњи, са вре ме ни чо век). 
Под пој мом мо дер ност се уоби ча је но раз у ме кор пус ин те лек ту ал-
них, со ци јал них и по ли тич ких про ме на ко ју су до ве ле до ства ра ња 
мо дер ног све та.15) Мо дер ни зам је кул тур ни по крет ко ји је на стао 
кра јем де вет на е стог ве ка. За мо дер ност се, да кле, мо же ре ћи да је 
про и за шла из ни за не сум њи во зна чај них исто риј ских мо мен та или 
до га ђа ја у пе ри о ду од по чет ка пет на е стог до по чет ка де вет на е стог 
ве ка: ху ма ни зма и ре не сан се, про на ла ска тех но ло ги је штам па ња, 
про те стант ске ре фор ма ци је, гeографских от кри ћа, то јест европ-
ског от кри ћа не вроп ских кул ту ра (са по себ ним ак цен том на от кри-
ће Аме ри ке или „но вог све та“), на уч не ре во лу ци је (де тер ми ни са не 
пре ко ком би но ва ња ра ци о на ла ног про ми шља ња и ем пи риј ског ис-
тра жи ва ња у об ја шње њу све та при ро де,), те за па њу ју ћег по ра ста 
про из вод них спо соб но сти узро ко ва них тех но ло шким уна пре ђе-
њи ма и ка пи та ли стич ком еко ном ском по став ком, са след ству ју ћом 
де мо граф ском екс пан зи јом и све ве ћим бро јем ве ли ких гра до ва.

Од пет на е стог до се дам на е стог ве ка до шло је сук це сив ног 
по ве ћа ња по ве ре ња у људ ки ум, ко је је ду бин ски про ме ни ло до 
та да ва же ћу тра ди ци о на ли стич ку или ар ха ич ну ма три цу по и ма ња 
све та и ауто ри те та. Ме ђу тим, ва жно је на по ме ну ти, мо дер ност је, 
ако у пр ви план стви мо ње не со ци јал не ди мен зи је, че сто тре ти ра на 
пре ко об на вља ња од но са са ан ти ком као мо де лом или иде а лом ко ји 
је тре ба ло по но во (ими та тив но) ус по ста ви ти. Тек са фран цу ским 
про све ти тељ ством, кра јем се дам на е стог и то ком осам на е стог ве ка, 

15) Habermas, J. „Modernity versus Postmodernity.“ NewGermanCritique, 22, 1981, стр. 3-14.; 
Habermas, J. ThePhilosophicalDiscourseofModernity. Polity Press, Cambridge, 1987, стр. 
1-23.; Thiele, L. P. ThinkingPolitics:PerspectivesinAncient,Modern,andPostmodernPo-
liticalTheory. op. cit., стр. 65-103.; Kumar, K. FromPost-IndustrialtoPost-ModernSociety:
NewTheoriesoftheContemporaryWorld. Blackwell Publishing, Oxford, [1995] 2005, стр. 
90-123.; Lemert, C. Postntodernisnt IsNotWhatYouThink:WhyGlobalizationThreatens
Modernity. op. cit., стр. 4.; и McGowan, J. HannahArendt:AnIntroduction. University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 1998, стр. 36.
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до ла зи до ко нач ног рас ки да са „но стал гич ним“ по гле дом уна зад и 
пла си ра ња ве ро ва ња у ни чим огра ни че но уве ћа ње де ми сти фи ко ва-
ног и де са кра ли зо ва ног зна ња и на ње му за сно ва ног на прет ка, то 
јест до ре по зи ци о ни ра ња ра ци о нал них по тен ци ја ла са ис кљу чи ве 
усме ре но сти на овла да ва ње при ро дом и на кон тро лу дру штве ног, 
мо рал ног и по ли тич ког бо љит ка.

Као што је већ на по ме ну то Пе трус Ра мус (1515-1572), код 
нас го то во не по зна ти ми сли ли ац, спа да у ред ро до на чел ни ка ра-
но-мо дер ног ре вол та, ар хе тип ског мо дер ни стич ког мен та ли те та.16) 
Сук це сив но се раз два ју ћи од схо ла сти ке и ари сто те ли а ни зма сво-
га вре ме на, кре нуо је од бла ге скеп се а за вр шио са ре во лу ци о нар-
ном им пул сив но шћу и ан та го ни змом усме ре ним пре ма Ари сто те-
лу, на зи ва ју ћи га со фи стом, пре ва ран том и са кри ле гом, а ње го ве 
при ста ли це вар ва ри ма. Исти не ра ди, ње го ва глав на ин тен ци ја је 
би ла по јед но ста вље ње или по ја шње ње Ари сто те ло вог на у ка, аде-
кват на ин тер пре та ци ја пре ко ко му ни ци ра ње са ње го вим ори ги-
нал ним тек сто ви ма и „пре ска ка ње“ аве ро и зма, то ми зма, ско ти зма, 
ал бер ти зма или ока ми зма. Ово се за и ста мо же тре ти ра ти као ра ди-
ка лан по тез, јер је Ари сто те ло ва ди ја лек ти ка то ком сред њег ве ка, 
по нај ви ше за хва љу ју ћи То ми Аквин ском (Tho mas Aqu i nas), али и 
дру гим схо ла сти ча ри ма, пред ста вља ла те мељ на ко ме је из гра ђе на 
цр кве на док три на, те је у ви ше на вра та ма ло тре ба ло да бу де ка-
но ни зо ван,17) По Ра му су, зна чај ну гре шку у исто ри ји ло ги ке пред-
ста вља ње но раз два ја ње на онај део ко ји ва жи за на у ку, езо те рич ни 
део на ме њен му дри ма, и онај део ко ји ва жи за уве ре ња, ми шље ња 
и на род ни дис курс, ег зо те рич ни део на ме њен вул гу су. За по тре бе 
ово га ра да је до вољ но кон ста то ва ти су про ста вља ова квој по де ли, 
те жњу ка из на ла же њу ло гич ких пра ви ла не за ви сних од не ког спе-
ци фич ног по ља или дис кур са.

У оп ти ца ју је ус по ста вља ње ме то да као сво је вр сног об ли ка 
кла си фи ка ци је ре ал но сти, сна ла же ња у ха о тич ној пост ва ци ства ри 
у сме ру иден ти фи ко ва ња и из два ја ња оно га што је бит но за на ше 
тврд ње и, ком па ти бил но то ме, ње го ву ре форм ску им пле мен та ци ју 
у под руч ју оно вре ме ног обра зо ва ња (про ме на струк ту ре три ви ју ма 
и ква дри ју ма). Нај при мар ни ја и нај да ле ко се жни ја за слу га Пе тру-

16) Види Graves, F. P. PeterRamusandtheEducationalReformationoftheSixteenthCentury. 
The Macmillan Company, New York, 1912.; Rossi, P. Logic and theArt ofMemory:The
QuestforaUniversalLanguage. Continuum, London, 2006.; Holloway, E. R. AndrewMel-
villeandHumanisminRenaissanceScotland1545–1622. Brill Academic Publishers, Leiden, 
2011.; и Ong, W. Ramus,Method,andtheDecayofDialogue:FromtheArtofDiscourseto
theArtofReason. University Of Chicago Press, Chicago, [1958] 2004.

17) Graves, F. P. PeterRamusandtheEducationalReformationoftheSixteenthCentury. op. cit., 
стр. 25, fn. 1.
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са Ра му са се, да кле, по ка зу је као до при нос еман ци па ци ји дру штва 
од до ми на ци је сред њо ве ков них ауто ри те та, јед но сво је вр сно осло-
ба ђа ње исти не у сми слу не спу та ног ис тра жи ва ња и про пи ти ва ња, 
што је сва ка ко пред ста вља ло кли цу јед ног са свим но вог дру штве-
ног уни вер зу ма, где се пој мо ви мо дер но и про гре сив но, на су прот 
ма гиј ском и хер ме ти ци стич ком, ста вља ју на пи је де стал нај ви ших, 
фун да мен тал них со ци јал них вред но сти.

Та отво ре ност и не спу та ност пре ма но во ме, про грам ско 
рас ки да ње са пред ра су да ма и не зна њем, „ре кон фи гу ри са ње“ или 
„аутен ти фи ка ци ја“ ло ги ке и „де ка но ни зо ва ње“ ре зул та та са зна ва-
ња, у са деј ству са ин вер зи јум „кул ту ре ма ну скрип та“ са „кул ту ром 
штам па ња“, се ма ни фе сто ва ла „екс пло зи јом“ при род них на у ка. 
На нул том ни воу, мо дер ност је, да кле, уте ме ље на на прет по став ци 
да ра ци о нал но об ја шњи ве, ем пи риј ски из мер љи ве и ма те ма тич ки 
фор му ли са не ме ха нич ке си ле узроч но де лу ју на ма те ри јал не објек-
те. Онај ко раз у ме при ро ду мо же и да је по ко ри, ка ко то ка же Френ-
сис Бе кон (Fran cis Ba con, 1561-1626), је дан од след бе ни ка Ра му со-
ве пер цеп ци је ме то да: Ipsascientiapotestasest (Зна ње је по се би 
моћ). По ла зе ћи од та ко по ста вље не пре ми се, од иде је да је по ре дак 
уни вер зу ма при ро дан, са зна тљив пре ко опа жа ња и ра зу ма, те пре-
но сив пу тем им пер со нал них, ма те ри ја ли стич ко-ме ха нич ких и је-
зи ком ма те ма ти ке ис ка за них пој мо ва, мо дер ни зам је рас ки нуо са 
јед ним те о цен трич ном и ме та фи зич ким по и ма њем ствар но сти, то 
јест са дог ма ма уте ме ље ним на до ми на ци ји или вла сти. За „ве ли ки 
пра сак“ мо дер ни зма се, да кле, мо же ре ћи: (1) да кре ће од при род-
ног рас ки да ју ћи са над при род ним; (2) да као сво ја глав на сред ства 
спо зна је при ро де ис ти че чул не оп сер ва ци је и ра зум, а ели ми ни-
ше тра ди ци ју, оми но зност и ми сти ци зам; (3) да под ра зу ме ва људ-
ску ауто но ми ју и спо соб ност за фор ми ра ње аутен тич не при ро де 
или ка рак те ра, опо зит но пре мо дер ном апо стро фи ра њу за ви сно-
сти и пр во бит ног гре ха; (4) да по тен ци ра по је дин ца као је ди ни цу 
ре ал но сти и вред но сти, као и не при ко сно ве ност ин ди ви ду ал ног 
ми шље ња, што је у су прот но сти са пре мо дер ном под ре ђе но шћу 
по је дин ца по ли тич кој, дру штве ној или ре ли гиј ској ствар но сти и 
ауто ри те ти ма. 

Ер го, мо дер ност по чи ва на те ле о ло шком ве ро ва њу ка ко је 
исто ри ја обе ле же на ра зло жно шћу (или ра ци о на ли те том), сме ром и 
свр хом, на ве ро ва њу ко је има тем по рал ну и про стор но-по пу ла ци о-
ну ди мен зи ју.18) Пр ва ука зу је на то да се мо дер ност пер ци пи ра као 
не што што је ини ци ра но вар вар ским, де струк тив ним, ре ли ги о зно-
те о ма нич ним, роп ским, без др жав ним и ро дов ским вре ме ном, док 

18)  Brown, W. PoliticsOutofHistory. Princeton University Press, Princeton, 2001, стр. 5-6.
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дру га иден ти фи ку је Евро пу као но се ће ме сто то га пре о бра жа ја, 
им пли ци ра ју ћи да је оста так све та обе ле жен ма њим или ве ћим за-
о стат ком за прет ход но ло ци ра ним ге о граф ским цен тром про ме на. 
Мо дерн стич ки дис курс ни је свој из ла зак из пе ри о да мрач не при-
мор ди јал но сти тре ти рао са мо као не ку вр сту вла сти те кул ми на ци је 
ма ни фе сто ва не рас ки дом са вре мен ском и про стор ном оп скур но-
шћу из ко је је по ни као, већ је сам „на пу шта ју ћи чин“ мул ти пли ко-
ван и по зи ци о ни ран као за себ ни прин цип стал ног про гре са: он је 
вла сти ти дис кур зив ни ди кон ту ну и тет или рас кид са јед ним пра ви-
лом пре тво рио у вла сти то фор ма тив но на че ло. На и ме, мо дер ност 
ни је са мо јед ном ис цр пље ни рас кид са тра ди ци о нал ним, она је и 
за кон стал ног кри тич ког рас ки да ња- ме та кри тич но сти, у осам на-
е стом и де ве та на е стом ве ку осми шље на про све ти тељ ска фор му ла 
кон ти ну и ра ног на пре до ва ња ка ве ћој сло бо ди, јед на ко сти, бла го-
ста њу, ра ци о нал но сти и ми ру (што би се мо гло схва ти ти и као нај-
ши ре по ста вље на ди на ми ка фе но ме на мо дер но сти).

На рав но, би ло би по гре шно по ми сли ти ка ко је идеј ни the-
atrummundiкра ја осам на е стог и де вет на е стог ве ка био са чи њен 
са мо од про све ти тељ ских по сту ла та, јер је као од го вор на прет ње 
ин сти ту ци ја ма, оп штим при ли ка ма и на че ли ма ста рог ре жи ма до-
шло до фор му ли са ња про грам ско га кон зер ва ти ви зма као за себ ног 
иде о ло шког кон струк та и об ли ка по ли тич ког ан га жо ва ња.19) Раз лог 
ње го вог по сто ја ња је био све сно су про ста вља ње про све ти тељ ским 
на сто ја њи ма ори јен ти са ним ка про ме ни дру штва на ли ни ји се ку-
ла ри зма, ега ли та ри зма и са мо у пра вља ња, от пор иза зо ви ма ра ди ка-
ли зма и сна га ма мо дер но сти, ко је су уго ро жа ва ле тра ди ци о нал ни 
дру штве ни и по ли тич ки по ре дак. Као те о рет ски по ста мент кон зер-
ва ти зма, и у ње го вом ре ли ги о зном и у ње го вом све тов ном об ли ку, 
нај че шће се иден ти фи ку је ин те лек ту ал на не са вр ше ност чо ве ка. 
Та ко, за Ја ко ба Бурк хар та, та не са вр ше ност бу че ко ре не од пр во-
бит ног гре хом, сна га гре ха и не са вр ше но сти је то ли ко сна жна да 
ни ти ра зум сле ди оно што зна ни ти ми шље ње мо же ини ци ра ти и 
одр жа ва ти Бо жан ско у на ма.20) Ова ка во ста но ви ште ма ни фе сту је 
ди ја ме трал но су прот ну по зи ци ју оној ко ја ка рак те ри ше про све ти-
тељ ство, ко ја се ба зи ра на има нент ној ра ци о нал но сти ин ди ви дуа 
и ко ја др жи да се пре ко ан га жо ва ња ра зу ма и лич ног ин те ре са као 
мо ти ва ци о ног аген са мо же ре а ли зо ва ти бо љи и са вр ше ни ји свет, 
што им пли ци ра ве ро ва ње у исто риј ски и мо рал ни про грес.

19) Види Hinde, J. R. JacobBurckhardtandtheCrisisofModernity. McGill-Queen’s University 
Press, Montreal & Kingston, 2000.

20) Ibidem, стр. 115.
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У том сми слу, Ге орг Вил хелм Фри дрих Хе гел (Ge org Wil-
helm Fri e drich He gel) пред ста вља јед ног од нај зна чај ни јих ми сли о-
ца уоп ште, ако ни због че га дру гог, а оно за то што је пр ви до след но, 
не дво сми сле но и ја сно пре зен то вао мо ну мен тал ну иде ју мо дер-
но сти као де фи ни тив ног епо хал ног одва ја ња са вре ме ног све та од 
Сред њег ве ка и Ан ти ке.21) Мо дер ност или „но во до ба“ пред ста вља 
по след ње по гла вље у људ ској исто ри ји, те се као но се ћи про блем 
вре ме на на ме ће ства ра ње аутен тич не нор ма тив но сти, без ути ца-
ја прет ход ног раз до бља. За раз ли ку од Има ну е ла Кан та (Im ma nuel 
Kant), ко ји је ра зу му до де лио не при ко сно ве ну по зи ци ју на ни воу 
ми шље ња или ра су ђи ва ња, „ушан чио“ про цеп из ме ђу ве ро ва ња и 
зна ња, те по де лио зна ње на за себ не обла сти на у ке, мо рал но сти и 
умет но сти, Хе гел је ову по след њу сег мен та ци ју ви део као озби-
љан про блем и, са гла сно то ме, пред ло жио уте ме ље ње ра зу ма као 
сна ге ре у ни фи ка ци је, пре ко ко је се су бјект вра ћа са мом се би, то 
јест са мо про ми шља њем фор му ли ше но ву нор ма тив ност: сна га ра-
зу ма ге не ри ше ап со лут но зна ње ко је ма ни фе сту је хар мо ни зо ва ње, 
по ми ре ње или „син хро ни зо ва ње“ фраг мен ти ра не мо дер но сти. За-
по ста вља ју ћи ин тер су бјек тив ност у ко рист су бјек тив но сти, он је 
мо дер ност тре ти рао као са мо-од нос су бјек ти ви те та, ко ји под ра зу-
ме ва ин ди ви ду а ли зам, пра во на кри ти ко ва ње, ауто но ми ју де ла ња  
и иде а ли стич ку фи ло зо фи ју ко ја тре ти ра ова пи та ња.22)

Би ло ка ко би ло, за раз ли ку од Кан та, у чи јем је опу су су-
бјект, од го во ран са мо за фе но ме но ло шку стра ну ис ку ства, дис-
тан ци ран од „хер ме тич ки“ за кљу ча не но у ме но ло шку ствар но сти, 
ипак, тре ти ра не као из вор са др жа ја „за ду же ног“ за уоб ли ча ва ње 
и струк ту и ра ње на шег ми шље ња, ко је, ер го, ни је про све ти тељ ски 
ме ха ни зам ре а го ва ња већ ме ха ни зам кон сти ту и са ња (ствар ност је 
са о бра зна ра зу му, а не ра зум ствар но сти), Хе гел сма тра да су бјект 
ге не ри ше и са др жај и фор му, це ло куп на ре ал ност је, на и ме, де ло 
су бјек та.23) За раз ли ку од ре а ли ста за ко је је уни вер зум у це ли ни 
објект или скуп обје ка та уну тар ко га по сто је не ки су бјек ти, до тле 
је за Хе ге ла уни вер зум у це ли ни су бјект уну тар ко га се на ла зе не-
ки објек ти. У игри ни је кла сич ни ис ку стве ни, ин ди ви ду ал ни су-
бјект, већ кре а тив ни Су бјект ко ји је уни вер зум у це ли ни. Хе ге лов 
„кре а тив ни“ ра зум је дру га чи ји од про све ти тељ ског „ког ни тив ног“ 
ра зу ма, он се не ба ви за да том ре ал но шћу, већ ства ра исту. Осим 

21) Habermas, J. ThePhilosophicalDiscourseofModernity. op. cit., стр. 23-51. и Davis, C. After
Poststructuralism:Reading,StoriesandTheory. Routledge, London, 2004, стр. 34-56.

22) Habermas, J. ThePhilosophicalDiscourseofModernity. op. cit., стр. 17.

23) Hicks, S. R. C. ExplainingPostmodernism:SkepticismandSocialismfromRousseautoFou-
cault. Scholargy Publishing, Tempe, 2004, стр. 39-57.



СПМброј3/2013,годинаXX,свеска41. стр.11-56.

28

то га, за раз ли ку од уни вер зал но сти про све ти тељ ског ра зу ма, Хе ге-
лов ди ја лек тич ки ра зум им пли ци ра ин тен зив ни ре ла ти ви зам. Ди-
ја лек ти ка уно си про тив реч но сти и хо ри зон тал но и вер ти кал но, и 
у да том вре ме ну и, тран сфер зал но, у од но су на раз ли чи те епо хе: 
исти на сва ког сле де ћег вре ме на ни је исти на прет ход ног. По ред го-
ре иден ти фи ко ва них од ли ка Хе ге ло вог по и ма ња ра зу ма, кре и ра ња 
ре ал но сти и при хва та ња про тив реч но сти, он је и ви ше ко лек тив не 
не го ин ди ви ду ал не про ве ни јен ци је.

Пи тер Ха мил тон (Pe ter Ha mil ton) као де сет глав них прет по-
став ки на ко ји ма по чи ва про све ти тељ ска па ра диг ма из два ја:24) (1) 
ра зум- под ра зу ме ва при мат ра зу ма и ра ци о нал но сти као на чи на 
ор га ни зо ва ња зна ња (са амор ти зу ју ћим до дат ком ис ку ства и екс-
пе ри мен ти са ња), ра ци о на ли стич ки кон цепт је де тер ми ни сан као 
про цес ра ци о нал ног ми шље ња ба зи ран на уро ђе ним или ин хе-
рент ним иде ја ма ка рак те ри стич ним за сва ку ми сле ћу осо бу (што 
је се дам на е сто ве ков на по став ка Ре не Де кар та и Бла за Па ска ла); (2) 
ем пи ри зам- прет ход на вер зи ја ра ци о нал но сти је, да кле, спо је на са 
(ло ков ским гно се о ло шким и бер кли јев ским ме то до ло шким) ем пи-
ри змом, иде јом да се це ло куп но зна ње о при род ном и дру штве ном 
све ту за сни ва на ем пи риј ским чи ње ни ца ма, ства ри ма ко је сва људ-
ска би ћа опа жа ју пре ко чул них ор га на; (3) на у ка- схва та ње по ко ме 
на уч но зна ње, ди рект но за ви сно од екс пе ри мен тал не ме то де, има 
цен трал ну ва жност за уве ћа ње људ ског зна ња intoto; (4) уни вер-
за ли зам- кон цепт по ко ме су ра зум и на у ка при мен љи ви на би ло 
ко ју си ту а ци ју без си ту а ци о не про ме не вла сти тих на че ла (на у ка ге-
не ри ше оп ште за ко не ко ји без из у зет ка упра вља ју уни вер зу мом); 
(5) про грес- иде ја да се при род но и дру штве но ста ње људ ких би ћа 
мо же уна пре ди ти пре ко при ме не на у ке и ра зу ма, што ре зул ту је све 
ве ћим ни во ом сре ће и бла го ста ња; (6) ин ди ви ду а ли зам- кон цепт 
по ко ме по је ди нац пред ста вља ис хо ди шни мо ме нат свог зна ња и 
де ла ња, то јест да по је ди нач но ре зо но ва ње бе мо же би ти под ре-
ђе но не ком ви шем ауто ри те ту (дру штво је у том сми слу збир или 
про из вод ми шље ња и де ла ња ве ли ког бро ја по је ди на ца); (7) то ле-
ран ци ја- схва та ње по ко ме су сви љу ди су штин ски исти, без об зи ра 
на ре ли гиј ска и мо рал на убе ђе ња, што под ра зу ме ва не га ци ју ин хе-
рент ног при ма та европ ског хри шћан ства над ве ро ва њи ма дру гих 
ра са или ци ви ли за ци ја; (8) сло бо да- от клон пре ма тра ди ци о нал-
ним огра ни че њи ма по пи та њу ве ро ва ња, тр го ви не ко му ни ка ци је, 
дру штве не ин тер ак ци је, сек су ал но сти и вла сни штва (са, ипак, про-
бле ма тич ним про сто ром сло бо де за же не и ни же кла се); (9) јед но-

24) Hamilton, P. „The Enlightenment and the Birth of Social Science.“ у Hall, S. и Gieben, B. 
(ур.) FormationsofModernity. Polity Press, Cambridge, 1992, стр. 21-22.
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о бра зност људ ске при ро де- ве ро ва ње да су но се ће ка рак те ри сти ке 
људ ске при ро де увек и сву где исте; и (10) се ку ла ри зам- став ко ји се 
ма ни фе сту је ин тен зив ним ан ти-кле ри ка ли змом, по тер бом за све-
тов ним зна њем осло бо ђе ним од вер ских дог ми.

 15

 
 

Дијаграм 1. Просветитељска парадигма по Питеру Хамилтону 
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покрива целокупни друштвени и културни живот, обухватајући економске структуре, закон, биро-

кратизовану администрацију и уметност. Пораст тога типа рационалности не води ка остварењу 

идеала комплетне и општеважеће слободе, већ ка стварању „гвозденог кавеза“ бирократске рацио-

налности, „кавеза“ који се фактички не може избећи. 

                                                 
26 Bernstein, R. „Introduction.“ у Bernstein, R. (ур.) HabermasandModernity. MIT Press, Cambridge, 1985, стр. 5. 
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Ка ко то апо стр о фи ра Ри чард Берн штајн (Ric hard Bern stein), 

за Мак са Ве бе ра (Max We ber) на да ња, оче ки ва ња и стре мље ња 
угра ђе на у про све ти тељ ску стру ју ми шље ња ни су ни шта до гор-
ке, раз о ча ра ва ју ће и иро нич не илу зи је.25) На и ме, ка да се про све-
ти тељ ска кон цеп ту ал на за о став шти на, ма ни фе сто ва на чвр стом и 
ну жном ме ђу соб ном по ве за но шћу стал но на пре ду ју ће на у ке, ра ци-
о нал но сти и кор пу са уни вер зал них људ ских сло бо да, де ка му фли ра 

25) Bern stein, R. „In tro duc tion.“ у Bern stein, R. (ур.) Habermas andModernity. MIT Press, 
Cam brid ge, 1985, стр. 5.
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и раз у ме на пра ви на чин, оно што се ре ги стру је као ње на пра ва 
ди мен зи ја је пре ва лен ци ја циљ но-ин стру мен тал не ра ци о нал но сти, 
ко ја по кри ва це ло куп ни дру штве ни и кул тур ни жи вот, об у хва та ју-
ћи еко ном ске струк ту ре, за кон, би ро кра ти зо ва ну ад ми ни стра ци ју 
и умет ност. По раст то га ти па ра ци о нал но сти не во ди ка оства ре њу 
иде а ла ком плет не и оп ште ва же ће сло бо де, већ ка ства ра њу „гво-
зде ног ка ве за“ би ро крат ске ра ци о нал но сти, „ка ве за“ ко ји се фак-
тич ки не мо же из бе ћи.

Фи ло зоф ска и со ци о ло шка ми сао Јир ге на Ха бер ма са (Jur gen 
Ha ber mas)26) је, ви ше или ма ње, од са мих по че та ка под ра зу ме ва ла 
ја сно про фи ли сан кри тич ки став пре ма мо дер но сти, ко ји је на ди-
ла зио пу ку ева лу а тив ну ори јен ти са ност ка са вре ме ном ка пи та ли-
стич ком дру штву и со вјет ском пан да ну. Кон се квент но, ако се оба 
дру штве на мо де ла сма тра ју ефек ти ма европ ске ва ри јан те про све-
ти тељ ства, он да је он и не сум њи во кри ти чар кон сти ту тив них иде ја 
исте, што би га, са мо на пр ви по глед, по ауто ма ти зму ква ли фи ко-
ва ло за пост мо дер ни стич ки на чин ре зо но ва ња. Од ба ци ва ње вред-
но сти ко је ка рак те ри шу мо дер ни зам је, ме ђу тим, пот пу но блас фе-
мич но за ње го ве по став ке. Схва та ње ко му ни ка тив ног де ло ва ња је 
пот пу но нео дво ји во од по зи ци о ни ра ња „исти ни тог“ и „до брог“ 
као кри тич ких ору ђа, што сва ка ко им пли ци ра от клон пре ма по-
смо дер ни стич ком ре ла ти ви зму и пер спек ти ви зму. По Ха бер ма су, 
мо дер ност је бли ско по ве за на са две глав не те жње про све ти тељ-
ства и ре фор ма ци је: ону ка мо рал ној ауто но ми ји и ону ка дру штве-
но-по ли тич кој са мо о дре ђе но сти, као аспи ра тив ним из ра зи ма ког-
ни тив не ра ци о нал но сти. По ред то га, мо дер ност ни је схва ће на као 
плат фор му или док три ну, већ као дис курс или кон вер за ци ја из ме-
ђу раз ли чи тих про та го ни ста или ак те ра то ком уза стоп них исто риј-
ских пе ри о да или епо ха.

Мо дер ност ка рак те ри ше и вре мен ска осве шће ност, ње на 
исто риј ска по себ ност се по нај пре по ка зу је ње ном уте ме ље но шћу 
на прин ци пи ма отво ре но сти за но ви ну бу дућ но сти, про мо ви шу-
ћи та ко про стор за пер пе ту и ра ње не за тво ре но сти у од но су пре ма 
обе ћа њу бу дућ но сти раз ли чи те од про шло сти, те за фор му ли са ње 
„ин сти ту ци је“ но вог по чет ка. Јед на од мо гу ћих ту ма че ња та кве 
кон цеп та у ал не кон јунк ци је је да то стар то ва ње из но ва за пра во под-
ра зу ме ва ко ре ни то по ни шта ва ње свих прет ход них уве ре ња и опре-

26) Ви ди D’En tre ves, M. P. и Ben ha bib, S. (ур.) HabermasandtheUnfinishedProjectofMo-
dernity:CriticalEssaysonThePhilosophicalDiscourseofModernity. The MIT Press, Cam-
brid ge, 1997.; Ed gar, A. ThePhilosophyofHabermas. Acu men Pu blis hing Li mi ted, Dur ham, 
2005.; Kom pri dis, N. CritiqueandDisclosure:CriticalTheorybetweenPastandFuture. MIT 
Press, Cam brid ge, 2006.; и Ha ber mas, J. ThePhilosophicalDiscourseofModernity. Po lity 
Press, Cam brid ge, 1987.
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де ље ња. Ра ди се о не кој вр сти „све сне ин во лу ци је“ до ни воа ко ји 
се мо же од ре ди ти као исто риј ско-кул тур на tabularasa, и по нов не 
„све сне ево лу ци је“, кре а ци је но вог исто риј ско-кул тур ног ам би јен-
та, што се мо же при хва ти ти и као стан дар ди за ци ја мо дер ни стич ког 
по и ма ња про гре са. Ме ђу тим, тај но ви по че так не мо ра ну жно да 
бу де по ве зан са ра ди кал ним од ри ца њем про шло сти и, след стве но, 
са уз ди за њем са мо ства ра ју ћег или са мо кон сти ту и шу ћег су бјек та: 
ра ди се о при хва та њу про шло сти као пре и сто ри је са да шњо сти у 
кон ти ну и ра ном лан цу суд би не (ка ко то при ме ћу је Ха бер мас кроз 
па са же по све ће не схва та њу исто ри је Вал те ра Бе ња ми на (Wal ter 
Be nja min, 1892-1940).27) Да би уоп ште мо гли да бу де мо но си о ци 
то га но вог по чет ка, то јест да би на ше на пре до ва ње мо гло да се 
осми сли, а не да бу де сти хиј ско, по треб но је да га до пу ни мо са 
ра ци о нал но ап сор бо ва ном про шло шћу. Ер го, мо дер ност је стал но 
оп те ре ће на са ре фор му ли са њем сво јих ве за са про шло шћу, са да-
шњо шћу и бу дућ но шћу, са тра же њем сми сла исто ри је обе ле же ним 
стал ним ко ли зи ја ма раз ли чи тих ин тер пре та ци ја. 

Од ре ђу ју ћи мо ме нат мо дер но сти је, да кле, са да шњост као 
ло кус стал ног тр ве ња из ме ђу оспо ра ва не про шло сти и мо гу ће бу-
дућ но сти, као ме сто од лу чи ва ња о раз ме ри кон ти ну и те та и дис-
кон ти ну и те та об ли ка жи во та за ко ји се опре де љу је мо, и би ва ју ћи 
та ква, ње на нај до ми нант ни ја по јав на фор ма је из ра же на пре ко кри-
зног ис ку ства.28) Та кон стан та вре ме на кри зе ни је са мо про у зро ко-
ва на спо ме ну том отво ре но шћу пре ма но ви ни бу дућ но сти. Она је 
ту и због то га што бу дућ ност ема ни ра од ре ђе ном вр стом при ти ска 
ка тре нут но не ре ше ним про бле ми ма, ка до ступ ном али не ре ги-
стро ва ном или за о би ће ном се ту мо гућ но сти. Ефе кат та квог ста ња 
ства ри је по себ но сен зи би ли зо ва на осве шће ност за опа сност ко ја 
по чи ва на про пу ште ним од лу ка ма и за не ма ре ним ин тер вен ци ја ма, 
ра курс из ко га је кон сте ла ци ја „са да шње“ са да шњо сти си ту и ра на 
као од го вор на про шлост „бу ду ће“ са да шњо сти. То под ра зу ме ва 
„кон се ку тив ну“ од го вор ност за по ве за ност јед не си ту а ци је са сле-
де ћом, за тра ја ње про це са ко ји се ши ри у сво јој при вид ној са мо-
ни кло сти, од би ја ју ћи да се тре ти ра као ре зул тан та јед ном за сваг да 
да тог кон ти ну и те та.

Та ко, на при мер, ка да је кон цепт др жа ве бла го ста ња ма сов-
них де мо кра ти ја у пи та њу, Ха бер мас твр ди ка ко је кри за ње но 
ен дем ско свој ство по нај ви ше због на пе то сти по ве за них са оства-
ре њем ци ље ва ба зи ра них на јед на кој ди стри бу ци ји ре сур са у усло-

27) Ha ber mas, J. ThePhilosophicalDiscourseofModernity. op. cit., стр. 11-16.

28) Kom pri dis, N. CritiqueandDisclosure:CriticalTheorybetweenPastandFuture. op. cit., 
стр. 14-15.
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ви ма тр жи шне еко но ми је (што по вла чи за со бом по ве ћа ни ни во 
ре гу ла ци је и ин тер вен ци о ни зма са не га тив ним ути ца јем на ауто но-
ми ју еко но ми је). Др жа ва бла го ста ња, на и ме, по ста вља изу ет но ви-
со ка по ре ска оп те ре ће ња, ко ја мо же оправ да ти са мо ус по ста вља-
њем не ког пра вед ног дру штве ног по рет ка. Не мо гућ ност ис пу ње ња 
та ко фор му ли са не оба ве зе до во ди до кри зе ле ги ти ми те та  и до зна-
чај ног сма ње ња по ве ре ња гра ђа на у др жа ву, па се сфе ра кул ту ре 
узи ма као под руч је за обез бе ђи ва ње ин тер пре та тив них ре сур са за 
кре а тив ни од го вор на прет ход но иден ти фи ко ва не про бле ме. Иде-
о ло шке кон фро та ци је у ве зи са суд би ном ка пи та ли зма се узи ма ју 
као ти пи чан при мер. У том сми слу, кри за мо же би ти ин тер пре ти-
ра на или у сми слу сла бе др жа ве, то јест отва ра ња зна чај ног ма не-
вар ског про сто ра за функ ци о ни са ње еко но ми је, или у сми слу ја ке 
др жа ве, то јест успо ра ва ња пред у зет нич ке ини ци ја ти ве и на ру ша-
ва ња при род не рав но те же тр жи шта. За иде о ло шко клат но ка пи та-
ли зма се мо же ре ћи да осци ли ра из ме ђу ове две по ла.29) Би ло ка ко 
би ло, по Ха бер ма су, про блем мо дер но сти ле жи у не у спе ху про све-
ти тељ ства да схва ти и из пу ни сво је вла сти те по тен ци ја ле. Ер го, 
про је кат мо дер но сти тре ба да се за вр ши, а не да се на пу сти.

ПОСТМОДЕРНИСТИЧКАПРОПЕДЕВТИКА

Је дан од при сту па, ина че до ста те шко од ре дљи вом, пој му 
по смо дер ног је и да пред ста вља тер ми но ло шки спој ко ји су ге ри-
ше не ки по ре дак, етос или по крет ко ји се на ла зи ван, про тив или 
по сле мо дер ног пан да на.30) Ме ђу тим ова кву по став ку тре ба узи-
ма ти са до ста ре зер ве, јер се ње на мо дер ни стич ка при ро да ма ни-
фе сту је са мим сле дом од мо дер ног ка пост мо дер ном, си ту и ра њем 
пост мо дер ног уну тар мо дер ног по рет ка ли не ар ног вре ме на, те је 
та ко чвр сто по ве за на са ме та на ра ти вом исто риј ског про гре са или 
ево лу ци је. Са дру ге стра не, пост мо дер но сти се мо же при сту пи ти 
не из угла про ду жа ва ња или рас ки да са мо дер но шћу, већ из угла 
от кри ва ња и тран сгре си је ре а ли зо ва не пре ко при хва та ња екс пе ри-
мен тал ног мо мен та при кри ве ног уну тар мо дер ни стич ког по рет ка. 
Пост мо дер ност на ру ша ва мо дер ност и срод не јој на ра ти ве из ну тра 
и пла си ра но ве фор ме исто риј ског вре ме на ко је са др же вла сти те 
стра те гиј ске по тен ци ја ле. Пост мо дер ност „са бо ти ра“ ли не ар но 
вре ме мо дер но сти де лу ју ћи исто вре ме но у про шло сти и бу дућ-

29)  Ha ber mas, J. ThePhilosophicalDiscourseofModernity. op. cit., стр. 356.

30) Ga ne, N. MaxWeberandPostmodernTheory:RationalizationversusRe-enchantment. Pal-
gra ve, New York, 2002, стр. 83-89.
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но сти, она ни је пу ко рас ки да ње са тра ди ци јом и мо дер но шћу, већ 
и исто риј ска де кон струк ци ја мо дер не про шло сти за рад отва ра ња 
про сто ра но вој не де фи ни са ној бу дућ но сти. 

Оп ште по зи ци о ни ра ње кон цеп ту ал них га ба ри та пост мо-
дер ни зма за поч ни мо са иде јом, ко ја је до не кле још јед на од мо-
гу ћих ин тер пре та ци ја Quaecumque abX dicta essent, commentitia
esse, да пост мо дер ни зам ни ка да ни је оно што не ко ми сли да је-
сте.31) Прет ход на кон ста та ци ја се мо же раз ма тра ти на два ни воа. 
Са јед не стра не, он ни је оно што би не ко прет по ста вио да је сте, 
за то што на чел но од би ја и из ми че сва ком мо де лу де фи ни са но сти. 
Са дру ге стра не, он ни је не што што се пр вен стве но ми сли, он ни је 
на чел но об лик дру штве не ми сли. Ка да се про ми шља пост мо дер-
на од ви тал не ва жно сти је раз ли ко ва ње те о ри ја о све ту и оно га 
шта се де ша ва у том истом све ту, увид у при ро ду све та тре ба да 
прет хо ди при хва та њу не ког те о риј ског про јек та на осно ву ње го-
ве но ми нал но де кла ри са не ва жно сти. Пост мо дер ни зам је пла си-
рао мно го број не иза зо ве пред мно ге со ци о ло шке и кул тур не те о-
ри је, али њи хо ву мо гућ ност тре ба про ве ри ти у кон тра сту пре ма 
фак то гра фи ји са мог све та. Ре ћи да он ни је оно што не ко ми сли да 
је сте зна чи ста ви ти на про бу иде ју да та иде ја мо же да бу де иде-
ја. Не сва ки да шња, „ма гич на“ при ма љи вост и ин тен зи тет по јав но-
сти иде је је но се ћи раз лог због ко га је из у зет но те шко при хва ти ти 
кон цепт да пост мо дер ни зам мо же по сто ја ти не за ви сно од пост мо-
дер не ре ал но сти. Ре ћи да свет кул ту ре или дру штве ни жи вот не ма 
упо ри ште у ре ал но сти, да је ви ше спек такл не го ре ал ност са ма, не 
зна чи не ги ра ти по сто ја ње све та, већ по тен ци ра ти крај њу не у о би-
ча је ност об ли ка у ко ме ег зи сти ра. У гру бим об ри си ма и за по че так, 
ре ћи ћу, да кле, да пост мо дер ни зам, као све о бу хва та на фи ло зоф ска 
па ра диг ма, на он то ло шком ни воу пред ста вља став да је ре ал ност 
ство ре на, на епи стем пло шком ни воу да је зна ње фли у ид но и при-
вре ме но, на ме то до ло шком ни воу да су ин тер пре та тив не и кри тич-
ке ме то де нај по год ни је за про у ча ва ња плу рал ног дру штва, те на 
ак си о ло шком ни воу да не по сто ји ни је дан скуп вред но сти ко ји је 
по ауто ма ти зму бо љу од не ког дру гог ску па вред но сти.

Ми шел Фу ко ће као ин те лек ту ал ну по тку сво га ра да од ре-
ди ти раз от кри ва ње чи ње ни це да су мно ге ства ри ко је окру жу ју 
чо ве ка и са чи ња ва ју ши ре људ ско окру же ње, ства ри за ко је љу ди 
др же да су уни вер зал не, за пра во, ре зул тат вр ло пре ци зних исто-

31) Le mert, C. PostntodernisntIsNotWhatYouThink:WhyGlobalizationThreatensModernity. 
op. cit., стр 26-31.
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риј ских про ме на.32) Ра ди се о от по ру пре ма кон цеп ту уни вер зал ног 
у људ ској ег зи стен ци ји, ко ји по ка зу је ар би трар ност ин сти ту ци ја 
али и иден ти фи ку ју про стор сло бо де ко ји нам је још увек до сту-
пан, „уни вер за ли зу ју ћи“ от пор пре ма уни вер зал ном от кри ва про-
ме не ко је би тре ба ло спро ве сти или „ста ви ти у по гон“. По Жа ну 
Бо дри ја ру (Jean Ba u dril lard), као што је у пр вом па су су већ су ге ри-
са но, мо дер ност ви ше не рас по ла же са ка па ци те ти ма да про ду ку је 
оне ко нач но сти и ре фе рен те, ти па про гре са или ху ма но сти, ко ји 
су пред ста вља ли нео дво ји ви део европ ске кон цеп ци је про све ти-
тељ ства. Ка да ствар ност ви ше ни је оно што је би ла, ка да мо же мо 
кон ста то ва ти ње но од су ство, или но стал ги ја за до би ја свој пот пу ни 
сми сао или све во ди ка па нич ном ге не ри са њу ствар ног, кул ту ра 
тен ди ра ка то ме да се уте ме љи пре ко опре сив не си му ла ци је хи пер-
ре ал но сти (јед не „из ма шта не“ ствар но сти ко ја зах те ва да бу де је-
ди на).33) У том сми слу, пост мо дер на кул ту ра не по зна је би фур ка ци-
ју на ствар но и не ствар но, на исти ни ту или ла жну ре пре зен та ци ју, 
она ме та мор фо зи ра у „ма ње или ви ше“ при јем чљи ву си му ла ци ју 
осло бо ђе ну „те жи не“ ре ал ног, ко ја про жи ма це ли ну зда ња ре пре-
зен та ци је као не што што је по се би си му ла крум (схва ћен као сли ка 
или, пре ци зни је, њен при вид, као исти на да ван ње са ме не ма не ке 
дру ге исти не на ко ју се ре фе ри ра). По што пост мо дер на кул ту ра 
ни је ви ше ди сци пли но ва на, усло вље на или „уце ње на“ са ни чим 
што би се мо гло ре ги стро ва ти ван ње са ме, она рас ки да са ре пре-
зен та ци јом perse и по ста је не спу та на у кон стру и са њу из ми шље-
ног уни вер зу ма без ика кве тач ке се би екс тер ног ослон ца.

За Ри чар да Рор ти ја, опет, ње го ва фи ло зо фи ја не ма ни ка кву 
на ме ру да ко ре спон ди ра са ства ри ма ка кве за пра во или у ствар но-
сти је су, он од ба цу је иде ју да свет или чо век има ју не ку ин трин сич-
ну при ро ду.34) Ре пул зив ност пре ма ин трин сич ној при ро ди ре ал но-
сти, ко ја, ре ци мо да би се из бе гле све по тен ци је ал не не су гла си це, 
ни је sousrature већ не што што тре ба пот пу но од ба ци ти, не зна чи 
да је по ста ла екс трин сич на. По тен ци ра ње на пу шта ња исти не ко ја 
че ка све тлост окри ва ња, не зна чи да смо от кри ли да та мо из ван не-
ма ни ка кве исти не. Твр де ћи ка ко фи ло зо фи ја рет ко кад пред ста вља 
proetcontra раз ма тра ње по ста вље них те за, већ ди ја ло шку но тор-
ност им пли цит но или екс пли цит но из ра же ног над ме та ња из ме ђу 

32) Mar tin, R. „Truth, Po wer, Self: An In ter vi ew with Mic hel Fo u calt.“ у Mar tin, L. H., Gut man, 
H. и Hut ton, P. H. (ур.) TechnologiesoftheSelf. The Uni ver sity of Mas sac hu setts Press, Am-
herst, 1988, стр. 11.

33) Ba u dril lard, J. Simulations. Se mi o text(e), New York, 1983, стр. 9-13.; Бо дри јар, Ж. Симула-
крумиисимулације.Све то ви, Но ви Сад, 1991, стр. 10-14.

34) Rorty, R. Contingency,Irony,andSolidarity. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1990, 
стр. 8-9.
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уко ре ње ног „реч ни ка-бре ви ја ра“ ко ји по ста је ба ри је ра, шум или 
смет ња и по ло вич ног, не до вр ше ног или не це ло ви ток во ка бу ла ра 
ко ји до ста ма гло ви то на го ве шта ва ве ли ке ства ри, Рор ти се опре де-
љу је за кре а ци ју, за за ме ну ста рог са но вим во ка бу ла ром аде кват-
ним за опис раз ли чи тих те ма та, али на на чин да се не упу шта у 
кри ти ку „ана хро ног“ реч ни ка, за при хва та ње но вих лин гви стич ких 
обра за ца ко ји ће ин си сти ра ти на но вим об ли ци ма не лин гви стич-
ког по на ша ња (нпр. при хва та ње но вих дру штве них ин сти ту ци ја). 
По ред то га, он сма тра ка ко се пост мо дер ни зам ба зи ра на иде ји да 
осим со ци ја ли за ци је и исто риј ских окол но сти, не по сти ји ни шта 
ду бље или апри ор ни је, што би на овај или онај на чин слу жи ло као 
област за од ре ђе ње чо ве ка.35)

Јир ге на Ха бер ма са др жи да Фри дрих Ни че (Fri e drich Ni-
etzsche, 1844–1900) пред ста вља пр вог де кла ри са ног ми сли о ца 
пост мо дер не, ко ји је ре шио да се у пот пу но сти ус про ти ви про све-
ти тељ ском про јек ту са на ме ром да де стру и ра мо дер ни стич ки омо-
тач ра зу ма као та квог, на на чин да га де за ву и ше по пут ма ске за 
но во при мар но на че ло из ра же но као во ља за моћ.36) За раз ли ку од 
чи ње ни це да мо дер ност ну ди на пре дак и еман ци па ци ју, чак и он-
да ка да јој при па да ју ћи те о ре ти ча ри ни су ус пе ли раз ре ши ти ин хе-
рент не про бле ме, Ни че ука зу је на по ја ву пост мо дер но сти, ко ја од-
ба цу је на пре дак у зна њу и мо рал но сти, те ну ди ди со нан цу и бор бу 
за над моћ ност као сво је ба зич не ква ли те те. За ње га, у ра ној фа зи, 
ко ја је за нас ин те ре сан та због го ре ски ци ра ног ши рег кон тек ста, 
исти на ни је ни шта дру го до про стор ме та фо ра, ме то ни ми ја и ан-
тро по мор фи за ма.37) Она је збир људ ских од но са ко ји су по ет ски и 
ре то рич ки ин тен зи фи ко ва ни, тран сфе ро ва ни и до те ра ни и ко ји се 
на кон, ду же екс пло а та ци је, љу ди ма чи не као фик си ра ни, ка но ни-
зо ва ни и обли га тор ни: исти не су илу зи је за ко је смо за бо ра ви ли 
да то је су. Го во ри ти исти ну зна чи ла га ти у са гла сју са уста ље ним 
кон вен ци ја ма, по јам илу зи ја се, да кле, ја вља као екви ва лент нео-
све шће ним ла жи ма. Да би не ко мо гао твр ди ти да је не што лаж, он 
сва ка ко мо ра рас по ла га ти са оде ре ђе ним ве ро ва њем ко је де фи ни-
ше ла жно, па кон стат ци ја да су ла жи илу зи је су ге ри ше да су све 
тврд ње ко је на зи ва мо исти не, за пра во, ла жи.

Ни че је би тан за пост мо дер ни зам и за то што је ина у гу ри сао 
пер спек ти ви стич ку док три ну. По ње му, тра ди ци о нал но по ста вље-

35) Ibi dem, XI II

36) Ha ber mas, J. ThePhilosophicalDiscourseofModernity. op. cit., стр. 85-88.

37) Пре ма Clark, M. NietzscheonTruthandPhilosophy. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid-
ge, 1990, стр. 65.
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на објек тив ност за пра во пред ста вља бе сми сле ни ап сурд, он не ги ра 
по сто ја ње зна ња по се би (чис гог ра зу ма или ап со лут не ду хов но-
сти), на на чин да је осло бо ђе но атри бу та по је дин ца ко ји га је кре-
и ра ло, и при кла ња се ту ма че њу за сно ва ном на не кој спе ци фич ној 
тач ки про јек ци је. На и ме, ана лог но ну жно сти пер спек тив но сти 
гле да ња или по сма тра ња, по сто ји са мо и пер спек тив но зна ње.38) У 
пр вом слу ча ју се ра ди, да на бро ји мо са мо не ке фак то ре, о за ви сно-
сти од угла, уда ље но сти или ка рак те ри сти ка ма окру же ња, док се у 
по то њем слу ча ју ра ди о ин те ре си ма и афек ти ма. Др же ћи се тран-
сфе ра оп тич ког пер спек ти ви зма на епи сте мо ло шки план, мо же мо 
ре ћи да се ба зи ра на сле де ћим од ли ка ма:39) (1) не ки пред мет са зна-
је мо из пар ти ку лар не пер спек ти ве, из по зи ци је спе ци фич них ин те-
ре са и по тре ба, те је зна ње ну жно по ве за но са од ре ђе ном пер спек-
ти вом (пер спек ти ви стич ка тврд ња); (2) што је ви ше пер спек ти ва у 
оп ти ца ју, што је ви ше ин те ре са ан га жо ва но у са зна ва ње објек та, то 
ће на ша кон цеп ци ја објек та би ти ва лид ни ја, плу ра ли тет пер спек-
ти ва је јед нак бо љем зна њу (плу ра ли стич ка тврд ња); (3) ни ка да не 
мо же мо ис црп сти све мо гу ће пер спек ти ве објек та са зна ва ња, по-
сто ји бес крај но мно го ту ма че ња ин те ре са ко ја су кре ди бил на, број 
пер спек ти ва је нео гра ни чен (тврд ња бес ко нач но сти); и (4) по сто ји 
чи тав низ фак то ра ко ји мо гу да де фор ми шу на ше зна ње о не ком 
пред ме ту, дру гим ре чи ма, од ре ђе ни ин те ре си и по тре бе из об ли ча-
ва ју при ро ду пред ме та („пу ри стич ка“ тврд ња).

Жан-Фран соа Ли о тар (Jean-Fran co is Lyotard) је аутор из у-
зет но по зна тог и ути цај ног де ла Постмодерностање:извештајо
знању(ThePostmodernCondition:AReportonKnowledge),40) ко је је 
под не то као ре фе рат Уни вер зи тет ском са ве ту при вла ди Кве бе ка, а 
на зах тев ње го вог пред сед ни ка. Пи та ње је да ли по сто ји де ло ма-
њег оби ма са, ма кар чи сто фор мал ним, „про за ич ни јим“ по во дом за 
ње го во на ста ја ње и, си мул та но, са епо хал ни јим, „вер ти кал ни јим“ 
ути ца јем на раз у ме ва ње вре ме на и све та у ко ме жи ви мо.41) Би ло ка-
ко би ло, за ње га пост мо дер ни зам пред ста вља: (1) део са да шњо сти, 

38) Ni etzsche, F.OntheGenealogyofMorality. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1997, 
стр. 87.

39) Le i ter, B. „Per spec ti vism in Ni etzsche’s Ge ne a logy of Mo rals.” у Schacht, R. (ур.)Nietzsche,
Genealogy,Morality:EssaysOnNietzsche’sGenealogyofMorals. Uni ver sity of Ca li for nia, 
Ber ke ley, 1994, стр. 344-346.

40) Lyotard, J. ThePostmodernCondition:AReport onKnowledge.Uni ver sity of Min ne so ta 
Press, Min ne a po lis, [1979] 1984; Ли о тар, Ж. Постмодерностање. Брат ство-Је ди ни ство, 
Но ви Сад, [1979] 1988; Lyotard, J. Постмодерностање:извјештајознању. Ибис-гра-
фи ка, За греб, 2005.

41) Ви ди Schrift, A. D. Twentieth-CenturyFrenchPhilosophy:KeyThemesandThinkers. Blac-
kwell Pu blis hing, Ox ford, 2006.; Zi ma, P. V. Modern/Postmodern:Society,Philosophy,Lite-
rature. Con ti nu um, Lon don, 2010.; Sa rup, M. AnIntroductoryGuidetoPost-structuralism
andPostmodernism.Har ve ster Whe ats he af, Lon don, 1993.; и Hicks, S. R. C. Explaining
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то јест мо дер ног пе ри о да; (2) ми са о ну ре ак ци ју на са да шњост; (3) 
по вла че ње из и кри ти ку ствар ног (он до во ду у пи та ње ре пре зен та-
ци ју да би пред ста вио су бли ми ра но); (4) три јумф про на ла же ње но-
вих пра ви ла игре; (5) од би ја ње но стал ги је за про шло шћу; (6) по ку-
шај пре зен то ва ња не пред ста вљи вог; (7) по зи ци о ни ра ње вре ме на, 
а не су бјек та, као хе ро ја; (8) да ва ње пред но сти озна чи те љу; и (9) 
от клон пре ма бес по го вор ном при хва та њу гра ма ти ке и во ка бу ла ра 
је зи ка, то јест игра ње са истим. Ли о тар за ме њу је то та ли зу ју ћи ра-
курс ко ји на исто ри ју и дру штво гле да пре ко ве ли ких на ра ти ва (ме-
та ди скур са), по пут ди ја лек ти ке Ду ха, хер ме не у ти ке сми сла, еман-
ци па ци је ра ци о нал ног или про из вод ног су бјек та,42) те се окре ће ка 
ма лим при ча ма про и за шлим из хе те ро ге них су бјек тив них по зи ци-
ја по је ди на ца и мно жи не дру штве них гру па.

По Ли о та ру, зна ње и моћ су јед но те исто, а то се ви ше или 
ма ње мо же тре ти ра ти као за јед нич ки име ни тељ пост мо дер не, као 
њен кон цеп ту ал ни кре до, оба пој ма су си но ним ни са и во де ка за-
тво ри ма, за бра на ма, се лек ци ји и кон тро ли са ном јав ном до бру. Са-
гла сно прет ход ном, он се ба ви са про це сом де ле ги ти ми за ци је, гу-
бит ком ве ро до стој но сти два но се ћа ве ли ка на ра ти ва мо дер но сти, 
ре зул тан ти тех нич ког и тех но ло шког хи пер-раз во ја у пе ри о ду по-
сле II свет ског ра та, ко ји је по ме рио на гла сак са ци ља де ла ња на 
ње го ва сред ства.43) Са јед не стра не, у по ли тич кој ва ри јан ти, ра ди се 
о уни вер за ли зу ју ћем на ра ти ву где је су бјект чо ве чан ство као хе рој 
сло бо де, док је са дру ге стра не, у фи ло зоф ској ва ри јан ти, на гла сак 
ста вљен на про из вод њу зна ња као ци ља по се би, што је ис пре пле-
та но са прет ход ним у сми слу да се зна ње схва та као об лик уни-
вер зал не еман ци па ци је. Пост мо дер ност не озна ча ва не ку по себ ну 
епо ху, она се за пра во од но си на ан ти-фун да ци о на ли стич ки став, 
ко ји на ди ла зи пу ку ле ги ти ми за ци ју ста ња не ког са да шњег тре нут-
ка. Ер го, пост мо дер ност не пра ти мо дер ност већ је стал но при сут-
ни део ње ног ну кле у са, иза зи ва ју ћи и од ба цу ју ћи све о бу хват не и 
то та ли зу ју ће ма стер-на ра ти ве ко ји слу же за ле ги ти ми зо ва ње мо-
дер ни стич ке прак се. На пра ви ћу јед ну ма лу ди гре си ју, за пост мо-
дер ност не ва жи мо дер ни стич ко ли не ар но вре ме, она ком би ну је 
„ин сти ту ци је“ про шло сти и бу дућ но сти у фор ми оно га шта ће би-
ти, си мул та но би ва ју ћи и у јед ној и у дру гој по зи ци ји. Од би ја ју ћи 
да одо бри ме та на ра ти ве у етич ком, по ли тич ком, естет ском или ме-
та фи зич ком до ме ну, Ли о тар се окре нуо ка фи ло зо фи ји раз ли ке, не 

Postmodernism:SkepticismandSocialismfromRousseautoFoucault. Scho largy Pu blis hing, 
Tem pe, 2004.

42) Lyotard, J. ThePostmodernCondition:AReportonKnowledge. op. cit., стр. XI II

43) Ibi dem, стр. 31-41.
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са мо не из бе жној већ и по жељ ној, оној ко ја не ви ди ре ше ње у не ком 
ви шем је дин ству, већ у ди вер гент но сти или дис кор дант но сти, па 
фа во ри зу је аутен тич ност, спе ци фич ност и син гу ла ри тет до га ђа ња, 
то јест до га ђа ја.

За овај рад је, та ко ђе, од по себ ног ин те ре са и де ло TheDif-
fėrend:PhrasesinDispute,44) ко јим су се по ку ша ле об ја сни ти ди ја-
ме трал не, ко ре ни те и не са мер љи ве раз ли ке у сфе ри дис кур са, ети-
ке и по ли ти ке. Ли о та ров кон цепт diffėrend би био нај бли жи пој му 
рас це па или рас ко ла. У пи та њу је не пре мо сти ва раз ли ка, она ко ја 
је пот пу но не сво дљи ва, обе ле же на од су ством би ло ка кве за јед нич-
ке осно ве или под ло ге, то јест не по сто ја њем ни јед ног за јед нич ког 
стан дар да, на ко ји би се не ко мо гао по зва ти при ли ком про су ђи ва-
ња у ве зи оно га што је дру га чи је. Diffėrend се мо же де фи ни са ти 
као кон фликт ни слу чај из ме ђу нај ма ње две стра не ко ји се не мо же 
пра вед но раз ре ши ти, јер не до ста је пра ви ло ра су ђи ва ња апли ка-
бил но на или за обе стра не.45) Од у ста ја ње од ве ли ког на ра ти ва под-
ра зу ме ва и од у ста ја ње од ње го ве ва ри јан те ко ја се ти че прав де или 
до бра као про дук та сла га ња свих за ин те ре со ва них стра на. У том 
сми слу, бу ду ћи да се ба зи ра ка ко на до го во ру та ко и на кон сен-
зу су, де мо крат ска по ли ти ка прет по ста вља ме та ди скурс то га ти па, 
па је за Ли о та ра пи та ње од пр во ра зред не ва жно сти на чин до но ше-
ња од ли ка у слу ча ју рас це па, у ко ме,по де фи ни ци ји кон сен зус ни је 
мо гућ. Из бор се мо же кре та ти од на си ља до но ве вр сте по ли тич-
ког про ми шља ња ства ри ко је ће мак си мал но ува жа ва ти рас це пе у 
за јед нич ком дру штве ном про сто ру. Тај за јед нич ки про стор тре ба 
ис пу ни ти нор ма ма ко је ви ше функ ци о ни шу у сме ру ми ни ма ли зо-
ва ња зла, од ре ђе ног као ус кра ћи ва ње раз ли чи тих мо гућ но сти, не-
го ка мак си ми зо ва њу до бра. На по ме ну ћу, Ли о та ров по јам diffėrend 
ни ка ко не тре ба ме ша ти за Де и ди ним пој мом diffėrance, ко ји ће 
доц ни је би ти де таљ ни је из ло жен.

До ми ник Стри на ти (Do mi nic Stri na ti) као де тер ми ни шу-
ћа обе леж ја пост мо дер ни зма иден ти фи ку је:46) (1) по ја ву дру штва 
у окви ру ко га ма сов ни ме ди ји и по пу лар на кул ту ра пред ста вља-
ју нај ва жни је и нај моћ ни ји ин сти ту ци је ко је про фи ли шу све дру ге 
вр сте дру штве них од но са, из ме ђу кул ту ре и дру штва је ста вљен 
знак јед на ко сти (иде ја да ме ди ји ре флек ту ју ши ру дру штве ну ре-
ал ност је за ме ње на иде јом по зи ци о ни ра ња са мог дру штва уну тар 

44) Lyotard, J. TheDiffėrend: Phrases in Dispute. Man che ster Uni ver sity Press, Man che ster, 
1988.

45) Ibi dem, стр. XI

46) Stri na ti, D. An Introduction to Theories of Popular Culture. Ro u tled ge, Lon don, 2004, 
стр.211-216.
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окви ра ма сов них ме ди ја, по вр шни слој ме диј ске пре зен та ци је ви-
ше не до во де до из ви то пе ре ња не ке ствар но сти ван ње са ме, она је, 
на и ме, ствар ност са ма); (2) апо стро фи ра ње сти ла и во ла би ли те та 
по ста је све бит ни је, зна ко ви се ко ри сте због њих са мих а не због 
не ке ко ри сно сти или ду бљих вред но сти ко је ре пре зен ту је (по сле-
ди ца то га је за не ма ри ва ње ква ли те та по пут умет нич ке ва ља но сти,  
ин те гри те та, озбиљ но сти, аутен тич но сти, ре а ли зма, ин те лек ту ал-
не ду би не и чвр стих на ра ти ва- са др жај, су шти на и зна че ње су по-
ста ли бе сми сле ни); (3) ели ми ни са ње ди стинк ци је из ме ђу ви со ке 
кул ту ре (умет но сти) и по пу лар не кул ту ре, пост мо дер на по пу лар-
на кул ту ра не при зна је „пле ме ни ту“ раз ли чи тост и „це ле сти јал не“ 
пре тен зи је умет но сти; (4) чи ње ни цу да због бр зи не и оби ма мо-
дер них ма сов них ко му ни ка ци ја и ла ко ће и ве ло ци те та са ко јом се 
љу ди и ин фор ма ци је мо гу се ли ти са јед ног ме ста на дру го, вре ме и 
про стор по ста ју ма ње по сто ја ни и ра зу мљи ви, а ви ше збу њу ју ћи и 
не ко хе рент ни, што у сти ца ју чи ни да пост мо дер на по пу лар на кул-
ту ра би ва кул ту ром ван исто ри је, она не пер ци пи ра исто ри ју као 
кон ти ну и ра ни, ли не ар ни на ра тив, као не ди ску та бил ни след до га-
ђа ја; (5) скеп тич ност пост мо дер не те о ри је пре ма ме та на ра тив ним 
по став ка ма (ап со лут ним, уни вер зал ним и све о бу хват ним си сте ми-
ма зна ња и исти не), пре ма то та ли зу ју ћим дис кур си ма и илу зи ји 
„уни вер зал не“ људ ске исто ри је, за ко је др жи да су дез ин те гри са ни, 
да гу бе на вред но сти и ле ги тим но сти, те да су све ви ше под ло жни 
кр ти ци.

За пост мо дер ни зам се мо же ре ћи:47) (1) да је ме та фи зич ки по-
сма тра но, ан ти-ре а ли стич ки, за то што од би ја мо гућ ност не за ви сно 
по сто је ће ре ал но сти и фа во ри зу је ње ну дру штве но-лин гив стич ки 
и кон струк ти ви стич ки од ре ђе ну на рав; (2) да епи сте мо ло шки по-
сма тра но, од би ја ра зум или би ло ка кав дру ги ме тод као сред ство 
за ре а ли за ци ју објек тив ног зна ња о ре ал но сти, а бу ду ћи да у оп-
ти цај ста вља дру штве но-лин гви стич ке кон струк те ре ал но сти, он 
на гла ша ва су бјек тив ност, кон вен ци о нал ност и не са мер љи вост тих 
кон струк ци ја; (3) да по пи та њу људ ске при ро де по ла зи од чи ње ни-
це да су ин ди ви ду ал ни иден ти те ти нај ве ћим де лом кон стру и са ни 
пре ко дру штве но-лин ги стич ких гру па ко ји ма по је дин ци при па да-
ју на ни воу ет ни ци те та, ра се, по ла и бо гат ства, те да је еви дент но 
при су ство стал них су ко ба из ме ђу тих гру па, кон фли ка та ко ји се, 
услед ели ми на ци је ра зум но сти, ре ша ва ју упо тре бом ка му фли ра не 
или ого ље не си ле са од но си ма над моћ но сти, по ко ра ва ња и пот чи-
ња ва ња; и да (4) на по ли тич ком и етич ком пла ну по ка зу је ем па тич-

47) Hicks, S. R. C. ExplainingPostmodernism:SkepticismandSocialismfromRousseautoFou-
cault. op. cit., стр. 6-7.
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ност или на кло ност пре ма по тла че ним и во љу за ан га жма ном на 
њи хо вој стра ни.

На гла ша ва ју ћи да под пост мо дер ни зом под ра зу ме ва и пе-
ри од и об лик те о рет ског про ми шља ња дру штва, Нор ман Ден зин 
(Nor man Den zin) др жи да пост мо дер ну дру штве ну те о ри ју ка рак-
те ри ше:48) (1) рас ки да ње са ве ли ко-си стем ским те о ри ја ма ко је дру-
штво кон цеп ту а ли зу ју као то та ли тет; (2) сна жна за о ку пље ност са 
кри зом ле ги ти ми те та и ис ку ством ко је обе ле жа ва мо дер ни, ком-
пју те ри зо ва ни и ме ди ји ма „пре кри ве ни“, свет ски ку лр тур ни си-
тем; (3) по мак у те о ре ти зо ва њу ко ји пре ва зи ла зи фе но ме но ло шке, 
струк тур не, пост-струк тур не и кри тич ке те о рет ске фор му ла ци је; 
(4) ра ди кал на кон цеп ту а ли за ци ја је зи ка, лин гви стич ке фи ло зо фи-
је и праг ма ти зма; (5) кри ти ку на уч ног зна ња и ре а ли зма у ка сој 
ка пи та ли стич кој ери; (6) кри ти ку су бјек та у дру штве ној те о ри ји; 
(7) по вра так ко мо ди те ту као глав ној те о рет ској про бле ма ти ци; (8) 
усред сре ђе ност на не ста ја ње на уч них, ре ли гиј ских и умет нич ких 
ме та на ра ти ва у сва ко днев ном жи во ту; (9) за ла га ње за но ву пер цеп-
ци ју со ци јал ног, дру штва је зи ка и људ ског су бјек та; и (10) ко ре ни-
то не по ве ре ње у ра зум и на у ку као си ле ко је ће до ве сти до бе не во-
лент но по ста вље ног уто пиј ског дру штва за сно ва ног на кон сен зу су, 
ра ци о нал ној ко му ни ка тив ној ак ци ји и људ ској сло бо ди.

На пра ви мо са да ди стинк ци ју из ме ђу пост-мо дер ни зма и 
пост-струк ту ра ли зма, уко ли ко је та раз ли ка уоп ште мо гу ћа или 
оправ да на.49) Нај гру бље ре че но, ди фе рен ци ра ње пост-струк ту ра-
ли зма и пост-мо дер ни зма се мо же из ве сти из чи ње ни це да, уко-
ли ко су те о ри је, пост-струк ту ра ли зам пред ста вља те о ри ју зна ња 
и је зи ка, док пост-мо дер ни зам те о ри ју дру штва, кул ту ре и исто-
ри је. Ако и од ба ци мо пост мо дер ни стич ко-постструк ту ра ли стич ки 
оди јум пре ма по зи ти ви стич ки „упе гла ним“, „скоц ка ним“ или про-
чи шће ним де фи ни ци ја ма, раз ли ко ва ње је „тан ко“ и под ра зу ме ва 
суп стан ци јал на пре кла па ња или слич но сти, то јест хо ме у зич ност 
(по пут тен ди ра ња ка скеп ти ци зму, ан ти фун да ци о на ли зму и, та ко-
ре ћи, ин стик тив ном про ти вље њу ауто ри те ту и сл.). Уоста лом ако 
на постструк ту ра ли стич ку стра ну ста ви мо, ре ци мо, Жа ка Де ри ду 
и Ју ли ју Кри сте ву (Ju lia Kri ste va), а дру гу стра ну де фи ни ше мо као 
гру пу „фло ти ра ју ћих ауто ра“ , по пут Ми ше ла Фу коа, Жан-Фран-
соа Ли о та ра, чи је свр ста ва ње за ви си од ко мен та тор ског угла, ства-
ри по ста ју ја сни је. На и ме, ми шље ња сам да и постструк ту ра ли зам 
и пост мо дер ни зам пред ста вља ју де ло ве ши рег пост мо дер ног ин те-

48) Den zin, N. „Post mo dern so cial the ory.“ SociologicalTheory, 4(2),1986, стр. 194-195.

49) Ag ger, B. „Cri ti cal The ory, Poststruc tu ra lism, Post mo der nism: The ir So ci o lo gi cal Re le van-
ce.“ AnnualReviewofSociology, 17, 1991, стр. 105-131.
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лек ту ал ног окви ра, пеј за жа, кон тек ста или кул ту ре. По струк ту ра-
ли зам је, да кле, као и пост мо дер ни зам, ши ро ко за сно ва ни кул тур-
ни, фи ло зоф ски и по ли тич ки по крет ко ји, за хва та ју ћи мно го број не 
спо знај не ди сци пли не, под ра зу ме ва од ба ци ва ње не са мо струк ту-
ра ли зма и ње го вих ме то да већ и иде о ло шких пре ми се ко је му прет-
хде или су нео дво ји ве од истог. Постструк ту ра ли зам је сум њи чав 
пре ма кул тур ним из ве сно сти ма ко је струк ту ра ли зам ма ни фе сту је 
или про кла му је као сво је, пре ма из ве сно сти ма ти па уве ре ња да је 
свет ин трин сич но са зна тљив (што је ком па ти бил но са ра ни је иден-
ти фи ко ва ном рор ти јев ском по став ком) и да струк ту ра ли стичк ма-
ши на за де ко ди ра ње мо же раз от кри ти чи тав спек тар си стем ских 
ши фри ко је по кри ва ју це ли ну то га све та.

Струк ту ра ли зам за пра во по чи ва на ре во лу ци о нар ној и да ле-
ко се жној лин гви стич кој те о ри ји Швај цар ца Фер ди нан да де Со си-
ра (Fer di nand de Sa us su re).50) По ње му, је зик или langue пред ста-
вља ре ла тив но ста бил ни, под све сно усво је ни, зна ков ни си стем са 
ап стракт ним пра ви ли ма и про пи си ма (уну тра шњом или ин тер ном 
гра ма ти ком и во ка бу ла ром), ко ји ре гу ли шу де ло ва ње ду гач ког ни-
за ње го вих ди вер гент них еле ме на та ка рак те ри стич них за не ку го-
вор ну за јед ни цу, док го вор или parole пред ста вља ак ту ел ну упо-
тре бу је зи ка у „ора тор ској“ ва ри јан ти, го вор ни чин ко ји об у хва та 
ин ди ви ду ал ну упо тре бу је зи ка. Је зик (langue), да кле, пред ста вља 
у исто вре ме дру штве ну ин сти ту ци ју и си стем вред но сти.51) Као 
дру штве на ин сти ту ци ја, он је за пра во уго вор ко ји не ко, уко ли ко 
же ли да ко му ни ци ра, мо ра при хва ти ти у це ло сти и као та кав зах-
те ва од ре ђе ни пе ри од уче ња. Као си стем вре до сти, је зик је са чи-
њен од од ре ђе ног бро ја еле ме на та, од ко јих је сва ки исто вре ме но 
екви ва лент да том бро ју ства ри и по јам не ке ши ре функ ци је у ко-
јој је ре ги стро ван у не ком раз ли ку ју ћем по рет ку у од но су на дру-
ге вред но сти. Го вор (parole) је, опет, по је ди нач ни чин се лек ци је 
и ак ту а ли за ци је. Са чи њен је од ком би на ци ја или ва ри ра ња ко ји ма 
го вор ни су бјект ко ри сти је зич ки код за рад из ра жа ва ња вла сти тог 
ми шље ња (тај про ду же ни го вор се мо же озна чи ти као дис курс) и 
од пси хо-фи зи чик ме ха ни за ма пре ко ко јих екс те ри зу ју ком би на ци-

50) Ви ди Sa us su re, F. de CourseinGeneralLinguistics. Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 
[1916] 2011; Со сир, Ф. Де ОпштаЛингвистика. Но лит, Бе о град, 1969.; Har ris, R. Langu-
age,SaussureandWittgenstein:HowtoPlayGameswithWords.Ro u tled ge, Lon don, 1990.; 
Sim, S. „Post mo der nism and Phi lo sophy.“ у Sim, S. (ур.) TheRoutledgeCompaniontoPost-
modernism. Ro u tled ge, Lon don, 2001, стр. 3-15.; Singh, I. „Lan gu a ge, Тhought and Re pre-
sen ta tion.“ у Singh, I. и Pec cei, J. S. (ур.) Language,SocietyandPower:AnIntroduction. 
Ro u tled ge, Lon don, 2004, стр. 17-35.; Sto rey, J. CulturalTheoryandPopularCulture:An
Introduction(5thedition). Pe ar son-Long man, Har low, 2009.; и Schrift, A. D. Twentieth-Cen-
turyFrenchPhilosophy:KeyThemesandThinkers. Blac kwell Pu blis hing, Ox ford, 2006.

51) Bart hes, R. ElementsofSemiology. Jo nat han Ca pe Ltd., Lon don, 1967, стр. 14-15.
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је или ва ри ја ци је. До дао бих ов де да се код мо же де фи ни са ти као 
сет ко му ни ка тив них дис по зи ци ја, те да се иде ја ко да пре ма по ру ци 
од но си као је зик пре ма го во ру (да би по ру ка би ла ра зу мљи ва обе 
ко му ни ка тив не стра не мо ра ју рас по ла га ти са иден тич ним ко дом).

Ди фе рен ци ја ци ја је зи ка и го во ра, за пра во, пред ста вља ди фе-
рен ци ја ци ју струк ту ре и до га ђа ја. Је зич ки зна ко ви су кон сти ту и са-
ни из два де ла: (1) озна чи те ља, то јест ре чи (звуч не пред ста ве или 
обра сца), и (2) озна че ног, то јест пој ма (иде је, кон цеп та или мен-
тал не пред ста ве), ко ји као ком би на ци ја пре ко чи на ми са о но-ду-
хов ног раз у ме ва ња чи не или об ли ку ју знак. Оно га мо мен та ка да је 
ус по ста вље на ве за из ме ђу озна чи те ља и озна че ног у са мом је зи ку, 
за го вор ни ка она по ста је „при род на“ и не де љи ва, ма да је њи хо ва 
по ве за ност ар би трар на. Не ма раз ло га за сим бо лич ко из ра жа ва ње 
пој ма пре ко не ке тач но утвр ђе не ше ме или ре до сле да зву ко ва или 
сло ва: од нос из ме ђу озна чи те ља и озна че ног је про из вод кон вен-
ци је, не ког кул тур ног спо ра зу ма. Ар би тра ност по вла чи за со бом и 
мо гућ ност ме ња ња озна чи те ља и озна че ног и, след стве но, ме ња ње 
или ус по ста вља ње но вих ве за на ни воу „аутен тич не при род но сти“. 
За Со си ро ву лин гви сти ку, по ред раз ли ко ва ња је зик-го вор и озна-
чи тељ-озна че но, ре ле вант ни су и би нар ни опо зи ти: син хро нич но-
ди ја хро нич но и ин фра струк тур но-су пра струк тур но. Под пој мом 
„син хро нич но“ под ра зу ме ва ју се струк тур не од ли ке је зич ког си-
сте ма у не кој да тој исто риј ској тач ки, док се по јам „ди ја хро нич но“ 
ре фе ри ра на исто риј ску пер спек ти ву је зи ка, на ево лу ци ју ње го вих 
еле ме на та кроз раз ли чи те исто риј ске фа зе. Ко нач но, ин фра струк-
ту ра се од но си на скуп те мељ них од но са ко ји об ја шња ва ју су пра-
струк ту ру, „по вр шин ски“ струк ту рал ни мо ме нат ко ји фун ги ра као 
до сту пан за по сма тра ње и опи си ва ње (је зик је ин фра струк ту ра го-
во ру).

По ред то га, зна че ње је по ве за но са ком би но ва њем и се лек то-
ва њем ко је мо же да се од ви ја по хо ри зон тал ној, син таг мат ској оси 
и по вер ти кал ној, па ра диг мат ској оси. Хо ри зон тал на оса ука зу је 
на аку му ла ци ју зна че ња ње них раз ли чи тих сег ме на та и то ли не ар-
но, по сле зад ње из го во ре не ре чи. У том сми слу, ре че ни ци (ре ци мо: 
Те ро ри сти + су + на па ли + ка сар ну.) не ко мо же про ши ри ти сми сао 
до да ва њем дру гих де ло ва (Те ро ри сти + су + на па ли + ка сар ну + 
са + ми но ба ца чем + и + пе ша диј ским + оруж јем.). Ка да се ра ди о 
се лек ци ји, о па ра диг мат ској оси, про ме на сми сла се мо же ре а ли зо-
ва ти за ме ном ње них де ло ва, на на чин да се зна че ње ре че ни це мо же 
зна чај но про ме ни ти (уко ли ко се реч „те ро ри сти“ за ме ни са „бор ци 
за сло бо ду“ зна че ње је ра ди кал но тран сфор ми са но). Та ква ре че-
нич ка кон сте ла ци ја се мо же по сти ћи без ре фе ри ра ња на ко ре спон-
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ди ра ју ћи ствар ност ван са мог ис ка за или ре че ни це. Због про це са 
ком би но ва ња и се лек то ва ња, те од но са из ме ђу зна ка и ре фе рен та 
ба зи ра ног на ар би трар но сти, наш је зик ни је пу ка ма ни фе ста ци ја, 
ре флек си ја ма те ри јал не ствар но сти све та, он је пре кон цеп ту ал на 
ма па за ду же на за фор му ли са ње од ре ђе ног по рет ка на шег ис ку ства, 
је зик ко ји го во ри мо игра зна чај ну уло гу у об ли ко ва њу оно га што за 
нас кон сти ту и ше ре ал ност ма те ри јал ног све та.

Узи ма њем Со си ро вог је зич ког мо де ла као ег зем пла ра струк-
ту ра ли стич ке ана ли зе и ње го вом уни вер зи ја ли за ци јом, при ме ном 
на си сте ме уоп ште, „отво ри ла“ се пре ми са да сва ки си стем рас по-
ла же са спе ци фич ном ин тер ном гра ма ти ком ко ја упра вља њи хо-
вим функ ци о ни са њем, па се ње но от кри ва ње на мет ну ло као ис тра-
жи вач ки им пе ра тив parexcellence. Оно што пред ста вља про блем 
за постструк ту ра ли сте код ова кве по став ке је мо за ич ко укла па ње 
струк ту ра ли стич ких еле ме на та, си стем или на ра тив је пер ци пи ран 
та ко да све са вр ше но, „ми ли ме тар ски“ па су је, не ма „пра зних хо до-
ва“ и не до вољ но про фи ли са них, „ла ба вих“ ци ље ва (сва ки де таљ је 
по стао би тан у сми слу струк ту ре фи нал ног про из во да, а на ра ти ви 
су се мо гли раз вр ста ти у спе ци фич не жан ров ске гру пе, где су по-
је дан чни слу ча је ви ма ни фе сто ва ли ва ри ра ње сре ди шњег те ма та). 
Ста ње „кло ни ра но сти“ на ра ти ва учи ни ло је да ана ли за њи хо вих 
гра ма ти ка по ста не пред ви дљив ан га жман са, та ко ре ћи, ан ти ци пи-
ра ним на ла зи ма, за по струк ту ра ли сте је то зна чи ло да из струк ту-
ра ли стич ке ана ли тич ке опе ра тив но сти ауто мат ски сле ди и ис ход, 
ана ли тич ка тех ни ка је, да кле, де тер ми ни са ла ре зул тат.52) Струк-
ту ра ли стич ко ми ни ма ли зо ва ње слу чај но сти, кре а тив но сти и нео-
че ки ва но сти, са кон ста то ва ном слич но шћу си сте ма, је ди рект но 
су прот но постструк ту ра ли стич кој ана ли тич кој ам би ци ји из на ла-
же ња и ло ци ра ња не слич но сти, раз ли ко ва ња и не пред ви дљи во сти.

До ве де но до крај њих кон се квен ци и упр кос то ме што је Со-
си ро ва те о ри ја је зи ка ре ла ци о ни стич ке а не есен ци ја ли стич ке при-
ро де (зна че ње је про ду ко ва но пре ко „ди ја кри тич но сти“, раз ли ко-
ва ња а не пре ко од но са је дан-на-је дан са ства ри ма ко је за ти че мо 
у све ту), Со си ро ву по став ку зна ка ипак ка рак те ри ше по ви ше ни 
сте пен је дин ства из ме ђу озна чи те ља и озна че ног, њи хов, ре као 
бих, па ра док сал ни „амал гам раз ли ке“. Тај ди фе рен ци ра ју ћи атри-
бут зна че ња је ре зул тат по де ле или ар ти ку ла ци је зна ко ва („тач ка“ 
ни је „воћ ка“, „мач ка“, „праћ ка“ итд.), озна че но, то јест зна че ње, 
је ре зул тат нео гра ни че не ин тер ак ци је или раз ли ко ва ња из ме ђу Х 
озна чи те ља, у је зи ку не по сто ји не ка ко ре спон ди ра ју ћа кон со нан-
ца или фик си ра ност из ме ђу ни воа озна чи те ља и озна че но га. Да 

52)  Sim, S. „Post mo der nism and Phi lo sophy.“ op. cit., стр. 5.
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про блем бу де још за мр ше ни ји, ни ка да нам ни је да та ни не ка пе-
три фи ко ва на би фур ка ци ја на озна че но и озна чи те ља, про цес ни је 
са мо те о рет ски бес ко на чан- он је и кру жан. На и ме, озна чи тељ се 
пре та па у озна че но, а озна че но у озна чи те ља: уко ли ко је струк ту-
ра ли зам одво јио знак од ре фе рен та, постструк ту ра ли зам је прет-
по ста вио ди стинк ци ју из ме ђу озна чи те ља и озна че ног. До дао бих 
ов де и Бо дри ја ро во фа зи ра ње кул тур ног раз во ја од зна ка ко ји при-
кри ва по сто ја ње не че га до зна ка ко ји при кри ва не по сто ја ње би ло 
че га:53) (1) знак, да кле, пр во пред ста вља од раз еле мен тар не ствар-
но сти; (2) по том, ка му фли ра и из об ли чу је еле мен тар ну ствар ност; 
(3) он да, при кри ва од су ство еле мен тар не ствар но сти; (4) да би, на 
кра ју, би ле по ни ште не би ло ка кве ве зе са ре ал но шћу, знак по ста је 
свој вла сти ти, „ор то док сни“ си му ла крум. При том, си му ла ци ја зна-
чи пре тва ра ње, из и гра ва ње или „ин се на ци ју“ да је сте оно што ни-
је, док при кри ва ње зна чи са кри ва ње оно га што је сте, при кри ва ње 
прин цип ре ал но сти оста вља пот пу но не так ну тим, док си му ла ци ја, 
у сво ме мак си му му, ре вер зи ра и „де ка пи ти ра“ сва ку ре фе рен ци ју. 
Ер го, при кри ва ти Ни шта, зна чи упо тре би ти си му ла ци ју за фор му-
ла ци ју си му ла кру ма, па је при кри ва ње Ни че га екви ва лент си му ла-
ци је.

У фи ло зоф ском опу су Жа ка Де ри де је зич ки озна чи тељ ни ка-
да ни је ди рект но по ве зан са озна че ним, иден тич ност ре чи и ства-
ри или ми сли ни је мо гу ћа, они ни ка да ни су јед но. Со си ров мо дел 
зна ка се ба зи ра на прет по ства ци да озна чи тељ и озна че но пред-
ста вља ју две раз ли чи те стра не јед ног истог нов чи ћа или па пи ра, 
док код Де ри де озна чи тељ и озна че но пер ма нет но рас ки да ју ве зу 
у бес крај ном ни зу но вих ком би на ци ја. Док би се струк ту ра ли стич-
ка по став ка мо гла пред ста ви ти као си ме трич ни ла нац на чи јој се 
сва кој ка ри ци са јед не стра не на ла зи озна чи тељ а на дру гој стра ни 
озна че но, до тле је но ва по став ка слич ни ја без гра нич ној тка ни ни 
или мре жи где ни је дан еле мент или ком по нен та ни су фи ки ра ни 
већ се на ла зе у стал ном про це су раз ме не и кре та ња, они ни су ко-
нач но де фи ни са ни, већ се све на ла зи и мо же се пра ти ти у/до све га 
дру гог.54) Де ри да тре ти ра као ве ли ку илу зи ју за сно ва ност фи ло зо-
фи је За па да на „ме та фи зи ци при су ства“, на пре ми си да је це ло куп-
но зна че ње ре чи (и озна чи тељ и озна че но, и аку стич на пред ста ва 

53) Ba u dril lard, J. Simulations. op. cit., стр. 11.; Бо дри јар, Ж. Симулакрумиисимулације.cit., 
стр. 10.

54) Ви ди Der ri da, J. MarginsofPhilosophy.The Har ve ster Press, Brig hton, 1982.; Eagle ton, T. 
LiteraryTheory:An Introduction. Blac kwell Pu blis hing, Ox ford, 1996.; Sa rup, M. An In-
troductoryGuidetoPost-structuralismandPostmodernism.Har ve ster Whe ats he af, Lon don, 
1993.; Sim, S. „Post mo der nism and Phi lo sophy.“ op. cit., стр. 3-15.; и Со рић, М. Концепти
постмодернистичкефилозофије.Вла сти то из да ње, За дар, 2010.
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и иде ла ни кон цепт) при сут но у го вор ни ко вом уму, та ко да не мо же 
би ти от кло на у ње го вом ко му ни ци ра њу са слу ша о цем. По јед но-
ста ви мо, озна чи тељ „цвет“ ука зу је на иде ју „цве та“, пра ви цвет, 
за пра во, ни је при су тан, знак мар ки ра „од сут но при су ство“: уме сто 
ре фе рент ног објек та ми ан га жу је мо знак, чи је је зна че ње увег од-
ло же но или од го ђе но. У том сми слу, Де ри да раз ви ја са мо про ви-
зор но иде ју или кон цепт, а ви ше мо гућ ност, ко ји на зи ва diffėrance, 
нео ло ги зам и нео гра фи зам ко ји је про и за шао из фран цу ске ре чи 
diffėrence, то јест од гла го ла diffėrer, ко ји у исто вре ме зна чи и по 
при ро ди раз ли чит и од ло жи ти или од го ди ти. Ово ни ка ко не тре ба 
ту ма чи ти на на чин да код Де ри де мо же мо ре ги стро ва ти, оно што је 
ка рак те ри стич но за Рор ти ја, од ба ци ва ње пој ма исти не, јер то схва-
та ње мо же би ти не до след но, али се без ње га ни ка ко не мо же.55)

Сла жем се, ми шље ња сам, да ни шта ни је, ни ти ће ика да би-
ти, да то „до кра ја“ у зна ко ви ма. На гла сио бих: у сво јој це ло куп но-
сти да, али у сво јој пот пу но сти не. Ка да ка жем це ло куп ност он да 
алу ди рам на зна ков ност љу ди, на чи ње ни цу да ван зна ко ва не ма 
нас, све та или исти не, ми смо и зна ко ви и пре ко зна ко ва- на ша 
ствар ност је зна ков не при ро де. Ме ђу тим, та по кри ве ност или ле-
гу ри са ност са зна ко ви ма не зна чи и мо гућ ност це ло ви тог са мо-
пред ста вља ња пре ко ис ка за ног или на пи са ног, јер, уоп ште но, сва-
ка упо тре ба зна ко ва по вла чи за со бом да је мо је зна че ње у не ком 
„рас ко ра ку“, да је „рас це па но“, да ни је јед но са са мим со бом или, 
још сло бод ни је, да ни је јед на ко са мо се би. Оно је по ред то га и екс-
тен зив но при кри ва ју ће, ре као бих „ши ро ко и плит ко“, и фраг мен-
ти ра но, ре као бих не све о бу хват но и не спо ји во. У игри ни је са мо 
мо је зна че ње већ и сам Ја, је зик ни је са мо ору ђе са ко јим се слу-
жим, он је и оно од че ка сам са здан, па прет по став ка да сам не-
ки „ен ти тет-ка луп“ са ја сним и по сто ја ним ко ор ди на та ма и не ком 
не сум њи вом је дин стве но шћу, па да у во ду. Од сут ност пра вог ме не 
у пред ста вља њу дру ги ма је до пу ње на од сут но шћу ме не у за о кру-
же ном пред ста вља њу са мом се би. Ме ђу тим, ја не мо гу по ни шти ти 
зна ке ни у оно ме што ми слим, ни у оно ме што ми слим о вла сти том 
ми шље њу, чак ни у оно ме што осе ћам, у оно ме што је мо ја ду хов-
ност или ду шев ност, ер го, ја ни ка да не мо гу до сег ну ти или ис ку си-
ти пу но, до кра ја из ве де но, ста па ње са са мим со бом. Од су ство то га 
ти па је дин ства, ме не са са мим со бом, не зна чи да Ја рас по ла жем са 
не ким чи стим зна че њем, ин тен ци ја ма или ис ку ством, не ким virgo
intacta соп ством, ко је је „де фло ри са но“, из ви то пе ре но или за мр-
ља но је зи ком као ин стру ме ном или ме ди ју мом, за то што је је зик 
не за о би ла зан као хра на ко ју је дем, во да ко ју пи јем или ва здух ко ји 

55)  Put nam, H. RenewingPhilosophy. Har vrad Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1992, стр. 108-109.
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ди шем, Ја не мо гу да имам не ко пу ри фи ко ва но зна че ње или ис ку-
ство ingenere, ја сам увек ова ко или она ко, по не кад ин стант, „раз-
бла же на ва ри јан та“ кон цен тра та са мог се бе.

Жак Де ри да је кре а тор и ака дем ски до ста ути цај ног кон-
цеп та де кон струк ци је, ко ји се ре фе ри ра на кон цепт по зи тив не де-
струк ци је Мар ти на Хај де ге ра (Mar tin He i deg ger),56) раз гра ђи ва ња 
чи та вог ни за по гре шних ин тер пре та тив них стра ту ма у ци љу от-
кри ва ња аутен тич ног пој ма бит ка, а за рад исто риј ске усло вље-
но сти ње го вог са да шњег по и ма ња и ре кон струк ци је ње го вог ге-
ну и ни тет ног раз у ме ва ња. Де кон струк ци ју мо же мо да од ре ди мо 
као де мон ти ра ње или раз ла га ње кон цеп ту ал них про тив реч но сти, 
као ра ста вља ње хи је рар хиј ски устро је ног си сте ма ми шље ња, ко-
ји по сле то га мо же би ти по ста вљен уну тар дру га чи јег тек стов ног 
зна че ња, то јест по пут па жљи вог тра же ња апо ри ја, сле пих та ча ка 
или мо ме на та ин тер не про тив реч но сти, где текст не хо ти це от кри-
ва дис хар мо нич ност из ме ђу ре то ри ке и ло ги ке, из ме ђу оно га што 
све сно же ли ре ћи и оно го што је, на су прот то ме, при си љен го во-
ри ти.57) По ред уну тра шњих лин гви стич ких кон тра дик ци ја, де кон-
струк ци ја, да кле, ма ни фе сту је и чи ње ни цу да од ре ђе не ре то рич ке 
фор ме, као што су би нар не су прот но сти из ме ђу су бјек та и објек та, 
по јав но сти и ре ал но сти, ума и те ла, му шкар ца и же не, се бе и дру-
гих или го во ра и пи са ња, во де ка ус по ста вља њу хи је рар хи је вред-
но сти, па је је дан од нај ва жни јих де кон струк ти ви стич ких ци ље ва 
ан га жман на пла ну оспо ра ва ња стра те ги ја укљу че ња и ис кљу че ња, 
про ду ко ва них од стра не спо ме ну тих би нар них су прот но сти. Иде ја 
је да свет пред ста вља текст или не ки раз ме штај ме ђу соб но про жи-
ма ју ћих тек сто ва у стал ном про це су пи са ња и по нов ног пи са ња.58)

Inmediasres, де кон струк ци ја ни је усред сре ђе на на спо соб-
ност је зи ка да ре пре зен ту је ствар ност, већ на спо соб ност је зи ка да 
кон стру и ше ре ал ност, она ни је из вор но упу ће на на ка па ци тет мо-
ћи да огра ни чи де ла ње или прох те ве, ње на кон цеп ту ал на жи жа је 
ка па ци тет мо ћи да кон стру и ше иден ти те те (уну тар хи је рар хиј ски 
по ста вље них ис ку стве них ка те го ри ја и дру штве них струк ту ра) и 
да та ко „ис про во ци ра“ од ре ђе не об ли ке де ла ња или прох те ва. Ра ди 
се, за пра во, о сле де ћим де кон струк ти ви стич ким ка рак те ри сти ка-
ма: (1) не мо гућ но сти да се не ки текст све де на јед ну суп стан ци-
јал ну по ру ку, исти тек сту ал ни пред ло жак се мо же ин тер пре ти ра ти 
на ви ше ле ги тим них на чи на, не по сто ји не ки мо но-суп страт или 
пе три фи ко ва на есен ци ја, са ма ин тер пре та ци ја за ви си од исто риј-

56) Ви ди Хај де гер, М. Битакивријеме. На при јед, За греб, 1988.

57) Nor ris, C. Derida. Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1987, стр. 19.

58) Thi e le, L. P. ThinkingPolitics:PerspectivesinAncient,Modern,andPostmodernPolitical
Theory. op. cit., стр. 78.
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ских да то сти и рас по ре да мо ћи; (2) кри ти ци би нар них опо зи ци ја у 
сми слу да сва ки пол би нар не осе за ви си од оно га дру го га, ра ди се 
о фор ми њи хо ве ин те гри са но сти, где из ме ђу њих по сто ји зна ча јан 
број суп тил них ни јан си, а не са мо не пре мо сти ва раз ли ка и privile-
giumprioritatis јед ног по ла (ка те го ри је, еле мен та и сл.) над дру гим; 
(3) от кло ну пре ма ме та фи зич кој по став ци исто ри је ба зи ра ној на 
ње ној ра ци о нал но сти, ин те ли ги бил но сти, те ле о ло гич но сти, кон-
тро ли са но сти и ка у зал но сти, то јест пре ма “при род но сти” по ли-
тич ки мо ти ви са них исто риј ско-ре кон струк ти ви стич ких на ра ти ва, 
де кон струк ти ви стич ка ге не а ло ги ја људ ске исто ри је по тен ци ра 
кон тин гент ност исто риј ске про дук ци је ње ном де на ту ра ли за ци јом, 
де е сен ци ја ли за ци јом и де ре и фи ка ци јом.

Све прет ход но би би ло по ма ло не до вр ше но, ако се не би по-
ме ну ла Ха на Арент, чи ја се је дин стве ност нај че шће ме ри по себ-
но шћу и у ми шље њу и у, та ко зва ном, „сва ко днев ном, обич ном 
жи во ту“, што је у овом слу ча ју, по ме ни, пре на прег ну та де тер ми-
ни стич ка ди стинк ци ја. Она је, пре, јед на аутен тич на ауто-на ра тив-
на фор ма ци ја, је дан арен тов ски на ра тив ни ал го ри там ан ти-ин стру-
мен та ли стич ког ми шље ња и жи вље ња. Оста вља ју ћи по стра ни то 
им пре сив но про жи ма ње и жи вље ња ко је је ми шље ња и ми шље ња 
ко је је жи вље ње, „осмо зу“ је зи ка ми шље ња и је зи ка жи вље ња, што 
је по се би пост мо дер ни стич ка кон сте ла ци ја parexcellence, мо же мо 
кон ста то ва ти две те ме ко је су за јед нич ке пост мо дер ни зму и ства-
ра лач ком опу су Ха не Арент.59) Као што је то већ ра ни је су ге ри са но, 
за пост мо дер ни стич ку те о ри ју, дру штво је „ви шег“ кон цеп ту ал ног 
ран га од по је дин ца, по је ди нац је дру штве но обе ле жен, од ре ђен 
или ин ста ли ран од са мог ро ђе ња, ње го во ми шље ње, осе ћа ња, уве-
ре ња и из бо ри су дру штве но кон стру и са ни, ак це нат је ста вљен на 
по ве за ност људ ских је дин ки. По ред  прет ход ног, у оп ти ца ју је и 
пост мо дер ни стич ки те мат „не до вољ но сти ра зу ма“, од оне вр сте за 
ко ју су про све ти тељ ски ми сли о ци др жа ли да ће обез бе ди ти свет 
као бо ље ме сто за жи вот у од но су на пре мо дер ну кон сте ла ци ју.

Због то га што се тај ра зум мо же ко ри сти ти као кри те ри јум за 
ди хо то ми ју на ра ци о нал не, „пот пу но људ ске“ је дин ке, и на не ра-
ци о нал не, не зре ле, ди вље, кри ми нал не и/или не ци ви ли зо ва не, „не-
до вољ но људ ске“ је дин ке, за ра зум се мо же ре ћи да је до ми нант но 
ори јен ти сан ка ус по ста вља њу јед ног и је дин стве ног стан дар да за 
од ре ђи ва ње оно га што је „људ ско“, те, као та кав, слу жи за оправ-
да ње трет ма на, за тва ра ња, ка жња ва ња, ис кљу чи ва ња, то јест, оп-
штег од но са пре ма они ма ко ји не ис пу ња ва ју те стан дар де. Иако, 

59) McGo wan, J. HannahArendt:AnIntroduction. Uni ver sity of Min ne so ta Press, Min ne a po lis, 
1998, стр. 36-38.
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да кле, по сто ји еви дент но пре кла па ње са де лом Ха не Арент у ова 
два еле мен та, она, ипак, у пр вом слу ча ју, и по ред то га што сма тра 
да је иден ти тет не што што је нео дво ји во од дру гих и да има сми сла 
са мо он да ка да је у не ком окру же њу, ви со ко по зи ци о ни ра сло бо-
ду и „ра ђа ње“, схва ће но као уво ђе ње но ву ма на сцен ци јом сва ке 
људ ске ин ди ви дуе и као по сле ди це чи на де ла ња. У дру гом слу ча ју, 
она је ви со ко кри тич на пре ма мо дер ни стич кој про јек ци ји про гре-
са, по ко јој је да нас бо ље не го ју че, а су тра бо ље не го да нас, али 
ње на сум њи ча вост пре ма ра зу ма ни је пот пу на, фи ло зо фи ја је и да-
ље не за о би ла зан из вор за фор му ли са ње на чи на жи во та док је „ми-
шље ње“ по зи ци о ни ра но као од су штин ске ва жно сти за чи ње ње до-
брог и пре не бре га ва ње злог. Те жи ште не за до вољ ства Ха не Арент 
са мо дер но шћу се мо же од ре ди ти као не мо гућ ност обез бе ђи ва ња 
аде кват ног по ли тич ког про сто ра за пу ни плу ра ли тет иден ти те та 
ге не ри са них пре ко де ло ва ња са дру ги ма или на су прот ду гих, то 
јест ме ђу дру ги ма. Ер го, за њу мо дер ност пред ста вља по год но тло 
за раз вој то та ли та ри зма услед три про ме не у ста но ви шти ма ко је 
до но си: (1) от ко ло на од де ла ња усме ре ног ка от кри ва њу иден ти те-
та ка еко ном ски на гра ђе ном ра ду; (2) от кло на пре ма ин тен тив ном 
уче ство ва њу у по ли тич ком ка ин те ре со ва њу за дру штве но; и (3) 
оут клон од усред сре ђе но сти на сло бо ду ка удре дре ђе но сти на жи-
вот. То до во ди до ис фор си ра но сти ин дви ду ал ног и за по ста вља ња 
по ли тич ке сфе ре до тач ке ка да је об ли те ра ци ја мо дер но сти ка ко 
по жељ но та ко и из во дљи цо.

Ка да го во ри мо о по ли ти ци нај че шће под ра зу ме ва мо ан га жо-
ва ње, при мар но јав не, мо ћи, со ци јал но, не ну жно ле ги ти ми зо ва ног, 
про пул зив ног мо мен та, ко ји де лу је, то јест ути че, на љу де на на чин 
да стре ме ка од ре ђе ним ци ље ви ма или при хва та ју од ре ђе не нор-
ме као усме ра ва ју ће или уре ђу ју ће фак то ре њи хо вог за јед нич ког 
оп сто ја ња: у игри је на чин или прин цип ње не аку му ла ци је, упра-
жња ва ња и ди стри бу ци је.60) По ли ти ка је ма ни фе ста ци ја упо тре бе 
упра вљач ке мо ћи за рад ре гу ли са ња дру штве не ин тер ак тив но сти 
и ало ка ци је оскуд них ре сур са на ли ни ји за до во ља ва ња од ре ђе них 
по је ди нач но про фи ли са них по тре ба. Ме ђу тим, она се не сво ди са-
мо на ту ди мен зи ју, она је би тан фак тор и у од ре ђи ва њу на чи на на 
осно ву ко га се те по тре бе кре и ра ју и ар ти ку ли шу, те у од ре ђи ва њу 
од но са ко ји их обе ле жа ва ју. По ли ти ка прет хо ди и пре ва зи ла зи рас-
по де лу оскуд них или огра ни че них ре сур са и ре а ли за ци ју ин ди ви-
ду ал них хте ња, јер је ди рект но ин вол ви ра на у фор му ли са ње и раз-
у ме ва ње на ших ре сур са, ин те ре са, од но са и се бе као по јед нна ца. 

60) Thi e le, L. P. ThinkingPolitics:PerspectivesinAncient,Modern,andPostmodernPolitical
Theory. op. cit., стр. 65-99.
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Но се ћа ка рак те ри сти ка ова кве по став ке је мо дер ни стич ки ин ди-
ви ду а ли стич ки кон текст, пре су по ни ра ни по је ди нац као не за ви сни 
ак тер и ауто ном ни мо рал ни агент, чи ји на чин уза јам ног де ло ва ња 
са дру гом по јед ни ци ма и на чин на осно ву ко га се уоб ли ча ва и раз-
ви ја по ли тич ка за јед ни ца у сми слу ре зул та та те му ту ал но сти пред-
ста вља ис тра жи вач ки ну кле ус мо дер не по ли тич ке те о ри је и на у ке. 
Ин ди ви ду а ли стич ко по и ма ње мо ћи три хо том но ку му ли ра око сле-
де ћих про блем ских це ли на:61) (1) при ро де и сте пе на мо ћи са ко јом 
рас по ла жу од ре ђе ни по је дин ци; (2) при ро де по ли тич ких про це са и 
ин сти ту ци ја за ду же них за по де лу и упра вља ње са мо ћи по је ди на-
ца; и (3) мо рал них и ра ци о нал них стан дар да ко је по је ди нац мо ра 
да упра жња ва за рад вр ше ња вла сти или от по ра ис тој.

За оне ли бе ра ле ко ји при хва та ју го ре ски ци ра ни ин ди ви ду а-
ли стич ки кон цепт, те жи шна прет по став ка је пре по ли тич ка по зи ци-
ја ауто ном ног аген та. Ер го, по је дин ци кон сти ту и шу по ли ти ку, а не 
по ли ти ка по је дин це. Та кво ста но ви ште је у су прот но сти са ко му-
ни та ри стич ким прав цем, ко ји фа во ри зу је бит ност об ли ко ва ња или 
кул ти ви са ња ста во ва, вред но сти и по на ша ња чла но ва по ли тич ке 
за јед ни це, у сми слу одр жа ва ња дру штве ног жи во та и по ли тич ког 
дру штва. На че ла ко ја су по ве за на са ин ди ви ду ал ном ауто но ми јом и 
дру штве ним по рет ком се не мо гу тре ти ра ти као аисто риј ске исти-
не, већ као обла сти ко је ди рект но за ви се од ши ре да тог ам би јен та, 
спле та ова квих или она квих исто риј ских и кул тур них окол но сти. 
Та кво по и ма ње по ли ти ке ни је ис кљу чи во ба зи ра но на де ла њу ко је 
је про фи ли са но ре а ли за ци јом по је ди нач них ин те ре са, већ се ти-
че и фор му ли са ња иден ти те та, оно га шта не ко је сте и ка ко би ва 
оно што је сте. У том сми слу, ко му ни та ри стич ка по став ка је слич на 
оно ме што сре ће мо у пост мо дер ни стич кој те о рет ској сфе ри. Ме-
ђу тим, док ко му ни та ри зам оста је за ро бљен у по тен ци ра њу тра ди-
ци о нал них сред ста ва у об ли ко ва њу мо рал них иден ти те та (по пут 
ја ча ња по ро ди це, др жав ног ин тер вен ци о ни зма за рад пот сти ца ња 
кул тур ног и етич ког ис по ља ва ња или по тре бе за по ве ћа њем сте-
пе на дру штве не уре ђе но сти), са иде јом да би по је дин ци тре ба ло 
да бу ду фу зи о ни са ни у до бро ор га ни зо ва ну дру штве ну це ли ну, 
пост мо дер ни стич ки при ступ ста вља ак це нат на ком пе ти тив ну ди-
мен зи ју иден ти те та про ис те клих из дру штве них и по ли тич ких ин-
сти ту ци ја, на раз ли ку и ра зно род ност (сло же них, ви ше слој них и 
ево лу тив них) иден ти те та.

Ло ги ка иден ти те та, ка рак те ри стич на за фи ло зоф ски и те о-
рет ски дис курс ко ји по ри че и по ти ску је ди вер зи тет, је обе ле же на 
про јек ци јом ен ти те та пре ко уни фи ку ју ћег суп стра та, а на уштрб 

61) Ibi dem, стр. 70.
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про це са или ре ла ци је.62) Не по сто ји на чи да се из про сто ра иден-
ти фи ко ва ња оно га што је смо ели ми ни ше чи ње ни ца да то чи ни мо 
пре ко ди стин гви ра ња у од но су на дру ге, сва ко то та ли зо ва ње иден-
ти те та, ње го во ре ду ко ва ње, хе ре ме ти зо ва ње или оклу зо ва ње, ће 
усло ви ти да и дру ге, тим „оси ро ма ше ним“ ука лу пљи ва њем, пер-
ци пи ра мо као све де не, јед но-ди мен зи о нал не или „ма ло крв не“. 
Ер го, за по ли тич ки ра курс ис тра жи вач ки ин те ре сан тан ло кус ни је 
кон ста то ва ње фак та да сви има мо иден ти те те, не го ко ји ће фраг-
мент на ших иден ти те та би ти у пр вом пла ну, ко ји ће би ти по сти-
снут у дру ги план, ка ко на ши иден ти те ти ме та мор фо зи ра ју и ка-
кву ће вр сту од но са фор ми ра ти под ути ца јем ува жа ва ња раз ли ка. 
Мо дер ни стич ка усме ре ње суп су ми ра хо ти мич но ин ди ви ду ал но 
упра жња ва ње мо ћи, по је дин ца схва ће ног као ауто ном ног аген та 
са фик си ра ном при ро дом и ре ла тив но ста бил ним, пер си стент ним 
и сло бод но иза бра ним ин те ре си ма, док пост мо дер на ори јен та ци-
ја прет по ста вља по је ди нач не и ко лек тив не иден ти те те оформ ље не 
про то ком вре ме на уну тар од ре ђе ног дру штве ног кон тек ста и ин те-
ре се про ис те кле из тих иден ти те та.

Не од ба ца ју ћи зна чај струк ту ра ли стич ког „гло ри фи ко ва ња“ 
мо ћи агре ги ра не на ни воу упра вљач ке и еко ном ске ели те, пост мо-
дер ни стич ки ра курс ин си сти ра на то ме да то ни су је ди ни ин сти-
ту ци о нал ни ло ку си ко ји не са мо да ути чу на на ше жи во те већ их 
и уоб ли ча ва ју. На и ме, ра ди се о чи та вој пле ја ди про теј ских дру-
штве них сна га од го вор них за про ду ко ва ње раз ли чи тих иден ти те-
та, о усме ре но сти на дис кур зив не со ци јал не „ал бу ме“ пре то че не у 
оби чај не си сте ме, ко ји про жи ма ју дру штво и ге не ри шу дру штве не 
иден ти те те. Њи хо во про у ча ва ње тре ба би ти ре а ли зо ва но пар ци јал-
но и од о здо-на го ре, пре ко ин ди ви ду ал них прак си, пар ти ку лар них 
ин сти ту ци ја и по је ди нач них до га ђа ја, ко ји су по се би про из во ди 
ти па мо ћи сме ште ног у епи цен тар на ших ис тра жи вач ких на пре-
за ња. На рав но, ни ка да не тре ба пре не брег ну ти, ка ко је то већ екс-
пли цит но и ре че но, да је не ко за себ но ис тра жи вач ко ста ја ли ште, 
та ко ђе, ве ћим де лом ефе кат не ког ти па дру штве не мо ћи. Пост мо-
дер ни стич ко од ба ци ва ње по сто ја ња не ке пе три фи ко ва не су шти не 
ко ја де фи ни ше чо ве чан ство или људ скост, ни ка ко не им пли ци ра 
да чо век мо же да бу де оно што му „пад не на па мет“.63) Иден ти те ти 
сва ка ко ни су уло ге ко је се мо гу ме ња ти као оде ћа на днев ној осно-
ви, већ сло же не ма три це нор ми и же ља, ми шље ња и по на ша ња, 

62) Young, I. M. Justiceand thePoliticsofDifference. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 
1990, стр. 98.

63) Thi e le, L. P. ThinkingPolitics:PerspectivesinAncient,Modern,andPostmodernPolitical
Theory. op. cit., стр. 80.
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за чи је је фор ми ра ње по треб но вре ме ди рект но про пор ци о нал но 
ин те гри са њу у гу сте дру штве не мре же. На тој ли ни ји, пост мо дер-
на усме ре ност ка по ли ти ци прет по ста вља мул ти-ди мен зи о нал ну 
кон струк ци ју иден ти те та, ко је ни је ла ко про ме ни ти. Мул ти-ди мен-
зи о нал ност мо же мо схва ти ти као про дукт ви ше слој ног со ци јал ног 
окру же ња, као чи ње ни цу да смо чла но ви, уче сни ци и су бјек ти раз-
ли чи тих гру па, асо ци ја ци ја, ор га ни за ци ја и од но са ко ји фор ми ра ју 
на ше ста во ве, вред но сти, по на ша ње и, след стве но, са мо ра зу ме ва-
ње.

* 
*   *

Вре ме ко је жи ви мо је по ста ло вре ме ко ме не же ли мо да при-
па да мо, свет ко ји са чи ња ва мо као да ни је свет ко ји при хва та мо, 
ствар ност је по ста ла то ли ко уда ље на од мо дер ни стич ких обе ћа ња 
на прет ка, јед на ко сти, то ле ран ци је, сло бо де и ми ра да за пи та ност о 
то ме шта овај свет је сте ме та мор фо зи ра у „увре дљи ву“ ениг му, ко-
ја у те о рет ском уни вер зу му кул ми ни ра као пер пе ту и ра ње ра ди ка-
ли зо ва них спо ре ња, док на пла ну ствар ног жи во та по ти ску је и из-
ви то пе ру је уни вер зум људ ске ду хов но сти. Ве ћи део оно га што нас 
си стем ски окру жу је или че му си стем ски при па да мо, што нас „ап-
сор бу је“ или „раз два ја“, те оно га у шта ве ру је мо је по ста ло про ви-
зо ри јум, је ди на из ве сност је стал на не из ве сност. Чо век, ка ко то ка-
же Бе не де то Кро че (Be ne det toCro ce), ви ше не ве ру је, по пут ста рих 
Хе ле на, у сре ћу зе маљ ског жи во та, ни ти, по пут хри шћа на, у сре ћу 
оно стра ног жи во та, ни ти по пут де вет на е сто ве ков них оп ти ми стич-
ких фи ло зо фа у срећ ну бу дућ ност homosapiens-a.64) Оста вља ју ћи 
по стра ни не ке ду бље рас пра ве о сре ћи, ре ћи ћу да фраг мен ти ра-
ни чо век ово га тре нут ка ни је „ан ти-еуде мо ни сти чан“, он је ви ше 
би ће рав но ду шно сти, пре ци зни је- не де ли кат не, ба нал не „сре ће 
спли на“, у окви ру ко је је ин ди ви ду а ли стич ки обо је на апо рич ност 
и ам би ва лент ност сре ће ње на је ди на мо гу ћа ег зи стен ци ја. До шло 
се до јед не са свим не у о би ча је не по зи ци је: уко ли ко су са зна ти или 
осе ти ти, то јест не ка ком би на ци ја ду хов но сти и чул но сти, ра ни је, 
би ли пред у слов сре ће, да нас се пр во ре ги стру је сре ћа па се он да 
кре ће ка раз у ме ва њу или осе ћа њу исте. Сре ћа ви ше ни је по тре бан 
ког ни тив ни, етич ки или емо ци о нал ни осло нац, она га са ма про ду-
ку је. Иде ја је да је сре ћа „спо ља“ а не „из ну тра“, да се „тро ши“ а 
не да се „ства ра“, сре ћа се ну ди а не до се же, она је „син те тич ка“ и 
„хе те ро ном на“, а не „аутен тич на“ и „ауто ном на“. Ме ђу тим, и ти-
ме ћу за вр ши ти ову крат ку па рен те зу, она ни ка да не би мо гла да 

64) Пре ма Ku mar, K. FromPost-IndustrialtoPost-ModernSociety:NewTheoriesoftheCon-
temporaryWorld. Blac kwell Pu blis hing, Ox ford, 1995, стр. 90.
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бу де та ква, да ни је по ста ла спек такл се бич не же ље- пост мо дер ни 
„де зи де ри јум“, што је чи ни дру га чи јом од тра ди ци о на ли стич ки са-
кра ли зо ва не ва ри јан те (сре ће вр ло сти и по што ва ња ре да) или мо-
дер ни стич ки ома со вље не ва ри јан те (сре ће уни со не иде је во ди ље).

Исти на је да иш чи та ва ње ве ћег бро ја пост мо дер них де ла под-
ра зу ме ва ка ко зах тев ну фи ло зоф ску еру ди ци ју (у на шем слу ча ју то 
под ра зу ме ва и аде кват ну „пот ко ва ност“ у сфе ри по ли тич ке те о ри-
је) та ко и „ду бин ско“ по ли хи стор ство ingenere. По ред то га, мно ги 
пост мо дер ни стич ки тер ми ни су или пот пу но но ви или су не ка нео-
ло ги стич ка ком би на ци ја по зна тих пој мо ва.65) Та кво ста ње ства ри 
је усме ре но ка апо стро фи ра њу флек си бил но сти и нео д ре ђе но сти 
је зи ка, ко ји са на овим про сто ри ма че сто схва та ју као оправ да ње за 
ма те о ло шки дис курс или дис курс „сци ен ти зо ва ног лу пе та ња“: као 
по кри ће за не зна ње, кон фу зност и не спо соб ност у фор ми ви со ко-
пар ног не ра зу мљи вог на уч ног ми сти ци зам или бе сми сле не ква зи-
на уч не ло го ре јич но сти. Не по сто ји, да кле, је зик ко ји би до кра ја 
од ра жа вао при ро ду и ко ји би, као та кав, био из у зет од до дат них об-
ја шње ња, ту ма че ња и де фи ни са ња, ин вен ци је „но вог је зи ка“ чи ја 
је свр ха об ја шње ње не ког од но сног је зи ка. Фор си ра ње по сто ја ња 
са вре ше ног, не ди ску та бил ног или „ин фа ли би ли тет ног“ је зи ка, чак 
и ка да је ма те ма ти ка у пи та њу, је по зи ти ви стич ка фан та зма го ри ја, 
моћ на ти ра но ид на фан та зма го ри ја ко ја сва ки дру га чи ји при ступ, 
ту га љи во над ме но и са мо у ве ре но, ди фа ми ра и гу ра у дру ги план. 
Пост мо дер ни сти ни ка да ни су твр ди ли да исти не не ма, за њих је 
са мо мно го ва жни је, од ус по ста вља ња од но са из ме ђу исти не и ме-
то да, схва ти ти ка ко ни је дан ме тод ни је вред но сно не у тра лан, то 
јест ре ги стро ва ти за ви сност ме то да од од ре ђе них те о рет ских прет-
по став ки и пер спек ти ва. Ши ре по сма тра но, ра ди се о то ме да не 
по сто ји са мо јед на пот пу но при хва ће на ре ал ност ко ја је из ра же на 
са мо јед ним је зи ком. Не кван ти та тив на упу ће ност пост мо дер ни ста 
на ре ал ност ни је спор на. При то ме, не ре пре зен та ти ви стич ка и не-
по зи ти вистчка те о ри ја зна ња пост мо дер ни зма се не мо же бр ка ти са 
од ри ца њем по сто ја ња би ло ка кве ре ал но сти. Код пост мо дер ни зма 
се за пра во ра ди о по све ћи ва њу пу не кри тич ке па жње на чи ну пу тем 
ко га кул ту ра и дис курс, ко ји су не про бле ма тич но ре ал ни, кон стру-
и шу пред ста ву о све ту, то јест ње го во зна че ње. При то ме, свет ни је 
са мо текст, али сви тек сто ви су све то ви, за о кру же не дру шта ве не 
це ли не оних ко јих пи шу и оних ко ји иш чи та ва ју, те пре ко ко јих 
се вр ши еми си ја и ре цеп ци ја мо ћи. Пост мо дер ни стич ка прег ну ћа 
ни су, да кле, усре дре ђе на на от кри ва ње фун да мен та и усло ва исти-

65) Ви ди Ag ger, B. „Cri ti cal The ory, Poststruc tu ra lism, Post mo der nism: The ir So ci o lo gi cal Re-
le van ce.“ AnnualReviewofSociology, 17, 1991, стр. 105-131.; Ag ger, B. TheVirtualSelf:A
ContemporarySociology. Blac kwell Pu blis hing, Ox ford, 2004.
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не, ве ћа ка от кри ва њу, су про ста вља њу и ра ду про тив по ли тич ких 
из о па че ња на шег вре ме на, то јест ка на чи ни ма упра жња ва ња мо ћи 
за рад дру штве них про ме на.
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DjordjeStojanovic

TrEATISEONpOSTMODErNISM,
SOCIETyANDpOlITICS:

QUAECUMQUEABXDICTAESSENT,
COMMENTITIAESSE

resume
The main research intention of this monographic study is more 

comprehensive understanding of post-modernist discourse and refu-
tation of the most common conceptual misconceptions and critical 
stereotypes associated with it. The first part deals with general episte-
mological and methodological assumptions associated with postmod-
ernism, second part trying to define the basic principles of modernity 
and modernism, while the third part deals with the basic principles of 
post-modernity and postmodernism. Today, for a significant number of 
“theoreticians and practitioners,”of this or that academic orientation 
and rank, there is nothing that would attract so strong, persistent and 
blatant intolerance as is the case with the ideas of postmodernism. The 
intention of this monographic study, therefore, is to identify the focal 
positions of postmodern discourse and, in that process, to demystify 
or amortize all those superficial, ignorant and malicious interpreta-
tions that are associated with definition of postmodernism. This can, 
by changing perspective and by expanding intellectual horizons, con-
tribute to a clearer siting of external and internal Serbian power con-
struct, in which the Serbian state is „caught“ and by which Serbian state 
„hunts“, and complete understanding of the fragmentation of Serbian 
society and identity issues. 
Key words: post mo der nism, mo der nism, iden tity, struc tu ra lism, post-struc tu-

ra lism, En lig hten ment, tra di ti o na lism, di sco ur se, nar ra ti ve.

* Овај рад је примљен 10. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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ТРАНЗИЦИЈАИМОДЕРНИЗАЦИЈА*

Сажетак
У ра ду се из но се ре зул та ти те о риј ско-ем пи риј ског ис тра жи-

ва ња од но са про це са тран зи ци је и мо дер ни за ци је. У ме то до ло шком 
по ступ ку при ме ње на је те о риј ска ана ли за кла сич них схва та ња о 
мо дер ни за ци ји и ње ним вред но сти ма, као и се кун дар на ана ли за 
са др жа ја ем пи риј ских по да та ка о ре зул та ти ма про це са тран зи ци-
је, пре све га на при ме ру Ср би је. Основ на те за ко ја се ис пи ти ва ла 
је сте да је тран зи ци ја, иако спро во ђе на и иде о ло шки обра зла га на 
као мо дер ни за ци ја, за пра во пред ста вља ла ан ти мо дер ни за циј ски, 
нео кон зер ва ти ви стич ки про цес у тран зи ци о ним дру штви ма, што 
се до бро уоча ва у по је ди ним сег мен ти ма дру штве ног кре та ња у 
Ср би ји по сле 2000. Она је ис тра жи ва њем и по твр ђе на.
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, мо дер ни за ци ја, ан ти мо дер ни за ци ја, Ср би ја у 

пр вој де це ни ји XXI ве ка.

ООДРЕЂЕЊУПОЈМОВА

У ве зи са од но сом пој мо ва тран зи ци је и мо дер ни за ци је, а 
што смо ис тра жи ва ли на при ме ру са вре ме не, тран зи ци о не Ср би је, 
по треб но је учи ни ти не ке прет ход не на по ме не.

По јам мо дер ни за ци ја до ла зи од modernus(лат.) ко ји се од V 
ве ка ко ри сти за озна ча ва ње хри шћан ске са да шњо сти у од но су на 
па ган ску про шлост. То је и раз лог да се „мо дер ним“ сма тра оно 

* Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та III 47023 Косово
иМетохијаизмеђунационалногидентитетаиевроинтеграцијако ји фи нан си ра Ми-
ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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што до ла зи са За па да. „У том сми слу, мо дер ни за ци ја се мо же раз-
у ме ти као про цес то ком ко јег не ко не раз ви је но (не-за пад но) дру-
штво по при ма осо би не раз ви је ног (за пад ног) дру штва“1). У ве зи 
с овим мо гу ће је раз ли ко ва ти два сха та ња пој ма мо дер ни за ци је: 
уже, ре дук ци о ни стич ко, ко је се од но си пр вен стве но на на уч ну и 
тех нич ко-тех но ло шку мо дер ни за ци ју, као и мо дер ни за ци ју си сте-
ма здрав стве не за шти те и обра зо ва ња и ши ре, ко је об у хва та мо дер-
на за циј ске про це се у свим сег мен ти ма дру штва (осим већ на ве де-
них и у при вре ди, кул ту ри, др жав ној упра ви итд.), при че му се ти 
про це си не мо ра ју од ви ја ти пот пу но син хро но.  По јам мо дер ни за-
ци је се и у са вре ме но сти упо тре бља ва на За па ду као си но ним за 
уни вер за ли за ци ју за пад них вред но сти. У том сми слу су овај по јам 
ко ри сти ли ра ди пе ри о ди за ци је дру штве ног раз вит ка и ти по ло ги за-
ци је дру шта ва за пад ни ауто ри раз ли ку ју ћи ин ду стриј ска (мо дер на) 
и тра ди ци о нал на дру штва (нпр. Ги денс)2), од но сно ин ду стриј ска 
(мо дер на), пре ин ду стриј ска и се љач ка дру штва (нпр. Ман драс)3). 
Да кле, во до дел ни ца за од ре ђи ва ње пој ма мо дер ног су ин ду стриј-
ске и бур жо а ске ре во лу ци је, а оне су до ла зи ле са За па да. „Ка ко 
се та мо раз ви јао на њи ма за сно ван тип ка пи та ли стич ког дру штва 
(ко ји је, тре ба уочи ти, ево лу и рао од ли бе рал ног до гло бал ног), ка ко 
су иде је фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је за па ли ле европ ску ре во-
лу ци о нар ну искру и сво јом сна гом се ши ри ле ка Ис то ку, ства ра ју-
ћи др жа ве-на ци је, ова кво схва та ње пој ма мо дер ни за ци је је ра зу-
мљи во. Крат ко ре че но: про ме не су, у по след њих не ко ли ко ве ко ва, 
сти за ле са За па да“4). У том сми слу и Ги денс по твр ђу је да је овај 
про цес „за пад ни про јект“5). По је ди ни ауто ри, по пут Мар ти не ли ја, 
сма тра ју зна чај ним да укла жу на то да „пре по зна ти гло ба ли зу ју ће 
обе леж је мо дер ни за ци је не зна чу усво ји ти евро цен трич ни при ступ 
већ, на про тив, пре по зна ти ка ко јед но знач ност про це са, та ко и спе-
ци фич ност раз ли чи тих то ко ва пре ма и кроз мо дер ну“6). Исти аутор 

1) Сло бо дан Ан то нић, „Мо дер ни за ци ја“.У  Социолошкиречник (уре ди ли  А. Ми ми ца, М. 
Бог да но вић) За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2007, стр. 330

2) Ен то ни Ги денс, Социологија. ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 46-60

3) Ан ри Ман драс, Основи социологије. ЦИД, Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца, 2001, 
стр. 127-146

4) Урош Шу ва ко вић, „По ли ти ка Ср би је на рас пе цу из ме ђу ре тра ди ци о на ли за ци је и мо дер-
ни за ци је“. У Традиција,модернизација,идентитети:местотрадицијеимодерниза-
цијеуразлицитимконцепцијамаистратегијамаразвојаземаљаутранзицији(ед. М. 
Бо жић, Љ. Ми тро вић, Г. Сто јић), Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу-Цен тар 
за со ци о ло шка ис тра зи ва ња, Ниш, 2011, стр. 128

5) Ен то ни Ги денс, Последицемодерности. „Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998, стр. 166

6) Ал бер то Мар ти не ли, Мо дер ни зам: про цес мо дер ни за ци је. ЦИД, Под го ри ца, 2010, стр. 
20
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ука зу је на ин тер ак ци ју мо дер ни за ци ја у раз ли чи тим дру штви ма, 
на уза јам но деј ство ра зних дру штве них струк ту ра и кул ту ра, из че-
га сле ди као ре зул тат плу ра ли зам мо де ла мо дер ни за ци је и со ци о-
ди на ми ке са вре ме ног дру штва, али уз на гла ша ва ње да овај мо дел 
„ну жно ап стра ху је бо гат ство и ра зно вр сност кон крет них дру штве-
них по ре да ка“7).

Ко је су ка рак те ри сти ке оног дру штва ко је се, уоби ча је но у 
дру штве ним на у ка ма, сма тра ло „мо дер ним“? Ако под ра зу ме ва мо 
да овај по јам у се бе оба ве зно укљу чу је на уч ни и тех нич ко-тех но-
ло шки на пре дак, он да су то још и: гра ђан ска и по ли тич ка пра ва, 
„све тост“ при ват ног вла сни штва, тр жи шна при вре да и ин ду стри-
ја ли за ци ја, ор га ни за ци ја си сте ма вла сти на ба зи ње не по де ле, не-
по вре ди вост по ли тич ких пра ва и сло бо да,  начелa ин ди ви ду а ли зма 
и ра ци о на ли зма, ла ич ке др жа ве,  у европ ским окви ри ма по сто ја ње 
др жа ва-на ци ја и у окви ру њих ус по ста вље них на ци о нал них кул-
тур них иден ти те та. Овом по пи су би тре ба ло, ме ђу тим, до да ти и 
не ке ка рак те ри сти ке ко је се ре зул тат раз во ја со ци ја ли зма у по је-
ди ним др жа ва ма то ком XX ве ка, и то пре све га, раз ви је ну па ле-
ту со ци јал но-еко ном ских пра ва8), али и ко лек тив на тзв. „пра ва со-
ли дар но сти“ или „пра ва тре ће ге не ра ци је“ (нпр. пра во на здра ву 
жи вот ну сре ди ну, пра во на мир, пра во на раз вој итд)9). Или, ка ко 
то утвр ђу је Жи во јин Ђу рић „европ ски мо дел мо дер ни за ци је“ се 
оства ру је као: „кон со ли до ва на на ци о нал на др жа ва, за га ран то ва на 
гра ђан ска пра ва ко ја шти те жи вот и сло бо ду, при зна та де мо крат ска 
по ли тич ка пра ва и раз ви је на по зи тив на пра ва со ци јал не др жа ве. 
Све ово зна чи да те мељ раз ли чи тих про це са мо дер ни за ци је по ли-
тич ких ин сти ту ци ја прет по ста вља по сто ја ње др жа ве и ста бил них 
по ли тич ких ин сти ту ци ја. за то рас пра ва о мо дер ни за ци ји срп ског 
дру штва на по чет ку XXI ве ка исто вре ме но зна чи и пи та ње де фи-
ни са ња срп ске др жавн сти“.10)

Пре ма на шем схва та њу, мо дер ни за ци ја озна ча ва сва ко по-
бољ ша ње би ло гло бал ног дру штва би ло ње го вог јед ног сег мен та 
ко је је за сно ва но на уна пре ђе њу про из вод них сна га, што по сле-
дич но до во ди и до ино ва ци ја у обла сти дру штве не над град ње. При 
че му је, на рав но, мо дер ни за ци ја увек адап та ци ја си сте ма или ње-

7) Исто

8) Ова пра ва ни је при зна ла као људ ска Аме ри ка, ко ја је због њи хо вог увр шће ња и од би ла 
да пот пи ше Уни вер зал но по ве љу о људ ским пра ви ма.

9) Ви ди Ми лан Па у но вић, Бо рис Кри во ка пић, Ива на Кр стић, Основимеђународнихљуд-
скихправа. Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град, 2007, стр. 20

10) Жи во јин Ђу рић, „Мо дер ни за ци ја и пи та ње на ци о нал не др жа ве“, Политичка ревија, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2003, стр. 62
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го вог де ла на но ве иза зо ве, ко ја је мо гу ћа све док се не ис цр пу 
све мо гућ но сти ко је пру жа ју по сто је ћи про из вод ни од но си. Ква-
ли та тив на про ме на дру штве ног си сте ма ни је мо дер ни за ци ја, већ 
на ста нак но вог си сте ма, ко ји је за сно ван на дру гим (дру га чи јим) 
про из вод ним од но си ма. Да кле, по што се мо дер ни за ци ја оства ру је 
уну тар по сто је ћих про из вод них од но са, од но сно ти па вла сни штва 
као њи хо вог „прав ног из ра за“ [Маркс], са свим је ја сно да је она 
мо гу ћа у усло ви ма и при ват не и др жав не и дру штве не сво ји не11), 
по го то во ка да се ра ди о тех нич ко-тех но ло шкој мо дер ни за ци ји. Ово 
ни ка ко не зна чи да оне кла сне сна ге и сна ге на ко ји ма по чи ва вла-
да ју ћи си стем свет ских од но са, на ро чи то у гло ба ли зи ра ју ћем до бу, 
не ће по ку ша ти и не на сто је да ис ко ри сте мо дер ни за циј ске про це се 
и за оства ри ва ње дру гих ин те ре са, пре све га оних хе ге мо ни стич-
ких и им пе ри јал них, да мо дер ни за ци ји као гло ба ли за циј ској од-
ли ци „при да ју“ и иде о ло шку, гло ба ли стич ку ком по нен ту, јед на ко 
она ко као што су у свр ху оства ри ва ња та квих ин те ре са спрем ни 
да ис ко ри сте и тра ди ци о на ли за ци ју и кон зер ва ти ви за ци ју12), при 
че му на гла ша ва мо да кон зер ва ти ви за ци ју као дру штве ни про цес, 
за раз ли ку од мо дер ни за ци је, ни ка ко не мо же мо да под ве де мо под 
„вред но сно по зи тив но прег ну ће“. На про тив.

Мо дер ни за ци ја је, по пра ви лу, фак тор убр за ња дру штве ног 
про гре са. Ме ђу тим, ова два пој ма су бит но раз ли чи та. Нај пре, про-
грес ис кљу чу је вре мен ску ди мен зи ју. М. Илић ис прав но на гла ша-
ва да „не мо ра све оно што је но ви је са мим тим да бу де и про гре-
сив ни је“, ука зу ју ћи да је про грес за пра во ак си о ло шка ка те го ри ја 
и да је ње го ва „нај ви ша вред ност са др жа на у ху ма ни зо ва њу љу ди 

11) Не са мо да не би би ло на уч но, већ би и у ла ич ком сми слу би ло па ра док сал но, лет Ју ри-
ја Га га ри на око Зе мље или оспо со бља ва ње ор би тал не ста ни це „Мир“ за по лу го ди шњи 
жи вот чо ве ка у све ми ру, не сма тра ти по сле ди цом тех но ло шке мо дер ни за ци је, без об-
зи ра на по сто ја ње др жав не сво ји не у СССР-у, као што би би ло не ис прав но сма тра ти 
да ни је ре зул тат мо дер ни за ци је ера ди ка ци ја variolavera-ена чи та вој Пла не ти, на ко јој 
су у то вре ме би ти са ла дру штва са ве о ма раз ли чи тим сво јин ским од но си ма. Ко нач но, 
мо дер ни за ци ја про из вод них сна га у са вре ме ној Ки ни, уз очу ва ње др жав не сво ји не и 
по сте пе но уво ђе ње при ват не, успе шна прак са са спро во ђе њем иде је Денг Сја о пин га 
„јед на зе мља-два си сте ма“, при вред ни си стем Ја па на ко ји ува жа ва тра ди ци о нал не вред-
но сти и ко лек тив ни кул тур ни обра зац ове зе мље,  све то и број ни дру ги при ме ри го во ре 
у при лог те зи да се мо дер ни за ци ја мо ра по сма тра ти као вред но сно по зи тив но прег ну ће 
ко је је по сле ди ца еман ци па тор ских иде ја и ино ва тив них и хе у ри стич ких на по ра.

12) Нај бо љи при мер за ово је тзв. „арап ско про ле ће“. У тим  зе мља ма по сле ди ца је кле ри-
ка ли за ци ја дру штва и спо ља под стак нут гра ђан ски (пле мен ски) рат, нпр. у слу ча је ви ма 
Ли би је и Си ри је, што се ни ка ко не мо же сма тра ти мо др ни за ци јом.  Убо ји тим бом ба ма 
Ли би ја, са аутен тич ним по ли тич ким си сте мом, вра ће на је на зна чај но ни жи но во дру-
штве ног раз во ја, од оно га у вре ме пу ков ни ка Га да фи ја. Слич но се по ку ша ва из ве сти и 
са Си ри јом.
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и све сна жни јем раз ви ја њу људ ске сло бо де“13). С тим у ве зи је и 
дру га, бит на ка рак те ри сти ка ко ја са чи ња ва пој мов ну ди стинк ци-
ју из ме ђу про гре са и мо дер ни за ци је. Мо дер ни за ци ја, за сно ва на 
на раз во ју дру штве них сна га, у усло ви ма си сте ма ко ме је основ-
на свр ха про фит  ко ји је сто га, као циљ-вред ност, „из над љу ди“14) 
во ди к на стан ку „ри зич ног дру штва“15). Ка ко то из гле да у прак си, 
мо же мо ви де ти пра те ћи ре зул та те тех но ло шке мо дер ни за ци је Ја-
па на кроз по сле ди це ну кле ар не ка та стро фе у Фу ку ши ми 2011. или 
че тврт ве ка ра ни је у СССР-у због ха ва ри је на ну кле ар ној цен тра ли 
у Чер но би љу. Да кле, не што што из гле да као на пре дак за сно ван на 
мо дер ни за ци ји (про из вод ња тзв. чи сте енер ги је у ну кле ар ним цен-
тра ла ма), мо же се пре тво ри ти у ве ли ки со ци јал ни ре грес16), чак и 
у пла не тар ним раз ме ра ма и то не са мо у обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не. То за пра во по твр ђу је Бе ко ву те зу о то ме да „свет ви ше не 
мо же да кон тро ли ше опа сно сти ко је про из во ди мо дèр на, тач ни је 
да је ве ро ва ње да мо дер но дру штво на вод но мо же да кон тро ли-
ше опа сно сти ко је про из во ди не ста ло не због про пу ста и по ра за 
мо дèр не, не го због ње них по бе да. Про ме на кли ме при ме ра ра ди 
је сте про из вод успе шне ин ду стри ја ли за ци је, ко ја си сте мат ски за-
не ма ру је сво је по сле ди це по при ро ду и чо ве ка“17) (Бек, 2011: 23). 
Уоста лом, по ста ви мо се би вр ло про сто пи та ње, на ко је мо же мо да 
од го во ри мо на осно ву вла сти тог ис ку ства: мо же ли се ко ри шће ње 
оси ро ма ше ног ура ни ју ма за про из вод њу „мо дер ног“ оруж ја са ве-
ћом и про ду же ном убој ном мо ћи и са де ва сти ра ју ћим деј ством по 
жи вот ну сре ди ну, ко јим је бом бар до ва на Ју го сла ви ја 1999. сма тра-
ти дру штве ним про гре сом?18). Из све га ово га, тре ба из ву ћи за кљу-
чак да мо дер ни за ци ја мо же и ко ри сти ти и ште ти ти дру штве ном 
про гре су, а шта ће се од то га де си ти за ви си нај ви ше од то га а) ко је 

13) Ми лош Илић, Социологијакултуреиуметности. На уч на књи га, Бе о град, 1991, стр. 21, 
19

14) Но ам Чом ски, Профитизнадљуди:неолиберализамиглобалнипоредак. Све то ви, Но ви 
Сад, 1999.

15) Ур лих Бек, Ризично друштво: у сусрет новој модерни. „Фи лиш Ви шњић“, Бе о град, 
2001.

16) Урош Шу ва ко вић, Дар ко На дић, „„Кли мат ске про ме не - гло бал ни узро ци, гло бал не по-
сле ди це, гло бал но ре ше ње“, Ecologica, На уч но-струч но дру штво за за шти ту жи вот не 
сре ди не Eco lo gi ca, Бе о град, бр. 70/2013, стр. 301-304

17) Ур лих Бек, Светскоризичнодруштво:употразизаизгубљеномсигурношћу.Ака дем ска 
књи га, Но ви Сад, 2011, стр. 23

18) Ви ди Урош Шу ва ко вић, „Свет у про ме на ма: по ли тич ко на си ље и гло бал на еко ло шка 
кри за“.Ecologica,На уч но-струч но дру штво за за шти ту жи вот не сре ди не Eco lo gi ca, Бе-
о град, 55/2009, стр. 468-475; Дар ко На дић,Урош Шу ва ко вић, „По ли ти ка и би о ди вер зи-
тет“. Ecologica,На уч но-струч но дру штво за за шти ту жи вот не сре ди не Eco lo gi ca, Бе о-
град,бр. 59/2010, стр. 457-462
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су оп ште при хва ће не вред но сти у кон крет ном дру штву и б) од дру-
штве не спо соб но сти упра вља ња мо дер ни за циј ским про це сом. 

ШТАЈЕМОДЕРНИЗАТОРСКОУТРАНЗИЦИЈИ?

Има ју ћи на уму прет ход но из не то, тре ба да раз мо три мо од-
нос про це са мо дер ни за ци је и про це са тран зи ци је, при че му тран-
зи ци јом сма тра мо про цес пре ла ска из со ци ја ли стич ког и нео ли-
бе рал но ка пи та ли стич ко дру штво. Пи та ње ко је се пр во по ста вља 
је сте да ли је тран зи ци ја ну жно, са ма по се би, мо дер ни зо ва ла ова 
дру штва ко ја се у со ци о ло шкој и по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри че-
сто на зи вјау и „тран зци о ним“? Због че га би на пу шта ње со ци ја ли-
стич ког мо де ла раз во ја би ло ну жно мо дер ни за тор ски про цес? Да-
кле, на ша по ла зна хи по те за је да тран зи ци ја ни је ну жно но си лац 
мо дер ни за циј ске сна ге. На при ме ру Ср би је ми ће мо на сто ја ти да 
до ка же мо да је про цес тран зи ци је пред ста вљао ан ти мо дер ни за циј-
ски про цес, што ће мо у на став ку тек ста ар гу мен то ва ти.

Ср би ја је би ла зе мља са спе ци фич ним пу тем у со ци ја ли зам 
- со ци ја ли стич ким са мо у пра вља њем. Тај је си стем зна чио да рад-
ни ци у пред у зе ћи ма од лу чу ју о по сло ви ма пред у зе ћа, укљу чу ју ћи 
и та ква пи та ња као што су рас по де ла до би ти пред у зе ћа, из бор ди-
рек то ра итд. Сва та пред у зе ћа су на гло при ва ти зо ва на у пе ри о ду 
2002-2008. го ди на. Чи та ва срп ска при вре да је пре ма по да ци ма Ре-
пу блич ке аген ци је за при ва ти за ци ју рас про да та за не то из нос од 
1,8 ми ли јар ди евра19). Со ци јал но-еко ном ски са вет Ре пу бли ке Ср-
би је кон ста то вао је но вем бра 2011. да је чак 74,41% за по сле них 
у дру штве ном сек то ру из гу би ло по сао „а да при том ни је реч о 
по ра сту про дук тив но сти, већ о га ше њу мно гих про из вод них по-
го на“20). При ва ти за ци ја је вр ше на „ра ди при ва ти за ци је“, а не ра ди 
ра ста про дук тив но сти до ко га би до ве ла ула га ња у мо дер ни за ци ју 
тех но ло ги ја и про из вод них ка па ци те та. У на ве де ној ана ли зи се ја-
сно за кљу чу је да при ва ти за ци ја „ни је до не ла оче ки ва ни еко ном ски 
раст на ба зи уна пре ђи ва ња ефи ка сно сти по сло ва ња, већ сво је вр-
сну пре ра спо де лу имо ви не и еко ном ске мо ћи“21). По што се ин ду-
стри ја ли за ци ја сма тра јед ном од глав них ка рак те ри сти ка про це са 

19) Ре пу блич ка аген ци ја за при ва ти за ци ју, Резултати приватизације у Србији 2002-
2008. Бе о град, 2008. http://www.priv.rs/upload/do cu ment/ap_re zul tat_pri va ti za ci je.pdf , 
20/07/2013

20) Со ци јал но-еко ном ски са вет Ре пу бли ке Ср би је, ЕфектиприватизацијеуСрбији. Бе о-
град, но вем бар 2011, стр. 85. http://www.so ci jal no e ko nom ski sa vet.rs/doc/efek ti pri va ti za ci-
je u sr.pdf  , 20/07/2013

21) Исто, стр. 86
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мо дер ни за ци је, ова кав ис ход при ва ти за ци је из ве сно ни је до при нео 
мо дер ни за ци ји срп ског дру штва, већ на про тив - ње го вој (ре)тра-
ди ци о на ли за ци ји упра во због то га што је за по сле ди цу имао и де-
ин ду стри ја ли за ци ју. „Де сет го ди на по сле про ме на, у Ср би ји не ма 
ни шта од но вих тех но ло ги ја, а из вр ше на је ра ди кал на де ин ду стри-
ја ли за ци ја зе мље, ра зо ре на је и уни ште на ње на при вре да, из вр ше-
на је пе ри фе ри за ци ја дру штва и кул ту ре“22). До ду ше, ус по ста вље ни 
су при ват на сво ји на и тр жи шна при вре да као по сту ла ти мо дер но-
сти. Ме ђу тим, и по ред то га при ва ти за ци ја се ни је мо гла сма тра ти 
мо дер ни за циј ским про це сом, за то што је би ла иде о ло шки, нео ли-
бе рал но мо ти ви са на. Два су раз ло га због ко јих је, пре ма на шем 
на ла зу, до шло до ова квих по сле ди ца: пр ви је да се при ва ти за ци јом 
у Ср би ји и ни је же ле ло вр ше ње мо дер ни за ци је при вред ног сег мен-
та, већ баш су прот но - пад ин ду стриј ске про из вод ње и га ше ње и 
оних пред у зе ћа ко ја су би ла успе шна и као дру штве но вла сни штво, 
а што је омо гу ћи ло пре тва ра ње Ср би је у сло бод но тр жи ште на ко-
ме ће до ми ни ра ти ино стра не ком па ни је. За то су пред у зе ћа у Ср би-
ји про да та чак ис под књи го вод стве не вред но сти њи хо ве имо ви не, 
и то ве ли ким де лом до ма ћим тај ку ни ма, што све ука зу је да је она 
има ла и ком пра дор ски ка рак тер23); дру ги раз лог је у то ме што и она 
пред у зе ћа ко ја су успе шно при ва ти зо ва на и ко ја по ку ша ва ју да се 
ба ве од ре ђе ном про из вод њом у ве ли кој ме ри то чи не са тех но ло-
ги ја ма ко је су за о ста ле за ви ше тех но ло шких ге не ра ци ја, ко је се у 
ЕУ не мо гу ви ше ко ри сти ти, па се про да ју пред у зе ћи ма у Ср би ји. 
За о ста ле тех но ло ги је, као и чи ње ни ца да у ор га ни за ци о ној струк-
ту ри пред у зе ћа још увек ни је до шло до раз два ја ња вла снич ких и 
упра вљач ких функ ци ја, већ су оне и да ље об је ди ње не као у ли бе-
рал ном ка пи та ли зму, ја сно ука зу ју на ан ти мо дер ни за циј ски тренд 
у Ср би ји. Јер и ка пи та ли зам се то ком ви ше од два ве ка раз ви јао 
и до шао до спо зна је о раз дво је но сти вла снич ких и ме на џер ских 
функ ци ја, по што је тех нич ко-тех но ло шки раз вој зах те вао спе ци-
ја ли стич ка зна ња за упра вља ње са вре ме ним тех но ло ги ја ма. Свест 
о то ме у Ср би ју још ни је про др ла. Ово ме још тре ба при до да ти да 
и оно ма ло ин ду стриј ске про из вод ње, са о бра ћај и услу ге ко је се у 
Ср би ји оба вља ју не во де ни ка квог ра чу на о аспек ту за га ђе ња жи-
вот не сре ди не, по сле дич ног иза зи ва ња кли мат ских про ме на итд. 
због ко ри шће ња за ста ре лих тех но ло ги ја, као и да не по сто ји ни ка-
ква си стем ска ак тив ност дру штва у прав цу раз во ја еко ло шке све-

22) Љу би ша Р. Ми тро вић, Увртлогутранзиције. Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни-
шу, Ниш, 2012, стр. 126

23) Ве ра Вра ту ша, „Ели те у пост со ци ја ли зму, или ком пра дор ска бур жо а зи ја у про це су ре-
ста у ра ци је пе ри фер ног ка пи та ли зма“, Националниинтерес, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, бр. 3/2010, стр. 51-80
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сти24), што је све ан ти мо дер ни за циј ски тренд ти пич ног тран зи ци-
о ног дру штва25). 

Чи ње ни ца је да су у Ср би ји про кла мо ва ни на че ло вла да ви не 
пра ва, по де ле вла сти и га ран то ва на сва по ли тич ка пра ва, укљу чу-
ју ћи сло бо ду го во ра, штам пе, плу ра ли стич ког по ли тич ког и син ди-
кал ног ор га ни зо ва ња и сл. Из ве сно је да ово пред ста вља еле мент 
мо дер ни за ци је. Ме ђу тим, у прак си се и он пре тво рио у крај њост: 
уме сто да се га ран ту ју по ли тич ке сло бо де на ни воу раз во ја са вре-
ме ног дру штва, а ко је зна че и де мо но по ли за ци ју по ли тич ких пар-
ти ја као фак то ра по ли тич ке мо ћи, у Ср би ји је ус по ста вље на пар-
тиј ска др жа ва26). По ли тич ке пар ти је су за ве ле свој мо но пол на свим 
ни во и ма од лу чи ва ња и у свим обла сти ма27), а од кла сич них ка на ла 
со ци јал не по кре тљи вост онај ко ји обез бе ђу је нај бр жу про ход ност 
(п)остао је - по ли тич ки28). Сло бо да ме ди ја је огра ни че на ко ли чи ном 
ре кла ма ко је у њи ма об ја вљу ју др жав ни ор га ни или ве ли ке ком па-
ни је, о че му опет од лу чу ју по ли тич ке пар ти је. Ко нач но, тај ку ни се 
ја вља ју и као вла сни ци по је ди них ме ди ја, што су опет фор мал но 
по ста ли на зах тев по ли тич ких пар ти ја и од ре кли се вла сни штва ка-

24) Чи ње ни ца да ни ко од за ду же них про јек та на та ауто-пу та пре ма Чач ку (ко ри дор Е-11) ни-
је при ме тио да се на са мој ње го вој тра си, код ме ста Са ви нац у оп шти ни Гор њи Ми ла но-
вац, на ла зи храст стар 600 го ди на и да је, ка да су ра до ви ста ли не по сред но пред њи ме, 
из би ла по ле ми ка у ве зи с тим да ли храст тре ба по се ћи ка ко би ту да про шао ауто-пут, 
за ко ју иде ју су се за ла га ли и нај ви ши др жав ни функ ци о не ри, или тре ба из на ћи ре ше ње 
да га ауто-пут за о би ђе ка да га пла не ри већ ни су уне ли у сво је на цр те иако се не по ме ра 
шест ве ко ва са истог ме ста, ја сно све до чи о не до стат ку еко ло шке све сти у на шем дру-
штву али о о ин сти ту ци о нал ном не ра зу ме ва њу ових про бле ма. 

25) Ис тра жи ва ња све до че да не ра зу ме ва ње за про бле ме за га ђе ња жи вот не сре ди не, озбиљ-
не про бле ме ко је иза зи ва ју кли мат ске про бле ме не пер ци пи ра ју ни ста нов ни ци др гих 
тран зи ци о них зе ма ља. Та ко нпр. јед но ис тра жи ва ње спро ве де но у Пољ ској све до чи о 
то ме да По ља ци сма тра ју да је то про блем „не где дру го“, а не и код њих, не схва та-
ју ћи гло бал ни ка рак тер кли мат ских про ме на, што су ауто ри ис тра жи ва ња при па са ли 
дру штве ној нео д го вор ни сти ме ди ја.Ви ди Ma ria Świ at ki e wicz-Моśny, Alek san dra Wag ner, 
“Lo wer CO2  Emis sion? We Can`t Af ford That! So cial Awa re ness Of The Po les On The Su-
bject Of Cli ma tic Chan ges In The Con text Of Press Di sco ur se On CO2  Emis sion”. In Social
RelationsInTurbulentTimes, Ab stract bo ok of the 10th Con fe ren ce of Euro pean So ci o lo gi cal 
As so ci a tion (ESA), Ge ne va, 7-10th Sep tem bre 2011, p. 276

26) Урош Шу ва ко вић, „Пар тиј ска др жа ва: мо гућ но сти ње ног на стан ка и раз во ја на при ме ру 
са вре ме не Ср би је“, Теме, Уни вер зи тет у Ни шу, Ниш. бр. 2/2009

27) О свим пи та њи ма од лу ке до но се пар тиј ске оли гар хи је: од за по шља ва ња на обич ном, 
про сеч ном пла ће ном рад ном ме сту до то га да по сла ни ци мо ра ју у скуп шти ни да гла са ју 
у скла ду са на ло гом пар тиј ског вођ ства или им сле ди - сме на. Сам ми ни стар по ли ци је у 
Ђин ђи ће вој вла ди, Ду шан Ми хај ло вић, је у сво јим ме мо а ри ма об ја вио ка ко је из ве шта је 
о ра ду по ли ци је под но сио ру ко вод ству вла да ју ће пар тиј ске ко а ли ци је - Пред сед ни штву 
ДОС-а.

28) Урош Шу ва ко вић, „Со ци јал на про ход ност кроз тзв. кла сич не ка на ле дру штве не по кре-
тљи во сти на при ме ру са вре ме не Ср би је“, у Променеудруштвенојструктуриипокре-
тљивости(прир. Ду шан Ма рин ко вић, Ср ђан Шљу кић). Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду, Од сек за со ци о ло ги ју, Но ви Сад, 2012, стр. 172-173



УрошВ.Шуваковић Транзицијаимодернизација

65

да су се у Ср би ји 2012. про ме ни ле пар ти је на вла сти, што је до ве ло 
и до га ше ња не ких од њих.29) Упра во ова ква си ту а ци ја ука зу је да се 
ра ди о при ви ду сло бо де штам пе, а за пра во о ње ној кон тро ли пу тем 
нов ца ко јим се она из др жа ва, а не кроз про да ју ти ра жа. 

И у обла сти прав не си гур но сти је до шло до ре гре си је. У по-
ли циј ској ак ци ји на зва ној „Са бља“, ко ја је из ве де на 2003. на кон 
уби ства пре ми је ра Ђин ђи ћа, иако је Вла да зва нич но као уче сни ке 
у за ве ри озна чи ла че тр де се так љу ди, ухап ше но је чак 12000 љу-
ди, од ко јих је осу ђе но ма ње од 50. Тек је ин тер вен ци јом за пад них 
зе ма ља до шло до за у ста вља ња ма сов не ре пре си је, ко ја је има ла и 
од ли ке по ли тич ке ре пре си је.

Осим на ве де ног, а од ве ли ког зна ча ја за уоча ва ње ан ти мо дер-
ни за циј ског трен да, је чи ње ни ца да је у Ср би ји по сле 2000. до шло 
до на ру шав ња на че ла по де ле вла сти. Су прот но Уста ву из 2006. ко-
ји та ко не што ни је до пу штао, из вр шен је ре и збор свих су ди ја и јав-
них ту жи ла ца у Ре пу бли ци, ко јом при ли ком је ви ше од 800 су ди ја 
и пре ко 200 јав них ту жи ла ца оста ло без по сла. По кри те ри ју ми ма 
ко ји ни су би ли тран спа рент ни и ко ји су омо гу ћа ва ли су бјек тив ност 
оних ко ји су до но си ли од лу ке. Је дан од њих је био „до стој ност за 
вр ше ње су диј ске функ ци је“, али је он та ко ши ро ко био схва ћен и 
при ме њи ван, да је прин цип „мо рал но-по ли тич ке по доб но сти“ из 
пе ри о да Ти то ве Ју го сла ви је био зна чај но де фи ни са ни ји. У ствар-
но сти, Ви со ки са вет суд ства и Др жав но ве ће ту жи ла ца би ра ли су 
на су диј ске и ту жи лач ке функ ци је оне кан ди да те ко ји су се сма-
тра ли по доб ним пре ма кри те ри ју ми ма функ ци о не ра Де мо крат ске 
стран ке. Ако се то ме још до да за ви сност суд ске ад ми ни стра ци је од 
из вр шне вла сти и не по сто ја ње не за ви сног пра во суд ног бу џе та, ја-
сно је да је на че ло по де ле вла сти на ру ше но и то у ко рист пре све га 
из вр шне, а у ма њој ме ри и за ко но дав не вла сти30). При том, јед но од 
глав них мо дер ни за тор ских на че ла је вла да ви на пра ва, ко је је, ка ко 
смо већ по ка за ло уру ше но ус по ста вље њем пар тиј ске др жа ве у Ср-
би ји. По ве же мо ли ту чи ње ни цу са по дат ком да у овом тре нут ку 

29) При ме ри но во сад ског „Днев ни ка“, бе о град ских „По ли ти ке“, „Ве чер њих но во сти“ и 
„Прес са“ ово нај бо ље илу стру ју. Иза при ва ти за ци ја ових ме ди ја ста ја ли су тај ку ни ко ји 
су ку пи ли ве ћин ске па ке те њи хо вих ак ци ја на тра же ње, у про те клих 12 го ди на вла да-
ју ће, Де мо крат ске стран ке. Оно га тре нут ка ка да се је дан од нај ве ћих тај ку на у Ср би ји 
Ми ро слав Ми шко вић, по ву као из вла снич ког уде ла ли ста „Пресс“ он је уга шен због 
ду го ва, што по ка зу је и да ни је по сто јао еко ном ски, већ ис кљу чи во по ли тич ки ин те рес 
за ње го вим по сто ја њем. „Днев ник“, „По ли ти ку“ и „Ве чер ње но во сти“ ку пио је ша бач ки 
би зни смен вла сник фир ме „Фар ма ком“ Ми ро слав Бо ги ће вић.

30)  До овог за кључ ка су у окви ру свог из ве шта ја до шли и екс пер ти ко је је ан га жо вао Са вет 
Евро пе. Ви ди СаветЕвропе-Генералнисекретаријат-Генералнидиректоратзаљуд-
скаправаиправнапитања,ПројекатПодршкареформиправосуђауСрбијиусветлу
стандардаСаветаЕвропе - завршниизвештај,19. ав густ 2010 http://www.coe.org.rs/
RE PO SI TORY/1931_ko nac ni_iz ve staj-_fin.pdf, 20/07/2013
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11,5 хи ља да гра ђа на Ср би је ту жи сво ју др жа ву пред Европ ским 
су дом за људ ска пра ва у Стар збу ру, по што пред су до ви ма сво је зе-
мље ни је мо гло да до би је прав ну за шти ту и за до во ље ње31), он да се 
са мо мо же утвр ди ти да су и ова мо дер ни за тор ска на че ла у тран зи-
ци о ној Ср би ји по ни ште на.

Устав Ср би је из 1990. од ре ђи вао је као но си о ца су ве ре но-
сти „гра ђа не“, док Устав из 2006. као но си о ца су ве ре но сти од ре-
ђу је „срп ски на род и све гра ђа не“. Да кле, ова од ред ба до не та у 
2006. по чи ва на ко лек ти ви стич кој кон цеп ци ји су ве ре ни те те та, за 
раз ли ку од оне из 1990. ко ја је за сно ва на на ин ди ви ду а ли стич кој, 
те се пре ма то ме она прет ход на мо же сма тра ти као мо дер ни ја.На 
кон цеп ци ји гра ђан ског су ве ре ни те та као „нај ко рект ни јој од ред би 
о но си о цу су ве ро но сти“ ин си сти ра и Р. Мар ко вић: „По себ ну ва-
жност ова кве од ред бе има ју у ви ше на ци о нал ним за јед ни ца ма...
Њи ма се до след но спро во ди по ла зно устав но на че ло о јед на ко сти 
гра ђа на и кон цеп ци ји гра ђан ске др жа ве. На ци о нал ни кри те ри јум 
за уче шће у вр ше њу вла сти, ко ји је био је дан од глав них узро ка се-
це си је у дру гој Ју го сла ви ји, за ме њу је се гра ђан ским кри те ри ју мом, 
чи ме се ства ра ју усло ви да се на ци о нал не по себ но сти из ра жа ва ју 
у обла сти кул ту ре, ре ли ги је, тра ди ци је и оби ча ја, а ни по што у по-
ли тич кој обла сти у ко јој су сви би ра чи као но си о ци би рач ког пра ва 
јед на ки“32).

Пи та ње ре кле ри ка ли за ци је дру штва и ра ста уло ге цр кве у 
по ли тич ком жи во ту је је да но од кључ них ин ди ка то ра утвр ђи ва ња 
над моћ но сти ан ти мо дер ни за циј ског про це са у не кој др жа ви. Ла-
ич ка др жа ва, као те ко ви на фран цу ске бру жо а ске ре во лу ци је, је сте 
мо дел мо дер не др жа ве. Ако је у по след њој де це ни ји XX ве ка сту-
па ње цр кве на дру штве ну сце ну у свим тран зи ци о ним дру штви ма 
мо гло да се ту ма чи ње ном ви ше де це ниј ском из оп ште но шћу под 
при ти ском зва нич ног ате и зма, он да ње на уло га у пр вој де це ни ји 
XXI ве ка по ка зу је да је она сте кла, ла ич кој, се ку лар ној др жа ви, не-
при ме рен ути цај на до но ше ње по ли тич ких од лу ка и, чак на ор га-
ни за ци ју на чи на жи во та у по је ди ним кра је ви ма Ср би је. Ре зул та ти 
ем пи риј ских ис тра жи ва ња и по ка зу ју нај ве ће по ве ре ње од свих 
дру штве них ин сти ту ци ја, ка ко оп ште по пу ла ци је, та ко и ње них де-
ло ва (нпр. сту де на та) ,у цр кву33). При том, ми не оспо ра ва мо пра во 

31) Пре ма из ја ви Сла во љу ба Ца ри ћа, за ступ ни ка Ср би је пред овим су дом. http://www.e-no-
vi ne.com/sr bi ja/ve sti/88019-Pro tiv-Sr bi je-11000-tu bi-Stra zbu ru.html , 20/07/2013

32) Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције. ИП „Ју сти ни јан“, Бе о град, 
2003, стр, 190-191 

33) Ви ди Ја сми на Пе тро вић, „Вред но сни ста во ви сту де на та: ре ли ги о зност, про со ци јал ни 
ста во ви и од нос пре ма бу дућ но сти“, ГодишњакСрпскеакадемијеобразовањаза2010,
САО, Бе о град, 2011; Ја сми на Пе тро вић, Урош Шу ва ко вић, „Ре ли ги о зност, кон фе си о-
нал на дис тан ца и ме сто вер ске при пад но сти у струк ту ри иден ти те та сту де на та уни-
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цр кве да има свој на че лан став о зна чај ним дру штве ним про це си-
ма, на ро чи то на ци о нал ним по пут ре ша ва ња про бле ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји или по ло жа ја срп ског на ро да ко ји је остао да жи ви ван 
гра ни ца Ср би је, по шту ју ћи чи ње ни цу о ње ној зна чај ној уло зи у 
очу ва њу на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та и на род не тра ди ци-
је.

По ку шај ре ви зи је исто ри је та ко ђе је по ка за тељ на ра ста ња 
кон зер ва ти ви зма. Иако је исто риј ски по у зда но утвр ђе на чи ње ни-
ца да се на тлу не ка да шње Ју го сла ви је про тив стра ног оку па то ра 
у II свет ском ра ту бо рио пар ти зан ски на род но о сло бо ди лач ки по-
крет, ко ји је имао ја сан ан ти фа ши стич ки пред знак, у пр вој де це-
ни ји овог ве ка се тај факт же ли ре ви ди ра ти. Ко рак то ме у при лог 
је сте за го ва ра ње иде је о „два ан ти фа ши стич ка по кре та у Ср би ји“: 
пар ти зан ском и чет нич ком, што је ре зул ти ла ло и до но ше њем За ко-
на, у вре ме пр ве Вла де Во ји сла ва Ко шту ни це, ко јим су пра ва при-
пад ни ка оба по кре та из јед на че на34). Очи глед на по сле ди ца ова квог 
пре кра ја ња исто ри је на ме ђу на род ном пла ну је од су ство по зи ва 
срп ским зва нич ни ци ма да при су ству ју тра ди ци о нал ној де ве то мај-
ској вој ној па ра ди у Мо ски ви ко ја се сва ке го ди не ор ган зу је по вом 
Да на по бе де над фа ши змом.

Не спор но је да је у са вре ме ном до бу за ла га ње за ре ста у ра-
ци ју мо нар хи је, у зе мља ма ко је су већ ви ше де це ни ја ре пу бли ке по 
об ли ку уре ђе ње, по ка за те љем нео кон зер ва ти ви зма. Чи ње ни ца је да 
у Ср би ји пре тен дент на пре сто ко ри сти за сво је по тре бе не ка да-
шњи кра љев ски двор ко ји се фи нан си ра из др жав ног бу џе та знат-
ним сред стви ма као спо ем ник кул ту ре, да је пре тен дент на пре сто 
увр штен у зва нич ни др жав ни про то кол на свим ма ни фе ста ци ја ма 
од на ци о нал ног зна ча ја, ја сно пред ста вља је дан од ин ди ка то ра ан-
ти мо дер ни за циј ских про це са. На не ки на чин се до во ди у пи та ње и 
сам об лик др жав ног уре ђе ња, из ја ва ма да се о мо нар хи ји у Ср би-
ји као те ми мо же раз го ва ра ти при ли ком до но ше ња но вог уста ва35), 

вер зи те та у Ко сов ској Ми тро ви ци“, у Националниидентитетирелигија(прир. Зо ран 
Ми ло ше вић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013.

34) На осно ву тог за ко на на ста вље ни су зах те ви за ре ха би ли та ци јом Дра же Ми хај ло ви ћа, 
што је на не ки на чин и учи ње но обе ле жа ва њем ме ста на ко ме је на вод но „стре љан“, 
а ком чи ну су при су ство ва ли и пред став ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко ја је и обра-
зо ва ла ко ми си ју ко ја је „утвр ди ла“ ме сто по гу бље ња. Иако до суд ске рех ба ли та ци је, 
као ни у слу ча ју Ми хај ло ви ћа, ни је до шло, об ја вљи ва њем књи ге „100 нај зна ме ни ти јих 
Ср ба“, ме ђу ко је је увр штен и Ми лан Не дић, пред сед ник срп ске ма ри о нет ске вла де под 
не мач ком оку па ци јом, је про цес ње го ве дру штве не ре ха би ли та ци је за по чет. Суд ски је 
рех би ли то ван и кнез Па вле (Ка ра ђор ђе вић), кнез-на ме сник ко ји је одо брио при сту па ње 
Кра ље ви не Ју го сла ви је „Трој ном пак ту“ 1941. го ди не.

35) Иви ца Да чић, „Ни смо про да ли Ко со во“, Радио-телевизија Србије, 29. април 2013. 
http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/Po li ti ka/1315196/Da%C4%8Di%C4%87%3A+Ni-
smo+pro da li+Ko so vo.html
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при че му јав ном њењ ска ис тра жи ва ња ак ци о на ли стич ки де лу ју у 
прав цу ре ста у ра ци је36).  

Ства ра ње на ци о нал них др жа ва на тлу за пад нох Бал ка на, до 
ко га је до шло раз би ја њем со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, те шко се 
мо же сма тра ти мо дер ни за циј ским про це сом. На про тив, јед на за-
јед ни ца ко ја је по чи ва ла на иде ју мул ти кул ту рал но сти и на ци о нал-
не рав но прав но сти, раз би је на је у кр ва вом гра ђан ском ра ту, у ко ме 
је до шло до еска ла ци је на си ља, зло чи на, шо ви ни зма итд37). Да кле 
и сам на чин де кон струк ци је со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је је био ан-
ти мо дер ни за циј ски и ан ти ци ви ли за циј ски, јер је за сно ван на ра ту 
као сред ству за оства ре ње тог ци ља. Ако се по гле да ре зул тат тог 
про це са, 20 го ди на на кон што је Ју го сла ви ја пре ста ла да по сто ји, 
ви ди се да је ство ре но шест одво је них, у сва ком пол ге ду (по ли тич-
ком, еко ном ском, кул тур ном, вој ном) за ви сних дру шта ва, чи ји је 
са мо стал ни иден ти тет у ве ли кој ме ри угро жен38). При том, про цес 
раз би ја ња Ју го сла ви је се на ста вља кроз про цес дро бље ња Ср би је и 
по ку шај оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је кроз уни ла те рал но про гла ше-
ње ње го ве тзв. не за ви сно сти, што и да нас пред ста вља нај ве ћи ри-
зик за из би ја ње но вих су ко ба на Бал ка ну39). Да кле, иако је на ста нак 
на ци о нал них др жа ва у XIX ве ку сва ка ко био мо дер ни за циј ски про-
цес, раз би ја ње ви ше на ци о нал них др жа ва кра јем XX ве ка40) и њи-
хо ва де о ба на но во фор ми ра не на ци о нал не др жа ве, а на ро чи то ако 
је то из ве де но кроз гра ђан ски рат, по ли тич ким на си љем уоп ште, 
не мо же се тре ти ра ти као мо дер ни за циј ски, већ на про тив као ре-
тро гра дан, ан ти мо дер ни за циј ски про цес. У том сми слу је исти ни та 
и из ја ва пред сед ни ка Пу ти на ко ји је утвр дио да је рас пад СССР-а 
био „нај ве ћа ге о по ли тич ка ка та стро фа ве ка“41). 

36) Та ко пре ма ан кет ном ис пи ти ва њу до са да не по зна те аген ци је SAS In te li džens из Бе о гра-
да, ре ла тив на ве ћи на гра ђа на сма тра до бром иде јом уво ђе ње пар ла мен тар не мо нар хи је 
у Ср би ји (39,7%), то ме се од луч но про ти ви 32,3%, док 27,4% о то ме не ма став, пре но си 
Данас, Бе о град, 9. мај 2013. http://www.da nas.rs/da na srs/dru stvo/sr bi_ze le_mo nar hi ju.55.
html?news_id=260459 , 20/07/2013

37) Урош Шу ва ко вић, „„Раз би ја ње Ју го сла ви је и нео ко ло ни јал ни по ло жај но во на ста лих др-
жа ва бив шег ју го сло вен ског про сто ра“, у РазбијањеЈугославије (прир. Жи во јин Ђу рић, 
Ми лош Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић). Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.

38) Ра дош Смиљ ко вић, „Мо рал но-еко ном ска кри за бур жо а ске ре ста у ра ци је у Ср би ји и од-
го вор ност ели та мо ћи“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,бр. 
2/2011

39) Su va ko vic, Uros, Ste va no vic, Ob rad, „Self-Proc la ma tion of So-Cal led In de pen den ce of Re-
pu blic of Ko so vo and Ac ti ons of In ter na ti o nal Com mu nity in This Re gard - Key Pro blem of 
Re gi o nal Sa fety in So uth-East Euro pe“. In Проблеминанационалнатаимеждународна-
тасигурност, том 3 (ур. Ви хрен Бу зов). ИВИС, Ве ли ко Тър но во, 2012

40) У пи та њу су ви ше на ци о нал не со ци ја ли стич ке фе де ра ци је: ЧССР, СССР и СФРЈ.

41) „Пу тин осу дио рас пад СССР“, Преглед 26. април 2005. http://www.pre gled.com/me-
men to.php?id_na sta vak=7224&tmpl=me men to_na sta vak_tmpl&te ku ca_stra na=1279&na-
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Па ле та со ци јал но-еко ном ских пра ва је у свим ре ал-со ци ја-
ли стич ким зе мља ма би ла при лич но раз ви је на, иако се у прак си од 
њих од сту па ло. До ду ше, у не јед на кој ме ри од зе мље до зе мље. Ка-
да је о Ју го сла ви ји реч, она су би ла ши ро ко про кла мо ва на, али и 
ши ро ко спро во ђе на: од пра ва на рад, за шти ту на ра ду, пра ва на 
бес плат но обра зо ва ње од основ ног до уни вер зи ет ског, на оп шту 
здрав стве ну за шти ту свих, на пен зиј ско оси гу ра ње, на га ран то ва-
ни го ди шњи, не дељ ни и днев ни од мор, на пла ће ни пре ко вре ме ни 
рад, до пра ва на стан итд. Иако ће, на рав но, кри ти ча ри ре ћи ка ко 
ово по след ње пра во на стан ни су сви оства ри ли, а сви је су пла ћа ли 
до при нос, чи ње ни ца је да је ви ше од ми ли он и шестсто хи ља да по-
ро ди ца у Ср би ји до би ло дру штве не ста но ве и по том их от ку пи ло, 
што је би ла и нај све о бу хват ни ја при ва ти за ци ја ко ја је, у нај ве ћој 
ме ри, би ла за сно ва на на прин ци пи ма со ци јал не прав де. Да кле, шта 
је тран зи ци ја у по гле ду со ци јал но-еко ном ских пра ва мо дер ни зо ва-
ла? Ни шта, она их је углав ном уки ну ла. Нај о чи ти ји про цес ан ти мо-
дер ни за циј ских про це са у Ср би ји се и од ви ја у по гле ду ре дук ци је 
људ ских пра ва ис кљу чи во на гра ђан ска и по ли тич ка, уз уки да ње 
свих со ци јал но-еко ном ских пра ва. Не ка да шња ју го сло вен ска кон-
цеп ци ја са мо у пра вља ња ко ја је, по ши ри ни и све о бу хват но сти, пре-
ва зи ла зи ла та ко ђе мо дер ну, со ци јал де мо крат ску, кон цеп ци ју рад-
нич ке пар ти ци па ци је, ши ро ко при ме њи ва ну у за пад но е вроп ским 
зе мља ма, да нас је пот пу но на пу ште на. Ус по ста вљен је кла си чан 
на јам ни од нос, онај из ли бе рал не фа зе раз во ја ка пи та ли зма. Рад-
ни ци ма се, вр ло че сто, и не упла ћу је рад ни стаж и здрав стве но и 
пен зи о но оси гу ра ње, што др жа ва то ле ри ше под из го во ром „по мо-
ћи при вре ди“. Пра во на син ди кал но ор га ни зо ва ње ни је до во ђе но у 
пи та ње, али су син ди ка ти по де ље ни и, ве о ма че сто, уме сто да шти-
те пра ва за по сле них, шти те ин те ре се по сло дав ца. При том у оним 
пред у зе ћи ма ко ја су при ва ти зо ва на, сма њен је број пот пи са них 
ко лек тив них уго вор из ме ђу по сло дав ца и ре пре зен та тив них син-
ди ка та за 20% у од но су на пе ри од пре при ва ти за ци је42). Исто вре-
ме но са тим, све га 17,26% при ват них пред у зе ћа ре дов но ис пла ћу је 
за ра де, уз исто вре ме ну ис пла ту по ре за и до при но са за пен зи о но и 
здрав стве но оси гу ра ње. Оства ри ва ње пра ва из обла сти здрав стве-
ног оси гу ра ња је оте жа но не до вољ ним пу ње њем фон до ва, а иста је 
си ту а ци ја и са пра ви ма из обла сти пен зи о ног оси гу ра ња – пен зи је 

slov=Pu tin%20osu dio%20ras pad%20SSSR

42) У све га 57,6% при ват них пред у зе ћа пот пи сан је ко лек тив ни уго вор из ме ђу по сло дав ца 
и ре пре зен та тив ног син ди ка та,  а у при ват ним пред у зе ћи ма у ко ји ма  је пот пи сан он је у 
25% слу ча је ва не по вољ ни ји за рад ни ке од прет ход но ва же ћег пре не го што је из вр ше на 
при ва ти за ци ја. Ви ди Со ци јал но-еко ном ски са вет Ре пу бли ке Ср би је, Ефектипривати-
зацијеуСрбији.Бе о град, но вем бар 2011, стр. 83-84 http://www.so ci jal no e ko nom ski sa vet.
rs/doc/efek ti pri va ti za ci je u sr.pdf  ,20/07/2013
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ни су ра сле две го ди не, а ни во на ко ме су за мр зну те је два да про-
сеч ном пен зи о не ру омо гу ћу је пре жи вља ва ње. Ка да се то ме до да 
зва ни чан по да так о 25,0% не за по сле ног рад но ак тив ног ста нов ни-
штва у 2013.43) и бли зу 700 хи ља да оних ко ји жи ве ис под гра ни-
це си ро ма штва44), о еви дент ном огром но со ци јал ном ра сло ја ва њу 
и прак тич ном не стан ку сред ње кла се, сли ка о то ме ка ко из гле да 
мо дер на у Ср би ји је пот пу на. Она ви ше не ра ди, не го што ра ди, 
ин ду стриј ски ка па ци те ти ко ји су би ли но си о ци при вред ног раз во-
ја су за ка тан че ни, до ма ће бан ке уки ну те, а Ср би ја је пре тво ре на у 
тр жи ште за ино стра ну ро бу сла бог ква ли те та, што је све до ве ло и 
до ра ста спољ њег ду га на пре ко 33,8 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра 
у 2009. го ди ни45). Глав на бри га љу ди је ка ко да са чу ва ју сво је рад но 
ме сто, да обез бе де ег зи стен ци ју се би и соп стве ној по ро ди ци. Они 
не по ка зу ју бри гу за дру ге и не по ка зу ју са њи ма со ли дар ност, што 
све има за по сле ди цу за тво ре не фа бри ке, сла бе син ди ка те и ве ли-
ки број от пу ште них рад ни ка. Реч ју: пре дин ду стриј ско дру штво. 
Пре ма на ла зи ма Ве ре Вра ту ше слич на си ту а ци ја је и у при вре да ма 
„дру гих дру шта ва ко ја су би ла, по пут сло ве нач ког дру штва, нај-
у спе шни ја пре ма па рам те ри ма `пост-со ци ја ли стич ке транзиције`, 
та ко ђе за па ла у кри зу ве ли ког ду га, не за по сле но сти и оси ро ма ше-
ња, за јед но са при вре да ма ко ја су пре ма ни фе сто ва ња си стем ске 
кри зе при ка зи ва не као узор ни мо де ли `пионира модернизације` на 
ко ја се тре ба угле да ти у дру штви ма `закаснеле модернизације`“46). 
Она на гла ша ва да се ова кав ре зул тат је ди но и мо гао оче ки ва ти од 
тран зи ци је ко ја во ди у ре ста у ра ци ју ка пи та ли зма и ко ја до во ди 
до „на глог по ра ста екс трем них не јед на ко сти  из ме ђу дру штве них 
кла са и ет нич ко-на ци о нал но-кон фе си о нал но-те ри то ри јал но струк-
ту ри са них ге о граф ских ре ги о на, до де ин ду стри ја ли за ци је до ма ће 
при вре де и ње ног пре тва ра ња у (по лу)ко ло ни јал ни из вор јев ти них 
си ро ви на, рад не сна ге и тр жи ште за ви шко ве ро ба ко је не мо гу да 
се про да ју у цен тру си сте ма свет ске ка пи та ли стич ке при вре де“47). 

Тран зи ци ја се при ме њу је у сфе ри обра зо ва ња кроз тзв. „бо-
лоњ ски про цес“, што је обра зла га но по треб ном ре фор ме срп ског 

43) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Актуелнипоказатељи. http://we brzs.stat.gov.rs/
Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=2 ,20/07/2013

44)  „Ис под гра ни це си ро ма штва 700 хи ља да љу ди“, Радио-телевизијаСрбије, 17. ок то бар 
2012. http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1193512/Is pod+gra ni ce+ 
si ro ma%C5%A1tva+700.000+lju di.html , 20/07/2013

45) Свет ска бан ка,Уку пан спољ њи дуг, http://se arch.wor ldbank.org/da ta?qterm=to tal%ex ter-
nal%20debt&lan gu a ge=EN&os=10 ,20/07/2013

46) Ве ра Вра ту ша, Транзиција-одаклеикуда? Пр ви део. Чи го ја штам па; Ин сти тут за со ци-
о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2012, 
стр.  267

47) Исто
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обра зов ног си сте ма, и уоп ште си сте ма европ ске зо не обра зо ва ња 
и њи хо вом мо дер ни за ци јом и пред ста вља еле мент ши рег гло ба-
ли за циј ског про це са.  „Бо лоњ ски про цес има по ли тич ки ка рак тер 
и пред ста вља про жи ма ње по ли тич ке и кул тур не гло ба ли за ци је са 
на гла ше ним ути ца јем ци ље ва по ли тич ке гло ба ли за ци је“48). Исти 
аутор да ље ука зу је на то да су ни вои обра зо ва ња ус по ста вље ни 
„у ко рист ин те ре са по сло да ва ца раз ви је них европ ских зе ма ља, без 
ма ло, или ни ма ло, во ђе ња ра чу на о ди дак тич ким аспек ти ма обра-
зов ног про це са“49) . За пра во, „бо лоњ ски про цес“ пред ста вља по-
ку шај уни фи ка ци је обра зо ва ња ви со ко ква ли фи ко ва не рад не сна ге 
у скла ду са по тре ба ма нео ли бе рал не еко но ми је за пад но е вроп ских 
др жа ва, ко мер ци ја ли за ци је ви со ког школ ства и као та кав је „су-
про тан ин те ре си ма по је ди них др жа ва и во ди на ру ша ва њу сми сла 
и за да та ка уни вер зи тет ског обра зо ва ња“50). При че му тре ба на гла-
си ти и то да, иако се од ви ја на европ ском кон ти нен ту, „бо љоњ ски 
про цес „мно го ви ше пред ста вља аме рич ке, а не из вор но европ ске 
вред но сти“51). Ја сно је да ова ре фор ма за пра во пред ста вља нео ко-
ло ни јал ни по ход у свр ху обез бе ђи ва ња јев ти не, а ви со ко ква ли фи-
ко ва не рад не сна ге по треб не за пад ним ком па ни ја ма, а ти ме ујед но 
и ан ти мо дер ни за циј ски про цес, и то из нај ма ње два раз ло га: а) ко-
ло ни ја ли зам је увек во дио пр вен стве но мо дер ни за ци ји ме тро по ла 
за сно ва ној на екс пло а та ци ји ко ло ни ја и б) шко ло ва ње пре ма тзв. 
бо лоњ ском си сте му про из во ди ви со ко о бра зо ва ну рад ну сна гу ко-
ја се учи из вр ше њу сло же них за да та ка на сво јим бу ду ћим рад ним 
ме сти ма, али не и кри тич ком ми шље њу, „бес по штед ној кри ти ци 
по сто је ћег“, због че га ће зе мље ко је су при хва ти ле овај про цес у 
до глед ној бу дућ но сти оста ти без ху ма ни стич ке ин те ли ген ци је спо-
соб не да кри тич ки усме ра ва дру штве не то ко ве.

TРАНЗИЦИЈАКАО
АНТИМОДЕРНИЗАЦИЈСКИПРОЦЕС

На осно ву све га, мо же се ја сно за кљу чи ти да про цес тран-
зи ци је не но си са со бом мо дер ни за циј ске сна ге и под сти ца је, већ 
су штин ски бу ди кон зер ва ти ви зам на мно гим дру штве ним по љи ма. 

48) Да ни ло Ж. Мар ко вић,  Глобализацијаивисокошколскообразовање. Уни вер зи тет у Ни-
шу; Др жав ни уни вер зи тет у Но вом па за ру, Ниш-Но ви Па зар, 2008, стр. 190

49) Исто, стр. 191

50) Исто, 201

51) Урош Шу ва ко вић, „На ци о нал но вас пи та ње - пут усва ја ња и гло бал них и на ци о нал них 
вред но сти“, у Могућностнационалногваспитањаувремеглобализације(ур. Сун чи ца 
Де нић). Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу, Вра ње, 2010, стр. 139
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При све му то ме, као што тех нич ко-тех но ло шка мо дер ни за ци ја мо-
же да су штин ски угро жа ва дру штве ни про грес, јед на ко је та ко и 
ре кон зер ва ти ви за ци ја дру штва опа сна по ње гов оп ста нак. Дру штво 
ни ка ко не сме да по чи ва ис кљу чи во на тра ди ци о на ли зму, на око-
шта лим и дав но пре ва зи ђе ним вред но сти ма, већ на про гре сив ном 
схва та њу тра ди ци је као очу ва ња су штин ских на род них вред но сти, 
ка рак те ри сти ка, на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, уз мо дер ни-
за ци ју ко ја је нео п ход на ка ко би тај на род истин ски на пре до вао. 
По треб но је ус по ста ви ти мо дер ни за тор ско схва та ње тра ди ци је и 
тра ди циј ско схва та ње мо дер ни за ци је. На жа лост, сна ге ко је су би-
ле но си о ци тран зи ци је из вр ше не у Ср би ји по сле 2000. ни су ово 
ус пе ле да раз у ме ју. По сле ди ца је на ста нак „дру штва пе ри фер ног 
ка пи та ли зма“52), Ср би је у ко јој је на сце ни „ре гре сив ни ка пи та ли-
зам“53), зе мље у ко јој, иако су тран зи ци о ни про це си у то ку, а не ки 
од њих по пут при ва ти за ци је и окон ча ни, мо дер ни за ци ја нај ве ћим 
де лом ни је ни за по че та. За то и мо же мо да за кљу чи мо са по твр дом 
на ше по ла зне те зе о то ме да је тран зи ци ја, бар на на чин ка ко је 
спро ве де на у Ср би ји, у су шти ни ан ти мо дер ни за циј ски про цес.    
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UrosV.Suvakovic

TRANSITIONANDMODERNIZATION

Resume
On ba sis of everything, it can be cle arly con clu ded that the pro-

cess of tran si tion do es not bring with it self for ces of mo der ni za tion and 
sti mu li, but es sen ti ally aro u se con ser va tism at many so cial fi elds. At all 
that, li ke tec hni cal-tec hno lo gi cal mo der ni za tion may en dan ger so cial 
pro gress, re con ser va tion of one so ci ety may bring the sa me dan ger for 
the sur vi val of the so ci ety. The so ci ety must not rest only on tra di ti o-
na lism, on os si fied and long ago sur pas sed va lu es, but on pro gres si ve 
com pre hen sion of tra di tion as pre ser va tion of the es sen tial na ti o nal va-
lu es, cha rac te ri stics, na ti o nal and cul tu ral iden tity, with mo der ni za tion 
that is ne ces sary for the real pro gress of that so ci ety. The re fo re, mo dern 
com pre hen sion of tra di tion and tra di ti o nal com pre hen sion of mo der-
ni za tion are the an swer to the qu e sti on con cer ning the re la tion bet we-
en the se ide as. Un for tu na tely, the for ces that we re the be a rers of the 
tran si tion per for med in Ser bia af ter the year 2000 did not ma na ge to 
un der stand this. The con se qu en ce is esta blis hing of the “so ci ety of the 
pe rip he ral ca pi ta lism”, Ser bia in which the “re gres si ve ca pi ta lism” is 
on the sce ne, the sta te in which mo der ni za tion has not even star ted yet, 
alt ho ugh the tran si ti o nal pro ces ses are in pro gress and so me of them, 
li ke the pri va ti za tion, ha ve been al ready fi nis hed. That is why we can 
con clu de with con fir ma tion of our star ting the sis that the tran si tion is in 
its es sen ce an an ti-mo der ni za tion pro cess, at le ast re gar ding the man ner 
of its im ple men ta tion in Ser bia.
Key words: tran si tion, mo der ni za tion, an ti-mo dern pro cess, Ser bia in the first 

de ca de of the 21st cen tury.

* Овај рад је примљен 24. април 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције а 04. септембра 2013. године.





УДК 338(497.11):339.92

Оригинални  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 3/2013.

год. 20. vol. 41.
стр. 77-100.

77

СнежанаГрк
Институтдруштвенихнаука,Београд

СРБИЈАУСЕНЦИНОВОГСВЕТСКОГ
ЕКОНОМСКОГПОРЕТКА*

Сажетак
У ово ме ра ду се ана ли зи ра ју ин те гра ци о ни про це си, не са мо 

због ре ги о нал не по ве за но сти ме ђу др жа ва ма, већ због то га што ти 
про це си има ју сво је ве ли ке еко ном ске пред но сти. Та ко ђе, ана ли-
зи ра ју се ве ли ке струк тур не не јед на ко сти гло бал не еко но ми је ко је 
су до ве ле до ду бо ког ја за из ме ђу бо га тих и ису ви ше си ро ма шних, 
ка ко по је ди на ца та ко и др жа ва.

Из са да шње ви зу ре на де лу су но ве раз вој не еко ном ске и фи-
нан сиј ске по ли ти ке ко је би тре ба ле да убла же пу ко ти не еко ном-
ских си сте ма иза зва них фи нан сиј ском кри зом. Од ме ра ва ју се сна-
ге из ме ђу За па да и Ис то ка. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Евро па 
су у струк ту рал ној тран зи ци ји. Ки на је у за гр ља ју Ру си је. Ли де ри 
но ве ар хи тек ту ре свет ског еко ном ског по рет ка по ста ју САД-ЕУ 
и чла ни це гру па ци је BRICS (Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја, Ки на, Ју жна 
Афри ка). У од ме ра ва њу сна га ве ли ких еко ном ских игра ча на ге о-
е ко ном ској сце ни, нај ве ћа еко ном ска си ла на све ту ипак ће би ти 
“Evro-Amerika”.

По ли тич ке иде је ко је про мо ви ше ак ту ел на власт у Ср би ји 
по ку ша ва ју ћи да при до би је и За пад и Ис ток “љу ља ју” зе мљу ма ло 
де сно ма ло ле во. Хо ће пре ма Евро пи, а и пре ма Ру си ји. На ко јим 
свет ским еко ном ским ко ор ди на та ма ће се Ср би ја за и ста за др жа ти 
– оста је да се ви ди. Тре нут но је она у сен ци но вог свет ског еко ном-
ског по рет ка.
Кључ не ре чи: ин те гра ци о ни про це си, струк тур не не јед на ко сти гло бал-

не еко но ми је, но ви свет ски по ре дак, Сје ди ње не Аме рич ке 

* Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтегрцијеСрбијеу
светскетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни 
број 179038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је.
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Др жа ве – Европ ска уни ја (САД-ЕУ), BRICS(Бра зил, Ру си-
ја, Ин ди ја, Ки на, Ју жна Афри ка), Ср би ја у сен ци. 

ИНТЕГРАЦИОНИПРОЦЕСКАОНЕМИНОВНОСТ

Ин те гра ци је др жа ва Ста рог кон ти нен та у Европ ску уни ју су 
не ми нов не. Не са мо због ре ги о нал не по ве за но сти ме ђу др жа ва ма 
у Евро пи, већ због то га што је Европ ска уни ја нај ве ћи ми ро вин-
ски про је кат до са да ко ји има сво је ве ли ке  пред но сти. Члан ство 
у Европ ској уни ји пру жа пу но мо гућ но сти за по је ди нач ну др жа ву 
и за ње не гра ђа не. По зи тив но у европскoм ин те гра циј ском про-
це су је сте не ста нак гра ни ца из ме ђу др жа ва чла ни ца и ства ра ња 
уну тра шњег тр жи шта Европ ске уни је као под руч ја на ко је ме гра-
ђа ни мо гу по сло ва ти, тр го ва ти, сло бод но пу то ва ти, сло бод но се 
на ста њи ва ти где год же ле, ра ди ти и сту ди ра ти го то во без ика квих 
огра ни че ња уну тар ЕУ. Да кле, члан ство у ЕУ је при ли ка да др жа ва 
бу де део нај ве ћег је дин стве ног тр жи шта на све ту, а што да је мо гућ-
но сти да по слов ни сек тор али и гра ђа ни има ју не сме тан при ступ 
то ме тр жи шту. Раз у ме се, то је дво смер ни пра вац кре та ња. Љу ди 
из јед не чла ни це мо гу не сме та но од ла зи ти и ку по ва ти у дру гим 
ЕУ зе мља ма и од бр ну то. Члан ство у ЕУ је на ро чи то до бро за мла-
де љу де. Мла ди се мо гу еду ко ва ти и за по шља ва ти где за же ле без 
огра ни че ња. 

Да је члан ство за и ста до бро нај бо љи при мер пру жа ју зе мље 
по пут Аустри је, Сло вач ке или Ир ске ко је су ја ко до бро ис ко ри сти-
ле сво је мо гућ но сти у ЕУ и чи је су се еко но ми је про ме ни ле и на-
пре до ва ле, од но сно ре фор ми са ле за хва љу ју ћи члан ству у Уни ји. 
Но ви играч на гло бал ној сце ни по ста је Хр ват ска. Она ће као део 
нај ве ћег тр жи шта обез бе ди ти про спе ри тет свом ста нов ни штву.   

На рав но, пре не го што љу ди мо гу не сме та но ужи ва ти у 
пред но сти ма Уни је, сви ме ха ни зми је дин стве ног тр жи шта мо ра ју 
би ти до вр ше ни. То зна чи да се ин те гра ци је не сме ју од ви ја ти под 
при ти ском ко ји на ме ћу фи нан сиј ска тр жи шта. Европ ска уни ја мо-
ра по чи ва ти на чвр стој осно ви при до вр ша ва њу бу ду ћих ин те гра-
циј ских про це са.

Бу ду ћи да зе мље чла ни це ЕУ мо гу ути ца ти на пра вац бу ду-
ћег кре та ња на шег кон ти нен та, са да је нај ва жни је про на ћи ефи ка-
сно ре ше ње за еко ном ска и фи нан сиј ска пи та ња. Ни је до бро у овом 
тре нут ку рас пра вља ти о фе де рал ном уре ђе њу, јер би то во ди ло по-
де ли др жа ва уну тар Уни је.

Про ши ре ње ЕУ по чи ва на вред но сти ма ста бил но сти, про-
спе ри те та и де мо кра ти је у Евро пи. Њих тре ба ефи ка сно про мо ви-
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са ти. Ове вред но сти по кре ћу зе мље ко је же ле би ти део Уни је да 
на ста ве са по ли тич ким, еко ном ским и дру штве ним ре фор ма ма.

Сто га укљу чи ва ње све ве ћег бро ја зе ма ља Сред ње и Ис точ не 
Евро пе у европ ски ин те гра ци о ни про цес за слу жу је све по хва ле. 
Ме ђу тим, чи ни се као да је до шло до за мо ра про ши ре ња или је 
за мор то ли ки да је гле да ју ћи из ове пер спек ти ве те шко оче ки ва ти - 
на кон ула ска Хр ват ске - да ће усле ди ти но во ши ре ње на европ ски 
ју го и сток. Прем да је про цес про ши ре ња до не кле за ком пли ко ван 
због про бле ма ко ји по сто је у еуро зо ни, а и у не ким др жа ва ма ко је 
же ле да по ста ну део ове за јед ни це, чел ни ци у Уни ји про кла му ју 
да ЕУ оста је и да ље отво ре на за но ве чла ни це. Али, ви зи ја бу дућ-
но сти Уни је се пре ба цу је и на дру гу ра ван. На и ме, мо ра мо про ми-
шља ти и о по сле ди ца ма пред ло га ко ји тра же да се про ду би по ли-
тич ка уни ја уну тар ЕУ. 

СТРУКТУРНЕНЕЈЕДНАКОСТИ
ГЛОБАЛНЕЕКОНОМИЈЕ

Свет ска кри за не јед на ко сти по при ма алар мант не раз ме ре. 
Ве ли ке струк тур не не јед на ко сти гло бал не еко но ми је до ве ле су до 
ду бо ког ја за из ме ђу бо га тих и ису ви ше са и ро ма шних. Та ра сту-
ћа не јед на кост из ме ђу бо га тих и си ро ма шних  нај ве ћа је опа сност 
еко ном ског ра ста. Но вац и моћ кон цен три шу се у ру ка ма  вр ло ма-
лог бро ја љу ди ко ји има ју ја ко пу но. Ску пи на љу ди са нај ви шим 
при ма њи ма, од но сно за ра да ма, уче ству је у по де ли еко ном ског ра-
ста. Сред ња кла са не мо же да се укљу чи у ту по де лу, јер је све ви-
ше оних ко ји има ју ја ко ма ло. У све ту ску пи на си ро ма шних ра сте 
не ве ро ват ном бр зи ном.

Ви ше од две ми ли јар де љу ди у све ту жи ве ло је у 2012. го ди-
ни са ма ње од два до ла ра днев но, док су исто вре ме но еви ден ти ра-
на 1.153 ми ли јар де ра1). Екс пер ти Еко ном ске ко ми си је за Ла тин ску 
Аме ри ку и Ка ри бе у свом из ве шта ју ви де у гру пи са њу бо гат ства и 
из ве сну мо гућ ност. Они ка жу да: “огром на кон цен тра ци ја нов ца и 
ма те ри јал них до ба ра у ру ка ма ма лих ели та ума њу је ле ги ти ми тет 
ка пи та ли зма као си сте ма ко ји, иако до во ди до не јед на ко сти, отва ра 
и мо гућ но сти.”2) Ује ди ње не на ци је пред ло жи ле су да се фор ми ра 
“по рез на ми ли јар де ре” ко ји би из но сио је дан од сто на не то при-

1) На пр вом ме сту је Мек си ка нац CarlosSlim. (Из вор: Politika, 03.01.2013. го ди не).

2) Из вор: AgenceFrance-Presse (AFP),до ступ но 03.01.2013. го ди не. 
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хо де из над ми ли јар ду до ла ра, и оце њу ју да би то до не ло при ход 
из ме ђу 40 и 50 ми ли јар ди до ла ра го ди шње.

Ме ђу тим, Еко ном ска ко ми си ја је по сма тра ла про блем из угла 
при ку пља ња што ве ћег при хо да, а за бо ра ви ла је или ни је хте ла да 
про блем по сма тра из дру гог угла. Ра ди се о то ме да бо гат ство, не-
крет ни не и фи нан сиј ска сна га по ла ко из мно штва при ват них ру ку 
пре ла зе ма ло број ној бо га тој ели ти. Та ко се ства ра све ве ћи број 
не сло бод них љу ди ко ји фи нан сиј ски од но сно ег зи стен ци јал но за-
ви се од ма њи не. Ра сте број фи нан сиј ских за ви сни ка не са мо ме ђу 
по је дин ци ма већ и ме ђу др жа ва ма. У Сје ди ње ним Аме рич ким Др-
жа ва ма углав ном су по је дин ци у фи нан сиј ским про бле ми ма, док 
су у Евро пи у про бле ми ма др жа ве ко је бан кро ти ра ју. 

Ве ли ка пре за ду же ност др жа ва ра за ра Евро пу, а све ве ће раз-
ли ке из ме ђу нај бо га ти јих сло је ва ста нов ни штва и свих оста лих 
пре те да са да шња ве ли ка не за до вољ ства си ро ма шних пре тво ре у 
ри зи ке ко ји би ве ћи ну чо ве чан ства мо гли до ве сти у дис то пиј ску 
бу дућ ност. На и ме, бу дућ ност у ко јој ће на јед ном ме сту би ти љу ди 
ко ји те шко под но се жи вот не те шко ће, оску ди цу, бе ду и гу би так ве-
ре у бо ље су тра, због гу бит ка рад них ме ста. 

Док нај ве ћа свет ска при вре да на ста вља да се опо ра вља од 
ре це си је, од но сно у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма је сто па 
не за по сле но сти па ла ис под осам од сто3), до тле је ри зик од дру-
штве не по бу на због не за по сле но сти нај ве ћа прет ња Евро пи. 

Не за по сле ност у еуро зо ни је у фе бру а ру 2013. го ди не по ра-
сла на ре корд них 12 од сто4), од но сно на не што из над 19 ми ли о на 
не за по сле них, као по сле ди ца на став ка ду жнич ке кри зе ко ја гу ши 
еко но ми ју еуро зо не.

Не за по сле ност у 27 чла ни ца ЕУ је у фе бру а ру ове го ди не по-
ра сла на 10,9 од сто са ја ну ар ских 10,8 од сто, уз 26,34 ми ли о на не-
за по сле них5). У ком па ра ци ји са истим раз до бљем про шле го ди не, 
у еуро зо ни је ре ги стро ван раст не за по сле но сти од 1,78 ми ли о на, а 
у ЕУ од 1,81 ми ли о на.

Нај ве ће сто пе не за по сле но сти у фе бру а ру 2013. го ди не има-
ле су Грч ка (26,4 од сто), Шпа ни ја (26,3 од сто), и Пор ту га ли ја (17,5 
од сто). Ме ђу зе мља ма са нај ни жом сто пом не за по сле но сти су 
Аустри ја (4,8 од сто), Не мач ка (5,4 од сто), и Лук сем бург (5,5 од-

3) У ок то бру 2012. го ди не је сто па не за по сле но сти у САД из но си ла 7,9 од сто. (Из вор: 
Eurostat, до ступ но 03.12.2012. го ди не).

4) Из вор: Eurostat - европ ска аген ци ја за ста ти сти ку, до ступ но 02.04.2013. го ди не.

5) Из вор: Eurostat, до ступ но 02.04.2013. го ди не.
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сто). Што се ти че не за по сле но сти ме ђу мла ди ма, она је у еуро зо ни 
у фе бру а ру ове го ди не го ди не би ла 23,9 од сто, а у ЕУ 23,5 од сто6).    

Спо ри је из ла же ње европ ске еко но ми је из про бле ма у фи нан-
сиј ском сек то ру ути ца ло је на то да по слов ни сек тор не ких др жа ва 
сма њи сво је ин ве сти ци је, а њи хо ва до ма ћин ства по ве ћа ју штед њу 
и сма њу ју по тро шњу. На гла ше на стро гост до ве ла је до још ве ћег 
ду га.

Ита ли ја и Шпа ни ја, тре ћа од но сно че твр та по ве ли чи ни на-
ци о нал на при вре да у еуро зо ни, због ре це си је се су о ча ва ју са про-
бле ми ма ин ве сти ци ја. У на сто ја њу да убла же ре це си ју ове две 
зе мље, али и још не ке чла ни це еуро зо не су о че не са ре це си о ним 
про бле ми ма, при бе гле су оштрим ме ра ма штед ње7), од но сно сма-
ње њу по тро шње и по ве ћа њу по ре за, ка ко би за у зда ле ви со ке ду го-
ве. Ме ђу тим, сма ње ње пла та и пен зи ја је по го ди ло рад ну сна гу, а 
до ве ло је и до па да тра жње.

Осим штед ње и оста ле ме ре ко је су уве де не - као што су 
ре фор ма тр жи шта ра да и уна пре ђе ње струч но сти и обра зо ва ња - 
има ју за циљ да по ве ћа ју за по шља ва ње. Али за ре а ли за ци ју ово га 
ци ља по треб но је вре ме. Стро ге ме ре штед ње на кра так рок ло ше 
су се по ка за ле на ро чи то у Грч кој8).  

Ни је ис кљу че но да би Евро пу мо гао за пљу сну ти но ви та лас 
еска ла ци је дру штве не кри зе. Ли де ри Европ ске уни је још не ма ју 
пот пу но ја сан план ка ко да под стак ну при вре ду и ре ше про блем 
ре корд не не за по сле но сти. Иако су ожи вља ва ње при вре де и бор-
ба про тив не за по сле но сти би ле глав не на ја вље не те ме дво днев ног 
са ми та9), ли де ри ЕУ и по сле ве ли ког де ба то ва ња ни су до не ли за-
кључ ке о кон крет ним ак ци ја ма за об у зда ва ње те ку ће ре це си је.

На про сто, за чу ђу ју ће је да ли де ри ЕУ уме сто да раз ма тра ју 
о тр жи шту ра да од но сно ка ко ће убла жи ли не за по сле ност, они су 
за кљу чи ли да Евро па “мо ра да на ста ви са об у зда ва њем бу џет ског 
де фи ци та”. 

6) Из вор: Eurostat, до ступ но 02.04.2013. го ди не.

7) Ви де ти: Сне жа на Грк, 2012, “Друштвени ефекти изопаченостимодерне економије”, 
Српскаполитичкамисао, бр.2/2012, Ин сти тит за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 125-
148.

8) Про мо ви шу ћи ме ре штед ње ге не рал ни се кре тар Ми ни стар ства фи нан си ја GiorgosMer-
gos из ја вио је “да ми ни ма лац у Грч кој тре ба сма њи ти са 586 на 500 еура ка ко би се по-
мо гао раз вој и про грам вла де”. Ова ње го ва из ја ва је иза зва ла про те сте и бур не ре ак ци је 
код ста нов ни штва ко је од ба цу је мо гућ ност да љег сма ње ња лич них до хо да ка, и по ред 
то га што је европ ски кре ди то ри не ис кљу чу ју као мо гућ ност. 

9) Sum mit le a ders EU,March 14 -15, 2013. 
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Док су не ки ли де ри за го ва ра ли стро го ћу оце нив ши да  “ако 
Евро па же ли да пре жи ви, мо ра да на ста ви са оштрим кур сом ре-
форм ске стро го ће” (фин ски пре ми јер Jyrki Katainen), дру ги су 
упо зо ра ва ли Бри сел да “ме ђу би ра чи ма дра ма тич но ра сте от пор 
ре фор ма ма али и Евро пи због та квог за го ва ра ња бу џет ске ди сци-
пли не” (од ла зе ћи ита ли јан ски пре ми јерMarioMonti), или упо зо-
ре ње чел ни ци ма да “бор ба про тив ни ске про дук тив но сти и ви со ке 
це не ра да не мо ра да се ре ша ва се чом при ма ња за по сле них” (пред-
сед ник Европ ске цен трал не бан кеMarioDraghi).

Де ба та о не за по сле но сти, на овом са ми ту ЕУ, ни је про шла 
без про те ста де се ти на хи ља да љу ди ко ји ди жу свој глас про тив ка-
ко ка жу “не пра вед не Евро пе”. Они ка жу: “за што на род да пла ћа за 
кри зу ко ју су бан ке за ку ва ле. Љу ди гу бе по сао, здрав стве но оси гу-
ра ње.... док бо га ти по ста ју све бо га ти ји..... ”10).

Пу ко ти не мо не тар ног си сте ма Европ ске уни је ви ше су не го 
ви дљи ве. Ка да не ка од зе ма ља ју жне Евро пе кре не у бан крот бр-
зо се поч не штам па ти но вац. Са да тре ба спа ша ва ти бан ке и вла де 
Грч ке, Ита ли је, Шпа ни је, Ки пра. Ва лу те ко је не ма ју по кри ће ни у 
че му осим у обе ћа њу, да ју нео гра ни че ну моћ сре ди шњим бан ка ма. 
“Ки пар ским ште ди ша ма си гур но ће на овај или онај на чин на сил-
но од у зе ти део њи хо вих уште ђе ви на. Ште ди ше ће на кра ју пла ти-
ти не чи је ту ђе ду го ве. Ако им др жа ва на ски не ди рект но с ра чу на, 
он да ће кроз ин фла ци ју и ни ске ка ма те по ла ко сма њи ва ти ре ал ну 
ку пов ну моћ њи хо ва нов ца. На кра ју иза ђе на исто.”11)

Су про тан про цес од оно га ка кав тра је у САД и Евро пи де ша-
ва се на Да ле ком ис то ку. На  Да ле ком ис то ку све ви ше обич них љу-
ди, од но сно по је ди на ца, има ви ше нов ца не го ра ни је. За пра во, не 
пу но ви ше, али са свим до вољ но да сво јим за ра ђе ним нов цем мо гу 
при стој но жи ве ти и по ла ко пре у зи ма ти кон тро лу над вла сти том бу-
дућ но сти. Они по ста ју еко ном ски не за ви сни. По ста ју ћи фи нан сиј-
ски не за ви сни они по ста ју и по ли тич ки не за ви сни. То је су шти на 
при че о еко ном ском ра сту ју го и сточ не Ази је.

У по за ди ни еко ном ског ра ста на ла зи се ин ве сти ра ње у људ-
ски ка пи тал, а то зна чи ин ве сти ра ње у бу дућ ност. Др жа ва од но сно 
вла да је та ко ја мо ра да омо гу ћи услу ге ко је су љу ди ма по треб не. 
То се пре све га од но си на здрав ство, обра зо ва ње и за по шља ва ње. 
Ка да се то уре ди на за до во ља ва ју ћи на чин та да је еко ном ски раст 
и не за ви сност за га ран то ва на – са мо је пи та ње вре мен ске по ду дар-
но сти. 

10) Из вор:AgenceFrance-Presse (AFP), до ступ но 17.03.2013. го ди не.

11) Из вор: Globus, Cro a tia, 29.03.2013. go di ne, str. 35.
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СЈЕДИЊЕНЕАМЕРИЧКЕДРЖАВЕИЕВРОПА
УСТРУКТУРАЛНОЈТРАНЗИЦИЈИ

Из са да шње ви зу ре на де лу су та кви еко ном ски си сте ми, а и 
по ли тич ки, ко ји не мо гу да се одр же на ду ги рок. Опа сност пре ти 
од још ду бљих по де ла из ме ђу еко ном ски сла бих др жа ва у ко ји ма 
ће жи ве ти сто ти не ми ли о на љу ди у си ро ма штву и еко ном ски ја ких 
др жа ва. “Раз ви је не зе мље ни су ис пу ни ле обе ћа ње из Do he (Do ha) 
из но вем бра 2001. да ће ус по ста ви ти раз вој ни тр го вин ски ре жим, 
ни ти оно из Gle ne a gles-a 2005. са са ми та G8 да ће мно го ви ше по-
мо ћи нај си ро ма шни јим зе мља ма.”12)

Пре из би ја ња еко ном ске кри зе кра јем 2008. го ди не мно го се 
го во ри ло о гло бал ним не рав но те жа ма и по тре би да др жа ве са тр-
го вин ским су фи ци том, као што су Не мач ка и Ки на, по ве ћа ју сво ју 
по тро шњу. У ства ри, спољ ни су фи цит Не мач ке део је еуро кри зе. 
У тре ћем квар та лу про шле го ди не 17 чла ни ца еуро зо не је по но во 
скли зну ло у ре це си ју, ко ја је ре зул тат то га што је у два уза стоп на 
квар та ла за бе ле жен не га тив ни еко ном ски раст. Еуро зо на је кра јем 
2012. го ди не упа ла у ду бљу ре це си ју од оче ки ва не13). Про бле ми у 
фи нан сиј ском сек то ру ути ца ли су на сла бље ње европ ске еко но ми-
је. Због  сма ње них ин ве сти ци ја у не ким зе мља ма (као на при мер у 
Че шкој) у из во зној стра те ги ји од 2012. до 2020. го ди не пред ви ђа се 
раст из во за у зе мље из ван Европ ске уни је.

И прем да је еуро зо на још у ре це си ји, ЕУ са жа ром шти ти 
сво је тр жи ште. У пред ло гу сед мо го ди шњег бу џе та ЕУ (2014-2020), 
ко ји из но си око 960 ми ли јар ди еура, за суб вен ци је фар ме ри ма на-
ме ње но је 363 ми ли јар де еура (38 од сто) или 50 ми ли јар де еура 
го ди шње. 

У по след ње вре ме мо гу се чу ти су ге сти је, ко је до ла зе од во-
де ћих свет ских еко но ми ста, а од но се се на то - да САД и Евро па 
пре у зму зна чај ну уло гу у спро во ђе њу струк ту рал не тран зи ци је. 
Они за го ва ра ју те зу да чел ни ци др жа ва ко ји су про мо ви са ли штед-
њу и сма њи ва ње де фи ци та сно се од го вор ност за са да шње ста ње 
у еко но ми ји, јер се та ко сла би еко но ми ја, и на ду жи рок уни шта ва 
бу дућ ност. 

Сто га је по но во по че ла да про ве ја ва иде ја ста ра две де це-
ни је о на ја ви по чет ка пре го во ра о тр го вин ском спо ра зу му САД и 
Европ ске уни је. Спрем ност за ре а ли за ци ју ово га по ду хва та већ су 
на ја ви ли аме рич ки пред сед ник BaracObama и ли де ри ЕУ: пред-

12) Из вор: Jo seph E. Sti glitz, Pro ject Syndi ca te, 2012. www.pro ject-syndi ca te.org, до ступ но 
09.01.2013. го ди не.

13) Еко но ми ја еуро зо не опа ла је за 0,6 од сто у по след њем квар та лу 2012. го ди не у од но су 
на прет ход ни квар тал у ис тој го ди ни. (Из вор: Eurostat, до ступ но 15.02.2013. го ди не).
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сед ник Европ ског са ве та HermanVanRompuy и пред сед ник Европ-
ске ко ми си је JoséManuelBarroso.

До по чет ка пре го во ра о за јед нич ком тр жи шту САД и ЕУ мо-
гло би до ћи сре ди ном 2013. го ди не, а ко ји би тре ба ли би ти ком-
пле ти ра ни за не ко ли ко го ди на14). У Аме ри ци овај спо ра зум већ 
на зи ва ју “тран са тлант ским тр го вин ским и ин ве сти ци о ним парт-
нер ством”. На ме ра је да се пре ко за јед нич ког тр жи шта САД-ЕУ 
омо гу ћи за мах ме ђу соб ној тр го ви ни и ин ве сти ци ја ма сма ње њем 
ме ђу соб них ре гу ла тор них оп те ре ће ња, њи хо вог вре мен ског и нов-
ча ног тро шка.

Већ се го ди шње раз ме ни око хи ља ду ми ли јар ди до ла ра, а 
ком би на ци ја две еко но ми је да је по ло ви ну укуп ног гло бал ног про-
из во да. Ма да су већ са да ца ри не ни ске, око три про цен та, њи хо-
вим ком плет ним ели ми ни са њем би уште де би ле ве ли ке. Та ко на 
при мер, Аме рич ка тр го вин ска ко мо ра про це њу је да би то до не ло 
уште ду од око 120 ми ли јар ди до ла ра го ди шње. Али, би ће по треб-
но кроз пре го во ре хар мо ни зо ва ти по слов ну ре гу ла ти ву, а на ро чи то 
отва ра ње европ ског тр жи шта по љо при вред них про из во да за ро бу 
аме рич ких фар ме ра15), ко ји су нај про дук тив ни ји на све ту. Не тре ба 
за бо ра ви ти да су аме рич ки рад ни ци и да ље свет ски ре кор де ри у 
про дук тив но сти.

Про ши ре њем тр го ви не обе стра не - аме рич ка и европ ска - 
на док на ди ће из гу бље на рад на ме ста, до чи јег гу бит ка је до шло 
због еко ном ске кри зе. Са да ме ђу на род на тр го ви на обез бе ђу је око 
13 ми ли о на рад них ме ста на обе стра не. И ма да је еко ном ска стаг-
на ци ја тре нут но ве ћа у Евро пи не го у САД, не ма двој бе да ће фор-
ми ра ње за јед нич ког тр жи шта би ти да љи по кре тач про спе ри те та 
САД и ЕУ. Аме ри ка и Евро па ће за јед нич ки успе шни је па ри ра ти 
еко ном ској екс пан зи ји Ки не, ко ја ипак по сте пе но по су ста је.

КИНАУЗАГРЉАЈУРУСИЈЕ

По ред то га што еко ном ска екс пан зи ја иза зи ва за вист дру гих 
ве ћих еко но ми ја, раст при вре де Ки не је у 2012-тој го ди ни био 7,8 
про це на та, а то је нај ни жи раст у по след њих 13 го ди на, што иза зи-
ва за бри ну тост у Ки ни. У про те клих де сет го ди на у Ки ни су еко-
ном ске ре фор ме успо ре не.

14) Оп ти ми сти оче ку ју да би то мо гло би ти за две го ди не – али ма ла је ве ро ват но ћа да ће се 
то ре а ли зо ва ти у томe вре мен ском ин тер ва лу.  

15) Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве да ју ве ли ке суб вен ци је (око 20 ми ли јар ди до ла ра го ди-
шње) фар ме ри ма ко ји ма се га ран ту ју от куп не це не, а не ки про из во ди, по пут ку ку ру за, 
и до дат но пре ми ра ју.
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Ки на се ра ни је обо га ти ла за хва љу ју ћи нат про сеч ној сто пи 
при вред ног ра ста (од 10 од сто) ко ја је по чи ва ла на ве ли ком из во зу 
на За пад. Али са из би ја њем кри зе, по тро ша чи са За па да су по че ли 
ма ње да ку пу ју ки не ску ро бу. Сто га се да нас ки не ски про из во ђа чи 
окре ћу до ма ћем тр жи шту.

Но ви пре ми јер Ки не LiKeYangје су о чен са огром ним про-
бле ми ма у при вре ди и дру штву. Од ње га се оче ку је да пре ду зме 
озбиљ не ре фор ме у при вре ди и дру штву, јер ће се у про тив ном зе-
мља су о чи ти са бун том не за до вољ ства. За успо ра ва ње при вре де и 
све рас про стра ње ни ју ко руп ци ју ко ја је за хва ти ла дру штво, ре фор-
ме су кључ за из ла зак из са да шње кри зе. 

Власт у Ки ни на сто ји да суб вен ци ја ма под стак не 1,35 ми ли-
јар ди ста нов ни ка да ку пу ју до ма ће про из во де ко ји се ма ње из во зе 
на За пад. Ки на ска вла да да би сти му ли са ла про из вод њу и при вред-
ни раст об но ви ла је фи нан сиј ски па кет ин ве сти ци ја16) на ме ње них 
при вре ди зе мље. Ин ве сти ци је су на ме ње не за ин фра струк ту ру, за-
тим за по тре бе со ци јал них да ва ња, и за кључ не сек то ре ки не ске 
при вре де, као и за по ве ћа ње по зај ми ца про из во ђа чи ма у ма лим и 
сред њим пред у зе ћи ма.

Оно што по себ но за бри ња ва је сте пре те ра но осла ња ње при-
вре де на ин ве сти ци о на тро ше ња и ску по тр жи ште ста но ва. У по-
след њих де сет го ди на це не не крет ни на ско чи ле су ско ро де сет пу-
та. Сто га се мо ра де ло ва ти ве о ма бр зо ка ко би се ста би ли зо ва ло 
ово тр жи ште, јер би из лив не за до вољ ства ко ји је до ми нан тан на-
ро чи то код сред ње кла се мо гао да еска ли ра и пре ра сте у не ми ре. 
Во ђе њем по гре шне по ли ти ке у Ки ни је ство ре на ве ли ка раз ли ка 
из ме ђу бо га тих и си ро ма шних17). 

Огром не раз ли ке у при хо ди ма, од но сно за ра да ма, у гра до ви-
ма18) и на се ли ма (где жи ви две тре ћи не ста нов ни штва), по ста ле су 
жа ри ште пре о се тљи во сти Ки не за. Па се са да ки не ски ли де ри на-
ла зе пред ве ли ким иза зо вом19) про це са ур ба ни за ци је и ле га ли за ци-

16) Уку пан из нос фи нан сиј ског па ке та је че ти ри би ли о на ју а на, што је око 586 ми ли јар ди 
до ла ра. (Из вор: Xinhua, до ступ но 31.03.2013. го ди не).

17) Пре ма зва нич ним ста ти сти ка ма Ује ди ње них на ци ја (УН) у Ки ни 13 од сто ста нов ни-
штва жи ви са ма ње од 1,25 до ла ра днев но. Исто вре ме но, Ки на има 2,7 ми ли о на до лар-
ских ми ли о не ра и 251 ми ли јар де ра. (Из вор: Еко ном ски ча со пис HurunReport, до ступ но 
16.03.2013. го ди не).

18) Про се чан при ход у гра до ви ма је 21.810 ју а на, или 3.500 до ла ра. (Из вор: Politika, зва нич-
на др жав на ста ти сти ка, до ступ но 16.03.2013. го ди не).

19) Ки не ски чел ни ци су већ по че ли да при пре ма ју пла но ве за про цес ур ба ни за ци је, или 
пре се ља ва ња око 400 ми ли о на ста нов ни ка се ла и ле га ли за ци је ми гра на та у гра до ви ма. 
Све до са да стро ги ки не ски про пи си ни су до зво ља ва ли рад ни ци ма са се ла да оства ру ју 
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је ми гра на та у гра до ви ма, као и из на ла же њу пла на ста би ли за ци је 
тр жи шта не крет ни на и под сти ца ња при вред ног ра ста. 

Ка да се све ово ре ал но са гле да, по ста је ја сно да се Ки на 
озбиљ но су о ча ва са но вим иза зо ви ма и мо гућ но сти ма, на пла ну 
под сти ца ња при вред ног ра ста, и же ља ма да бу де ли дер но вог свет-
ског еко ном ског по рет ка.

Да се ра ди о од ме ра ва њу сна га из ме ђу Ис то ка и За па да, и о 
но вом свет ском еко ном ском по рет ку, нај бо ље го во ри чи ње ни ца да 
је но ви ки не ски пред сед ник XiJinpingза свој пр ви слу жбе ни пут 
ода брао баш Мо скву. По ред то га што су од но си из ме ђу ове две 
др жа ве би ли про мен љи ви – нај пре при ја тељ ски то ком пе де се тих 
го ди на про шлог ве ка, да би се кра јем ше зде се тих го ди на ис по љи-
ло њи хо во ду бо ко иде о ло шко раз ми мо и ла же ње – да нас је њи хо во 
парт нер ство по ста ло фи нан сиј ске и стра те шке при ро де.

Ве о ма су ва жни њи хо ви тр го вин ски од но си. Тр го вин ска раз-
ме на Ки не и Ру си је је у по след ње две го ди не уве ћа на за пре ко 40 
од сто и 2011. го ди не је из но си ла 83,5 ми ли јар ди до ла ра20). Ки на 
је још 2010. го ди не са по зи ци је нај ва жни јег тр го вин ског парт не ра 
Ру си је укло ни ла нај ве ћу еко но ми ју у Евро пи - Не мач ку. 

Ки на је нај ве ћи свет ски про из во ђач, али јој тре ба ју си ро ви-
не ко је има Ру си ја. Из Ру си је јој сти жу раз не си ро ви не, енер ген ти, 
ми не ра ли, др во. А она ша ље Ру си ји ви со ко ра зви је не ин ду стриј ске 
про из во де. Ки ни је ве о ма ва жно да учвр сти сво ју по зи ци ју ва жног 
свет ског игра ча баш пре ко Ру си је. На и ме, на ме ра је да се  Влади-
мирПутин и XiJinpingдо го во рео из град њи наф то во да кроз Си-
бир пре ма Ки ни, од но сно да уго во ре де та ље о усло ви ма ис по ру ке 
ука пље ног пли на. Чвр шће по ли тич ко парт нер ство ове две зе мље 
омо гу ћи ће Ки ни по др шку Ру си је у спо ро ви ма са под руч ја ис точ не 
Ази је. Про ду бљи ва ње њи хо ве са рад ње има стра те шки ин те рес, бу-
ду ћи да Ки на и Ру си ја сма тра ју да САД има ин те ре со ва ње за Ази ју. 
По ли тич ко парт нер ство Мо скве и Пе кин га га ран ту је Ки ни да оси-
гу ра ру ску по др шку у те ри то ри јал ном су ко бу с Ја па ном око ото ка 
у Ис точ ном ки не ском мо ру, и та ко Пе кинг учвр сти сво ју по зи ци ју 
пре пре го во ра са Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.

Ако овај по ли тич ки deal успе, та да ће за гло бал ни при вред ни 
по ре дак пу но ва жни је би ти да две зе мље ви ше не тре ба ју ме ђу-
на род на тр жи шта за сво ју ве ли ку ме ђу соб ну тр го ви ну. Раз у ме се, 
два при вред на ди ва у успо ну мо гу ди рект ним до го во ром да ре ше 

сво ја пра ва – со ци јал не и здрав стве не по вла сти це – а ко ја су има ли рад ни ци у гра до-
ви ма. 

20) Из вор: Politika, 22.03.2013. го ди не.
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и раз ме ну не ко ри сте ћи при об ра чу ну до лар као тра ди ци о нал ну 
свет ску ва лу ту. Ти ме би се за о би шла мо не тар на по ли ти ка Сје ди-
ње них Аме рич ких Др жа ва. По ред то га, ни је ис кљу че на мо гућ ност 
да Ру си ја и Ки на мо жда озбиљ но пла ни ра ју не ку но ву ре зер вну ме-
ђу на род ну тр го вин ску ва лу ту. Раз лог за ова кву тврд њу је сте чи ње-
ни ца да је Ру си ја у про те клих пет го ди на удво стру чи ла сво је злат-
не ре зер ве21), а да Ки на зла то го ди на ма и да ље су ма ну то ку пу је22).

Ки на и Бра зил до го во ри ли су се (26.03.2013) да тр гу ју соп-
стве ним мо не та ма у из но су ко ји од го ва ра вред но сти од 30 ми ли-
јар ди до ла ра го ди шње, па ће та ко го то во по ло ви ну сво је тр го вин-
ске раз ме не из ву ћи из зо не аме рич ког до ла ра.23) Ове две ве ли ке 
еко но ми је  на ме ра ва ју овим спо ра зу мом ко ји би тра јао три го ди-
не да про ме не то ко ве гло бал не тр го ви не ко јом до ми ни ра ју САД и 
Евро па.

То што Ки на по ве ћа ва по тро шњу не зна чи да ће ку по ва ти ви-
ше ро бе из САД. Пре се мо же оче ки ва ти да ће по ве ћа ти по тро шњу 
не тр го вин ских до ба ра – као што су здрав ство и обра зо ва ње – што 
ће ре зул ти ра ти ду бо ким по ре ме ћа ји ма у лан цу гло бал не по ну де, 
по себ но у зе мља ма ко је су снаб де ва ле ки не ске из во зни ке. Ки не ски 
су фи цит је опао, гле да но кроз про цен те бру то до ма ћег про из во да 
(БДП), али ње го ве ду го роч не им пли ка ци је тек ће се по ка за ти. Ки-
на је при ли чан део свог тр го вин ског су фи ци та уло жи ла у аме рич ке 
др жав не об ве зни це.

ЛИДЕРИНОВОГСВЕТСКОГ
ЕКОНОМСКОГПОРЕТКА

На пред из не те кон ста та ци је су из у зет но ва жне. Из раз ло га 
што ће пре ма про це на ма Свет ске бан ке, BRIC (Бра зил, Ру си ја, Ин-
ди ја и Ки на) за јед но с Ју жном Ко ре јом и Ин до не зи јом би ти гло-
бал ни ли де ри. Свет ска бан ка про це њу је да ће њи хо ве еко но ми је до 
2025. го ди не упра во би ти за слу жне за ви ше од по ло ви не укуп ног 
свет ског при вред ног ра ста. 

21) Из вор: Globus, Cro a tia, 08.03.2013. go di ne.

22) Го во ри се да је Ки на на вод но по тај но ку пи ла 2.000 то на зла та. Ру си ја је са тр жи шта по-
ку пи ла и у тре зор скла ди шти ла злат не ре зер ве ко је су три пу та те же од аме рич ког Ки па 
сло бо де. На мач ка тра жи да јој Фран цу ска и Аме ри ка – у фи зич ком об ли ку – вра те 674 
то не зла та ко је им је по ве ри ла на чу ва ње то ком го ди на Хлад ног ра та. (Из вор: Globus, 
Cro a tia, 29.03.2013. go di ne, str. 35). 

23) Из вор: Reuters,до ступ но 27.03.2013. го ди не.
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Про це на Свет ске бан ке је да гло бал ни еко ном ски раст све 
ви ше за ви си од зе ма ља BRICS,ко јечи не27 од сто укуп не ку пов-
не мо ћи у све ту, и има ју 45 од сто свет ске рад не сна ге. Пре ма еко-
ном ским по ка за те љи ма за јед нич ки бру то до ма ћи про из вод зе ма ља 
BRICS-а чи не 21 од сто свет ског БДП-а, а у тим зе мља ма жи ви 43 
од сто свет ског ста нов ни штва. 

На са ми ту24) у Durbanu, одр жа ном u мар ту 2013. го ди не, чла-
ни це гру па ци је BRICS(Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја, Ки на, Јuжна Афри-
ка) до го во ри ли су се да осну ју за јед нич ку раз вој ну бан ку BRICS. 
Ли де ри чла ни ца су из ја ви ли25)  да су по вод за до го вор о осни ва њу 
бан ке упра во њи хо ве ин фра струк тур не по тре бе – про це ње не на 
око 4.500 ми ли јар ди до ла ра у на ред них пет го ди на, али и по тре бе 
да у бу дућ но сти са ра ђу ју са дру гим зе мља ма у раз во ју.

На са ми ту BRICS-а осно ван је По слов ни са вет. Он би тре бао 
да по мог не из ра ду ефи ка сног ви ше стра ног ин ве сти ци о ног пла на, 
раз вој са рад ње при вред ни ка у раз ли чи тим обла сти ма по сло ва ња 
у скла ду са ду го роч ним про гра мом стра те шке са рад ње зе ма ља 
BRICS-a. Пла ни ра се њи хо ва са рад ња у обла сти енер ги је и зе ле не 
тех но ло ги је.

Из за јед нич ког де ви зног кри зног фон да BRICS-a (са ка пи-
та лом 100 ми ли јар ди до ла ра) од но сно “ка се со ли дар но сти” би се 
пру жа ла ме ђу на род на по моћ у слу ча ју по гор ша ња плат ног би лан са 
не ке зе мље. Тре ба ис та ћи да се ов де не ра ди о бу џет ским сред стви-
ма не го о нов цу цен трал них ба на ка, што зна чи да сва ка бан ка мо же 
да ре зер ви ше део злат них ре зер ви ко је би, пре ко сло бод ног тр жи-
шта, мо гле да бу ду по др шка плат ном би лан су не ке зе мље. Што се 
ти че рас по де ле уде ла у за штит ном фон ду пред ло же но је да Ки на 
до при не са са 41 ми ли јар дом до ла ра, Ру си ја, Ин ди ја и Бра зил са по 
18 ми ли јар ди а Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка са пет ми ли јар ди до ла ра.

По ли тич ки још не раз ра ђе на гру па ци ја BRICS са око 4.400 
ми ли јар ди до ла ра укуп них де ви зних ре зер ви (од то га 3.100 ми ли-
јар ди до ла ра у Ки ни) озби љан је иза зов по сто је ћем фи нан сиј ском 
по рет ку. Но ва раз вој на бан ка BRICS26)мо гла би пред си ро ма шни је 
зе мље да иза ђе са кре ди ти ма при ма мљи ви јим од оних ко је ну де 
Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд (ММФ) и Свет ска бан ка.

BRICSма шта о но вом све ту ко ји зе мље чла ни це да те гру-
па ци је по ку ша ва ју да из гра де нај ве ро ват ни је без За па да. Ма да је 
Аме ри ка ва жни ја за њи хо ве ин те ре се од оста лих ра сту ћих си ла. 

24) Fifth BRICS Sum mit, 26-27 March 2013, Dur ban, So uth Afri ca.

25) Из вор: FinancialTimes, до ступ но 28.03.2013. го ди не.

26) BRICSbank-a, са се ди штем у Dur ba nu, мо гла би да поч не да ра ди 2014. го ди не. 
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Ва жна је и Ин до не зи ја ко ја би мо гла по ста ти чла ни ца BRICS-a, 
због ње ног де мо граф ског и еко ном ског зна ча ја.

Ме ђу тим, у од но су сна га ве ли ких еко ном ских игра ча на ге-
о е ко ном ској сце ни, нај ве ћа еко ном ска си ла на све ту ипак ће би ти 
“Evro-Amerika”. Европ ска уни ја је и да ље нај ве ћи свет ски тр го вин-
ски из во зник и уво зник, во де ћи де ви зни ин ве сти тор и ко ри сник 
стра них ула га ња. Го то во 20 од сто укуп ног свет ског из во за по ре-
клом је са те ри то ри је ЕУ, упр кос чи ње ни ци да је Евро па још увек у 
ре це си ји због ре корд не не за по сле но сти.

СРБИЈАУНЕЈАСНИМСВЕТСКИМ
ЕКОНОМСКИМКООРДИНАТАМА

До са да шњи нај ве ћи ми ров ни про је кат Ср би ји је још ра ни је 
пред о дре дио пра вац кре та ња. Са мо је пи та ње вре ме на ка да ће Ср-
би ја сти ћи до свог ци ља, а он је ула зак у Европ ску уни ју. Па ипак, 
пре пре ке на тој пу та њи кре та ња су ве ли ке и бол не, ка ко за др жа-
ву та ко и за дру штво. Чи ни се као да су ис цр пље не све иде је ка ко 
ускла ди ти жи вот ни (со ци јал ни) и еко ном ски (при вред ни) ци клус.

Еко ном ске иде је ко је трај но про мо ви шу не ком пе тент ни еко-
ном ски експeрти на вла сти во де у си гур ни при вред ни и со ци јал ни 
ха ос. По ли тич ке иде је ко је про мо ви ше ак ту ел на власт у зе мљи по-
ку ша ва ју ћи да при до би је и За пад и Ис ток “љу ља ју” Ср би ју ко ја 
са да “игра” ма ло де сно ма ло ле во. Хо ће пре ма Евро пи, а и пре ма 
Ру си ји. На ко јим еко ном ским ко ор ди на та ма ће се за и ста за др жа ти 
– оста је да се ви ди.

Чу дан сплет окол но сти у по след њим де це ни ја ма ути цао је 
на то да др жа ва Ср би ја не зна шта хо ће. Сви по ку ша ји да се не-
што истин ски про ме ни у еко но ми ји и дру штву те шко се спро во де. 
Нај ве ћа коч ни ца раз во ја при вре де и дру штва су: вар љи ве ма кро е-
ко ном ске рав но те же,ми то, ко руп ци ја, по лу при кри ве на власт оли-
гар хи је и нов ца, ком про ми си и чуд не ко а ли ци је.

Сла ба еко но ми ја и дру штво, у зе мљи ка ква је Ср би ја, ни су 
по треб ни ве ли ким еко ном ским свет ским игра чи ма, осим ако ни су 
у пи та њу њи хо ви лич ни ко ло ни јал ни ин те ре си.

У Ср би ји је ма кро е ко ном ска не рав но те жа ви со ка. Спољ ни и 
фи скал ни де фи цит су ви со ки, а ви си на јав ног и спољ ног ду га гу ра-
ју зе мљу у ду жнич ку кри зу. Не по сто је нео п ход не ре фор ме ко је би 
спре чи ле тај мрач ни сце на рио ду жнич ког роп ства.
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Фи скал ни де фи цит у овој го ди ни ће би ти ве ћи од пла ни ра-
них 3,6 од сто БДП-a. Про би ја ње ове гра ни це ви со ког де фи ци та им-
пли ци ра ће ви со ко за ду жи ва ње. Ако се пре ма ши ни во од че ти ри 
од сто БДП-а до ма ћи еко ном ски струч ња ци на вла сти ће нај ве ро-
ват ни је при ме њи ва ти до дат не ме ре штед ње. За ста нов ни штво ће то 
зна чи ти ула же ње у зо ну још ду бљег си ро ма штва.

Пред у зе ћа от пу шта ју рад ни ке или сма њу ју пла те. Не за по-
сле ност ра сте. Сто па не за по сле них мла дих у Ср би ји из но си ско-
ро 42 од сто. Ин фла ци ја ра сте. За ра де гра ђа на стаг ни ра ју или су 
ма ле. Ку пов на моћ ста нов ни штва је ве о ма ма ла. Си ро ма штво се 
ши ри. За мр ла при вре да, ве ли ка не за по сле ност и не ре дов не за ра де 
ре флек ту ју ја ко мрач ну сли ку Ср би је да нас. Јед ном реч ју – ста-
ти сти ка27) је су ро ва: број за по сле них 1.723.000, број не за по сле них 
761.48528), про сеч на пла та 39.200 ди на ра, про сеч на пен зи ја 23.500 
ди на ра, по тро шач ка кор па 23.500 ди на ра, број гра ђа на ис под гра-
ни це си ро ма штва око 700.000.

Не за по сле ност је у ди рект ној ко ре ла ци ји са си ро ма штвом. 
Со ци јал но су угро же ни не са мо они ко ји не ра де, већ и они ко-
ји ра де али не при ма ју ре дов но пла ту, а та квих је 650.000 љу ди, 
док са мо 95.000 по ро ди ца при ма нов ча ну со ци јал ну по моћ29). Од 
на пред по ме ну тог бро ја не за по сле них чак 140.000 су ста ри ји рад-
ни ци. Ста ри ји из над че тр де сет го ди на те же на ла зе за по сле ње, јер 
по сло дав ци ако се од лу че да при ме на по сао рад ни ке углав ном узи-
ма ју оне из ме ђу 30 и 40 го ди на ста ро сти. Сва ка дру га осо ба мла ђа 
од 25 го ди на је не за по сле на.

По след њих го ди на се зна чај но на ру ши ла социјалнa мапa 
ста нов ни штва. У Ср би ји је од 2006. го ди не број ко ри сни ка со ци-
јал них услу га са 424.798 по рас тао на 700.00030). Та ко ђе,све ви ше је 
оних ко ји по ста ју ко ри сни ци На род не ку хи ње31). 

На го ве шта ји не ких вла ди них еко ном ских екс пе ра та да ће 
до ћи до бла гог ра ста за по сле но сти у овој и на ред ној го ди ни ни су 

27) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, до ступ но 03.03.2013. го ди не. 

28) Из вор: На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, до ступ но 06.02.2013. го ди не. (Али, ствар-
ни број не за по сле них је ве ћи, јер мно ги ко ји не ра де ни су ре ги стро ва ни код На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње.)

29) Из вор: Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, до ступ но, 21.02.2013. 
го ди не. 

30) Из вор: За вод за со ци јал ну за шти ту, до ступ но 25.01.2013. го ди не.

31) Ме ђу ко ри сни ци ма су ста ри, али има и мно го де це, от при ли ке 10.000 мла ђих од 18 
годинa. На род не ку хи ње у Ср би ји у 2013. го ди ни има ће 34.500 ко ри сни ка, што је за 
3.500 ви ше не го про шле го ди не. (Извор: Цр вр ни крст Ср би је, до ступ но 07.03.2013. го-
ди не). 
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ре ал ни. Ни је ре ал но оче ки ва ти бла ги раст за по сле но сти ни 2014. 
го ди не. Ве ро ват ни је је да ће до ћи до па да за по сле но сти. Да би се 
по ве ћао број за по сле них по треб но је да БДП Ср би је ра сте нај ма ње 
пет од сто го ди шње, а он ће ове го ди не по ра сти 1,5 од сто. За по ве-
ћа ње за по сле но сти по треб но је по кре та ње при вред не ак тив но сти 
у свим сек то ри ма, а не са мо у ауто мо бил ској ин ду стри ји и пре ра ди 
наф те.

Исто та ко, стан дард гра ђа на32) ће и да ље опа да ти. До па да 
ће до ћи због не из бе жног сма њи ва ња раз ли ке из ме ђу по тро шње и 
ство ре ног. Ни је ви ше мо гу ће до ма ћу по тро шњу фи нан си ра ти за ду-
жи ва њем и стра ним ин ве сти ци ја ма. Да кле, не ма про сто ра за раст 
по тро шње до ма ћин ста ва, из у зев да то иде на те рет опа да ња по тро-
шње др жа ве. По тро шња ће опа да ти, бу ду ћи да ће ин фла ци ја “по је-
сти” бла ги но ми нал ни по раст за ра да и пен зи ја.

Ср би ја је у 2012. го ди ни са ин фла ци јом од 12,2 од сто би-
ла ре кор дер33) у Евро пи. Раз лог ова ко ве ли кој сто пи ин фла ци је у 
Ср би ји су це не жи вот них на мир ни ца. И све док мо но по ли сти бу-
ду дик ти ра ли це не хра не ин фла ци ја ће би ти ви со ка. Пла ни ра на 
ин фла ци ја од 5,5 од сто у овој го ди ни не ће ис пу ни ти оче ки ва ња. 
Пла ни ра ни ни во ће би ти над ма шен. Сто га и да ље оста је озбиљ но 
упо зо ре ње да ће ста нов ни штво у Ср би ји и да ље пла ћа ти нај ску-
пљу хра ну у ре ги о ну, од но сно и да ље ће про сеч но до ма ћин ство од 
сво јих укуп них при ма ња из два ја ти нај ви ше за хра ну34) у од но су на 
про сеч но до ма ћин ство у др жа ва ма у ре ги о ну.

Ка да се ова су ро ва ствар ност по сма тра из пер спек ти ве за ду-
же но сти, на ме ће се пи та ње: да ли је ста нов ни штво пре за ду же но?

Огро ман део ста нов ни штва у Ср би ји жи ви на кре ди ти ма. 
Пре ма зва нич ним бан кар ским по да ци ма35) гра ђа ни су код ба на ка 
узи ма ли чак 587 ми ли јар ди ди на ра или 5,5 ми ли јар ди еура, што 
ства ра ди ле му о пре за ду же но сти.

32) Због ло шег ква ли те та жи во та по чео је у ве ли кој ме ри да се ко ри сти чек на по чек. У це-
лој 2012. го ди ни из да то је 8.555.649 че ко ва, у вред но сти ве ћој од 38 ми ли јар ди ди на ра. 
(Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 03.03.2013. го ди не). Раз лог је јед но ста ван 
– ко ри шће њем кре дит них кар ти ца гра ђа ни бан ка ма пла ћа ју огром не ка ма те, а за од ло-
же но пла ћа ње че ко ви ма ка ма те не ма. Ме ђу тим, под те ре том за ду же но сти и до дат ног 
па да ку пов не мо ћи, у на ред ној го ди ни тре ба оче ки ва ти стаг на ци ју и ма њи пад из да ва ња 
че ко ва. 

33) Ин фла ци ја у 2012. го ди ни (у про цен ти ма) је из но си ла у: Ср би ји 12,2; Тур ској 6,2; Ма-
ђар ској 5,0; Цр ној Го ри 4,4;  Хр ват ској 4,4;   Ма ке до ни ји 3,3; Бу гар ској 3,0; Шпа ни ји 3,0; 
Ве ли кој Бри та ни ји 2,7;  Ита ли ји 2,3;  Бо сни и Хер це го ви ни 2,2; Не мач кој 2,1; Фран цу-
ској 2,0. (Из вор: Eurostat, до ступ но 25.01.2013. го ди не).

34)  До ма ћин ства у Ср би ји за хра ну из два ја ју око 40 од сто укуп них при ма ња.

35) Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 03.03.2013. го ди не.



СПМброј3/2013,годинаXX,свеска41. стр.77-100.

92

За ду же ност у Ср би ји не пре кид но ра сте и до сти гла је 800 
еура по ста нов ни ку. Ка да се по гле да ре ги он, ста ти сти ка го во ри да 
ма њу за ду же ност по ста нов ни ку од Ср би је је ди но има Ма ке до ни ја 
са 580 еура. У Сло ве ни ји за ду же ност по ста нов ни ку је 3.500 еура, 
у БиХ је слич на као у Ср би ји, у Хр ват ској је она 4.000 еура по ста-
нов ни ку или пет пу та ви ша не го у Ср би ји, а у Грч кој  је 8.000 еура 
по ста нов ни ку36). 

Ме ђу тим, ка да се вр ши ова кво ком па ри ра ње, оба ве зно се мо-
ра узе ти у об зир да је, на при мер, у Хр ват ској про сеч на за ра да ве ћа 
70-80 од сто не го у Ср би ји. А у Ср би ји су ни ска при ма ња од 360 
еура ме сеч но. За ду же ност се у Ср би ји не ће сма њи ва ти, већ ће са-
мо ра сти. Да кле, пре жи вља ва ње гра ђа на Ср би је ће би ти све те же.  

Те шко бре ме не ма шти не и ве ли ка не за по сле ност при си ли ли 
су љу де да иду “тр бу хом за кру хом” из ван гра ни ца ове зе мље. Да-
нас ско ро по ла ми ли о на љу ди у Ср би ји из др жа ва ју ро ђа ци за по сле-
ни у ино стран ству. Они су у 2012. го ди ни пре ко до зна ка по сла ли 
око две ми ли јар де еура у зе мљу. Зва нич на ста ти сти ка не ре ги стру је 
зна тан део тих па ра из ди ја спо ре, по што се ве ли ки део нов ца унeсе 
у зе мљу не ле гал ним ка на ли ма. Нај ви ше до зна ка до ла зи из Не мач-
ке и Аустри је, а нај ма ње из Аустра ли је, Ка на де и Аме ри ке.

Ка рак те ри стич но је да је пре из би ја ња еко ном ске кри зе из-
нос до зна ка био чак дво стру ко ви ши у од но су на стра не ди рект не 
ин ве сти ци је. Еко ном ска кри за је учи ни ла да се поч ну сма њи ва ти и 
до зна ке из ино стран ства37). При лив нов ца кроз до зна ке, ма ко ли ке 
оне би ле, је сте основ еко ном ске и со ци јал не ста бил но сти у зе мљи. 
Упра во тај при лив нов ца на док на ђу је ми ни мал на при ма ња и амор-
ти зу је ви со ку сто пу не за по сле но сти. У сва ком слу ча ју, до зна ке из 
ино стран ства би ло да су ушле ле гал ним или не ле гал ним ка на ли-
ма пред ста вља зна ча јан део ли квид но сти зе мље. За хва љу ју ћи ми-
ли јар да ма ко је су сти гле у Ср би ју, ко ја се на ла зи при са мом вр ху 
зе ма ља по при ли ву до зна ка, мо гло се тро ши ти у зе мљи ви ше не го 
што се про из во ди ло.

До зна ке из ино стран ства има ју сво ју до бру и ло шу стра ну. 
До бро је што ве ли ки удео у при ли ву де ви за, по ве ћа ва при вред ну 
ак тив ност, одр жа ва со ци јал ну ста бил ност, ути че на ја ча ње ди на ра 
и по ве ћа ва про мет на де ви зном тр жи шту. Ло ше је то што до зна ке 
ути чу на раст це на и де сти му ли шу за по шља ва ње.

36) Из вор: Politika, до ступ но 03.03.2013. го ди не.

37) До зна ке из ино стран ства 2008. го ди не су из но си ле 2,6 ми ли јар ди еура; 2009. су би ле 
3,2 ми ли јар ди еура; 2010. го ди не 3,1 ми ли јар ди; 2011. из но си ле су 2,2 ми ли јар ди еура, 
а 2012. би ле су 2,0 ми ли јар де еура. (Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, 
до ступ но 15.02.2013. го ди не).
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ШТАСРБИЈАМОРАРАДИТИДА
БИСЕПОЗИЦИОНИРАЛАУНОВУ
ГЕОЕКОНОМСКУАРХИТЕКТУРУ?

Еко ном ска кри за, ни зак ни во жи вот ног стан дар да, не за по-
сле ност, ко руп ци ја и не по ве ре ње гра ђа на у др жав не ин сти ту ци је, 
пред ста вља ју иде а лан ам би јент за раз вој си ве еко но ми је. По што 
цен трал на бан ка не ма кон тро лу над го то во 40 од сто нов ча не ма се, 
ко ли ко се про це њу је да је вред ност обр та на цр ном тр жи шту ро ба, 
услу га и рад не сна ге – све ме ре ко је вла ди ни екс пер ти пред у зи ма ју 
за об у зда ва ње ин фла ци је и ста би ли зо ва ње кур са не да ју по зи тив не 
ефек те.

Пра ви ефе кат не мо же да обез бе ди ни ве ћи на фи скал них 
ме ра кре и ра них за кон со ли да ци ју бу џе та, упра во због чи ње ни це 
да де лом си ва а де лом пот пу но не ле гал на еко но ми ја уче ству је у 
истом про цен ту, го то во 40 од сто, у бру то дру штве ном про из во ду. У 
цр ним ка на ли ма тр жи шта др жа ва го ди шње из гу би бу џет ски при-
ход од нај ма ње че ти ри ми ли јар де еура. Ско ро да не ма гра не ко ја 
ни је угро же на по губ ним по сле ди ца ма си ве еко но ми је и цр ног тр-
жи шта. А нај ви ше су  по го ђе ни тр го ви на, тек стил на и гра ђе вин ска 
ин ду стри ја.

Чак и по сло дав ци, ко ји би же ле ли да за по сле но ве рад ни ке 
због про ши ре ња соп стве ног би зни са, не мо гу да из др же не ло јал ну 
кон ку рен ци ју оних ко ји ни ко ме ни шта не пла ћа ју. То је је дан од 
круп ни јих раз ло га што про гра ми за отва ра ње но вих рад них ме ста 
не мо гу да сма ње не за по сле ност.

Крај ње је вре ме да др жа ва Ср би ја у овој го ди ни уре ди сво је 
фи нан си је, та ко што ће кре ну ти да сре ђу је би знис у цр ним ка на ли-
ма тр жи шта. Исто та ко, сре ђи ва ње фи нан си ја зна чи да се за у ста ви 
раст јав ног ду га и пре по ло ви бу џет ски де фи цит. Ако се кре не са 
уре ђи ва њем фи нан си ја у зе мљи та да исто вре ме но не ће мо ћи да се 
по ве ћа ва за по сле ност. Из ве сно је да ће и де ви зни курс ра сти, због 
ви со ког де фи ци та у раз ме ни са све том38). До ко јег ни воа ће курс 

38) Глав ни спољ но тр го вин ски парт нер Ср би је у 2012. го ди ни би ла је Не мач ка. У из во зу, 
глав ни спољ но тр го вин ски парт не ри, по ред Не мач ке, би ли су Ита ли ја, БиХ, Ру му ни ја и 
Ру ска Фе де ра ци ја. Глав ни спољ но тр го вин ски парт не ри у уво зу, по сле Не мач ке, би ли су 
Ру ска Фе де ра ци ја, Ита ли ја, На род на Ре пу бли ка Ки на и Ма ђар ска.  Спољ но тр го вин ска 
роб на раз ме на би ла је нај ве ћа са зе мља ма са ко ји ма Ср би ја има пот пи са не спо ра зу ме о 
сло бод ној тр го ви ни.

Зе мље чла ни це Европ ске уни је чи не ви ше од по ло ви не укуп не раз ме не 58,5 од сто. Дру ги 
по ва жно сти парт нер су зе мље CEFTA, са ко ји ма Ср би ја има су фи цит у раз ме ни, што 
је ре зул тат углав ном из во за по љо при вред них про из во да, као и гво жђа и че ли ка. Пот-
пи сни це CEFTA спо ра зу ма о ме ђу на род ној сло бод ној тр го ви ни су Ср би ја, Цр на Го ра, 
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до сег ну ти за ви си ће од по пу ња ва ња не до стат ка де ви за стра ним ин-
ве сти ци ја ма у Ср би ју.

Раз во ја не ма без до ма ћих и стра них ин ве сти ци ја. Али, ко-
руп ци ја ко ја је из гле да нај кон ку рент ни ја у Ср би ји од би ја ин ве сти-
то ре.

Ло ша по слов на кли ма у Ср би ји укљу чу ју ћи и би ро кра ти ју, 
од но сно де ло ве др жав не ад ми ни стра ци је ко ји се пре кла па ју39) или 
ни су ну жни, су при го во ри стра них ин ве сти то ра “да се у зе мљи не 
мо же по сло ва ти због чи та вог ни за раз ло га, од би ро кра ти је па на-
да ље”.  Из да ва ње до зво ла ду го тра је. Ка та стар ни је за вр шен. За кон 
о пла ни ра њу и из град њи у де лу ко ји се од но си на ле га ли за ци ју 
је оце њен не у став ним. Све то збу њу је ин ве сти то ре. За то др жа ва 
мо ра да ме ња по слов ни ам би јент, а пред став ни ци вла сти да раз ви-
ја ју до бре од но се са вла да ма дру гих др жа ва,  као што је слу чај  са 
Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти ма. Јер по ли ти ка и еко но ми ја иду 
па ра лел но.

Ула га ње у по љо при вре ду је нај и спла ти ви је за стран це. Агро-
ин ду стриј ска ком па ни ја “AlDahra”из Ује ди ње них Арап ских Еми-
ра та на ме ра ва да уло жи око 200 ми ли о на еура у осам по љо при вред-
них ком би на та у Ср би ји, а пред ви ђе но је да то бу де део за јед нич ког 
но вог  пред у зе ћа “AlDahraSrbija”. По ме ну та ком па ни ја има на-
ме ру да по сле по ла го ди не од по чет ка свог ра да у Ср би ји из гра ди 
си сте ме за на вод ња ва ње. То би по мо гло оства ре њу пла на да се за 
две до три го ди не удво стру чи про из вод ња у ком би на ти ма у Ср би-
ји, као и да се за по сли 2.000 рад ни ка. Тре нут но лош ме наџ мент и 
мар ке тинг у зе мљи ути че да по љо при вред ни ци не ма ју мо ти ва ци ју 
и не за ра ђу ју до вољ но. Али са но вом тех но ло ги јом ко ју би до не ла 
ком па ни ја “AlDahra” не ма двој бе да би се по бољ ша ла про из вод ња 
и упо сли ли ло кал ни по љо при вред ни ци.

Ме ђу тим, др жа ва Ср би ја мо ра да еду ку је по љо при вред ни ке. 
Она мо ра да при пре ма срп ског се ља ка ка ко да про из во ди хра ну 
ко ја ће би ти кон ку рент на европ ским про из во ди ма. Не сме се до зво-

БиХ, Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Мол да ви ја, (UMNIK) u ime pri vre me nih in sti tu ci ja 
sa mo u pra ve u Pri šti ni.

 По сма тра но по је ди нач но по зе мља ма, нај ве ћи су фи цит у раз ме ни оства рен је са бив-
шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма – Цр ном Го ром, БиХ, Ма ке до ни јом. Од оста лих зе ма-
ља, ис ти че се и су фи цит Ср би је у раз ме ни са Ру му ни јом и Сло вач ком. Нај ве ћи де фи цит 
ја вља се у тр го ви ни са НР Ки ном, због уво за мо бил них те ле фо на, и лап то по ва, као и 
са Ру ском Фе де ра ци јом, због уво за енер ге на та, пре све га наф те и га са. За тим сле ди де-
фи цит са Не мач ком, Ита ли јом и Ма ђар ском.  (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 
до ступ но 03.01.2013. го ди не). 

39) Ов де се ми сли на ели ми на ци ју де ло ва др жав не ад ми ни стра ци је ко ји се пре кла па ју на и-
ме ра де исте по сло ве, па сто га ни су по треб ни. Ра ди ефи ка сно сти мо ра до ћи до спа ја ња 
не ких ми ни стар ста ва.
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ли ти да Ср би ја по ста не зе мља ло ше хра не. По сто ји ре ал на мо гућ-
ност да у Ср би ји за вр ши не здра ва хра на (мле ко, ме со, и слич но) из 
ре ги о на, али још ве ћа мо гућ ност је да се уве зе и ло ша сточ на хра-
на. Уко ли ко се де си да ква ли тет ни ји до ма ћи про из во ди, на при мер 
мле ко, ме со, во ће и слич но, иде у из воз, јер су у Евро пи про пи си 
стро жи ји, а до ма ћим куп ци ма се про да ју ло ши јег ква ли те та, би ће 
реч о дис кри ми на ци ји и не ви ђе ном пре се да ну. Про пи си FAO (Ор-
га ни за ци ја за хра ну и по љо при вре ду Ује ди ње них на ци ја) се мо ра ју 
по што ва ти40) и у Ср би ји, ако ова др жа ва за и ста же ли да бу де део 
Европ ске уни је. Сто га се са да на ме ће ло гич нио пи та ње – спа ша ва 
ли Ср би ја сво ју по љо при вре ду, на ве о ма кра так рок, та ко што ће 
уби ја ти од но сно тро ва ти41) соп стве но ста нов ни штво? У Ср би ји је 
на де лу то тал но по гре шна по љо при вред на по ли ти ка, али и здрав-
стве на!

Шан са за Ср би ју је про из вод ња здра ве хра не. За про из вод њу 
ор ган ске хра не зе мља има све мо гућ но сти, са мо су про блем ак ту-
ел не по ли ти ке ко је се мо ра ју про ме ни ти. Про из вод њом ор ган ске 
хра не Ср би ја би мо гла да се по зи ци о ни ра не са мо на европ ском тр-
жи шту, већ и на свет ском. Зе ле не тех но ло ги је су шан са за Ср би ју.

По ред то га,  за зе мљу би би ло до бро ка да би се об и сти ни ле 
на ја ве о ула га њи ма стра них ком па ни ја у ауто мо бил ску ин ду стри-
ју, ла ку ин ду стри ју, тек стил ну, ко жар ску и ин ду стри ју обу ће, као и 
кон ди тор ску и хе миј ску ин ду стри ју. Та да би се до шло до де ви за, 
ко је су ви ше не го по треб не за отва ра ње но вих рад них ме ста. 

У све ту се по че ло раз ми шља ти о не за по сле но сти  на је дан 
дру ги на чин не го до са да. Ве ли ке др жа ве као што су САД и Ве ли ка 
Бри та ни ја, од но сно њи хо ве цен трал не бан ке, на ме ра ва ју да на пра-
ве круп не про ме не у во ђе њу мо не тар не по ли ти ке. На и ме, оне на-
ме ра ва ју да се фо ку си ра ју не на сто пе ин фла ци је, као што је би ло 
до са да, већ на при вред ни раст и за по сле ност.

Да би се по ве ћао ни во за по сле но сти ве о ма ва жно је обра зо-
ва ње ста нов ни штва. Љу де тре ба еду ко ва ти за оне по сло ве ко ји се 
да нас нај ви ше тра же на тр жи шту ра да. Европ ска уни ја тре ба ви ше 
ин фор ма ти ча ра. Ра чу нар ска и ин тер нет ска пи сме ност је по ста ла 
услов за вр ло ве ли ки број рад них ме ста. Па ипак, уста но ви ло се 
да мно ги мла ди ко ји тра же по сао, а ко ји се од лич но слу же ин тер-
не том, не по зна ју про гра ме и апли ка ци је ва жне за до би ја ње по сла. 

40) FAO (FoodandAgricultureOrganization) је још пре два де се так го ди на пре по ру чио да 
ни во афла ток си на у мле ку бу де мак си мум 0,05 ми кро гра ма по ки ло гра му.

41) Ср би ја уво зи за мр зну то ме со из Европ ске уни је. Про пи си ЕУ на ла жу да се ме со ко је је 
би ло до шест ме се ци за мр зну то мо же упо тре бља ва ти, а све пре ко то га не. Ме ђу тим, у 
Ср би ји се мо же ко ри сти ти за мр зну то ме со и до го ди ну да на.
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Eurostat42) је об ја вио по дат ке из ко јих се ви ди, иако је ЕУ у ре це си-
ји, IT-сек тор и да ље ра сте, па ра сте и по тре ба за ин фор ма тич ким 
струч ња ци ма. На жа лост, њи хов број се сма њу је по след њих го ди-
на. Аустри ја је од свих зе ма ља у ЕУ пре по зна ла по тре бу за ова-
квим струч ња ци ма, па сто га у овој зе мљи има нај ви ше струч ња ка 
из IT-сек то ра.

Ка да је Ср би ја у пи та њу мо же се за кљу чи ти бар пре ма по-
след њем по пи су ста нов ни штва из 2011. го ди не да је на пра вљен по-
мак у обра зо ва њу43) и ком пју тер ској пи сме но сти44). То је оно што 
охра бру је и да је на ду, али исто та ко по сто ји бо ја зан да ће ви со ко о-
бра зо ва ни љу ди и да ље на пу шта ти зе мљу у по тра зи за ег зи стен ци-
јом, ако се по гор ша еко ном ска си ту а ци ја у зе мљи.

Са да је нај ва жни је ство ри ти мо гућ но сти за по слов ни ам би-
јент, а мо гућ но сти ства ра ју рад на ме ста. Но, по ма ло је за стра шу-
ју ће што На ци о нал ни са вет за при вред ни опо ра вак уме сто да се 
ба ви про бле ми ма због ко јих је фор ми ран, он спа са ва тај ку не а не 
пред у зет ни ке. Дру гим ре чи ма, пред став ни ци ко ји се на ла зе у Са-
ве ту ра де у ин те ре су круп ног ка пи та ла. А уз круп ни ка пи тал по 
пра ви лу је ве за на ко руп ци ја, ко ја ко чи при вред ни раз вој.

Ако се у Ср би ји још ви ше по гор ша ју еко ном ске и дру штве не 
при ли ке, бу дућ ност ће би ти бре ме ни та про бле ми ма због во ђе ња 
из о па че не еко но ми је и по ли ти ке. Та да сце на ри јо дис то пи је не ће 
за о би ћи Ср би ју, ко ја  се на ла зи у сен ци но вог свет ског еко ном ског 
по рет ка.

42) Мла ди у ЕУ: 95 по сто мла дих у Европ ској уни ји од 16 до 24 го ди не ко ри сти се ком пју-
те ром. По пу ла ци ја од 16 до 74 го ди не у ЕУ: две тре ћи не ко ри сти се ком пју те ром, а нај-
ви ше у Швед ској (96 од сто) и Ни зо зем ској (94 од сто), а нај ма ње у Ру му ни ји (55 од сто) 
и Грч кој (59 од сто). (Из вор: Eurostat, до ступ но 30.03.2012. го ди не).

43) По след њи по пис ста нов ни штва из 2011. го ди не по ка зао је да се обра зов ни про фил ста-
нов ни штва у Ср би ји по пра вио, у од но су на по пис из 2002. го ди не. У раз до бљу из ме ђу 
два по след ња по пи са, уку пан број не пи сме них ли ца сма њен је за чак 45,28 од сто. (Из-
вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2012, књи га, Школскаспрема,писменостиком-
пјутерскаписменост). 

 Фа кул тет ске ди пло ме по се ду је 10,59 од сто од укуп ног бро ја гра ђа на Ср би је. То зна чи да 
је број ви со ко о бра зо ва них по ве ћан у од но су на по пис из 2002. го ди не, ка да их је би ло 
6,52 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 01.02.2013. го ди не).

44) У по пи су 2011. го ди не, пр ви пут су при ка за ни по да ци о ком пју тер ској пи сме но сти, а то 
под ра зу ме ва да осо ба зна да об ра ђу је текст, из ра ђу је та бе ле, ша ље или при ма елек трон-
ску по шту и ко ри сти ин тер нет на ра чу на ру. Ста ти стич ки ре зул та ти су сле де ћи. У Ср би ји 
49 од сто ли ца ста ро сти 15 и ви ше го ди на зна да оба вља не ку од на ве де них ак тив но сти. 
Ком пју тер ски нај пи сме ни јих гра ђа на има у узор ку од 20 до 29 го ди на, а нај ма ње ме ђу 
ли ци ма ста ри јим од 65 го ди на жи во та. Ин фор ма тич ки нај пи сме ни ји су ста нов ни ци у 
гра до ви ма (72 од сто). (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 01.02.2013. 
го ди не).
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SnezanaGrk

SERBIAINTHESHADOWOFTHENEW
WORLDECONOMICORDER

Resume
Each so ci ety is a com plex or ga nism in which eco nomy plays an 

im por tant ro le. It is the blo od stre am that ma kes li fe pos si ble; ho we ver, 
the re are ot her vi tal pa ra me ters that af fect the qu a lity and su sta i na bi lity 
of any com mu nity, such as ci ti zen sa tis fac tion, the ir sen se of exi sten ti al 
se cu rity in a so ci ety. 

What is com mon to both li fe and eco nomy are the cycli cal ri ses 
and dec li nes, which are so me ti mes so big that they re pre sent a wa ke-up 
call. Sin ce eco no mic and li fe cycles need not co in ci de in ti me, ge ne ra-
ti ons that do not li ve up to see the ri se, but only the dec li ne, suf fer and 
be ar the bur den of the har dships – whe re mo ney is the only me a su re of 
va lue.

Mo ney al lows for the po wer to be con cen tra ted in the hands of a 
hand ful of pe o ple who pos sess enor mo usly much. And the re are mo re 
and mo re pe o ple who ha ve very lit tle. Fi nan cial po wer, vi e wed thro ugh 
the prism of we alth and real esta te – is gra du ally be ing pas sed down 
from many pri va te hands to a small, rich eli te. This le ads to the emer-
gen ce of a lar ge num ber of un free pe o ple, fi nan ci ally and exi sten ti ally 
de pen dent on the rich mi no rity. Gre at struc tu ral ine qu a li ti es of the glo-
bal eco nomy ha ve led to a de ep gap bet we en the rich and the too po or. 
This gro wing di vi de bet we en the ha ves and the ha ve-nots is the gra vest 
dan ger of eco no mic growth.

The cri sis is used as an ex cu se for the con cen tra tion of po wer 
in the hands of the do mi nant class. The ca u se of the cri sis is greedy 
ca pi tal. In the con di ti ons of cri sis, all the de pra vi ti es of the mo dern 
eco nomy, ma ni fe sted thro ugh the sa vings me a su res for ced on by the 
Tro i ka (the Euro pean Com mis sion, the Euro pean Cen tral bank and the 
In ter na ti o nal Mo ne tary Fund), as well as the ma jo rity of go vern ments 
in co un tri es ac ross Euro pe, are fully ex pres sed. Ple a ding for sa vings 
me a su res is com ple tely wrong – be ca u se sa vings will not en co u ra ge 
eco no mic growth and the ope ning of new jobs. The short-term goal of 
the Euro pean Com mis sion, the Euro pean Cen tral bank and the In ter na-
ti o nal Mo ne tary Fund is to de stroy the so cial sta te.

Ra ti o nal sta te go ver nan ce re qu i res fin ding the true me a su re of re-
form su sta i na bi lity. This me ans that re forms, even the ine vi ta ble pa in ful 
cuts that fol low in the ir path, sho uld be com bi ned with so cial me a su res 
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that will ena ble even the mostly ag gra va ted gro ups to ma in tain a mi ni-
mum of se cu rity and con fi den ce in the so ci ety. Re spon si bi lity al ways 
li es on tho se who ha ve the po wer and run the sta te. An in ca pa ble and 
in com pe tent go vern ment pus hes a sta te in to cha os and de spa ir.

From the pre sent vi ew po int, we can see such eco no mic systems 
at work that can not sur vi ve in the long term. The re is a thre at of even 
de e per di vi des bet we en eco no mi cally we ak co un tri es, whe re hun dreds 
of mil li ons of pe o ple will be li ving in po verty, and eco no mi cally strong 
co un tri es. We are wit nes ses to dif fe rent pro ces ses ta king pla ce in both 
the West and the East. Na mely, Ame ri ca, Euro pe, and Asia are in the 
sa me li fe cycle. Only with op po si te am pli tu des. 

In the West we see the birth of new fi nan cial serfs. In the Uni-
ted Sta tes of Ame ri ca, it is in di vi du als who are ex pe ri en cing fi nan cial 
pro blems. In Euro pe, we ha ve co un tri es go ing ban krupt that are in pro-
blems Wit hin the Euro pean Union, wit ho ut a fi nan cial the re is no per so-
nal nor po li ti cal in de pen den ce. The re is an op po si te pro cess in the Far 
East, whe re the re is an in cre a sing num ber of or di nary pe o ple, in di vi du-
als who pos sess mo re than be fo re. Ac tu ally, not much mo re, but eno ugh 
to be co me eco no mi cally in de pen dent. Eco no mic in de pen den ce ena bles 
them to ta ke con trol of the ir own li ves, i.e. the ir fu tu re. Eco no mic in de-
pen den ce is the key path le a ding to po li ti cal in de pen den ce. 

The re is a new ar chi tec tu re of world or der at work. It is abo ut the 
we ig hing out of po wer among the ma jor eco no mic for ces, and abo ut 
the new world eco no mic or der. On the one hand the re are Ame ri ca and 
Euro pe, and on the ot her Chi na and Rus sia, mo re pre ci sely, the BRICs 
co un tri es (Bra zil, Rus sia, In dia, Chi na, So uth Afri ca). Glo bal eco no mic 
growth is in cre a singly mo re de pen dent on the BRICs co un tri es, who 
con sti tu te 45 per cent of the world la bo ur for ce and who ma ke up for 27 
per cent of the to tal pur cha sing po wer in the world.

The BRICs are dre a ming of a new world which the ir re spec ti-
ve mem ber sta tes are trying to bu ild, most pro bably wit ho ut the West. 
Ame ri ca is mo re im por tant to the ir in te rests from ot her gro wing po-
wers, tho ugh.

The US and Euro pe are ta king over an im por tant ro le in im ple-
men ting the struc tu ral tran si tion. The start of ne go ti a ti ons abo ut the tra-
de agre e ment bet we en the US and EU is be ing an no un ced. In Ame ri ca, 
this deal has al ready been cal led “the tran sa tlan tic tra de and in vest ment 
part ner ship”. The goal is to ena ble an in cen ti ve to in ter na ti o nal tra de 
and in vest ments thro ugh a com mon US-EU mar ket. By tra de ex pan si on 
the Ame ri can and the Euro pean si des will ma ke up for lost jobs, who se 
loss was bro ught abo ut by the fi nan cial and eco no mic cri sis. The cre a-
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tion of a com mon mar ket will be a furt her in cen ti ve to the pro spe rity of 
the US and the EU. Ame ri ca and Euro pe will jo intly be mo re com pe ti-
ti ve to the BRICs co un tri es.

In the po wer ba lan ce of ma jor eco no mic players on the ge o e-
co no mic sce ne, the big gest eco no mic po wer in the world will still be 
“Euro-Ame ri ca”. In spi te of the fact that Euro pe is still thre a te ned by 
re ces sion due to unem ployment.

In the sha dow of the new ar chi tec tu re of the world eco no mic 
or der we find Ser bia. A stran ge set of cir cum stan ces in the past few 
de ca des has led to the fact that Ser bia knows ne it her what it wants nor 
whe re it is go ing. All at tempts at any true chan ge in the eco nomy and 
the so ci ety ha ve met with dif fi culty. The big gest hin dran ce to the co un-
try’s de ve lop ment are un sta ble mac ro e co no mic ba lan ces, bri bery, and 
cor rup tion, a half-hid den re ign of oli garchy and mo ney, com pro mi ses 
and stran ge co a li ti ons.

The big gest pe a ce pro ject in Ser bia so far has al ready pre de ter-
mi ned its di rec tion. It is only a mat ter of ti me when Ser bia will re ach its 
goal, i.e. en ter the Euro pean Union. Yet, the hin dran ces on this road are 
big and pa in ful, both for the co un try and its pe o ple. The re is an ove rall 
im pres sion that all ide as on how to ba lan ce the li fe and eco no mic cycle 
ha ve been ex ha u sted.

The eco no mic si tu a tion in Ser bia is highly alar ming. The most 
com pe ti ti ve for ce in Ser bia is cor rup tion. The di vi de bet we en the so-
cal led eli te and the po or is gro wing. Pe o ple are di sap po in ted in the po-
li ti cal and bu si ness eli te, i.e. in the tyco ons who ha ve thro ugh pri va ti sa-
tion grab bed most of the we alth for them sel ves. Ser bia must be co me the 
co un try of the pe o ple, if it has any in ten tion of mo ving for ward.

Eco no mic ide as which are con stantly be ing pro mo ted by in com-
pe tent in di vi du als lead to a su re eco no mic and so cial cha os. Po li ti cal 
ide as  pro mo ted by the cur rent aut ho ri ti es in the co un try in an at tempt to 
win over both the West and the East are “roc king” Ser bia, which is now 
“dan cing”  a lit tle to the right, and a lit tle to the left. It wants to turn to 
Euro pe, as well as to Rus sia. Which world eco no mic co or di na tes Ser bia 
will truly stick to – re ma ins yet to be seen. 

Key words: in te gra tion pro cess, struc tu ral ine qu a li ti es of the glo-
bal eco nomy, new world or der, Uni ted Sta tes of Ame ri ca – Euro pean 
Union (US-EU), BRICs (Bra zil, Rus sia, In dia, Chi na, So uth Afri ca), 
Ser bia in the sha dow.

* Овај рад је примљен 11. августа 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. септембра 2013. године.
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Сажетак
Основ на су шти на ак ту ел них нео ли бе рал них про це са усме-

ре на је ка де мон та жи кључ них ин сти ту ци о нал них ка па ци те та мо-
дер не на ци о нал не др жа ве. У овом ра ду основ на те о риј ска ана ли за 
би ће усме ре на на про це се угро жа ва ња и де мо та же без бе до но сних 
ка па ци те та на ци о нал не др жа ве. Гло ба ли за циј ски трен до ви отво-
ри ли су број не и не са гле ди ве кри зе,ко је су по че ле као фин сиј ске, 
еко ном ске, а све ви ше по ста ју по ли тич ке од но сно без бе до но сне. 
Број ни су без бе до но сни ри зи ци и све те же је оства ри ти кон тро лу 
над њи ма на ни воу си стем ских ка па ци те та на ци о нал не др жа ве. 
Кључ не ре чи: на ци о нал на др жа ва, без бед ност, ин сти ту ци је, гло ба ли за-

ци ја, кри за упра вља ња.

Про це си гло ба ли за ци је по ста ли су до те ме ре све о бу хват ни 
и ин те зив ни осо би то у по след ње две де це ни је, да из ван свог ши-
ро ког об у хва та ни су оста ви ли по стра ни го то во ни је дан сег мент 
на ших ко лек тив них и ин ди ви ду ал них ег зи стен ци ја. У мно гим до-
ме ни ма жи во та тем по на ста лих про ме на ин те зи ви ран је до ме ре 
оп ште фру стра ци је и осу је ће но сти ин ди ви дуа, али и на ци о нал них 

* Овај текст је на стао као део ра да у окви ру про је ка та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни-
стар ство просветe, наукe и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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ко лек ти ви те та. Не мо гућ ност да ис пра ти мо и ра ци о нал но при хва-
ти мо тем по про ме на а још ма ње да им се при ла го ди мо, отво ри ла 
је број на пи та ња на ко ја не ма мо од го во ре. Је дан од нај сна жни-
јих сек то ра де ва ста ци је и раз град ње на ци о нал не др жа ве за хва тио 
је ње ну ин сти ту ци о нал ну сфе ру, до во де ћи у пи та ње сво јим ра ди-
ка ли змом ле ги ти ма циј ску осно ву са ме др жа ве као и ње них де мо-
крат ских ка па ци те та. 

Кон цепт мо дер не на ци о нал не др жа ве (кон сти ту ци о нал на и 
де мо крат ска др жа ва) на стао је још у де вет на е стом ве ку, свој вр ху-
нац до жи вео у мо де лу тзв. др жа ве бла го ста ња у дру гој по ло ви ни 
два де се тог ве ка. У бит ном сег мен ту сво јих ин сти ту ци о нал них и 
фук ци о нал них ка па ци те та он је да нас оспо рен и у фа зи ин те зив не 
де мон та же. Овај мо дел мо дер не на ци о нал не др жа ве би ће отвор-
но на пад нут и оспо ра ван у про це си ма гло ба ли за ци је и ра ди кал-
ног на ме та ња кон цеп та нео ли бе рал не ор га ни за ци је еко но ми је али 
и ње ног по ли тич ког си сте ма.1) Ак ту ел ни трен до ви гло ба ли за ци је 
до ка зи ва ли су сво ју сна гу нај ви ше у про це си ма де на ци о на ли за ци-
је ка ко еко ном ско-фи на сиј ског ка рак те ра та ко и у сег мен ту де те-
ри то ри ја ли за ци је, де су ве ре ни за ци је на ци о нал не др жа ве и де функ-
ци о на ли за ци је ње ног без бе до но сног сек то ра. То ме ће се та ко ђе у 
зна чај ном сег ме ту при дру жи ти и про це си де ин ду стри ја ли за ци је, 
де по пу ла ци је, па чак и де пер со на ли за ци је ин ди ви дуа.

Иде о ло ги ја нео ли бе ра ли зма по шла је од ста ва да је кон цепт 
тра ди ци о нал не (мо дер не) др жа ве пре ва зи ђен и да га тре ба за ме ни-
ти но вим об ли ци ма тран сна ци о нал них и ре ги о нал них асо ци ја ци ја 
и струк ту ра. Мо дел мо дер не на ци о нал не др жа ве бла го ста ња до жи-
вља ва се као глав на пре пре ка убр за њу гло ба ли за ци је и ства ра њу 
фи нан сиј ских, ме диј ских, ин фор ма ци о них али и дру гих тр жи шта, 
као се ге ме на та ње ног укуп ног гло бал ног по рет ка. Дру штве ни об-
ли ци угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма без бед но сти пред ста вља ју 
ве ли ки про блем за сва ку др жа ву и ње не гра ђа не.2)

Под сти ца ни су та ко ђе про це си де мон та же и раз град ње ин-
сти ту ци о нал них ка па ци те та на ци о нал них др жа ва ко је су до во ђе не 
у по зи ци ју не мо гућ но сти ефи ка сног де ло ва ња а по не кад и пот пу-
не бло ка де. Овај кон цепт имао је за циљ да из вр ши тзв. де ле ги ти-
ма ци ју ка ко на ци о нал них ин сти ту ци ја де мон та жом њи хо вих ин-
сти ту ци о нал них и функ ци о нал них ка па ци те та, та ко и по ли тич ких 
ели та на на ци о нал ном ни воу, ко је у но во на ста лим окол но сти ма ни-

1) Де спо то вић Љ. Политичкимитовииидеологије, Ка и рос, Срем ски Кар лов ци 2010, стр. 
57.

2) Га ћи но вић, Р. „Дру штве ни из во ри угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма без бед но сти др жа-
ве“, Српскаполитичкамисао, ИПС, Бе о град, 1/2012, стр. 131.
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су би ле спо соб не да пре ко та квих ра зо ре них ин сти ту ци ја од го во-
ре по тре ба ма ре ша ва ња на го ми ла них ег зи стен ци јал них про бле ма 
сво јих гра ђа на. Ве ли ко не за до вољ ство гра ђа на пре у сме ра ва но је 
од стра не гло ба ли за циј ских ели та на да љи при ти сак и обе сми шља-
ва ње на ци о нал них ин сти ту ци ја и не кри тич ко при хва та ње ре ше ња 
ко ја су до ла зи ла из сег мен та ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Ста ње 
оп ште дез о ри јен та ци је гра ђа на ве што је ко ри шће но за да љу де ле-
ги ти ма ци ју све га што је на ци о нал но, јер се у ствар но сти за и ста 
ви де ла ве ли ка кри за функ ци о ни са ња на ци о нал них ин сти ту ци ја 
др жа ве. „Ши ро ке ма се гу бе по ве ре ње у ра ни је фор ми ран си стем 
вред но сти ко ји је до не дав но обез бе ђи вао ле ги ти ми тет нор ма тив-
ног по рет ка. Кри тич ко рас по ло же ње мно гих љу ди пре ма тим иде-
а ли ма, пред ста ва ма, уве ре њи ма, ко ји су им до ско ра из гле да ли ва-
жни, жи вот но нео п ход ни, ва жно су обе леж је де ле ги ти ма ци је.“3) 

С јед не стра не по ли тич ка ели та на на ци о нал ном ни воу гу-
би ла је свој из бор ни ле ги ти ми тет јер за хва љу ју ћи ра зо ре ним ин-
сти ту ци о нал ним ка па ци те ти ма др жа ве ни је би ла у по зи ци ји да ре-
а ли зу је сво ја пред из бор на обе ћа ња али ни с дру ге стра не оба ве зне 
за кон ске стан дар де ко ји су и да ље оста ли оба ве зу ју ћи оквир ње ног 
де ло ва ња. Та ко се убр за но кру нио ле ги ти ма циј ски основ по ли тич-
ке вла сти и ства ра ла по тре ба да се на ста ли ва кум ис ти ту ци о нал-
не не е фи ка сно сти пре вла да све из ра же ни јим ин тер вен ци о ни змом 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја гло ба ли зо ва ног по рет ка свет ске мо ћи.
„Фи на сиј ска тр жи шта се де на ци о на ли зу ју тем пом ко ји од у зи ма 
дах и већ ду же вре ме су из ван др жав не кон тро ле. (...) Не ра зум но је 
и не мо рал но да спе ку ла ци је са ми ли јар да ма до ла ра днев но мо гу да 
из ба це из ко ло се ка жи во те ми ли о на љу ди и да их су ко бе са др жа-
ва ма ко је за сту па ју ин те ре се ста нов ни штва)“4) 

Не ка да стан дар но до бар ин сти ту ци о нал ни оквир др жа ве 
уру шен је у пр вом ко ра ку фи нан сиј ским и еко ном ским кри за ма, те 
про це си ма убр за не де ин ду стриј ли за ци је. Ка да је угро же на ма те-
ри јал на осно ва њи хо вог функ ци о ни са ња и фи нан си ра ња, у дру гом 
ко ра ку отво ре на је криза ефикасног управљања на националном
нивоу. Стал на кри за ин сти ту ци о нал не функ ци о нал но сти, про из-
ве ла је у тре ћем ко ра ку по сте пе ну кри зу ле ги ти ми те та ка ко ону 
пред из бор ну та ко и по сти збор ну.На ци о нал на др жа ва по ста ла је 
та ко разваљеназаједница ко ја ни је у ста њу да од го во ри основ ним 
ба зич ним по тре ба ма сво јих гра ђа на и ко ја се да би ства ри по пра ви-
ла ко ли ко то ли ко на за до во ља ва ју ћи ни во, ну жно мо ра ла обра ћа ти 

3) Ми ло ше вић З., Ђу рић Ж. Империјалноразарањедржава, ИПС, Бе о град, 2012, стр. 78.

4) Цирн М. Управљањесаонестраненационалнедржаве, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 9.
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тран сна ци о нал ним струк ту ра ма мо ћи тра же ћи њи хо ву по моћ и по-
др шку. Раз ли ка се са сто ја ла са мо у тем пу про це са де на ци о на ли за-
ци је, и нај че шће је за ви си ла од пред мет ног про дуч ја – ре ги о на и 
са ме др жа ве.5) 

КРИЗАУПРАВЉАЊАИБЕЗБЕДОНОСНА
ФУНКЦИЈАДРЖАВЕ

Без об зи ра о ко јој те о риј ској ма три ци на стан ка и функ ци ја 
мо дер не др жа ве да го во ри мо, у сфе ри ње ног упра вља ња мо гу ће је 
де фи ни са ти нај ма ње че ти ри оба ве зна сег мен та – ци ља:6)

1. Циљбезбедности: ко ји под ра зу ме ва спољ ну и уну тра шњу 
без бед но сну функ ци ју др жа ве, с тим да се уну тра шња без бед но сна 
фук ци ја усло жња ва и под ра зу ме ва по ред кла сич них без бед но сних 
функ ци ја и здра ву жи вот ну сре ди ну, као и сег мен те здрав стве не и 
прав не без бед но сти.

2. Циљидентитета: ко ји под ра зу ме ва ства ра ње усло ва за 
раз ви ја ње ко лек тив них иден ти те та на ро чи то у рав ни ци вил ног 
дру штва ја сно отва ра ју ћи про стор за ње го ву сим бо лич ку и вред-
но сну ва ло ри за ци ју.

3. Циљ легитимације: ко ји под ра зу ме ва из град њу та квих 
дру штве них од но са ко ји омо гу ћа ва ју не сме та но кон сти ту и са ње 
по ли тич ке и со ци јал не са гла сно сти у јед ној по ли тич кој за јед ни ци 
и ве ћин ског при хва та ња др жав ног по рет ка као ле ги тим ног. 

4. Циљблагостања: ко ји зна чи под сти ца ње при вред ног ра-
ста и сма ње ња со ци јал них раз ли ка, ства ра ње до бре еко ном ске ба зе 
за кон зу ма ци ју за кон ских пра ва осо би то из обла сти, кул ту ре, обра-
зов ња, здрав стве не и со ци јал не за шти те, за шти те жи вот не сре ди не 
и сл. 

Ова ко де фи ни са ни ци ље ви ко ји су из гра ђи ва ни у по рет ку 
др жа ве бла го ста ња, до ве де ни су у ве ли кој ме ру у пи та ње то ко ви ма 
ње не де на ци о на ли за ци је. У тим про це си ма чи ни нам се нај ви ше 
је угро жен безбедоноснициљизадатакдржаве. Још од вре ме на 
То ма са Хоб са без бе до но сна фук ци ја др жа ве ста вља на је у пр ви 
план уз ис ти ца ње прин ци па да др жа ва ко ја ни је у ста њу да за шти-
ти сво је гра ђа не гу би основ ни раз лог сво га по сто ја ња, од но сно та-
квој др жа ви се от ка зу је по слу шност. Та ко је и Адам Смит ис ти-

5) Сто ја но вић Ђ., Ђу рић Ж. Анатомијасавременедржаве, ИПС, Бе о град, 2012.

6) Цирн М. Управљањесаонестраненационалнедржаве, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 
30.
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цао у окви ру сво јих ли бе рал них раз ма тра ња о основ ним за да ци ма 
кон сти ту ци о нал не др жа ве да су од три нај ва жни ја за дат ка ње ног 
функ ци о ни са ња, пи та ња без бед но сти по пу ни ла два нај глав ни ја. 
Први је за шти та гра ђа на од на си ља и угро жа ва ња од стра не дру гих 
др жа ва а други за шти та гра ђа на од на си ља и угро жа ва ња уну тар 
дру штва од стра не дру гих су гра ђа на. Са вре ме на ли бе рал на ми ни-
ма ли стич ка те о ри ја др жа ве све ла је го то во све ње не функ ци је на 
са мо јед ну, безбедоносну, док је све оста ло пре пу сти ла сти хи ји тр-
жи шта. Сход но ова квом ста ву, а с об зи ром на озбиљ ну кризуњеног
управљања иза зва ну фак то ри ма гло ба ли за ци је, без бе до но сно по ље 
по ста је од лу чу ју ће у бу дућ но сти ка да го во ри мо о мо гућ но сти оп-
стан ка на ци о нал не др жа ве. „Чиниседајеодлучујућепитање:да
линационалнадржаваможесвојимграђанимаиудобаденацио-
нализациједајемчизадовољавајућумерубезбедности.”7)

Про це си гло ба ли за ци је су ве ли кој ме ри оште ти ли, и де ва-
сти ра ли ин сти ту ци о нал не и функ ци о нал не ка па ци те та на ци о нал не 
др жа ве, та ко да је прет ход но пи та ње го то во из ли шно. „На по чет ку 
21 ве ка ско ро све зе мље у све ту су ви ше или ма ње угро же не де ло-
ва њем раз ли чи тих сна га, спо ља или из ну тра. Раз ло зи за по сто ја ње 
те угро же но сти је су, из ме ђу оста лог у њи хо вом ме ђу на род ном или 
ге о по ли тич ком по ло жа ју, хе ге мо ни ји ве ли ких си ла, уну тра шњој 
не ста бил но сти, не раз ви је но сти де мо крат ских ин сти ту ци ја, ра-
зним су прот но сти ма ин те ре са, по сто ја њу се па ра ти стич ких и се це-
си о ни стич ких те жњи на ци о нал них ма њи на код ви ше на ци о нал них 
др жа ва и сл.“8)

Иако се са јед не стра не сма њу је пер цеп ци ја без бе до но сних 
ри зи ка ко ји до ла зе од стра не дру гих др жа ва, ба рем се тај ути сак 
сти че ка да го во ри мо о зе мља ма ко је при па да ју кру гу чла ни ца 
ОЕБС-а, иста пер цеп ци ја ри зи ка уну тар са ме за јед ни це ра сте из 
го ди не у го ди ну. Она ни је свој ство са мо гра ђа на код ко јих ра сте 
страх и осе ћај не за шти ће но сти не го и објек тив них по ка за те ља о 
по ра сту мно гих аспе ка та кри ми нал ног по на ша ња али и угро же но-
сти ко ја до ла зи из сфе ре кон та ми на ци је жи вот не сре ди не, на ру ша-
ва ња ква ли те та хра не, во де као и дру гих без бе до но сних ри зи ка.  
„Фа за ла тет них ри зич них прет њи при ми че се кра ју. Не ви дљи ве 
опа сно сти по ста ју ви дљи ве.“9) Не чу ди сто га што Ур лих Бек мо-
дернодруштво озна ча ва ризичнимдруштвом, што без бе до но сне 
ри зи ке ви ди као про из вод ње го ве трај не не спо соб но сти да на ква-

7) Исто, стр. 71.

8) Га ћи но вић Р. Безбедноснафункцијадржаве, ИПС, Бе о град, 2012, стр. 107.

9) Бек У. Ризичнодруштво, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2001, стр. 81. 
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ли те тан на чин за шти ти сво је гра ђа не а да са мим тим не до ве де у 
пи та ње основ ну ма три цу свог по сто ја ња из ко је се лу чи и про ду-
ку је све ве ћи ни во не бе збед но сти. „Све ви ше гра ђа на у ОЕЦД све-
ту осе ћа да им је си гур ност угро же на ри зи ци ма ко ји се од но се на 
угро жа ва ње при род них осно ва жи во та. Ра сте број оних ко ји ма је 
на не та ште та услед бо ле сти иза зва них ути ца ји ма жи вот не сре ди не 
(...) У скла ду стим све ви ше љу ди у ОЕЦД све ту се осе ћа не си гур-
но због по ра ста кри ми на ла и због све ве ћих ри зи ка због угро жа ва-
ња жи вот не сре ди не.“10)

Сма ње на спо соб ност на ци о нал не др жа ве да ис пу ња ва функ-
ци ју за шти те у ди рект ној је ко ре ла ци ји са про це си ма ње не де на-
ци о на ли за ци је ко ји су на про сто ру Евро пе по че ли још се дам де-
се тих го ди на про шлог ве ка. Тосесвакакопоклапасаактуелном
кризомњеногуправљања,немогућностидасенапостојећемнивоу
разграђенихдржавнихинституцијаорганизујеефикасанбезбедо-
носнисистем.По при ште без бе до но сних ри зи ка по ста ли су го то-
во сви сег мен ти дру штве ног си сте ма. Организовани криминал је 
одав но пре ва зи шао гра ни це на ци о нал не др жа ве, теорирозам та ко-
ђе пот пу но ла ко ин тер на ци о на на ли зу је сво је ор га ни за ци о не фор ме 
али и ци ље ве ко је тар ге ти ра као да без бе до но сних струк ту ра го то-
во да и не ма у про сто ру др жа ве ко ја је обе ле же на као ме та на па да. 
Ка да пак го во ри мо о ри зи ци ма ко ји до ла зе из сфе ре угрожавања
животнесредине, еколошкихакцидената или климатскихпроме-
на и природнихкатастрофа, ства ри сто је још ло ши је. Као да је 
криза по ста ла средњииме на ше ствар но сти, а не бе збед ност и на ша 
из ло же ност фак то ри ма де ва ста ци је то ли ка да смо го то во на днев-
ном ни воу за тр па ни ло шим ве сти ма ко је не дво сми сле но и су ро во 
по твр ђу ју на шу угро же ност и ра њи вост. „Сма ње ње мо гућ но сти на 
успех на ци о нал не др жав не по ли ти ке без бед но сти има кон се квен-
це на по ли тич ком по љу. (...) Не ка да шње ве ли ке те ме, као што су 
спре ча ва ње ра та или га ран то ва ње прав не др жав но сти, од ла зе у по-
за ди ну у од но су на оне ко је се ти чу бор бе про тив те ро ри зма, спре-
ча ва ња ора ни зо ва ног кри ми на ла или сма ње ња ри зи ка у жи вот ној 
сре ди ни.“11) 

У те о ри ји ме ђу на род не без бед но сти, ја сно и не дво сми сле но 
се кри ста ли шу ста во ви ко ји пре по зна ју ову етатолошкуисуфици-
јенцијуианемичност фо ку си ра ну у по ку ша ју да пре вла да на ста лу 
кри зу упра вља ња без бе до но сним си сте ми ма др жа ве. Ја сан је и те-
о риј ски став да се у то упра жње но по ље ета то ло шке дис функ ци-

10) Цирн М. Управљањесаонестраненационалнедржаве, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 
84.

11) Исто, стр. 87.
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о нал но сти и кри зе ме наџ мен та без бед но сти, све ви ше уба цу ју и 
на ме ћу недржавнифактори из про сто ра тран сна ци о нал них без бе-
до но сних струк ту ра. Про стор ко ји се све ви ше усту па при ват ном 
сек то ру на пла ну без бед но сти пот пу но је за бри ња ва ју ћи и нео бе-
ћа ва ни шта до бро. „Јав не слу жбе све ви ше оси гу ра ва ју при ват ни 
ен ти те ти, по себ но оно што се од но си на без бед ност и јед на кост.“12) 
Приватниинтересинемогубитигрантостваривањасистемске
улогебезбедносногсектораједнеземљеакамолиглобализованих
тржишнихструктура.

„За го вор ни ци кри тич ког при сту па од ба цу ју по јам анар хи је 
као од ре ђу ју ћу од ли ку ме ђу на род них од но са; уме сто др жа ве у тој 
уло зи, „као ре фе рент не објек те без бед но сти“, озна ча ва ју дру штве-
не гру пе и по је дин це (код пост марк си ста то су дру штве не кла се). 
При све му то ме они на гла ша ва ју уло гу не др жав них су бје ка та, као 
и не вој не ви до ве без бед но сти.“13) (Си мић Д. 2002; 56.) Слич на је 
си ту а ци ја и са кла сич ним об ли ци ма мо ћи уку љу чу ју ћи и ону ко ја 
се ти че вој них аспе ка та без бед но сти. „Са свим је ја сно да пре ти ве-
ли ка опа сност од ова ко схва ће ног пој ма гло бал не без бед но сти по 
чи та ву ме ђу на род ну за јед ни цу( а по ма ле зе мље на ро чи то) јер о 
ми ру и ра ту не ка да мо гу од лу чи ва ти не др жав ни су бјек ти, од но сно 
но си о ци еко ном ске мо ћи и ин те ре са. Ти ме се на ру ша ва тра ди ци о-
нал ни кон цепт без бед но сти ве зан за на ци о нал ну без бед ност сва ке 
по је ди не др жа ве, из ра жен кроз ње ну све у куп ну моћ - вој ну и сва ку 
дру гу.“14) 

За го вор ни ци гло бал не кон тро ле без бед но сти и упра вља ња 
ри зи ци ма, не дво сми сле но по ру чу ју да је је ди ни из лаз у из град њи 
нове транснационалне безбедоносне структуре. Ре цепт је увек 
исти, ка да се го во ри о кон тро ли фи на сиј ске, еко ном ске, по ли тич ке, 
еко ло шке и без бе до но сне кри зе: новиглобалнипоредакуправља-
ња. „Но ве не бе збед но сти не мо же са вла да ти у са мо стал ном хо ду 
ни јед на вла да овог све та. По ли ти ча ри и по ли ти чар ке ко ји раз ми-
шља ју на ци о нал но мо ра ју при зна ти сво ју не моћ пред њи ма.“15) 
Жак Ата ли је ту са свим екс пли ци тан, да не би би ло ни ка кве за бу не 
или не ја сно ћа. Цеосветимасеустројитипообрасцуједнесвет-
ске владе. „...Ство ри ти ин стру мен те ко ји су ну жни за оства ре ње 
су ве ре ни те та на гло бал ном ни воу: је дан пар ла мент (је дан чо век је-

12) Ата ли Ж. Криза,апосле, Хе до не, Бе о град, 2010, стр. 119.

13) Си мић Р. Д. Наукаобезбедности, ФПН, Бе о град, 2002, стр. 56.

14) Ста јић Љ. Га ћи но вић Р. Уводустудијебезбедности, Дра слер парт нер, Бе о град, 2007, 
стр. 266.

15) Цирн М. Управљањесаонестраненационалнедржаве, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 
89.
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дан глас), јед на вла да, јед на пла не тар на при ме на уни вер зал не Де-
кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка уз све пра те ће про то ко ле, ак ти ви ра ње 
од лу ка ОИТ (20) у обла сти пра ва на рад, цен трал на бан ка, за јед-
нич ка мо не та, пла не тар ни по ре ски си стем, пла не тар на по ли ци ја и 
суд ство...“16) Ал тер на ти ве по њи ма, не ма. Алтернативаје,геополи-
тикахаоса,беспоредак,трагедије,општаегзистенцијалнанеси-
гурностинаравнонеизбежанвеликираткојибикаопокознакоји
путзанекеневидљивеструктуремоћи,биоспасоносноивеома
профитабилнорешење.

Ипак ства ри ни из бли за ни су та ко јед но став не. Мо гло би 
се чак ре ћи да у те о риј ском по љу ко је те ма ти зу је про бле ме ме-
ђу нард них од но са, па ну жно и њен без бе до но сни аспект, по сто ји 
при лич на те о риј ска збр ка и кон тро вер зе. Ноуједномсегментупо-
стојислагање,полазнатачкаспорењанијеперцепцијапостоје-
ћихмеђународниходносакаоанархичнихнегопутевакојимбисе
тајпривиднибеспоредакпревладао. „Тврд ња да анар хич на при ро-
да ме ђу на род ног си сте ма не ис кљу чу је ну жно по сто ја ње мир ног 
окру же ња пред ста вља мо жда и нај јед но став ни ји основ за раз ли-
ко ва ње нео кон зер ва ти ви зма, са јед не, и струк ту рал ног ре а ли зма и 
ли бе рал ног ин тер на ци о на ли зма, са дру ге стра не. Ре а ли сти у пот-
пу но сти од ба цу ју мо гућ ност да ова тврд ња сто ји, док ли бе рал ни 
ин тер на ци о на ли сти, про сто те же из град њи острваредауморуме-
ђународнеанархије“17) 

Мо жда се за ре ше њем мо ра тра га ти у про сто ру оно га што 
Френ сис Фу ку ја ма на зи ва пој мом тзв. грађењадржаве, али сва-
ка ко не на на чин ко ји је за ње га под ра зу ме ва ју ћи. По го то во ако 
би то у ства ри би ла новаредефиницијадржаве скро је на та ко да и 
да ље оста не доброуклопљенаупоредакмеђународнемоћикојисе
градинабазипретпоставкењенебазичнеисуфицијенцијеиподре-
ђености. Осо би то је то слу чај са др жа ва ма ко је не спа да ју у клуб 
екс клу зив них земаљацентраили тзв, језграатлантистичкеци-
вилизације, „Али та си ту а ци ја је у ства ри мно го го ра: ме ђу на род на 
за јед ни ца ни је са мо огра ни че на ко ли чи ном ка па ци те та ко ји мо же 
да из гра ди; она је за пра во и са у че сник у уни ште њу ин сти ту ци о-
нал ног ка па ци те та у мно гим зе мља ма у раз во ју.“18) Реч је на и ме о 
тзв. систематскојрегресијиинституционалнихкапацитета тих 
зе ма ља, ко ји их је до вео у па ра док сал ну по зи ци ју, да су њи хо ви 
ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти би ли већи на са мом по чет ку сти ца ња 

16) Ата ли Ж. Криза,апосле, Хе до не, Бе о град, 2010, стр. 136.

17) Ако ста Т. Б. у: Цевт ко вић В. Ризик, моћ заштита, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 
2010.

18) Фу ку ја ма Ф. Грађењедржаве, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2007, стр. 51.
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не за ви сно сти, не го ли на крајуовог про це са тзв. по мо ћи, ко ја је 
сти за ла од стра не ме ђу на род не за јед ни це и ње них ор га на, вла ди-
них и не вла ди них ор га ни за ци ја, осо би то од чу ве ног ММФ, Свет-
ске бан ке, и сл. Кроз про гра ме тзв.помоћи ме ђу на род на за јед ни ца 
је уства ри ра за ра ла и она ко слаб си стем ин сти ту ци ја и ад ми ни-
стра тив ног ка па ци те та др жа ва, трај но оне спо со бља ва ју ћи тај ин-
сти ту ци о нал ни си стем и чи не ћи га још ра њи ви јим и не спо соб ним 
за вла сти то одр жа ње и функ ци ју. Фу ку ја ма то ја сно мар ки ра као 
ве ли ки про блем за ла жу ћи се за је дан мо рал ни ји од нос пре ма овом 
про бле му. „Ауто ри по ли ти ке на по љу раз во ја мо ра ли би ма кар да 
по ло же за кле тву по пут ле ка ра, да „не ће чи ни ти по вре де“ и да не ће 
за по чи ња ти про гра ме ко ји под ри ва ју или иси са ва ју ка па ци тет ин-
сти ту ци ја у име ње го ве из град ње.“19) 

Про гра ми тзв. оја ча ва ња на вод но сла бих др жа ва до при но си-
ли су њи хо вој још ве ћој за ви сно сти од спо ља шње по мо ћи и ути-
ца ја. Тај ути цај се ни је ти цао са мо фи нан сиј ске по мо ћи, не го и 
њи хо ве за ви сно сти од ин фор ма ци ја и по да та ка ва жних за пи та ње 
на ци о нал не без бед но сти и сл. Подривајућибезбедосноснисистем,
међународни чиниоци уствари стварају читав поредак зависних
држава, које безњихове координације нису способне да се ухва-
теукоштацсанарастајућимбезбедоноснимизазовима. Радисе
о својеврсној дезоријентације, селекцији проблема, одабиру при-
оритета,навођењунаакцију,исличнихактивностикојиммеђу-
народни центримоћи ефикасно управљају означеним поретком. 
Др жа ве ко је су че сто про тив сво је по ли тич ке во ље и про тив но сво-
јим на ци о нал ним ин те ре си ма уву че не или при мо ра не да у ње му 
уче ству ју, не ма ју ве ли ки ма не вар ски по ро стор за сво је са мо сталн 
де ло ва ње. При ти сну те ра зним об ли ци ма кон тро ле, неутралнона-
званимсарадњомипартнерством, при мо ра не су на тзв. раз ме ну 
оба ве штај них по да та ка по си сте му пунозапразно, обу ку сво јих ка-
дро ва у њи хо вим цен три ма, стал ну ко ор ди на ци ју и на во ђе ње, уче-
шће у ра зним ме ђу на род ним ми си ја ма, при кри ве ним опе ра ци ја ма 
че сто и под ту ђом за ста вом, итд. 

Ру ше ње по сто је ћих ин сти ту ци ја у ова квом ти пу др жа ва че-
сто се прав да на вод ном из град њом но вих, али се као по пра ви лу 
иза та квих ак ци ја и про це са, као ре зул тат ја вља још го ре ста ње 
не го што је би ло за те че но пре њи хо ве то бо жње по мо ћи. Без бе до но-
сни си стем Ира ка на при мер, нај бо љи је до каз шта се до го ди ка да 
„ОНИ“ ства ри узму у сво ју ру ке. Ра зо ре на и пот пу но не функ ци о-
нал на др жа ва, ко ја је ве ли ка прет ња по ре ги о нал ну без бед ност али 
и по вла сти ти оп ста нак. „Ме ђу тим, оно што се у ре то ри ци ме ђу на-
род не за јед ни це озба ча ва као „гра ђе ње ка па ци те та“ у ствар но сти 

19) Исто, стр. 54.
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се по ка за ло ви ше као „иси са ва ње ка па ци те та“ (...) Ме ђу на род на 
за је ни ца укљу чу ју ћи и огро ман број НВО ко ји чи не њен зна ча јан 
део, има пу но мо гућ но сти да ис ти сне уме сто да оаја ча из у зет но 
сла бе др жав не ка па ци те те зе ма ља о ко ји ма је реч. Ово зна чи да 
иако се вр ше вла да ју ће функ ци је, сам ка па ци тет не ра сте, и до тич-
не др жа ве ће се нај ве ро ват ни је вра ти ти у прет ход но ста ње, ка да 
ма ђу на род на за јед ни ца из гу би ин те ре со ва ње или пре ђе на сле де ћу 
кри зну област. Бо сна је слу чај ко ји нам мо же пу но то га от кри ти. 
(...) Део ад ми ни стра тив ног ка па ци те та бо сан ске вла де ле жао је у 
ру ка ма ме ђу на род них екс пе ра та уме сто у ру ка ма са мих др жав них 
слу жбе ни ка...“20) На ве де ни при мер по твр ђу је Раб ки нов став да ако 
ме ђу на род не ин сти ту ци је не слу же ин те ре си ма де мо крат ски ус по-
ста вље не др жа ве-на ци је од на др жа ве има ју пра во да огра ни че сво-
ју при су ство у њи ма или да из њих пот пу но ис ту пе.

* * *

При ста ли це „ста рог“ кон цеп та на ци о нал не др жа ве че сто с 
пра вом ис ти чу став да ме ђу на род на за јед ни ца ни је спо соб на да 
обез бе ди при ме ну за кон ских нор ми ка ко је то до са да би ло је ди но 
мо гу ће на ци о нал ној др жа ви. Ме ђу на род на за јед ни ца стог аспек та 
че сто ни је ни шта ви ше од обич не фик ци је. Ње на ствар на моћ у јед-
ном де лу ле жи и у чи ње ни ци на ше соп стве не ин фе ри ор но сти или 
бар су бјек тив не пред ста ве да је та ко. Ја сан став на ову те му дао би 
ве ћи ма не вар ски про стор за об но ву ин сти ту ци о нал них ка па ци те та 
на ци о нал не др жа ве и ре ви та ли за ци ју ње них нај ва жни јих ин сти-
ту ци о нал них мо ћи. У та квом кон тек сту и без бе до но сни си сте ми 
има ли би чвр шћи и ја чи осло нац за по нов ну из град њу по љу ља ног 
на ци о нал ног са мо по у да ња да мо гу бо ље и ефи ка сни је да ре ша ва ју 
про бле ме за ко је у ус та лом и фор ми ра ни. По сто је ћи епи гон ски ре-
флекс сла би ће ја ча њем све сти о по тре би ја ча ња вла сти тих ин сти-
ту ци о нал них ка па ци те та у про це су су прот ста вља ња ка ко по сто је-
ћим иза зо ви ма та ко и они ма ко ји тек тре ба да по ста ну пред ме том 
про фе си о нал не па жње. 
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THREATENINGOFNATIONALSTATE’SCAPACITY
ASACONSEQUENCEOFITSMANAGEMENTCRYSIS

Resume
The ba sic es sen ce of cur rent glo bal pro ces is aimed at re mo val 

of the main in sti tu ti o nal ca pa ci ti es of tem po rary na ti o nal sta te. In this 
task the main analysis will be di rec ted at pro cess of de com po sing and 
re mo val of se cu rity of na ti o nal sta te’s ca pa city.

Pro cess of glo ba li za tion be ca me com pre hen si ve and in ten si ve to 
the ex tent, par ti cu lary du ring the last two de ca des and it hadn’t left asi-
de al most any seg ment of our col lec ti ve and in di vi dual exi sten ce. One 
of the most po wer ful sec tor of de va sta tion and na ti o nal sta te’s de gra da-
tion af fec ted its in sti tu ti o nal sphe re, cal ling in to qu e sti on ra di cal le gi ti-
mat ba sis of sta te it self, as well as its de moc ra tic ca pa ci ti es.

Con cept of tem po rary na ti o nal sta te (con sti tu ti ve and de moc ra tic 
sta te) had al ready been ma de in XIX cen tury in or der to ex pe ri en ce a 
pe ak in the mo del of so-cal led „Sta te of wel lfa re“ in the se cond half of 
XX cen tury. Mo del of con tem po rary sta te li ke this will be at tac ked and 
dis pu ted in pro cess of glo ba li za tion and ra di cal im po si tion of neo li be ral 
eco nomy or ga ni za tion’s cpncept and po li ti cal sta te’s struc tu re.

Cur rent trends of glo ba li za tion ha ve pro ved the ir strength, most 
in the pro cess of de na ti o na li za tion, both eco no mic-fi nan cial cha rac ter 
and de te ri to ri a li za tion, se i zing so ve re ig nity of the sta te and bloc king of 
its se cu rity sec tor.
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The pro cess of de in du stri a li za tion and de po pu la tion, and even 
the pro cess of de per so na li za tion of in di vi du als will al so join it in a sig-
ni fi cant seg ment.

Ide o logy of glo ba lism star ted from the at ti tu de that the con cept 
of tra di ti onl sta te is over co me and it sho uld be re pla ced with new forms 
of trans-na ti o nal and re gi o nal as so ci a tion and struc tu re, that ope ned a 
pro blem of so-cal led na ti o nal sta te ma na ge ment crysis. In or der to ma-
ke so me spa ce for in flu en ce and ac tion of in ter na ti o nal pro blems (te ro-
rism, cri me, cli ma te chan ges, eco no mic and fi nan cial crysis, etc).They 
en co u ra ged pro cess of re mo val and de gra da tion of in sti tu ti o nal ca pa-
city of na ti o nal sta tes which we re bro ught in to the po si tion of in com pe-
tent, ef fi ci ent ac tion, but so me ti mes in to to tal bloc ka de.

This con cept aimed to ac hi e ve so-cal led de le gi ti mi za tion,both 
in sti tu ti ons (with re mo val of its or ga ni za ti o nal and fun cti o nal ca pa ci-
ti es) and po li ti cal eli te at the na ti o nal le vel (which wasn’t ca pa ble of 
re spon ding to the ne eds and ac cu mu la ted pro blems of ci ti zens). On the 
one hand,po li ti cal eli te on the de fi ni te na ti o nal le vel was lo o sing its 
elec ti o nal le gi ti macy be ca u se it wasn’t in a po si tion to ful fil elec ti o-
nal pro mi ses,thanks to de va sta ted in sti tu ti o nal ca pa city of sta te.On the 
ot her hand,law stan dards we ren’t ac hi e ved and they we re still bin ding 
vo lu me of its ac ting. It was a pe riod of fast de com po sing of le gi ti mat 
ba sis of po li ti cal po wer and cre a ting ne eds for wor ldwi de po wer or der.

On ce it was stan dardly good in sti tu ti o nal fra me work af a sta te.
In the first step it col lap sed with fi nan cial and eco no mic crysis and al so 
with pro cess of ac ce la ra ted in du stri a li za tion.

The se cond step con si de red an ope ned crysis the ef fi ci ent ma na-
ge ment at the na ti o nal le vel.

Na ti o nal sta te be ca me so ru i no us com mu nity that it wasn’t ca pa-
ble of ful fil ling ci ti zens’ ba sic ne eds, not only in clu ding the ir se cu rity 
(in ner and outer aspect of se cu rity).

In sti tu ti o nal blo ka de and inef fi ci ency we re usu ally sol ved with 
re qu ests of tran sna ti o nal struc tu res, which they we re lo o king for to ta ke 
re spon si bi lity of one part of the sta te so ve re ignty and to ta ke the ini ci-
a ti ve how to sol ve in cur red pro blem. The dif fe ren ce in prac ti cing met-
hods such as the se ones de pen ded mostly on the ob jec ti ve are as-re gi ons 
and sta te of de ar ran ge ment of sta te it self.
Key words: na ti o nal sta te, se cu rity, in sti tu tion, glo ba li za tion, ma na ge ment 

crysis

* Овај рад је примљен 07. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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ДРЖАВАИТЕХНОЛОГИЈА

Сажетак
Др жа ва је по ли тич ки чи ни лац ко ји у нај ве ћој ме ри мо же да 

ути че (и фак тич ки ути че) на раз вој и ши ре ње тех но ло ги је. То ком 
исто ри је ве за из ме ђу др жа ве и тех но ло ги је је увек би ла ком плек-
сна – не ки ауто ри за кљу чу ју да је тех но ло ги ја има ла пре суд ну 
уло гу у фор ми ра њу др жа ва, док дру ги сма тра ју да др жа ва сво јим 
ан га жма ном од лу чу ју ће об ли ку је тех но ло шки раз вој. Ти по ви овог 
ан га жма на мо гу да об у хва та ју ак тив но сти, пре све га за ко но дав не, 
др жа ве као ре гу ла то ра тех но ло ги је, за тим ње ну уло гу као по тро-
ша ча, на ру чи о ца и фи нан си је ра тех но ло ги је и, ко нач но, де лат ност 
др жа ве на пла ну пра вед не рас по де ле тех но ло шких ри зи ка, од но-
сно пред у пре ђи ва ња и са ни ра ња не пред ви ђе них по сле ди ца тех но-
ло ги је.
Кључ не ре чи: др жа ва, тех но ло ги ја, тех но ло шки раз вој, не на ме ра ва не 

по сле ди це

Др жа ве су да нас не сум њи во кључ ни по ли тич ки ак те ри, и 
сва ко ис тра жи ва ње од но са по ли ти ке и тех но ло ги је мо ра об у хва ти-
ти, у ма њој или ве ћој ме ри, њи хов ути цај на тем по и прав це тех но-
ло шког раз во ја. На рав но, и тех но ло ги ја по врат но ути че на др жа ву. 
По не ким ауто ри ма она је и пре суд но ути ца ла на ства ра ње др жа ве 
као об ли ка по ли тич ког ор га ни зо ва ња, а да нас су на де лу про це си 
ко ји би мо гли, бар у од ре ђе ној ме ри, да де вал ви ра ју по зи ци ју др-
жа ве, ка ко у до ме ну по ли тич ке мо ћи, та ко и у до ме ну тех но ло шког 
ути ца ја.

Те за да је тех но ло шки раз вој до вео до ства ра ња пр вих др жа-
ва мо же се на ћи у де ли ма Лу и са Мам фор да (LewisMumford), ко ји 
сма тра да је уса вр ше но оруж је, уз спре гу рат нич ког и све ште нич-
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ког зна ња (ко је је у ве ли кој ме ри би ло тех но ло шке при ро де) до ве ло 
до ства ра ња пр вих кра љев ста ва.1) Дај монд (JaredDiamond) та ко ђе 
на во ди да је пре суд ни ути цај на ства ра ње др жа ва има ла број ност 
и гу сти на ста нов ни штва на од ре ђе ној те ри то ри ји, ко ја је са сво је 
стра не би ла усло вље на усва ја њем тех но ло ги је про из вод ње хра не.2)

На ста нак са вре ме не др жа ве та ко ђе се че сто до во ди у ве зу 
са тех но ло шким фак то ри ма, по сред но или не по сред но. Но ви на-
ви га ци о ни ин стру мен ти и по бољ шан ди зајн пло ви ла омо гу ћи ли 
су европ ску екс пан зи ју, ус по ста вља ње ко ло ни ја и на ста нак тр го-
вач ког ка пи та ла. Рат ни по хо ди до при не ли су раз во ју ин ду стриј ске 
тех ни ке, ко ја је омо гу ћи ла брз успон ка пи та ли стич ког на чи на про-
из вод ње. Бо ља ко му ни ка ци ја, као и штам па, по мо гли су ства ра ње 
је дин стве не те ри то ри је и за јед нич ког иден ти те та.

Исто ри ја по ка зу је да су оне др жа ве ко је су би ле спрем не да 
ин ве сти ра ју у раз вој но вих тех но ло ги ја, или да бр зо при хва те и 
ис ко ри сте тех но ло ги је на рас по ла га њу, не рет ко ус по ста вља ле до-
ми на ци ју над дру ги ма. Ка ко ће, и да ли ће не ка тех но ло ги ја би ти 
при хва ће на од стра не но си ла ца по ли тич ке вла сти, за ви си од раз ли-
чи тих фак то ра. Дај монд је иден ти фи ко вао че ти ри:

 – ре ла тив на еко ном ска ко рист у по ре ђе њу са по сто је ћом 
тех но ло ги јом

 – вред ност и пре стиж ко ји мо гу да пре ваг ну над еко ном-
ском ко ри сти (или од су ством те ко ри сти)

 – не спо ји вост са сте че ним ин те ре си ма ко ја мо же од ло жи ти 
уво ђе ње но вих тех но ло ги ја

 – ла ко ћа са ко јом се уоча ва ју ко ри сти од но вих тех но ло ги-
ја.3)

Ипак, тек у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка др жа ве су по че-
ле на си сте ма тич ни ји на чин да се ба ве „пи та њем тех но ло ги је“, што 
је пре све га по сле ди ца из у зет но бр зог раз во ја са ме тех но ло ги је по-
сле Дру гог свет ског ра та, као и ње них све ви дљи ви јих не га тив них 
ефе ка та. Упра во у овом вре мен ском пе ри о ду, сма тра Елил (Jacques
Ellul), до ла зи до спо ја др жа ве и тех ни ке.4)

Основ ни ци ље ви са вре ме них др жа ва, ка да је реч о раз во ју 
тех но ло ги је, мо гли би се су ми ра ти на сле де ћи на чин:

1) Лу ис Мам форд,: Техникаицивилизација, Ме ди те ран, Но ви Сад, 2009; Le wis Mum ford, 
Mitomašini1 и 2, Gra fič ki za vod Hr vat ske, 1986.

2) Упор. Џа ред Дај монд, Микроби,пушкеичелик,До си је, Бе о град, 2004.

3) Џа ред Дај монд, Микроби,пушкеичелик, До си је, Бе о град, 2004, стр. 222-223

4) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 264
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 – вој на пре моћ
 – по ли тич ка моћ и пре стиж у ме ђу на род ним од но си ма
 – еко ном ска кон ку рент ност на ме ђу на род ном пла ну
 – про мо ви са ње здра вља и без бед но сти
 – за шти та жи вот не сре ди не5)

Про блем ме ђу соб ног од но са др жа ве и тех но ло ги је мо же се 
по сма тра ти из раз ли чи тих угло ва. Те о ре ти ча ри тех но ло шког де-
тер ми ни зма и ауто ном не тех но ло ги је сма тра ју, уоп ште но го во ре ћи, 
да по ли тич ке струк ту ре не ма ју дру гог из бо ра осим да се при ла го де 
тех но ло ги ји, од но сно да поч ну да слу же ње ним ци ље ви ма. Та ко 
др жа ва и тех но ло ги ја сту па ју у сво је вр сну сим би о зу.6) Дру ги ауто-
ри има ју не што урав но те же ни ји при ступ. Та ко Стрит (JohnStreet)
сма тра да од нос из ме ђу др жа ве и тех но ло ги је има три ди мен зи је: 1) 
ти по ве ан га жма на (ко ри сник, ре гу ла тор, оси гу ра вач [underwriter]), 
2) по ли тич ке струк ту ре ко је кон тро ли шу тех но ло ги ју (или бар то 
по ку ша ва ју) и 3) гра ни це кон тро ле.7) Циљ овог ра да је да де таљ ни-
је ра све тли пр ву ди мен зи ју овог од но са, од но сно нај че шће об ли ке 
др жав ног ан га жма на у обла сти тех но ло ги је и тех но ло шког раз во ја.

ЗАКОНСКАРЕГУЛАТИВА

Нај ва жни ји ме ха ни зам ути ца ја др жа ве на раз вој тех но ло ги је 
сва ка ко су прав ни про пи си ко ји ма се ова област уре ђу је. Ве о ма ду-
го је овај аспект њи хо вог од но са био у ис кљу чи вом цен тру па жње 
по ли ти ко ло га. На и ме, тех но ло ги ја је тре ти ра на као по ли тич ко пи-
та ње са мо у том сми слу што је би ло по треб но, уз по моћ прав них, и 
уоп ште ре гу ла тор них ин стру ме на та, мак си ма ли зо ва ти ко ри сти од 
ње и огра ни чи ти ње на не по жељ на деј ства. Са мим тим, ис тра жи-
ва ња су би ла огра ни че на на по ли тич ки про цес у по за ди ни за ко-
но дав ног – би ло да је реч о од лу чи ва њу у окви ру пред став нич ког 
си сте ма, или о ме ђу соб ном над ме та њу ин те ре сних гру па.8)

Нај ста ри ја област пра ва ко ја се од но си на тех но ло ги ју је 
па тент но пра во. Овај прав ни до мен се и нај ди рект ни је од но си на 
тех но ло ги ју – на стао је и раз вио се са ис кљу чи вим ци љем да се 

5) Пре ма: Nor man Vig, „Tec hno logy, Phi lo sophy, and The Sta te: an Over vi ew“, u Mic hael E. 
Kraft, and Nor man J. Vig, (eds.), TechnologyandPolitics, Du ke Uni ver sity Press, Dur ham, 
1988. pp. 8-15

6) Упор. нпр. Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 335

7) John Stre et, Politics&Technology, The Gu il ford Press, New York, 1992, p. 48

8) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 323
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под стак не тех но ло шки раз вој. Ко ди фи ка ци ји је прет хо ди ла тра ди-
ци ја „па тент них оби ча ја“ (patentcustoms),9) ко ји су га ран то ва ли, на 
од ре ђе но вре ме, екс клу зив но пра во на ба вље ње од ре ђе ним за на-
том или про из вод ном гра ном оно ме ко је тај за нат или гра ну пр ви 
увео у др жа ву. Из у ми те љи или уво зни ци тех но ло ги је не рет ко су 
сти ца ли и дру ге вр сте при ви ле ги ја, укљу чу ју ћи нов ча не на гра де и 
по ло жа је на дво ру.

Прак са др жав них под сти ца ја би ла на ро чи то раз ви је на у Ве-
не ци ји, где су за нат ски есна фи под сти ца ли уна пре ђе ња тех но ло-
шких про це са. Од 13. ве ка ве не ци јан ски Се нат је ну дио на гра де и 
мо но по ле на ко ри шће ње изу ма ко ји би уна пре ди ли про из вод њу у 
од ре ђе ним гра на ма. Та ко је и пр ви па тент ни за кон до нет упра во у 
Ве не ци ји још 1474. го ди не, а „па тент ни оби ча ји“ и па тент но пра во 
су се про ши ри ли на Ен гле ску, Не мач ку, Фран цу ску, Хо лан ди ју и 
ко нач но Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. У Ен гле ској су осно ве па-
тент ног си сте ма по ста вље не у до ба кра љи це Ели за бе те,10) да би 
1624. го ди не па тен ти би ли ре гу ли са ни јед ним све о бу хват ним за ко-
ном (StatuteofMonopolies).11) Кра јем 18. ве ка, па тент но пра во је у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма по диг ну то на ни во устав не ма-
те ри је. На и ме, устав САД, до нет 1787. го ди не, чла ном 1, одељ ком 
8 про пи су је да је у над ле жно сти Кон гре са да „уна пре ђу је на у ку и 
ко ри сне ве шти не обез бе ђу ју ћи ауто ри ма и про на ла за чи ма на огра-
ни че но вре ме ис кљу чи во пра во на њи хо ве спи се и из у ме.“12)

Па тент но пра во се за сни ва на ути ли та ри стич ком прин ци пу. 
Оно из ра жа ва став да је нај бо љи на чин за сти му ли са ње ин вен ци је 
да про на ла за чи има ју ја сну, пре све га ма те ри јал ну, ко рист од но вог 
изу ма. Иако се ефи ка сност па тент них за ко на ка да је реч о под сти-
ца њу тех но ло шких ино ва ци ја мо же до ве сти у пи та ње (мно ги про-
бо ји, на ро чи то у тех но ло ги ја ма нај но ви је ге не ра ци је, ни су на ста ли 
као по сле ди ца ин ди ви ду ал них изу ма, већ у окви ру ве ли ких про-
је ка та фи нан си ра них од стра не др жа ве или кор по ра ци ја), њи хо ва 
уло га у обликовањутех но ло ги је оста је и да нас ве о ма зна чај на13)

9) Ho ward Roc kman, IntellectualPropertyLaw forEngineersandScientists, Ho bo ken, John 
Wi ley & Sons, 2003, p. 52

10) Ibi dem, pp. 52-53

11)  Eli e zer Ge i sler, TheMetricsofScienceandTechnology, Qu o rum Bo oks, West port, 2000, p. 8

12) Упор. Ho ward Roc kman, IntellectualPropertyLawforEngineersandScientists, Ho bo ken, 
John Wi ley & Sons, 2003, pp. 55-56; http://www.us con sti tu tion.net/const.html (при сту пље-
но 5.7.2011)

13) Упор. нпр. Tho mas Hug hes, „The Evo lu tion of lar ge Tec ho lo gi cal Systems“, in W. Bij ker, T. 
Hug hes and T. Pinch (eds.), TheSocialConstructionofTechnologicalSystems, MIT Press, 
Cam brid ge, 1987, pp. 51-82
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За раз ли ку од па тент ног пра ва ко је је усме ре но ка под сти ца-
њу и про мо ви са њу тех но ло шког раз во ја, дру ге гра не пра ва има ју 
за циљ да огра ни че не же ље не прав це раз во ја тех но ло ги је и ње не 
евен ту ал не штет не по сле ди це. Још од вре ме на Рим ског цар ства, 
вла да ри су по вре ме но по ку ша ва ли (и, не рет ко, на од ре ђе но вре ме 
успе ва ли) да спре че раз вој тех но ло шких ино ва ци ја. По не кад су ове 
по ли тич ке од лу ке има ле и ду го роч не по сле ди це. Та ко је ки не ска 
по мор ска екс пан зи ја у 15. ве ку за у ста вље на због бор бе за пре власт 
из ме ђу две двор ске фрак ци је.14) Слич не си ту а ци је су се де ша ва ле 
и у Евро пи, ма да због ње не по ли тич ке раз је ди ње но сти ни су има-
ле та ко да ле ко се жне по сле ди це. Шпан ски краљ Фи лип II (1527-
1598) је ино ва то ре и про на ла за че сма трао је ре ти ци ма,15) а и у дру-
гим кра љев стви ма про на ла сци су уни шта ва ни, по не кад за јед но са 
про на ла за чи ма. Мам форд на во ди при мер из у ми те ља ме ха нич ког 
раз бо ја ко ји је у Гдањ ску „осу ђен на смрт као јав на опа сност“.16) У 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва ова ква др жав на по ли ти ка би ла је мо ти ви-
са на за шти том сте че них пра ва од ре ђе них ка те го ри ја ста нов ни штва 
– пре све га еснаф ских рад ни ка.

То ком на ред них ве ко ва тех но ло ги ја је, ипак, не за у ста вљи во 
на пре до ва ла, а сред њо ве ков не кра ље ви не су се тран сфор ми са ле у 
мо дер не др жа ве. Ин ду стриј ска ре во лу ци ја омо гу ћи ла је уве ћа ње 
мо ћи др жа ве, али је исто вре ме но из не ла на ви де ло и мно ге ло ше 
стра не тех но ло шког на прет ка – за га ђе ње, по вре де на ра ду и по гор-
ша ње ква ли те та жи во та ши ро ких сло је ва дру штва. Под све ве ћим 
при ти ском раз ли чи тих ин те ре сних гру па, ко ји је кул ми ни рао „ула-
ском ма са у по ли ти ку“ у 19. ве ку, за ко но дав ци су би ли при ну ђе ни 
да по ку ша ју да ове по сле ди це до не кле убла же, то јест, да омо гу ће 
„рав но прав ни ју рас по де лу ри зи ка“ ко ји но ве тех но ло ги је са со бом 
до но се.17) Та ко су се раз ви ле обла сти пра ва ко је се ба ве ре гу ла ци-
јом за шти те и без бед но сти на ра ду, си сте мом тех нич ких стан дар-
да, као и за шти те жи вот не сре ди не.

По тре сни из ве шта ји ко ји су по ло ви ном 19. ве ка по че ли да 
при сти жу о очај ним жи вот ним усло ви ма рад ни ка18) по кре ну ли су 

14) Џа ред Дај монд, Микроби,пушкеичелик, До си је, Бе о град, 2004, стр. 371

15) Le wis Mum ford, Mitomašini1(Tehnikairazvojčovjeka), Gra fič ki za vod Hr vat ske, 1986, 
str. 60

16) Le wis Mum ford, Mitomašini2(Pentagonmoći), Gra fič ki za vod Hr vat ske, Za greb, 1986, str. 
155

17) Упор. нпр. Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, 
p. 318

18) Де ло ви мно гих од њих мо гу се на ћи у Марк со вом Капиталу(ви ди, на при мер, том I, 
по гла вља „Рад ни дан“ и „Ма ши не ри ја и круп на ин ду стри ја“). Још је дан ре ла тив но по-
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јав ну ди ску си ју и ко нач но до ве ли до уво ђе ња за ко на ко ји ма би се 
за шти ти ло здра вље и ква ли тет жи во та рад нич ке кла се. Пр ви ова-
кав за кон до нео је Би змарк у Пру ској 1883, ка да је уве де но оси гу-
ра ње у слу ча ју бо ле сти, а го ди ну ка сни је уста но вљен је и си стем 
обе ште ће ња за рад ни ке чи је је здра вље би ло на ру ше но. Овај мо дел 
остао је осно ва за ка сни ју за ко но дав ну ак тив ност у овој обла сти са 
обе стра не Атлан ти ка.19)

Ни во до стиг ну тих стан дар да, као и на чи ни на ко је се др жа ве 
ба ве пи та њем без бед но сти на ра ду, на свет ском ни воу су при лич но 
не у јед на че ни. Мно ги фак то ри ути чу на ова кво ста ње ства ри – еко-
ном ска моћ (ма да се чи ни да уво ђе ње и по што ва ње без бед но сних 
стан дар да, у ко нач ној ана ли зи, зах те ва ма ње сред ста ва не го са ни-
ра ње по вре да и бо ле сти на ста лих као по сле ди ца ло ших усло ва на 
рад ном ме сту), об лик вла да ви не, ре пре зен та тив ност пред став нич-
ког си сте ма, ре ла тив на сна га син ди ка та и дру гих рад нич ких ор га-
ни за ци ја. Ко нач но, да нас у овом сег мен ту и са ма тех но ло ги ја, по-
ве ћа ва ју ћи спек тар рас по ло жи вих зна ња и тех ни ка, мо же у ве ли кој 
ме ри да до при не се убла жа ва њу про бле ма. По ста вља се, ме ђу тим, 
пи та ње по ли тич ке во ље да се она ан га жу је у том прав цу.20)

За шти та жи вот не сре ди не све до 1960. го ди на ни је по сто ја ла 
као по себ на прав на област. По до та да ва же ћој па ра диг ми за пад ног 
све та, ко ја се мо же пра ти ти од Ари сто те ло ве фи ло зо фи је, пре ко 
ју део-хри шћан ске тра ди ци је до Про све ти тељ ства, чо век је по ла-
гао пра во на при ро ду, и био у по зи ци ји ње ног го спо да ра. Еко ло ги-
зам пре о кре ће ову пер спек ти ву, ста вља ју ћи чо ве ка на ме сто чу ва-
ра при ро де, и на гла ша ва ју ћи да пра ва бу ду ћих ге не ра ци ја и свих 
дру гих жи вих вр ста мо ра ју та ко ђе би ти за шти ће на прав ним по рет-
ком. Та ко за кон ско ре гу ли са ње за шти те жи вот не сре ди не пред ста-
вља, за пра во, дис кон ти ну и тет са исто ри јом европ ског и аме рич ког 
прав ног си сте ма.21)

Све га две де це ни је су би ле по треб не да се за шти та жи вот не 
сре ди не по диг не на ни во ме ђу на род ног пра ва. Раз ло зи су очи глед-
ни – мно ги еко ло шки про бле ми су по са мој сво јој при ро ди гло-

знат из ве штај је онај мла дог пру ског ле ка ра, а ка сни је и успе шног на уч ни ка, Ру дол фа 
Фир хо ва (RudolfVirchow), чи ји су де ло ви на ве де ни у Her bert Abrams, „A Short Hi story of 
Oc cu pa ti o nal He alth“, JournalofPublicHealthPolicy Vol. 22, No. 1, (2001), pp. 34-80

19) Her bert Abrams, „A Short Hi story of Oc cu pa ti o nal He alth“, JournalofPublicHealthPolicy 
Vol. 22, No. 1, (2001), p. 47

20) Ibi dem, p. 75

21) Упор. Клајв Пон тиг, Еколошкаисторија света, Оди се ја, Бе о град, 2009; Dan Tar lock, 
„Et hics or Sci en ce?“, Dukeenvironmentallawandpolicyforum, Vol. 7, (Fall 1996), pp. 193-
224; Zygmunt J.B. Pla ter, „From the Be gin ning, a Fun da men tal Shift of Pa ra digms: A The ory 
and Short Hi story of En vi ron men tal Law“, (1994). BostonCollegeLawSchoolFacultyPa-
pers. Pa per 175, http://law di gi tal com mons.bc.edu/lsfp/175 (при сту пље но 14.6.2010)
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бал ног ка рак те ра. Нај бо љи при мер за ово су кли мат ске про ме не 
иза зва не ефек том ста кле не ба ште ко је су да нас у цен тру па жње као 
го ру ће по ли тич ко пи та ње. 

Ова гра на пра ва по мно го че му је осо бе на. На пр вом ме сту, 
ње ни ко ре ни су у дру штве ном ак ти ви зму, што ни је че сто слу чај. 
Осим то га, по сто ји ви сок сте пен ко ор ди на ци је и слич но сти ме ђу 
за ко ни ма из ове обла сти у раз ли чи тим зе мља ма, што је по сле ди ца 
чи ње ни це да су за сно ва ни на истим на уч ним и еко ном ским прет-
по став ка ма, као и то га што је ве ћи на зе ма ља у остат ку све та при-
хва ти ла мо дел на стао у Евро пи и Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа-
ва ма. Да нас за кон ска за шти та жи вот не сре ди не има три основ на 
ци ља: спре ча ва ње за га ђе ња, очу ва ње би о ди вер зи те та и про мо ви-
са ње одр жи вог раз во ја.22)

Све ве ћа ме ђу соб на по ве за ност на свет ском ни воу – гло ба-
ли за ци ја свет ске при вре де, по ја ва ме ђу на род них кор по ра ци ја као 
кључ них еко ном ских (а не рет ко и по ли тич ких) ак те ра, али и спо-
зна ја да мно ги про бле ми ко је са вре ме на тех но ло ги ја отва ра не 
по зна ју др жав не гра ни це и из ми чу кон тро ли по је ди них др жа ва – 
до ве ла је до то га да се у 20. и 21. ве ку ве ли ки део ре гу ла тор них 
овла шће ња пре ме стио са на ци о нал ног на ин тер на ци о нал ни ни во. 
Про пи си ва ње стан дар да, за шти та на ра ду, као и за шти та жи вот-
не сре ди не пре по зна ти су као гло бал ни про бле ми, ко ји ма се ба ве 
од го ва ра ју ће ме ђу на род не ор га ни за ци је (Ује ди ње не на ци је, Ме-
ђу на род на ор га ни за ци ја ра да, Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја, 
УНЕ СКО, итд.).

ПОДСТИЦАЈИИОГРАНИЧЕЊА

По ред за кон ске ре гу ла ти ве др жа ва мо же ути ца ти на тех но ло-
ги ју и на дру ге на чи не. Нај ва жни ји ме ха ни зми ко ји ма др жа ва рас-
по ла же су на ру чи ва ње и фи нан си ра ње ис тра жи ва ња и изу ма ко је 
др жа ва сма тра зна чај ним.

У пр вом слу ча ју др жа ва је у уло зи на ру чи о ца и ко ри сни ка, 
„по тро ша ча“ тех но ло ги је. То је ујед но и ње на нај ста ри ја уло га. Ка-
ко при ме ћу је Елил, „[д]ржава је од у век, у ма њој или ве ћој ме ри, 
ко ри сти ла тех ни ке.“23) Функ ци је др жа ве су би ле огра ни че не, па су, 
све до са вре ме ног до ба, и тех но ло ги је ко је је она ко ри сти ла би ле 
огра ни че не на све га не ко ли ко до ме на – вој ску, фи нан си је, суд ство, 
и, од по чет ка 20. ве ка, ад ми ни стра ци ју. Са вре ме не др жа ве су пре-

22) Dan Tar lock, HistoryofEnvironmentalLaw, http://www.eolss.net/Sam ple-Chap ters/C04/E4-
21-01.pdf (при сту пље но 14.6.2010), p. 3

23) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 245
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у зе ле на се бе и мно ге дру ге функ ци је, па је са мим тим и спек тар 
тех но ло ги ја ко је при том ко ри сте да нас ши ри.24)

Иако на пр ви по глед де лу је као па сив на, уло га др жа ве као ко-
ри сни ка тех но ло ги је ве о ма је зна чај на и то из не ко ли ко раз ло га. На 
пр вом ме сту, ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња кон струк ти ви стич ке шко-
ле, уло га по тро ша ча у фор ми ра њу ко нач ног ди зај на тех но ло ги је 
мо же би ти из у зет но зна чај на, чак пре суд на. Др жа ва, осим то га, ни-
је „оби чан“ ко ри сник. Не са мо да рас по ла же ре сур си ма не у по ре ди-
во ве ћим од дру гих по тро ша ча, већ пот пу но кон тро ли ше тр жи ште 
за не ке ти по ве про из во да, што јој отва ра зна чај не мо гућ но сти за 
об ли ко ва ње тех но ло ги је То на рав но не зна чи да и др жа ву, као и све 
дру ге по тро ша че, ни је мо гу ће од го ва ра ју ћим мар ке тин гом убе ди ти 
да при хва ти већ по сто је ћу тех но ло ги ју.25) 

Уло га др жа ве је не за ме њи ва у спро во ђе њу ве ли ких ин фра-
струк тур них про је ка та (из град ња пу те ва, елек трич не мре же, ко-
му ни ка ци о них мре жа и слич но), би ло да на сту па као не по сред ни 
на ру чи лац или као ре гу ла тор ко ји од ре ђу је усло ве под ко ји ма се 
при ват на ли ца и кор по ра ци је мо гу у њих укљу чи ти. У сва ком слу-
ча ју, др жа ва као на ру чи лац мо же ути ца ти на вр сту и свој ства тех но-
ло ги ја ко је су гра ђа ни ма на рас по ла га њу, али су мо гу ћи и по врат ни 
ути ца ји, ко ји ме ња ју на чин функ ци о ни са ња др жав ног апа ра та.26)

На и ме, не ке од кључ них ка рак те ри сти ка мо дер не тех но ло-
ги је – пре све га ве ли чи на тех но ло шких си сте ма и њи хо ва све ве ћа 
ме ђу соб на за ви сност – не ми нов но на ме ћу др жа ви не ке функ ци је 
ко је она у ра ни јим исто риј ским пе ри о ди ма ни је има ла. Та ко Елил 
кон ста ту је да „[к]ада се раз ви је до од ре ђе не тач ке, тех ни ка по ста-
вља про бле ме ко је мо же да ре ши са мо др жа ва, ка ко у по гле ду фи-
нан си ја, та ко и у по гле ду мо ћи.“27) Осим то га, са вре ме на тех ни ка 
по ста вља зах тев за све о бу хват ним пла ни ра њем и ор га ни за ци јом, а 
на тај зах тев са мо је др жа ва у ста њу да од го во ри.28)

Ма ње је очи глед на ве за из ме ђу др жа ве и тех но ло ги је ко ја се 
ре а ли зу је по сред но – пу тем др жав ног фи нан си ра ња на уч них и тех-
но ло шких ис тра жи ва ња. Да нас гра ни це из ме ђу на уч не и тех но ло-
шке по ли ти ке бле де, а др жа ва фи нан си ра ис тра жи вач ке про јек те у 
мно го број ним обла сти ма. Та ко ђе, го то во све др жа ве да ју, у ве ћој 

24) Ibi dem, стр. 245-249

25) John Stre et, Politics&Technology, The Gu il ford Press, New York, 1992, p. 53

26) Ibi dem.

27) Ibi dem, стр. 254

28) Ibi dem; та ко ђе John Ken neth Gal bra ith, Novaindustrijskadržava, Stvar nost, Za greb, 1970.
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или ма њој ме ри, фи нан сиј ску пот по ру уни вер зи те ти ма, не са мо 
због то га што се у окви ру ви со ко школ ских уста но ва од ви ја зна ча-
јан део на уч но-ис тра жи вач ке де лат но сти, већ и ра ди обез бе ђи ва ња 
ква ли фи ко ва не рад не сна ге, ко ја је јед на од кључ них прет по став ки 
са функ ци о ни са ње са вре ме не тех но ло ги је.29)

Не спор но је др жав ни удео у фи нан си ра њу тех но ло шког раз-
во ја ве ли ки. За са да, ме ђу тим, не по сто је је дин стве не про це не сте-
пе на до ко га је др жа ва успе шна у под сти ца њу тех но ло шког раз во ја, 
од но сно усме ра ва њу тех но ло шких про ме на. Гал брајт (JohnKen-
nethGalbraith), на при мер, сма тра да нај ви ше изу ма на ста је баш 
у окви ру про гра ма по др жа них од стра не др жа ве.30) Но ви ја ис тра-
жи ва ња, ме ђу тим, ука зу ју на чи ње ни цу да ра ди кал не тех но ло шке 
ино ва ци је до ла зе пре све га из ре до ва не за ви сних ком па ни ја, ко је 
ни су ве за не уго во ри ма са др жа вом ни ти усло вље не ње ном фи нан-
сиј ском по др шком,31) од но сно да др жав ни про гра ми мо гу до не ти 
ре во лу ци о нар не но ви не са мо ако се ис тра жи ва чи ма оста ви ве о ма 
ши ро ко по ље де ло ва ња, ка ко у фа зи фор му ла ци је про бле ма, та ко и 
у фа зи ње го вог ре ша ва ња.32) 

Ко нач но, са ма др жав на ор га ни за ци ја мо же ути ца ти на став 
др жа ве пре ма тех но ло шком раз во ју, као и на ње гов ка рак тер и 
тем по. Раз ли ке из ме ђу др жа ва мо гу се ма ни фе сто ва ти у „тех но-
ло шком сти лу“,33) али и пот пу ном од у ста ја њу од од ре ђе них гра на 
тех но ло ги је. Као кључ ну раз ли ку ве ћи на ауто ра на во ди ону из ме ђу 
цен тра ли зо ва них и де цен тра ли зо ва них др жа ва, ко ја се на сле де-
ћем ни воу, нај че шће огле да у ве ћој или ма њој „отво ре но сти“ оних 
по ли тич ких струк ту ра ко је су ди рект но над ле жне за те хо но ло ги-
ју.34) Цен тра ли зо ва на власт мо же дво ја ко ути ца ти на тех но ло шки 
раз вој. Већ по ме ну ти при мер ки не ског од у ста ја ња од пре ко о ке ан-

29) John Ken neth Gal bra ith, Novaindustrijskadržava, Stvar nost, Za greb, 1970, str. 283

30) Ibi dem.

31) Mary Kal dor, „The we a pons suc ces sion pro cess“, in Do nald Mac Ken zie and Judy Wajc man 
(eds.), TheSocialShapingofTechnology, 2nd edi tion, Open Uni ver sity Press/McGraw-Hill, 
Ma i den head, 1999, p. 414

32) Ja net Ab ba te, „Cold war and whi te he at: the ori gins and me a nings of pac ket switching“, in 
Do nald Mac Ken zie and Judy Wajc man (eds.), TheSocialShapingofTechnology, 2nd edi tion, 
Open Uni ver sity Press/McGraw-Hill, Ma i den head, 1999, pp. 351-371

33) Зна чај не раз ли ке у при сту пу тех но ло ги ји, па и у ис хо ди ма тех но ло шких кре та ња, при-
ме ће не су не са мо из ме ђу др жа ва ко је су тра ди ци о нал но би ле по ли тич ки су прот ста-
вље не (на при мер, САД и СССР), већ и ме ђу они ма ко је при па да ју истом иде о ло шком и 
по ли тич ком „бло ку“, као што су САД, Ве ли ка Бри та ни ја и Не мач ка. Ви ди, нпр. Do nald 
Mac Ken zie and Judy Wajc man (eds.), TheSocialShapingofTechnology, 2nd edi tion, Open 
Uni ver sity Press/McGraw-Hill, Ma i den head, 1999.

34) John Stre et, Politics&Technology, The Gu il ford Press, New York, 1992, pp. 55-58
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ске екс пан зи је ре чи то илу стру је не га тив ни ути цај. На су прот том 
слу ча ју, „[ј]ака цен тра ли зо ва на власт убр за ла је раз вој тех но ло ги је 
у Не мач кој и Ја па ну кра јем де вет на е стог ве ка.“35) Раз ли ке у над ле-
жно сти ма ло кал них вла сти ре зул ти ра ле су ра ди кал но дру га чи јем 
при сту пу уво ђе њу елек трич ног осве тље ња у Лон до ну у од но су на 
оне у Бер ли ну или Њу јор ку.36)

ПРОБЛЕМНАМЕРАВАНИХ
ИНЕНАМЕРАВАНИХПОСЛЕДИЦА

Још је дан сет про бле ма чи је се ре ша ва ње углав ном оче ку је 
од др жа ве и ње них ме ха ни за ма је пи та ње не на ме ра ва них по сле ди-
ца тех но ло ги је. У нај ап стракт ни јем сми слу, овај про блем се ти че 
ка па ци те та љу ди (као по је ди на ца, ор га ни за ци ја, вр сте) да до кра-
ја раз у ме ју мо гу ће по сле ди це уво ђе ња но вих тех но ло ги ја. До дат-
ну ком пли ка ци ју пред ста вља и чи ње ни ца да су мно ге тех но ло ги је 
про на шле и дру ге на чи не упо тре бе од оних за ко је су пр во бит но 
за ми шље не, при че му су у не ким слу ча је ви ма но ви на чи ни ко ри-
шће ња по не кад пот пу но по ти сну ли ори ги нал не функ ци је.

Од ве ли ке је ва жно сти за аде ква тан при ступ про бле му не-
на ме ра ва них по сле ди ца тех но ло ги је увек има ти у ви ду пре ци зно 
зна че ње овог из ра за. Као пр во, ове по сле ди це су за и ста ненамера-
ване,у сми слу да се тер мин не од но си на не га тив не по сле ди це ко је 
су пред ви ђе не и ко је су кон струк то ри тех но ло ги је све сно по ку ша-
ли да из бег ну.37) Тре ба их раз ли ко ва ти и од та ко зва них нежељених
ефеката –по зна тих по сле ди ца ко ри шће ња тех но ло ги је ко је мо-
гу би ти штет не, али смо на чел но спрем ни да их при хва ти мо, или, 
бар, да при хва ти мо ри зик од њи хо вог по ја вљи ва ња.38) Ко нач но, ма-
да тех но ло ги ја мо же има ти и по зи тив не не на ме ра ва не ефек те, они 
се нај че шће не до жи вља ва ју као про блем, та ко да се из раз ненаме-
раванепоследицеко ри сти да озна чи пр вен стве но не га тив не, ло ше 
по сле ди це.39)

35) Џа ред Дај монд, Микроби,пушкеичелик, До си је, Бе о град, 2004, стр. 224

36) Tho mas Hug hes, „The Evo lu tion of lar ge Tec ho lo gi cal Systems“, u W. Bij ker, T. Hug hes and 
T. Pinch (eds.), TheSocialConstructionofTechnologicalSystems, MIT Press, Cam brid ge, 
1987, p. 69

37) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 97

38) Tim Healy, TheUnanticipatedConsequencesofTechnology, http://www.scu.edu/et hics/pu bli-
ca ti ons/sub mit ted/healy/con se qu en ces.html (при сту пље но 5.9.2011)

39) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 97
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Тех но ло шки раз вој се не пре ста но убр за ва, па по ста је све те-
же (али и све ва жни је) пред ви де ти све по сле ди це ко је ће не ка ино-
ва ци ја има ти.40) При том, под се ћа Елил, по сто ји сна жан при ти сак 
да се сва ко но во тех но ло шко ре ше ње одмахпри ме ни. Раз ло зи за 
то ле же пре све га у чи ње ни ци да се „про бле ми на шег вре ме на бр-
зо раз ви ја ју и зах те ва ју нео д ло жна ре ше ња“41) као и у то ме што је 
тех но ло ги ја из у зет но ску па, и сто га мо ра да се што пре „ис пла ти“ 
– би ло у нов цу, пре сти жу или си ли.42)

Уз то, по чев ши од 19. ве ка, тех но ло ги ја се све че шће оте ло-
вљу је у об ли ку система, а не по је ди нач не на пра ве или ар те фак-
та.43) Ти си сте ми су, по пра ви лу, ком плек сни и ди на мич ни. Дру гим 
ре чи ма, не са мо да се са сто је из мно штва еле ме на та, већ и из мно-
штва ве за ме ђу тим еле мен ти ма, ко је нај че шће не мо гу све би ти 
об у хва ће не мо де ли ма; сем то га, њи хо во ста ње мо же да се спон та-
но про ме ни, не за ви сно од фак то ра ко ји би тре ба ло да кон тро ли шу 
и усме ра ва ју рад си сте ма.44) Са ма сло же ност си сте ма оне мо гу ћа ва 
те сти ра ње на свемогуће ква ро ве.45) Не мо гу ће је, та ко ђе, пред ви-
де ти све мо гу ће гре шке ко је мо гу да на пра ве ко ри сни ци, ни ти све 
мо гу ће кон тек сте у ко ји ма ће не ка тех но ло ги ја би ти упо тре бље на. 
Ко нач но, по сто је ће тех но ло ги је ме ђу соб но ре а гу ју и де лу ју јед-
на на дру гу на мно го број не на чи не, ко ји пре ва зи ла зе мо гућ но сти 
пред ви ђа ња би ло ког по је дин ца или уста но ве.46) Због то га се мо же 
ре ћи да су и Елил и Ви нер у пра ву ка да твр де да се тех ни ка „ра фи-
ни ра са мо кроз вр ло не из ве стан про цес екс пе ри мен ти са ња“47), од-
но сно да се ње не по сле ди це мо гу сон ди ра ти и ана ли зи ра ти је ди но 
у ла бо ра то ри ји са ме исто ри је. 48)

По не кад се де ша ва да на ме ра ва не упо тре бе тех но ло ги је про-
из ве ду по на ша ње ко је као да по ти ре сам раз лог за ње но ко ри шће-

40) Ibi dem, p. 3

41) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 123

42) Ibi dem.

43) Tho mas Hug hes, „The Evo lu tion of lar ge Tec ho lo gi cal Systems“, u W. Bij ker, T. Hug hes and 
T. Pinch (eds.), TheSocialConstructionofTechnologicalSystems, MIT Press, Cam brid ge, 
1987; та ко ђе, Tim Healy, TheUnanticipatedConsequencesofTechnology, http://www.scu.
edu/et hics/pu bli ca ti ons/sub mit ted/healy/con se qu en ces.html (при сту пље но 5.9.2011)

44) Tim Healy, TheUnanticipatedConsequencesofTechnology, http://www.scu.edu/et hics/pu bli-
ca ti ons/sub mit ted/healy/con se qu en ces.html (при сту пље но 5.9.2011)

45) Ed ward Ten ner, WhyThingsBiteBack:TechnologyandRevengeofUnintendedConsequen-
ces, Knopf, New York, 1996, p. 11

46) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 89

47) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 124

48) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 98
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ње.49) Та ко су, на при мер, ис тра жи ва ња по ка за ла да уво ђе ње све 
ве ћег бро ја кућ них апа ра та у до ма ћин ство уоп ште ни је до при не ло 
сма њи ва њу вре ме на по треб ног за ње го во одр жа ва ње.50) При ме ће-
ни су и дру ги за ни мљи ви не пред ви ђе ни ефек ти. Је дан од њих Те-
нер (EdwardTenner) на зи ва осветничким, а од но си се на си ту а ци ју 
ка да упра во по ку шај да се не у тра ли шу не же ље не по сле ди це ре зул-
ти ра њи хо вим још сна жни јим ис по ља ва њем.51)

Не из бе жно умно жа ва ње не на ме ра ва них по сле ди ца на во ди 
не ке ауто ре на крај ње пе си ми стич не за кључ ке. Та ко Ви нер сма тра 
да са вре ме ним дру штви ма пре ти опа сност да се „пре пу сте стру-
ја ма у не пре глед ном мо ру ‘не на ме ра ва них по сле ди ца’“,52) а Мам-
форд и Елил иду и да ље од то га. По Мам фор до вом ми шље њу, на-
и ме, не пред ви ђе не по сле ди це „ди је лом су по ни шти ле истин ски 
на пре дак, па све ви ше ра сте сум ња у ко нач ну по зи тив ну би лан-
цу зна но сти,“53) док Елил за кљу чу је да су не пред ви дљи ви се кун-
дар ни ефек ти „мно го штет ни ји не го што би би ло не по сто ја ње те 
тех ни ке.“54) Ова кви ста во ви при сут ни су и у јав но сти, ма да ни је 
ис кљу че но да је све из ра же ни ји страх од тех но ло ги је ве ли ким де-
лом по сле ди ца гло ба ли за ци је ме ди ја и де таљ ни јег из ве шта ва ња о 
еко ло шким ка та стро фа ма и дру гим не пред ви ђе ним ефек ти ма тех-
но ло ги је.55) У сва ком слу ча ју, пер цеп ци ја и про це на ефе ка та тех-
но ло ги је оста је јед но од кључ них пи та ња ко ји је до во де у ве зу са 
по ли ти ком, пре све га др жа вом.56)

С об зи ром на то да ве ћи на не на ме ра ва них по сле ди ца тех но-
ло ги је сво јим раз ме ра ма по га ђа ве ли ки број љу ди, овај про блем је, 
са свим ло гич но, нај че шће у до ме ну др жа ве као још увек глав ног 
ре гу ла то ра тех но ло шког раз во ја.57) На чел но, ак тив но сти др жа ве на 

49) Ed ward Ten ner, WhyThingsBiteBack:TechnologyandRevengeofUnintendedConsequen-
ces, Knopf, New York, 1996, p. 4

50) Ruth Schwartz Co wan, „The in du strial re vo lu tion in the ho me“, in Do nald Mac Ken zie and 
Judy Wajc man (eds.), TheSocialShapingofTechnology, 2nd edi tion, Open Uni ver sity Press/
McGraw-Hill, Ma i den head, 1999, pp.281-300

51) Ed ward Ten ner, WhyThingsBiteBack:TechnologyandRevengeofUnintendedConsequen-
ces, Knopf, New York, 1996.

52) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 89

53) Le wis Mum ford, Mitomašini2(Pentagonmoći), Gra fič ki za vod Hr vat ske, Za greb, 1986, str. 
83

54) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 122-123

55) Упор. нпр. Ed ward Ten ner, WhyThingsBiteBack:TechnologyandRevengeofUnintended
Consequences, Knopf, New York, 1996.

56) John Stre et, Politics&Technology, The Gu il ford Press, New York, 1992, p. 92

57) Ibi dem, стр. 127



ИванаС.Дамњановић Државаитехнологија

125

овом пла ну се мо гу по де ли ти на превентивне и реактивне. У пр-
вом слу ча ју, др жа ва ак тив но по ку ша ва да сма њи број и оп сег мо-
гу ћих не же ље них по сле ди ца. Сте пен не пред ви ди во сти се сма њу је 
пре све га по ве ћа њем фон да зна ња о функ ци о ни са њу тех но ло ги је и 
кон тек сту у ко ме де лу је. У не ким слу ча је ви ма ово до во ди до „успо-
ра ва ња про гре са“ – ка да се ин си сти ра на до дат ним те сто ви ма, или 
по ли тич ком од лу ком ус по ста вља мо ра то ри јум на од ре ђе ни тип на-
уч них ис тра жи ва ња или тех но ло шког раз во ја.58) У дру гом слу ча ју 
др жа ва по ку ша ва да, што је бо ље мо гу ће, са ни ра ефек те и на док-
на ди на ста лу ште ту. При том она и учи из прет ход них ис ку ста ва. 
Ово, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, до во ди до де таљ ни је ре гу ла ци је 
по је ди них обла сти тех но ло ги је.

Про блем не на ме ра ва них по сле ди ца не мо гу ће је у пот пу но-
сти ели ми ни са ти. Тех но ло ги ја, отва ра ју ћи но ве мо гућ но сти, та ко-
ђе са со бом увек но си еле мен те не из ве сно сти.59) Сва ка пред у зе та 
ак ци ја, због то га мо же би ти са мо де ли мич но успе шна: „но ви тех-
нич ки на пре дак ће, са сво је стра не, про из ве сти но ве се кун дар не и 
не пред ви дљи ве по сле ди це, ко је не ће би ти ни шта ма ње ка та стро-
фал не од оних ко је су им прет хо ди ле (ма да ће би ти дру ге вр сте).“60) 
Ово, ипак, не зна чи да се тре ба пре пу сти ти де фе ти зму. За др жа ве, 
као глав не ак те ре у овом про це су, то ве ро ват но не би би ло ни мо-
гу ће, има ју ћи у ви ду при ти сак јав но сти.

Ан га жман др жа ве на об ли ко ва њу тех но ло ги је оства ру је се 
кроз три ње не уло ге: ре гу ла то ра, фи нан си је ра и по тро ша ча, и „кон-
тро ло ра ри зи ка“. Про у ча ва ње овог, али и дру гих аспе ка та од но са 
из ме ђу др жа ве и тех но ло ги је ве о ма је те жак по ду хват, има ју ћи у 
ви ду да тре ба узе ти у об зир и по ве за ти раз ли чи те ни вое ана ли зе. 
То је го ру ћи про блем за ко ји још увек не ма од го ва ра ју ћег ре ше-
ња. По сто је ћа ли те ра ту ра је ја сно по де ље на по овом пи та њу. Је дан 
њен део чи не сту ди је слу ча ја ко је осве тља ва ју по је ди не еле мен те 
овог од но са, али до пу шта ју ве о ма огра ни че не ге не ра ли за ци је за-
кљу ча ка. Дру ги део са сто ји се од ра до ва ко ји про бле му при ла зе са 
ма кро-ни воа и по ку ша ва ју да да ју оп ште и об у хват но об ја шње ње, 
при че му се гу бе из ви да нео п ход ни де та љи по пут пре ци зног опи са 
ме ха ни за ма ко ји ма се ве за из ме ђу др жа ве и тех но ло ги је оства ру-

58) Tim Healy, TheUnanticipatedConsequencesofTechnology, http://www.scu.edu/et hics/pu bli-
ca ti ons/sub mit ted/healy/con se qu en ces.html (при сту пље но 5.9.2011)

59) Em ma nuel Mest he ne, „How Tec hno logy Will Sha pe the Fu tu re“, Science, New Se ri es, Vol. 
161, No. 3837 (Jul. 12, 1968), p. 137; та ко ђе Tim Healy, TheUnanticipatedConsequences
of Technology, http://www.scu.edu/et hics/pu bli ca ti ons/sub mit ted/healy/con se qu en ces.html 
(при сту пље но 5.9.2011)

60) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 124
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је. Ова по де ла се, при том, у ве ли кој ме ри по кла па са те о риј ским 
по ла зи шти ма ауто ра: пр вом ме то ду скло ни ји су те о ре ти ча ри кон-
струк ти ви зма, а дру гом за ступ ни ци тех но ло шког де тер ми ни зма. 
Кон стру и са ње аде кват ног и све о бу хват ног те о риј ско-ме то до ло-
шког окви ра ко ји би мо гао да об ја сни све аспек те ме ђу соб ног од-
но са др жа ве и тех но ло ги је, ка ко на ма кро та ко и на ми кро ни воу 
сва ка ко би до при не ло бо љем са гле да ва њу овог про бле ма.
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IvanaS.Damnjanovic

THESTATEANDTECHNOLOGY

Resume
Be ing key po li ti cal in sti tu ti ons in con tem po rary world, sta tes are 

most im por tant, and most in flu en tial po li ti cal ac tors who in ter act with 
tec hno logy and tec hno lo gi cal de ve lop ment. Re la ti on ship bet we en sta-
te and tec hno logy is, and thro ugh hi story al ways was, a com plex one. 
The re are strong ar gu ments that tec hno logy played a cru cial ro le in for-
ma tion of both an ci ent em pi res and mo dern sta tes. Si mi larly, sta te has 
con ti nu o usly been ma jor re gu la tor and con su mer of tec hno logy, and 
the se types of en ga ge ment we re in stru men tal for sha ping of tec hno logy 
by the sta te.

First and most im por tant ro le of the sta te is in pro vi ding le gal fra-
me work for tec hno lo gi cal de ve lop ment. Alt ho ugh po si tion of the sta te 
as chi ef re gu la tor of tec hno logy is to so me ex tent chal len ged by in ter-
na ti o nal in sti tu ti ons, na ti o nal laws and re gu la ti ons are still main so ur ce 
of tec hno lo gi cal stan dards. The re are three main bran ches of law that 
deal with tec hno logy and its con se qu en ces: pa tent law, oc cu pa ti o nal sa-
fety le gi sla tion and en vi ron men tal law.

Anot her way for sta te to di rectly en ga ge in tec hno lo gi cal de ve lop-
ment is fi nan cing sci en ti fic and tec hno lo gi cal re se arch and con su ming 
tec hno lo gi es. Re se arch and de ve lop ment are to day seen as pos si bi lity 
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to pro vi de eco no mic advan ta ge and pre sti ge in in ter na ti o nal re la ti ons, 
whi le by fun ding uni ver si ti es sta te pro vi des qu a li fi ed work for ce ne-
ces sary for smo oth fun cti o ning of mo dern tec hno lo gi cal systems. As 
a con su mer, sta te is able to cru ci ally sha pe cer tain bran ches of tec hno-
logy, pri ma rily in de fen se and se cu rity sec tor, but its en ga ge ment is al so 
fre qu ently ine vi ta ble in con struc tion of lar ge in fra struc tu ral pro jects.

Fi nally, sta te is ex pec ted to deal with unin ten ded con se qu en-
ces of tec hno logy. Unex pec ted con se qu en ces stem from our im per fect 
know led ge and pre dic ti ve ca pa bi li ti es, and the re fo re can ne ver be com-
ple tely avo i ded. When tec hno lo gi es ha ve ne ga ti ve ef fects, eit her ma te-
rial or so cial, sta te’s re spon si bi lity is to pro vi de “equ al di stri bu tion of 
risks”. Sta te ac ti vi ti es in this area can be pre ven ti ve or re ac ti ve. In the 
first ca se, sta te co uld de lay im ple men ta tion of new tec hno logy un til 
furt her in for ma tion abo ut its im pact is ob ta i ned. In se cond ca se, what 
sta tes do is da ma ge con trol, and le ar ning from ex pe ri en ces.

Re vi ew of con tem po rary sci en ti fic re se arch of re la ti on ship bet-
we en sta te and tec hno logy shows that the re is a wi de gap bet we en mic-
ro and mac ro le vel of analysis. Whi le con struc ti vists tend to fo cus on 
de ta i led mic ro-le vel ca se stu di es, tec hno lo gi cal de ter mi nists are mo re 
li kely to adopt top-down ap pro ach and of fer mac ro-le vel ex pla na ti ons. 
Mo re com pre hen si ve the o re ti cal fra me work sho uld be de ve lo ped in or-
der to over co me this ob stac le.
Keywords: sta te, tec hno logy, tec hno lo gi cal de ve lop ment, unin ten ded con se-

qu en ces

* Овај рад је примљен 24. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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КОМУНИЦИРАЊЕ
ИДЕМОКРАТИЈАУ21.ВЕКУ

Сажетак
За оства ри ва ње де мо крат ских пра ва ци вил ним дру штви ма 

по тре бан је, с јед не стра не, при ступ ин фор ма ци ја ма ко ји им омо гу-
ћа ва да направe по ли тич ки из бор, а с дру ге стра не, до ступ ност ка-
на ла ко му ни ка ци је ко ји ма мо гу да се из ра зе ми шље ња о пи та њи ма 
од дру штве ног ин те ре са и да ство ре ре спек та бил но јав но мње ње 
ко је ува жа ва ју но си о ци по ли тич ке вла сти. 

Рад се ба ви ути ца јем раз во ја ко му ни ка ци ја и ко му ни ци ра ња 
у 21. ве ку на де мо крат ске про це се. Циљ ра да је ана ли за по тен ци-
ја ла но вих и ино ви ра них об ли ка ко му ни ци ра ња по сре до ва них гло-
бал ном мре жом на раз вој де мо кра ти је, од но сно ана ли за пред но сти 
и не до ста та ка са вре ме ног ко му ни ци ра ња за де мо крат ске про це се 
у јед ном дру штву. У об ли ку на уч не де скрип ци је пред ста вље не су 
пред но сти но вих об ли ка ко му ни ци ра ња – ин тер ак тив ност, до ступ-
ност, ства ра ње за јед нич ке све сти и ви ру тле них гру па – за де мо-
кра ти ју. При ка за ни су за тим не до ста ци, ко ји по сто је у свим па ра-
ме три ма си сте ма са еле мен ти ма: ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је - ин фор ма ци је – гра ђа ни – јав на сфе ра и власт – по-
врат не ин фор ма ци је. Чла нак се освр ће и на мањ ка во сти ме ђу од-
но са са вре ме но ко му ни ци ра ње - де мо кра ти ја у срп ском дру штву 
и на во ди од ре ђе не прет по став ке за бо ље и аде кват ни је ко ри шће ње 
са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и но вих об ли ка ко му ни-
ци ра ња у раз во ју де мо крат ских про це са.
Кључ не ре чи: ко му ни ци ра ње, ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло-

ги је, Ин тер нет, де мо кра ти ја, јав но мње ње, но ви ме ди ји, 
дру штве ни ме ди ји 
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Људ ско ко му ни ци ра ње по чет ком 21. ве ка ка рак те ри шу но-
ви об ли ци омо гу ће ни раз во јем информационo-ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја (ИКТ). чи ји раз ли чи ти на зи ви – мре жно, ди ги тал но, 
ин тер ак тив но, хи пе рак тив но, то тал но, ком пју тер ско или вир ту-
ел но – упу ћу ју на ње го ву ви ше знач ност. Про ме не у сфе ри ма сов-
них ме ди ја од кра ја 20. ве ка има ју та ко ђе ре во лу ци о нар ни зна чај. 
Кон вер ген ци јом ме диј ских тех но ло ги ја, ма сов но ко му ни ци ра ње је 
осво ји ло но ве са др жа је, а ње го вом ин тер на ци о на ли за ци јом ре ла-
ти ви зо ва не су др жав не гра ни це у еми то ва њу и при је му ра ди о ди-
фу зних про гра ма чи ме је свет уисти ну по стао Мaклуаново гло бал-
но се ло.

Де мо кра ти ја је по след њом ко му ни ка ци о ном ре во лу ци јом 
до би ла но ве под сти ца је и са др жа је. Тра ди ци о нал ни ме ди ји, нео-
п ход ни за об ли ко ва ње јав ног мње ња, део сво је уло ге усту пи ли су 
но вим ме ди ји ма1) и ко му ни ци ра њу мно гих са мно ги ма. Гло бал на 
мре жа, до ступ на сви ма и на сва ком ме сту за ко ри шће ње без по себ-
ног струч ног зна ња, пру жи ла је мо гућ ност да гра ђа ни ис ка жу сво је 
ми шље ње и уче ству ју у ствар њу јав не сфе ре. 

Ме ђу тим, оста је пи та ње ко ли ки су ква ли та тив ни до би так за 
де мо кра ти ју ство ри ли но ви об ли ци ко му ни ци ра ња и да ли су они 
пра ва осно ва за раз вој не по сред не де мо кра ти је. Све при сут ни ја су 
пи та ња огра ни че ња и зам ки ко је по сто је у са вре ме ном про жи ма њу 
де мо крат ског и ко му ни ка ци о ног у 21. ве ку. За нас је зна чај но и пи-
та ње ко ли ко је срп ско дру штво у мо гућ но сти да ис ко ри сти оно што 
је по зи тив но у том ме ђу од но су. 

КАРАКТЕРИСТИКЕКОМУНИЦИРАЊАУ21.ВЕКУ

Но ва тех но ло ги ја до ве ла је до са вре ме не екс пан зи је ди рект-
ног ко му ни ци ра ња. По ли ти ко лог Кин (John Ke a ne) оце њу је да се 
„компјтер ско ко му ни ци ра ње све ви ше по и ма као сплет то ко ва из-
ме ђу раз ли чи тих пу бли ка, а све ма ње као раз ме на ро бе ко ја се по-
се ду је и кон тро ли ше по пут ства ри, што је би ла од ли ка ма сов ног 
ко му ни ци ра ња“2). Гло бал на мре жа Ин тер нет ме ња тра ди ци о нал не 
гра ни це из ме ђу ин тер пер со нал них фе но ме на и фе но ме на ма сов не 

1) По јам новимедији озна ча ва тех но ло шку ре во лу ци ју пре но ше ња ме ди ја на об ли ке ко му-
ни ка ци је и про дук ци је аси сти ра не ра чу на ри ма

2) На ве де но пре ма Ми ро љуб Ра дој ко вић, Мир ко Ми ле тић. Комуницирање,медијиидру-
штво, Сти лос, Но ви Сад, стр. 161
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ко му ни ка ци је, али ра ђа и но ве мо гућ но сти и ри зи ке у на чи ни ма на 
ко ји љу ди сту па ју у ре ла ци је јед ни с дру ги ма.3) 

Гло бал на мре жа одр жа ва и кон вер ге ри ра кла сич не и по сто је-
ће пре но се по да та ка као што је „штам па ње“ но ви на, „еми то ва ње“ 
ра дио и ТВ про гра ма. „Ти ме Ин те нет по ста је ино ви ра ни ме диј ко ји 
у се би су бли ми ра кла сич не ма сме ди је, па се они ја вља ју у но вом, 
ин фор ма тив но раз ви је ном, а ти ме и де мо крат ски јем ви ду“4). Али, 
Ин тер нет ства ра и усло ве за на ста нак но ве прак се, од но сно но вих 
ме ди ја са знат но дру га чи јим дру штве ним по сле ди ца ма. Гло бал на 
мре жа обез бе ђу је ин фра стук ту ру за нај ра зно вр сни је об ли ке дру-
штве них ме ди ја5) као што су бло го ви, фо ру ми, дру штве не мре же 
и дру ги ка на ли ко му ни ка ци је ко ји да ју нов ква ли тет ин тер ак ци ји 
из ме ђу љу ди.

За раз вој ко му ни ци ра ња, по ред ин тер ак тив но сти, зна чај не 
још су две ка рак те ри сти ке Ин тер не та: ње го ва до ступ ност ши ром 
све та и прет по став ка да је са др жај мре же де цен тра ли зо ван, од но-
сно да се прак тич но не мо же кон тро ли са ти.6) 

ДЕМОКРАТИЈАИМЕДИЈИ
УСАВРЕМЕНИМДРУШТВИМА

Са вре ме на дру штва обо га ти ла су Ари сто те лов став о де мо-
кра ти ји као вла да ви ни на ро да но вим иде ја ма, ко је су по ста ле ин-
те грал ни део зна че ња де мо кра ти је и ње ног сте пе на по стиг ну ћа. 

3) Спирс и Ли су ауто ри мо де ла SI DE ( So cial Iden tity Mo del of De in di vi du a tion Ef fects) ко-
ји се ко ри сти да би се ис тра жи ва ли кон тра дик тор ни ефек ти анонимnости и дру штве не 
изо ла ци је у раз ли чи тим конт ке сти ма on-li ne ко му ни ци ра ња (Rus sell Spe ars, Mar tin Lea 
(2002). “The Po wer of In flu en ce and the In flu en ce of Po wer in Vir tual Gro ups. A SI DE lo ok 
at CMC and the In ter net”. TheJournalofSocialIssues, 58, 91-108)

4) Вла ди мир Штам бук: Да ли је Ин тер нет ме диј? CommunicationManagement., Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, Бе о град, бр. 1/2006. стр. 67

5) По јам друштвенимедији ко ри сти се да нас за све Ин тер нет апли ка ци је ко је омо гу ћа ва ју 
ин тер ка ци ју и пру жа ју мо гућ ност ства ра ња и раз ме не иде ја, ин фор ма ци ја и дру гих са-
др жа ја.

6) Ме ђу тим, мо гућ ност и прак са кон тро ле и ма ни пу ла ци је по сто ји, јер де цен тра ли зо ва на 
и не кон тро ли са на струк ту ра ру ши ко му ни ка циј ски су ве ре ни тет др жа ва. По зи ва ју ћи се 
на по тре бу за шти те на ци о нал не без бед но сти, мо ра ла, али и за шти те ре жи ма на вла сти, 
др жа ве кон тро ли шу раз ли чи те об ли ке ко му ни ци ра ња по је ди на ца или ор га ни за ци ја. И 
зе мље ко је су по но сне на сво ју сло бо ду го во ра при бе га ва ју кон тро ли ко ри шће ња Ин тер-
не та, пра ће њу од ре ђа них сај то ва или елек трон ске по ште. Вла ди ни зва нич ни ци, топ ме-
на џе ри мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја или ме диј ски маг на ти, сма тра ју по је ди ни кри-
ти ча ри, по се ду ју „кич му” Ин тер не та, од ре ђу ју ка ко гра ђа ни мо гу да при сту пе мре жи и 
по сма тра ју њи хо ву упо тре бу. Ути цај оства ру ју и пре ко „не за ви сних” ре гу ла тор них те ла 
и про то ко ла ко је ко ри сни ци мо ра ју да сле де чи ме се Ин тер нет пре тва ра у још је дан алат 
за по ли тич ко усме ра ва ње и кон тро лу.
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Без об зи ра на те о риј ска по ла зи шта, по сто ји прак ти чан кон сен зус 
o не ко ли ко кључ них аспе ка та од ре ђе ња де мо кра ти је7) - по што ва ње 
по ли тич ких пра ва, по сто ја ње гра ђан ских сло бо да ко је се од но се на 
га ран то ва ње сло бо де за ак те по ли тич ке пар ти ци па ци је и сло бо де 
у сва ко днев ном жи во ту и, као тре ћи аспект, ин сти ту ци о на ли зо ва-
на кон тро ла и рав но те жа ко ја се, пре све га, од но си на огра ни че ње 
вр ше ња из вр шне вла сти. Гра ђа ни у де мо кра ти ји не са мо да би ра-
ју сво је ли де ре не го за др жа ва ју и спо соб ност да ин сти ту ци о нал-
но огра ни че њи хо ву моћ. Де мо кра ти ја, ме ђу тим, и да ље оста је 
ап страк тан, су бјек ти ван кон цепт ко ји те шко мо же да се кван ти фи-
ку је8). Др жа ве су ком плек сни си сте ми - но ми нал но, де мо крат ска 
др жа ва мо же да има не де мо крат ске ор га ни за ци је и прак су и vice
versa. 

Оп ште је при хва ће но ми шље ње да по сто ји ја ка ве за из ме ђу 
ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња и де мо кра ти је. Ме ди ји пре но се ин-
фор ма ци је што омо гу ћа ва гра ђа ни ма да на пра ве по ли тич ки из бор, 
а до но си о ци ма по ли тич ких од лу ка да пред ста ве иде ју или сту пе у 
ин тер ак ци ју с гра ђа ни ма. Ма сме ди ји за то и да ље оста ју нај зна чај-
ни ја спо на из ме ђу по ли ти ча ра и гра ђа на. Јав ни сек тор, при то ме, 
за др жа ва по ли тич ке или ко мер ци јал не при ти ске ко ји мо гу зна чај но 
да ума ње сло бо ду ме ди ја. Цен зу ра ме ди ја ни је свој стве на са мо то-
та ли тар ном, ауто крат ском дру штву, већ је ко ри сте и вла сти у де мо-
крат ским дру штви ма, ма да у њи ма она ни је увек та ко очи глед на9).

7)  Jag gers Ke ith, Gu rr Ted Ro bert “Trac king De moc racy’s Third Wa ve with the Po lity III Da ta”, 
JournalofPeaceResearch.32, стр. 469-489. Пројекaт Polity при ку пља ин сти ту ци о нал не 
ка рак те ри сти ке др жа ва у све ту од 1800 до кра ја 20. ве ка и ко ри сти се за ме ре ње де мо-
крат ског раз во ја. 

8)  У ака дем ским кру го ви ма и да ље се тра га за ства ра њем ко ри сних и ја сних ме ра за од ре-
ђи ва ње де мо кра тич но сти по је ди не зе мље. Ком па ра тив ни пре глед сло бо да (Comparative
SurveyofFreedom).Fre e dom Ho u se-а нај че шће се ко ри сти у за пад ним ака дем ским ис тра-
жи ва њи ма да би вред но ва ла ко ре ла ци ја са де мо кра ти јом.

9) Џон Кин сма тра да је и у раз ви је ним де мо кра ти ја ма још увек ве о ма при сут но не ко ли ко 
по себ них об ли ка по ли тич ке цен зу ре пре ма ме ди ји ма: власт имаван ред на овла шће ња
да би на те ра ла ме ди је на не по сред но по ви но ва ње њи хо вим же ља ма - пу тем на ло га, 
прет њи, за бра на, па чак и хап ше ња. Дру ги об лик цен зу ре пред ста вља „на о ру жа на тај-
ност” - мо дер на др жав на власт цр пе сна гу из по ли циј ских и вој них ор га на, ко ји су оба-
ви је ни ве лом тај ни и увек мо гу да из не су по је ди не дис кре ди ту ју ће по дат ке о до ма ћим и 
ино стра ним про тив ни ци ма и ти ме да усме ре њи хов рад. Ла га ње у по ли ти ци је, та ко ђе, 
об лик по ли тич ке цен зу ре. Др жав но огла ша ва њепред ста вља још је дан об лик, јер ре-
кла ми ра ње вла де је кру пан и уно сан би знис, ко ји по кри ва „кам па ње” у ве зи са сва ким 
по ли тич ким пи та њем. Кор по ра ти ви зам је та ко ђе об лик по ли тич ке цен зу ре. Мре же ор-
га ни за ци ја из при ват ног сек то ра оба вља ју раз ли чи те функ ци је у ко рист вла де кроз ме-
ха ни зме пре го во ра, кон це си ја и уго во ра, па та ко зна тан број од лу ка ко је има ју круп не 
јав не по сле ди це не до но се ни из вр шна власт, ни за ко но дав ство, ни тр жи ште, не го се 
об ли ку ју из ме ђу пред став ни ка дру штве них гру па, или из ме ђу гру па ци вил ног дру штва 
и др жа ве. (Ме ди ји и де мо кра ти ја, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1995, стр. 18-27)
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По ја ва гло бал не мре же ме ња од но се по ли ти ка-ме ди ји-јав-
ност. Ин тер нет је тех но ло шка ино ва ци ја ко ја на је дин ствен на чин 
до при но си де мо кра ти ји: сво јом при сту пач но шћу и ин тер ак тив но-
шћу, отво ре но шћу за ко ри сни ке из це лог све та, при че му „из ми че 
цен зу ри, ре гу ла ци ји и ко мер ци ја ли за ци ји као ни је дан ме диј пре 
ње га“10). У овом ста ву са др жа на је су шти на по зи тив них ми шље ња 
о до при но су но вих ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и 
ме ди ја де мо крат ским про це си ма.

Ана ли за до при но са са вре ме не тех но ло ги је и вир ту ел ног ко-
му ни ци ра ња за раз вој де мо кра ти је не би мо гла, на пр ви по глед, да 
то оспо ри. По тен ци јал дру штве них ме ди ја ви ди се упра во у њи хо-
вој по др шци раз во ју ци вил ног дру штва и јав не сфе ре. Ин тер нет је 
до при нео на стан ку број них ор га ни за ци ја ци вил ног сек то ра, ти ме 
што је олак шао оку пља ње исто ми шље њи ка, ар ти ку ли са ње иде ја и 
ре а ли за ци ју њи хо вих за ми сли. 

За су шти ну де мо кра ти је из у зет но је бит на про ме на по ли тич-
ких ин сти ту ци ја ко је по ста ју ви дљи ви је и омо гу ћа ва ју јав но сти да 
оства ри стал ни при ступ до ку мен ти ма. Од по чет ка овог ве ка вла де 
раз ви је них де мо крат ских зе ма ља усва ја ју по ли ти ку ко ја про мо ви-
ше ци вил но и по ли тич ко ко ри шће ње ИКТ да би уна пре ди ле жи-
вот гра ђа на и пру жи ле им број не услу ге и на кна де кроз тзв. eлек-
тронску вла ду – e-gov, али и да би их охра бри ле да уче ству ју у 
упра вља њу. Ме ђу тим, као што кон ста ту је Че двик (Chad wick, A)11) 
мо гућ но сти за пар ти ци па тив ну или кон сул та тив ну уло гу гра ђа на 
још увек ни су оства ре не ни у јед ној зе мљи. 

Де мо крат ски по тен ци јал вир ту ел ног ко му ни ци ра ња од ра жа-
ва се и у чи ње ни ци да се њи ме пре ва зи ла зи тра ди ци о нал ни ста тус 
не јед на ких. За ор га ни за ци је ко је же ле да оја ча ју свој де мо крат ски 
ка рак тер, зна чај но је да „оби чан“ гра ђа нин мо же ди рект но да се 
обра ти нај ви шем зва нич ни ку. Вир ту ел но ко му ни ци ра ње има де-
мо крат ски по тен ци јал и у оства ри ва њу јед ног од основ них де мо-
крат ских пра ва – пра ва на из бор по ли тич ких пред став ни ка. Елек-
трон ско гла са ње је све при сут ни је, омо гу ћа ва ју ћи ве ли ком бро ју 
гра ђа на јед но став ни је оства ри ва ње гла сач ког пра ва. 

10) Мек не јр М, Технологија-Новетехнологијеимедији. у Адам Бригс, Пол Ко бли,Уводу
студијемедија Cliо, Бе о град, 2005, стр. 291

11) Chad wick An drew, May Chri stop her.” In ter ac tion bet we en Sta tes and Ci ti zens in the Age of 
the In ter net: E-go vern ment in the Uni ted Sta tes, Bri tain and the EU”, Go ver nan ce, Vo lu me 16, 
Is sue2, April 2003,
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ЈАВНОМЊЕЊЕ,ДЕМОКРАТИЈАИ
ВИРТУЕЛНОКОМУНИЦИРАЊЕ

Јед ну од основ них ди мен зи ја ак тив ног по ли тич ког по на ша-
ња пред ста вља по ли тич ка ко му ни ка ци ја - свест о јав ним по сло-
ви ма и по ли тич ка ин фор ми са ност ко ја се за сни ва на мо ти ва ци ји 
да се до ин фор ма ци ја до ђе. За ин те ре со ва ност јав но сти до при но си 
ве ћој гра ђан ској пар ти ци па ци ји и бо љем за сту па њу ин те ре са ве ћег 
спек тра дру штве них гру па, па ти ме и успе шни јем функ ци о ни са њу 
де мо крат ског си сте ма.12) Гло бал на мре жа пру жа мо гућ ност гра ђа-
ни ма да лак ше до ђу до ин фор ма ци ја, али и да из не су свој став и 
ар гу мен те ко је дру ги мо гу да при хва те. 

Ефи ка сност и од го вор ност иза бра них но си ла ца по ли тич ког 
од лу чи ва ња у де мо крат ском дру штву за ви си од сло же не, стал не 
и ре ла тив но не струк ту и ра не јав не ди ску си је: ко му ни ка ци је ко ју 
Јир ген Ха бер мас на зи ва „не фор мал ном јав ном сфе ром“13). Из бо ри 
се фо ку си ра ју на фор мал ни из бор до но си ла ца по ли тич ких од лу ка, 
ко ји би тре ба ло да бу ду од го вор ни сво јим би ра чи ма, али би јав на 
ди ску си ја (увек и на сва ком ме сту) тре ба ло да има свој жи вот ван 
рит ма фор мал не по ли ти ке. 

Штам па ни ме ди ји су, ка ко то од ре ђу је Ха бер мас, у чи та вом 
јед ном ве ку по мо га ли де мо кра ти за ци ју Евро пе ства ра ју ћи про стор 
за ди ску си ју и са гла сност ме ђу по ли тич ким ан га жо ва ним гра ђа ни-
ма, пре не го што су се те др жа ве де мо кра ти зо ва ле. Ме ђу тим, кроз 
ве ћи део 20. ве ка елек трон ски ма сов ни ме ди ји – ра дио и те ле ви-
зи ја, пре у зе ли су нај зна чај ни ју уло гу у ар ти ку ли са њу по ли тич ких 
ста во ва, та ко да ста во ви раз ли чи тих гру па ни су мо гли да до пру 
у сфе ру јав ног мње ња. Број на по ли ти ко ло шко-ко му ни ка циј ска ис-
тра жи ва ња би ла су по све ће на ис тра жи ва њу ре ла ци је ме диј ског 
по сре до ва ња дру штве не и по ли тич ке ствар но сти, као осно ве про-
це са кон сти ту и са ња јав ног мње ња. При мар ни про цес је био ин-
фор ми са ње гра ђа на о дру штве но-по ли тич кој ствар но сти и ње ним 
ре ле ван та ним про бле ми ма14) на осно ву ко јег је тре ба ло да се из гра-
ђу је мње ње о ак ту ел ним оп ште ре ле вант ним пи та њи ма дру штве не 
ствар но сти. Те о риј ске по став ке Вин сен та Прај са по ве за ле су ин-

12) Jos hua Co hen.Re flec ti ons on In for ma tion Tec hno logy and De moc racy.AmericanAcademyof
ArtsandSciencessymposium,Bo ston Re vi ew, 2009

13) Ши ре: Ко ље вић B. „Јав ни ум у про це ду ра ли стич ком схва та њу де мо кра ти је код Ха бер-
ма са”, Српскаполитичкамисао,2007, бр 1-2,стр 151-164

14) Ми ле на Пе шић, Алек сан дар Но ва ко вић, „Ме диј ска про из вод ња зна че ња; кри ти ка јед-
ног ре дук ци о ни стич ког по и ма ња ре ла ци је ме ди ји-по ру ка-јав ност”, Бе о град. Српскапо-
литичкамисао. бр 1, 2011, стр 115-137
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ди ви ду ал ну ког ни ци ју у дру штве ној гру пи и про це се со ци јал ног 
струк ту и ра ња ме диј ске пу бли ке у јав ност, по сред ством дру штве не 
ко му ни ка ци је. Део ис тра жи ва ња је до ка зи вао да се по сред ством 
уче шћа у јав ној ме диј ској рас пра ви ма са гле да ла ца струк ту и ра у 
јав ност. Ме ђу тим, ве ли ки број рас пра ва сво дио се на тврд ње да 
је пу бли ка ма сов них ме ди ја ма са, а не јав ност и да је за то под ло-
жна ма ни пу ла ци ја ма ме ди ја, од но сно до но си ла ца по ли тич ких од-
лу ка.15)

По бор ни ци но вих ме ди ја сма тра ју да су због до ступ но сти и 
нео гра ни че не ко ли чи не ин фор ма ци ја они аде кват ни ји агенс со ци-
ја ли за ци је у од но су на ма сме ди је ко ји су пре о вла ђи ва ли два ве ка. 
Јав но мње ње поново по чи ва не са мо на ме ди ји ма ма сов ног ко му ни-
ци ра ња, већ и на хабермасовском раз го во ру. Ко ри сник дру штве ног 
ме ди ја мо же да про из ве де са др жај и се бе учи ни дру штве но ви дљи-
вим, јер за сти ца ње угле да или по пу лар но сти ни је ви ше по треб на 
при пад ност ве ли кој или по зна тој ко му ни ка ци о ној ор га ни за ци ји, 
не го по сти за ње успе ха у окви ру не ке мре же. 

Дру штве ни ме ди ји су во де ћи и у омо гу ћа ва њу ства ра ња „за-
јед нич ке вир ту ел не све сти“. Сва ки члан гру пе те жи да раз у ме си-
ту а ци ју, али схва та да и дру ги то чи не и да он пред ста вља део ши-
ре за јед ни це исто ми шље ни ка, што је услов за ствар ну по ли тич ку 
ак ци ју. 

Нај ве ћи ефек ти но вих, а по себ но дру штве них ме ди ја, по-
стиг ну ти су упра во у др жа ва ма у ко ји ма јав на сфе ра већ огра ни ча ва 
ак ци је вла сти, од но сно у зе мља ма раз ви је не мо дер не де мо кра ти је. 
У том сми слу дру штве ни ме ди ји пред ста вља ју алат за ства ра ње 
јав ног мње ња на ди ла зе ћи или ин тер гри шу ћи се с дру гим ле ги тим-
ним окру же њем као што су тра ди ци о нал ни ме ди ји, ин ду стри ја ку-
лу тре, удру же ња, клу бо ви и слич но, ства ра ју ћи но ве мо гућ но сти 
и ре ак ти ви ра ју ћи пар ти ци па ци ју.16) Ко ри сни ци дру штве них ме ди ја 
де лу ју у од ре ђе ном по ли тич ком кон тек сту, ко ји мо же да сти му ли-
ше или по ти ску је њи хо ве ства во ве пре ма др жа ви.17) По ка за ло се 
да и у раз ви је ним де мо кра тиј ма про ме на јав ног мње ња ин ци ра на 
но вим ме ди ји ма мо же да обо ри или уз др ма на ци о нал не и ло кал не 
вла де. 

Ме ди ји омо гу ће ни но вим тех но ло ги ја ма, ме ђу тим, оства ру ју 
по се бан ефе кат у др жа ва ма у ко ји ма су огра ни че не по ли тич ке сло-

15) Исто, стр. 115-137

16) Fa u sto Co lom bo Will So cial me dia sa ve de moc ra ci es?, CommunicationManagement FPN, 
Be o grad, br.20, 2011, стр. 5 

17) Исто, стр 6
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бо де и по сто ји ви дљи ва цен зу ра сло бод ном из ра жа ва њу, јер огра-
ни ча ва ју мо но пол др жа ве на јав ни го вор. Спо соб но шћу да ство-
ре иден ти тет и осе ћај при пад но сти од ре ђе ној гру пи, дру штве ни 
ме ди ји по ста ју ја ки ин стру мен ти за по кре те ко ји се за сни ва ју на 
иден ти те ту и по све ће но сти не кој иде ји, че сто су прот ној зва нич-
ним вла сти ма или кул ту ри. Др жа ва мо же ла ко да кон тро ли ше ала те 
ко је ко ри сте ди си ден ти, док оне ко је ко ри сти ши ри круг гра ђа на 
те шко мо же да цен зу ри ше, а да не ри зи ку је по ли ти за ци ју ве ли ких 
гру па или апо ли тич них ак те ра18). Пр ви слу чај у ко ме је је дан но ви 
ме диј имао уло гу мо би ли за то ра јав не сфе ре, би ло је ру ше ње фи ли-
пин ског пред сед ни ка Естра де, 2001. го ди не, а до га ђа ји у арап ским 
зе мља ма у про ле ће 2012. го ди не по твр ди ли су да у но вом ве ку, оку-
пља ња, про те сти и ре во лу ци је не ће би ти ор га ни зо ва ни пу тем кла-
сич них ме ди ја, већ ће би ти твитовани,блогованииорганизовани
наFacebook-у.

ИДЕАЛАНМОДЕЛ
ЗАСТВАРАЊЕЈАВНОГМЊЕЊА?

Ка да се го во ри о јав ној ди ску си ји као осно ви за де мо крат ске 
про це се, мо гао би да се кон стру и ше ко ри стан, ако не и иде а лан 
мо дел. Аме рич ки пу бли ци ста Џо шуа Ко ен (Co hen)19) сма тра да по-
сто је нај ма ње че ти ри ква ли те та ди ску си је о јав ној сфе ри: сло бо да 
из ра жа ва ња соп стве них ста во ва, за тим обез бе ђи ва ње јед на ког и 
јеф ти ног при сту па ин фор ма ци ја ма, пру жа ње јед на ких мо гућ но сти 
да се ар гу мен ти пред ста ве дру ти ма и по тре ба да се ди ску си ја за-
сни ва ва на ин фор ма ци ја ма ви со ког ква ли те та. 

Да ли су но ви ме ди ји по сре до ва ни Ин тер не том ус пе ли да 
по др же та кав мо дел? Те шко је твр ди ти да је на сту пи ла ера та кве 
ко му ни ка тив но сти Ин тер не та ко ји га пре тва ра у глав ног но си о ца 
це ло куп не кре а тив не и лич не ак тив но сти чла но ва дру штва, а ти ме 

18) У том про сто ру де лу ју и за пад не де мо кра ти је ко је, за кли ну ју ћи се у до бре на ме ре и ин-
те рес гра ђа на ко ји жи ве у по је ди ним ауто крат ским или то та ли тар ним ре жи ми ма, ула жу 
сред ства да оне мо гу ће цен зу ру, од но сно да ство ре сло бо ду при сту па ин фор ма ци ја ма (са 
За па да) гра ђа ни ма тих др жа ва и под стан ку де мо кра ти за и цју. У ту свр ху по ку ша ва се и 
ства ра ње ин стру ме на та-софт ве ра, али до са да та кви по ку ша ји, по пут Haystack –а, ни су 
ус пе ли.Haystack је не за вр шен софт вер ски про грам ко ји је за по чет 2009. го ди не као алт 
за оне мо гу ћа ва ње Ин тер нет цен зу ре у Ира ну. Ме ђу тим, пр ва те сти ра ња су по ка за ла да 
овај софт вер ни је ис пу нио обе ћа ња о сво јој функ ци о нал но сти и без бед но сти, већ су, 
на про тив, ње го ви ко ри сни ци по ста ли још ра њи ви ји за др жав ну цен зу ру и санк ци је.

19) Jos hua Co hen, ReflectionsonInformationTechnologyandDemocracy. Ame ri can Aca demy of 
Arts and Sci en ces sympo si um, Fe bru ary 28, 2009, Bo ston Re vi ew
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и са мо све сног ства ра о ца јав ног мње ња и твор ца дру шта ва су штин-
ске де мо кра ти је. 

Ограничењасубројнаијошувекнедовољноистражена.Чак 
и у нај ра зви је ни јим дру штви ма, где су про це нат вла сни ка ком пју-
те ра и ко ри шће ње мре же из у зет но ви со ки, по сто је чла но ви дру-
штва ко ји не мо гу да га ко ри сте – због тро шко ва, иако су они у 
осно ви ма ли, али и због ин фор ма тич ке не пи сме но сти. 

Ка да је у пи та њу сло бо да из ра жа ва ња, не мо же са си гур но-
шћу да се твр ди да дру штве ни ме ди ји аде кват но по ја ча ва ју сло-
бо ду из ра жа ва ња раз ли чи тих ста во ва. Ис тра жи ва ња по ка зу ју две, 
до не кле кон тра дик тор не, ка рак те ри сти ке. По је ди ни дру штве ни 
ме ди ји, као што су бло го ви или фо ру ми, фил три ра ју ин фор ма ци-
је и ми шље ња ко ја не од го ва ра ју прет ход ним ста во ви ма но си ла ца 
ме ди ја и ула жу на по ре за ства ра ње исто вет но сти ми шље ња уну тар 
ме ди ја. При то ме, уну тра шња исто вет ност охра бру је по ка зи ва ње 
екс трем ни јих ста во ва, по себ но пре ма раз ли чи тим вр ста ма ауто ри-
те та. С дру ге стра не, из ме ђу раз ли чи тих дру штве них ме ди ја ра сте 
по ла ри за ци ја ко ја се кре ће од не то ле ран ци је и ис ка зи ва ња ра ди-
кал них ста во ва до оштрих вер бал них су ко ба. 

Оно што по себ но тре ба под вр ћи ана ли зи је сте ни во ин фор-
ми са но сти и ква ли те та ин фор ма ци ја ко ји ко ри сни ци но вих ме ди ја 
и гло бал не мре же раз ме њу ју. Не ма до ка за за тврд њу да Ин тер нет 
у про се ку ства ра бо ље ин фор ми са не љу де у од но су на пе ри од ка да 
су пре о вла ђи ва ли дру ги ме ди ји. И по ред оби ља ин фор ма ци ја, љу-
ди оста ју огра ни че ни сво јим мо ћи ма при је ма, об ра де и ко ри шће ња 
до ступ них ин фор ма ци ја. Мо же се прет по ста ви ти да за не ма ри ва ње 
ин фор ма ци ја иде на ште ту дру штва, јер но ви ме ди ји да ју мо гућ-
ност за ис ка зи ва ње и фа во ри зо ва ње при ват ног и ин ди ви ду ал ног. 
На дру штве ним мре жа ма се из но се по је ди нач на ми шље ња ко ја не 
мо гу ла ко да до спе ју у јав ну сфе ру, од но сно ван мре же на ко јој су 
из не та. 

По себ но ди ску та би лан је сте ква ли тет ин фор ма ци ја. Те шко 
је оства ри ти де мо крат ску јав ну сфе ру уко ли ко не по сто ји вр ста ин-
фор ма ци ја ко ја има ши ри, ис тра жи вач ки и све о бу хват ни ји при ступ 
про бле му. „Но ви об ли ци ко му ни ка ци је упра вља ју ствар но шћу: ре-
ал на по ру ка се ме ња сли ком, кри тич ка ду би на – есте ти зо ва ном 
по вр ши ном, а ар гу мен та ци ја и ис тра жи вач ки не ми ри по вла че се 
пред слат ко ре чи вим по ли тич ким уве ра ва њи ма, за ба вом и сен за ци-
ја ма“.20) Но ви ме ди ји угро жа ва ју и гра ђан ску функ ци ју но ви нар-

20) Зо ран Јев то вић, Ра ди во је Пе тро вић, „Јав но мње ње и де мо крат ски де фи цит у до бу мул-
ти ме ди ја”. Српскаполитичкамисао. Бе о град, 2010, бр 4, стр 105
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ства, јер уме сто про фе си о на ли зма и ис тра жи вач ког но ви нар ства 
на сту па ола ко при ку пља ње ин фор ма ци ја и им про ви за ци ја. 

С озби ром на то да Ин тер нет омо гу ћу је ви сок сте пен из бо ра 
за сва ког ко ри сни ка и не по шту је увек стан дар де за јед ни це, мо гу ћи 
су са др жа ји ко ји су ан ти со ци јал ни, анар хич ни, мо рал но ди ску та-
бил ни или дру штве но не при хва тљи ви. Ве ћи део но вих ме ди ја не-
ма ко му ни ка ци о не вра та ре и пра ву кон тро лу са др жа ја, а по ве ћа ње 
бро ја ано ним них из во ра ре ла ти ви зу је ва жност исти ни тог и по у зда-
ног при ка зи ва ња до га ђа ја. . 

ДЕМОКРАТИЈАИКОМУНИЦИРАЊЕ
УСРБИЈИУ21.ВЕКУ

Но ве ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је у Ср би ји 
има ју кон ти ну и ран раз вој, ма да усло вљен еко ном ским раз во јем 
дру штва. Власт схва та зна чај раз во ја ИКТ, та ко да је у но вом ве ку 
усво је но не ко ли ко стра те ги ја21) ко је се од но се на ства ра ње нор ма-
тив них и тех нич ких усло ва за ве ће ко ри шће ње нај са вре ме нијх тех-
но ло ги ја и ства ра ње ин фор ма ци о ног дру штва. Стра те ги ја раз во-
ја ин фор ма ци о ног дру штва, као и прет ход но утвр ђе на Стра те ги ја 
раз во ја ши ро ко по ја сног при сту па га ран ту ју ко ри шће ње Ин тер не-
та, као нај ва жни јег усло ва за раз вој но вих об ли ка ко му ни ци ра ња. 

Стра те ги ја раз во ја си сте ма јав ног ин фор ми са ња у Ре пу бли-
ци Ср би ји до 2016.22) пру жа по др шку раз во ју тра ди ци о нал них ме-
ди ја, али под сти че и раз вој јав них гла си ла на но вим тех но ло шким 
плат фор ма ма. Стра те ги ја де фи ни ше Ин тер нет „као основ но људ-
ско пра во, као јав но до бро ко је је ла ко до ступ но сви ма и отво ре но 
у сми слу сло бо де из ра жа ва ња и ин фор ми са ња“ и ис ти че да ће „др-
жа ва прав ним окви ром га ран то ва ти сло бо ду из ра жа ва ња на Ин тер-
не ту, во де ћи ра чу на о то ме да је ре стрик ци ја сло бо де из ра жа ва ња 
при хва тљи ва са мо у оним слу ча је ви ма ка да је то пред ви ђе но пра-
вом, ме ђу на род ним стан дар ди ма и ме ђу на род ним пра вом“.23)

За пи та ње од но са ко му ни ци ра ња и де мо кра ти је бит ни су и 
ста во ви Стра те ги је ко ји го во ре о ме диј ској пи сме но сти и плу ра-

21) Стра те ги ја раз во ја ши ро ко по ја сног при сту па у Ре пу бли ци Ср би ји до 2012 и Стра те ги ја 
раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва до 2020 го ди не (Сл. Гла сник 51-2010-41) 

22) Слу жбе ни гла сник, 75/2011-3

23) Др жа ва има пра во да спре чи сло бо ду из ра жа ва ња „ако је то нео п ход но ра ди за шти те 
пра ва и угле да дру гих, чу ва ња ауто ри те та и не при стра сно сти су да и за шти те јав ног 
здра вља, мо ра ла де мо крат ског дру штва и на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је“ - 
Устав Ре пу бли ке Ср би је, 2006, чл 46
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ли зму. Раз вој ме диј ске пи сме но сти, пред ви ђен је „кроз раз ви ја-
ње ин ди ви ду ал них спо соб но сти гра ђа на, да ко ри сте, раз у ме ју и 
кри тич ки вред ну ју раз ли чи те аспек те јав них гла си ла и ме диј ских 
са др жа ја, као и кроз ја ча ње по зи тив ног ути ца ја на фак то ре окру-
же ња. Ме диј ски плу ра ли зам под ра зу ме ва, пре све га, ме диј ску ра-
зно ли кост са др жа ја.24) На гла ша ва се и да ће Ср би ја пра ти ти раз вој 
ме ди ја на но вим тех но ло шким плат фор ма ма, пред у зи ма ју ћи ме ре 
ко је под сти чу очу ва ње и ја ча ње ме диј ског плу ра ли зма и ра зно вр-
сност ме диј ског са др жа ја. 

Ко ли ко је, ипак, Ср би ја уда ље на од раз во ја ко ри шће ња са-
вре ме ног ко му ни ци ра ња као усло ва за ја ча ње јав не сфе ре и за (да-
љи) де мо крат ски раз вој? Ко ли ко Ко е но ви зах те ви мо гу да бу ду 
при ме њи ви у Ср би ји? 

Ако се има ју у ви ду тра ди ци о нал ни ме ди ји као глав ни но-
си о ци ин фор ми са ња јав но сти, про бле ми су ви ше стру ки. На јед ној 
стра ни су аген си ме диј ског си сте ма ко ји на раз ли чи те на чи не вр ше 
при ти ске на сло бо ду ма сме ди ја, што је основ ни услов за њи хо ву 
де мо крат ску функ ци ју. Нај у ти цај ни аген си ме диј ског си сте ма Ср-
би је су по ли тич ке пар ти је и вла сни ци ка пи та ла, ко ји и да ље мо гу 
да ма ни пу ли шу ме диј ском сфе ром. 

На ни воу ме диј ског ком плек са ви дљи ви су број ни про бле-
ми. Не у спе ле при ва ти за ци је, по себ но ло кал них ме ди ја, не ре ше но 
пи та ње вла сни штва и стал ни фи нан сиј ски про бле ми ве ли ког де ла 
штам пе, ра ди ја и ТВ ста ни ца ума њи ли су ква ли тет ме диј ске про-
дук ци је и учи ни ли ме диј ски ком плекс ве о ма осе тљи вим на спољ не 
ути ца је. На ква ли тет но ви нар ства ути чу ма ла при ма ња ме диј ских 
по сле ни ка и на мет ну та штед ња Ме ди ји, по себ но елек трон ски, ко ји 
и до сто од сто при хо да оства ру ју од огла ша ва ња и ре кла ма, жр тве 
су ни ске при вред не ак тив но сти. Ма да нор ма тив на ак та зах те ва ју 
еми то ва ње соп стве не или, ма кар, до ма ће про дук ци је, елек трон-
ским ме ди ји ма је до ступ ни ја стра на ин фо за бав на про дук ци ја, ни-
жих це на и сум њи вог ква ли те та, чи ме те шко мо же да се ис пу ни 
функ ци ја ме ди ја за ства ра ње ак тив не јав но сти. 

Тра ди ци о нал ни ме ди ји ко ри сте но ве тех но ло шке плат фор ме, 
али не до вољ но ко ри сте мо гућ ност ин тер ак ци је са сво јом ма сов-
ном пу бли ком, што ума њу је вред ност ко ри шће ња ИКТ за раз вој 
ко му ни ци ра ња, а по сред но и раз вој де мо кра ти је.

24) „Очу ва ње и уна пре ђе ње ме диј ског плу ра ли зма под ра зу ме ва ме ре ко је гра ђа ни ма омо-
гу ћа ва ју при ступ раз ли чи тим из во ри ма ин фор ма ци ја, ми шље ња и ме диј ских са др жа ја 
ко ји им по ма жу да офор ме соп стве но ми шље ње и од у пру се ути ца ју до ми нант ног ми-
шље ња кре и ра ног из цен та ра мо ћи“
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На ни воу ре ци пи је на та, чи та ла ца и слу ша ла ца про бле ми 
про ис ти чу из со ци јал но-еко ном ских усло ва у дру штву и ни ске ме-
диј ске пи сме но сти. Ни зак жи вот ни стан дард обо ри ла је ти ра же 
штам па них ме ди ја и број чи та лач ке пу бли ке, а опа да и гле да ност 
еми си ја са по ли тич ким по ру ка ма.25) Ма сов на пу бли ка у Ср би ји све 
ви ше ко ри сти но ве тех но ло ги је за ко му ни ци ра ње.26) Ипак, це на ко-
ри шће ња Ин тер не та је још увек ви со ка у од но су це ну ко шта ња у 
за пад ним зе мља ма, што је по сле ди ца мо но по ла јав ног пред у зе ћа 
Те ле ком. Део по пу ла ци је, углав ном ста ри је од пе де сет пет го ди на, 
али и мла ђих, ве о ма ма ло ко ри сти гло бал ну мре жу, а по себ но но ве 
об ли ке вир ту ел ног ко му ни ци ра ња. 

Мањ ка во сти ко му ни ци ра ња на дру штве ним мре жа ма уоп-
ште, мо гу да се иден ти фи ку ју и у срп ском дру штву. Ко мју ни ти 
ме на џе ри се углав ном за др жа ва ју на при ват ном и лич ном об ли ку 
ко му ни ци ра ња, док су ши ре, по ли тич ко-дру штве не те ме ма ло за-
сту пље не. Бло го ви и фо ру ми о ши ро ко схва ће ним по ли тич ким те-
ма ма рет ки су и углав ном ис кљу чи ви у сво јим ста во ви ма пре ма 
сва ком дру гом ми шље њу.

Но си о ци ма по ли тич ке вла сти пре пу ште но је да од лу чу ју о 
ко ри шће њу дру штве них ме ди ја за ко му ни ка ци ју са гра ђа ни ма ко-
ји су их иза бра ли. Др жав ни ор га ни фор ма ла но ства ра ју усло ве за 
ко му ни ка ци ју са гра ђа ни ма. Др жав не ин сти ту ци је има ју сво је ин-
тер е нет стра ни це, а ве ли ки је број оних ко ји ко ри сте дру штве не 
мре же за кон так те. Ме ђу тим, код нас не по сто је ис тра жи ва ња ко ја 
би утвр ди ла ко ли ко се та ин тер ак ци ја оства ру је и ко ли ко је бли зу 
мо де лу дво смер не си ме три је, као нај ра зви је ни јем мо де лу од но са с 
јав но шћу. 

Кон вер ген ци ја тра ди ци о нал них ме ди ја и ИКТ пру жи ла је 
нај ши ри про стор за из ра жа ва ње лич них ста во ва о те ма ма ко је по-
кре ћу ме ди ји, што би по тен ци јал но мо гло да по ста не ор га ни за тор 
јав ног мње ња. Ме ђу тим, ова ква ре а го ва ња мо гу да има ју раз ли чи-
та огра ни че ња: огра ни че ност са мо на ко ри сни ке гло бал не мре же, 
(мо гу ћу) цен зу ру ста во ва и ми шље ња слу ша ла ца и гле да ла ца ко ја 
се не сла жу са ме ди јем и на кра ју, пре о вла ђи ва ње не га тив них, па и 
екс трем них ста во ва у од но су на по зи тив на и не у трал на ре а го ва ња. 

25) По сто је, ме ђу тим, спе ци фич не по ли тич ке еми си је и го сти у њи ма ко је и да нас ства-
ра ју за ин те ре со ва ност пу бли ке. Да ља ана ли за гле да но сти мо же да по ка же ко ре ла ци ју 
из ме ђу по ли тич ког ста ва гле да ла ца и уче сни ка еми си је, као и по сто ја ња или од су ства 
по ве ре ња у по је ди не но си о це по ли тич ких функ ци ја.

26)  Ви ше од 55% до ма ћин ста ва по се ду је ра чу нар, а ви ше од 47 % до ма ћин ста ва ко ри сти ло 
је Ин тер нет у про те клој го ди ни (Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но на www.stat.
gov.rs, 20.7.2013)
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Све то до во ди у пи та ње по тен ци јал ова квог ми шље ња као ре пре-
зен тан та јав ног ре а го ва ња.

* * *

По је ди нач ни при ме ри да но ви ме ди ји до при но се ства ра њу 
јав ног мње ња и по ве ћа њу од го вор но сти но си ла ца по ли тич ке вла-
сти у раз ви је ним де мо кра ти ја ма, али, још ви ше, при ме ри ко ри шће-
ња но вих ме ди ја у про це си ма де мо кра ти за ци је по је ди них дру шта-
ваука зу ју на њи хов зна ча јан де мо крат ски по тен ци јал. Ме ђу тим, 
по тен ци јал но вих об ли ка ко му ни ци ра ња још увек на зна чи да су 
ство ре ни усло ви за ква ли та тив ни по мак у уна пре ђе њу де мо крат-
ских па ра ме та ра јед ног дру штва. Про бле ми се од но се, пре све га, 
на тех нич ку стра ну ко му ни ци ра ња за сно ва ног на компјтер ским 
тех но ло ги ја ма, огра ни че ну до ступ ност мре же ко ја зах те ва ин фор-
ма тич ку пи сме ност ко ри сни ка, али и на пре тр па ност, че сто не по у-
зда ним или не до вољ но ква ли тет ним, ин фор ма ци ја ма. Дру га вр ста 
про бле ма по ти че од ко ри сни ка но вих и ино ви ра них об ли ка ко му-
ни ци ра ња, исто вре ме но су бјек та демократског ко му ни ци ра ња. 
Гра ђа нин мо ра да бу де мо ти ви сан у тра же њу ин фор ма ци ја ко је су 
по треб не за ње го ву уло гу по ли тич ког по је дин ца и да бу де за ин те-
ре со ван за дру штве ну сфе ру свог би ти са ња. Но ви об ли ци ко му ни-
ци ра ња по ка зу ју да се ко ри сни ци ИКТ одва ја ју и за тва ра ју фил-
три ра њем ин фор ма ци ја и ми шље ња ко ја од го ва ра ју прет ход ним 
ста во ви ма, а не раз ме ном иде ја ко је до во де до де лат ног ми шље ња 
и истин ског јав ног мње ња. За но ве об ли ке ко му ни ци ра ња, као и за 
ин тер ак тив ност ко ја је омо гу ће на елек трон ским об ли ци ма тра ди-
ци о нал них ме ди ја, ка рак те ри стич но је пре о вла ђи ва ње не га тив них 
или екс трем них ста во ва и не то ле рант на по ла ри за ци ја, ко ја је ве о ма 
уда ље на од ме диј ских рас пра ва о пи та њи ма од оп штег зна ча ја и 
Прај со вог струк ту и ра ња ме диј ске пу бли ке у јав ност. Де мо крат ски 
по тен ци јал Ин тер не та и но вих ме ди ја у прак си мар ги на ли зу је и 
на чин на ко ји власт упо тре бља ва но ве тех но ло ги је. Ис тра жи ва ња27) 
по ка зу ју да пре о вла ђу је упра вљач ки мо дел ин тер ак ци је вла сти са 
гра ђа ни ма у од но су на кон су ла ти тив не и пар ти ци па тив не мо гућ но-
сти но вих и дру штве них ме ди ја. 

ИКТ и њи ма по сре до ва ни об ли ци ко му ни ци ра ња мо гу да 
зна чај но до при не су де мо крат ским про це си ма уко ли ко би се по-
што ва ли не ки јед но став ни зах те ви као што су: раз ви ја ње кул ту ре 
го во ра, ства ра ње јав ног дис кур са, а не за др жа ва ње на при ват ном, 

27) An drew Chad wick, Chri stop her May.” In ter ac tion bet we en Sta tes and Ci ti zens in the Age of 
the In ter net: E-go vern ment in the Uni ted Sta tes, Bri tain and the EU”, Governance, Vo lu me 
16, Is sue2, April 2003, str. 271-300 
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по што ва ње дру штве них и мо рал них нор ми, као и од го вор но сти за 
на пи са ну реч. 

Пред но сти ко је пру жа ју ИКТ и но ви об ли ци ко му ни ци ра ња 
по год не су и за срп ско дру штво у ме ри у ко јој се оно тех но ло шки 
раз ви ја. Ме ђу тим, огра ни че ња по сто је у свим па ра ме три ма упо-
тре бе но вих об ли ка ко му ни ци ра ња у срп ској де мо кра ти ји – сло-
же ни еко ном ско-со ци јал ни усло ви ко ји угро жа ва ју тра ди ци о нал не 
ме ди је и де тер ми ни шу и ко ри шће ње гло бал не мре же, не из гра ђе-
ност и не по што ва ње кул ту ре го во ра ко ри сни ка или скри ва ње иза 
ано ним но сти ко ја ра ђа екс тре ми зам. Мо жда нај зна чај ни је од све га, 
у срп ском по ли тич ком жи во ту не не гу је се кон сул тант ски и пар-
ти ци па тив ни мо дел ко му ни ци ра ња с гра ђа ни ма, већ и да ље пре о-
вла ђу је по сред но ин фор ми са ње пу тем тра ди о нал них ме ди ја под-
ло жних раз ли чи тим ван ме диј ским ути ца ја ма по ли тич ких ели та и 
вла сни ка ка пи та ла. 

Да ља ис тра жи ва ња срп ске сце не тре ба ло би да се ба ве ак-
ту ел ном упо тре бом но вих тех но ло ги ја у ства ра њу дво смер не ко-
му ни ка ци је но си ла ца вла сти и гра ђа на као пред у сло ва за де мо-
крат ски раз вој и да ана ли зи ра ју по зи тив не при ме ре од го вор но сти 
и по што ва ња пре о вла ђу ју ћег ми шље ња уче сни ка ко му ни ка ци о но-
де мо крат ског про це са од стра не до но си ла ца по ли тич ких од лу ка. 
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KsenijaDjuric-Atanasievski

COMMUNICATIONANDDEMOCRACY
INTHE21STCENTURY

Resume
Pre sent day com mu ni ca tion cre a tes op por tu nity to de ve lop par-

ti ci pa tory mo del of de moc racy. Its do mi nant cha rac te ri stics are in ter-
ac tion and abi lity to pre sent in di vi dual con tent and opi nion in pu blic 
sphe re. New ways of com mu ni ca tion thro ugh com pu ters and glo bal 
net work ena ble gre a ter num ber of com mu nity mem bers to pro vi de the-
ir com ments and ta ke part in for ming pu blic opi nion. 

In for ma tion and com mu ni ca ti ons tec hno logy al lows in no va tion 
in tra di ti o nal me dia, cre a tion of new forms and pro du ces un li mi ted 
amo unt of in for ma tion from the po li ti cal sphe re for broad ran ge of us-
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ers. This in turn ena bles mo re in for med po li ti cal cho i ce in de moc ra tic 
so ci ety and ar ti cu la tion of pre va i ling pu blic opi nion on broad so cial 
is su es. Cer tain exam ples of for ming pu blic opi nion, such as was the 
Arab Spring, re ve a led the im por tan ce and de moc ra tic po ten ti als of the-
se new use of me dia. The se so cial mo ve ments in cre a se the re spon si bi-
li ti es of po li ti ci ans in de ve lo ped de moc ra ci es, and mo re im por tantly 
pre sent new ways of using me dia in the pro cess of de moc ra ti sa tion of 
so me so ci e ti es. 

Ho we ver, a cre a tion of new ways of com mu ni ca tion in a so ci ety 
do es not ne ces sa rily in di ca te that a qu a li ta ti ve pro gress in im pro ving 
de moc ra tic pa ra me ters has been ac hi e ved. The re are still pro blems re-
la ted to the tec hni cal com po nent of the com mu ni ca tion ba sed on com-
pu ter tec hno logy: li mi ted ac ces si bi lity for so me users who are not pro-
fi ci ent, but al so over load of of ten un re li a ble and no qu a lity in for ma tion. 
The ot her type of pro blems is re la ted to the users of new and in no va ti ve 
me ans of com mu ni ca tion who are the su bject of democratic com mu ni-
ca tion at the sa me ti me. A ci ti zen must be mo ti va ted to se arch for the 
in for ma tion ne e ded for his/her ro le of an po li ti cal in di vi dual and must 
show in te rest in so cial ro le of his/her be ing. The new way of com mu ni-
ca tion re ve als that In ter net users can be se pa ra ted and loc ked out by fil-
te ring in for ma tion and opi ni ons that re flects pre vi o us stands, not by ex-
chan ge of ide as that wo uld pro du ce pro duc ti ve at ti tu des and true pu blic 
opi nion. The se new way of com mu ni ca tion are abun dant in ne ga ti ve 
and ex tre mists vi ews and bi go ted po la ri sa tion that are mi les away from 
pu blic di scus si ons on all-im por tant so cial is su es and Pri ce’s con ver sion 
of me dia audi en ce to the pu blic. Anonymity re du ces the re spon si bi lity 
of the ne ga ti ve ef fects that writ ten word may ha ve on ot her pe o ple. As 
wi dely ac know led ged, com mu ni ca tion thro ugh so cial me dia has al so 
been ex po sed to ma ni pu la tion and mi sma na ge ment.

In ad di tion, de moc ra tic po ten tial of in ter net and new me dia ha ve 
been mar gi na li sed by the way mo dern go vern ments use the se new tec-
hno lo gi es. So me re se arch has con fir med that the most pre va i ling mo del 
of in ter ac tion bet we en go vern ment and ci ti zens is mo re com man ding 
than con sul ta ti ve and in clu si ve. Go vern ments still use Gru nig’s mo-
del of pu blic in for ma tion that aims to di stri bu te in for ma tion for which 
fe ed back is not so ught and which sup po sed to in flu en ce the pu blic to 
sup port the in te rest of the or ga ni sa tion it re pre sents.

In for ma ti o nal tec hno lo gi es and the types of com mu ni ca ti ons 
they ena ble can con tri bu te sig ni fi cantly to de moc ra tic pro ces ses if so me 
sim ple ru les are obeyed such as: pro mo tion of pu blic de ba te and be ha-
vi o ur, for ming of pu blic di sco ur se not fo cus on the pri va te one, re spect 
for so cial norms and et hics and re spon si bi lity for writ ten pu bli ca ti ons. 
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Редакције 04. септембра 2013. године.

Every suc cessful ma ni fe sta tion of vir tual pu blic that is de moc ra tic or 
just advo ca ting de moc racy con firms the im por tan ce and use ful ness of 
the glo bal net work and its pro ducts for the strengthe ning of de moc-
racy. Such ma ni fe sta tion are not ra re glo bally any mo re but they may 
be su scep ti ble to mi sma na ge ment and abu ses which do es not sup port 
de moc racy. 

The advan ta ge of in for ma ti o nal tec hno logy and new ways of 
com mu ni ca tion bet we en com mu ni ti es are be ne fi cial to the Ser bian so-
ci ety as much as this tec hno logy is be ing de ve lo ped and be co ming in-
for ma ti o nal. But, how much it can con tri bu te to wards de moc ra tic pro-
ces ses in Ser bia? Elec tro nic ver si ons of tra di ti o nal me dia of fer mo re 
op por tu nity for in ter ac tion and in ad di tion to that, mo re ci ti zens of Ser-
bia use so cial net work. Ho we ver, the re are so me im pe di ments in all the-
se pa ra me ters of the use of the new ways of com mu ni ca tion in Ser bian 
de moc racy – com plex so cio-eco no mic en vi ron ment that thre a ten tra di-
ti o nal me dia and in flu en ce the use of the glo bal net work, non-exi sten ce 
or dis re spect for pu blic de ba te or hi ding be hind anonymity that bre eds 
ex tre mism. Per haps the most im por tant flaw in the Ser bian po li ti cal li fe 
is the lack of sup port for con sul ta ti ve and par ti ci pa tory mo del of com-
mu ni ca tion with the pu blic. In stead, in di rect in for ma tion thro ugh tra-
di ti o nal me dia still pre va ils and this is su bjec ted to va ri o us non-me dia 
in flu en ces of the po li ti cal eli te and pri va te bu si nes ses. 

Furt her in ve sti ga tion of the Ser bian po li ti cal sce ne sho uld exa-
mi ne cur rent use of new tec hno lo gi es for ena bling two way com mu-
ni ca ti ons bet we en po wer hol ders and ci ti zens as it is the pre con di tion 
for de moc ra tic de ve lop ment. The re is al so a need to analyse po si ti ve 
exam ples of re spec tful and re spon si ble tre at ment of pre va i ling opi nion 
of the ma jo rity by de ci sion ma kers. 
Keywords: com mu ni ca tion, in for ma tion and com mu ni ca tion tec hno logy, the 

In ter net, de moc racy, pu blic opi nion, new me dia, so cial me dia
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Zo ran Kr stic
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A COM PA RA TI VE ANALYSIS OF 
DE MOC RA TI SA TION PRO CESS 

IN ME XI CO AND PO LAND*

Sum mary 
The ob ject analysis of this pa per is com pa ri son of de moc ra ti sa-

tion pro cess that oc cur red in two co un tri es - Me xi co and Po land. Be si de 
com mon po li ti cal past and aut ho ri ta rian na tu re-cha rac ter of pre vi o us 
re gi me, tho se co un tri es are dif fe rent in al most every aspect: ge o grap-
hi cal po si tion, hi story, cul tu re and po li tics. The aim of this pa per it to 
di sco ver the si mi la ri ti es and dif fe ren ces of de moc ra ti sa tion pro cess as 
well as to find to which de gree de moc ra ti sa tion is a uni ver sal pro cess. 
Du ring the twenty cen tury many co un tri es with pre vi o usly non de moc-
ra tic re gi mes tran sfor med it self in to de moc ra ci es. That pro cess si mul-
ta ne o usly oc cur red on dis tant con ti nents and con cer ned co un tri es with 
to tally dif fe rent po li ti cal and eco no mi cal re gi mes. The main re a son of 
studying tran si tion is to un co ver the con di ti ons and paths that had led 
to po li ti cal de moc racy. The main pur po se of the pa per it to analyse and 
com pa re de moc ra ti sa tion pro cess in Me xi co and Po land in the con text 
of wi der de moc ra ti sa tion the o ri es. The pe riod of re forms bet we en the 
aut ho ri ta rian re gi me and fully de moc ra tic sta te is cal led in li te ra tu re de-
* Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Цивилно друштво и религија еви ден ци о ни 

број 179008, ко ји фи нан си ра  Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је.
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moc ra ti sa tion or tran sfor ma tion and sho uld be analysed on two le vels. 
The first one, the in sti tu ti o nal, con cerns chan ges in po li ti cal and eco-
no mi cal system. The se cond one, the so ci e tal, re la tes to mo di fi ca ti ons 
in si de so ci ety, the im pact of in sti tu ti o nal chan ges on po li ti cal cul tu re of 
both, ru ling eli te and op po si tion.
Key words: de moc racy, de moc ra ti sa tion, Me xi co, Po land, po li tics, po li ti cal 

par ti es, in sti tu tion, tran si tion, con so li da tion, elec tion

THE CON CEPT AND MO DEL OF DEMOCRACY 
AND DE MOC RA TI SA TION

Du ring the twenty cen tury many co un tri es with pre vi o usly non-
de moc ra tic re gi mes tran sfor med it self in to de moc ra ci es. That pro cess 
si mul ta ne o usly oc cur red on dis tant con ti nents and con cer ned co un tri es 
with to tally dif fe rent po li ti cal and eco no mi cal re gi mes. The main re a-
son of studying tran si tion is to un co ver the con di ti ons and paths that 
had led to po li ti cal de moc racy. Every de moc ra ti sa tion in vol ves a chan-
ge of so cio-po li ti cal re gi me.  Every re gi me chan ge pre sup po ses the de-
mi se of a pri or re gi me.  But, of co ur se, an un de moc ra tic re gi me can 
ter mi na te wit ho ut be ing re pla ced by any equ ally co he rent suc ces sor re-
gi me; and a chan ge from an aut ho ri ta rian re gi me may not re sult in a de-
moc ra tic re gi me.  The re fo re every tran si tion ge ne ra tes un cer ta inty, and 
ra i ses the spec tre of po ten tial in se cu rity (both do me stic and in re la tion 
to ne ig hbo urs and al li es of the aut ho ri ta rian in cum bents).  Every re gi-
me chan ge al so ra i ses fe ar of be trayal, re ver sal, or col lap se.  So tho se 
who strug gle for a de moc ra tic re gi me chan ge are aiming to in tro du ce a 
new po li ti cal or der in which old aut ho ri ta rian prac ti ces are per ma nently 
en ded, not just tem po ra rily in ter rup ted.  In this sen se they aim for ‘li be-
ra tion’ of the ir so ci ety from its re pres si ve tra di ti ons and he ri ta ge. The 
esta blis hment of new de moc ra ci es aro und the world had a di rect im pact 
on so cial sci en ces and re sul ted in emer gen ce of many the o re ti cal ap-
pro ac hes in or der to cla rify this phe no me non. Be fo re studying the par-
ti cu lar aspect of de moc ra tic re forms it is ne ces sary to de scri be the most 
im por tant con cepts of de moc ra ti sa tion the o ri es.  

First of all, the con cept of de moc racy it self ne eds to be ex pla i-
ned. The re is a mul ti tu de de fi ni tion of this term in the po li ti cal sci en ces, 
each of them un derlying dif fe rent aspects of that com pli ca ted con cept. 
For the pur po se of the pa per I wo uld adopt Ro bert Dahl de fi ni tion. To 
per ce i ve co un try as de moc ra tic three ba sic con di ti ons need to be ful-
fil led: 1) Broad adult suf fra ge; 2) Re gu lar and fa ir elec ti ons with real 
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chan ce of al ter na tion; 3) The re spect for ci vil and po li ti cal rights.1) In 
ac cor dan ce with abo ve de fi ni tion I will con si der pro cess of tran si tion 
to de moc racy as suc cessful when all three con di ti ons will be ac com-
plis hed. 

In all co un tri es de moc ra ti sa tion can be di vi ded in to three pha ses: 
li be ra li za tion, tran si tion and con so li da tion. Ho we ver, it de pends from 
the co un try how pro gress each of that pha ses and how long do es it ta-
ke. T.G. Ash no ti ced on the exam ple of the Eastern and Cen tral Euro-
pe that de moc ra ti sa tion pro cess in Po land to ok ten years, in Hun gary 
ten months, in East Ger many ten we eks, in Czec ho slo va kia ten days 
and in Ro ma nia ten ho urs. Po li ti cal li be ra li za tion is the first pha se of 
de moc ra ti za tion pro cess. In that sta ge the aut ho ri ta rian re gi mes dec re-
a se re pres si ons and in the sa me ti me al low for exi sten ce of ba sic ci vil 
and po li ti cal rights. The aut ho rity to le ra tes to so me ex tent exi sten ce of 
auto no mo us or ga ni za ti ons. This pro cess can be a re sult of di vi sion in-
si de the ru ling eli te, ci vil mo bi li za tion or both pro ces ses.2) Next sta ge, 
tran si tion, can be de fi ned as ‘in ter val bet we en one po li ti cal re gi me and 
anot her.’3) Du ring that ti me two pro ces ses ta kes pla ce, the ero sion and 
dis so lu tion of old re gi me and in the sa me ti me the emer gen ce of new, 
pro-de moc ra tic eli te. This pha se is the most un cer tain abo ut the re sults 
and it is still easy to co me back to an ci ent re gi me as ‘not all sig ni fi cant 
ac tors of the re gi me ha ve im pec ca ble de moc ra tic cre den ti als and whe re 
de moc ra tic ru les of pro ce du res ha ve yet to be in ter na li zed by the so-
ci ety at lar ge.’4) The last pha se, con so li da tion con sist in for ma tion and 
ma in te nan ce of both va lid de moc ra tic in sti tu ti ons and de moc ra tic po li-
ti cal cul tu re.5) It sig ni fi es sta bi lity of elec tion norms and pro ce du res as 
well as ac cep tan ce of this form of ac qu i ring po wer by so ci ety.

In Le o nar do Mor li no the ory the de moc ra ti sa tion pro cess can 
re sult in the esta blis hment of fo ur dif fe rent re gi mes: 1. Li mi ted de-
moc racy that exists when only so me of the po li ti cal and so cial gro ups 
can not ta ke part in the po li ti cal ga me; 2.In sti tu ti o nal hybrid is cha rac te-
ri sed by an open ness of aut ho ri ta rian system but the eli te and all the ba-

1) Ro bert A. Dahl, Polyarchy: Par ti ci pa tion and Op po si tion (New Ha ven: Yale Uni ver sity Press, 
1971), p.2.

2) Adam Pr ze wor ski, De moc racy and the Mar ket; Po li ti cal and Eco no mic Re forms in Eastern 
Euro pe and La tin Ame ri ca, (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1991), p.51.

3) Gu il ler mo O’Don nell, Phi lip pe Schmit ter and La u ren ce Whi te he ad, Transitions fromAut-
ho ri ta rian Ru le: Ten ta ti ve Con clu si ons abo ut Un cer tain De moc ra ci es (The Johns Hop kins 
Uni ver sity Press, 1986), p.7.

4) Eco no mia y So ci e dad, Uni ver si dad Mic ho a ca na de San Nicolás de Hi dal go, The de moc ra tic 
transitioninMexicoandLatinAmericainthelate20thCentury, año/vol. 10, núme ro 016, 
ju lio-di ci em bre, 2005, p.102.

5) Ibid.
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sic in sti tu tion do not chan ge; 3. Li be ra li sa tion oc curs when so me rights 
pre vi o usly be lon ging only to ru ling eli te are gran ted to ot her gro ups; 4. 
De moc ra ti sa tion exists when the re are re cog ni zed wi de so cial and po li-
ti cal rights that are the ba sis for po li ti cal ri va lry.6)

To sum up the the o re ti cal part it is im por tant to un der li ne that 
in most ca ses li be ra li sa tion oc curs ahead of de moc ra ti sa tion but as Sa-
muel Hun ting ton no ti ced li be ra li sa tion pro cess do es not ha ve to lead 
to full de moc racy. The re exist many exam ples when in last mo ment 
de moc ra ti sa tion pro ces ses we re stop ped and the co un try co me back to 
aut ho ri ta rian system, as in Pe ru in 1962, Bra zil and Bo li via in 1964 
or Ko rea and In do ne sia in 1950s. In most of the ca ses it was ca u sed 
by ci vi lian or mi li tary co up. One of the most in no va ti ve ap pro ac hes is 
Sa muel Hun ting ton’s wa ves of de moc ra ti sa tion the ory. Sa muel Hun-
ting ton cla ims that de moc ra ti sa tion pro ceed si mi larly to the wa ves, in 
the sa me pe riod of ti me gro up of sta tes de ci de to esta blish de moc ra tic 
re gi me. Un til now we co uld ob ser ve three wa ves, the first one bet we en 
1828 and 1926, the se cond one bet we en 1943 and 1963, and the most 
con tem po rary one from 1974 un til 1990s. In bet we en two co un ter wa-
ves to ok pla ce, the chan ges from de moc ra tic to aut ho ri ta rian re gi me, in 
pe riod 1922-1942 and 1958-1975. 

Hun ting ton de fi nes de moc ra ti sa tion wa ves as ‘a gro up of tran-
si tion from non de moc ra tic to de moc ra tic re gi me that oc cur wit hin a 
spe ci fied pe riod of ti me and that sig ni fi cantly out num ber tran si tion in 
the op po si te di rec tion du ring the pe riod of ti me.’7) The first wa ve had 
its ro ots in the ide as of Ame ri can and French re vo lu tion and con cer ned 
co un tri es such as the USA, Fran ce, Swit zer land and Gre at Bri tain. The 
se cond wa ve was re la ted to the end of the Se cond World War and in the 
sa me ti me the de fe at of fa scism. Du ring that ti me co un tri es as Austria, 
Italy, West Ger many or Ja pan esta blis hed de moc racy. Ho we ver, in many 
co un tri es the se cond wa ve of de moc ra ti sa tion did not last for a long ti-
me and re ver se pro cess oc cur. As the co un tri es the will be analysed in 
next part of the pa per both be long to the third wa ve of de moc ra ti sa tion 
I wo uld li ke to fo cus on that phe no me non mo re de eply. The third wa ve 
of de moc ra ti sa tion be gan in 1974 with the over thrown of aut ho ri ta rian 
re gi mes in So uth Euro pe. First, mi li tary dic ta tor ship was over thrown 
in Por tu gal. Se condly, one month la ter, aut ho ri ta rian re gi me in Gre e-
ce col lap sed and the fol lo wing year Spa nish dic ta tor Fran ci sco Fran co 

6) Le o nar do Mor li no, ‘De moc ra tic Esta blis hments: A Di men si o nal Analysis’, in En ri que Baylo-
ra ( ed.), Comparing New Democracies. Transition and Consolidation in Mediterranean
Euro pe and So ut hern Co ne, (Lon don: We stvi ew, 1987), pp. 53-54.

7) Sa muel Hun ting ton, The Third Wa ve: De moc ra ti za tion in the La te Twen ti eth Cen tury (Nor-
man: Uni ver sity of Okla ho ma Press, 1991), p.15.
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died. Du ring next two de ca des many Euro pean, Asian, La tin Ame ri can 
and to the les ser ex tend Afri can co un tri es re jec ted dif fe rent kinds of 
non de moc ra tic ru les and be co me de moc ra ti zes. The cul mi na ting event 
in this pro cess was dis se mi na tion of So vi et Union and adop tion of de-
moc racy by the Cen tral and Easter Euro pean Co un tri es.

Ac cor ding to the mo der ni za tion hypot he sis the re need to exist 
so me pre con di ti ons for suc cessful de moc ra ti za tion. Lip set8) po in ted at 
edu ca tion, in con trast to Max We ber and Sa muel Hun ting ton9) that had 
emp ha si zed the ro le of the so cial en vi ron ment as re li gion and cul tu re. 
For ot her scho lars the most im por tant pre con di tion is eco nomy10). In 
the fol lo wing part of the pa per I will fo cus on two broad ap pro ac hes 
to the pre re qu i si te of suc cessful re gi me chan ge, as so cial en vi ron ment 
on the one hand and eco no mi cal fac tor on the ot her. The con cept of 
so cial en vi ron ment en clo ses re li gion and po li ti cal cul tu re. The re exist 
two to tally dif fe rent vi ews abo ut im pact of re li gion on de moc ra ti za tion 
pro cess. On the one hand, scho lar such as Juan Linz and Al fred Ste pan, 
analysing the East Euro pean ex pe ri en ce, sug ge sted that re li gion has a 
mi nor in flu en ce and ot her fac tors bet ter ex pla in de moc ra ti za tion in that 
re gion.11) Ot her scho lar went even furt her and po in ted out the hi e rar chi-
cal struc tu re of re li gi o us com mu ni ti es and its re si stan ce to chan ges as 
so met hing that ma kes de moc ra ti za tion har der. By way of con trast Sa-
muel Hun ting ton has seen re li gion as cru cial in de fi ning the ci vi li za tion 
blocs and has ar gued that re li gi o us tra di tion do es ha ve a strong im pact 
on ef fects of de moc ra ti za tion. 

The re la ti ons bet we en co un try and re li gion are com pli ca ted and 
mul ti di men si o nal and in the re sult it is im pos si ble to de ter mi ne if re li-
gion is or is not a pre con di tion of de moc ra ti sa tion. First of all, the re are 
many re li gi ons in the world with three mo not he ists that are the most 
po wer ful, Cat ho lic, Ort ho dox and Mu slim. As the re li gi o us laws dif fer 
bet we en each ot her they ha ve dif fe rent im pact on co un try po li tics. Se-
condly, the im pact of re li gion on sta te al so de pends from cir cum stan ces 
and tra di ti ons. In te re sting exam ple is the cor re la tion bet we en Pro te stan-
tism and de moc racy. The ma jo rity of Pro te stant co un tri es esta blis hed 
de moc racy very early, in the first or se cond wa ve of de moc ra ti sa tion. In 
the sa me ti me the Cat ho lic Church was in fa vo ur of ma in te nan ce exi-

8) Seymo ur M. Lip set, ‘So me So cial Re qu i si tes of De moc racy: Eco no mic De ve lop ment and 
Po li ti cal Le gi ti macy’, The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, Vol. 53 (1959). 

9) Sa muel Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der, (New York, 
1996).

10) Mil ton Fri ed man, Ca pi ta lism and Fre e dom (Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 1962).

11) John An der son, ‘Do es God mat ter, and if so who se God? Re li gion and de moc ra ti za tion’, De-
moc ra ti za tion, Vol.11, No.4 (2004), p. 192.
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sting so cial re la ti ons. But the ca se of Po land and Bra zil we re re li gi o us 
aut ho ri ti es had tra di ti o nally sup port the po li ti cal fre e dom and the op po-
si tion shows how dif fi cult is to find ‘one-fit-all’ pre con di tion. 

The po li ti cal cul tu re is ot her part of so cial en vi ron ment with re-
gards to de moc ra ti sa tion pro cess. Sid ney Ver ba de fi ned the po li ti cal 
cul tu re as ‘the system of em pi ri cal be li efs, ex pres si ve symbols, and va-
lu es which de fi nes the si tu a tion in which po li ti cal ac tion ta kes pla ce.’12) 
Po li ti cal cul tu re is ro o ted in the bro a der cul tu re of the so ci ety that in clu-
des system of be li efs and va lu es, the re la ti ons among pe o ple and re la ti-
ons among pe o ple and the sta te. Scho lars be li e ve that cul tu re in ge ne ral 
and po li ti cal cul tu re espe ci ally has strong im pact on de moc ra ti za tion. 
The do mi na tion of cer tain va lu es and be li efs over ot hers is re gar ded as 
ma king de moc ra ti za tion much easi er and mo re suc cessful. The va lu es 
that sup port the re form pro cess are a high de gree of mu tual trust among 
mem bers of so ci ety, a wil ling ness to to le ra te di ver sity, and a tra di tion of 
com pro mi se. Simply, con sen sus and com mon va lu es can be con si de red 
as the main pre con di tion of po li ti cal de moc racy. Ob vi o usly, the pre va i-
ling of op po si te va lu es will ma ke that pro cess much har der and in so me 
ca ses al most im pos si ble.

The ot her ap pro ach advo ca tes the im por tan ce of eco no mic de ve-
lop ment on po li ti cal pro cess. Seymo ur Mar tin Lip set on ce po stu la ted 
that ‘mo re well-to-do na tion, gre a ter the chan ces that it will su stain 
de moc racy.’13) By many scho lars a cer tain de gree of eco no mic de ve-
lop ment was con si de red as a pre re qu i si te of de moc racy. As Ro de ric 
Ai Camp no ti ced ‘mar ket eco no mi es in them sel ves we re not eno ugh; 
a co un try had to cross (and re main beyond) a mi ni mum thres hold of 
eco no mic per for man ce be fo re po li ti cal com pe ti tion co uld be in sti tu ti o-
na li zed.’14) It is al so worth to no ti ce cor re la tion bet we en eco nomy and 
so cial fac tors. The bet ter fun cti o ning eco nomy the hig her le vel of li te-
racy, edu ca tion and ur ba ni za tion. By way of con tras in many co un tri es, 
espe ci ally in Eastern and Cen tral Euro pe, the eco no mic cri sis di rectly 
con tri bu ted to so cial mo ve ment in last pha se of tran si tion. When the 
im pact of the ide o logy had di mi nis hed and the aut ho rity co uld no lon-
ger show po si ti ve eco no mic suc ces ses the pe o ple star ted to de mon stra-
ted and de mand chan ges. It was the ca se of Po land and to sa me ex tend 
al so Me xi co. 

12) Adam Ku per and Jes si ca Ku per (eds.), The So cial Sci en ce Encyclo pe dia (Lon don: Ro u tled ge, 
1999), p. 610.

13) Seymo ur M. Lip set, ‘So me So cial Re qu i si tes of De moc racy: Eco no mic De ve lop ment and 
Po li ti cal Le gi ti macy’, p.75.

14) Ro de ric Ai Camp, De moc racy in La tin Ame ri ca: Pat terns and Cycles (Scho larly Re so ur ces 
Inc., 1995), p. 24.
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The re exist no sin gle fac tors that can ex pla in the in sti tu ti o nal and 
so cial tran sfor ma tion in dif fe rent co un tri es with the sa me le vel of ac cu-
racy. De moc ra ti za tion is a com plex is sue that in each re gion and each 
co un try has emer ged from cor re la tion bet we en eco no mic, so cial and 
po li ti cal ca u ses. Ho we ver, the use of pre con di ti ons ma kes un der stan-
ding of this pro cess much easi er and al lows the scho lars to for mu la te 
ge ne ral laws that can be analyti cally used in the fu tu re. As abo ve men-
ti o ned the de moc ra ti sa tion rest on tran sfor ma tion from aut ho ri ta rian 
re gi me to de moc ra tic one. Un der the term aut ho ri ta rian re gi me can be 
fo und to tally dif fe rent forms of po li ti cal or ga ni za tion that ha ve only one 
com mon fu tu re, the ‘ab sen ce of the in sti tu ti o nal co re’15) and sup pres-
sion of com pe ti tion and par ti ci pa tion. For analyti cal pur po ses the re gi-
mes de moc ra ti sed du ring the third wa ve are be ing di vi ded in to per so nal 
dic ta tor ship, one-part and mi li tary re gi mes. Both Me xi co and Po land 
we re clas si fied by scho lars as one-party re gi mes. In con text of de moc-
ra ti sa tion they ac hi e ved a re la ti vely hig her le vel of in sti tu ti o na li za tion 
than ot hers, what had po si ti ve im pact on re forms and con so li da tion of 
the de moc racy. Ge ne rally the re form pro cess was ca u sed by sig ni fi cant 
lo se of the mo no po li stic po wer by the party. What is al so cha rac te ri stic, 
ex-mo no po li stic party in most of the ca ses re ma i ned a po li ti cal ac tor in 
new mul ti party system.

PAR TI ES AND PARTY SYSTEM  
IN PO LAND AND ME XI CO

Po lish Uni ted Wor ker’s Party was esta blis hed in 1948 by uni fi ca-
tion of Po lish Wor kers Party and Po lish So ci a list Party. Party go ver ned 
Pe o ple’s Re pu blic of Po land from 1948 to 1989. Un til the 1989 party 
held aut ho ri ta rian po wer in Po land, con trol ling all aspects of sta te ac-
ti vity: the eco nomy, the bu re a uc racy, the mi li tary and the sec ret sta te 
po li ce. The party kept strong con nec tion with So vi et Union and the 
com mu ni stic par ti es in ot her parts of Euro pe and Mar xism-Le ni nism 
was used as its ide o logy. In the ory party or ga ni za tion was ba sed on 
de moc ra tic cen tra lism. Ho we ver, the key ac tors such as Cen tral Com-
mit tee, Po li ti cal Bu re au and Sec re ta ri at de ci ded abo ut the com po si tion 
of the main or gans and party po licy. PUWP had it bran ches al most 
everywhe re in clu ding work pla ces, scho ols and cul tu ral in sti tu tion. The 
Com mu nists tried to cre a te il lu sion that Po land was not a sin gle-party 
re gi me by gi ving per mis sion to exist pro-go vern ment, sa tel li te po li ti cal 
par ti es such as the Pe o ple’s Party and the De moc ra tic Party. The Pe o-

15)  Sa muel Hun ting ton, The Third Wa ve: De moc ra ti za tion in the La te Twen ti eth Cen tury, p.109.
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ple’s Party held re spon si ble for agri cul tu re and food pro duc tion and the 
De moc ra tic Party for tra de com mu nity and small en ter pri se. So even if 
in the ory Po land was not a sin gle-party re gi me, in prac ti ce was ru led by 
Po lish Uni ted Wor ker’s Party.

The In sti tu ti o nal Re vo lu ti o nary Party was the main po li ti cal or-
ga ni za tion in Me xi co po li tics for al most se venty years. One can di vi de 
the po si tion of party in the po li ti cal system of Me xi co in to two pe ri ods. 
From 1929 un til 1980s party held he ge mo nic po wer, af ter that da te op-
po si tion par ti es ga i ned so me po wer. Ho we ver, un til 2000 elec ti ons the 
PRI was the most im por tant po li ti cal struc tu re in the co un try. The party 
was fo un ded by Pre si dent Plu tar co Eli as Cal les in 1929 un der na me the 
Na ti o nal Re vo lu ti o nary Party. Be fo re its pre sent na me party was al so 
cal led Party of the Me xi can Re vo lu tion. The idea of Cal les was to uni te 
in to one po li ti cal or ga ni za tion all then-re le vant po wer ful re vo lu ti o nary 
le a ders, lo cal bos ses and exi sting po li ti cal par ti es as the co un try was 
po li ti cally in sta ble from the end of Me xi can Re vo lu tion in 1920. At the 
be gin ning party had cle ar so ci a list ori en ta tion. The se cond pre si dent 
La za ro Car de nas ex ten ded the ran ge of a part by fo un ding Na ti o nal 
Con fe de ra tion of Wor kers and Na ti o nal Con fe de ra tion of Pe a sant. Af-
ter PRI esta blis hed it self as a he ge mo nic party it was the easi est way 
of ta king part in po li ti cal li fe. As Ha go pian and Ma in wa ring ob ser ved 
the strength of PRI was de ri ved from the eli te im mu nity to split, the 
aut ho ri ta rian na tu re of elec to ral in sti tu ti ons and mas si ve elec to ral sup-
port.16) In 1940s party had 4.3 mil lion mem bers: 2.5 mil lion pe a sants, 
1.3 mil lion wor kers, and 500,000 in the po pu lar sec tor.17) Due to po si-
ti ve eco no mic growth by sub sti tu tion of im ports and low in fla tion un til 
be gin ning of 1980s party was ex tre mely po pu lar in Me xi co and had no 
real op po nents. In that pe riod Me xi can GDP in cre a sed six ti me.18) The 
PRI cre a ted strong re la ti on ship with al most all parts of the so ci ety in 
ac cor dan ce with the irs po li ti cal strength. Ho we ver, to hold its po si tion 
the party used al so elec to ral fraud, cor rup tion, bri bery, and re pres sion. 
Its do mi nant po si tion was un der mi ne in the end of 1970s as a re sult of 

16) Fran ces Ha go pian and Scott P. Ma in wa ring (eds’.), The third wa ve of de moc ra ti za tion in La tin 
America.

  Advan ces and set backs, (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005), p.121.

17) The In sti tu ti o nal Re vo lu ti o nary Party in Tim L. Mer rill and Ramón Miró (eds), Me xi co: A 
Co un try Study. 

 Was hing ton: GPO for the Li brary of Con gress, 1996, http://co un trystu di es.us/me xi co/84.htm, 
last ac cess 15.01.2013.

18) Rus sell Cran dall, ‘Me xi co’s Do me stic Eco nomy’, in Rus sell Cran dall, Gu a da lu pe Paz and 
Ri or dan Ro ett, 

 Me xi co’s De moc racy at Work: Po li ti cal and Eco no mic Dyna mics, (Bo u dler, Lon don: Lynne 
Ri en ner Pu blis hers, 2005).
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the un pre ce den ted sco pe of cor rup tion and se ri o us eco no mic cri sis. By 
1980s ot her po li ti cal par ti es grown in strength. The most im por tant we-
re the Na ti o nal Ac tion Plan that in 1983 elec ti ons won in re cord num ber 
of sta te ca pi tals and ma jor ci ti es and the Na tion De moc ra tic Front with 
ro ots in the Me xi can Com mu nist Party.

Aut ho ri ta rian par ti es in Me xi co and Po land sha red so me com-
mon fe a tu res. Both do mi na ted co un tri es po li ti cal li fe for many de ca des, 
the Po lish Wor ker’s Uni ted Party was the main body in Po lish po li tics 
for al most 50 years and the In sti tu ti o nal Re vo lu ti o nary Party even for 
lon ger ti me, 70 years. In the ory both co un tri es we re not a typi cal sin gle 
party re gi me as so me ot her po li ti cal or ga ni za ti ons exi sted. Ho we ver, 
in prac ti ce both par ti es held that ro le. In Po land as well as in Me xi co 
sa tel li te, pro-go vern ment or ga ni sa ti ons and par ti es we re cre a ted in or-
der to show com mon sup port for co un try’s po licy. In both ca ses it we re 
eco no mic pro blems that trig ge red dec li ned sup port for the go vern ment 
and un ve i led the need for chan ge. On the ot her hand, the re we re so me 
ob vi o us dif fe ren ces. The main one was clo se co o pe ra tion and de pen-
dency of the Po lish Party from the So vi et Union. The party po li tics was 
ex pla i ned in ac cor dan ce with Marx-Le ni nist ide o logy and in Me xi co 
the PRI did not un der pin its ru le on any par ti cu lar ide o logy. Its goal 
was the mas si ve sup port that was ac hi e ved by use of po pu lism. The last 
im por tant dif fe ren ce is that the chan ges in Me xi co we re strictly in ter-
nal pro cess and the Po lish re forms we re pos si ble due to chan ges in the 
So vi et Union.

THE SO UR CES OF DE MOC RA TI SA TION IN PO LAND

In the re le vant li te ra tu re dif fe rent typo lo gi es of so ur ces of de-
moc ra ti sa tion can be fo und. The ba sic one di vi de the so ur ces of de-
moc ra ti sa tion on ex ter nal and in ter nal one. It is ob vi o us that du ring the 
third wa ve of de moc ra ti sa tion ex ter nal in flu en ce was very im por tant, 
espe ci ally sup port gran ted by in ter na ti o nal com mu nity for de moc ra ti-
sing co un tri es. Ho we ver, that im pact dif fe red bet we en re gi ons. In the 
East and Cen tral Euro pe it played much big ger ro le than in the La tin 
Ame ri ca. The in ter nal chan ges in si de the So vi et Union, ma inly po wer 
as sump tion by Mik hail Gor bac hev who re ject the Brez hnev Doc tri ne 
and chan ged the So vi et stan ce to ward co un tri es of the re gion ena bled 
Po land and then ot her co un tri es to starts re form wit ho ut fe ar of ex ter nal 
in ter ven tion.

Sa muel Hun ting ton di vi ded in ter nal fac tors due to the ro le the 
go vern ment and the op po si tion played in that pro cess. Using the ter-
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mi no logy of Hun ting ton tran sfor ma tion is a top-down pro cess lead 
by eli tes. Tran spla ce ment oc curs form jo int ac tion bet we en eli tes and 
op po si tion. Re pla ce ment oc curs when the op po si tion ta kes the lead in 
brin ging abo ut de moc racy and the aut ho ri ta rian re gi me col lap se or is 
over thrown.19) As de moc ra ti sa tion is a com plex pro cess it is hard to cle-
arly clas sify every co un try. Ho we ver, both in Me xi co and Po land, the 
cha rac te ri stics of tran spla ce ment pre va i led what I wo uld li ke to show 
in furt her part of the pa per.

Re gi me of the Po lish Uni ted Wor ker’s Party was not an pe a ce ful 
ti me in the hi story of Po land. From the be gin ning of its ru les Po lish so-
ci ety tried to re ject its aut ho rity. The con fron ta tion of po wer to ok pla ce 
in 1956, 1968, 1970,1976 and 1980-1981. Ho we ver, in this pe riod the 
Com mu ni stic party was eno ugh strong to be at the op po si tion. Its po wer 
was ba sed on the mi li tary, ex pan ded ap pa ra tus of co er cion and sup port 
from the So vi et Union. As long as the re was po si ti ve eco no mic growth 
the im pact of com mu ni stic ide o logy was not un der mi ne. The eco no-
mic si tu a tion in Po land was dec li ning and in the sum mer of 1980 the 
Com mu nist go vern ment in cre a sed food pri ces. It ini ti a ted na ti o nal stri-
kes that had star ted in Le nin Shipyard in Gda ńsk on 14 August 1980. 
The stri ke was lead by Solidarność with Lech Wa ł ę sa as it le a der. The 
de mands of wor kers went much furt her then only to eco no mic is su es, 
con si de red la bo ur re form, mo re ci vil rights in clu ding fre e dom of ex-
pres si on and re li gion and re le a se of po li ti cal pri so ners. It re sul ted in 
first ne go ti a tion bet we en the go vern ment and op po si tion. The ac cords 
we re re ac hed on 31 August 1980 and con clu ded the right to form in de-
pen dent so cial union, the right to stri ke and re le a se of po li ti cal pri so-
ners.20) In the 1980s al so mem bers of the PUWP di vi ded it self on the 
sup por ters of re forms and its op po nents. In that ti me the har dli ners we re 
stron ger and in the con se qu en ce on 13 De cem ber 1981 the mar tial law 
was in tro du ced. The tra de uni ons we re on ce again de le ga li zed, many 
mem bers of Solidarność we re im pri so ned and ci vil and po li ti cal rights 
we re su spen ded. The mar tial law was for mally lif ted in July 1983, tho-
ugh many con trols on ci vil li ber ti es and po li ti cal li fe as well as food 
ra ti o ning, re ma i ned in pla ce thro ugh the mid- to 1980s.21) It was the last 
ac ti vity to ok by the go vern ment in or der to ma in tain its po wer.

Po land was the first co un try in the So vi et bloc that star ted de moc-
ra ti sa tion pro cess. In deed, it can be as su med that the Com mu nist Party 

19) Sa muel Hun ting ton, The Third Wa ve: De moc ra ti za tion in the La te Twen ti eth Cen tury, p. 114.

20) The Birth of So li da rity, U.S. Li brary of Con gress, http://co un trystu di es.us/po land/19.htm, last 
ac cess 29.03.2013. 

21) Ja ru zel ski, U.S. Li brary of Con gress, http://co un trystu di es.us/po land/20.htm, last ac cess 29. 
01. 2011.
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agreed for far re ac hing re forms, be li e ving that if they will go to far the 
So vi et Union will in ter ve ne, as the re was un cer ta inty abo ut the sco pe of 
chan ge Gor bac hev was wil ling to co un te nan ce. The le vel of eco nomy 
in 1988 was even worst that one in1980. Eco no mi cal san cti ons im po sed 
by the in ter na ti o nal com mu nity and the lack of re forms dro ve to the hu-
ge in fla tion. Po lish Cat ho lic Church was strongly en ga ged in op po si tion 
ac ti vi ti es. Af ter al most ten years from the be gin ning of li be ra li za tion 
Po land star ted the tran si tion pha se. For the Com mu nists the im pe tus 
be hind the de ci sion to ne go ti a te was to le gi ti ma te eco no mic pro gram 
in a ti me of cri sis. For the op po si tion it was cle arly abo ut ope ning the 
an ci ent re gi me. The main di scus sion to The Ro und Ta ble Talks con si de-
red eco nomy and so cial po licy, po li ti cal re forms and union plu ra lism. 
The most im por tant is su es that we re di scus sed re la ted pay ri ses, fu tu re 
elec ti ons and the com pe ten ce of po li ti cal in sti tu tion af ter the elec ti ons. 
The fi nal agre e ment in clu ded le ga li za tion of tra de union, in tro duc tion 
of the post of pre si dent and the for ma tion of Hig her Cham ber of the 
Par li a ment cal led Se nat. Only 35 per cent of se ats in Lo wer Ho u se, 
Sejm, we re vo ted in free elec ti ons. The elec ti ons to Se nat we re free 
and the pre si dent was cho sen by Sejm and Se nat cal led in that oc ca sion 
Zgro mad ze nie Na ro do we.22)

The first elec ti ons from August 1989 we re not fully de moc ra-
tic. The con trac tual Sejm as it was cal led was do mi na ted by hol do vers 
from the for mer re gi me but op po si tion won all the 35 per cent of se ats 
that we re de sig na ted for it. In the Se nat op po si tion won 99 per cent of 
pla ces. Ge ne ral Woj ci ech Ja ru sel ski was se lec ted as the first Pre si dent 
af ter the Se cond World War. He won with Ta de usz Ma zo wi ec ki just by 
one vo te. In that ti me op po si tion was still afraid that too big chan ges, 
as cho o sing pre si dent form op po si tion, co uld re sul ted in the So vi et in-
ter ven tion. Even tho ught the first elec tion in Po land we re not fully de-
moc ra tic it was a hu ge step in re form pro cess for all Cen tral and East 
Euro pe co un tri es. 

The pro cess of con so li da tion of Po lish de moc racy to ok 15 years. 
The pro cess had star ted with the ge ne ral elec ti ons from 1991 and en-
ded with Po lish mem ber ship in the Euro pean Union in May 2004. The 
Oc to ber elec ti ons we re the first free elec ti ons in Po land sin ce 1922. 
The elec ti ons to Sejm we re uni ver sal, di rect, equ al, free and con duc ted 
in sec ret vo ting. The tur no ut was only 43,20 per cent. The first three 
par ti es we re De moc ra tic Union, De moc ra tic Left Al li an ce and Cat ho lic 
Elec tion Ac tion. The tur no ut to Se nat was the sa me as to Sejm and De-
moc ra tic Union, So li da rity and Cat ho lic Elec tion Ac tion we re the three 

22) Jerzy Lu kow ski and Hu bert Za wad zki, A Con ci se Hi story of Po land (Cam brid ge: Cam brid ge 
Uni ve risty Press, 2006), pp. 318-319.
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par ti es with the hig hest sco re. No po li ti cal party ac hi e ved a de ci si ve 
ma jo rity and af ter the elec ti ons a co a li tion go vern ment was for med. Ta-
de usz Ma zo wi ec ki was the first Pri me Mi ni ster of de moc ra tic Po land.

At that po int the si tu a tion in Po land was far from that in con so-
li da ted de moc ra ci es. It lac ked ade qu a te mec ha nisms to re gu la te pre ro-
ga ti ves bet we en le gi sla ti ve and exe cu ti ve. The lat ter pe riod of con so li-
da tion was cha rac te ri zed by con stant clas hes bet we en the pre si dent and 
the par li a ment. What is mo re the un re stric ti ve elec to ral law from 28 
Ju ne 1991 re sul ted in frag men ted Sejm with twenty-ni ne par ti es what 
strongly un der mi ned the po wer of le gi sla ti ve. The next elec ti ons to ok 
pla ce in 1993. They we re the con se qu en ce of dis so lu tion of pre vi o us 
frag men ted par li a ment or de red by the pre si dent Lech Wa ł ę sa. The tur-
no ut to tal led 52 per cent. The al li an ce of left-wing par ti es, De moc ra tic 
Left Al li an ce and Pe a sants’ Party, won the elec ti ons. The new elec tion 
law op po sed the frag men ta tion of par li a ment, this ti me only fo ur teen 
par ti es won the se ats. In 1992 was in tro du ced the Small Con sti tu tion 
that re gu la ted re la ti ons bet we en exe cu ti ve and le gi sla ti ve and what is 
the most im por tant an nul led the pro vi si ons of the Sta li nist Con sti tu tion 
from 1952. Ho we ver, its re gu la ti ons we re less then per fect and re sul-
ted in con stant con flict bet we en the pre si dent and the go vern ment. The 
Small Con sti tu tion was re pla ced by The Con sti tu tion of the Re pu blic of 
Po land adop ted on 2 April 1997 that is va lid un til now. The Con sti tu tion 
sta tes that Po land is a par li a men tary re pu blic with tri par ti te di vi sion of 
po wer.

The first part of de moc ra tic re forms in Po land was po si ti vely re-
cog ni zed by in ter na ti o nal com mu nity and in No vem ber 1991 Po land 
be co me a mem ber of the Co un cil of Euro pe. Be fo re the ac ces sion War-
saw had to ful fil pre con di ti ons con cer ning the ru le of law, hu man rights, 
cul tu ral co-ope ra tion and de moc ra tic stan dards. The bre a king po int we-
re the first free elec ti ons from 1991. Then Po land star ted the ne go ti a ti-
ons with the NA TO. From 1994 War saw to ok part in the Part ner ship for 
Pe a ce pro gram me what had star ted ho li stic re forms in or der to ac hi e ve 
gre a ter ef fec ti ve ness, ef fi ci ency and tran spa rency. The re forms of over-
si zed se cu rity sec tor are one of the most im por tant in post-aut ho ri ta rian 
sta tes that ena bled furt her de moc ra ti sa tion.23) War saw re or ga ni zed its 
se cu rity sec tor with re gard of good go ver nan ce prin ci ples and in 1999 
be ca me a mem ber of the Al li an ce.

The last step of Po lish de moc ra ti za tion was ac ces sion to the 
Euro pean Union. The EU ha ve the most com plex pre con di tion for can-

23) Hänggi He i ner, ‘Ma king Sen se of Se cu rity Sec tor Go ver nan ce’, in Hänggi He i ner and Bryden 
Alan (eds.), Re form and Re con struc tion of the Se cu rity Sec tor (Münster: Ge ne va Cen tre got 
the De moc ra tic Con trol of Ar med For ces - DCAF, 2004), pp.3-21.
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di da te co un tri es that con cern every sec tor of sta te ac ti vity. Only when 
the co un try ac cept ac qu is com mu na u ta i re one can say that the it is a 
con so li da ted de moc racy. On 1 May 2004 Po land be co me the mem ber 
of the EU and was in the first gro up of sta tes ac cep ted from ex-So vi et 
bloc. 

THE SO UR CES OF DE MOC RA TI SA TION IN ME XI CO

In Me xi co the In sti tu ti o nal Re vo lu ti o nary Party (PRI) do mi na ted, 
by mix tu re of le gal and il le gal so ur ces, the elec ti ons for71years. The 
li be ra li sa tion pha se star ted in the end of the 1970s. In the next twenty 
years the ru ling party has pro mul ga ted six pac kets of po li ti cal re forms 
that fo cu sed on party and elec to ral system. The re forms had the aim to 
ful fil de mands of op po si tion wit ho ut gi ving the ma jor po si tion in the 
po li ti cal system. Du ring that ti me the PRI tried to con trol all aspects 
of po li ti cal ga me what was si mi lar to the de moc ra ti sa tion pro cess in 
the Cen tral and East Euro pe whe re the do mi na ting for ces tho ught that 
ope ning of the re gi me is pos si ble wit ho ut gi ving the po wer to the op po-
si tion. From the esta blis hment of the party in 1929 the PRI was able to 
ke ep the op po si tion we ak. It esta blis hed the pa tron-cli ent re la ti on ship 
that was de a ling with de mands of in te rest gro ups, by sa tisfying or con-
stra i ning them.24) Al most all parts of the so ci ety we re un der the um brel-
la of the party in the form of dif fe rent pro-party or ga ni za ti ons.

Du ring the 1970s the re oc cur red im por tant chan ges in Me xi co. 
First of all, the re we re sig ni fi cant mo di fi ca tion in Me xi co so cial struc tu-
re. The mid dle clas ses growth in the num ber and im por tan ce. The eco-
no mic cri sis from mid-1970s, the suc cessful 1968 stu dent mo ve ment 
de mon stra tion, in cre a sing gu er ril la in sur rec ti ons and ur ban ter ro rism 
sho wed that the party do not en ga ged all parts of the so ci ety and that 
the re exist non-elec to ral form of the po li ti cal par ti ci pa tion.

The re form pro cess was ini ti a ted by the Jo se Lo pez Por til lo re-
gi me in 1977. First re form lo we red the bar ri ers to the for ma tion and 
re gi stra tion of po li ti cal par ti es. The 1977 law en han ced the abi li ti es of 
small par ti es to par ti ci pa te in elec ti ons and gran ted a small amo unt of 
free ra dio and te le vi sion ti me each month to all le gally re gi ste red par ti-
es. It is worth to un der li ne that du ring that pro cess Lo pez Por til lo be li e-
ved that be ne fits ac hi e ved from di sco very of sig ni fi cant oil si tes wo uld 
un der mi ne the sco pe of re forms as the eco nomy star ted to re co ver it-

24) Jo seph Kle sner, ElectoralReforminMexico’sHegemonicPartySystem:PerpetuationofPri-
vi le ge or De moc ra tic Advan ce?, http://www2.kenyon.edu/Depts/PSci/Fac/kle sner/Elec to-
ral_Re form_in_Me xi co.htm, last ac cess 25.02. 2013.
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self. The ope ning of po li ti cal par ti ci pa tion for wi der mas ses of so ci ety 
re sul ted in in cre a sed po li ti cal par ti ci pa tion and the de si re for furt her 
re forms.

In 1983 elec ti ons the Na ti o nal Ac tion Plan (PAN) won in re cord 
num ber of sta te ca pi tals and ma jor ci ti es. New re gi me of Mi guel De la 
Ma drid at the be gin ning had re cog ni zed the vic to ri es of op po si tion.25) 
Ho we ver, shortly af ter the re forms so-cal led fa i lu re of de moc ra ti sa tion 
to ok pla ce. In the 1985 ge ne ral elec ti ons and 1986 lo cal elec ti ons in the 
north part of Me xi co the fraud by the PRI was used. Un der the strong 
pres su re of har dli ners de la Ma drid re fu sed to re cog ni se the suc ces ses 
of op po si tion. The si ze of vi o len ce af ter the 1985 and 1986 elec ti ons 
sho wed that di scon tent with the re gi me is far gre a ter that the PRI had 
sup po sed.26) The sa me year un der the pres su re from op po si tion new re-
forms we re in tro du ced by Pre si dent de la Ma drid. The op po si tion got 
furt her pos si bi li ti es for re pre sen ta tion in the Con gress, as the Lo wer 
Ho u se was en lar ged from 400 to 500 mem bers and 200 we re re ser ved 
for open com pe ti tion. Ho we ver, in the sa me ti me re forms strengthen the 
exe cu ti ve con trol over elec tion pro cess. The 1988 pre si den tial elec ti ons 
mar ked a di vi ding li ne in Me xi can po li tics, as the PRI can di da te for the 
first ti me ba rely won the elec ti ons.

Very of ten it is hard to di stin gu ish when li be ra li sa tion pha se 
ends and tran si tion starts. As in the be gin ning of the pa per tran si tion 
was de fi ned as „in ter val bet we en one po li ti cal re gi me and anot her”27) 
I be li e ve that in the ca se of Me xi co it has star ted af ter the bre akthro-
ugh 1988 elec ti ons. At the be gin ning of 1990s the PRI lac ked two-third 
ma jo rity to amend the con sti tu tion. Un der the pres su re from op po si-
tion and the Uni ted Sta tes con cer ning the North Ame ri can Free Tra de 
Agre e ment Pre si dent Car los Sa li nas pro mi sed to re frain from elec to ral 
fraud.28) What is mo re the new elec to ral law was pas sed that ‘en han ced 
non-PRI re pre sen ta tion on the newly cre a ted body char ged with or ga-
ni zing the elec ti ons, strengthe ned the over sight fun ction of op po si tion 
par ti es, went furt her in en su ring the ne u tra lity of the wor kers han dling 
the elec tion, cre a ted an elec to ral tri bu nal to han dle com pla ints of fraud, 

25) Wayne Cor ne li us, ‘Po li ti cal Li be ra li za tion in an Aut ho ri ta rian Re gi me: Me xi co, 1976-1985’, 
in Ju dith Gen tle man (ed.) Me xi can Po li tics in Tran si tion (Bo ul der: We stvi ew, 1987), pp. 22-
24.

26) Jo seph Kle sner, ElectoralReforminMexico’sHegemonicPartySystem:PerpetuationofPri-
vi le ge or De moc ra tic Advan ce?, http://www2.kenyon.edu/Depts/PSci/Fac/kle sner/Elec to-
ral_Re form_in_Me xi co.htm, last ac cess 25.01.2011

27) Gu il ler mo O’Don nell, Phi lip pe Schmit ter and La u ren ce Whi te he ad TransitionsfromAuthori-
ta rian Ru le: Ten ta ti ve Con clu si ons abo ut Un cer tain De moc ra ci es (The Johns Hop kins Uni-
ver sity Press, 1986), p.7.

28) La tin Ame ri can Re gi o nal Re ports: Me xi co and Cen tral Ame ri ca, 10 May 1990.



Zo ran Kr stic AComparativeAnalysisofDemocratisationProcessin...

161

and cal led for a new vo ter re gi stra tion list.’29) In the sa me ti me the PRI 
tried to strengthen its po si tion by pas sing the go ver na bi lity cla u se that 
de ter mi ned that a party with the most vo tes auto ma ti cally is awar ded 
the ma jo rity of se ats in the Cham ber of De pu ti es. 

In the 1991 fe de ral elec ti ons the PRI to ok 61 per cent of the na-
ti o nal vo tes so the re was no need to use the go ver na bi lity cla u se. The 
1993 re form pac ket eli mi na ted the go ver na bi lity cla u se. The Se nat do-
u bled its si ze and new law ena bled op po si tion to get at le ast one-qu ar ter 
of the se ats. Ho we ver, it was not eno ugh to af fect the PRI po wer. For 
fu tu re of Me xi co de moc ra ti sa tion pro cess the most im por tant chan ge 
was the can ce la tion of the 82 ar tic le of the Con sti tu tion that ena bled the 
pe o ple bor ne in Me xi co from the fo re ign-born pa rents to run for pre si-
dency. This amend ment ma de pos si ble for Vin cen te Fox, the Na ti o nal 
Ac tion Plan (PAN) le a der, to ta ke part in 2000 pre si den tial elec ti ons. 

The re form pro cess ini ti a ted in 1977 par ti ally con clu ded with 
the elec to ral tri umph of the PAN in 2000 pre si den tial elec tion. Un til 
the bre akthro ugh elec tion the re exi sted abo ve con sti tu ti o nal sche me of 
elec ting the pre si dent. The ru ling PRI party prac ti ce was to hand-pick 
by pre si dent his suc ces sor from his ca bi net. The ca bi net mem ber that 
was go ing to start in pre si den tial elec tion had to re sig ned from of fi ce 
six month be fo re elec ti ons and in that man ner pu blic opi nion new how 
was pic ked as fa vo u ri te in pre si den tial ra ce. As Pad gett no ti ced in his 
bo ok the suc ces sor had to ha ve so me so ci o e co no mi cally cha rac te ri stic, 
such a, physi cal ap pe a ran ce, a mid dle-class bac kgro und from a lar ge 
sta te, a ne u tral po si tion vis a vis re li gi o us or ga ni za tion and wi fe with 
mo de ra te vi ews.30) 

Cur rently Me xi cans ha ve di vi ded go vern ment, ‘the pre si dent is 
no lon ger a vir tual dic ta tor, the PRI is no lon ger a he ge mo nic party, and 
the re gi me is no lon ger aut ho ri ta rian.’31) On the ot her hand, the events 
that ha ve hap pe ned in last ten years cle arly shows that it is to early to 
call Me xi co a con so li da ted de moc racy.

Me xi co held ge ne ral elec ti ons in 2003, 2006 and 2009 and one 
pre si den tial elec ti ons in 2006. From three con di ti ons of con so li da ted 
de moc racy enu me ra ted by Ro bert Dahl, in Me xi co exist broad adult 
suf fra ge, the elec ti ons ta ke pla ce re gu larly, the re is the al ter na tion of 

29) Step hen Mor ris, PoliticalReformisminMexico:AnOverviewofContemporaryMexicanPo-
li tics (Bo ul der, CO: Lynne Ri en ner Pu blis hers, 1995), p.89.

30) L.Vin cent Pad gett, The Me xi can Po li ti cal System (Bo ston: Ho ug hton Mif flin, 1976), pp.188-
89.

31) Jo seph Kle sner, ElectoralReforminMexico’sHegemonicPartySystem:PerpetuationofPri-
vi le ge or De moc ra tic Advan ce?, http://www2.kenyon.edu/Depts/PSci/Fac/kle sner/Elec to-
ral_Re form_in_Me xi co.htm, last ac cess 25.01.2013.
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po wer and po li ti cal and ci vil rights are rat her re spec ted. Ho we ver, the 
elec ti ons are not to tally free and the re are ac cu sa tion of fraud that in 
many ca ses con si de red all parts ta king part in Me xi can po li ti cal ga me. 
The pre si den tial elec ti ons in 2006 and the ge ne ral elec ti ons from 2009 
are the ap pro pri a te exam ple. The elec ti ons al so sho wed that the re exist 
need for furt her re forms both in sti tu ti o nal and so ci e tal one.

The long pro cess of elec to ral re form in Me xi co had a po si ti ve 
im pact on the fre e dom of the elec ti ons. Ho we ver, mo re ti me need to 
pass to re cog ni ze Me xi co as a con so li da ted de moc racy. The chan ges 
need to ta ke pla ce not only in the in sti tu ti o nal part but al so the po li ti-
cal cul tu re need to tran sform it self and that pro cess just has star ted. As 
was sta ted in early stu di es on po li ti cal cul tu re the de moc racy re qu i res a 
com pa ti ble va lue system to en du re it32) and Me xi co cle arly ne eds mo re 
ti me to ac hi e ve that ob jec ti ve. Adam Pr ze wor ski no ti ced that due to the 
So vi et fac tor it is hard to com pa re and apply the Eastern and Cen tral 
Euro pe mo dels of de moc ra ti za tion to one fo un ded in La tin Ame ri ca.33) 
Ho we ver, in my pa per I ha ve tried to show that de moc ra ti sa tion is an 
uni ver sal pro cess and com pa ra ti ve analyses of dif fe rent co un tri es is ex-
tre mely use ful for so cial sci en tists. 

DIF FE REN CI ES AND SI MI LA RI TI ES  
BET WE EN PO LAND AND ME XI CO

Even tho ugh Me xi co and Po land lie in dif fe rent con ti nents and 
ha ve mo re dif fe ren ces then si mi la ri ti es the main cha rac te ri stics of de-
moc ra ti sa tion pro cess we re ali ke. Both co un tri es we re ru led by an aut-
ho ri ta rian party that for de ca des we re eno ugh strong to sup press the 
op po si tion. In both co un tri es the li be ra li sa tion pha se had star ted as a 
com bi na tion of de si re of fre e dom and mo re down-to-earth eco no mi cal 
pro blems. Each con ces sion ma de by the Po lish Uni ted Wor ker’s Party 
and the In sti tu ti o nal Re vo lu ti o nary Party to ok pla ce af ter the ti me of 
eco no mi cal pro blems and was bac ked by the mass pro tests. From the 
be gin ning both par ti es wan ted to su per vi se the re form pro cess and be-
li e ved that they are strong eno ugh to ma in tain its po wer. The tran si tion 
pha se star ted in both co un tri es in si mi lar way as well. The op po si tion 
ga i ned eno ugh strength, so that its de mands and furt her re form co uld 
not be stop ped and for the first ti me eli tes had to im ple ment re forms 

32) Ga briel Al mond and Sydney Ver ba, The Ci vic Cul tu re: Po li ti cal At ti tu des and De moc racy in 
Fi ve Na ti ons, (Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press, 1963). 

33) Adam Pr ze wor ski, De moc racy and the Mar ket; Po li ti cal and Eco no mic Re forms in Eastern 
Euro pe and La tin Ame ri ca, (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1991), p.5.
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that we re se ri o usly un der mi ning the ir po si tion. It is al so im por tant to 
un der li ne that in both co un tri es de moc ra ti sa tion pro ce e ded in re la ti vely 
pe a ce ful way with only oc ca si o nal use of for ce by the go vern ment.

The main dif fe ren ce bet we en Po land and Me xi co con si ders the 
con so li da tion pha se. In fif teen years Po land has fully con so li da ted its 
de moc racy on both in sti tu ti o nal and so ci e tal le vel. By way of con trast 
Me xi co is still in pro cess of do ing so. That shows that the chan ges in 
po li ti cal and eco no mi cal system is very of ten much easi er then tran sfor-
ma tion of po li ti cal cul tu re. In the pa per I wan ted to show that de moc-
ra ti sa tion is an uni ver sal trend and ex pe ri en ces of Easter and Cen tral 
Euro pe co un tri es can be used as a good les sons for the La tin Ame ri can 
ones. Me xi co can le arn from exam ple from Po land that ta king part in 
the in ter na ti o nal or ga ni za ti ons is the best mo ti va tor and in the sa me ti-
me so ur ce of help on the way to con so li da te de moc racy on in sti tu ti o nal 
le vel. At the sa me ti me exi sten ce of non go vern men tal or ga ni za ti ons 
and in ter na ti o nal ci vil so ci ety has a po si ti ve im pact on so ci ety and ena-
ble to tran sform po li ti cal cul tu re in to one that strongly sup port de moc-
ra tic va lu es.
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ЗоранКрстић

КОМПАРАТИВНААНАЛИЗАПРОЦЕСА
ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕУМЕКСИКУИПОЉСКОЈ

Резиме
Де мо кра ти за ци ја као по ли тич ки фе но мен и ме тод, ко ли ко 

од ре ђе ног то ли ко и нео д ре ђе ног суп стра та и фор ме, пред ста вљао 
је по ли тич ки до га ђај par ex cel lan ce у по след њим де ка да ма 20. ве ка 
и пој мов но-тер ми но ло шки изум са вре ме не по ли тич ке на у ке. Овај 
пла не тар ни фе но мен под јед на ко је за хва тио и ис точ но-европ ски 
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ре ги он и ла ти но а ме рич ки кон ти нент. Че сто се пра ве па ра ле ле из-
ме ђу тран зи ци о них и де мо кра ти за ци о них про це са из ме ђу по ме ну-
тих ре ги о на. Ис точ на Евро па и Ла тин ска Аме ри ка су кра јем 20. 
ве ка пре о бра зи ле му ње ви то, го то во исто вре ме но, соп стве не по ли-
тич ке си сте ме на шав ши се на слич ном пу ту, иако су јед ни жу ри-
ли уле во а дру ги уде сно. Ко му ни стич ки по лит би рои и вој не хун те 
усту пи ли су ме сто де мо крат ским пра ви ли ма игре, ви ше пар тиј ским 
пар ла мен тар ним из бо ри ма и из бор ној ег зе ку ти ви. Ни кад до тад се 
два та ко ве ли ка и та ко раз ли чи та ре ги о на ни су лан ча но про ме ни ла, 
та ко ре ћи, у исти мах и у истом прав цу, као кад во за чи ко ји се кре ћу 
у су прот ним прав ци ма скре ну је дан ле во, дру ги де сно и на ста ве у 
истом сме ру. 

Упо ред ном ана ли зом де мо кра ти за ци о них про це са две зна-
чај не, ути цај не и ре пре зен та тив не зе мље у сво јим ре ги о ни ма, Мек-
си ка и Пољ ске, до шло се до не ких за ни мљи вих и ин три гант них 
ре зул та та. Два ре ги о на, Ис точ на Евро па и Ла тин ска Аме ри ка, су 
кра јем 20. ве ка по ста ли сим бо ли убр за не исто ри је са ре ла тив но 
ин такт ним на ци о нал ним тра ди ци ја ма и осло бо ди ли се бе ле га им-
пе ри ја дик та ту ра -ле ви чар ске (ис точ но-европ ски ре ги он) и де сни-
чар ске (ла ти но а ме рич ки ре ги он). Оба екс тре ма су па ла од 1983. до 
1990. на про стран стви ма од Ог ње не зе мље до Па нам ског ка на ла 
и од Ја дра на до Бе рин го вог мо ре у за, суп сти ту и шу ћи ауто кра ти ју 
де мо кра ти јом.

По ли тич ки си сте ми у оба ре ги о на би ли су из ра зи то мо би-
ли за ци о ни и ми ли та ри зо ва ни. Ко му ни стич ке пар ти је су то прав-
да ле по тре бом од бра не од за пад ног им пе ри ја ли зма, а вој не хун те 
им пе ра ти вом за шти те од ко му ни зма и „цр ве не“ опа сно сти. У оба 
слу ча ја, вој ска је прак тич но вла да ла уну тра шњом по ли тич ком и 
дру штве ном сце ном. Вој ска је би ла на вр ху по ли тич ке пи ра ми де 
и пи је де ста лу раз ви је не фак то кра ти је, од но сно ствар не вла сти ко-
ја је моћ ни ја од фор мал но-ин сти ту ци о нал не рас по де ле функ ци ја 
и ути ца ја. Фак то кра ти ја, од но сно ствар на власт у ко ју се углав ном 
убра ја ју ве ле по сед ни ци, ве ли ки пред у зет ни ци, вој ска и ка то лич ка 
цр ква, ла ко је укла ња ла фор мал ну de ju re власт. Јед но од за јед нич-
ких обе леж ја два ре ги о на је и при сут на, ма ње или ве ћа, дис тан ца 
од прав не др жа ве и хро нич на ин су фи ци јен ци ја кон сти ту ци о на ли-
зма.
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, де мо кра ти за ци ја, Мек си ко, Пољ ска, по ли ти-

ка, по ли тич ка пар ти ја, ин сти ту ци је, из бо ри, тран зи ци ја, 
кон со ли да ци ја

* Овај рад је примљен 16. августа 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. септембра 2013. године.
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Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ју круп не де мо граф ске про ме не код нас 

и у све ту, ко је се пр вен стве но огле да ју у пер ма нент ном про це су 
ста ре ња ста нов ни штва. По себ но се раз ма тра ју еко ном ски аспек ти 
ста ре ња по пу ла ци је. Због по гор ша ног од но са бро ја оних ко ји ра де 
пре ма они ма ко ји при ма ју пен зи је, до шло је прак тич но до кра ха 
пен зи о ног си сте ма. Не по вољ не де мо граф ске тен ден ци је у Ср би-
ји већ ће у овој де це ни ји про у зро ко ва ти сма ње ње ста нов ни штва 
рад ног уз ра ста од око 8%, што ће се не га тив но од ра зи ти на функ-
ци о ни са ње тр жи шта ра да, од но сно на рад ни по тен ци јал бу ду ћег 
при вред ног ра ста. По тен ци јал ни и рас по ло жи ви људ ски ка пи тал 
ће се сма њи ти, а на ста вак ста ре ња ста нов ни штва ће по ја ча ти већ 
иона ко ве ли ки при ти сак на си стем со ци јал не за шти те, на ро чи то на 
пен зи је и здрав ство.

У ра ду се ука зу је не са мо на про бле ме по сто је ћег пен зи о ног 
си сте ма, већ и на мо гућ но сти пре ва зи ла же ња еко ном ских про бле-
ма на ста лих због ста ре ња ста нов ни штва и то пр вен стве но ну жном 
пен зи о ном ре фор мом, као и раз ма тра њем мо гућ но сти за уки да ње 
зва нич не ста ро сне гра ни це пен зи о ни са ња. На кра ју се да је и кра ћи 
осврт и на ве о ма зна чај не по зи тив не еко ном ске ефек те ко је до но си 
про ду же ње оче ки ва ног жи вот ног до ба. 
Кључ не ре чи: ста нов ни штво, пен зи о ни си стем, “pay as you go» си стем, 

пен зи о ни фонд, ху ма ни ка пи тал. 

Ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва у по стин ду стриј ском 
дру штву се по след њих де це ни ја бит но ме ња. Она по ста је све не по-
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вољ ни ја јер се удео ста ри је по пу ла ци је по ве ћа ва, док је удео мла-
дих све ма њи. Ове про ме не су ка рак те ри стич не и за Ср би ју, иако се 
она по сте пе ну еко ном ске раз ви је но сти не мо же свр ста ти у раз ви-
је не по стин ду стриј ске зе мље. У ве ћи ни зе ма ља у раз во ју и да ље је 
удео мла де по пу ла ци је ве ли ки, за хва љу ју ћи још увек ви со кој сто пи 
но во ро ђе них и спо ри јем про ду жа ва њу жи вот ног ве ка, ма да је и код 
ових зе ма ља већ  при су тан тренд ста ре ња ста нов ни штва, али је још 
увек мла да по пу ла ци ја до ми нант на.

У на ред ним де це ни ја ма оче ку је се да ће се про цес де мо граф-
ских про ме на још ви ше убр за ти по ве ћа ва ју ћи удео ста ре и сма њу-
ју ћи удео мла де по пу ла ци је. Ове про ме не ће из ко ре на про ме ни ти 
од нос рад но ак тив ног и рад но не ак тив ног ста рог ста нов ни штва.

Јед на од кључ них по сле ди ца ових про ме на је из ме на од но са 
ка пи та ла и ра да. Сто па при но са на ка пи тал ће се сма њи ва ти јер ће 
по ну да ка пи та ла у од но су на по ну ду рад не сна ге би ти све ве ћа. За-
ра де ће се по ве ћа ва ти, због све ма ње по ну де рад не сна ге услед све 
ма њег уче шћа мла де по пу ла ци је у укуп ном бро ју ста нов ни ка. Ове 
про ме не ће угро зи ти бла го ста ње ста ри је по пу ла ци је ко ја ће жи ве-
ти од пен зи ја. По сто је ћи пен зи о ни си сте ми  се углав ном за сни ва ју 
на фи нан си ра њу пен зи ја из те ку ћих при ло га тре нут но за по сле них. 
Због све не по вољ ни јег од но са  бро ја оних ко ји ра де и упла ћу ју до-
при но се у пен зи о ни фонд и оних ко ји при ма ју пен зи је, до ћи ће до 
ве ли ког рас ко ра ка из ме ђу рас по ло жи вих сред ста ва за пен зи је, ко ја 
упла ћу је све ма њи број за по сле них и све ве ћих по тре ба за ис пла-
ту пен зи ја, због по ве ћа ња бро ја ли ца ко ја има ју пра во на при ма ње 
пен зи ја.

Не из бе жна по сле ди ца све не по вољ ни јег од но са оних ко ји 
ра де и оних ко је има ју пра ва на пен зи је ће би ти или сма ње ње пен-
зи ја или по ве ћа ње до при но са за по сле них. Ове две ме ре се, на рав-
но, мо гу ком би но ва ти у од ре ђе ној ме ри. Но, про блем се ти ме не ре-
ша ва. Сни жа ва ње пен зи ја зна чи ло би, ка да је Ср би ја у пи та њу, још 
ве ће си ро ма штво за иона ко ве ли ки број си ро ма шних пен зи о не ра. 
По ве ћа ње до при но са за по сле них, с дру ге стра не, по ску пљу је рад 
и не по вољ но ути че на кон ку рент ност при вре де чи ме се ду го роч но 
ума њу ју мо гућ но сти еко ном ског раз во ја, од че га, из ме ђу оста лог 
за ви се и мо гућ но сти др жа ве да из два ја сред ства за  пен зи је. Због 
то га, да би пре ва зи шле овај про блем, ве ћи на раз ви је них зе ма ља 
при пре ма ре фор ме пен зи о ног си сте ма.

За пра во, пен зи о на ре фор ма је го ди на ма, па и де це ни ја ма 
глав на др жав на бри га зе ма ља ши ром све та. По све ће ност пи та њи-
ма ре фор ме пен зи о ног си сте ма при сут на је ка ко у раз ви је ним та ко 
и у зе мља ма у раз во ју. Пен зи о не ре фор ме су ну жне из ви ше раз ло-
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га. Не са мо због де мо граф ских про ме на, о ко ји ма смо го во ри ли, и 
ко је се пре вас ход но од но се на ста ре ње ста нов ни штва због опа да ња 
сто пе фер ти ли те та и про ду жа ва ња оче ки ва ног жи вот ног ве ка, већ 
и због круп них про ме на на тр жи шту ра да. Ве ли ка и ис трај на не-
за по сле ност, сма њи ва ње стал них и ста бил них по сло ва и ши ре ње 
си ве еко но ми је, су све при сут ни ји на тр жи шту ра да.  

Гло бал на фи нан сиј ска и еко ном ска кри за, под сти чу ћи ра пид-
но по ве ћа ње јав ног де фи ци та и за ду же но сти, до дат но је за о штри ла 
про блем обез бе ђе ња еко ном ски одр жи вих и со ци јал но пра вед них 
пен зи ја, те ра ју ћи вла де да убр за ју ре форм ске про це се да би обез-
бе ди ле одр жи вост  пен зи о ног си сте ма.

Да би ука за ли на основ не еко ном ске  аспек те  ста ре ња ста-
нов ни штва у на став ку ће мо, по ред ана ли зе про ме на кључ них де-
мо граф ских трен до ва и еко ном ских ефе ка та тих про ме на да ти по-
се бан осврт на по тре бу пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих ме ра ка ко би 
се пред у пре ди ле не пов љне еко ном ске по сле ди це ста ре ња по пу ла-
ци је, ме ђу ко ји ма је ре фо ма пен зи о ног си сте ма, сва ка ко, нај зна чај-
ни ја.

ДЕМОГРАФСКЕПРОМЕНЕУСВЕТУ

Ста нов ни штво, ње го ва ве ли чи на и струк ту ра, при вла чи ли су 
па жњу на уч ни ка, ми сли ла ца и др жав ни ка још у ве о ма да ле кој про-
шло сти. Рим ска им пе ри ја и Ки на вр ши ле су пе ри о дич на пре бро ја-
ва ња од ре ђе них ка те го ри ја по пу ла ци је, ко ја су би ла ве о ма слич на 
мо дер ним по пи си ма ста нов ни штва. Свр ха ових ра них са гле да ва ња 
оп се га и струк ту ре по пу ла ци је би ла је ад ми ни стра тив не или еко-
ном ске при ро де. Ин те ре со ва ње за про бле ме по пу ла ци је у Евро пи 
по чи ње да би ва све ве ће у XVI ве ку. У пе ри о ду од XVI до XVI II 
ве ка  као глав ни под сти ца ји за са гле да ва ње по пу ла ци о них про ме на 
у европ ским зе мља ма би ли су по ли тич ке, еко ном ске или чак ре ли-
ги о зне при ро де. 

Ка ко су у овом пе ро ду мно ге зе мље би ле си ро ма шне због 
не до вољ не про из вод ње до ба ра за жи вот, ма да се сма тра ло да те 
зе мље има ју мно го ве ће мо гућ но сти с об зи ром на рас по ло жи ве 
ре сур се, то се до шло до за кључ ка да је глав ни узрок си ро ма штва  
не до во љан број ста нов ни ка. На овој те зи се за сни ва ло уче ње по пу-
ла ци о ни ста, ко ји су сма тра ли да ка да би у не кој зе мљи би ло ви ше 
ста нов ни ка, при род ни по тен ци ја ли би се ви ше ис ко ри шћа ва ли и 
зе мља би би ла бо га ти ја. У скла ду са ова квим по гле дом по пу ла ци-
о ни ста др жа ве су по че ле под сти ца ти по раст ста нов ни штва свим 
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сред стви ма ко ји ма су рас по ла га ле. Све до сре ди не осам на е стог ве-
ка еко но ми сти су би ли је дин стве ни у по пу ла ци о ни стич ком ста ву 
да је број но и рас ту ће ста нов ни штво нај ва жни ји ин ди ка тор бо гат-
ства, да је ста нов ни штво глав ни узрок бо гат ства. Они су сма тра ли 
да је ста нов ни штво бо гат сво са мо по се би, да је оно нај ве ћи ка пи-
тал ко ји по се ду је сва ка зе мља. Њи хов кључ ни став је био да под 
вла да ју ћим усло ви ма по раст бро ја гла ва до во ди до по ра ста до хот ка 
по гла ви. Но, већ од по ло ви не осмна е стог и по себ но у де вет на-
е стом ве ку пре о вла дао је су про тан ан ти по пу ла ци о ни стич ки став, 
од но сно мал ту зи јан ски по глед, ко ји је по раст ста нов ни штва ви део 
као глав ни узрок си ро ма штва и гла ди.1) 

То ком XIX ве ка по пу ла ци ја Евро пе се ви ше не го удво стру чи-
ла, али се по пу ла ци ја остат ка све та уве ћа ла за са мо 20 про це на та. 
На су прот то ме у XX ве ку до шло је до успо ра ва ња по пу ла ци о ног 
ра ста у Евро пи и ве ли ког убр за ња ра ста ста нов ни штва у остат ку 
све та, ко је је на ро чи то ин тен зи ви ра но по сле Дру гог свет ског ра та. 
Нај ва жни ји узрок ве ли ког по ве ћа ња бро ја свет ског ста нов ни штва 
био је ве ли ки пад сто пе мор та ли те та. Као по сле ди ца ши ре ња за пад-
не тех но ло ги је јав ног здра вља, здрав стве не за шти те, ме ди цин ске 
не ге и ин тен зи ви ра ња по љо при вред не про из вод ње, сто пе мор та-
ли те та су ра пид но опа ле у зе мља ма Тре ћег све та. Кључ на по сле ди-
ца па да сто пе мор та ли те та би ла је на гло про ду жа ва ње оче ки ва ног 
жи вот ног ве ка. По чет ком XX ве ка, оче ки ва ни жи вот ни век био је 
ма њи од 50 го ди на чак и у нај ра зви је ни јим зе мља ма. На при мер у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 1890. го ди не за при пад ни ке бе-
ле по пу ла ци је оба по ла био је 47,3 го ди не, а за ста нов ни ке не бе ле 
по пу ла ци је са мо 33,0 го ди не. У Швед ској, ко ја је има ла из у зет но 
ду го веч не љу де, у пе ри о ду од 1881. до 1890. го ди не оче ки ва ни жи-
вот ни век му шка ра ца био је 48,5, а же на 51,5 го ди на. По чет ком XX 
ве ка  про се чан жи вот ни век у не за пад ном све ту био је знат но ни-
жи, је два не што ви ши од оног у древ ном Рим ском цар ству. На при-
мер, у Ин ди ји  је из но сио са мо 26,8 го ди на чак и 1931. го ди не. До 
по ло ви не XX ве ка жи вот ни век по рас тао је у раз ви је ним зе мља ма 
За па да на пре ко 60 го ди на, док у остат ку све та  про сеч ни жи вот ни 
век ни је до сти гао ни ону вред ност ко је су зе мље За па да има ле на 
по чет ку про шлог ве ка. Ме ђу тим, од окон ча ња Дру гог свет ског ра-
та па на да ље, до шло је до ве ли ког по ве ћа ња оче ки ва ног жи вот ног 
ве ка у це лом све ту.2) Свет ски тренд у кре та њу по пу ла ци је ка ко у 
раз ви је ним, та ко и у не раз ви је ним зе мља ма је, та ко ђе опа да ње сто-

1)  Види: Schumpeter, J. (1975). Povijestekonomskeanalize (Zagreb: Informator).

2) Камерон, Р., Нил, Л. (2011). Краткаекономскаисторијасвета–одпалеолитскогдоба
доданас (Београд: Службени гласник).
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пе на та ли те та, што је, с дру ге стра не, до при не ло убр за њу про це са 
ста ре ња, по ред про ду же ња оче ки ва ног жи вот ног ве ка, ко је је, без 
сум ње, од лу чу ју чи фак тор овог про це са.

Гра фи кон 1. Односрадноактивнепопулације(15-65)
премаукупноодраслојпопулацији(16-90)

Извор: Vo gel i dr. (2013).
Ста ре ње ста нов ни штва је свет ски тренд при су тан ка ко у раз-

ви је ним зе мља ма, та ко и у остат ку све ту. Раз ли ка је у ни воу за-
сту пље но сти ста ре по пу ла ци је. У раз ви је ним зе мља ма ста ро сна 
струк ту ра је мно го не по вољ ни ја не го у зе мља ма у раз во ју, ко је се 
још увек мо гу сма тра ти мла дим по пу ла ци ја ма. Ови трен до ви се ја-
сно ви де на гра фи ко ни ма 1. и 2. Удео рад но ак тив не по пу ла ци је (са 
16 до 64 го ди не) у укуп но од ра слој по пу ла ци ји (са 16 до 90 го ди на) 
је у стал ном опа да њу. Оче ку је се да ће се овај тренд ин тен зи ви ра ти 
у пр вој по ло ви ни овог ве ка. Та ко 2050. го ди не удео рад но ак тив не 
по пу ла ци је тре ба у ин ду стри ја ли зо ва ним зе мља ма да бу де око 68% 
а 1950. го ди не из но сио је око 84%. У зе мља ма у  раз во ју, тренд је 
истог сме ра са мо од но си мла де и ста ре по пу ла ци је су знат но по-
вољ ни ји. Та ко 2050. го ди не удео рад но ак тив не по пу ла ци је у овим 
зе мља ма оче ку је се да из но си око 82% у од но су на укуп но од ра слу 
по пу ла ци ју,  док је 1950. из но сио око 92%.
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Графикон2.Односстарепопулације(60-90)
уодносунарадноактивнупопулацију(16-64)

Извор: Vo gel i dr. (2013).
 Про блем ста ре ња ста нов ни штва се исто та ко до бро мо же са-

гле да ти и по сма тра њем од но са ста рих (са 65 до 90 го ди на) у од но-
су на рад но ак тив но ста нов ни штво (са 16 до 64 го ди не). Сре ди ном 
овог ве ка, 2050. го ди не, од нос ста ре по пу ла ци је и рад но ак тив не 
по пу ла ци је ће се по гор ша ти, у раз ви је ним зе мља ма, са око 18% у 
1950. на око 44% у 2050, док ће у зе мља ма у раз во ју ове про ме не 
би ти знат но уме ре ни је, па ће се про це нат ста ре по пу ла ци је у од но-
су на рад но ак тив но ста нов ни штво по ве ћа ти са око 9% у 1950. на 
око 21% у 2050. го ди ни.3) 

Ка ко ће се ме ња ти струк ту ра ста нов ни штва, од но сно ко ли-
ко ће се по ве ћа ва ти удео ста ре по пу ла ци је у укуп ној по пу ла ци ји 
у све ту, од но сно ње го вим ре ги о ни ма мо же се ви де ти из та бе ле 1.

Удео ста ре по пу ла ци је (65+) у све ту по ве ћа ће се са 8% у 
2010. на 16% у 2050. го ди ни. За че тр де сет го ди на удео ста ре по пу-
ла ци је у укуп ној по пу ла ци ји све та ће се удво стру чи ти. У раз ви је-
ним зе мља ма ће 2050. би ти чак 26% ста рог ста нов ни штва. 

3) Ове прогнозе су дате у раду: VOGEL, E., LUDWIG, A.,  BÖRSCH-SUPAN, A. (2012). 
“Aging and Pension Reform: Extending the Retirement Age and Human Capital Formation”, 
Working Paper No. 1476,  European Central bank http://www.nber.org/papers/w18856 .
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Табела1.Удеопопулације65+
уукупнојпопулацијиусветуирегионима

2010 2050
Свет   8 16
Раз ви је не зе мље 16 26
Ма ње раз ви је не зе мље   6 15
Ма ње раз ви је не зе мље без Ки не   5 13
Афри ка   3  7
Ази ја   7 18
Ки на   8 24
Евро па 16 28
Ла тин ска Аме ри ка и Ка ри би   7 19
Се вер на  Аме ри ка 13 21
Оке а ни ја 11 19

Извор: ILO World Se cu rity re port 2010-11.
Де мо граф ска бу дућ ност Ср би је је чак не по вољ ни ја и од оне 

ко ја оче ку је раз ви је не зе мље. Ср би ја ће сре ди ном овог ве ка би ти 
зе мља ста рих и ма ло број ни ја не го што је да нас.4) Ако се оства ри 
ду го роч на те не ден ци ја ла га ног па да сто пе ра ђа ња и оства ри сце-
на рио по ко ме ће сто па фер ти ли те та сре ди ном ве ка из но си ти 1,3 
де те та по же ни, у усло ви ма  по ра ста оче ки ва ног тра ја ња жи во та 
и по зи тив ног ми гра ци о ног сал да од 2017. го ди не, број ста нов ни ка 
Ср би је би се 2052. сма њио за го то во два ми ли о на ли ца у од но су 
на по че так овог ве ка. Исто вре ме но број ста рих од 65 го ди на би се 
по ве ћао за тре ћи ну. Удео ста ре по пу ла ци је до сти гао би 28,3%, што 
зна чи да би ви ше не го сва ки че твр ти ста нов ник био стар. 

Не по вољ ни де мо граф ски трен до ви у Ср би ји већ ће у овој 
де це ни ји про у зро ко ва ти сма ње ње ста нов ни штва рад ног уз ра ста од 
око 8%, што ће се не га тив но од ра зи ти на функ ци о ни са ње тр жи шта 
ра да, од но сно на рад ни по тен ци јал бу ду ћег еко ном ског ра ста. По-
тен ци јал ни и рас по ло жи ви људ ски ка пи тал ће се сма њи ти, а на ста-
вак ста ре ња ста нов ни штва ће по ја ча ти већ иона ко ве ли ки при ти сак 
на си стем со ци јал не за шти те, на ро чи то на пен зи је и здрав ство.

4) Види: Рашевић, М. (2012). „Одговор Србије на демографске изазове: стање и 
очекивања“. У В. Вукотић и други (ед.) Становништвоиразвој (Београд: Институт 
друштвених наука, Центар за економска истраживања).
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ЕКОНОМСКЕТЕШКОЋЕЗБОГСТАРЕЊА
СТАНОВНИШТВАИКАКОИХПРЕВАЗИЋИ

Ста ре ње ста нов ни штва иза зи ва број не еко ном ске про бле ме 
ка ко због де фи ци та у бу џе ту иза зва ног пер ма нент ним ра стом из-
два ја ња за пен зи је, та ко и због ну жно сти све ве ћег из два ја ња за 
здрав ство због ле че ња ста рих ли ца чи ји се број стал но уве ћа ва. 
По ред то га, про блем ста ре ња по пу ла ци је иза зи ва и круп не струк-
тур не про ме не у еко но ми ја ма ши ром све та. Јед на од нај зна чај ни јих 
од но си се на сма ње ње по ну де рад не сна ге на тр жи шту ра да. За пра-
во ме ња се струк ту ра фак то ра про из вод ње. Због то га ин ве сти ци је 
те же да се ве зу ју све ви ше за ка пи тал но ин тен зив не де лат но сти. 
Ове круп не струк тур не про ме не има ју за по сле ди цу по ску пље ње 
рад не сна ге и по ве ћа ње ка ма та на ка пи тал. На тр жи шту до ба ра до-
ла зи до про ме на у струк ту ри тра жње због ну жно сти за до во ље ња 
по тре ба све ста ри је по пу ла ци је. Из ме ње ној струк ту ри тра жње ну-
жно ће се при ла го ди ти струк ту ра по ну де, то јест до ћи ће до ње не 
бит не из ме не.  

Еко ном ски аспек ти ста ре ња ста нов ни штва су, на рав но, број-
ни. Ми ће мо се фо ку си ра ти на про блем све ве ћих из да та ка за пен-
зи је и здрав стве ну за шти ту ста рих у усло ви ма све не по вољ ни јег 
од но са оних ко ји ра де и оних ко ји су сте кли пра ва на пен зи је и 
ле че ње. Реч је о ну жно сти ре фор ме пен зи о ног си сте ма.

Пен зи о ни си стем Ср би је за сни ва се, као и у мно гим зе мља-
ма, на прин ци пу ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти. Реч је о тзв. „pay 
as you go“ мо де лу пен зи о ног си сте ма у ко ме се сред ства за ис пла ту 
те ку ћих пен зи ја до ми нант но обез бе ђу ју при хо ди ма оства ре ним по 
осно ву те ку ћих упла та до при но са за пен зи о но оси гу ра ње. Си стем 
мо же би ти ефи ка сан све док су те ку ћи при хо ди ве ћи или јед на ки са 
те ку ћим рас хо ди ма. По след њих го ди на, па и де це ни ја, овај од нос 
се кон стант но на ру ша ва под деј ством два кључ на фак то ра. Је дан је 
бр зи раст бро ја пен зи о не ра због ста ре ња по пу ла ци је, а дру ги знат-
но спо ри ји раст бро ја за по сле них и њи хо вих за ра да. Од нос бро-
ја за по сле них ко ји упла ћу ју до при но се за пен зи о но оси гу ра ње и 
бро ја пен зи о не ра тре ба ло би да бу де 1 : 3  да би пен зи је у це ло сти 
би ле по кри ве не при хо ди ма оства ре ним по осно ву те ку ћих упла та, 
то јест да би си стем  „pay as you go“  фук ци о ни сао, и да пре ста не 
по тре ба фи нан си ра ња пен зи ја из бу џе та, што је са да слу чај. Ка ко 
са да на јед ног пен зи о не ра има мо са мо јед ног за по сле ног, то је рас-
ко рак из ме ђу упла ће них до при но са и сте че них пра ва на пен зи је 
огро ман и не мо же се пре бро ди ти по пра вља њем од но са бро ја за-
по сле них и бро ја пен зи о не ра, већ је ну жно по сти ћи и еко ном ску 
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и де мо граф ску про гре си ју. Де мо граф ска про гре си ја под ра зу ме ва 
по ве ћа ње бро ја рад но ак тив не по пу ла ци је и по ве ћа ње за по сле-
но сти ка ко би се број за по сле них у од но су на  број пен зи о не ра  
по ве ћао, а еко ном ска про гре си ја под ра зу ме ва те ку ћи раст бру то 
до ма ћег про из во да, ка ко би се део из два ја ња за пен зи је из бу џе та 
мо гао еко ном ски под не ти. По ред пен зи о ног си сте ма, све из ра же-
ни ји про блем је и фи нан си ра ње тро шко ва здрав стве не за шти те, ко-
ји го то во про пор ци о нал но ра сту са ра стом про сеч не ста ро сне до би 
ста но ви штва.

Да кле, „pay as you go“ (PAYGO) си стем је озбиљ но уз др ман 
због ста ре ња ста нов ни штва, од но сно по ве ћа ња уче шћа ста нов ни-
ка ста ри јих од 65 го ди на у укуп ном ста нов ни штву, и због сма ње ња 
сто пе фер ти ли те та, од но сно сма ње ња бро ја но во ро ђе них. PAYGO 
је пен зи о ни си стем ко ји до ми ни ра у све ту. На стао је пре око 120 
го ди на, ка да га је Би змарк увео као оба ве зни пен зи о ни си стем у 
Не мач кој. Си стем се бр зо про ши рио у оста ле европ ске зе мље, па и 
САД ко је су овај си стем уве ле 20-их го ди на про шлог ве ка. PAYGO 
си стем је био до ми нан тан у XX ве ку. По овом си сте му са да шња 
ге не ра ци ја за по сле них упла ћу је до при но се за пен зи о но оси гу ра ње 
од ко јих се ис пла ћу ју пен зи је са да шњих пен зи о не ра. Пен зи је са да 
за по сле них ће обез бе ђи ва ти на ред не ге не ра ци је ко је бу ду за по сле-
не ка да са да за по сле ни по ста ну пен зи о не ри.

Ра ди се за пра во о ко лек ти ви стич кој схе ми, где ко лек тив у 
ли ку др жа ве упра вља нов цем пен зи о не ра ко ји су га упла ти ли у 
мла до сти као свој улог у еко ном ски си гур ну ста рост. По ка за ло се 
да си стем мо же да функ ци о ни ше ако је ста нов ни штво ре ла тив но 
мла до и ако бру то до ма ћи про из вод ду го роч но ра сте, та да се из 
до при но са ко ји пла ћа ју ге не ра ци је за по сле них мо гу фи нан си ра ти 
те ку ће пен зи је. Про блем је на стао ка да се од нос бро ја за по сле них 
и пен зи о не ра по гор шао у сми слу да све ма ње за по сле них фи нан си-
ра све ве ћи број пен зи о не ра.

Као ал тер на ти ва PAYGO си сте му све је ви ше у фо ку су при-
ват но пен зи о но оси гу ра ње. Ра ди се о си сте му аку му ла ци је ка пи та-
ла ко ји по чи ва на иде ји да би сред ства од на пла ће них до при но са 
тре ба ло да бу ду на рас по ла га њу за по сле ни ма, ко ји би та сред ства 
аку му ли ра ли и пре ко при ват ног  пен зи о ног фон да ин ве сти ра ли, да 
би у вре ме ка да од ла зе у пен зи ју има ли на рас по ла га њу сред ства 
ко ја су они са ми аку му ли ра ли и ко ја су уве ћа на за про фит ко ји је 
оства рен њи хо вим ин ве сти ра њем.

Пен зи о ну ре фор му на овом прин ци пу из вр шио је 80-их го-
ди на про шлог ве ка Чи ле. У Чи леу је раз ви је на иде ја при ват ног 
пен зи о ног си сте ма по ко ме сва ки за по сле ни има свој ин ди ви ду ал-
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ни ра чун на ко ји упла ћу је свој до при нос за пен зи ју. Ра чун се на ла-
зи у при ват ном пен зи о ном фон ду, ко јим упра вља про фе си о нал ни 
ме наџ мент. Упла ће ни но вац за по сле них за пен зи је се пла си ра на 
фи нан сиј ском тр жи шту, или на тр жи шту ка пи та ла и то ком вре ме-
на се уве ћа ва  за при нос ко ји се по сти же ње го вим ин ве сти ра њем 
на тр жи шту. Ка да за по сле ни од ла зи у пен зи ју из нос на ње го вом 
ра чу ну је ве ћи, на рав но под усло вом да је при ват ни пен зи о ни фонд 
уло же на сред ства успе шно ин ве сти рао. На кон смр ти оси гу ра ни ка, 
оста так на пен зи о ном ра чу ну је имо ви на ко јом рас по ла жу ње го ви 
на след ни ци.

Оба си сте ма, на рав но, има ју сво је пред но сти и не до стат ке. 
Ка да је у пи та њу PAYGO си стем, ње го ва  основ на пред ност огле да 
се у то ме што он шти ти пен зи о ни са на ли ца да њи хо ва уште ђе ви-
на за ста рост не про пад не због ван ред них окол но сти на тр жи шту, 
као што су ра то ви, ви со ка ин фла ци ја и сл. Овај си стем из бе га ва 
и ри зик од мо гућ но сти не у спе шног ин ве сти ра ња, што је нај ве ћа 
сла бост при ват них пен зи о них фон до ва. По ред то га као пред ност 
овог си сте ма  мо же се сма тра ти чи ње ни ца да ста нов ни штво ве ру је 
у овај си стем, сма тра ју ћи да др жа ва не ће до зво ли ти да они жи ве  у 
си ро ма штву кад оста ре. Ме ђу тим, и ове на о чи глед не спор не пред-
но сти у вре ме кри зе, као што је ова са да, по ста ју ве о ма не си гур не. 
Ако је др жа ва пре ко мер но за ду же на, а уз то има и ви сок бу џет ски 
де фи цит, та да ни PAYGO си стем ви ше ни је си гу ран, јер јед но став-
но не ста ју ма те ри јал ни ре сур си из ко јих би се мо гле ис пла ћи ва ти 
пен зи је.

Као ре зул тат ова квих окол но сти пен зи је у Ср би ји из го ди не 
у го ди ну ре ал но опа да ју, а си ро ма штво пен зи о не ра са до њег де ла 
ле стви це по ста је све ве ће. Но, глав на сла бост овог си сте ма је, као 
што смо већ кон ста то ва ли, ње го во ло ше функ ци о ни са ње ка да се 
број за по сле них у од но су на број пен зи о не ра сма њу је и ка да не по-
сто ји или је не до во љан раст бру то до ма ћег про из во да, као што је 
по след њих го ди на слу чај не са мо код нас не го и у ве ћи ни зе ма ља 
све та. Мањ ка вост овог си сте ма је и ње го ва за ви сност од по ли ти ке 
вла де. По што је PAYGO си стем због по ме ну тих про бле ма у стал-
ном и ра сту ћем де фи ци ту, ко ји се на ми ру је из бу џе та, ис пла та пен-
зи ја за ви си од од лу ка вла де. Ако вла да во ди по пу ли стич ку по ли ти-
ку и ис пла ћу је пен зи је ве ће не го што до зво ља ва ју ре ал ни ре сур си, 
та да се мо же угро зи ти фи нан сиј ска ста бил ност зе мље, иза зва ти 
ин фла ци ја и успо ри ти или чак за у ста ви ти при вред ни раст.

Сред ства пен зи о ног фон да у Ср би ји по кри ва ју је два око 50% 
пен зи ја, а пре о ста ли део се на ми ру је из бу џе та. У 2012. го ди ни 
из бу џе та је тран сфе ри са но за пен зи је око 270 ми ли јар ди ди на ра, 
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од но сно око 2,5 ми ли јар ди евра. Са мо шест го ди на ра ни је, 2006. 
го ди не ова из два ја ња из но си ла су око 50 ми ли јар ди ди на ра. Да кле, 
ма њак у пен зи о ном фон ду се убр за но уве ћа ва, а ти ме и по тре ба за 
тран сфе ри ма из бу џе та, ко ји је ина че у ве ли ком де фи ци ту и знат но 
је из над то ле рант ног ни воа од 3%. За ду же ност др жа ве је та ко ђе 
пре шла кри тич ну тач ку и са да је на ни воу од око 60% од БДП-а. 
Очи глед но да је фи нан сиј ска одр жи вост пен зи о ног си сте ма у Ср-
би ји угро же на, због че га је ну жна ње го ва ре фор ма.

Свет ска бан ка је 1994. го ди не у свом из ве шта ју под на сло-
вом „Спре ча ва ње кри зе ста рог до ба: по ли ти ка за шти те ста рих и 
про мо ви са ње раз во ја“, пре по ру чи ла као нај бо љи на чин да зе мље 
упра вља ју сво јим пен зи о ним тро шко ви ма да уве ду пен зи о ни си-
стем са три сту ба, где:

 – пр ви стуб пред ста вља све о бу хват но, оба ве зно и јав но 
пен зиј ско оси гу ра ње, за сно ва но на си сте му те ку ћег фи-
нан си ра ња;

 – дру ги стуб пред ста вља све о бу хват но и оба ве зно али при-
ват но пен зиј ско оси гу ра ње, за сно ва но на си сте му аку му-
ла ци је ка пи та ла. Ово оси гу ра ње ре а ли зо ва ло би се пре ко 
пен зи о них фон до ва ко ји су у при ват ној сво ји ни. Си стем 
би функ ци о ни сао та ко што би се део до при но са (онај ко ји 
не иде у др жав ни пен зи о ни фонд) упла ћи вао у при ват не 
фон до ве  ко ји би по том ин ве сти ра ли на фи нан сиј ском тр-
жи шту; и

 – тре ћи стуб пред ста вља до бро вољ но пен зиј ско оси гу ра ње, 
а за сни ва се на до бро вољ ним упла та ма пре ми ја оси гу ра-
ња би ло по сло да ва ца у ко рист сво јих за по сле них, би ло 
са мих за по сле них у при ват не пен зи о не фон до ве. Ово је 
вр ста до пун ског оси гу ра ња ко ја омо гу ћа ва по је дин ци ма 
да иза бе ру ка ко ће рас по ре ди ти сво је при хо де у то ку жи-
во та.

Ср би ја је од 2002. го ди на уве ла дво стуб ни пен зиј ски си стем 
(I и III стуб). По сто ји мо гућ ност за уво ђе ње и II сту ба, али је она за 
са да од ло же на због не по вољ них ма кро е ко ном ских усло ва.

Кључ ни про блем пен зи о не ре фор ме ко ја би под ра зу ме ва ла 
пре лаз са PAYGO си сте ма на си стем аку му ла ци је пу тем при ват них 
пен зи о них фо до ва је фи нан си ра ње пен зи ја у пре ла зном пе ри о ду. 
На и ме, ако би пре ла ском на но ви си стем са да шње ге не ра ци је за по-
сле них пре ста ле да упла ћу ју до при но се у др жав ни пен зи о ни фонд, 
то би ис пла та пен зи ја са да шњим пен зи о не ри ма би ла пот пу но угро-
же на. Са да за по сле ни не мо гу исто вре ме но упла ћи ва ти пре ми је за 
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сво је пен зи је и до при но се др жав ном пен зи о ном фон ду за ис пла ту 
те ку ћих пен зи ја. Очи глед но по треб ни су не ки по себ ни из во ри из 
ко јих би се фи нан си ра ле пен зи је са да шњих ге не ра ци ја пен зи о не-
ра, док би са да за по сле ни уз по моћ при ват них пен зи о них фон до ва 
са ми  фи нан си ра ли сво је пен зи је. 

Јед на од ме ра ко ја би мо гла до при не ти убла жа ва њу кри зе 
пен зи о ног си сте ма је и уки да ње зва нич не ста ро сне гра ни це  пен-
зи о ни са ња – као што су то на са ве зном ни воу ура ди ле САД, где 
ви ше од тре ћи не осо ба ста ри јих од 65 го ди на оста је на по слу или 
пре ла зи на дру ге по сло ве.  Ис тра жи ва ња по ка зу ју да пе де сет од сто 
Аме ри ка на ца оче ку ју да бу ду рад но ак тив ни и ка да бу ду за шли у 
се дам де се те го ди не жи во та. У Ја па ну се дам де сет осам од сто осо ба 
из ме ђу 55 и 59 го ди на ста ро сти из ја вљу ју да на ме ра ва ју да ра де и 
на кон од ла ска у пен зи ју.

Чи ње ни ца је да ста ри ји љу ди на кра ју под ле жу про це су ста-
ре ња, здра вље мно гих од њих би ва на ру ше но и по треб на им је по-
моћ. Ме ђу тим, из ме ђу уоби ча је ног од ла ска у пен зи ју и тог тре нут-
ка, ка да ста ри је осо бе гу бе пси хо фи зич ке спо соб но сти за рад, је 
пе ри од од у про се ку два де сет или ви ше го ди на. У ве ли ком де лу тог 
пе ри о да мно ги од њих су здра ви и ак тив ни.

Ен то ни Ги денс у сво јој књи зи „Евро па у гло бал ном до бу“, 
по себ но ис ти че да се при ро да ста ре ња ме ња и да ће те про ме не 
би ти све ве ће. Он по ста вља пи та ње: “За што би смо ста ри је љу де 
сма тра ли не спо соб ним за рад са мо за то што су до сти гли од ре ђе но 
жи вот но до ба? Нај но ви ја ис тра жи ва ња функ ци о ни са ња мо зга по-
ка зу ју да, у  стан дард ним усло ви ма ис хра не и на чи на жи во та, у до-
бу из ме ђу два де сет и се дам де сет го ди на ста ро сти до ла зи до ве о ма 
ма лог опа да ња ду хов не спо соб но сти... тра ди ци о нал но уве ре ње да 
мо жда не ће ли је од у ми ру са ста ре њем је по гре шно.“5)

По ред уки да ња зва нич не ста ро сне гра ни це пен зи о ни са ња, 
тре ба има ти у ви ду и пра во љу ди на рад у би ло ком до бу ста ро сти 
ако ис пу ња ва ју уоби ча је не усло ве струч но сти и мар љи во сти. Ако 
се рад не спо соб но сти, са гла сно по тре ба ма тр жи шта ра да, аде кват-
но не ва ло ри зу ју та да се ра си па огром ни ху ма ни ка пи тал, на стао 
ду го го ди шњим обра зо ва њем и ве ли ким рад ним ис ку ством. 

На кра ју тре ба ис та ћи да про ду же ње жи вот ног ве ка, ма да 
ства ра из ве сне про бле ме дру штву, као што су по тре ба за све ве ћим 
из два ја њи ма за пен зи је и за тро шко ве ле че ња и не гу ста рих осо ба, 
има не у по ре ди во ве ће бла го де ти. Про це њу је се6) да је со ци јал ни 

5)  Gidens. E. (2009). Evropauglobalnomdobu (Beograd: Clio).

6) Aaron, H. (2006). “Duži životni vek: blagodet ili teret“. Daedalus (Cambridge), god. 2006, 
Vol. 135, br. 1.
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до би так од про ду же ња жи вот ног ве ка  у пе ри о ду 1970-2000. јед нак 
укуп ном при вред ном ра сту у том пе ри о ду. Ефек ти при вред ног ра-
ста у по след ње три де це ни је про шлог ве ка су не спор но огром не, 
па и бла го де ти од про ду же ња жи вот ног ве ка су не са гле ди ве по себ-
но ако ве ћи на љу ди у ста ри јем до бу во ди ак тив ни жи вот.

* 
*   *

Ма да смо се у овом ра ду, у нај ве ћем де лу, фо ку си ра ли на 
про блем ре фор ме пен зи о ног си сте ма, као на је дан од нај ак ту ел-
ни јих иза зо ва ко је је до нео про цес ста ре ња по пу ла ци је, ве о ма зна-
чај ни су и дру ги еко ном ски аспек ти ста ре ња ста нов ни штва ко ји ће 
има ти ве ли ки ути цај на еко ном ска кре та ња, па и на ду го роч ни еко-
ном ски раз вој. Ста ре ње ста нов ни штва иза зи ва да ле ко се жне струк-
тур не про ме не у при вре ди ко је се пр вен стве но огле да ју у сма ње-
њу по ну де рад не сна ге, то јест у из ме ни од но са основ них фак то ра 
про из вод ње: ра да и ка пи та ла. Све ма ња по ну да рад не сна ге због 
опа да ња сто пе фер ти ли те та по ску пе ће рад као је дан од основ них 
фак то ра про из вод ње, што ће под ста ћи ка пи тал, као дру ги кључ ни 
фак тор, да се пла си ра у де лат но сти ка пи тал но ин тен зив не, то јест 
у де лат но сти ко је ма ње ан га жу ју жи ви рад.

По што се број ста рих ли ца стал но по ве ћа ва то ће иза зва ти и 
про ме не у струк ту ри тра жње на тр жи шту ро ба и услу га, јер се по-
тре бе ста рих ли ца бит но раз ли ку ју од по тре ба мла дих. Про ме не у 
тра жњи ро ба и услу га ну жно ће про у зро ко ва ти и про ме не у струк-
ту ри по ну де ко ја се мо ра при ла го ди ти тра жњи. Све ове струк тур-
не про ме не ко је иза зи ва ста ре ње по пу ла ци је су ве о ма зна чај не за 
еко ном ски раз вој. Све оне при вре де ко је се њи ма бла го вре ме но не 
при ла го де по ста ће не кон ку рент не на све отво ре ни јем свет ском тр-
жи шту.

Но, на кра ју тре ба по себ но ис та ћи да еко ном ски ефек ти ста-
ре ња ста нов ни штва ни су са мо не га тив ни, већ и да има исто та ко 
зна чај них по зи тив них ути ца ја. Као што смо прет ход но кон ста то ва-
ли, по сто је про це не да је со ци јал ни до би так од про ду же ња жи вот-
ног ве ка у пе ри о ду 1970-2000. јед нак укуп ном при вред ном ра сту у 
том пе ри о ду. Рад ни по тен ци јал ста ри јих осо ба, с об зи ром на на го-
ми ла ни ху ма ни ка пи тал, ко ји се ство рио од зна ња сте че ног од го ва-
ра ју ћим обра зо ва њем и од ве шти на ко је им је до не ло ду го го ди шње 
рад но ис ку ство, мо же би ти од ве ли ке ко ри сти за еко ном ски раз-
вој уко ли ко дру штво на ђе аде ква тан на чин да овај зна ча јан ре сурс 
укљу чи у еко ном ске то ко ве.
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Да кле, еко ном ски ефек ти ста ре ња ста нов ни штва су и по-
зи тив ни и не га тив ни. На на ма је да не га тив не пре ва зи ђе мо, би ло 
пен зи о ном ре фор мом би ло дру гим ме ра ма, као и да бла го де ти ко је 
до но си про ду же так оче ки ва ног жи вот ног ве ка, ра ци о нал но ис ко-
ри сти мо. 
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ECONOMICEFFECTSOFAGINGPOPULATION

Summary
This pa per analyzes the ma jor de mo grap hic chan ges in our co un-

try and the world, which are pri ma rily re flec ted in the per ma nent aging 
po pu la tion. Aging po pu la tion is a glo bal trend, pre sent in de ve lo ped co-
un tri es and aro und the world. In de ve lo ped co un tri es, the age struc tu re 
is much less fa vo ra ble than in de ve lo ping co un tri es, which can still be 
con si de red as “young” po pu la ti ons. It is ex pec ted that the se trends will 
in ten sify in the first half of this cen tury. The pro por tion of the wor king 
po pu la tion in in du stri a li zed co un tri es sho uld be aro und 68% in 2050, 
and it was aro und 84% in 1950. This trend has the sa me pat tern in de ve-
lo ping co un tri es, alt ho ugh the age ra tio bet we en young and old po pu la-
tion is much mo re fa vo ra ble. The pro por tion of the wor king po pu la tion 
in the se co un tri es is ex pec ted to be aro und 82% com pa red to the to tal 
adult po pu la tion, whi le it was aro und 92% in 1950. 

Eco no mic aspects of the aging po pu la tion are espe ci ally con si-
de red. Due to the de te ri o ra ting ra tio of the num ber of tho se who work 
to tho se who re ce i ve pen si ons, the re is prac ti cally the col lap se of the 
pen sion system. The un fa vo ra ble de mo grap hic trends in Ser bia will re-
du ce the wor king po ten tial of ne arly 8% in this de ca de, which will ha ve 
a ne ga ti ve im pact on the fun cti o ning of the la bor mar ket and the em-
ployment po ten tial for fu tu re growth. Po ten tial and ava i la ble hu man ca-
pi tal will dec re a se, whi le the aging po pu la tion will in cre a se the al ready 
enor mo us pres su re on the so cial se cu rity system, espe ci ally on pen si ons 
and he alth ca re.

In the pa per the aut hor po int out not only the pro blems of the 
cur rent pen sion system, but al so the pos si bi lity of over co ming the eco-
no mic pro blems ca u sed by the aging po pu la tion, ma inly thro ugh ne-
ces sary pen sion re form, as well as con si de ring the pos si bi li ti es for the 
abo li tion of the of fi cial re ti re ment age, as well as U.S. aut ho ri ti es ha ve 
do ne at the fe de ral le vel, whe re mo re than a third of pe o ple over 65 
years re ma i ned at work or tran sfer red to ot her du ti es. Re se ar ches show 
that 50% of Ame ri cans ex pect to be ac ti ve and work when they re ach 
se venty years of age. In Ja pan, 78% of 55-59 year-olds say they plan to 
work af ter re ti re ment.

In this pa per the aut hor po ints out ot her eco no mic aspects of ag-
ing po pu la tion, such as far-re ac hing struc tu ral chan ges in the eco nomy 
which are pri ma rily re flec ted in the re duc tion of the la bor for ce, that is, 
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in chan ging ca pi tal/la bor ra tio as the ba sic fac tors of pro duc tion. The 
shift of the la bor supply due to dec li ning fer ti lity ra tes will in cre a se 
the pri ce of la bor, which will en co u ra ge ca pi tal to be pla ced in a ca-
pi tal-in ten si ve ac ti vity, that is, the ac ti vi ti es with less li ving la bor. As 
the num ber of el derly pe o ple is con stantly in cre a sing, this will ca u se a 
chan ge in the struc tu re of de mand in the mar ket for go ods and ser vi ces 
be ca u se the ir ne eds sub stan ti ally dif fer from the ne eds of young pe o ple. 
Chan ges in the struc tu re of de mand for go ods and ser vi ces will ne ces-
sa rily ca u se a chan ge in the struc tu res of supply, which must be adap ted 
to de mand. All the se struc tu ral chan ges ca u sed by the aging po pu la tion 
are very im por tant for eco no mic de ve lop ment.

At the end of the pa per the aut hor po ints out that the eco no mic 
ef fects of aging po pu la tion are not only ne ga ti ve, but the re are al so sig-
ni fi cant po si ti ve im pacts. The re are esti ma tes that the so cial ga ins from 
lon ger li fe ex pec tancy in the pe riod from 1970 to 2000 are equ al to the 
ove rall eco no mic growth in this pe riod. Wor king po ten tial of ol der pe-
o ple can be of gre at be ne fit to eco no mic de ve lop ment due to the ac cu-
mu la ted hu man ca pi tal which they pos sess if the so ci ety finds a su i ta ble 
way to in cor po ra te it in to the eco no mic ma in stre am.
Key words: po pu la tion, pen sion system, “pay as you go” system, pen sion 

fund, hu man ca pi tal. 

* Овај рад је примљен 11. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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ME DIA AD DIC TION BY UNI VER SAL IN DI CA TORS 

Summary
With ex plo si on of tec hno lo gi cal in no va tion, pe o ple tend to de ve-

lop an ad dic tion to new me dia such as mo bi le de vi ces, com pu ters, and 
ga ming con so les. This study ex pands the pre vi o us re se arch by ad dres-
sing the ove rall (new and old) me dia ad dic tion in Ser bia by using eight 
uni ver sal in di ca tors. The study fo und that 88% of par ti ci pants are the 
po ten tial me dia ad dicts whi le only 7.6% of them show the signs of the 
ex tre me me dia ad dic tion. As it is very sig ni fi cant to know and un der-
stand the me dia ad dic tion in our so ci ety, the me dia ad dic tion re se arch 
sho uld be stan dar di zed and con ti nu o us.
Keywords: me dia ove ru se, me dia ac cess, so cial net work, esca ping me dia. 

1. IN TRO DUC TION

With ex plo si on of tec hno lo gi cal in no va tion, pe o ple tend to in cre-
a se ti me using new me dia such as mo bi le de vi ces, com pu ters, and ga-
ming con so les. In cre a sing du ra tion of new me dia use in di ca tes im por-
tan ce of re se arch di rec ted to wards so cial ef fects of ad dic tion to me dia. 

The ad dic tion is de fi ned in Ga le Encyclo pe dia of Me di ci ne 
(Olen dorff et al., 1999) as “a de pen den ce, on a be ha vi or or sub stan ce 
(emp ha sis ad ded) that a per son is po wer less to stop.” The in ter net ad-
dic tion is cha rac te ri zed by Young (1996) and Sha pi ra et al. (2003) as 
be ha vi o ral im pul se-con trol di sor der, which do es not in vol ve an in to xi-
cant. The In ter net de pen dents in Lin and Tsai (2002) ad mit ted to le ran ce 
syndro mes. They al so sho wed wit hdra wal symptoms, and easily lost 
track of ti me. They ad mit ted how the In ter net ne ga ti vely im pacts the ir 
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li ves, such as in school, he alth, and pa ren tal re la ti ons. Kan dell (1998)  
cha rac te ri zes the In ter net ad dic tion by un ple a sant fe e lings (e.g., an xi ety, 
de pres sion, emp ti ness) when of fli ne, an in cre a sing to le ran ce to the ef-
fects of be ing on li ne, and de nial of the pro ble ma tic be ha vi ors. 

Gro un ded by the se fra me works, this study ex pands the pre vi o-
us re se arch by ad dres sing the ove rall me dia ad dic tion in Ser bia? The 
study of fers a so li tary sur vey for re se arch of ad dic tion to both old and 
new me dia. 

2. LI TE RA TU RE RE VI EW

2.1 In di ca tors for an ad dic tion di ag no stic qu e sti on na i re

Dif fe rent in di ca tors are used in the ad dic tion di ag no stic qu e sti on-
na i res. For in stan ce, to as sess par ti ci pants’ In ter net ad dic tion Ko et al. 
(2009) use ni ne in di ca tors. Tho se in clu de pre oc cu pa tion, un con trol led 
im pul se, usa ge mo re than in ten ded, to le ran ce, wit hdra wal, im pa ir ment 
of con trol, ex ces si ve ti me and ef fort spent on the In ter net, im pa ir ment 
of de ci sion-ma king abi lity, and im pa i red fun ction ba sed on a di ag no stic 
in ter vi ew. On the ot her si de, in the ir re se arch on ga me ad dic tion, Lem-
mens et al. (2009) use se ven in di ca tors in clu ding sa li en ce, to le ran ce, 
mood mo di fi ca tion, re lap se, wit hdra wal, con flict, and pro blems. In his 
re se arch on mo bi le pho ne ad dic tion Chen (2004) con si ders fi ve ope ra-
ti o nal mo bi le pho ne ad dic tion in di ca tors in clu ding pre oc cu pa tion, to le-
ran ce, wit hdra wal, li fe con se qu en ces, and esca pism.

Many me dia re se ar chers con sult the pat ho lo gi cal gam bling in-
di ca tors from the Di ag no stic and Sta ti sti cal Ma nual of Men tal Di sor-
ders (DSM) of Ame ri can Psychi a tric As so ci a tion (1995) to esta blish 
in di ca tors for the ir ad dic tion di ag no stic qu e sti on na i res (see Ta ble 1). 
The pat ho lo gi cal gam bling in di ca tors from the DSM are ob jec ti ve (the 
ti me spent-pro lon ged use) and su bjec ti ve (over con sump tion, cut use,  
sub sti tu tion, wit hdra wal, con ti nued use, and to le ran ce). Young (1996) 
con sults the DSM to esta blish in di ca tors for an di ag no stic qu e sti on na i re 
on in ter net ad dic tion by using eight in di ca tors. For te le vi sion ad dic tion, 
Hor vath (2004) re cog ni zes from the DSM se ven in di ca tors of ad dic tion 
in clu ding to le ran ce, wit hdra wal, unin ten ded use, cut ting down on play-
ing ti me, ti me spent playing, dis pla ce ment, and con ti nued use. To esta-
blish the di ag no sis in di ca tors for te le vi sion de pen den ce, Ku bey (1996) 
finds fi ve of se ven di ag no stic in di ca tors from the DSM ap pli ca ble to 
this me di um. He con si ders the to le ran ce and the con ti nued use to be 
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less ap pli ca ble to te le vi sion ad dic tion. For the In ter net ad dic tion, Chen 
(1998) uses fo ur-de gree sca les en com pas sing ni ne in di ca tors.

In this re se arch, ex cept the ob jec ti ve in di ca tor (the ti me spent 
using me dia), the se ven ten-de gree sca les are of fe red as an swers to the 
sa me num ber of in di ca tor qu e sti ons. They fall in to the fi ve pat ho lo gi-
cal gam bling in di ca tors (over con sump tion, cut me dia use, sub sti tu tion, 
wit hdra wal, and con ti nued use) de scri bed in the DSM (see Ta ble 1). 
The se in di ca tors are adap ted to me dia. Alt ho ugh be ing a be ha vi o ral ad-
dic tion, li ke the pat ho lo gi cal gam bling, the me dia de pen den ce is rat her 
dif fe rent. Lo gi cally, the in di ca tors for the pat ho lo gi cal gam bling are 
ta ken as a star ting po int to cu sto mi ze the stan dards for the de tec tion of 
me dia ad dic tion. 

Ta ble 1. Types of in di ca tors used in pre vi o us and cur rent re se arch

Pat ho lo gical 
Gam bling 

Ku bey,  
1996

Young, 
1996

Chen, 
1998 

Hor vath, 
2004 

This 
re se arch 

in di ca tors from  DSM (TV) (In ter-
net) (Ga mes) (TV ga-

mes)
(All 

me dia)
Pro lon ged use Yes Yes Yes(2)* Yes Yes
Over-con sump tion Yes Yes Yes(2)* Yes Yes
Cut use Yes Yes(2)* Yes Yes Yes(2)*
Sub sti tu tion Yes Yes Yes Yes Yes
Wit hdra wal Yes No Yes Yes Yes
Con ti nued use No Yes Yes Yes Yes(2)*
To le ran ce No Yes(2)* Yes Yes No
Num ber of in di ca tors

5 9 8 7 8
* Va lu es in brac kets are gi ven if two or mo re in di ca tors are used to me a su re the sa me in di ca tors 

from the DSM.

The only in di ca tor no ted in the list of pat ho lo gi cal gam bling in-
di ca tors from the DSM, which is not seen as ade qu a te for this re se arch 
(see Ta ble 1) is to le ran ce. If ap plied, the to le ran ce is a need for mar-
kedly in cre a sed amo unts of the me dia to ac hi e ve in to xi ca ti on or de si red 
ef fect. Need to in cre a se ti me of use to get the sa me sa tis fac tion co uld be 
ap pli ca ble in ca se of ga ming. It do es not re la te ho we ver to most of the 
me dia. Ku bey (1996) do es not con si der it ap pli ca ble to TV use. On the 
ot her hand, Young (1996) exa mi nes In ter net ad dic tion by two qu e sti ons 
which re la te to this in di ca tor. 
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2.3 Pro ce du res to in den tify ad dicts

Re gar ding su bjec ti ve in di ca tors re la ted to ad dic tion, three pro-
ce du res are iden ti fied in li te ra tu re. First, a self-iden ti fi ca tion of me dia 
ad dicts used by McIlw ra ith (1998)  me ans that the par ti ci pants re cog-
ni ze them sel ves as in di vi du als who ove ru se me dia. Ku bey (2000) ci tes 
re sults of Gal lup & New port (1990) polls from 1992 and 1999. They 
find two out of fi ve adult re spon dents and se ven out of 10 te e na gers say 
they spent too much ti me watching TV. Ot her sur veys ha ve con si stently 
shown that ro ughly 10 per cent of adults call them sel ves TV ad dicts. It 
can be no ted that the self-iden ti fi ca tion of me dia ad dicts may fail to de-
li ver the ac cu ra te re sults,

Se cond, Young (1996) uses eight “Yes” or “No” qu e sti ons to re-
cog ni ze the me dia ad dicts among tho se who an swer “Yes” to at le ast 
fi ve of them. 

Third, the re are va ri o us exam ples of sca les, each with fo ur or fi-
ve de gre es. Ko et al.(2009) use the sca le fo ur-de gree In ter net ad dic tion 
sca le. Se ven of ni ne in di ca tors are eno ugh to dec la re so me o ne as an 
ad dict. Lem mens et al.(2009) use the 21 items sca le to me a su re each of 
se ven in di ca tors sig ni fi cant for ga me ad dic tion. For te le vi sion ad dic tion 
for each in di ca tor, Hor vath (2004) uses a sca le, with fi ve items as so-
ci a ted with it, re sul ting in a 35-item, each with fi ve-de gre es. It can be 
no ted that the ad dic tion sca les con ta i ning up to 35 items are too de ta i led 
and may be com pli ca ted to the re se arch par ti ci pants.

Ba sed on the facts abo ve, it is de ci ded to dec re a se the num ber of 
items of fe red in the pre vi o us re se arch in qu i ri es, ke e ping the qu e sti ons 
com pact and easy to an swer. Then, the ten-de gree sca les are of fe red. 
The in cre a se in the num ber of de gre es used in the sca les is to ob tain the 
de ta i led re sults wit ho ut ad dres sing too many qu e sti ons to the re se arch 
par ti ci pants.

3. MET HO DO LOGY

This re se arch uses new met ho do logy to eva la u te the ove rall me-
dia ad dic tion in Ser bia in 2011. The re a son for this is an in ten tion not 
to exa mi ne ad dic tion to any me di um in par ti cu lar, but to exa mi ne all of 
them. 

3.1 Sur vey

In ve sti ga ti ons of the me dia ad dic tion we re con duc ted by Po si ti-
ve Cen ter for Di gi tal Me dia and Fa culty for Cul tu re and Me dia. The se 
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in ve sti ga ti ons we re do ne on a mul ti sta ge ran dom sam ple of 2208 par-
ti ci pants. This sam ple was re pre sen ta ti ve for Ser bian po pu la tion ol der 
than 15 years of age. The re se arch par ti ci pants we re in ter vi e wed from 
Ja nu ary to May of 2011. The in ter vi e wing met hod is de ployed by stu-
dents of The Fa culty for Cul tu re and Me dia. They had an as sig nment 
to in ter vi ew the wi der pu blic as a part of the ir Me dia Analytics co ur se. 
Co or di na tors of the co ur se re ce i ved 2505 in puts from stu dents. Af ter 
ini tial fil te ring, the 2208 in puts we re con si de red va lid.

Ta ble 2: The su bjec ti ve in di ca tor qu e sti ons used in the sur vey

# Subjective indicator questions in this survey
Cor re sponds 
to indicator 
from DSM

I2 Do you feel that you use me dia too much? Over-con-
sump tion

I3 “How of ten do you feel you are una ble to re sist me-
dia use (de spi te you want to do so met hing el se)? Cut use

I4
“How of ten do you feel you want to get rid of 
your so cial net work pro fi le (for exam ple, Fa-
ce bo ok) be ca u se you can not re sist using it?

Cut use

I5 “How of ten do you use me dia to for get pro blems? Sub sti tu tion

I6
“How wo uld you feel if you fo und your self at so me 
pla ce wit ho ut any me dia and if you had to stay the re 
for so me ti me? Wo uld this si tu a tion ma ke you feel 
bo red and empty or wo uld you feel fre e dom and joy?

Wit hdra wal

I7 How of ten do you need to go to a pla-
ce wit ho ut me dia ac cess to work

Con ti-
nued use

I8
How of ten do you feel that news abo ut cri-
mes, di sa sters and di se a ses ma ke you sca-
red or ne ga ti vely af fect your mood?

Con ti-
nued use

3.2 Ap plied in di ca tors to me dia

When ma king the re se arch in di ca tors, the du ra tion of me dia use 
is con si de red as an ob jec ti ve in di ca tor, and the ad dic tion re la ted qu e sti-
ons are con si de red as su bjec ti ve in di ca tors (Ta ble 2).

1-Du ra tion of Me dia Use: The pre vi o us re se arch did not con si der 
the du ra tion of me dia use as an in di ca tor for the am mo unt of ad dic tion. 
The du ra tion of me dia use me ans the pro lon ged use, i.e., a gre at deal of 
ti me is spent in ac ti vi ti es ne ces sary to ob tain the me dia, use the me dia, 
or re co ver from its ef fects. It is very hard to know how much ti me one 
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ne eds to use me dia, to call this ac ti vity as an ad dic tion, be ca u se this 
in di ca tor may ha ve dif fe rent va lue for each per son. So me in di vi du als 
ex ces si vely use me dia at the ir work, to earn mo ney, thus con tri bu ting 
to the ir daily re a li ti es. Thus, it is not pos si ble to call them ad dicts. The 
dif fe ren ce bet we en tho se in di vi du als who are ad dic ted and ot hers who 
are not is in an ef fect of me dia use to the se per son li ves. The me dia use 
be co mes a pro blem when it is dysfun cti o nal to the daily re a lity of any 
per son by be co ming a sub sti tu tion for his or her ne eds or de si res. 

The pre vi o us re se arch do es not gi ve any exact me a su re of pat ho-
lo gi cal me dia use in terms of du ra tion. In the ca se of In ter net ad dic tion, 
Young (1996) cla ims that the ad dicts use In ter net in ave ra ge du ring 
38 ho urs per we ek. Lin & Tsai (2002) ar gue that an ad dic ti ve In ter net 
use lasts 18 ho urs we ekly. In the ca se of ga me ad dic tion, the re are al so 
we ekly me a su res from 19 ho urs by Chen (1998) to 25 ho urs by Chou 
and Hsi ao (2000). Ho we ver, Ker shaw (2005) ci tes se ve ral co un se lors 
saying that ti me spent on the com pu ter was not im por tant in di ag no sing 
an ad dic tion to the In ter net. On the si de of TV use, Sig no ri el li (1986) 
wri tes that a he avy vi e wing usu ally lasts 28 ho urs per we ek. IP (IP Ger-
many, 2005) sta tes that, on ave ra ge, pe o ple in Euro pe spend 26.4 ho urs 
watching TV per we ek, whi le in the Uni ted Sta tes up to 34.6 ho urs per 
we ek. Ku bey and Csiks zent mi halyi (1990) find that the typi cal U.S. 
child or adult watches te le vi sion for 14-21 ho urs per we ek. 

Alt ho ugh the strict li mit is not known, the ti me spent in me dia 
use can be the ob jec ti ve in di ca tor of the ad dic ti ve be ha vi or. That is why, 
in this re se arch, the me dia use is ta ken as an ob jec ti ve in di ca tor of the 
pro lon ged use, which is no ted in the list of the pat ho lo gi cal gam bling 
in di ca tors from the DSM.

2-Over con sump tion: As an in di ca tor for over con sump tion, the 
re se arch par ti ci pants are asked if they feel they use me dia too much. 
The par ti ci pants who an swe red that they ove ru se me dia are con si de red 
to show the signs of me dia ad dic tion. The over con sump tion me ans that 
the re se arch par ti ci pants might ha ve a fe e ling that ot her ac ti vi ti es may 
be mo re use ful for them.  The fact that one fe els the me dia ove ru se may 
in di ca te that he or she is not happy with the ove rall ma na ge ment of 
ti me. It do es not mean ne ces sa rily that per son can not re sist the me dia 
use, be ca u se of bo re dom or in stead of do ing so met hing el se.

3-At tempts to cut down the me dia use (una ble to re sist): At tempts 
to cut down use me ans the re is a per si stent de si re or un suc cessful ef-
forts to cut down or con trol me dia use. This is re flec ted in the in di ca tors 
“how of ten do you feel you are una ble to re sist the me dia use (de spi te 
you want to do so met hing el se)”. At this po int in the re se arch, the me-
dia use starts ne ga ti vely to in ter fe re with the par ti ci pant’s di rect re a lity, 
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which is the main pre ro ga ti ve for ad dic tion. The per son may want to do 
so met hing el se, but the me dia use se ems so ir re si sti ble that one must 
in dul ge in the in di rect re a lity. 

4-At tempts to cut down the me dia use (feel to get rid of so cial net-
work pro fi le): The at tempts to cut down the me dia use are al so re flec ted 
in the in di ca tors “how of ten do you feel you want to get rid of your so-
cial net work pro fi le (for exam ple, Fa ce bo ok) be ca u se you can not re sist 
using it?” A de ci sion to get rid of per so nal so cial net work pro fi le may 
be con si de red as an ex tre me ad dic tion, be ca u se it me ans era sing the 
who le on li ne li fe of a per son.

5-Sub sti tu tion: Sub sti tu tion me ans im por tant so cial, oc cu pa ti o-
nal, or rec re a ti o nal ac ti vi ti es are gi ven up or re du ced be ca u se of me dia 
use. The sub sti tu tion in di ca tor is at ta i ned by asking the re se arch par ti-
ci pants “how of ten they use me dia to for get pro blems”. This qu e sti on 
has ne ver been used in the pre vi o us re se arch in qu i ri es to iden tify the 
me dia ad dic tion. The sub sti tu tion in di ca tes that the me dia use se ri o usly 
in ter fe res with per so nal li fe, which is at the co re of di ag no sing me dia 
ad dic tion. Ho we ver, the ne glec ting of im por tant so cial, fa mily and oc-
cu pa ti o nal events may al so oc cur be ca u se of pro blems from per so nal 
li fe. The in di ca tor is re la tes to a real li fe si tu a tion, thus pro vi ding good 
un der stan ding of it by PMA. At the le vel of se ri o u sness, con cer ning 
ad dic tion in di ca ted, this in di ca tor is even hig her than in the pre vi o us 
qu e sti on. If one ove ru ses me dia or can not re sist using them, then the re 
is an in di ca tion so met hing might be wrong. If one uses me dia to for get 
pro blems, this is a cle ar in di ca tor of sub sti tu tion. 

6-Wit hdra wal: Wit hdra wal me ans ma la dap ti ve be ha vi o ral chan-
ge when left wit ho ut the me dia. The wit hdra wal in di ca tor is ob ta i ned by 
asking re se arch par ti ci pants “how wo uld you feel if you fo und your self 
at so me pla ce wit ho ut any me dia and if you had to stay the re for so me 
ti me? Wo uld this si tu a tion ma ke you feel bo red and empty or wo uld 
you feel fre e dom and joy?” Wit hdra wal is com mon as nu me ro us me dia 
users got used to me dia. They can not think of li fe wit ho ut me dia be ca u-
se, as anec do tal re ports cla im, they wo uld feel al most li ke so me part of 
the ir body was mis sing. Alt ho ugh this qu e sti on do es not in di ca te se ri o-
us pro blem in terms of me dia use, as a thre at to daily re a lity, it spe aks 
abo ut ge ne ral in flu en ce of me dia.

7-Con ti nued Use (work in so me pla ce wit ho ut me dia ac cess): 
Con ti nued use me ans that the me dia use is con ti nued de spi te know led-
ge of ha ving a per si stent or re cur rent physi cal or psycho lo gi cal pro blem 
that is li kely ca u sed or exa cer ba ted by the me dia.  The con ti nued use 
in di ca tor is re flec ted by the qu e sti on-ini ca tor: “how of ten do you feel 
you need to go to so me pla ce wit ho ut me dia ac cess (for exam ple wit-
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ho ut TV & In ter net) in or der to work”. This is ba sed on as sump tion 
that per son is know led ge a ble that me dia dis rupt his or her li fe. Be ing 
ap plied from gam bling ad dic tion to me dia, the in di ca tor hig hlights the 
dis rup tion that one con cerns be ing una ble to work whi le ha ving me dia 
ne arby. This is pu rely prac ti cal dis rup tion by me dia use. Thus, it wo uld 
be easy to re cog ni ze a dec re a se in pro duc ti vity as a con se qu en ce of me-
dia use. This in di ca tor re pre sents the hig hest le vel ad dic tion for PMAs 
who se lec ted it. It de mon stra tes in most di rect way how me dia use in-
ter fe res with daily re a li ti es of PMA.

8 - Con ti nued Use (Ne ga ti ve news af fects per son’s mood): This 
con ti nued use in di ca tor is al so exa mi ned by the qu e sti on in di ca tor “how 
of ten do you feel that news abo ut cri mes, di sa sters and di se a ses ma ke 
you sca red or ne ga ti vely af fect your mood?” This in di ca tor hig hlights 
fe e ling of me dia users when fa ced with do mi nant ne ga ti ve news in to-
day’s me dia. The fe e lings of fe ar may po int to con nec tion bet we en me-
dia con tent and ad dic tion from me dia. This in di ca tor is highly spe ci fic, 
as it de scri bes everyday si tu a tion for most of me dia users. This in di ca-
tor al so sug gests that per son still uses me dia, alt ho ugh he or she fe ars 
or feel ne ga ti ve mood swings. Se ve rity of this cla im in re spect to me dia 
ad dic tion le vel is high. By ne ga ti vely af fec ting mood of the ir users of-
ten, me dia di scon nect pe o ple from the ir daily re a li ti es.  This qu e sti on 
has ne ver been used to de tect me dia ad dic tion.

3.3 Pro ce du re

Fil te ring Re se arch Par ti ci pants: The du ra tion of me dia use is 
cal cu la ted for each of fo ur me dia (In ter net, te le vi sion, ra dio, and print), 
to fil ter the re se arch par ti ci pants who do not prac ti ce ex ces si ve and po-
ten ti ally ad dic ti ve use. Only tho se re se arch par ti ci pants who use any of 
fo ur no ted me dia in the top 40%, abo ve the ave ra ge of ti me are put in 
the gro up of the po ten tial me dia ad dicts (PMA) in di ca ting a pro lon ged 
use. In the top 40%, the re are 1942 (88%) of 2208 re se arch par ti ci pants. 
Tho se who use In ter net du ring to tal 15 mi nu tes or mo re daily are put 
in the gro up of PMA. This du ra tion of In ter net use can be di scus sed as 
not cre di ble as so me of this may be re qu i red by jobs or school rat her 
than be ing the cho i ce of the user (ho we ver, this is spe ci ally chec ked 
and fo und that the use of In ter net by jobs or school is ra re in Ser bia 
and bet we en par ti ci pants).  The re se arch par ti ci pants who use te le vi sion 
du ring equ al or lon ger than 120 mi nu tes daily are put in the gro up of 
PMA. The in di vi du als who use ra dio du ring to tal 20 mi nu tes or mo re 
per day are pla ced in the gro up of PMA. This al so may be di scus sed as 
not cre di ble as ra dio is of ten used as a bac kgro und me di um; ho we ver 
the se ca ses are not ta ken in to ac co unt du ring the sur vey analyses. The 
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sa me go es for tho se who use print me dia du ring to tal 25 mi nu tes or mo-
re per day. PMAs are ta ken out for furt her fil te ring with the su bjec ti ve 
ad dic tion in di ca tors.

Furt her pro ces sing of PMAs is do ne by using the su bjec ti ve me-
dia ad dic tion in di ca tors. The se in di ca tors re pre sent se ven qu e sti ons, 
each an swe red by ten-de gree sca le. Only par ti ci pants who an swer by 
se lec ting par ti cu lar ex tre me on the se in di ca tors are ac co un ted as ha ving 
signs of the me dia ad dic tion. 

4. RE SULTS & DI SCUS SION

4.1 Sur vey re spon ses to par ti cu lar qu e sti ons

When asked if they feel a me dia ove ru se, 24% of PMA agree 
with this (Fi gu re 1). Fi gu re 2 shows that 26.1% of PMA fail to re sist 
me dia use most of the ti me. It is fo und (Fi gu re 3) that just 22.4% of 
PMA fre qu ently feel the need to clo se the ir so cial net work pro fi le be ca-
u se they can not re sist using it. When asked abo ut using me dia to for get 
pro blems 31.9% of PMA an swe red they did this of ten (see Fi gu re 4). 
Fi gu re 5 shows that 37.2% of PMA wo uld feel bo red and empty if left 
wit ho ut ac cess to any me dia. In Fi gu re 6, 31% of PMA feel of ten that 
they need to se arch for a pla ce wit ho ut me dia ac cess to work. 54.6 % of 
PMA feel that ne ga ti ve me dia con tent af fect him all the ti me (see Fi gu-
re7). High per cen ta ge of po si ti ve an swers to this fi nal qu e sti on in di ca-
tes the re might be con nec tion bet we en le vel of me dia re a lity (be ca u se 
of do mi nant ne ga ti ve news) and amo unt of me dia ad dic tion.

4.2 Me dia ad dic tion

As no ted be fo re, the du ra tion of use is ta ken as an ob jec ti ve in di-
ca tor to de ter mi ne the me dia ad dic tion (the pro lon ged use in the DSM). 
Whi le do ing that, a strict bor der bet we en po ten ti ally ad dic ti ve and nor-
mal use is not de ter mi ned. That wo uld be be ca u se, the re sults from the 
pre vi o us re se arch in qu i ri es show an in cre a se in the du ra tion of me dia 
use with ad dicts of dif fe rent kind, but the se va lu es vary. 
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Fi gu re 1 Sur vey an swers to qu-
e sti on I2 “Do you feel that 
you use me dia too much?”

Fi gu re 2 Per cents of an swers 
to the sur vey qu e sti on I3 “How 
of ten do you feel you are una-
ble to re sist me dia use (…)?”

59.5

18.1
22.4

I do not feel this 
most of the time

Something in 
between

I feel this from 
time to time

46.4

21.7

31.9

Rarely Something in between Often

Fi gu re 3 Per cents of an swers to 
sur vey qu e sti on I4 “How of ten 
do you feel you want to get rid of 
your so cial net work pro fi le…?”

Fi gu re 4 Per cents of an swers to 
sur vey qu e sti on I5 “How of ten do 
you use me dia to for get pro blems?”

52.6

23.4 24.0

Do not overuse 
media

Something in 
between

Overuse media

26.1 26.5

47.4

I fail to resist 
media use most of 

the time

Something in 
between

I manage to resist 
media use most of 

the time
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17.4

68.1

14.5

I would maximally 
enjoy new situation

Something in 
between

I would feel very 
bored

46.0

23.9
30.1

Mainly I do not 
feel this

Something in 
between

I feel this often

Fi gu re 5 Per cents of an swers to 
sur vey qu e sti on I6 “How wo uld 
you feel if you fo und your self at 
so me pla ce wit ho ut any me dia? ...”

Fi gu re 6 Per cents of sur vey an-
swers to qu e sti on “How of ten do 
you need to go to a pla ce wit-
ho ut me dia ac cess to work?”

23.8
21.6

54.6

I do not feel this often Something in between I feel this often

Fi gu re 7 Per cents of sur vey an-
swers to qu e sti on “How of ten do 
you feel that news abo ut cri mes, 
… ne ga ti vely af fect your mood?”

Fi gu re 8 Me dia ad dic-
tion in Ser bia 2011.

Af ter this, it is re cog ni zed that 67.9% of re se arch par ti ci pants 
ha ve so me signs of me dia ad dic tion (Fi gu re 8), as they fall in to one 
or mo re in di ca tors, whi le 20% of them grasp 0 in di ca tors. To get “fi ne 
re sults”, re se arch par ti ci pants are sor ted out de pen ding on the num ber 
of me dia ad dic tion in di ca tors they fall in to. Thus, the lo west le vel of 
ad dic tion is re cog ni zed with 27.7% of po pu la tion. In di vi du als with two 
in di ca tors (21.0%) still show low le vel of ad dic tion to wards me dia. The 
mid dle le vel of me dia ad dic tion is ma ni fe sted by 11.7% of re se arch par-
ti ci pants, the re fo re gra sping three in di ca tors. The hig hest le vel of me dia 
ad dic tion is ma ni fe sted by tho se re se arch par ti ci pants gra sping fo ur or 
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mo re in di ca tors. In to tal, the hig hest le vel of me dia ad dic tion has been 
ma ni fe sted by 7.6% of re se arch par ti ci pants.

The se re sults can not be com pa red with ot her re se arch in qu i ri-
es be ca u se of dif fe rent met ho do lo gi es used (in di ca tors them sel ves and 
num ber of in di ca tors ne e ded to con si der so me o ne pat ho lo gi cal user) 
and varying sam ple. To il lu stra te the se dif fe ren ces two exam ples are 
gi ven. Fis her (1994) iden ti fi es 6% of the sam ple as “pat ho lo gi cal play-
ers”, whi le Grif fiths and Hunt (1998) find 20% of sam ple “de pen dent” 
on com pu ter ga mes. The most sig ni fi cant re a son which ma kes it hard to 
com pa re re sults of this re se arch with ot hers me a su ring me dia ad dic tion 
is be ca u se the sam ple con sti tu ting re se arch par ti ci pants in most of ot her 
in ve sti ga ti ons is far from re pre sen ta ti ve. Uni ver sity re se ar chers usu ally 
ha ve small sam ple con sti tu ted of col le ge stu dents. The im por tan ce of 
the se is su es in cur rents ti mes trig gers the need for con ti nu o us and stan-
dar di zed mo ni to ring of the me dia ad dic tion.

5. CON CLU SION AND RE COM MEN DA TI ONS

This re se arch exa mi nes the ove rall me dia ad dic tion in Ser bia 
by using the uni ver sal in di ca tors for all me dia. To cal cu la te the me dia 
ad dic tion, 8 of in di ca tors are in clu ded en com pas sing all pat ho lo gi cal 
gam bling in di ca tors from the DSM, ex cept to le ran ce. 

Af ter fil te ring re se arch par ti ci pants thro ugh the prism of the pro-
lon ged use (40% top abo ve the mean of du ra tion of use for each me-
di um), the PMA are iden ti fied. Then, use of su bjec ti ve in di ca tors (7 of 
them) yield that 67.9% of them show so me signs of me dia ad dic tion, 
whi le 7.6% are con si de red to be ex tre mely ad dic ted. Low le vels of ad-
dic tion are ma ni fe sted by 48.7% of PMA. 

Fu tu re re se arch might in cor po ra te dif fe rent va lu es for in di ca tors, 
de pen ding from the se ve rity of ad dic tion in di ca ted by them. Al so, the-
re is a need to exa mi ne re la ti on ship bet we en the me dia re a lity and the 
le vels of me dia ad dic tion. For so cial sig ni fi can ce, the me dia ad dic tion 
re se arch sho uld be stan dar di zed and con ti nu o us.
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Љубиша Бојић, Jean-Lo u is Ma re 

МЕ ДИЈ СКА ЗА ВИ СНОСТ ПРЕ КО 
УНИВЕР ЗАЛ НИХ ИН ДИ КА ТО РА

Са же так
Са екс пло зи јом тех но ло шких ино ва ци ја, љу ди те же да по-

ве ћа ју вре ме ко је про во де у «има ги нар ном све ту» ко ри сте ћи но ве 
ме ди је, као што су мо бил ни уре ђа ји, ра чу на ри и играч ке кон зо ле. 
У оп штем слу ча ју за ви сност се де фи ни ше као за ви сност од по на-
ша ња или суп стан ци ко је ни је мо гу ће кон тро ли са ти. Ова сту ди ја 
про ши ру је прет ход на ис тра жи ва ња раз ма тра ју ћи укуп ну ме диј ску 
за ви сност у Ср би ји. Сту ди ја ну ди ан кет на ис тра жи ва ња за ви сно-
сти по пу ла ци је у Ср би ји од ути ца ја ста рих и но вих ме ди ја.

То ком ис тра жи ва ња за ви сно сти од ин тер не та Јaнг (Young) 
(1996) кон сул ту је по ка за те ље па то ло шког коц ка ња из Ди јаг но-
стич ког и ста ти стич ког при руч ни ка за мен тал не по ре ме ћа је (ДСМ) 
Аме рич ког пси хи ја триј ског удру же ња (1995). При ис тра жи ва њу 
за ви сно сти од те ле ви зи је, Ку беи (Ku bey) (1996) за кљу чу је да мо же 
при ме ни ти пет ди јаг но стич ких кри те ри ју ма из ДСМ (пре ко мер но 
ко ри шће ње, по ку ша ји да се сма њи упо тре ба, про ду же на при ме на, 
за ме на и по вла че ње). Ме ђу тим, пре глед ли те ра ту ре по ка зу је да до 
са да ни јед но ис тра жи ва ње ни је пу бли ко ва но о у ко ме се ис тра жу је 
за ви сност по пу ла ци је од свих вр ста ме ди ја исто вре ме но. 

У овом ис тра жи ва њу за ви сно сти од свих вр ста ме ди ја, ко ри-
сте се ди јаг но стич ки по ка за те љи  ДСМ по ста вља њем се дам пи та-
ња. Ис тра жи ва ње се од ра ди ло на  ви ше сте пе ном слу чај ном узор ку 
од 2208 уче сни ка. Овај узо рак је ре пре зен та ти ван за ста нов ни штво 
Ср би је ста ри је од 15 го ди на. Уче сни ци ис тра жи ва ња су ин тер вју-
и са ни од ја ну а ра до ма ја 2011 од стра не сту де на та Фа кул те та за 
кул ту ру и ме ди је Ме га тренд уни вер зи те та.

Ре зул та ти ан ке те се об ра ђу ју ко ри сте ћи сле де ћи ал го ри там. 
У пр вом ко ра ку се за по је ди нач не ис пи та ни ке од ре ђу је вре ме и 
про сек ко ри шће ња по је ди нач но ин тер не та, те ле ви зи је, ра ди ја и 
штам пе. У дру гом ко ра ку се од ре ђу је гру па исп та ни ка ко ја ко ри-
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сти по је ди нач не ме ди ју ме из над про се ка, као 40 % ис пи та ни ка из 
те гру пе ко ји ко ри сте ове ме ди је нај ви ше. Они се озна ча ва ју као 
по тен ци јал ни ме диј ски за ви сни ци (ПМЗ). По ка за ло се да их од чи-
та ве ин тер вју и са не по пу ла ци је има 88%.  У тре ћем ко ра ку, ПМЗ 
се да ље раз ма тра ју ко ри сте ћи по ка за та ље су бјек тив не ме диј ске за-
ви сно сти (као што су пре ко мер на упо тре ба ме ди ја, по ку ша ји да се 
сма њи упо тре ба ме ди ја, за ме на, по вла че ње, и стал но ко ри шће ње 
ме ди ја). Са мо, онај ПМЗ ко ји би ра екс тре ме у по ну ђе ним ска ла ма 
до би ја по ка за тељ ме диј ске за ви сно сти. Ко нач но, узи ма ју ћи у об-
зир ре зул та те ме диј ске за ви сно сти, ПМЗ су сор ти ра ни за ви сно од 
бро ја по ка за те ља ме диј ских за ви сно сти ко је по се ду ју.

Ис тра жи ва ње је да ло сле де ће ре зул та те. Што се ти че пре-
ко мер ног ко ри шће ња, 24% од ПМЗ осе ћа да пре ко мер но ко ри сти 
ме ди је. Што се ти че по ку ша ја да се сма њи ко ри шће ње ме ди ја, 
26.1% ис пи та ни ка не успе ва да се од у пре упо тре би ме ди ја, а 22,4% 
ис пи та ни ка осе ћа по тре бу да за тво ри сво је про фи ле на дру штве-
ним мре жа ма. Што се ти че за ме не ак тив но сти, 31,9% ис пи та ни ка 
је од го во ри ло да че сто ко ри сте ме ди је да за бо ра ве сво је про бле ме. 
Што се ти че по вла че ња, 37,2% би се осе ћа ли до сад но и пра зно 
без ме ди ја. Што се ти че да љег ко ри шће ња ме ди ја, 31,1% не бо ра-
ви та мо где не по сто ји при ступ ме ди ји ма, а 44,9% сма тра да не га-
тив не ве сти у ме ди ји ма не га тив но ути чу на њи хо во рас по ло же ње. 
Ко нач ни ре зул тат го во ри да 27.7% ПМЗ има нај ни жи мо гу ћи ни во 
за ви сно сти од ути ца ја ме ди ја док 7,6% ПМЗ има нај ви ши ни во ме-
диј ске за ви сно сти  ко ји се са сто ји у то ме да је на ђе но да по се ду ју 
по че ти ри или ви ше по ка за те ља ме диј ске за ви сно сти.
Кључ не ре чи: пре те ра на упо тре ба ме ди ја, при ступ ме ди ји ма, дру штве на 

мре жа, бек ство по мо ћу ме ди ја.

* Овај рад је примљен 21. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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ОТВАРАЊЕИФУНКЦИОНИСАЊЕ
КАНЦЕЛАРИЈАНАРОДНИХ
ПОСЛАНИКАУСРБИЈИ*

Сажетак
Кан це ла ри је на род них по сла ни ка пред ста вља ју ко рек тив 

сло бод ног пар ла мен тар ног ман да та, али има ју и функ ци ју ин стру-
мен та за обез бе ђи ва ње тран спа рент но сти пар ла мен та. Отва ра ње 
кан це ла ри ја на род них по сла ни ка у Ср би ји за по че ло је 2009. го ди-
не и да нас у на шој зе мљи по сто ји пре ко 30 кан це ла ри ја на род них 
по сла ни ка. На ша ана ли за до са да отво ре них Кан це ла ри ја у Ср би ји 
об у хва та не ко ли ко ди мен зи ја: гра до ве и оп шти не где су осно ва не, 
број аси сте на та ко ји је у сва кој од њих ан га жо ван, про сто ри је у 
ко ји ма су сме ште не, рад но вре ме, број по сла ни ка ко ји уче ству је у 
ра ду кан це ла ри ја, њи хо ву ста ро сну, пол ну струк ту ру и пар тиј ску 
при пад ност. Сра змер но бро ју по сла ни ка у пар ла мен ту пре ма на-
ве де ним ка те го ри ја ма 1) нај ак тив ни ји су би ли на род ни по сла ни ци 
ро ђе ни у че твр тој де це ни ји, а нај ма ње ак тив ни они ро ђе ни 70-тих и 
80-тих про шлог ве ка, 2) му шки по сла ни ци су за 44,4% ви ше ан га-
жо ва ни у фор ми ра њу кан це ла ри ја у од но су на сво је ко ле ги ни це, 3) 
а од по сла нич ких гру па нај ак тив ни ји су би ли по сла ни ци ПУПС-а, 
а нај ма ње ак тив ни на род ни по сла ни ци из по сла нич ке гру пе СПО-
ДХСС. Као глав не про бле ме функ ци о ни са ња кан це ла ри ја на род-
них по сла ни ка у Ср би ји аутор на во ди по сто је ћи из бор ни си стем, 
не по сто ја ње на род них по сла ни ка из ве ли ког бро ја оп шти на и гра-

* Аутор је као сти пен ди ста Ми ни стар ства про све те, науке и технолошког развоја Ре пу-
бли ке Ср би је рас по ре ђен на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, у окви ру ко га је и на стао овај рад. 
За по моћ при до би ја њу из ве шта ја, по да та ка, са ве те и смер ни це при пи са њу овог тек ста 
аутор ду гу је за хвал ност ко ле ги Ду ша ну Ми лен ко ви ћу из На ци о нал ног де мо крат ског 
ин сти ту та (NDI). Та ко ђе се за хва љу је и ди рек то ру NDI-а у Ср би ји го спо ди ну То ма су 
Ке ли ју (Tho mas Kelly).
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до ва у Ср би ји, али ис ти че да се од ре ђе на по бољ ша ња мо гу оства-
ри ти и у окви ру по сто је ћег из бор ног си сте ма и ма ле ствар не мо ћи 
на род них по сла ни ка. 
Кључ не ре чи: кан це ла ри је на род них по сла ни ка, На род на скуп шти на Ре-

пу бли ке Ср би је, пар ла мент, на род ни по сла ник, тран спа-
рент ност пар ла мен та, пар ла мен тар ни ман дат, сло бо дан 
пар ла мен тар ни ман дат, ко рек ти ви сло бод ног пар ла мен-
тар ног ман да та.

Про ме не у раз ли чи тим обла сти ма по ли тич ког жи во та и из-
ме не ко је на ста ју у окви ру ин сти ту ци ја по ли тич ког си сте ма пред-
мет су ин те ре со ва ња ла ич ке, али и струч не и на уч не јав но сти. Ме-
ђу тим, јед на од про ме на у окви ру нај ви шег предстaвничог те ла у 
прав ном и по ли тич ком си сте му Ср би је ни је на и шла на ве ћи од јек у 
гра ђан ству, а о њој го то во да ни шта ни је пи са но у до ма ћој струч ној 
и на уч ној ли те ра ту ри. Реч је о кан це ла ри ја ма на род них по сла ни ка.

Кан це ла ри је за ко му ни ка ци ју на род них по сла ни ка са гра ђа-
ни ма (по сла нич ке кан це ла ри је) су те ла по мо ћу ко јих гра ђа ни мо гу 
пре ко те ле фо на, елек трон ски или лич но да по сред но или не по сред-
но сту пе у кон такт са на род ним по сла ни ци ма да ју ћи им сво је пред-
став ке и пред ло ге о пи та њи ма из над ле жно сти ра да пар ле мен та. 

КАНЦЕЛАРИЈЕНАРОДНИХПОСЛАНИКА
КАОКОРЕКТИВСЛОБОДНОГ
ПАРЛАМЕНТАРНОГМАНДАТА

Сло бод ни пар ла мен тар ни ман дат је да нас при хва ћен у нај-
ве ћем бро ју де мо крат ских зе ма ља. Он шти ти нај ва жни ја пра ва 
по сла ни ка - сло бо ду го во ра и сло бо ду од лу чи ва ња у пар ла мен ту.1) 
По сла ник пред ста вља све гра ђа не, а не са мо би ра че у сво јој из бор-
ној је ди ни ци, од но сно не са мо оне ко ји су за ње га гла са ли. “По сла-
ник ни је иза бран `за` је дан из бор ни округ већ `у` јед ном из бор ном 
окру гу.”2) 

Код сло бод ног ман да та по сле из бо ра гра ђа ни не ма ју пра во 
да опо зо ву иза бра не пред став ни ке. Тек по сле про то ка од ре ђе ног 
вре мен ског пе ри о да и у скла ду са тач но устав но и за кон ски од ре-
ђе ном про це ду ром на сло бод ним, де мо крат ским из бо ри ма би ра чи 
до би ја ју при ли ку да ман дат по ве ре истом по сла ни ку од но сно ли-

1) Ма ри ја на Пај ван чић, Пар ла мен тар но пра во, Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 
2008, стр. 61.

2) Ире на Пе јић, Пар ла мен тар но пра во: фран цу ски, не мач ки, бри тан ски, срп ски и при мер 
Европ ског пар ла мен та, Прав ни фа кул тет, Цен тар за пу бли ка ци је, Ниш, 2006, стр. 42.
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сти, или да иза бе ру дру гог пред став ни ка. Ипак, ка ко не би до шло 
до пот пу ног одва ја ња по сла ни ка од оних ко је ре пре зен ту ју и ства-
ра ња не ке вр сте пар ла мен тар не или по сла нич ке оли гар хи је уво де 
се тзв. ко рек ти ви сло бод ног ман да та. 

По ред по ли тич ких стра на ка као ко рек ти ва сло бод ног пар-
ла мен тар ног ман да та, ва жно је фор ми ра ти и дру ге ко рек ти ве чи је 
де ло ва ње не ће по ти ца ти од по ли тич ких пар ти ја ко је су по сла ни ке 
кан ди до ва ле, већ од би ра ча ко је ти чла но ви пар ла мен та ре пре зен-
ту ју. У ве зи са тим, зна ча јан ме ха ни зам је су кан це ла ри је на род них 
по сла ни ка. Кан це ла ри је на род них по сла ни ка на ста ју у окви ру сло-
бод ног, а не им пе ра тив ног пар ла мен тар ног ман да та па пре ма то-
ме не пред ста вља ју про стор где би ра чи ис ти чу ћи сво ја ми шље ња 
о од ре ђе ним пи та њи ма да ју ин струк ци је по сла ни ци ма ка ко тре ба 
да де лу ју у свом пар ле мен тар ном ра ду. Ти зах те ви, пре ма то ме, ни-
су и не мо гу се ока рак те ри са ти као оба ве зу ју ће ин струк ци је, већ 
са мо као ко рек тив сло бод ног ман да та. По сла ни ци и да ље оста ју 
не за ви сни но си о ци сло бо де ми сли и сло бо де го во ра у пар ла мен ту 
и ни су ду жни да по сту па ју у скла ду са ми шље њем би ра ча, али кон-
такт са би ра чи ма им омо гу ћа ва да спо зна ју про бле ме гра ђа на, раз-
у ме ју њи хо ве зах те ве упу ће не за ко но дав ној вла сти и да на осно ву 
то га фор му ли шу за кон ске пред ло ге, пред ло ге из ме на и до пу на већ 
по сто је ћих за ко на и дру ге ак те чи је је до но ше ње у над ле жно сти 
за ко но дав не вла сти. По ред то га, не тре ба за бо ра ви ти да сва ки члан 
пар ла мен та има циљ да то и оста не, од но сно да на сле де ћим пар ла-
мен тар ним из бо ри ма по но во до би је по ве ре ње гра ђа на. Са рад њом 
са би ра чи ма, за у зи ма њем за ре ша ва ње њи хо вих про бле ма на род ни 
по сла ни ци по ку ша ва ју да се би оси гу ра ју но ви ман дат, а по ли тич ка 
стран ка ко јој при па да ју још јед но по сла нич ко ме сто. Ин те рес је, 
да кле, тро струк.  

КАНЦЕЛАРИЈЕНАРОДНИХПОСЛАНИКА
КАОИНСТРУМЕНТЗАОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ТРАНСПАРЕНТНОСТИПАРЛАМЕНТА

Кан це ла ри је на род них по сла ни ка пред ста вља ју је дан од ко-
рек ти ва сло бод ног пар ла мен тар ног ман да та, али има ју и функ ци-
ју ин стру мен та за обез бе ђи ва ње тран спа рент но сти пар ла мен та. 
Тран спа рент ност пар ла мен та се обез бе ђу је кроз отво ре ност за ко-
но дав ног про це са, отво ре ност пар ла мен та и ње го вих чла но ва пре-
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ма гра ђа ни ма, раз ли чи тим удру же њи ма гра ђа на и ме ди ји ма.3) На-
род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је обез бе ђу је тран спа рент ност 
пре ко ме ди ја, кроз об ја вљи ва ње Ин фор ма то ра, Из ве шта ја о ра ду 
На род не скуп шти не, ди рек тан те ле ви зиј ски пре нос скуп штин ских 
за се да ња, пре нос сед ни ца од бо ра пре ко зва нич ног ин тер нет сај та 
пар ла мен та (од не дав но), али и кроз функ ци о ни са ње кан це ла ри ја 
на род них по сла ни ка ко је мо гу би ти зна ча јан ин стру мент за по спе-
ши ва ње уло ге по сла ни ка у обез бе ђи ва њу тран спа рент но сти пар-
ле мен та. 

Иако се кон так ти из ме ђу гра ђа на и би ра ча мо гу оства ри ти и 
на дру ге на чи не (кроз по се те пар ла мен ту, пар тиј ске ор га не, пре ко 
по зна ни ка, “на ули ци” и др.), кан це ла ри је на род них по сла ни ка по-
ма жу “да се ак тив но сти на кон так ту с гра ђа ни ма во де ефи ка сни је 
обез бе ђи ва њем стал ног ме ста за са стан ке са гра ђа ни ма и цен тра-
ли зо ва ног ме ста за ба вље ње слу ча је ви ма или по је ди нач ним зах те-
ви ма за по моћ ко је они из но се.”4)

Оства ри ва ње ве зе из ме ђу по сла ни ка и би ра ча у њи хо вом из-
бор ном окру гу (или ме сту где жи ве), би ло не по сред но или пре ко 
аси сте на та ан га жо ва них у кан це ла ри ји, у обо стра ном je ин те ре су. 
Док гра ђа ни, али и пред став ни ци раз ли чи тих удру же ња и ме ди-
ји, до би ја ју при ли ку да се упо зна ју са за ко но дав ним про це сом, да 
ис ка жу сво је ми шље ње или да ју по сла ни ци ма пред ло ге око пи та-
ња из над ле жно сти ра да пар ла мен та, по сла ни ци, на дру гој стра ни, 
успе ва ју да са зна ју, ре дов но пра те и де лу ју у скла ду са рас по ло-
же њем гра ђа на о бит ним пи та њи ма не че ка ју ћи из бор ну кам па њу 
ко ја је не рет ко је ди ни кон такт из ме ђу “по сла нич ке оли гар хи је” и 
би ра ча ко је пред ста вља ју. 

АНАЛИЗАКАНЦЕЛАРИЈА
НАРОДНИХПОСЛАНИКАУСРБИЈИ

Пред став нич ка функ ци ја На род не скуп шти не од ре ђе на чла-
ном 15, ст. 4. За ко на о На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је (Слу-
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 9/2010) да је прав ни оквир за 
функ ци о ни са ње Кан це ла ри ја на род них по сла ни ка. У оства ри ва њу 
пред став нич ке функ ци је на род ни по сла ни ци: раз ма тра ју пред став-

3) Ви де ти: Је ле на Лон чар, “Тран спа рент ност На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је”, у 
збро ни ку: Де мо крат ске пер фор ман се пар ла ме на та Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и Цр не 
Го ре (при ре дио Сла ви ша Ор ло вић), Уни вер зи тет у Бе о гра ду - Фа кул тет по ли тич ких на-
у ка (Цен тар за де мо кра ти ју), Бе о град, Са ра јев ски отво ре ни цен тар, Са ра је во, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка - Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца, 2012, стр. 179.

4) Од но си са гра ђа ни ма: во дич ка нај бо љој прак си, NDI&USAID, Бе о град, 2008, стр. 33.
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ке и пред ло ге гра ђа на и одр жа ва ју са стан ке са гра ђа ни ма у На род-
ној скуп шти ни и у кан це ла ри ја ма На род не скуп шти не ван се ди шта 
На род не скуп шти не. 

Отва ра ње кан це ла ри ја за ко му ни ка ци ју по сла ни ка са гра ђа-
ни ма на ло кал ном ни воу (кан це ла ри ја на род них по сла ни ка) у Ср-
би ји је за по че ло 2009. го ди не уз по др шку На ци о нал нол ног де мо-
крат ског ин сти ту та (NDI). Циљ кан це ла ри ја на род них по сла ни ка 
је да гра ђа ни у кон так ту са аси стен ти ма на род них по сла ни ка или 
не по сред но са на род ним по сла ни ци ма мо гу из не ти сво је зах те ве 
пре ма за ко но дав ној вла сти, ис ка за ти ми шље ње о пи та њи ма из над-
ле жно сти На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, тра жи ти по др-
шку за од ре ђе ну гра ђан ску ини ци ја ти ву, да ти пред ло ге за из ме ну 
и до пу ну за ко на и сл. Та ко се оства ру је ди рек тан кон такт из ме ђу 
на род них по сла ни ка и би ра ча. Пр ва кан це ла ри ја на род них по сла-
ни ка отво ре на у Ср би ји је по сла нич ка кан це ла ри ја Сне жа не Сто ја-
но вић Плав шић, ко ја је је по че ла са ра дом 1. апри ла 2009. го ди не у 
Ле сков цу. То ком 2009. го ди не отво ре не су још три кан це ла ри је (у 
Но вом Па за ру, на Сав ском вен цу и у Ва ље ву). Да нас у на шој зе мљи 
по сто ји пре ко 30 кан це ла ри ја на род них по сла ни ка.5)

На ша ана ли за до са да отво ре них по сла нич ких кан це ла ри ја у 
Ср би ји об у хва ти ће не ко ли ко ди мен зи ја: оп шти не и гра до ве где су 
осно ва не (ге о граф ска рас про стра ње ност), број аси сте на та ко ји је у 
сва кој од њих ан га жо ван, про сто ри је у ко ји ма су сме ште не, рад но 
вре ме, број по сла ни ка ко ји уче ству је у ра ду кан це ла ри ја, њи хо ву 
ста ро сну, пол ну струк ту ру и пар тиј ску при пад ност. 

Ге о граф ска рас про стра ње ност
Кан це ла ри је на род них по сла ни ка осно ва не су у 25 гра до ва и 

оп шти на. У Бе о гра ду их је 8, у Ни шу 4, у Но вом Са ду и Кра гу јев цу 
по две. Ово ли ки број кан це ла ри ја у ве ли ким гра до ви ма плод је раз-
ли чи тих по ли тич ких опре де ље ња на род них по сла ни ка ко ји су их 
осно ва ли, али и спе ци фич них обла сти у окви ру ко јих су не ки чла-
но ви пар ла мен та ан га жо ва ни. Та ко је Ран ка Са вић као пред став ник 
АСНС-а нај ви ше ан га жо ва на у обла сти со ци јал но-еком ских пи та-
ња, а Иван Ка рић из Зе ле них Ср би је у обла сти еко ло ги је. У ме сти-
ма као што су Пи рот, Кру ше вац, Сом бор, чак и Ча је ти на отво ре-
но је ви ше од јед не кан це ла ри је на род них по сла ни ка. С об зи ром 
да по сла ни ци ко ји су по је ди нач но отва ра ли кан це ла ри је у овим 
гра до ви ма до ла зе из раз ли чи тих пар ти ја прет по ста вља мо да је то 
раз лог за што ни су отво ре не је дин стве не по сла нич ке кан це ла ри је. 
Кан це ла ри је су отво ре не и у ве ли ким и у ма лим ме сти ма на це лој 

5) Кан це ла ри је за ко му ни ка ци ју на род них по сла ни ка са гра ђа ни ма, http://www.par la ment.
gov.rs/гра ђа ни/по сла нич ке-кан це ла ри је.71.html, 24/7/2013.
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те ри то ри ји Ср би је. Ипак, тре ба на гла си ти да не ки гра до ви сред ње 
ве ли чи не, иако има ју ви ше по сла ни ка у пар ла мен ту, још увек ни-
су фор ми ра ли кан це ла ри је на род них по сла ни ка. Ме ђу њи ма пред-
ња че Кра ље во (121.400 ста нов ни ка, 4 по сла ни ка), Ча чак (118.423 
ста нов ни ка, 6 по сла ни ка)  и Сме де ре во (105.600, три по сла ни ка).

Кан це ла ри је на род них по сла ни ка су углав ном осни ва не у 
ме сти ма где на род ни по сла ни ци има ју пре би ва ли ште. Из у зе ци су 
кан це ла ри ја у Но вом Па за ру ко ју осно ва ли на род ни по сла ни ци 
Му нир По ту рак, Ке нан Хај да ре вић и Ше риф Хам за гић. Од ова три 
по сла ни ка са мо је По ту рак из Но вог Па за ра, док је Ке нан Хај да ре-
вић из При бо ја, а Ше риф Хам за гић из Ту ти на. По сла ник Хај да ре-
вић је отво рио и па ра лел ну кан це ла ри ју у При бо ју. У Зре ња ни ну је 
отво ре на кан це ла ри ја чак 8 на род них по сла ни ка од ко јих тро је ни је 
из Зре ња ни на (Ју ди та По по вић, Је ле на Тра вар Ми ље вић  и Зо ран 
Ка са ло вић су из Жи ти шта). 

Број ан га жо ва них аси сте на та

У окви ру про јек та кан це ла ри ја на род них по сла ни ка у то ку 
2009/10. го ди не отво ре но је пет кан це ла ри ја, при че му је NDI фи-
нан си рао рад свих аси сте на та и за куп про сто ра у ко ме су кан це ла-
ри је би ле сме ште не. 

Све кан це ла ри је осно ва не то ком 2009/10. го ди не има ле су по 
јед ног аси стен та, осим кан це ла ри је у Но вом Па за ру ко ја је има ла 
два и кан це ла ри је у Зре ња ни ну у ко јој је би ло ан га жо ва но 4 аси-
стен та. У кан це ла ри ји на род ног по сла ни ка Ива на Ка ри ћа ан га жо-
ва но је че тво ро, а у кан це ла ри ји Ми ло ра да Сто ши ћа у Ни шу до 
са да је пе ри о дич но ан га жо ва но чак ви ше од 15 аси сте на та. Ве ћи на 
аси сте на та у овим кан це ла ри ја ма ра ди во лон тер ски, а у из бо ру во-
лон те ра не рет ко је пре суд на би ла пар тиј ска при пад ност. Ме ђу тим, 
би ло је и слу ча је ва јав них кон кур са за из бор аси сте на та ко ји су се 
по сле пред ви ђе ног вре ме на во лон ти ра ња сме њи ва ли (нпр. у кан-
це ла ри ји Кон стан ти на Са мо фо ло ва и кан це ла ри ји Ран ке Са вић).

Про сто ри је у ко ји ма су кан це ла ри је сме ште не 

Кан це ла ри је на род них по сла ни ка мо гу би ти сме ште не у раз-
ли чи тим про сто ри ја ма. Ком пар тив но ис ку ство у Ср би ји нам по-
ка зу је да се оне углав ном сме шта ју у че ти ри ти па про сто ри ја: у 
згра ди На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, у про сто ри ја ма ко-
је обез бе ди ло кал на са мо у пра ва, у про сто ри ја ма стран ке на чи ји 
пред лог је по сла ник иза бран и по слов ном про сто ру чи ји за куп се 
фи на си ра из дру гих из во ра. У згра ди На род не скуп шти не Ре пу бли-
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ке Ср би је (зда ње у ули ци кра ља Ми ла на) сво је про сто ри је има ју 
кан це ла ри је на род них по сла ни ка Ран ке Са вић и Ива на Ка ри ћа.

У про сто ри ја ма ко је је обез бе ди ла ло кал на са мо у пра ва кан-
це ла ри је су отво ри ли и Не над Кон стан ти но вић и На та ша Вуч ко-
вић (за јед нич ка кан це ла ри ја у бе о град ској оп шти ни Сав ски ве нац), 
Му нир По ту рак, Ке нан Хај да ре вић и Ше риф Хам за гић (за јед нич ка 
кан це ла ри ја у про сто ри ја ма ко је обез бе ди ла оп шти на Но ви Па зар), 
Ђор ђе Ми ли ће вић (Ва ље во), Ми ха и ло Пу рић (Ло зни ца). У по слов-
ним згра да ма сме ше те не су кан це ла ри је у Ле сков цу, Зре ња ни ну. Уз 
по др шку до на то ра про стор су обез бе ди ли Кон стан тин Са мо фо лов 
(Вра чар) и Де јан Ни ко лић (Со ко ба ња).

Не ке од кан це ла ри ја при ма ју гра ђа не сва ког да на и то то ком 
осмо ча сов ног или сед мо ча сов ног рад ног вре ме на (од 7 до 15 са ти 
ра ди кан це ла ри ја Ми ро љу ба Стој чи ћа у Вра њу, од 8 до 15 ча со ва 
кан це ла ри ја Ве сне Ра ко њац у Кру шев цу, а у пе ри о ду од 9 до 17 са-
ти кан це ла ри ја Ми лан ке Ка рић), дру ге не ко ли ко са ти то ком пре по-
дне ва или ра них по по днев них са ти (од 09 до 11 ча со ва кан це ла ри ја 
Јо же фа Шан до ра у Сен ти, од 10 до 13 ча со ва кан це ла ри ја Бо ја не 
Кр кић у Кру шев цу, а од 11 до 15 ча со ва кан це ла ри ја Ива на Ка ри-
ћа), док од ре ђе не кан це ла ри је ра де уве че (сва ког рад ног да на од 
18 до 20 ча со ва ра ди кан це ла ри ја Мо ми ра Сто ја но ви ћа у Ни шу, у 
пе ри о ду од 17 до 20 ча со ва кан це ла ри ја Рад ми ла Ко сти ћа у Пи ро ту, 
док кан це ла ри ја Де ја на Рај чи ћа у Ни шу ра ди сва ког да на од 10 до 
14 ча со ва и од 19 до 21 са ти). По сто је и кан це ла ри је на род них по-
сла ни ка ко је не ра де сва ко днев но (пет ком од 17 до 19 ча со ва ра ди 
кан це ла ри ја Ми ле те По ску ри це у Кра гу јев цу, по не дељ ком од 14 до 
18 и пет ком од 13 до 16 ча со ва кан це ла ри ја Ми о дра га Ни ко ли ћа у 
Ја го ди ни, а сва ког пр вог и по след њег по не дељ ка у ме се цу од 9 до 
12 кан це ла ри ја Ве ре Па у но вић у Ла за рев цу).6)  Љу би ца Ми ло ше-
вић из Аран ђе лов ца, Не ђо Јо ва но вић из Ужи ца, Мо мо Чо ла ко вић 
из Но вог Са да, Ду шан Ми ли са вље вић из Ни ша, На та ша Вуч ко вић 
и Кон стан тин Са мо фо лов из Бе о гра да, Си ни ша Ла зић из Сом бо ра 
и Ми лан Ко ва че вић из Срем ске Ми тро ви це ни су на сај ту На род не 
скуп шти не на ве ли рад но вре ме сво јих кан це ла ри ја.

Број на род них по сла ни ка ко ји су осно ва ли кан це ла ри је
У ве ћи ни кан це ла ри ја на род них по сла ни ка ан га жо ван је са-

мо је дан на род ни по сла ник. Ме ђу тим, из у зе так у овом по гле ду и 
до бар при мер су кан це ла ри је у Но вом Па за ру и Зре ња ни ну јер у 
њи ма са ра ђу је ви ше на род них по сла ни ка ко ји сви не жи ве у истом 
ме сту, а ни су ни чла но ви истих по ли тич ких стра на ка. Та ко је Му-

6)  Кан це ла ри је за ко му ни ка ци ју на род них по сла ни ка са гра ђа ни ма, http://www.par la ment.
gov.rs/гра ђа ни/по сла нич ке-кан це ла ри је.71.html, 24/7/2013.
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нир По ту рак био кан ди дат Сан џач ке де мо крат ске пар ти је, Ке нан 
Хај да ре вић ЛДП-а, а Ше риф Хам за гић Г17 плу са. По ту рак и Хам-
за гић су пред ста вља ли скуп штин ску ве ћи ну, док је Хај да ре ви ћев 
ЛДП био у опо зи ци ји. По сла нич ка кан це ла ри ја ко ја је по ка за ла 
још ве ћу ра зно ли кост по пи та њу стра нач ке при пад но сти по сла-
ни ка и на оси по зи ци ја-опо зи ци ја је кан це ла ри ја у Зре ња ни ну. У 
ње ном ра ди су уче ство ва ли сле де ћи по сла ни ци: Бо јан Ко стреш 
(ЛСВ), Ел ви ра Ко вач (СВМ), Ју ди та По по вић (ЛДП), Је ле на Тра-
вар Ми ље вић (Г17плус), Зо ран Ка са ло вић (СПС), Бран ка Љи љак 
(ДС), Га бор Ло ди (ДС) и Ми ло рад Кр стин (СРС).

Пе де сет и осам по сла ни ка је до са да уче ство ва ло у отва ра њу 
кан це ла ри ја на род них по сла ни ка, а од њих шест ни су по но во иза-
бра ни на мај ским из бо ри ма 2012. го ди не (Му нир По ту рак, Ше риф 
Хам за гић, Бран ка Љи љак, Га бор Ло ди, Ми ло рад Кр стин), па ће мо 
у ста ти сти ци по сла ни ка ко ји су осно ва ли кан це ла ри је (пре ма од-
ре ђе ној ка те го ри ји - ста ро сна, пол на струк ту ра, пар тиј ска при пад-
ност) ра чу на ти са мо оне по сла ни ке ко ји су чла но ви пар ла мен та и 
у ак ту ел ном са зи ву. 

Ста ро сна струк ту ра по сла ни ка

Ва жно је ис пи та ти ка ква је ста ро сна струк ту ра по сла ни ка 
ко ји су отво ри ли кан це ла ри је на род них по сла ни ка. Нај ста ри ји по-
сла ник ко ји је отво рио сво ју кан це ла ри ју је Че до мир Про тић (1936. 
го ди ште, ПУПС) из Лу ча на, а нај мла ђа је Ел ви ра Ко вач (18. јул 
1982.  го ди не, СВМ, Зре ња нин). 

На та бе ли 1, ко ја се на ла зи у при ло гу, при ка за на је ста ро сна 
струк ту ра по сла ни ка у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је и 
ста ро сна струк ту ра по сла ни ка ко ји су отво ри ли кан це ла ри је на-
род них по сла ни ка.

Ако за не ма ри мо ма ло број не по сла ни ке ро ђе не у тре ћој и че-
твр тој де це ни ји про шлог ве ка про из и ла зи да су пре ма ста ро сној 
струк ту ри у отва ра њу кан це ла ри ја на род них по сла ни ка у од но су 
на уку пан број по сла ни ка ко ји су отво ри ли кан це ла ри је нај ак тив-
ни ји би ли по сла ни ци ро ђе ни 60-тих го ди на, а нај ма ње су их отва-
ра ли по сла ни ци ро ђе ни 80-тих. Ме ђу тим, ако као кри те ри јум по-
де ле узме мо од нос бро ја по сла ни ка ро ђе них у од ре ђе ној де це ни ји 
ко ји су отво ри ли кан це ла ри је пре ма бро ју по сла ни ка у Скуп шти ни 
ро ђе них у тој де це ни ји нај ак тив ни ји су би ли на род ни по сла ни ци 
ро ђе ни из ме ђу 1940. и 1949. го ди не, а нај ма ње ак тив ни би ли су они 
нај мла ђи, ро ђе ни 70-тих и 80-тих.
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Пол на струк ту ра

У клу па ма На род не скуп тши не Ре пу бли ке Ср би је се ди 169 
по сла ник и 81 по сла ни ца.7) Од 169 на род них по сла ни ка 39 се ан-
га жо ва ло у ра ду кан це ла ри ја на род них по сла ни ка, док је од по сла-
ни ца ан га жо ва но њих 13. Од нос бро ја по сла ни ка ко ји су отво ри ли 
кан це ла ри је пре ма по лу и укуп ног бро ја по сла ни ка ко ји су отво-
ри ли кан це ла ри је по ка зу је да су му шкар ци три пу та ан га жо ва ни-
ји од же на, али ако као кри те ри јум узме мо од нос бро ја по сла ни-
ка ко ји су отво ри ли кан це ла ри је пре ма по лу и бро ја по сла ни ка у 
скуп шти ни пре ма по лу мо же се за кљу чи ти да су му шки по сла ни ци 
за 44,4% ви ше ан га жо ва ни у фор ми ра њу кан це ла ри ја у од но су на 
сво је ко ле ги ни це (ви де ти та бе лу 2).

Пар тиј ска при пад ност

При са гле да ва њу пар тиј ске при пад но сти на род них по сла ни-
ка ко ји су отво ри ли кан це ла ри је због пре ве ли ког бро ја пар ти ја у 
скуп шти ни ана ли зи рао сам не при пад ност по ли тич ким  пар ти ја ма, 
већ члан ство у по сла нич ким гру па ма (ви де ти та бе лу 3).

Про из и ла зи да су по сма тра но кроз од нос бро ја по сла ни ка 
ко ји су отво ри ли кан це ла ри је на род них по сла ни ка пре ма по сла-
нич ким гру па ма у од но су на уку пан број по сла ни ка ко ји су отво-
ри ли кан це ла ри је по сла ни ци СНС-а би ли нај ак тив ни ји, док су, ако 
по сма тра мо број по сла ни ка ко ји су отво ри ли кан це ла ри је на род-
них по сла ни ка пре ма по сла нич ким гру па ма у од но су на број по-
сла ни ка у по сла нич кој гру пи, нај ак тив ни ји у отва ра њу кан це ла ри ја 
на род них по сла ни ка би ли по сла ни ци ПУПС-а, а нај ма ње ак тив ни 
на род ни по сла ни ци из по сла нич ке гру пе Срп ски по крет об но ве - 
Де мо хри шћан ска стран ка Ср би је. Та ко ђе, ни је дан са мо стал ни по-
сла ник ни је осно вао по сла нич ку кан це ла ри ју.

ПРОБЛЕМИИСМЕРНИЦЕЗАПОБОЉШАЊЕ
ФУНКЦИОНИСАЊАКАНЦЕЛАРИЈА
НАРОДНИХПОСЛАНИКАУСРБИЈИ

Пре ви ше по сла ни ка, а ни ма ло пред став ни ка ве ли ког бро-
ја оп шти на и гра до ва Ко ли ко по сла ни ка тре ба да има пар ла мент 
јед не др жа ве ка ко би сви гра ђа ни би ли успе шно ре пре зен то ва ни? 

7) Пол на струк ту ра по сла ни ка у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la-
ment.gov.rs/на род на-скуп шти на/на род на-скуп шти на-у-број ка ма/пол на-струк ту ра.1731.
html, 24/7/2013.
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Број ста нов ни ка пре ма ко ме се би ра је дан по сла ник ни је исти у 
сва кој зе мљи. Он за ви си од утвр ђе ног бро ја чла но ва пар ла мен та и 
од бро ја ста нов ни ка. Та ко се у Лук сем бур гу је дан по сла ник би ра 
на нај ма њи број ста нов ни ка (7.500) у зе мља ма Европ ске уни је, а у 
Не мач кој (125.000) и Шпа ни ји (од 100.000 до 134.000) на нај ве ћи. 
Пре ма бро ју ста нов ни ка на ко је се би ра је дан по сла ник др жа ве се 
мо гу по де ли ти у не ко ли ко гру па. У пр вој гру пи су др жа ве у ко ји ма 
се је дан по сла ник би ра на 20.000 до 25.000 ста нов ни ка (Швед ска, 
Фин ска, Сло ве ни ја). Дру гу гру пу чи не зе мље у ко ји ма се по сла ник 
би ра на 30.000 до 40.000 ста нов ни ка (Дан ска, Швај цар ска). У тр-
ћој гру пи су др жа ве у ко ји ма 40.000 до 50.000 гра ђа на би ра јед ног 
по сла ни ка (Пор ту гал, Бел ги ја), док су у че твр тој зе мље у ко ји ма 
се је дан члан пар ла мен та би ра на 90.000 до 100.000 ста нов ни ка 
(Ита ли ја, Пољ ска). У не ким др жа ва ма по сла ник се би ра на 100.000 
и ви ше ста нов ни ка (Шпа ни ја, Не мач ка, Ру си ја).8) Аренд Лај пхарт 
сма тра да број чла но ва пар ла мен та тре ба да бу де јед нак куб ном ко-
ре ну из бро ја ста нов ни ка у тој др жа ви.

Од ре ђи ва ња бро ја чла но ва пар ла мен та са мо пре ма бро ју ста-
нов ни ка јед не зе мље има од ре ђе на огра ни че ња, јер пре те ран број 
пар ла мен та ра ца оне мо гу ћа ва парлaмент као те ло да на ефи ка сан и 
ефек ти ван на чин вр ши функ ци ју због ко је је фор ми ран. Сма тра се 
да је 500 до 600 пар ла мен та ра ца мак си ма лан број ко ји омо гу ћу је 
ње го во нор мал но функ ци о ни са ње.9) Ме ђу тим, по сто је пар ла мен ти 
ко ји има ју да ле ко ма ње по сла ни ка од тог бро ја, али и они где их 
је знат но ви ше. Та ко пар ла мент Бар ба до са има са мо 28 по сла ни-
ка10), а ки не ски На род ни кон грес чак 2.985 чла но ва.11) С об зи ром 
на ве ли ки број ста нов ни ка у слу ча ју Ки не би чак и Лај пхар то ва 
фор му ла до ве ла до ства ра ња пред став нич ког те ла ко је не би мо гло 
ва ља но да функ ци о ни ше.

Пре ма по след њем по пи су у Ср би ји (без те ри то ри је Ко со ва и 
Ме то хи је) жи ви 7,565.761 ста нов ни ка, ода кле сле ди да у на шој зе-
мљи је дан по сла ник ре пре зен ту је 30.263 ста нов ни ка. При ме ни мо 
ли Лај пхар то ву фор му лу да број чла но ва пар ла мен та тре ба да бу де 
јед нак куб ном ко ре ну из бро ја ста нов ни ка у тој др жа ви до би ја мо 
да би На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је тре ба ло да бро ји 197 

8) Ма ри ја на Пај ван чић, исто, стр. 12. и 13.

9) Rod Har gue and Mar tin Har rop, Com pa ra ti ve Go vern ment and Po li tics: An In tro duc tion, Pal-
gra ve Mac mil lan, Lon don, 2004, стр. 248.

10) Аренд Лај пхарт, Мо де ли де мо кра ти је: об ли ци и учи нак вла де у три де сет шест зе ма ља, 
Слу жбе ни лист СЦГ, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 2003, стр. 93.

11) Ире на Пе јић, Пар ла мен тар но пра во: фран цу ски, не мач ки, бри тан ски, срп ски и при мер 
Европ ског пар ла мен та, Прав ни фа кул тет, Цен тар за пу бли ка ци је, Ниш, 2006, стр. 19.
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на род них по сла ни ка. Да кле, пре ма овој фор му ли 53 на род на по-
сла ни ка су “ви шак”.

Ме ђу тим, по се бан про блем ко ји се ја вља као по сле ди ца про-
пор ци о нал ног из бор ног си сте ма у ко ме је чи та ва др жа ва јед на из-
бор на је ди ни ца пред ста вља не по сто ја ње пра вил не те ри то ри јал не 
рас по ре ђе но сти ме ста из ко јих до ла зе на ши на род ни пред став ни-
ци. У че ти ри са зи ва На род не скуп шти не про сеч но око 100 оп шти-
на ни су има ле сво је по сла ни ке у пар ла мен ту. По сле пар ла мен тар-
них из бо ра 2008. го ди не 98 је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве уоп ште 
ни је има ло сво је пред став ни ке у пар ла мен ту.12) Да нас чак 104 оп-
шти не не ма ју на род не по сла ни ке из свог ме ста. Сле ди, да кле, да 
и по ред по сто ја ња “ви шка” по сла ни ка у пар ла мен ту ве ли ки број 
гра ђа на и да ље ни је пред ста вљен. Ја сно је да ако су не ке оп шти не 
и гра до ви ма ње пред ста вље ни, од но сно ни су уоп ште ре пре зен то-
ва ни, не ке дру ге је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су ре пре зен то ва не у 
ве ћем оби му у од но су на број ста нов ни ка. То се на ро чи то од но си 
на ве ће гра до ве. 

Из Бе о гра да до ла зи чак 81 на род ни по сла ник, из Но вог Са да 
11, из Ни ша 12, а из Кра гу јев ца 8.13) Укуп но из ова че ти ри нај ве ћа 
гра да у Ср би ји до ла зи 112 по сла ни ка, од но сно 45% свих чла но-
ва пар ла мен та. Ако са бе ре мо уку пан број гра ђа на ко ји пре ма по-
пи су ста нов ни штва из 2011. го ди не на се ља ва ју ова че ти ри гра да 
(Бе о град 1,659.440, Но ви Сад 341.625, Ниш 260.237, Кра гу је вац 
179.417) до би ја мо да у њи ма за јед но жи ви 2,440.719 ста нов ни ка, 
од но сно да на јед ног по сла ни ка у ова че ти ри гра да до ла зи 21.792 
гра ђа на (у Бе о гра ду на 20.487), док у пре о ста лом де лу Ср би је жи-
ви 5,125.042, па пре ма то ме је дан по сла ник пред ста вља 31.138 гра-
ђа на.

Из бор ни си стем Ве ли ки про блем у раз во ју по сла нич ких 
кан це ла ри ја у Ср би ји је из бор ни си стем у ко ме се гла са за ли сте а 
не пер со нал но за кан ди да те за на род не по сла ни ке, при че му је до-
дат но це ла др жа ва јед на из бор на је ди ни ца, што ства ра си ту а ци ју у 
ко јој је на род ном по сла ни ку мно го зна чај ни је да по зи ци о ни ра њем 
у окви ру стран ке се би обез бе ди што ви ше ме сто на из бор ној ли сти, 
не го да се тру ди да ре ша ва ју ћи про бле ме гра ђа на из гра ди се би што 

12) Сла ви ша Ор ло вић, “Устав ни, по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни оквир На род не скуп шти не 
Ре пу бли ке Ср би је”, у збор ни ку: Де мо крат ске пер фор ман се пар ла ме на та Ср би је, Бо сне 
и Хер це го ви не и Цр не Го ре (при ре дио Сла ви ша Ор ло вић), Уни вер зи тет у Бе о гра ду - Фа-
кул тет по ли тич ких на у ка (Цен тар за де мо кра ти ју), Бе о град, Са ра јев ски отво ре ни цен-
тар, Са ра је во, Фа кул тет по ли тич ких на у ка - Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца, 2012, 
стр. 27.

13) Ак ту ел ни са зив На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la ment.gov.rs/на-
род на-скуп шти на/са став/на род ни-по сла ни ци/ак ту ел ни-са зив.11.html, 23/7/2013.
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зна чај ни ју по др шку би ра ча. Про ме на у не ки тип пер со на ли зо ва-
ног из бор ног си сте ма во ди ла би ве ћем ан га жо ва њу по сла ни ка око 
ре ша ва ња про бле ма гра ђа на. Та ко би по сла ни ци би ли не по сред но 
за ин те ре со ва ни за про бле ме гра ђа на ко ји за њих гла са ју, а гра ђа ни 
би ко нач но зна ли ко је њи хов пред став ник у пар ла мен ту. Њи хов 
по сла ник у скуп шти ни би ла би осо ба чи је име и пре зи ме на гла-
сач ком ли сти ћу за о кру жу ју, а не не ки на род ни по сла ник ко ји са-
мо жи ви у њи хо вом ме сту а за ко га че сто ни су ни чу ли.14) Крај њи 
вид овог про це са је уво ђе ње ве ћин ског си сте ма са јед но ман дат ним 
из бор ним јед ни ци ма чи ја при ме на ре зул ту је ства ра њем нај бли жег 
мо гу ћег од но са из ме ђу по сла ни ка и њи хо вих би ра ча. 

Још не ки про бле ми и мо гућ но сти ре ша ва ња Про блем у 
функ ци о ни са њу кан це ла ри ја на род них по сла ни ка у Ср би ји је што 
се гра ђа ни по сла ни ци ма углав ном не обра ћа ју због пи та ња ко ја су 
у над ле жно сти скуп шти не15), већ нај че шће ка ко би им на род ни по-
сла ни ци по мо гли у ре ша ва њу њи хо вих со ци јал но-ег зи стен ци јал-
них про бле ма (за по сле ње, ма ле пла те и пен зи је, со ци јал на по моћ).   

Дру го, по сла ни ци ма се обра ћа ма ли број гра ђа на. 16) Ка ко би 
се овај тренд про ме нио по треб но је ра ди ти кам па ње про мо ви са ња 
кан це ла ри ја на род них по сла ни ка, по зи ва ти гра ђа не да се обра те 
по сла ни ци ма, ор га ни зо ва ти да не отво ре них вра та ка да би би ра чи 
мо гли да не по сред но ко му ни ци ра ју са по сла ни ци ма, али и по ве ћа-
ти ефи ка сност ре ша ва ња слу ча је ва због ко јих се гра ђа ни обра ћа ју 
по сла нич ким кан це ла ри ја ма.

14) Ис тра жи ва ње Цен тра за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју (Це СИД) у окви ру про јек та 
“Ја ча ње над зор не уло ге и тран спа рент но сти у ра ду Скуп шти не” по ка за ло је да са мо 13 
од сто гра ђа на зна да на ве де име по сла ни ка ко ји до ла зи из њи хо вог гра да. http://www.
rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/1/По ли ти ка/1368568/Ра сте+по ве ре ње+гра ђа на+у+пар ла мент.
html, 30/7/2013.

15) Над ле жно сти На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је од ре ђе не су чла ном 99. Уста ва и 
чла ном 15. За ко на о На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је (Слу жбе ни гла сник Ре пу-
бли ке Ср би је, бр. 9/2010).

16) Код пет пр во о тво ре них кан це ла ри ја број гра ђа на ко ји су им се у де цем бру 2009. го ди не 
обра ћа ли кре тао од 4 у Но вом Па за ру до 12 у Ва ље ву, а у ја ну а ру 2010. нај ма ње пред ме-
та би ло је опет у Но вом Па за ру (три), а нај ви ше по но во у Ва ље ву- 22. И у сле де ћа три 
ме се ца број слу ча је ва у сва кој од кан це ла ри ја го то во да ни је пре ла зио 20, а уку пан број 
ре ше них слу ча је ва у свим кан це ла ри ја ма био је ви ше стру ко ма њи од бро ја под не тих (у 
де цем бру 2009. и ја на у а ру ре ше но је 97 од 350 пред ме та, а у пе ри о ду фе бру ар-април 
2010. ре ше но је 36 од 168 пред ме та). Сви по да ци пре у зе ти су из: Con sti tu ency Of fi ce 
re ports, NDI, Бе о град, 2010. Тренд ма лог бро ја гра ђа на ко ји се на род ним по сла ни ци ма 
обра ћа ју пре ко кан це ла ри ја и да ље тра је. Да нас сва ка на це ла ри ја про сеч но има око 100 
слу ча је ва ме сеч но, а то ком јед ног ме се ца се у про се ку ре ши њих 40. У по гле ду на чи на 
обра ћа ња, ве ћи на гра ђа на се обра ћа лич но (око 60%), зна чај на гру па те ле фо ном (35%), 
а пу тем елек трон ске по ште по сла ни ци ма се обра ћа све га 5% гра ђа на. Због ве ли ког бро-
ја не пот пу них из ве шта ја кан це ла ри ја на род них по сла ни ка ни је би ло мо гу ће на пра ви ти 
пре ци зни ју ста ти сти ку. За то ове по дат ке тре ба схва ти ти оквир но. 
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Ипак, не ке про ме не ко је би во ди ле оства ре њу бо љег од но са 
и ства ра њу по ве ре ња из ме ђу по сла ни ка и би ра ча се мо гу из вр ши-
ти и у окви ру по сто је ћег из бор ног си сте ма и ма ле ствар не мо ћи 
на род них по сла ни ка. Пр во, кан це ла ри је на род них по сла ни ка тре-
ба да ра де сва ко днев но, а у да ни ма ка да На род на скуп шти на не 
за се да по сла ни ци би тре ба ло да при ма ју гра ђа не у сво јим кан це-
ла ри ја ма. Дру го, сви за ин те ре со ва ни гра ђа ни тре ба да бу ду у мо-
гућ но сти да на нај лак ши и нај бр жи на чин са зна ју где се на ла зи 
кан це ла ри ја по сла ни ка ко ме же ле да се обра те. Све кан це ла ри је 
тре ба да има ју те ле фон, елек трон ску по шту и сајт где гра ђа ни мо гу 
до би ти нео п ход не ин фор ма ци је. Тре ће, про сто ри је кан це ла ри ја на-
род них по сла ни ка не тре ба да бу ду сме ште не у окви ру стра нач ких 
про сто ри ја или пред став ни шта ва би ло ког ак те ра ко ји уче ству је на 
из бо ри ма јер то де сти му ли ше би ра че ко ји ни су сим па ти зе ри да тих 
по ли тич ких ак те ра да се обра те по сла ни ци ма. Че твр ти про блем је 
ста тус аси сте на та у кан це ла ри ја ма. Тај по сао во лон тер ски оба вља-
ју углав ном сту ден ти и пар тиј ски ак ти ви сти. С об зи ром да је стан-
дард да на јед ног по сла ни ка бу де за по сле но до тро је слу жбе ни ка, 
а да је у На род ној скуп шти ни за по сле но све га око 350 љу ди (од 
че га је 120 на ме ште ни ка),17) по тре ба за за по сле њем обра зо ва них 
љу ди ко ји би по ма га ли по сла ни ци ма у њи хо вом ра ду је еви дент на. 
Док се то не до го ди по сла ни ци мо гу да од свог па у ша ла де ли мич-
но по кри ва ју не ке од тро шко ва ра да кан це ла ри је. Пе то, кан це ла ри-
је на род них по сла ни ка тре ба ин сти ту ци о на ли зо ва ти и за њи хо во 
функ ци о ни са ње у окви ру бу џе та На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је опре де ли ти од ре ђе на сред ства. Та ко да ље функ ци о ни са ње 
ове зна чај не де мо крат ске ин сти ту ци је не би би ло не из ве сно. Ипак, 
тек уко ли ко до ђе до опи са них про ме на из бор ног си сте ма, по сла-
ни ци ће схва ти ти зна чај кан це ла ри ја на род них по сла ни ка па би се 
ти ме мо гли сте ћи усло ви да она у на ред ном пе ри о ду по ста не би тан 
сег мент на шег по ли тич ког жи во та.

Кан це ла ри је на род них по сла ни ка мо гу ути ца ти на да ље по-
бољ ша ње угле да На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је и са мих 
на род них по сла ни ка, али би сва ко њи хо во при ка зи ва ње као све о-
бу хват ног ре ше ња за по ве ћа ње угле да пар ла мен та као ин сти ту ци је 
и на род них по сла ни ка као ње го вих чла но ва ула зи ло у до мен не-
кри тич ког пре у ве ли ча ва ња мо ћи по сла нич ких кан це ла ри ја. Про-

17) Сла ви ша Ор ло вић, “Устав ни, по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни оквир На род не скуп шти не 
Ре пу бли ке Ср би је”, у збор ни ку: Де мо крат ске пер фор ман се пар ла ме на та Ср би је, Бо сне 
и Хер це го ви не и Цр не Го ре (при ре дио Сла ви ша Ор ло вић), Уни вер зи тет у Бе о гра ду - Фа-
кул тет по ли тич ких на у ка (Цен тар за де мо кра ти ју), Бе о град, Са ра јев ски отво ре ни цен-
тар, Са ра је во, Фа кул тет по ли тич ких на у ка - Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца, 2012, 
стр. 39.
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блем мар ги на ли за ци је пар ла мен та знат но је ком плек сни је пи та ње 
ко је тре ба ре ша ва ти ком би но ва но - про ме ном из бор ног си сте ма, 
уве ћа њем ствар не мо ћи по сла ни ка, раз во јем де мо крат ске по ли тич-
ке кул ту ре, ко ја укљу чу је ве ћу бри гу по сла ни ка за про бле ме гра ђа-
на, али и свест сва ког гра ђа ни на о нео п ход но сти ре ша ва ња пи та ња 
од оп штег ин те ре са а не ис кљу чи во сво јих лич них про бле ма.
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из нос
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апсо-
лут ни 
из нос

про-
це нат

1920-1929 0 0/52 0 1 0/1 0
1930-1939 1 1/52 1,9 2 1/2 50
1940-1949 6 6/52 11,5 18 6/18 33,3
1950-1959 13 13/52 25 56 13/56 23,2
1960-1969 17 17/52 32,7 86 17/86 19,8
1970-1979 11 11/52 21,2 64 11/64 17,2
1980-1989 4 4/52 7,7 23 4/23 17,4

укупно 52 100 250

* По да ци ко ри шће ни у из ра ди та бе ле пре у зе ти из: Ста ро сна струк ту ра по сла ни ка у На-
род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la ment.gov.rs/на род на-скуп шти на/
на род на-скуп шти на-у-број ка ма/ста ро сна-струк ту ра.1732.html, 24/7/2013.
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Табела 2**

мушкарци жене укуп-
но

број посланика 
у скупштини 
према полу

169 81 250

број посланика 
који су 
отвирили 
канцеларије 
према полу

39 13 52

однос броја 
посланика који 
су отворили 
канцеларије 
према полу и 
укупног броја 
посланика који 
су отворили 
канцеларије

апсо лут-
ни из нос

про-
це нат

апсо лут-
ни из нос

про-
це нат

100

39/52 75 13/52 25

однос броја 
посланика који 
су отворили 
канцеларије 
према полу 
и броја 
посланика у 
скупштини 
према полу

апсо лут-
ни из нос

про-
це нат

апсо лут-
ни из нос

про-
це нат

39/169 23,1 13/81 16

** Пол на струк ту ра по сла ни ка у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la-
ment.gov.rs/на род на-скуп шти на/на род на-скуп шти на-у-број ка ма/пол на-струк ту ра.1731.
html, 24/7/2013.
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Табела 3***
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апсо-
лут ни 
из нос

про це-
нат

апсо-
лут ни 
из нос

про це-
нат

СНС 13 13/52 25 65 13/65 20
ДС 9 9/52 17,3 44 9/44 20,4
СПС 7 7/52 13,5 25 7/25 28
ДСС 2 2/52 3,8 21 2/21 9,5
УРС 3 3/52 5,8 16 3/16 18,8
ЛДП 3 3/52 5,8 13 3/13 23,1
ПУПС 7 7/52 13,5 12 7/12 58,3
СДПС 1 1/52 1,9 9 1/9 11,1
НС 2 2/52 3,8 8 2/8 25
ЈС 1 1/52 1,9 7 1/7 13,3
Заједно за 
Србију 1 1/52 1,9 7 1/7 13,3

ЛСВ 1 1/52 1,9 5 1/5 20
СВМ 2 2/52 3,8 5 2/5 40
СПО-ДХСС 0 0/52 0 5 0/5 0
самостални 
посланици 0 0/52 0 8 0/8 0

укупно 52 100 250

*** По да ци ко ри шће ни у из ра ди та бе ле пре у зе ти из: По сла нич ке гру пе у На род ној скуп шти-
ни Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la ment.gov.rs/на род на-скуп шти на/на род на-скуп шти-
на-у-број ка ма/по сла нич ке-гру пе.1730.html, 24/7/2013.
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PredragTerzic

OPENINGANDFUNCTIONINGOF
MPOFFICESINSERBIA

Resume
MP Of fi ces (con sti tu ency of fi ces) are cor rec ti ve of free par li a-

men tary man da te and an in stru ment for en su ring par li a ment tran spa-
rency. MPs re main in de pen dent be a rers of fre e dom of tho ught and 
fre e dom of spe ech in the par li a ment and are not re qu i red to act in ac-
cor dan ce with the opi nion of the vo ters. But the con tact with the vo ters 
ena bles them to re cog ni ze the con cerns of ci ti zens, the ir re qu ests ma de 
to the le gi sla tu re and on this ba sis to for mu la te le gi sla ti ve pro po sals, 
pro po sed amend ments to the exi sting laws and ot her acts that sho uld 
be bro ught un der the ju ris dic tion of the le gi sla tu re. The ope ning of MP 
of fi ces in Ser bia star ted the 2009 with the sup port of Na ci o nal nol nog 
De moc ra tic In sti tu te (NDI). To day in our co un try the re are mo re than 
30 of fi ces of MPs.

Our analysis of  MP of fi ces which ha ve been ope ned in Ser bia 
un till now in clu des se ve ral di men si ons: the ci ti es and mu ni ci pa li ti es 
whe re they ha ve been esta blis hed, the num ber of as si stants en ga ged in 
each of them, the pre mi ses whe re they are pla ced, ho urs of ope ra tion, 
num ber of mem bers who par ti ci pa te in the of fi ce, the ir age, sex struc-
tu re and party af fi li a tion. Of fi ces of MPs ha ve been esta blis hed in 25 
ci ti es and mu ni ci pa li ti es.

In Bel gra de the re are 8 of them, in Nis 4, and in No vi Sad and 
Kra gu je vac 2. Ho we ver, it sho uld be no ted that so me me di um si zed ci-
ti es, alt ho ugh they ha ve mo re se ats in par li a ment, ha ve not yet esta blis-
hed the MP of fi ces. Among them are Kra lje vo, Ca cak and Sme de re vo. 
Num ber of as si stants en ga ged in of fi ces ran ge from one to 15 pe ri o di-
cally hi red as si stants.

Of fi ces of MPs can be pla ced in va ri o us lo ca ti ons: in the Na ti o nal 
As sembly of the Re pu blic of Ser bia, in pre mi ses pro vi ded by the lo cal 
go vern ment, in the pre mi ses of a party at who se sug ge stion the MP was 
elec ted and in the of fi ce which le a se is fi nan ced from ot her so ur ces. In 
the vast ma jo rity of MP of fi ces only one MP is en ga ged. The of fi ces in 
Zre nja nin and No vi Pa zar pre sent a good exam ple be ca u se the re co o-
pe ra te se ve ral MPs who do not li ve in the sa me pla ce, and  who are the 
mem bers of dif fe rent both po si ti o nal and op po si tion po li ti cal par ti es.

In pro por tion to the ir num ber in par li a ment, the most ac ti ve we re 
MPs who we re born bet we en 1940  and  1949, and the le ast ac ti ve we re 
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the youn gest, born in the '70s and '80s. If you ex plo re the gen der struc-
tu re of the par li a ment, again in pro por tion to the num ber of ma le and 
fe ma le MPs, it can be con clu ded that ma le MPs are 44.4% mo re en ga-
ged in the esta blis hment of the of fi ce in re spect of the ir fe ma le col le a-
gu es. In pro por tion to the num ber of mem bers of par li a men tary gro ups, 
mem bers of PUPS we re the most ac ti ve, and the le ast ac ti ve we re MPs 
of Ser bian Re ne wal Mo ve ment - Chri stian De moc ra tic Party of Ser bia. 
Al so, not one in di vi dual mem ber has esta blis hed a MP of fi ce.

The main pro blem of fun cti o ning of fi ces of MPs in Ser bia, as 
aut hor sta tes, are the fol lo wing: the exi sting elec to ral system, the ab-
sen ce of MPs from a num ber of mu ni ci pa li ti es and ci ti es in Ser bia. The 
aut hor al so po ints out that so me im pro ve ments can be ac hi e ved un der 
the cur rent elec to ral system and a small real po wer of MPs. MP of fi ces 
may af fect the furt her im pro ve ment in the re pu ta tion of the Na ti o nal 
As sembly of the Re pu blic of Ser bia and the MPs, but only as part of a 
wi der pro cess that in vol ves chan ging the elec to ral system, in cre a sing 
the real po wer of MPs, the de ve lop ment of a de moc ra tic po li ti cal cul-
tu re.
Keywords: MP of fi ces, the Na ti o nal As sembly of the Re pu blic of Ser bia, the 

par li a ment, MP,   par li a ment tran spa rency, par li a men tary man da-
te, free par li a men tary man da te, free par li a men tary man da te cor-
rec ti ve.

* Овај рад је примљен 11. маја 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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УХАБЗБУРШКОЈМОНАРХИЈИ

Сажетак
По зи ва ју ћи се на цар ске при ви ле ги је ко ји ма су на гра ђе ни за 

рат не за слу ге учи ње не ди на сти ји Хаб збур го ва ца и ту ма че ћи их као 
др жав но прав ни уго вор и де мо крат ско и ле ги тим но пра во срп ског 
на ро да, све тов ни и цр кве ни пред став ни ци  срп ског на ро да су де-
фи ни са ли на ци о нал ну по ли ти ку пре чан ских Ср ба ко ја је у осно ви 
за сно ва на на про гра му те ри то ри јал но-по ли тич ке ауто но ми је. Вој-
во ди на као на ци о нал ни им пе ра тив је има ла за себ но ме сто у пи-
са ним про гра ми ма срп ских стра на ка, по ли тич кој јав но сти и де ло-
ва њу срп ских уста но ва и ин сти ту ци ја све до 1918. го ди не иако је 
ње но ус по ста вља ње би ло из ван окви ра по ли тич ке оствар љи во сти 
већ од по сти за ња ду а ли стич ког пре у ре ђе ња Мо нар хи је.
Кључ не ре чи: Вој во ди на, Ср би, Ма ђа ри, при ви ле ги је, Аустро у гар ска.

Вој во ди на је де фи ни са на као по ли тич ки про грам срп ског на-
ро да на на род ним збо ро ви ма и Цр кве но-на род ним са бо ри ма, нај-
ви шем на род ном и цр кве ном пред став ни штву Ср ба пра во слав не 
ве ре у Кар ло вач кој ми тро по ли ји, одр жа ва ним од кра ја 17. ве ка на 
про сто ри ма Хаб збур шке мо нар хи је, нај че шће у Срем ским Кар лов-
ци ма. Пра во на одр жа ва ње ових Са бо ра про из и ла зи ло је из сло-
ва при ви ле ги ја ко је су Ср би ма да ли аустриј ски ца ре ви и угар ски 
кра ље ви, aли је за фор му ли са ње на ци о нал ног, по ли тич ког и стра-
нач ког про гра ма пре чан ских Ср ба од ве ћег зна ча ја би ло ту ма че ње 
оног што је ста ја ло у тим при ви ле ги ја ма од оно га што су оне објек-
тив но са др жа ле и пред ста вља ле. За срп ски на род, пр ва ке и пред-
став ни ке срп ске  по ли тич ке иде о ло ги је у Аустриј ској ца ре ви ни, а 
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то је све до 1861. би ла пр вен стве но срп ска цр кве на је рар хи ја, вој-
во ђан ски по ли тич ки про грам, за сно ван на цар ским при ви ле ги ја ма, 
под ра зу ме вао је од у век јед но исто: пра во на ста тус и при зна ње по-
себ ног по ли тич ког на ро да, пра во на по себ ну те ри то ри ју, пра во на 
сло бо дан из бор ду хов них и све тов них ста ре ши на, ар хи е пи ско па и 
вој во де, а ти ме и пра во на по себ ну, са мо стал ну упра ву. Из ова квог 
ту ма че ња цар ских при ви ле ги ја, од но сно из ова ко схва ће ног при ви-
ле ги јал ног пра ва про и за шао је на ци о нал ни и по ли тич ки про грам 
на ко јем ће Ср би ин си сти ра ти, на раз ли чи те на чи не и не јед на ким 
ин тен зи те том, ви ше од 200 го ди на, а на пра гу ње го вог оства ре ња 
би ти у три на вра та: 1790- 91, 1848 – 49. и 1861- 62. го ди не.1)

У пoзивном ма ни фе сту (Lit te ra e in vi ta to ri ae) ца ра Ле пол да 
I(6. април 1690) Ср би су по зва ни да оста ну на сво јим ог њи шти ма 
и да по мог ну ње го ву вој ску у ра ту про тив Ту ра ка, а за уз врат су 
обе ћа не сле де ће по вла сти це: сло бо да ве ро и спо ве сти, осло бо ђе ње 
од свих јав них те ре та и да жби на, пра во на из бор вој во де. Али, са 
по вла че њем цар ске вој ске на се вер од Са ве и Ду на ва, по че ла је и 
се о ба Ср ба ко ју је пред во дио срп ски па три јарх. Упра во он зах те ва 
од аустриј ског ца ра да ис пу ни обе ћа не при ви ле ги је. Цар ни је од-
ба цио срп ске зах те ве, већ на про тив, из да је две При ви ле ги је и јед-
ну Про тек ци о ну ди пло му у ко ји ма се Ср би тре ти ра ју као по се бан 
на род, га ран ту је му се сло бо да ве ро и спо ве сти, и сло бо дан из бор 
ар хи е пи ско па, у чи јим би ру ка ма би ла и ду хов на и све тов на власт 
над Ср би ма, и са мо стал на упра ва је ди но у слу ча ју по врат ка у по-
стој би ну. У овим при ви ле ги ја ма не ма ре чи о срп ском вој во ди и о 
по себ ној те ри то ри ји за Ср бе. Срп ском на ро ду је да кле обез бе ђе на 
са мо пер со нал на ауто но ми ја, а не и те ри то ри јал на на ко ју су они 
по ми шља ли.2)

За себ ну, ауто ном ну те ри то ри ју у окви ру Мо нар хи је Ср би су 
пр ви пут јав но  фор му ли са ли као про грам ски зах тев на на род ном 
збо ру у Ба ји по чет ком 1694. го ди не.  Овај пут је тра же на Вој во ди на 
као по себ на по ли тич ко-те ро то ри јал на је ди ни ца али без тог на зи-
ва, на про сто ру Ма ле Вла шке и Ку ма ни је. Ову те ри то ри ју Ср би су 
хте ли на се ли ти ком пакт но, као вој ни ци и под упра вом па три јар ха 
и по двој во де, тим пре што је до та да Беч ки двор име но вао са мо по-
1) Д. Ми ка ви ца, СрпскопитањенаУгарскомсабору1690–1918,Но ви  Сад 2011, 18 – 21.

2) Ј. Сав ко вић, БорбаСрбавојвођаназатериторијалнуиполитичкусамосталност,Зб-
ор ник  Ма ти це  српс ке за д ру шт вене науке 3, Но ви  Сад 1952, 21; В. Кре стић, Историјске
основе војвођанске аутономије,Из и сто ри је  срп ско-хр ват ски х од но са, Бе о град 1994, 
88 – 113; Ј. Ада мо вић, ПривилегијесрпскогнародауУгарскојирадБлаговештенског
сабора1861,За греб 1902, pas sim; С. Га ври ло вић, ОборбиСрбауХабзбуршкојмонар-
хијизаполитичко-територијалнуаутономију,Збор ник  Ма ти це  срп ске  за  и сто ри ју 43, 
Но ви  Сад 1991, 7 – 23; С. Си ме о но вић – Чо кић, Српскепривилегије,Вој во ди на 2, Но ви 
 Сад 1939, 48 – 65. 
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двој во ду, Јо ва на Мо на стер ли ју (1691). Овај срп ски зах тев на и шао 
је на од лу чан от пор и цар ских и угар ских вла сти и ка то лич ке цр-
кве. Про тив ни ци ре а ли за ци је Вој во ди не као срп ског на ци о нал ног 
и по ли тич ког про гра ма ме ња ли су се у за ви сно сти од исто риј ских 
и по ли тич ких при ли ка. Са мо је дан про тив ник срп ских на сто ја ња 
не ће про ме ни ти свој став и сво ју по зи ци ју све до кра ја по сто ја-
ња Хаб сбур шке мо нар хи је а то је ма ђар ска др жав на власт ко ја је 
ста ја ла на ста но ви шту угар ског др жав ног и исто риј ског пра ва. Ни 
при ви ле ги је на ко је су се Ср би по зи ва ли ни су има ли за њу ве ћег 
зна ча ја ни ти су при зна ва ли њи хо ву прав ну и исто риј ску те жи ну јер 
су их ту ма чи ли као не ле ги тим не, ок тро и са не, од но сно из да те ми мо 
са гла сно сти Угар ског са бо ра. 

Упр кос сна жном от по ру, иде ја и про грам о ства ра њу за себ-
не, ауто ном не те ри то ри је за Ср бе у Хаб збур шком мо нар хи ји ни је 
сла био и ње го ви твор ци, за го вор ни ци и но си о ци, а то је пре све га 
срп ска цр кве на је рар хи ја, ис тра ја ва ли су у сво јим на сто ја њи ма, на-
ро чи то укол ко су им од го ва ра ле по ли тич ке окол но сти у Мо нар хи ји 
или из ван ње. Па три јарх Ар се ни је IIIЧарнојевић по на вљао га је 
све до смр ти, чак и он да ка да је обра зо ва на По ти ска и По мо ри-
шка вој на гра ни ца, а истим пу тем је на ста вио и ње гов на след ник, 
ми тро по лит Иса и ја Ђа ко вић (1708 – 1709).3) На Са бо ру у Кру ше-
до лу (6. ја ну ар 1708), фор му ли са ни су срп ски зах те ви у 11 та ча ка 
и иза бра ни ми тро по лит Иса и ја Ђа ко вић опу но мо ћен је да их под-
не се вла да ру.У јед ној тач ки Са бор је тра жио да се на ро ду из дво ји 
по себ на те ри то ри ја ко јој ће на че лу ста ја ти вој во да, јер је то, ка ко 
се ту ка же, још 1694. би ла же ља ца ра Ле о пол да I.  У Угар ски са-
бор ко ји је за се дао у По жу ну по слан је, по на ло гу из Бе ча, епи скоп 
Со фро ни је Под го ри ча нин и још че ти ри по сла ни ка да тра же уза ко-
ње ње (инар ти ку ла ци ју) при ви ле ги ја. Исти зах те ви по но вље ни су 
1723. и 1729, али без ре зул та та. На Са бо ру ко ји је одр жан по чет ком 
апри ла 1744. у Кар лов ци ма ни је из нет из ри чит зах тев о по себ ној 
те ри то ри ји, али су цар ски ко ме са ри, ба рон Ен гел схо фен и гроф 
Алек сан дар Па та чић, у оним зах те ви ма и жал ба ма ко је су под не те, 
по себ но у оним ко ји су се од но си ли на ин си сти ра ње на соп стве ној 
на род ној упра ви,  ипак ви де ли срп ску на ме ру да се оства ри др жа ва 
у др жа ви. И овај пут је тра же но, озме ђу оста лог, да се при ви ле-
ги је уза ко не на Угар ском са бо ру, да се убу ду ће ни шта не ре ша ва 
у по гле ду при ви ле ги ја пре не го што на род под не се пред став ке и 
да вла дар ка иза бе ре јед ног или два ми ни стра ко ји би по зна ва ли 
при ви ле ги је и узи ма ли на род у за шти ту. Уза ко ње ње при ви ле ги ја 

3) Ч. По пов – Ј. По пов, Аутономија Војводине–српско питање,Но ви  Сад 1989, 12; Д. 
Ми ка ви ца, СрпскаВојводинауХабсбуршкојмонархији1690–1920,Но ви  Сад 2005, 17.
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од би ла је (1751) и Илир ска двор ска де пу та ци ја, нај ви ши ор ган др-
жав не и двор ске вла сти за ре ша ва ње срп ских ства ри осно ван че ти-
ри го ди не ра ни је, јер се уза ко ње ње при ви ле ги ја и да ва ње по себ не 
те ри то ри је Ср би ма до жи вља ва ло ус кљу чи во у све тлу из бе га ва ња 
ју рис дик ци је ма ђар ских вла сти на угар ској др жав ној те ри то ри ји 
или јед ном ње ном де лу, а то је упу ћи ва ло на де струк ци ју Угар ске 
од но сно ства ра ње срп ске др жа ве у ма ђар ској др жа ви.

 Вој во ди на као по се бан по ли тич ки и на ци о нал ни про грам 
срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји по ста вљен је из но ва на 
Цр кве но на род ном са бо ру у Те ми шва ру 1790. Ов де је из ри чи то зах-
те ва на у при ви ле ги ја ма обе ћа на по себ на те ри то ри ја под упра вом 
соп стве них на род них вла сти и по што ва ње срп ских при ви ле ги ја за 
онај део срп ског на ро да ко ји би остао из ван ове на ци о нал не те ри-
то ри је. И Ср би гра ни ча ри су, у слу ча ју раз во ја че ња Вој не гра ни це, 
пред ви ђе ни да се на ђу у окви ру ове обла сти или ма кар да са чу ва ју 
сво је по вла сти це. Овај пут је тра же на Вој во ди на од но сно срп ска 
ауто ном на област у Ба на ту и тра же но је да се он у ту свр ху от це-
пи од угар ске др жав не те ри то ри је. До ду ше, сма тра ло се и та да да 
би ви ше од го ва ра ло да тра же на ауто ном на област об у хва ти Сла-
во ни ју, Бач ку и Срем, али с об зи ром да су те обла сти већ одав но 
би ле ин кор по ри ра не у Угар ску, из бор је пао на Ба нат ко ји је још 
до не дав но био под не по сред ном упра вом Бе ча па је из два ја ње ове 
те ри то ри је из гле да ло као ма њи про блем у усло ви ма крај ње за тег-
ну тих од но са из ме ђу беч ког дво ра и ма ђар ског плем ства. Ни ова 
кон цеп ци ја ни је на и шла на раз у ме ва ње. Ма ђар ски од го вор на срп-
ске зах те ве са др жан је у за кон ском члан ку 27. из 1791. го ди не.  Њи-
ме је Ср би ма у Угар ској при зна та “гра ђан ска рав но прав ност” ко ја 
у фе у дал ној Угар ској у ствар но сти ни је по сто ја ла ни за Ма ђа ре, а 
прак тич но им је уки нут њи хов ,,при ви ле ги сан по ло жај” од но сно 
ва жност при ви ле ги ја огра ни че на на цр кве но – школ ску ауто но ми-
ју, Ср би су тре ти ра ни као вер ска за јед ни ца “не сје ди ње них грч ког 
об ре да” а не као по се бан, по ли тич ки на род и ова осе тљи ва прав но 
– по ли тич ка  про бле ма ти ка вра ће на је у окви ре ра да Угар ског са-
бо ра, што је Ср би ма би ло не при хва тљи во. Ба ук Срп ске Вој во ди не 
у Угар ској от кло њен је до срп ско – ма ђар ског ра та 1848 – 1849. 
го ди не  ко јем је прет хо ди ло одр жа ва ње Мај ске скуп шти не у Срем-
ским Кар лов ци ма ка да је на ци о нал на по ли ти ка пре чан ских Ср ба 
пре то че на по но во у про грам сти ца ња обла сти на ко јој би се срп ски 
на род мо гао по ли тич ки и управ но ор га ни зо ва ти. Је дин стве но исту-
па ње срп ских све тов них пр ва ка ли бе рал но-де мо крат ске про ве ни-
јен ци је и цр кве них ве ли ко до стој ни ка нај у вер љи ви је се ис ка за ло у 
њи хо вим устав ним кон цеп ти ма у ко ји ма је Вој во ди на/Вој во до ви на 
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де фи ни са на као по себ на фе де рал на је ди ни ца у окви ру Хаб збур шке 
мо на хи је са над ле жно сти ма ко је су од го ва ра ле ста ту су и ка рак те ру 
по себ не кру но ви не. Од луч ност и не по мир љи вост у за сту па њу ова-
кве на ци о нал не по ли ти ке на по се бан на чин је ис ка за на у ре чи ма 
јед ног од нај и стак ну ти јих во ђа срп ског по кре та и нај бли жег са-
рад ни ка па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа, епи ско па Ни ка но ра Гру ји ћа:

“У на шем Срб ском ср цу има то ли ко сна ге, да смо ми и са ми 
ка дри без ичи је по мо ћи та ког крв ни ка, ко ји ниг де под бож јом ка-
пом ро да не ма, не са мо од на ши срб ски ог њи шта од би ти, не го га 
и с ње го ви сте рат. И ја се твр до на дам, и утој мо јој на де жди још 
твр ђе сам уве рен, да ће ју нач киј Срб скиј на род и овој бе жбо жној 
по ли ти ци са ору жи јем и уче ном ве шти ном сво јом не са мо ве што 
одо ле ти не го и ју нач ки и слав но по бе ди ти”.  Срп ски на род је “као 
по ли тич ки сло бо дан и не за ви стан” на род у окви ри ма Хаб сбур шке 
мо нар хи је до нео на Ма ској скуп шти ни од лу ку о ства ра њу Срп ске 
Вој во ди не у ко ју ула зе Ба нат, Бач ка, Ба ра ња и Срем, за јед но са под-
руч ји ма Вој не гра ни це. Ми тро по лит Јо сиф Ра ја чић је про гла шен 
за па три јар ха срп ског, а гра ни чар ски пу ков ник Сте ван Шу шљи кац 
иза бран је за вој во ду. Про тив Срп ске Вој во ди не би ли су Ма ђа ри, 
Нем ци, Ру му ни, Сло ва ци и Хр ва ти из ју жне Угар ске. Као при лич но 
ве ро лом ни и не по у зда ни са ве зник Срп ске Вој во ди не, ко ја је до не-
ла од лу ку о сту па њу у са вез са Тро јед ном кра ље ви ном Хр ват ском, 
Сла во ни јом и Дал ма ци јом, по ка зао се хр ват ски бан Јо сип Је ла чић. 
Нај ве ћа по моћ за оства ре ње Вој во ђан ског по ли тич ког про гра ма 
сти за ла је из Кне же ви не Ср би је у на о ру жа ним до бро вољ ци ма и у 
опре ми. Ко нач ни ре зул тат ра то ва ња за оства ре ње срп ског на ци он-
ла ног и по ли тич ког про гра ма са др жа ног у иде ји Срп ске Вој во ди не 
ни је био она кав ка кав се оче ки вао јер ни по Ок тро и са ном уста-
ву Ца ре ви не од 12. мар та 1849. Вој во ди на ни је ни по ме ну та као 
кру но ви на, већ као ауто ном на те ри то ри ја ко ја ће би ти у са ста ву 
или Угар ске или Ер де ља или Хр ват ске. Цар ском од лу ком од 18. но-
вем бра 1849. обра зо ва на је по себ на област, кру но ви на под на зи вом 
Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат и то је је ди на Срп ска Вој во ди-
на ко ја је по сто ја ла у Хаб сбур шкој мо нар хи ји то ком ње не исто ри је. 
Одр жа ла се у на ред них је да на ест го ди на, ка да су ње ни де ло ви при-
по је ни углав ном Угар ској. Вој вод ство Ср би ја об у хва та ло је Бач ку 
без Шај ка шког гра ни чар ског ба та љо на, Ба нат без гра ни чар ских те-
ри то ри ја на ју гу, илоч ки и рум ски срез у Сре му. Из ван Вој вод ства  
оста ли су нај гу шће на се ље ни срп ски кра је ви.

Уки да њем Вој вод ства Ср би је (1860) срп ска цр кве на је рар хи-
ја и кон зер ва тив но – кле ри кал ни кру го ви  у Хаб сбур шкој мо нар-
хи ји у ве ли кој ме ри гу бе при мат у во ђе њу на ци о а нал не по ли ти ке 
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по ли ти ке, а Вој во ди на као ,,по ли тич ко би ће на ро да срп ског с ове 
стра не” – ка ко га је од ре дио во ђа срп ских пре чан ских ли бе ра ла, 
Све то зар Ми ле тић, из но ва је зах те ва на на Бла го ве штен ском, цр-
кве но - на род ном са бо ру у Срем ским Кар лов ци ма 1861. И овај пут 
Ср би су сма тра ли да сво ја на ци о нал на пра ва мо гу за шти ти ти и 
обез бе ди ти са мо ства ра њем по себ не, ауто ном не обла сти под на-
зи вом Вој во ди на срп ска. По след њи пут су овај и ова кав про грам 
на ци о нал не по ли ти ке де фи ни са ли и пред во ди ли, са из ве сним из-
гле ди ма на успех, срп ски кле ри кал но – кон зер ва тив ни кру го ви. 
Област ко ју је тре ба ла “по кри ти” ова Вој во ди на чи ни ли су Срем, 
Ба нат, Бач ка и Вој на Гра ни ца. У Вој во ди ни су Ср би за ми сли ли сво-
ју об ла сну скуп шти ну, по ли тич ко – суд ску са мо у пра ву, срп ски је-
зик као слу жбе ни, вој во ду на че лу из вр шне вла сти, за ста ву и грб 
Вој во ди не ка кве је има ла и Кне же ви на Ср би ја. Ова ,,др жа ва у др-
жа ви” ка ко су је из но ва оце ни ли ма ђар ски по ли тич ки кру го ви би ла 
је пред мет озбиљ них рас пра ва на сед ни ца ма ми ни стар ског са ве та 
у Бе чу 1862. го ди не.4) На њи ма је аустриј ски др жав ни  ми ни стар 
Шмер линг тра жио да се во ди ра чу на о цар ским при ви ле ги ја ма и да 
се оне тре ба ју спро ве сти у де ло. Он је, слич но као и ми ни стар ра та 
Де ген фелд и ми ни стар уну тр. по сло ва ба рон Ла сер и ми ни стар и 
двор ски са вет ник гроф На да жди и ми ни стар фи нан си ја Пле нер и 
ми ни стар тр го ви не гроф Ви кен бург, сма трао да Цар има пра во да 
обра зу је по свом на хо ђе њу ди стрик те у др жа ви и да Ср би, у крај-
њој ли ни ји, има ју пра во да оче ку ју сво ју Вој во ди ну. Пред сед ник 
др жав ног са ве та ба рон Лих тен фелс био је за ре ше ње у об ли ку по-
себ ног ди стрик та, док су угар ски двор ски кан це лар гроф Фор гач и 
хр ват ски двор ски кан це лар Иван Ма жу ра нић би ли про тив. Пр ви 
је на и ме од луч но био про тив обра зо ва ња Вој во ди не као по себ не 
по вла шће не обла сти сма тра ју ћи да Угар ски краљ не ма пра во да 
сам ства ра са мо стал не ди стрик те и да про блем мо ра оста ти у над-
ле жно сти Угар ског са бо ра. Дру ги је сма трао да то пра во краљ има 
али да Ср би ма тре ба да ти не Вој во ди ну ка кву су тра жи ли већ по-
се бан округ и то ве ћи од Ки кинд ског ди стрик та, с тим да се во ди 
ра чу на да пи та ње Сре ма не бу де ти ме ре ше но на хр ват ску ште ту. 
Сна жан от пор ко ји су Шмер лин гу да ва ли Ма ђа ри био је до во љан 
да беч ка вла да ски не срп ско пи та ње са днев ног ре да. Та ко је оста-
ло до 1867. ка да је аустро у гар ском на год бом по ста ло из ве сно да ће 
срп ско пи та ње пре ћи у пот пу но сти у над ле жност Пе ште и ма ђар-
ске од го вор не вла де. Ма ђа ри су овом пи та њу при сту пи ли дру га-

4) Г. Ва син, СрпскиЦрквено-народнисабориуХабзбуршкојмонархији1861–1888,док-
тор ска  ди сер та ци ја у ру ко пи су. Но ви  Сад 2012, 174.
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чи је и ре ше ње на мет ну ли у окви ру за ко на о на род но сти ма ко ји је 
до нет 1868. 5)

Од аустро.угар ске и хр ват ско-ма ђар ске на год бе, срп ску  на-
ци о нал ну и де мо крат ску по ли ти ку нај у пе ча тљи ви је су ре пре зен-
то ва ли срп ски ли бе ра ли пред во ђе ни Све то за рем Ми ле ти ћем и ње-
го вом Срп ском на род ном сло бо до ум ном стран ком и из про гра ма 
ове стран ке из 1869. го ди не ни је из о ста ла Вој во ди на зах те ва на на 
Бла го ве штен ском са бо ру. Сти ца ње Вој во ди не као ауто ном не срп-
ске обла сти у окви ру угар ског де ла Хаб збур шке Мо нар хи је на ме-
ра ва но је по сти ћи пар ла мен тар ним и по ли тич ко-пу бли ци стич ким 
де ло ва њем у ма ђар ској, хр ват ској и срп ској по ли тич кој јав но сти, а 
пр вен стве но зах те ва њем ,,од пре сто ла, вла де и са бо ра (ми сли се на 
ма ђар ски од но сно Угар ски са бор и угар ску вла ду – Д. М.) да се за-
кљу че ња срп ског кон гре са од год. 1861. би ло ини ци ја ти вом са бо ра 
или срп ских за ступ ни ка, у пре трес узму”, а ако се то не би ус пе ло 
да се тра жи са зи ва ње но вог Срп ског са бо ра. Беч ке реч ки про грам 
остао је по ли тич ко по ла зи ште и про грам ска осно ва и за оне стран-
ке ко је су на ста ле по сле рас па да Ми ле ти ће ве стран ке, а ба шти ни ле 
су ми ле ти ће ву по ли тич ко-фи ло зоф ску ми сао: Срп ску на род ну ра-
ди кал ну стран ку и Срп ску на род ну ли бе рал ну стран ку, али при ли-
ке за ре а ли за ци ју оно га што је дав но за ми шље но и фор му ли са но 
ни је би ло све до 1918. Ка да је срп ски на ци о нал ни про грам пре чан-
ских про гра ма пре ва зи шао гра ни це др жа ве Хаб збур го ва ца.

 Иако су срп ски пре чан ски ли бе ра ли не рет ко из бе га ва ли из-
ри чи то по зи ва ње на ста ре при ви ле ги је, за др жа ли су све до кра ја 
19 ве ка уве ре ње да је мо гу ће за Ср бе обез бе ди ти по себ ну област 
у Хаб сбур шкој мо нар хи ји од но сно у Угар ској и да на том зах те ву 
тре ба упор но ин си сти ра ти. Они су то ми сли ли по сти ћи пре све-
га са рад њом са ма ђар ским ли бе ра ли ма ко ји су им у том сми слу 
да ва ли од ре ђе на обе ћа ња, на ро чи то у вре ме ну ко је је прет хо ди ло 
по сти за њу аустро у гар ске на год бе. У кон тек сту тих обе ћа ња на-
ста ла је иде ја о ауто но ми ји и ре ор га ни за ци ји угар ских жу па ни ја и 
њи хо вом арон ди ра њу - за о кру жи ва њу по на ци о нал ном прин ци пу. 
По сле 1867, по ка за ло се да од то га не ма ни шта и да ни ка ква ,,но ва 
Вој во ди на” као по себ на област у ко јој би се Ср би мо гли управ но 
и по ли тич ки ор га ни зо ва ти (за ми шље на нај че шће спа ја њем Бач ке 
и То рон тал ске жу па ни је) ни ка да не ће би ти при хва ће на ни од јед-
ног ма ђар ског по ли ти ча ра. Иде ја и про грам Срп ске Вој во ди не је 
од 1868. оштро осу ђи ван и про го њен од стра не ма ђар ских вла сти, 
али срп ски ли бе рал ни по ли ти ча ри ни су од у ста ја ли од сво јих по ли-
тич ких кон цеп ци ја.  Про грам је од луч но бра њен и оправ да ван чак 

5)  Д. Ми ка ви ца, ПолитичкаидеологијаСветозараМилетића,Но ви  Сад 2006, pas sim.
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и он да ка да је из гле да ло да за ње го ву ре а ли за ци ју има све ма ње 
мо гућ но сти. Ка да је Ми ха и ло По лит Де сан чић, пр вак срп ске Ли-
бе рал не стан ке у Угар ској од 1887 го ди не, при мо ран сво је врем но 
(1870) да се пред по ро том у Пе шти, од рек не Срп ског Вој вод ства 
од но сно са ме иде је о по сто ја њу срп ских зе ма ља у Угар ској, же сто-
ко је кри ти ко ван и не ми ли це осу ђи ван у срп ској јав но сти, по себ но 
од стра не сво јих до та да шњих при ја те ља и исто ми шље ни ка из кру-
га око Ми ле ти ће ве Заставе: Ла зе Ко сти ћа, Ми ше Ди ми три је ви-
ћа, Или је Ву че ти ћа, Ко сте Триф ко ви ћа. На тај на чин је одр жа ва на 
пред ста ва да ни ко не ма пра во да се Вој во ди не као на чер та ниј ске 
ми сли пре чан ских Ср ба од рек не или да је пред ста ви као не до сти-
жну, нео ствар љи ву или не ле гим ну.6)

Про грам Срп ске на род не ли бе рал не стран ке из 1885. остао 
је на ста но ви шту ,,при ви ле ги ја и за ко на” ко ји га ран ту ју Ср би ма  
,,пот пу ну и нео кр ње ну” ауто но ми ју, док се мно ге тач ке па из ме ђу 
оста лих и она о за о кру жи ва њу обла сти по на род но сти ма у Угар-
ској, по кри ва ју на чел ним и до след ним по зи ва њем на про грам из 
1869. И у про гра му Срп ске на род не ра ди кал не стран ке из 1887. 
оста ло се ,,на те ме љу беч ке реч ких од лу ка од 1869”. У про гра му 
ове стран ке из 1904. из но ва је ис так ну то је да је срп ски на род у 
Угар ској сте као ,,исто риј ско пра во на по ли тич ку ауто но ми ју” и да 
су му то пра во ,,за јем чи ле при ви ле ги је, а по твр ди ли угар ски вла-
да ри”. Да би се пру жио успе шан от пор вла да ју ћој иде ји о јед ном 
по ли тич ком на ро ду у Угар ској, у про гра му су кри ти ко ва на ма ђар-
ска на сто ја ња да се у Угар ској уве де  је дин ствен је зик и уме сто 
то га при хва та ло се са мо је дин стве но за ко но дав ство и је дин стве-
на сре ди шна упра ва. За не ма ђар ске на ро де зах те ва но је до но ше-
ње од го ва ра ју ћег за ко на ко јим би се обез бе ди ла на ци о нал на пра ва 
не ма ђар ских на ро да, а пут ка то ме од сли ка вао је и члан 21. овог 
про гра ма у ко јем се го во ри о ,, за о кру же њу обла сти по на ро ди ма” 
у Угар ској и да у та ко за о кру же ним обла сти ма бу де у суд ству и ад-
ми ни стра ци ји зва ни чан је зик оног на ро да ко ји је у ве ћи ни. Срп ска 
Вој во ди на ко ју би чи ни ле по на ци о нал ном прин ци пу за о кру же не 
угар ске жу па ни је оста ла је јед на од кључ них са став ни ца срп ске 
по ли тич ке иде о ло ги је све до кра ја пр ве де це ни је XXвека. Од та да 
је она би ла са свим по ти сну та под при ти ском зах те ва да се у не из-
ве сним и те шким вре ме ни ма са чу ва ма кар оно што је пре о ста ло у 
обла сти цр кве но – школ ске ауто но ми је.

Ве ли ком на род ном скуп шти ном у Но вом Са ду (25. но вем бар 
1918) ста вље на је тач ка на вој во ђан ски по ли тич ки и на ци о нал ни 

6) Д. Ми ка ви ца, МихаилоПолитДесанчић,вођасрпскихлибералауАустроугарској,Но ви 
 Сад 2007, 137; Исти, ЛазаКостићполитичкабиографија,Но ви  Сад 2011, 165.
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про грам срп ског на ро да у Аустро у гар ској. По сле исто риј ског ис-
ку ства до 1914. по ста ло је са свим из ве сно да од оства ре ња срп-
ских на ци о нал них и де мо крат ских зах те ва у Аустро у гар ској не ма 
ни шта. За кон о на ци о нал но сти ма (на род но сти ма) из 1868 ни је се 
по што вао, а др жав ни над зор ма ђар ских вла сти над срп ском цр кве-
но – школ ском ауто но ми јом је по ја чан што је до ве ло до пот пу ног 
оне мо гу ћа ва ња ра да срп ских На род но цр кве них са бо ра на уре ђи-
ва њу уну тра шњих, ма те ри јал них, про свет них и вер ских при ли ка 
у окви ру Кар ло вач ке ми тро по ли је. Ин сти ту ци о нал но осми шље на 
аси ми ла ци ја не ма ђар ских на ро да би ла је у пу ном је ку. Апо њи је-
вим школ ским за ко ном из 1907. све на род не шко ле би ле су пот чи-
ње не др жав ној кон тро ли и оба ве за не на обра зо ва ње и вас пи та ва-
ње уче ни ка у ду ху при пад но сти ма ђар ској ,,по ли тич кој на ци ји”. 
Из сло ва и ду ха овог за ко на из во ди ле су се ра чу ни це по ко ји ма 
је Угар ска тре ба ла по ста ти на ци о нал но чи ста ма ђар ска др жа ва у 
на ред них 40 го ди на. Пре о ста ли от пор срп ских стра на ка овим на-
сто ја њи ма одр жа вао се до вре ме на бал кан ских ра то ва ка да  је на 
пред лог ма ђар ске вла де, на ред бом ње го вог Цар ско – кра љев ског 
ве ли чан ства Фран ца Јо зе фа у пот пу но сти су спен до ва на срп ска цр-
кве но – школ ска ауто но ми ја због ,,по гре шно и штет но ту ма че них 
од ре да ба 9 За кон ског члан ка од 1868.” У том тре нут ку је иде ја о 
не ка вој по себ ној, вој во ђан ској обла сти за Ср бе у Угар ској би ла већ 
то ли ко по ли тич ки нео ствар љи ва да о њој ни је вре де ло ни раз ми-
шља ти. Чак ни по ку ша ји да се пре о ста ла цр кве но – школ ска ауто-
но ми ја об но ви ни су до не ли ни ка квог ре зул та та. 

Про це њу ју ћи да са мо са при са је ди ње њем Ср би ји мо гу обез-
бе ди ти сво ја на ци о нал на и де мо крат ска пра ва, Ср би са про сто ра 
ју жне Угар ске ис ко ри сти ли су рат ну по бе ду Ср би је и ор га ни зо ва-
ли Ве ли ку На род ну скуп шти ну Ба на та, Бач ке и Ба ра ње 25. но вем-
бра 1918. у Но вом Са ду. На њој су про гла си ли ,,на осно ву уз ви ше-
ног на че ла на род ног са мо о пре де ље ња” одва ја ње ових зе ма ља од 
Угар ске ,,у др жав но прав ном, по ли тич ком и при вред ном по гле ду” 
и њи хо во при кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји. Срем је по сред но ушао 
у при са је ди ње ње Ср би ји. На и ме, на Збо ру иза сла ни ка на род них 
ве ћа Сре ма, у Ру ми 24. но вем бра 1918, усво је на је Ре зо лу ци ја ко-
јом се тра жи ,,је дин стве на и де мо крат ски уре ђе на др жа ва СХС под 
ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа”, а уко ли ко На род но ве ће у За гре бу не 
би ,,што пре” оства ри ло је дин стве ну  вла ду но ве ју го сло вен ске др-
жа ве са се ди штем у Бе о гра ду, он да би за ступ ни ци на род них ве ћа 
у Сре му иза бра ли не по сред но при са је ди ње ње Сре ма Ср би ји. Ве-
ли ком На род ном Скуп шти ном ко нач но је оства рен крај њи циљ и 
основ ни сми сао вој во ђан ског по ли тич ког про гра ма. Де лу ју ћи као 
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озби љан дез ин те гра ци о ни по ли тич ки фак тор пре ма Хаб сбур шкој 
мо нар хи ји, пре све га у од но су на Угар ску, овај про грам је обез бе-
дио за се бе јед но од нај ва жни јих ме ста у кон тек сту срп ске на ци о-
нал не по ли ти ке. Уста но ве, ин сти ту ци је, стран ке и по је дин ци ко ји 
су се одр жа ли као но си о ци, твор ци и пред став ни ци тог про гра ма 
до 1918. спон та но су од ре ди ли и де фи ни са ли ње го ве до ме те и гра-
ни це. По лит Де сан чић је сма трао да је Срп ска на род на ли бе рал на 
стран ка ис пу ни ла сво ју исто риј ску уло гу и да је не тре ба об на вља-
ти у но вој др жа ви, а Ја ша То мић је у до го во ру са Сто ја ном Про-
ти ћем из вр шио фу зи ју Срп ске на род не ра ди кал не стран ке са ср-
би јан ским ра ди ка ли ма у је дин стве ну На род ну ра ди кал ну стран ку. 
Ује ди ње њем Ср ба у јед ну ве ли ку др жа ву по ста ло је са свим ја сно 
да је вој во ђан ски по ли тич ки про грам Ср ба у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји из вр шио сво ју при мар ну на ци о нал ну и исто риј ску ми си ју.7)
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DejanMikavica

VOJVODINAASAPOLITICALANDNATIONALPRO
GRAMMEINTHEHABSBURGMONARCHY

Resume
By in vo king the im pe rial pri vi le ges with which they we-

re re war ded for war ser vi ce pro vi ded for the Hab sburg dynasty 
and by in ter pre ting them as a con sti tu ti o nal and le gal do cu ment 
as well as the de moc ra tic and le gi ti ma te right of Ser bian pe o ple, 
se cu lar and cle ri cal re pre sen ta ti ves of Ser bian pe o ple de fi ned po-
licy of Ser bian Di a spo ra which was es sen ti ally ba sed on a ter ri-
to rial and po li ti cal auto nomy. Voj vo di na as a na ti o nal im pe ra ti ve 
held a spe cial pla ce in the writ ten pro gram mes of Ser bian par ti es, 
the pu blic opi nion and in the ac ti ons of Ser bian in sti tu ti ons up to 
1918, even tho ugh its esta blis hment was beyond po li ti cal pro ba-
bi lity ever sin ce the du a list re or ga ni sa tion of the Mo narchy. 
Keywords: Vojvodina, Serbs, Hungarians, privileges, Austro-Hungarian Em-

pire

* Овај рад је примљен 23. маја 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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OСВРТИ, КРИТИКА
 И ПРИКАЗИ

УДК 327::911.3(497.115:479)

Vladislav B. Sotirović
KOSOVO AND 

THE CAUCASUS: A 
DOMINO EFFECT

The goal of this re se arch is to 
in ve sti ga te and com pa re the in ter
et hnic and in ter sta te clas hes and 
wars in the Bal kan mic ro re gion 
of Ko so voMe to hi ja with tho
se from the mac ro re gion of the 
Ca u ca sus. Af ter Fe bru ary 2008 
when Ko so vo Al ba niando mi na
ted Par li a ment proc la i med Ko so
vo in de pen den ce (wit ho ut or ga
ni zing a re fe ren da) with ob vi o us 
US di plo ma tic sup port (uni la te ral 
re cog ni tion) with ex pla na ti on that 
the Ko so vo ca se is uni que in the 
World (i.e., it will be not re pe a ted 
again) one can ask the qu e sti on: is 
the pro blem of the so ut hern Ser
bian pro vin ce of Ko so voMe toc
hia re ally uni que and su rely un re
pe a ta ble in so me ot her parts of the 
World as the US ad mi ni stra tion 
was trying to con vin ce the rest of 
the in ter na ti o nal com mu nity? 

Do mi no ef fect
The con se qu en ces of re cog ni

tion of Ko so vo in de pen den ce by 
one (smal ler) part of the in ter na ti
o nal com mu nity are al ready (and 
go ing to be in the fu tu re) vi si ble 
pri ma rily in the Ca u ca sus be ca u se 
of the very si mi lar pro blems and 
si tu a tion in the se two re gi ons.1) 
At the Ca u ca sus re gion (whe re 
so me 50 dif fe rent et hno lin gu i
stic gro ups are li ving to get her) a 
selfproc la i med sta te in de pen den
ce is al ready do ne by Ab kha zia 
and So uth Os se tia only se ve ral 
months af ter the selfproc la i med 
in de pen den ce of the “Re pu blic of 
Ko so va”,2) fol lo wing the pat tern 
of both the Na gor noKa ra bakh 
1) “Южную Ос се тию сме ри ли ко сов ским 

взгля дом”, Коммерсант, 15. 11. 2006: 
http://www.kom mer sant.ru/doc/721626.

2) Up to day the re are abo ut 100 sta tes in the 
world, ac cor ding to Ko so vo Mi ni stry of 
Fo re ign Af fa irs, who re cog ni zed this ter ri
tory as an in de pen dent sta te. Among them 
are and 26 EU mem ber sta tes. Ho we ver, 
Ko so vo is not still a mem ber of any in ter
na ti o nal po li ti cal, eco no mic or sport or ga
ni za tion. The first two sta tes which re cog
ni zed Ko so vo proc la ma tion of in de pen
den ce in Fe bru ary 2008 we re Afg ha ni stan 
and the USA. The num ber of sta tes who 
re ally re cog ni zed Ko so vo in de pen den ce is 
very qu e sti o na ble.   
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(for mally a pro vin ce in Azer ba i
jan) in 1991 and Ko so vo in 2008. 
The ex perts from the Ger man Mi
ni stry of Fo re ign Af fa irs ex pres
sed in 2007 the ir real fe ar that in 
the ca se of the USA and the EU 
uni la te ral re cog ni tion of Ko so vo 
in de pen den ce the sa me uni la te
ral di plo ma tic act co uld be im
plied by Mo scow by re cog ni tion 
of Ab kha zia and So uth Os se tia as 
a mat ter of di plo ma tic com pen

sa tion and as a re sult of do mi no 
ef fect in in ter na ti o nal re la ti ons. 
It is al so known and from of fi
cial OSCE so ur ces that Rus sian 
de le ga tes in this panEuro pean 
se cu rity or ga ni za tion ha ve been 
con stantly war ning be fo re 2008 
the West that such sce na rio is qu
i te pos si ble, but with one pe cu li
a rity: from 2007 they stop ped to 
men tion pos si bi lity of the Rus sian 
re cog ni tion of the Na gor noKa ra

A map of Kosovo (and Metochia) with main Serbian mediaeval 
churches and monasteries (source: www.kosovo.net)
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bakh’s selfproc la i med in de pen
den ce (on Sep tem ber 2nd, 1991). 
It is most pro bably for the re a son 
that Mo scow do es not want (up to 
now) to de te ri o ra te good re la ti ons 
with Azer ba i jan – a co un try with 
hu ge re ser ves of na tu ral gas and 
oil.    

Why the South Ossetia 
could be different?

On the first glan ce it can be 
said that the Ort ho dox So uth Os
se ti ans are equ ally se pa ra tist as 
the Mu slim Ko so vo Al ba ni ans. 
Ho we ver, the So uth Os se ti ans are 
ha ving sympat hi es to wards the 
Serbs (not for the re a son that both 
of them are the Ort ho dox Chri sti
ans), but not to wards, as we co
uld ex pect, se pa ra tist Ko so vo Al
ba ni ans. The real re a son of such 
sympat hi es is si mi lar le gal sta te 
rights ap plied by both the Serbs in 
Ko so vo and the So uth Os se ti ans.3) 

Hi sto ri cally, the So uth Os se tia 
was ne ver re ally in te gral and aut
hen tic part of so ve re ign Ge or gian 
sta te, in con trast to Ko so voMe
toc hia which was not only in te
gral, but cul tu rally and po li ti cally 
the most im por tant re gion of the 
me di e val Ser bian sta te (cal led as 
the An ci ent Ser bia or Ser bia pro
per) till 1455 when Ko so voMe
toc hia be ca me oc cu pied by the 
Ot to mans. The pre sentday ter ri
3) The re is a cla im that the Os se ti ans are only 

Euro pean na tion in the Ca u ca sus, but this 
cla im is up to now not sci en ti fi cally pro
ved. The Os se ti ans them sel ves be li e ve to 
ori gi na te from the Sar ma tian tri be of Al
ans. The Os se ti ans spe ak a lan gu a ge that 
is re mo tely re la ted to the Per sian. 

tory of Ge or gia was ne ver be fo re 
it en te red Rus sia a firmly uni ted 
sta te ter ri tory in con trast to Ser bia 
which be fo re it lost in de pen den ce 
in 1459 was ha ving a long pe riod 
of ex pe ri en ce of the uni fied sta te 
ter ri tory with Ko so voMe toc hia 
as its cen ter. When Ser bia defac-
to re ga i ned its in de pen den ce from 
the Ot to man Em pi re at the be gin
ning of the 19th cen tury (de iure 
con fir med by the Euro pean Gre at 
Po wers at the Ber lin Con gress in 
1878) it was known for her ru lers 
and po li ti ci ans which hi sto ri cal 
ter ri to ri es be lon ged to her with 
Ko so voMe toc hia on the first pla
ce. The pre sent day ter ri tory of 
Ge or gia en te red the Rus sian Em
pi re in parts – seg ment by seg
ment. Os se tia as uni ted ter ri tory 
(i.e., not di vi ded in to the Nort hern 
and the So ut hern Os se tia as to day 
si tu a tion is) be ca me (ac cor ding to 
the Rus sian hi sto ri o graphy) vo
lun ta rily part of the Rus sian Em
pi re in 1774. In the ot her words, 
the Rus sian Em press Cat he ri ne 
the Gre at (1762−1796), in or der 
to be su rely con vin ced that the 
Os se ti ans are re ally in de pen dent, 
be fo re in cor po ra tion of this pro
vin ce in to the Rus sian Em pi re 
sent a spe cial com mis sion which 
in for med St. Pe ters burg that “the 
Os se ti ans are free pe o ple sub or di
na ted to no one”.
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Ge or gia it self be ca me part of 
the Rus sian Em pi re in 1804 (27 
years la ter then Os se tia). This 
fact is the most im por tant ar gu
ment used by the So uth Os se ti ans 
in the ir dis pu te with the Ge or gian 
aut ho ri ti es. The So ut hern part of 
Os se tia was gi ven to be ad mi ni
ste red by Ge or gia only in the US
SR by de ci sion of three Ge or gian 
Com mu nists – J. V. Sta lin, Ser gei 
Ord zo ni kid ze and Avelj Enu kind
ze. It has to be al so stres sed that 
the bor der bet we en two parts of 

Os se tia (the Nort hern and the So
ut hern) ne ver exi sted be fo re 1994. 

Re gar ding the Ko so vo Al
ba nian ca se, it is known that the 
Al ba ni ans star ted to set tle them
sel ves in the re gion of Ko so vo
Me toc hia from the pre sentday 
Nort hern Al ba nia only af ter the 
First Ser bian Gre at Mi gra tion 
from the re gion in 1689, i.e., be
fo re the Ot to man oc cu pa tion of 
Ser bia the re we re no Al ba ni ans in 
Ko so voMe toc hia in any sig ni fi
cant num ber (only 2% ac cor ding 
to the Ot to man cen sus in 1455). It 

A geopolitical map of the region of the Caucasus 
in 2008 (source: www.wikipedia.org)
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sho uld be al so said that, ac cor ding 
to se ve ral Byzan ti ne and Arab so
ur ces, the Bal kan Al ba ni ans are 
ori gi na ting from the Ca u ca sus 
Al ba nia – in the 9th cen tury they 
left the Ca u ca sus and ha ve been 
set tled by the Arabs in the West 
Si cily (and the So uth Italy) which 
they left in 1043 and ca me to the 
Bal kans. The bor ders of Ko so vo
Me toc hia we re esta blis hed for the 
first ti me by the Yugo slav Com
mu nist aut ho ri ti es in 1945, who 
in fact se pa ra ted this pro vin ce 
from the rest of Ser bia to get her 
with the Pro vin ce of Voj vo di na. 
In ad di tion, the Yugo slav Com
mu nist Pe o ple’s As sembly is sued 
the dec ree ac cor ding to which it 
was for bid den for abo ut 100.000 
ex pel led Serbs from Ko so voMe
toc hia du ring the Se cond World 
War by the Al ba nian aut ho ri ti es 
to re turn back to the pro vin ce. 
That was the be gin ning of a gre at 
chan ge of the po pu la tion struc tu
re of the pro vin ce in the Al ba nian 
fa vo ur in the So ci a list Yugo sla via. 

The pe o ple of the So uth Os
se tia on the re fe ren dum abo ut 
the fu tu re of the US SR on March 
17th, 1991 vo ted for exi sten ce of 
the So vi et Union (li ke the Serbs 
upon Yugo sla via, but and Ko so vo 
Al ba ni ans on re fe ren dum to be
co me an in de pen dent from Ser bia 
li ke Ge or gi ans from the US SR).4) 
4) The So uth Os se tian re fe ren dum is cal led 

by Ge or gia as il le gal li ke Ko so vo Al ba
nian re fe ren dum is al so cal led by Ser bian 
aut ho ri ti es as not le gally ba sed. At the 
mo ment of the Ko so vo Al ba nian re fe ren
dum this So uth Ser bian pro vin ce did not 
ha ve any po li ti cal auto nomy. Ko so voMe
toc hia enjoyed very wi de po li ti cal auto

The re fe ren dum on March 17th, 
1991 was or ga ni zed two months 
af ter Ge or gian army star ted the 
war aga inst the So uth Os se tia in 
which till Sep tem ber of the sa me 
year 86 Os se tian vil la ges ha ve 
been bur ned. It is cal cu la ted that 
mo re than 1.000 Os se ti ans lost 
the ir li ves and aro und 12.000 Os
se ti ans emi gra ted from the So uth 
to the North (Rus sia’s) Os se tia. 
This is the po int of si mi la rity with 
ex pel led aro und 250.000 Serbs 
from Ko so vo by the Al ba nian 
the socal led Ko so vo Li be ra tion 
Army af ter the NA TO pe a ceke
e ping tro ops en te red and de fac-
to oc cu pied this pro vin ce in Ju ne 
1999. 

A sta te in de pen den ce of the 
Re pu blic of So uth Os se tia was 
proc la i med on May 29th, 1992. 
Ho we ver, this le gal act has not 
been un der stood as a “se pa ra tist” 
one for the re a son that at that ti
me Ge or gia was not re cog ni zed 
by no one sta te in the world as 
an in de pen dent one and Ge or gia 
was not a mem ber of the Uni ted 
Na ti ons. Ho we ver, in con trast to 
the ca se of the So uth Os se tia, the 
uni la te ral proc la ma tion of the sta
te in de pen den ce of Ko so vo by 
Al ba ni ans on Fe bru ary 18th, 2008 

nomy un til 1989 when it was can cel led 
by Bel gra de in or der to pre vent se pa ra tion 
of the pro vin ce from the rest of the co un
try. It was left to Ko so voMe toc hia af ter 
1989 the cul tu ral and school auto nomy 
for the lo cal Al ba ni ans – the right which 
they enjoyed in Mon te ne gro and the FYR 
of Ma ce do nia. The So uth Os se tia was 
ne ver enjoying such wi de po li ti cal auto
nomy (se miin de pen den ce) in the US SR 
as it was the ca se of Ko so voMe toc hia in 
Yugo sla via till 1989.   
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can not be tre a ted by the in ter na
ti o nal com mu nity as a le gi ti ma te 
act (wit ho ut per mis sion by Bel
gra de) as Ko so vo by the in ter na ti
o nal law and agre e ments is an in
te gral part of Ser bia (the sa me le
gal re a son was ap plied by the in
ter na ti o nal com mu nity to the ca se 
of selfproc la i med the Re pu blic 
of Ser bian Krayina in 1991 from 
Cro a tia)5). Dif fe rently from the 
ca se of Ge or gia, when the So uth 
Os se tia proc la i med the sta te in
de pen den ce in May 1992, Ser bia 
in 2008, when the Al ba nian do mi
na ted Par li a ment of Ko so vo proc
la i med the sta te in de pen den ce, 
was an in ter na ti o nally re cog ni zed 
in de pen dent sta te and a mem ber 
of the Uni ted Na ti ons. This is a 
com mon po int of si mi la rity bet
we en the Os se ti ans and the Serbs 
as the na ti ons: both of them are 
fig hting aga inst se pa ra tion of one 
part of the ir na ti o nal body and the 
land from the mot her land. Ho we
ver, Tbi li si is do ing the sa me li ke 
Bel gra de, from this po int of vi ew, 
i.e. cla i ming that the So uth Os
se tia (and Ab kha zia) is hi sto ri cal 
and sta te part of Ge or gia.6) In this 

5)  Abo ut the ca se of the Re pu blic of Ser bian 
Krayina see: Ђу рић, Вељ ко М., Републи-
ка Српска Крајина. Десет година по-
слије, „До бра во ља“ Бе о град, Бе о град, 
2005. Re gar ding the ca se of de struc tion 
of exYugo sla via in the 1990s, see: Gu
sko va, Je le na, Istorija jugoslovenske kri-
ze (1990−2000), I−II, ИГАМ, Be o grad, 
2003. 

6) Ac cor ding to 1989 da ta, et hnic bre ak down 
of Ge or gia was: the Ge or gi ans 69%, Ar
me ni ans 9%, Rus si ans 5%, Azer ba i ja nis 
3%, Os se ti ans 3%. in 1993 it was 146.000 
re fu ge es in Ge or gia. At the sa me ti me abo
ut one mil lion per sons left Ge or gia, li ve in 
bre akaway re gi ons or we re ex pel led af ter 

po int, the re is a si mi la rity bet we
en po li ti cal cla ims of both sta tes 
– Ser bia and Ge or gia with one 
sig ni fi cant dif fe ren ce: hi sto ri cal 
rights of Ser bia over Ko so voMe
toc hia are much mo re stron ger in 
com pa ri son with the sa me rights 
of Ge or gia over the So uth Os se
tia (and Ab kha zia). In the ot her 
words, Ko so voMe toc hia was all 
the ti me, from hi sto ri cal, cul tu ral, 
sta te and iden tity po int of vi ews, a 
cen tral/pro per part of Ser bia, whi
le both the So uth Os se tia and Ab
kha zia ha ve been just bor der land 
pro vin ces of Ge or gia.

In ter na ti o nal system of  
go ver ning and se pa ra tion
The main ar gu ment for the we

stern po li ti ci ans upon Ko so vo in
de pen den ce, as “uni que ca se” of 
Ko so vo si tu a tion, is the fact that 
ac cor ding to “Ku ma no vo Agre
e ment” bet we en Mi los he vić’s 
Ser bia and the NA TO sig ned on 
Ju ne 10th, 1999, and the UN Re
so lu tion of 1244 (fol lo wing this 
agre e ment), Ko so vo is put un der 
the UN pro tec to ra te with im po
sed in ter na ti o nal system of go ver
ning and se cu rity. Ho we ver, such 
“ar gu ment” do es not work in the 
ca se of the So uth Os se tia as the 
Os se ti ans are go ver ning the ir land 
by them sel ves and much mo re 
suc cessfully in com pa ri son with 
“in ter na ti o nally” (i.e., the NA TO) 
pro tec ted Ko so vo. It was qu i te vi
si ble in March 2004 when in ter

1989 (Ive ko vic, Ivan, Ethnic andRegio-
nalConflictsinYugoslaviaandTranscau-
casia:APoliticalEconomyofContempo-
rary Et hno na ti o nal Mo bi li za tion, Lon go 
Edi to re Ra ven na, Ra ven na, 2000, p. 18).
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na ti o nal or ga ni za ti ons and mi li
tary tro ops co uld not (i.e., did not 
want to)7) pro tect the et hnic Serbs 
in Ko so voMe toc hia from vi o
lent at tacks or ga ni zed by the lo
cal Al ba ni ans when du ring three 
days (March 17−19th) 4.000 Serbs 
exi led, mo re than 800 Ser bian 
ho u ses are set on fi re and 35 Ser
bian Ort ho dox chur ches and cul
tu ral mo nu ments we re de stroyed 
or be ing se ve rely da ma ged. The 
“March Po grom” of 2004 re ve a
led the real si tu a tion in the re gion 
of Ko so voMe toc hia. The po si
tion of the So uth Os se ti ans in an 
in de pen dent Ge or gia from 1991 
to August 2008 co uld be com pa
red with po si tion of the Serbs in 
Ko so voMe toc hia af ter Ju ne 1999 
un der the to tal Al ba nian do mi
na tion. The fact is that the So uth 
Os se tia, Ab kha zia and Prid ne stro
vje8) sho wed much mo re po li ti

7) Ne ue Zürc her Ze i tung, 14. 05. 2004.

8) An un re cog ni zed the Re pu blic of Prid ne
stro vje, the bre akaway re gion of the Re
pu blic of Mol do va is very good exam ple 
of tran si ti o nal, or un com ple ted sta te hood. 
It is de fac to not un der Mol do van con trol, 
pos ses sing all for mal at tri bu tes of a so ve
re ign sta te, li ke the “Re pu blic of Ko so va”. 
Prid ne stro vje, or Tran sdni e stria, forms 
part of the worldwi de belt of “pse u do sta
tes” (Ko los sov, Vla di mir, “A Small Sta te 
vs a SelfProc la i med Re pu blic: Na tion
Bu il ding, Ter ri to rial Iden ti ti es and Pro
spects of Con flict Re so lu tion (The Ca se of 
Mol do vaTran sdni e stria)”, Bi an chi ni, Ste
fa no, (ed.), FromtheAdriatictotheCau-
casus:TheDynamicsof(De)Stabilization, 
Lon go Edi to re Ra ven na, Ra ven na, 2001, 
p. 87). Ab kha zia, the So uth Os se tia and 
Prid ne stro vje are the only “sta tes” in the 
world who re cog ni zed the selfproc la i med 
in de pen den ce of the Re pu blic of Na gor no
Ka ra bakh in 1991. Ho we ver, it is not do ne 
un til to day by any of the UN Mem ber Sta
tes.

calle gal ba ses and ca pa bi li ti es to 
be re cog ni zed as an in de pen dent 
for the re a son that they sho wed 
real abi lity to go vern them sel ves 
alo ne and not by the in ter na ti o
nal or ga ni za ti ons as in the ca se of 
the Al ba niango ver ned Ko so vo 
(the “Re pu blic of Ko so va” from 
Fe bru ary 2008) af ter Ju ne 1999. 
They al so pro ved much mo re de
moc racy and re spect for hu man 
and mi no rity rights in com pa ri son 
with the Al ba nianru led Ko so vo.9) 

The re are se ve ral si mi la ri ti es, 
but al so and dis si mi la ri ti es bet we
en con flicts in the Na gor noKa ra
bakh and Ko so vo. In both ca ses 
the in ter na ti o nal com mu nity is 
de a ling with auto nomy of a com
pact na ti o nal mi no rity who is ma
king a ma jo rity on the land in qu
e sti on and ha ving its own na ti o nal 
in de pen dent sta te out of this ter ri
tory. Both the Na gor noKa ra bakh 
Ar me ni ans and the Ko so vo Al ba
ni ans do not want to ac cept any 
ot her so lu tion ex cept se pa ra tion 
and in ter na ti o nally re cog ni zed in
de pen den ce. Both con flicts are in 
fact con ti nu a ti ons of old hi sto ric 

9) On the issue of violation of minority rights 
in Albaniangoverned KosovoMetochia, 
including and the policy of ethnic cleans
ing, see, for instance: TheMarchPogrom
in Kosovo andMetohija (March 17−19,
2004)withasurveyofdestroyedanden-
dangered Christian cultural heritage, Bel
grade, 2004; Hofbauer, Hannes, Experi-
mentKosovo.DieRückkerdesKolonialis-
mus, Wien: 2008; Чупић, Мирко, Отета
земља. Косово и Метохија (злочини,
прогони, отпори), Нолит, Београд, 
2006, pp. 387−388. Such policy of viola
tion of minority rights including and eth
nic cleansing, at least at such extent, is not 
recorded in the cases of the South Ossetia, 
Abkhazia and Pridnestrovje.
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strug gles bet we en two dif fe rent 
ci vi li za ti ons: the Mu slim Tur
kish and the Chri stian Byzan ti ne. 
In both con flicts the in ter na ti o nal 
or ga ni za ti ons are in clu ded as the 
me di a tors. So me of them are the 
sa me  Fran ce, the USA and Rus
sia as the mem bers of both Con
tact Gro ups for exYugo sla via and 
the Minsk Gro up un der the OSCE 
um brel la for Azer ba i jan. Ser bia 
and Azer ba i jan we re aga inst that 
the ir ca ses (Ko so vo and the Na
gor noKa ra bakh) will be proc la
i med as the “uni que” ca ses as in 
this ca se it wo uld be a green light 
to both Al ba nian and Ar me nian 
se pa ra tists to se ce de the ir ter ri
to ri es from Ser bia and Azer ba i
jan wit ho ut per mis si ons gi ven by 
Bel gra de and Ba ku (what in re a
lity al ready hap pe ned).

TheNagorno-Karabakh
and Kosovo

 Ho we ver, the re are sig ni fi cant 
dif fe ren ces bet we en Ko so voMe
toc hia and the Na gor noKa ra bakh 
ca ses. Firstly, Ko so voMe toc hia 
was in ter nal con flict wit hin Ser
bia ( in ter na ti o na li zed af ter Ju ne 
1999), but in the ca se of the Na
gor noKa ra bakh the re is ex ter nal 
mi li tary ag gres sion (by Ar me nia). 
Se condly, in dif fe ren ce to Ar me
nia in re la tion to the Na gor noKa
ra bakh, Al ba nia for mally ne ver 
ac cep ted any le gal act in which 
Ko so vo was cal led as in te gral 
part of a sta te ter ri tory of Al ba
nia (with hi sto ri cal ex cep ti on du
ring the Se cond World War when 
Ko so voMe toc hia, the Eastern 
Mon te ne gro and the We stern Ma

Serbian Orthodox church in Kosovo destroyed in 1999/2001 
by Muslim Albanians (source: www.kosovo.net)



Осврти,прикази,полемике

239

ce do nia ha ve been in clu ded in to 
Mus so li ni’s the socal led “Gre
a ter Al ba nia”). De le ga tion from 
Al ba nia did not ta ke any par ti
ci pa tion in the talks and ne go ti
a ti ons upon the “fi nal” sta tus of 
Ko so voMe toc hia bet we en Pris
hi na and Bel gra de in 2007−2013, 
whi le Ar me nia has of fi cial sta tus 
of “in te re sted si de” in the con flict 

in re gard to the Na gor noKa ra
bakh. Ho we ver, the Ar me ni ans 
from the Na gor noKa ra bakh such 
sta tus did not ob tain. Whi le the 
Ar me nian army (i.e. from the Re
pu blic of Ar me nia) was di rectly 
in vol ved in the mi li tary ope ra
ti ons in the Na gor noKa ra bakh, 
of fi ci ally part of an in de pen dent 
sta te of Azer ba i jan, in the Ko so

A map of ethnolinguistic groups in the Caucasus 
region in 2009 (source: www.wikipedia.org)
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vo con flict of 1998−1999 the of fi
cial re gu lar army of the Re pu blic 
of Al ba nia was not in vol ved (dif
fe rently from a gre at num ber of 
the vo lun te ers from Al ba nia). As 
a re sult, Ar me nia oc cu pied 1/5 of 
Azer ba i jan ter ri tory and the vic
tims of et hnic cle an sing are only 
the Azer ba i ja ni. Azer ba i jan who 
was a mi li tary we a ker in com pa
ri son to Ar me nia was sup por ted 
by Rus sia in arms and ot her war 
ma te rial, did not apply to the NA
TO for the mi li tary help. On the 
ot her si de Ko so vo Al ba ni ans did 
it du ring the Ko so vo con flict of 
1998−1999. 

Con clu sion
It can be con clu ded that the 

Al ba nian uni la te rally proc la i med 
Ko so vo in de pen den ce in Fe bru
ary 2008 is not “uni que” ca se in 
the world wit ho ut di rect con se
qu en ces to si mi lar se pa ra tist ca
ses fol lo wing the “do mi no ef fect” 
(the So uth Os se tia, the So uth 
Su dan...). That is the real re a son 
why, for in stan ce, the go vern ment 
of Cyprus is not sup por ting “Ko
so vo Al ba nian rights to selfde
ter mi na tion” as the next “uni que” 
ca se can be easily the nort hern 
(Tur kish) part of Cyprus which is 
by the way al ready re cog ni zed by 
the Re pu blic of Tur key and un
der de fac to An ka ra’s pro tec tion 
and the oc cu pa tion by the re gu lar 
army of the Re pu blic of Tur key 
from 1974 on ward.10)

10) The author of the article has strong belief 
that the USA and the Russian administra
tions simply decided in 2008 to recognize 
at the moment de facto situation upon the 
Balkans and the Caucasus affairs: Koso
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Izvod iz recenzije

МаријаЂорић,
“Хулиганизам:насиље

испорт”,Наукаи
друштво,Београд,2012. 
Има ства ри и по ја ва ко је 

нам из гле да ју то ли ко ја сне да 
због то га оста ју нео бја шње не. 
Јед на од тих по ја ва је и ху ли га
ни зам, об лик на си ља са ко јим 
смо се очи то са жи ве ли и ко га 
за то и до жи вља ва мо као нор
мал ност. Раз лог ви ше за та кав 
наш од нос пре ма ху ли га ни зму 
је и чи ње ни ца да он по сто ји у 
мно гим дру штви ма, међу њи ма 
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ност ши ро ких на ви јач ких ма са 
пре ма ху ли га ни ма и пре те ра но 
раз у ме ва ње за њи хо ве по ступ ке 
од стра не про сеч ног гра ђа ни на 
Ср би је, очи то ни је био ни ма ло 
лак, већ пре вр ло оп те ре ћу ју ћи 
и мно го че му, не са мо из на уч
ног угла гле да но, иза зо ван  по
сао.

Ма ри ја Ђо рић је тај свој за
да так оба ви ла из у зет но до бро . 
Од лич но по ста вље на ме то до ло
шкоис тра жи вач ка кон струк ци
ја ра да, бо гат пре глед од го ва ра
ју ће ли те ра ту ре и из у зет на за
ин те ре со ва ност аутор ке за те му 
ху ли га ни зма, као и ње на очи та 
струч ност и не спо ран дар за ба
вље ње на у ком, учи ни ли су све
за јед но узев да ова књи га бу де 
не са мо пи о нир ска, већ за це ло 
и ва жна сту ди ја у до ме ну на ше 
на у ке, ко ја ће уз то, као је ди на 
сту ди ја у нас на ту те му, вр ло 
ве ро ват но по ста ти не за о би ла
зна ли те ра ту ра за из у ча ва ње не 
са мо ху ли га ни зма, већ и на си ља 
у спор ту и око ње га уоп ште.

Ма ри ја Ђо рић је са пра вом 
у сво јој књи зи о ху ли га ни зму 
по шла од об ја шње ња на си ља 
уоп ште, при том од ре див ши и 
слич но сти и раз ли ке из ме дју 
ху ли ган ских на сил них ак тив но
сти и не ких дру гих, ма ње или 
ви ше слич них и срод них об ли
ка на си ља, за то што је и са мо 
на си ље, а не са мо ху ли га ни зам 
упра во је дан од оних фе но ме на 
ко ме се не по кла ња до вољ на па
жња ни у на у ци ни у по ли ти ци 
из про стог раз ло га што се по вр

и у оним  раз ви је ним де мо крат
ским, а да иста не на ла зе на чин 
да га ис ко ре не. 

Мно го при че, на ро чи то по
ли тич ке, о ху ли га ни зму у Ср би
ји у про те клих де се так го ди на, 
мно го ја ло вих кам па ња про тив 
ху ли га на и ху ли га ни зма су пре 
за му ти ли не го што су раз би
стри ли по глед обич ног чо ве ка 
на ову по ја ву. То је и ра зу мљи
во јер су се тим пи та њем за пра
во ба ви ли ама те ри без ика квих 
ква ли фи ка ци ја сем при вре ме
них по ли тич ких ти ту ла ко ји ма 
је у по де ли функ ци ја за па ло да 
се ба ве спор том, што је че сто 
био и знак њи хо ве ма ње ва жно
сти, па и ква ли те та у од но су на 
сво је по ли тич ке ко ле ге ко ји су 
до би ја ли ва жни је ре со ре. 

Из свих ових раз ло га, као и 
из раз ло га на уч не по тре бе об ја
шње ња јед ног вр ло раз ви је ног 
и вр ло при сут ног об ли ка на си
ља као што је ху ли ган ско по на
ша ње у на шем дру штву, по ја ва 
јед не озбиљ не на уч не сту ди је 
о овом про бле му би ла је ви ше 
не го нео п ход на. То га за дат ка се 
при хва ти ла Ма ри ја Ђо рић, је
дан од нај мла ђих ис тра жи ва ча 
на си ља и екс тре ми зма у нас.

Пи са ње јед не та кве књи ге у 
усло ви ма ка кви су на ши, где на 
јед ној стра ни има мо пре ве ли ку 
нер во зу и по вре ме но пре те ра
ну ре ак ци ју др жа ве, а и пре те
ра ну сум њи ча вост ино стра них 
фак то ра у по гле ду мо гућ но сти 
и на ме ра на ших ху ли га на, а 
са дру ге пак пре те ра ну на кло



Осврти,прикази,полемике

243

шно сма тра да је то по ја ва ко ју 
зна мо и раз у ме мо због то га  што 
је ла ко пре по зна је мо. Та вар
ка ла ко ви дљи вих и уоч љи вих 
ства ри и по ја ва ко је на ме тљи во 
ну де сво ју ого ље ну по јав ност 
ка ко их се не би до ти ца ли за то 
што смо их пер ци пи ра ли,  увек 
на кра ју  ко шта, без об зи ра да 
ли је реч о гре шци по је дин ца 
или др жа ве, што све до че и ра
то ви ко ји тек што су за на ма и 
без број ни чи но ви на си ља ко ји 
су нам се до га дја ли и до га дја
ју и на ко је смо та ко дје ира ци о
нал но уз вра ћа ли. 

Сил не за кле тве не ких на ших 
по ли ти ча ра и по ли ти чар ки да 
ће се бо ри ти про тив екс трем
ног на ви јач ког по на ша ња све до 
ње го вог ис тре бље ња ни су нам 
мно го вре де ле већ  из про стог 
раз ло га што се пр во мо ра утвр
ди ти шта је то про тив че га хо ће 
да се бо ре ка ко би се мо гли про
тив то га бо ри ти, а они  то ни су 
ура ди ли. Ко ли ки је био ама те
ри зам, а мо жда и ло ша на ме ра 
не ких на ших, са да већ бив ших 
по ли ти ча ра на пла ну „бор бе 
про тив ху ли га ни зма“ све до че и 
не та ко дав ни вер бал ни „би се
ри“ не ких од њих, у ко ји ма су 
све на ви ја че упор но  из јед на
ча ва ли са ху ли га ни ма чи ме су 
мал те не вре ђа ли це лу на ци ју, а 
да не го во ри мо о ни зу ме ра ко је 
су пред ла га не и на жа лост до не
кле и спро во ђе не, а ко је не са мо 
што ни су су зби ле ху ли га ни зам 
већ су га и сна жно под сти ца ле, 
што је и ра зу мљи во ка да се има 

у ви ду да је на си ље вр ло че сто 
и ре ак тив ни фе но мен свој ствен 
мла дим, бун тов ним љу ди ма.

На си ље на спорт ским те ре
ни ма и око њих, пре све га на 
фуд бал ским ста ди о ни ма, је у 
из ра зи том по ра сту. Раз лог за
што је ху ли га ни зам по нај ви ше 
ве зан за фуд бал је у ве ли кој ме
ри и у тра ди ци ји на си ља ко ја 
је пра ти ла фуд бал ске утак ми це 
од са мог на стан ка овог спор та. 
Оне су увек би ле при ли ка за 
ди вља ње јед ног де ла на ви ја ча 
с раз ло гом или без ње га. Ма да 
из ви ка ни као нај ек стрем ни ји, 
ен гле ски фуд бал ски на ви ја чи 
ни су ни ка ко уса мље ни при мер 
већ су са мо пр ви би ли екс трем
на ин ди ка ци ја јед ног, са да већ 
уте ме ље ног пра ви ла ис по ља
ва ња на ви јач ких стра сти. До
вољ но је са мо спо ме ну ти број 
мр твих на ви ја ча на ста ди о ну 
у Бри се лу 1985. или пак смрт 
јед ног ма ло лет ног на ви ја ча као 
тра ги чан ис ход  ју го сло вен ског 
фуд бал ског дер би ја Пар ти зан  
Цр ве на зве зда 1999. го ди не ко ји 
је био оки дач за се ри ју су ро вих 
ту ча и уби ста ва на ви ја ча тих и 
дру гих  клу бо ва у Ср би ји ( са мо 
у 2005. го ди ни уби је на су че ти
ри на ви ја ча!) , па да се схва ти 
да со ци јал но на си ље има и те
ка ко из ра же ну ира ци о нал ну ди
мен зи ју. Од та да у Ср би ји би ва 
у про се ку го ди шње уби јен бар 
је дан на ви јач, по не кад и стра
нац као Брис Та тон, а по вре ђе
них би ва на хи ља де. Нај ве ћи 
не ре ди се, по пра ви лу, до га дја ју 
пре и по сле, а не то ком утак ми
ца. По му ће њу на ви јач ке све
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на ви ја ча ко ји по вре ме но на пра
ве не ки ин цин дент раз ли ку ју по 
то ме што им је на си ље по во дом 
утак ми це ре дов на ак тив ност, 
ко ја се не ки ма од њих пре тво
ри ла и у сво је вр сну па то ло шку 
про фе си ју. По пра ви лу, уко ли
ко су по ли тич ки опре де ље ни, 
на ви ја чиху ли га ни су де сно 
ори јен ти са ни на ци о на ли сти, 
кон зер ва тив ци и ра си сти. Да 
на си ље иза зи ва на ви ку и за
до вољ ство по твр дју је све ве ћа 
ак тив ност на ви јач ких бан ди, 
ко ји ма је по ста ло не до вољ но 
оку пља ње по во дом јед не утак
ми це не дељ но, па по вре ме но 
из ла зе у град из ми шље ним или 
ствар ним по во дом иза зи ва ју ћи 
ин цин ден те ко ји су нај че шће 
из раз њи хо вог по ли тич ког ста
ва (на при мер, ма сов но пре мла
ћи ва ње уче сни ка ме дју на род не 
гејпа ра де у Бе о гра ду 2001. го
ди не, али и ка сни је, као и на па
ди на стра не ам ба са де од ко јих 
је чу ве ни на пад на аме рич ку 
ам ба са ду 2008. пре ра стао у 
озби љан и ду го тра јан по ли тич
ки слу чај ).

Од свих европ ских спор то
ва фуд бал омо гу ћа ва на ви ја чи
ма као па сив ним кон зу мен ти ма 
нај ви ше уз бу дје ња. Ме дју тим, 
ако уз бу дје ња у спор ту мо гу да 
из о ста ну, не мо гу да из о ста ну 
уз бу ђе ња око ње га. Ни је са мо у 
пи та њу на гла ше на по де ље ност 
ко ју на ме ће фуд бал (два ти ма, 
два де ла те ре на, два гра да, а да 
не го во ри мо о сим бо лич кој су
прот ста вље но сти две др жа ве 
или две на ци је...) јер су и мно
ги дру ги спор то ви за сно ва ни на 

сти и по пу шта њу пси хо ло шких 
коч ни ца  по ма же оби ла то кон зу
ми ра ње ал ко хо ла, не зре лост  и 
не про све ће ност. Уз све то иде и 
не ма ње ика квих об зи ра пре ма 
дру ги ма, њи хо вој имо ви ни па 
и пре ма њи хо вим нај ми ли јим. 
О то ме све до чи по да так да је, 
сва ка ко не по след ња из бо де на 
жр тва на ви ја ча био и је дан отац 
ко ји је по ку шао да за шти ти де
те од ху ли га на ко ји су га на па ли 
на ули ци због на ви јач ког ша ла. 
Има мно го сим бо ли ке у то ме 
што се зло чин до го дио баш на 
дан ве ли ког про све ти те ља Св. 
Са ве, 27. 12. 2009. го ди не јер 
је ху ли га ни зам ни шта дру го до 
ор ги ја ње не про све ће них и не
зре лих. Ме дју ху ли га ни ма ипак 
ни су рет ке ни  сре до веч не осо
бе ко је су као не зре ле лич но сти 
свој сми сао жи во та про на шле, 
ако не у трај ном ко ман до ва њу 
на ви јач ким гру па ма, а оно бар 
у дру же њу са њи ма. Не про све
ће ност ху ли га на ука зу је на со
ци јал ни ми ље из ко га до ла зе 
њи хо ве во ђе. Та ко су и на ви ја чи 
Цр ве не зве зде, у же љи да што 
ви ше ис ка жу сво ју на кло ност 
срп ској на ци ји, по чет ком 90их 
по слу ша ли не ке сво је на ци о на
ли стич ки ори јен ти са не, а ма ло 
обра зо ва не во ђе и на зва ли се бе 
де ли ја ма  па ра док сал но ко ри
сте ћи  стра ну, тур ску реч уме
сто ле пе срп ске ре чи ју на ци.

 На сил нич ко је згро на ви ја ча 
у Ср би ји бро ји  не ко ли ко хи ља
да ху ли га на, а пре те жно га чи
не екс трем ни на ви ја чи «Цр ве не 
зве зде», «Ра да», «Пар ти за на» 
и «Зе му на». Они се од оста лих 
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истом прин ци пу по де ле и бор
бе два ти ма. Мно го ва жни је за 
раз у ме ва ње на си ља ко је иде уз 
фуд бал је то што је фуд бал ва
жан спорт. Чи ње ни ца о ва жно
сти удру же на са иден ти фи ка
ци јом (ми-наш успех) и ка ри
јер ном про јек ци јом екс трем них 
на ви ја ча је сте оно што по ди же 
адре на лин. Упра во за то се на си
ље нај ви ше и до га дја по во дом 
или то ком ва жних утак ми ца. 
Та да се по ве ћа ва и мо ти ви са
ност за на си ље, спрем ност на 
жр тву и за на пад. Осим то га, ва
жност све га, па и на си ља га ран
то ва но омо гу ћа ва оно због че га 
се и иде на утак ми це  уз бу дје
ње и до жи вљај. Та ко се на си
ље ја вља као си гур на за ме на за 
мо гу ће уз бу дје ње у спор ту. Ва
жност ме ча на ла же да се обез
бе ди и до жи вљај спек та кла, и 
то би ва по не кад чак ва жни је не
го до жи вљај по бе де. Нај вер ни ји 
на ви ја чи се сма тра ју оба ве зним 
да то ме до при не су на сва ки на
чин, по чев од нај буч ни јег скан
ди ра ња до нај у оч љи ви је сце
но гра фи је и ко ри шће ња нај им
пре сив ни јих на ви јач ких „по ма
га ла“ као што су ба кље, ра ке те 
и слич но, па све до чи ње ња на
си ља. Спек такл је ула зни ца за 
нат при род но ста ње ко је пот хра
њу је свест да је та да све сви ма 
до зво ље но, да су на ви ја чи а не 
спор ти сти глав ни ак те ри до га
дја ја, да је то њихово би ло сла
вље, би ло пат ња и да за то сва ко 
од њих  мо же да ра ди шта хо ће.  
Са та квим ста њем све сти иде и 
уве ре ње да ни ко не ма пра во да 
се ме ша у то не што њихово,не

што што је њи ма то ли ко ва жно 
да им да је пра во да на сва ко ме
ша ње у тај њи хов пер фор манс 
ре а гу ју си лом. 

На си ље у спор ту и око ње
га по ста је по ли тич ко на си ље 
ка да су ко би на ви ја ча или ак те
ра спорт ске бор бе пред ста вља
ју из раз на ци о нал них, вер ских 
или ра сних не тр пе љи во сти. 
При ме ри за то у нас и све ту 
су број ни, а код нас, ка ко тач
но уоча ва Ма ри ја Ђо рић,  ра
то ви за по чи њу 13. ма ја 1990. 
бур ним не ре ди ма на утак ми ци 
Ди на моЦр ве на Зве зда у За
гре бу. По ли ти зи ра ни на ви ја чи 
су тих го ди на од сли ка ва ли сво
јом агре сив но шћу ат мос фе ру 
сво јих со ци јал них и на ци о нал
них сре ди на. Пре ко утак ми це 
у Мак си ми ру на ци о на ли зам се 
кон кре ти зо вао у ак ци о ној фор
ми. Су коб је иза шао из но ви на 
и го во ра по ли ти ча ра на ста ди не 
и ули це и ти ме по стао ре а лан. 
Ни је слу чај но што не ма спорт
ских при ред би из ме дју зе ма ља 
и на ро да ко ји су у су ко бу. Ни је у 
пи та њу са мо из раз не при ја тељ
ства, већ и свест о то ме да би те 
при ред бе мо гле по не кад из гле
да ти и као нај стра шни ји об лик 
гра ђан ског ра та.

Чи ње ни ца да у на шој или 
не кој дру гој зе мљи не ко би ва 
уби јен или  пре мла ћен са мо за
то што но си (или за то што не 
но си!) на ви јач ки шал или дру гу 
озна ку на ви јач ке при пад но сти 
не ком клу бу, озбиљ но по твр
дју је те зу о рас про стра ње но
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сти пред ра су де о то ме да је не
ко крив са мо за то што при па да 
не ком дру гом, у овом слу ча ју 
на ви јач ком ко лек ти ви те ту. Реч 
је о из ми шље ној  ко лек тив ној 
кри ви ци, тач ни је о пред ра су ди 
да су сви из не ког дру гог, и већ 
са мим тим прет по ста вље ног  
«не при ја тељ ског» ко ле ти ви те
та кри ви и да им се сто га мо же 
сло бод но су ди ти, од но сно да се 
мо же из вр ша ва ти не ка ква ка зна 
над њи ма. Овај тип пред ра су де 
има и сво је по ли тич ко упо ри
ште ка да се на ви ја чи иден ти
фи ку ју као екс трем ни по ли тич
ки пред став ни ци не ке «кри ве» 
на ци је, ра се или вер ске гру па
ци је. На си ље по др жа ва чи ње
ни ца да са су спрот не на ви јач ке 
стра не оди ста има по ли тич ких 
екс тре ма или бар ја сне вер бал
не по др шке истим ка ко би се 
су прот на на ви јач ка стра на што 
ви ше про во ци ра ла. Ти ме се уз
бу дје ње по ве ћа ва, а су коб по
ста је ира ци о на лан до мак си му
ма. Реч је о по на ша њу у ко ме се 
на од ре дје но вре ме гу бе мо рал, 
то ле ран ци ја, кон тро ла агре сив
но сти, па и са ма лич ност, о за
ни мљи вом тран сфор ма ци о ном 
фе но ме ну да не са мо де кла ри
са ни ху ли га ни већ  и мно ги не
на сил ни љу ди и мир ни гра ђа ни 
на пар са ти по ста ју про ста ци, 
ван да ли, па чак и си ле џи је нај
го рег ко ва.

Из ових и дру гих раз ло га 
аутор ки ни је би ло ла ко да од
ре ди по јам ху ли га на и ху ли ган
ства, али је она то оди ста до бро 

ура ди ла, на на чин ко ји ја сно 
одва ја све оста ле на ви ја че од 
ор га ни зо ва них гру па на сил ни
ка ко ји ви ше ужи ва ју у на си
љу и де струк ци ји не го у са мом 
спорт ском до га ђа ју ко ји им за
пра во слу жи као по вод за ижи
вља ва ње.

Ху ли га ни зам је са ули це пре
нет на ста ди о не као при род но и 
уоби ча је но по на ша ње јед ног 
де ла пу бли ке у на пе тим и по
тен ци јал но не ка жњи вим си
ту а ци ја ма у ве ли кој ме ри због 
при па да ња гру пи, од но сно ма
си, као и због ма сов но сти  на
сил ног до га дја ја ко ја сма њу је 
мо гућ ност иден ти фи ка ци је на
сил ни ка и са мим тим и ње го
вог ка жња ва ња. Ка да се све то 
пре не се на ве ли ку јав ну сце ну 
по пут ста ди о на, ху ли га ни зам 
би ва под стак нут и по тре бом 
афир ма ци је, ма кар и не га тив не.  
Ху ли га ни за раз ли ку од оста лих 
на ви ја ча ко ји “жи ве” за час од
и гра ва ња не ке ва жне утак ми
це, “жи ве” за мо гућ ност да за 
тих пар са ти на пра ве сво ју не
га тив ну ка ри је ру, да ис ко ри сте 
спорт ски до га ђај за соп стве ну 
про мо ци ју и ње го ву ва жност 
учи не и соп стве ном. Оту да се 
у ху ли ган ским ми ље и ма че сто 
ви ше и ду же при ча о не чи јем 
ху ли ган ском ис па ду, по себ но о 
чи ну на си ља ху ли га на, не го о 
са мом спорт ском до га дја ју на 
ко ме се тај ис пад до го дио. На
си ље под сти че чи ње ни ца да и 
у све ту ху ли га ни зма сла ва ипак 
бр зо про ла зи па је за ње но одр
жа ва ње или уве ћа ње по треб но 



Осврти,прикази,полемике

247

још ви ше ек це сних по сту па ка и 
све ве ће на си ље.

Ху ли га ни при ан га жо ва њу 
но вих чла но ва и њи хо во укљу
чи ва ње у ор га ни зо ва но на си ље 
над “про тив ни ци ма” са пра вом 
ра чу на ју на на гон ску стра ну 
људ ске при ро де, на по тре бу чо
ве ка да се бо ри, по бе ди и да при 
том, ако тре ба ко ри сти и си лу.

На си ље ху ли га на се ја вља 
и као не га тив ни кон цен трат 
енер ги је на ви ја ча ко ју они по
се ду ју као гру па. Ис по ља ва ње 
ви шка енер ги је ла ко пре ла зи 
у на си ље би о ло шким ка на ли
ма ка да се по ти сне дру штве на 
огра да агре сив но сти. Спорт је 
сфе ра од ме ра ва ња мо ћи, по ље 
до ми на ци је и по ра за. Ди на ми
ка спорт ског до га дја ја у так ми
чар ским утак ми ца ма бор бе них 
и агре сив них, ма хом ко лек тив
них спор то ва се ла ко пре но си 
на пу бли ку па ат мос фе ра бор бе 
по ста је оп шта. Мо гу ће је и обр
ну то по на ша ње ка да на ви јач ки 
део јед ног спорт ског до га ђа ја 
под сти че спор ти сте не са мо на 
ве ћу бор бе ност  већ и на на си
ље над дру гим спор ти сти ма. 

Ма ри ја Ђо рић са пра вом 
под вла чи ути цај још јед ног не
за о би ла зног фак то ра у по ја ви 
ху ли га ни зма. Реч је о ал ко хо
лу ко ји је вр ло би тан чи ни лац 
под сти ца ња на на си ље, а што 
се од стра не од го вор них ли це
мер но пре ћут ку је због не за ме
ра ња ве ли ким про из во ђа чи ма 
ал ко хол них пи ћа, пре све га пи
ва, ко ји одва ја ју огро ман но вац 

на ре кла ме ко ји се сли ва у џе
по ве не са мо др жа ве, већ и во
де ћих ме ди ја, а ве ро ват но и не
ких моћ ни ка. За то је и мо гу ће 
да на дан не ког ва жног спорт
ског до га ђа ја, и на рав но то ком 
ње га, све вре ме бу ду еми то ва не  
раз не ре кла ме за пи во, а да се 
по том на истом ТВ ка на лу у ве
чер њим ве сти ма осу дју ју из гре
ди ко је су по чи ни ли на ви ја чи, 
не по ми њу ћи да су то учи ни ли 
у ве ли кој ме ри под пи ћем и под 
ути ском ре кла ма за пи во ко је је 
еми то ва ла  та  иста ТВ ста ни
ца. За то је мно го ви ше по ви ке 
на дро гу ма да је ње на ста ди о
ни ма и око њих да ле ко ма ње од 
ал ко хо ла. Бу ду ћи да де лу ју ве
о ма сти му ла тив но и да мно ги 
од њих има ју ви со ко е нер гет ски 
ефе кат, нар ко ти ци код на ви ја ча 
ви ше иза зи ва ју или по ја ча ва ју 
еуфо ри ју не го што их са ми по 
се би на во де на на си ље, али ите
ка ко мо гу би ти и оки дач агре
сив ног или ауто де струк тив ног 
по на ша ња. У сва ком слу ча ју, 
дро га је код ху ли га на мо гућ
ност, а ко ри шће ње ал ко хо ла је 
пра ви ло.

Аутор ка је на ро чи ту па жњу 
са пра вом по све ти ла све ве
ћој по ли ти за ци ји ху ли ган ских 
гру па и њи хо вом укљу чи ва њу 
у по ли ти ку на је ди ни на чин на 
ко ји то ху ли га ни уме ју, што зна
чи на си љем и прет њом си лом. 
Ху ли ган ско ими ти ра ње ра та на 
ста ди о ни ма, по чев од оти ма ња 
за ста ва и на па да на сим бо ле 
клу ба све до на па да на тре не ре 
као про тив ни ко ве “вој ско во ђе”,  
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на на шим про сто ри ма су би ли 
увод у гра ђан ски рат, пре све
га онај из ме ђу Ср ба и Хр ва та. 
Ипак, аутор ка не ста вља знак 
јед на ко сти из ме ђу ху ли ган ског 
на си ља и пра вог ра та.  По сто
је мно ги фак то ри њи хо вог раз
ли ко ва ња јед на ко као и њи хо ве 
слич но сти. Су ко би на ви ја ча су 
у крај њем јед на вр ста ква зира
та. На ви ја чи се ду го уна пред 
при пре ма ју за ва жан су коб, на
о ру жа ва ју се, пе ва ју бор бе не 
пе сме, оти ма ју за ста ве «не при
ја те ља» и дру га про тив нич ка 
зна ме ња и њи ма се као пра ви 
рат ни ци ки те или их пак уз сла
вље уни шта ва ју. Сва ки ма сов ни 
бег са «бој ног по ља» обич но на 
кра ју ре зул ти ра сме ном во ђе 
због «из гу бље ног ра та». Утак
ми цу од ра та раз ли ку је по сто
ја ње су ђе ња и су ди ја ко ји сво
јом су бјек тив но шћу ве о ма мо гу 
ути ца ти на ис ход ме ча. Ка да се 
на из ра зи ту су бјек тив ност на
ви ја ча до да чи ње ни ца да фуд
бал ске су ди је спа да ју ме ђу нај
ко рум пи ра ни је про фе си је на 
све ту он да је ра зу мљи во што 
ла ко до ла зи до еруп ци је не за
до вољ ста ва су ђе њем и пре ра
ста ња то га не за до вољ ства у на
си ље, обич но на кон за вр шет ка 
утак ми це са не по вољ њим ис
хо дом. Го вор, или бо ље ре че но 
пе сме и сло га ни мр жње, као и 
не го ва ње не при ја тељ ства као 
сти ла свог де ло ва ња за рад ства
ра ња кул та не при ја те ља су про
прат ни фе но ме ни ху ли га ни зма 
ко ји ма је аутор ка та ко ђе по кло
ни ла ве ли ку па жњу ка ко би до 

кра ја об ја сни ла ову дру штве но
де струк тив ну по ја ву. 

Окре ну тост ху ли га на про тив 
вла сти и по ли ци је као ње ног 
ин стру мен та је хро нич на. Ху
ли га ни мр зе по ли ци ју за то што 
си лом ко ја је ве ћа од њи хо ве 
спре ча ва њи хо во ди вља ње. Из 
тог осе ћа ја ин фе ри ор но сти ху
ли га на про ис ти че не са мо њи
хо ва мр жња пре ма вла сти већ 
и њи хо во ди вље ње пре ма оним 
сво јим чла но ви ма ко ји има
ју хра бро сти да се по ли ци ји и 
вла сти ма ди рект но су про ста ве. 
На и ме, ху ли ган ске гру пе се бе 
до жи вља ва ју као си лу, па чак 
и као власт из над сва ког за ко на 
на те ри то ри ји ко ја им „ при па
да“ – ре ци мо на де лу ста ди о на 
или на про сто на ули ци.

Ло ша игра се до жи вља ва као 
из да ја, а то се ка жња ва не са мо 
зви жда њем и вер бал ним из ли
ви ма на ви јач ког не за до вољ ства 
већ и прет ња ма, а по не кад и 
на си љем над сво јим игра чи ма 
или тре не ром.  Упра ва је та ко
ђе че ста ме та вер бал них на па да 
али обич но успе ва да из бег не 
фи зич ко на си ље, иако је нај че
шће упра во она у ве ли кој ме ри 
кри ва за ло ше ре зул та те клу ба.

Ван дал ска де струк ци ја је не 
са мо до каз об у зе то сти не га тив
ним  осе ћа њи ма већ пред ста вља 
и за ме ну за ис ка љи ва ње над не
до ступ ним не при ја те љом, осве
ту ње го вом гра ду, др жа ви  и 
вла сти ма као сим бо лич ким за
ступ ни ци ма до ма ћег клу ба.

Су бјек тив ност на ви ја ча је 
то ли ка да су исти на и прав да 
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пот пу но не бит не, а што је још 
го ре, као да се од не на ви јач ког 
остат ка дру штва при хва та и  
под ра зу ме ва да су на ви ја чи ма 
чи ње ни це не бит не. То ли ка ира
ци о нал ност је не са мо озби љан 
ре зер во ар на си ља, већ и ње го
вог оправ да ва ња.

Аутор ка је у јед ном де лу 
књи ге раз мо три ла од нос ху
ли га на пре ма хо мо сек су ал ним 
осо ба ма. Ка да се  на ви ја чи ма 
свој стве на ма чоиде о ло ги ја о 
ко јој пи ше Ма ри ја Ђо рић ко ри
сти ма ни пу ла тив но, ху ли га ни 
ла ко мо би ли шу кон зер ва тив на 
осе ћа ња и си стем вред но сти у 
сво јим гру па ма усме ра ва ју ћи 
агре сив ност на ви ја ча на ЛГБТ 
по пу ла ци ју као на „при род ног“ 
не при ја те ља.

Аутор ка са пра вом уоча ва 
да се под при ти ском ин сти ту
ци ја те на из глед не спо ји ве оба
ле,  кад је реч о без да ну из ме ђу 
ху ли га на и ЛБГТ по пу ла ци је, 
ипак по ла ко по ме ра ју јед не ка 
дру ги ма. Де лу ју ћи не са мо пре
ко не вла ди ног сек то ра и по ли
тич ких стра на ка, већ све ви ше 
и пре ко клу бо ва, ЛБГТ по пу ла
ци ја по чи ње да обез бе ђу је из ве
стан ни во то ле ран ци је на ви ја ча 
пре ма осо ба ма хо мо сек су ал не 
ори јен та ци је, за шта је при мер 
ско ра шњи по тез упра ве ФК 
„Цр ве на зве зда“ да ва ња по др
шке ЛБГТ по пу ла ци ји за њи хо
ве ак ци је. О зна ча ју тог по те за 
го во ри чи ње ни ца да ко ли ко год 
да су ути цај не и по не кад оса мо
ста ље не во ђе на ви јач ких гру па, 
ве ли ки део на ви ја ча ипак че сто 

сле ди зва нич ну по ли ти ку сво га 
клу ба.

 Зна чај по ја ве пр ве књи
ге Ма ри је Ђо рић је сва ка ко и 
у то ме што он ни је аутор кин 
ма ги стар ски рад, ка ко је то 
уоби ча је но код на уч них ис тра
жи ва ча мла ђе ге не ра ци је ко јој 
при па да и она, већ пред ста вља 
са мо стал но ис тра жи ва ње у 
окви ру про јек та Ми ни стар ства 
про све те и на у ке Ср би је што 
ука зу је на ње ну из у зет ну вред
но ћу и пре да ност на у ци као ва
жне ис тра жи вач ке осо би не. 

Иако је ху ли га ни зам про
блем ко ји је рас про стра њен ши
ром све та, ова ква ис тра жи ва ња 
су по себ но оправ да на у дру
штви ма ко ја су по пут на шег тек 
не дав но иза шла из ра то ва, ко ја 
су још пу на ра на и гор ких успо
ме на, али и оруж ја и мр жње.

Књи га уз то оби лу је и ве
ли ким бро јем за ни мљи вих, и 
на шој сре ди ни ма ло по зна тих 
де та ља бу ду ћи да аутор ка раз
ма тра фе но мен ху ли га ни зма од 
Ла тин ске Аме ри ке до Бли ског 
Ис то ка а не са мо код нас, пи са
на је ла ким, ра зу мљи вим и при
јем чи вим сти лом, што до при
но си оце ни да пред ста вља од
лич но шти во о фа сци нант ном 
фе но ме ну ху ли га ни зма.

 



СПМброј3/2013,годинаXX,свеска41. стр.250-254.

250

УДК 327::911.3(497.115)(049.3)

Де јан Бур саћ
Ин сти тут за по ли тичке 

сту ди је, Бе о град

УПОТРАЗИЗА 
СРПСКИМ 

НАЦИОНАЛНИМ
ИНТЕРЕСОМ

Књига:МиломирСтепић,
КосовоиМетохија:

Постмодернигеополитички
експеримент

Те ма Ко со ва и Ме то хи је је 
сва ка ко од ре ди ла пра вац срп
ског по ли тич ког дис кур са у де
це ни ја ма за на ма. Овај про блем 
је мно го ши ри у свом за хва ту од 
про стог су ко ба два зах те ва: срп
ског и ал бан ског, исто риј ског и 
де мо граф ског, пра ва и по ли ти

ке. Па ипак, про бле му ни је че
сто при ла же но са на уч не стра не 
– на ра тив су ства ра ли ме ди ји, 
по ли ти ча ри, јав ност, ме ђу на
род ни ак те ри. Књи га др Ми ло
ми ра Сте пи ћа, са рад ни ка Ин
сти ту та за по ли тич ке сту ди је, 
по ку ша ва да уоб ли чи дис курс 
у оба по ме ну та аспек та: пре 
све га, да на уч ним при сту пом 
до при не се ду го трај ној де ба ти 
о узро ци ма, ре ал но сти и по сле
ди ца ма ко сов скоме то хиј ског 
чво ра, али и да ква ли та тив но 
про ме ни при ступ – при ла зе ћи 
про бле му са код нас рет ко ана
ли зи ра ног по ла зи шта, од но сно 
са по зи ци је ге о по ли ти ке и ге о
стра те ги је. Уоста лом, и у са мом 
пред го во ру, аутор при ме ћу је 
ла тент ну по ја ву „за мо ра Ко со
вом“ у срп ској јав но сти, те на 
осно ву то га пре по зна је по тре бу 
за на уч ним и мул ти ди сци пли
нар ним при сту пом овој те ми. 
У том сми слу, „Ко со во и Ме
то хи ја: Пост мо дер ни ге о по ли
тич ки екс пе ри мент“ је зна ча јан 
ис тра жи вач ки по ду хват ко ји за
вре ђу је па жњу не са мо струч не 
јав но сти, већ и свих оних ко ји 
се ба ве ко сов скоме то хиј ским 
про бле мом, али и ре ги о нал ним 
и гло бал ним од но си ма уоп ште. 
Аутор се тру ди да сво је те зе 
укло пи у аспек те ре ги о нал них 
ин те ре са и гло бал них те жњи 
ве ли ких си ла да на шњи це, ана
ли зи ра ју ћи та ко да ти про блем 
у, за на ше под не бље, ре ла тив но 
но вом при сту пу.

Пре по дроб ни је ана ли зе тек
ста, чи та о цу тре ба ука за ти да 
се књи га са сто ји из де вет тек
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сто ва, на пи са них у раз до бљу од 
1994. го ди не до да нас. Ова кав 
при ступ да је нам до бар увид у 
раз вој ауто ро ве ми сли о про
бле му, али и ја сну хро но ло ги
ју де ша ва ња у Ср би ји, на Бал
ка ну и ши ре. Сте пи ћев стил је 
јед но ста ван и лак за чи та ње, 
што ни ка ко не ума њу је на уч
ну вред ност тек сто ва. Чи та о ци 
ће, без об зи ра на обра зо ва ње и 
ин фор ми са ност, ла ко пра ти ти 
ло гич ко из ла га ње и ар гу мен та
ци ју. Сво је тврд ње аутор не ма
ли број пу та пот кре пљу је са фа
сци нант ном ко ли чи ном по да та
ка. По стру ци ге о граф, Сте пић 
нам са ве ли ком пре ци зно шћу 
об ја шња ва од ли ке те ри то ри је 
Ко со ва и Ме то хи је, што пот кре
пљу је са ве ли ким бро јем ма па 
и гра фич ких при ка за. Та ко ђе, 
књи га че сто де лу је пре скрип
тив но и ан га жо ва но. Аутор да је 
пре по ру ке и ак тив но се укљу
чу је у ре ша ва ње про бле ма сво
јим пред ло зи ма – што сва ка ко 
до да је но ву вред но сну ди мен
зи ју це лом по ду хва ту.

У увод ном тек сту, из ло же на 
је ја сна исто риј ска ге не за про
бле ма, кроз ко ју се упо зна је мо 
са ин те ре си ма ло кал них, ре ги
о нал них и гло бал них си ла – без 
ко јих је не мо гу ће уви де ти це
ли ну про бле ма. Као вр стан ге о
граф, Сте пић нам пру жа из у зет
но сли ко ви те при ка зе кон фи гу
ра ци је те ре на Ко со ва и Ме то хи
је, пре гршт по да та ка о при род
ним и дру штве ним бо гат стви ма 
и ана ли зу стра те шких пред но
сти и не до ста та ка те те ри то ри

је. По себ но је за ни мљи ва хи
пер бо ла Ко со ва и Ме то хи је као 
„ма кро твр ђа ве“, кроз ко ју аутор 
по ка зу је ге о стра те шки зна чај 
овог про сто ра за ак те ре упле те
не у ко сов скоме то хиј ски чвор. 
Ана ли зи ра се по ло жај Ко со ва у 
од но су на кључ не пут не прав
це, ве ли ке лу ке, мо ре у зе и дру ге 
стра те шки ва жне тач ке у ре ги о
ну. Сме шта ње Ко со ва и су ко ба 
ин те ре са око ње га у та кав кон
текст сва ка ко до при но си бо љем 
схва та њу узро ка, али и по сле
ди ца ка ко исто риј ских, та ко и 
ак ту ел них до га ђа ја. До бро би 
би ло ка да би аутор, мо жда у не
ком од на ред них из да ња, осве
жио ана ли зу и из нео по дат ке 
о по ло жа ју ове те ри то ри је у 
од но су на глав не тран спорт не 
прав це, овај пут оли че не кроз 
не дав но си сте ма ти зо ва ну мре
жу па не вроп ских пут них ко
ри до ра, а та ко ђе би од ко ри сти 
би ла ана ли за од но са пре ма пла
ни ра ним наф то вод ним и га со
вод ним прав ци ма – та да би смо 
до би ли пот пу ну сли ку о зна ча ју 
Ко со ва и Ме то хи је у мо дер ној 
ге о по ли ти ци ре ги о на и кон ти
нен та.

Од са мог по чет ка књи ге 
при мет на је икљу чи ва упо тре ба 
по ма ло ар ха ич ног из раз „Ар ба
на си“ ка да се го во ри о Ал бан
ци ма. И сам аутор је у јед ном од 
тек сто ва об ја снио на ме ру иза 
ко ри шће ња овог из ра за. Ме ђу
тим, кон стант но по на вља ње тог 
пој ма, иако тер ми но ло шки тач
ног, иза зи ва – што Сте пић и сам 
при ме ћу је – вред но сне ко но та
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ци је са аспек та по ли тич ке ко
рект но сти, те пред не у пу ће ним 
чи та о цем мо же да до ве де у пи
та ње на ме ре и не при стра сност 
ауто ра. У том сми слу, по не где 
се кроз тек сто ве мо же на зре
ти из ра же на ди стинк ци ја „нас“ 
и „њих“. Иако упит но за на уч
ни при ступ, ди хо то ми ја „ми vs. 
они“ је при хва тљи ви ја ако се на 
Сте пи ће ве тек сто ве гле да као 
на ан га жо ван по ду хват, ко ји за 
циљ има да по мог не об ли ко ва
њу по ли ти ке Ср би је пре ма ко
сов скоме то хиј ском пи та њу.

У на ред них не ко ли ко тек
сто ва, аутор да је ге о по ли тич ку 
ана ли зу ко сов ског про бле ма и 
бал кан ског про сто ра уоп ште. 
Пи та ње Ко со ва сме шта у гло
бал ни ге о по ли тич ки кон текст, 
у сми слу за вр шет ка би по лар не 
по де ле у Евро пи, не ис кљу чу
ју ћи при том из ви да исто риј ске 
ко ре не ко сов ског кон флик та. 
Оп ште при хва ће на те за нам ка
же да, са па дом Бер лин ског зи
да, ју го сло вен ска др жа ва пре
ста је да има зна чај „там пон зо
не“ за ве ли ке си ле ис то ка и за
па да – а са мим тим, њен рас пад 
по ста је не ми но ван. Аутор нас 
во ди кроз раз ли чи те ге о по ли
тич ке кон цеп ци је евро а зиј ског 
про сто ра, по пут од но са „те ри
то ри је ср ца“ и „обо да“ (енг. He-
ar tland и Ri mland), а на ро чи то 
те мељ но нам об ја шња ва кон
цепт „ша хов ске та бле“ Збиг ње
ва Бже жин ског. Упра во чи ње
ни ца да су ови гло бал ни обра
сци ге о по ли тич ког по на ша ња 

на уч но при ме ње ни и об ја шње
ни на при ме ру Бал кан ског по
лу о стр ва из два ја ову књи гу као 
из у зет но зна чај ну. Дат је ја сан 
пре глед ин те ре сних сфе ра ак те
ра ко ји су са ма њим или ве ћим 
ин тен зи те том уче ство ва ли у 
про це су бал ка ни за ци је, а ус пут 
су ис пи та ни њи хо ви мо ти ви и 
на ро чи то ци ље ви. У том сми
слу, аутор са пра вом ис пи ту је 
за што су не ки „ве ли ко др жав ни“ 
про јек ти успе шни ји од дру гих. 
Од го вор на то пит ње се на ла
зи у ин те ре си ма ве ли ких си ла, 
ко је пре фе ри ра ју ге о по ли тич ку 
рав но те жу ма лих и па ци фи ко
ва них на ро да, што је слу чај и са 
Бал кан ским по лу о стр вом. Рав
но те жа, сма тра аутор, нај бо ље 
омо гу ћа ва кон тро лу над овим 
стра те шки зна чај ним под руч
јем. Бит но је по ме ну ти да аутор 
из ана ли зе не ис кљу чу је ни до
га ђа је у ши рем ре ги о ну, по пут 
ула ска Ру му ни је и Бу гар ске у 
НА ТО и Европ ску уни ју.

Аутор та ко ђе ан ти ци пи ра бу
ду ће до га ђа је и мо гу ће рас пле те 
у ве о ма ра зно ли кој, али у исто 
вре ме све о бу хват ној и ар гу
мен ти ма обо га ће ној ле пе зи по
тен ци јал них ре ше ња. Тач но је 
пред ви ђе но ин сти ту ци о нал но 
дис тан ци ра ње, а за тим и им пли
цит но тра же ње при зна ња Ко со
ва од стра не Бе о гра да у би ло 
ко јој фор ми, а све за рад да ва ња 
ле ги ти ми те та са мо про гла ше ној 
не за ви сно сти. До ду ше, у тек сту 
из 2004. го ди не, аутор је, ве ро
ват но под ути ца јем ак ту ел них 
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де ша ва ња – од но сно на си ља 
над срп ским ста нов ни штвом –  
увод за та кав чин ви део у (па ра)
вој ним ак ци ја ма ал бан ске стра
не, а не у пре го ва рач ком про це
су усло вље ном за рад на став ка 
европ ских ин те гра ци ја (ма да се 
и ак ту ел ни ви ше ме сеч ни ин ци
ден ти на се ве ру Ко со ва и Ме то
хи је сва ка ко мо гу под ве сти под 
пред ви ђе но у књи зи). Ко нач но, 
вре дан део овог ра да на ла зи мо 
у ар ти ку ла ци ји по тен ци јал них 
ге о по ли тич ких ци ље ва Ср би је. 
Аутор на ла же иден ти фи ка ци ју 
кључ них ак те ра, на че ла и гло
бал них то ко ва, ан ти ци пи ра ње 
бу ду ћих кре та ња и ја сно од ре
ђи ва ње на ци о нал ног ин те ре са, 
уз оба ве зну сим би о зу са ком
пле мен тар ним ак те ри ма за рад 
оства ре ња тог ин те ре са. У том 
сми слу, ова књи га има ве ли ку 
пре скрип тив ну вред ност – не 
са мо да Сте пић по ку ша ва да 
уоб ли чи и пред ста ви оно што 
би тре ба ло да бу де на ци о нал ни 
ин те рес Ср би је, већ на то до да је 
и низ так тич них, крат ко роч них 
по те за и ме ра, ко је би по ње му 
др жа ва ну жно тре ба ла да из ве
де ка ко би очу ва ла су ве ре ни тет 
на чи та вој сво јој те ри то ри ји.

У за вр шним по гла вљи ма, 
аутор на ста вља да пер ци пи ра 
по тен ци јал на ре ше ња про бле
ма. Је дан чи тав текст је по све
ћен по тен ци јал ној по де ли Ко со
ва и Ме то хи је у раз ли чи тим мо
да ли те ти ма. Иако је из нео низ 
по зи тив них и не га тив них ар гу
ме на та, раз ло га и обра зло же ња 
за ова кве мо гућ но сти, сти че се 

ути сак да је аутор про тив ник 
по де ле у би ло ком об ли ку. Он 
та ко ђе упо зо ра ва на по сле ди це 
ко сов ске не за ви сно сти по Ср
би ју, Бал кан и Евро пу уоп ште. 
Ко нач но, у нај ско ри јем тек сту 
(из 2011. го ди не), на и ла зи мо на 
вред ну хро но ло ги ју при зна ња 
јед но стра но про гла ше не не за
ви сно сти Ко со ва, уз по дроб ну 
ана ли зу раз ло га због ко јих су 
по је ди не зе мље при зна ле не за
ви сност. Сте пић ана ли зи ра ал
бан ски на ци о нал ни ин те рес и 
исто риј ску про фи ла ци ју спољ
но по ли тич ке ори јен та ци је те 
на ци је, ко ја се, у за ви сно сти 
од ак ту ел не си ту а ци је, при кла
ња ла Ото ма ни ма, Аустри јан
ци ма, Ита ли ја ни ма, СССРу, 
Ки ни, па ни слам ском фак то ру 
или Сје ди ње ним Др жа ва ма – а 
све то у свр ху оства ре ња дав
но про кла мо ва ног на ци о нал ног 
(те ри то ри јал ног) ин те ре са. Уз 
ова кав по глед на успе шно во
ђен ме наџ мент ал бан ских на
ци о нал них ин те ре са, аутор нас 
оста вља са гор ким пи та њи ма: 
За што Ср би ја ни ка да ни је та
ко по сту па ла? Да ли је Ср би ја 
уоп ште би ла у мо гућ но сти за 
та ко не што? Сте пић при ме ћу
је да срп ска по ли тич ка но мен
кла ту ра ни шта ни је на у чи ла из 
исто риј ских, али и ско ра шњих 
до га ђа ја (рас пад СФРЈ), те да се 
по но во по на ша кон фу зно – што, 
по ње му, по ка зу је и ак ту ел на 
при хва ће на по ли ти ка „и Ко со
во и ЕУ“. Аутор на ла зи да ће, у 
ова квом сце на ри ју, при хва та ње 
ко сов ске не за ви сно сти по ста ти 
не из бе жно – а ак ту ел ни до га ђа
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ји са мо по твр ђу ју та кав став. У 
за кључ ку, Сте пић под вла чи да 
Ко со во не мо же би ти пот пу но 
не за ви сно без при стан ка Ср би
је и по но во да је пре по ру ке за 
ак тив но уче шће у оспо ра ва њу 
са мо про гла ше не ко сов ске не
за ви сно сти – на ста вља ју ћи та
ко у ан га жо ва ном то ну, ко јим је 
уоста лом про же та це ла књи га.

На овом ме сту, по но во мо
ра мо да ис так не мо струк ту ру 
књи ге као по тен ци јал ни про
блем. Иако пра ти ло гич ку нит, 
скуп де вет тек сто ва из раз ли
чи тих пе ри о да (од пре ко пет на
ест го ди на) до во ди до то га да 
на и ла зи мо на по вре ме на по на
вља ња по да та ка и ар гу ме на та. 
Та ко ђе, про ме ње ни кон текст и 
окол но сти зна ли су да ство ре 
про блем у кон сти ту и са њу ар гу
мен та ци је, иако ова кав при ступ 
има сво јих пред но сти – пре све
га у упо зна ва њу чи та ла ца са 
ми шље њем ак ту ел ног тре нут
ка, ко је ни је ис ква ре но вре мен
ском дис тан цом и нак нда ном 
му дро шћу. Аутор сва ка ко има и 
зна ња и спо соб но сти да на пи ше 
кон зи стент но де ло – це ло вит 
рад ко јим би ја сно уоб ли чио 
свој при ступ ко сов скоме то хиј
ском про бле му. На ова кав по ду
хват мо гу да га под стак ну и нај
ско ри ји до га ђа ји – по пут ула ска 
Ал ба ни је у НА ТО, са ве то дав
ног ми шље ња Ме ђу на род ног 
су да прав де или тзв. пре го во ра 
При шти не и Бе о гра да. Сва ка
ко да је ко сов скоме то хиј ски 
чвор да ле ко од рас пле та и да 
ће ана ли зе нај ско ри јих до га ђа

ја би ти ко ри сне за усме ра ва ње 
дис кур са у бу дућ но сти. Сте пић 
нам је дао фа сци нан тан пре глед 
ге о граф ских, де мо граф ских, 
еко ном ских, по ли тич ких, без
бед но сних, исто риј ских и пси
хо ло шких фак то ра, об ја снив
ши ва жност те ри то ри је Ко со ва 
и Ме то хи је не са мо за Ср бе и 
Ал бан це, већ и за оста ле си ле у 
ре ги о ну и ши ре. Ан ти ци пи рао 
је мо гу ћа кре та ња кључ них ак
те ра и по тен ци јал не до га ђа је у 
бу дућ но сти. Са да оста је ње му, 
или не ком дру гом ис тра жи ва чу, 
да су ми ра на зна ња по но во об је
ди ни са нај но ви јим до га ђа ји ма 
и на но во обо га ти већ фор му ли
са не пре по ру ке за ар ти ку ла ци ју 
срп ског на ци о нал ног ин те ре са 
у по гле ду Ко со ва и Ме то хи
је. Ова ква де ла би, без сум ње, 
тре ба ло да по ста ну оба ве зно 
шти во до но си ла ца нај ва жни јих 
др жав них од лу ка – ка ко би и на
уч на за јед ни ца ко нач но про на
шла сво је ме сто у уте ме љи ва њу 
др жав не по ли ти ке Ре пу бли ке 
Ср би је.

 



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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