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СРП СКО ДЕ МО КРАТ СКО ПИ ТА ЊЕ:  
ИЗ МЕ ЂУ ПО ЛИ ТИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ  

И МЕЂУ НА РОД НОГ 
ИНТЕРВЕН ЦИ О НИ ЗМА

Са же так

Аутор се у овом ра ду ба ви де мо крат ском тран зи ци јом 
и ње ним крај њим ци љем и основ ним ме ри лом успе шно сти 
- уни вер зал ним мо де лом ли бе рал не де мо кра ти је. Он ана ли-
зи ра нор ма тив ни де тер ми ни зам овог мо де ла ко ји и у свом 
про це ду рал ном об ли ку са др жи из ра же ну вред но сну, тј. иде-
о ло шку ком по нен ту. 

Ова кво од ре ђе ње, на мет ну то од стра не За па да, од но-
сно САД и ЕУ, сте кло је по ли тич ки и ака дем ски мо но пол и 
до ве ло до то га да се сви оста ли об ли ци по ли тич ких ре жи-
ма про гла се не де мо крат ским, тј. ауто ри тар ним. Ме ђу тим, 
ли бе рал на де мо кра ти ја се у пост со ци ја ли стич ким зе мља ма 
и оста лим „но вим де мо кра ти ја ма” све ла на Шум пе те ров 
(Jo seph Schum pe ter) кон цепт ком пе ти тив ног ели ти зма, због 
че га је В. Ро бин сон (Wil li am Ro bin son) и од ре ђу је као „де мо-
кра ти ју ни ског ин тен зи те та”, чи ји је основ ни циљ да очу ва 
нео ли бе рал ну еко но ми ју и хе ге мо ни ју тран сна ци о нал не кла се 
и ка пи та ла, као и да спре чи да љу де мо кра ти за ци ју и ма сов-
ни је уче шће гра ђа на у по ли ти ци.
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Основ на хи по те за овог ра да је сте да по ли тич ка кул-
ту ра ни је кључ на пре пре ка де мо кра ти за ци ји у Ср би ји, већ 
ме ђу на род ни „де мо крат ски” ин тер вен ци о ни зам.
Кључ не ре чи: по ли тич ка кул ту ра, гра ђан ско дру штво, ме ђу-

на род ни ин тер вен ци о ни зам, под сти ца ње де мо-
кра ти је (по ли ар хи ја), САД, ЕУ, Ср би ја. 

1. Од по ли тич ке кул ту ре  
до гра ђан ског дру штва

Про блем по ли тич ке кул ту ре стал ни је пра ти лац про у-
ча ва ња де мо кра ти је. Го то во да не ма те о ри је де мо кра ти(за ци)
је, кла сич не или са вре ме не, ко ја се на ди рек тан или ин ди рек-
тан на чин не ба ви и свој стве ним ску пом по ли тич ких ста во ва 
и вред но сти, по пут уме ре но сти, то ле рант но сти, ефи ка сно-
сти или пар ти ци па тив но сти. Зна чај по ли тич ке кул ту ре за 
ис тра жи ва че то ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX 
ве ка углав ном је био се кун да ран, али је то ком осам де се тих 
го ди на ова те ма по но во до би ла на зна ча ју, да би у ери „тран-
зи ци је и кон со ли да ци је де мо кра ти је” по ли тич ка кул ту ра по-
вра ти ла цен трал но ме сто. 

У пост ко му ни стич ким зе мља ма, ме сто по ли тич ке кул-
ту ре у струч ној ли те ра ту ри о де мо кра ти за ци ји за у зи ма те ма 
гра ђан ског дру штва. Осла ња ју ћи се пр вен стве но на ра до ве 
Г. Ал мон да и С. Вер бе (Sid ney Ver ba), ауто ри, не рет ко под 
ја ким по ли тич ким ути ца јем, у ову област уво де и сна жну 
нор ма тив ну (иде о ло шку) ди мен зи ју ли бе рал не де мо кра ти је. 
Ус по ста вља ње гра ђан ског дру штва по за пад ном мо де лу се 
по ста вља као основ ни услов раз во ја (ли бе рал не) де мо кра ти је 
и крај њи циљ по ли тич ке тран зи ци је и кон со ли да ци је.

Ор га ни за ци је гра ђан ског дру штва, на во де они, раз ли-
ку ју се од оста лих дру штве них гру па, по то ме што се ба ве 
јав ним, а не при ват ним ин те ре си ма, по свом спе ци фич ном 
од но су пре ма др жа ви (вр ше ње ути ца ја без же ље за пре у зи-
ма њем кон тро ле), и по при вр же но сти плу ра ли зму и раз ли-
чи то сти. Но, кључ ни про блем ова квог од ре ђе ња гра ђан ског 
дру штва је сте пи та ње - да ли ње го ви чла но ви мо ра ју има-
ти ис кљу чи во ли бе ра ли стич ке ста во ве и ин те ре се или не, тј. 
да ли мо ра ју ба шти ни ти иде о ло ги ју (нео)ли бе ра ли зма? Као 
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ми ни ма ли стич ки услов мо гао би се по ста ви ти зах тев да ак-
те ри гра ђан ског дру штва мо ра ју по што ва ти за кон ски оквир, 
пра ви ла јав не сфе ре и ле ги тим ност дру гих гру па и њи хо-
вих ин те ре са. Ипак, зна ча јан број ауто ра сма тра да гра ђан-
ско дру штво мо ра са др жа ти нор ма тив ну при стра сност пре ма 
За па ду, јер је оно ње гов исто риј ски, дру штве ни и те о риј ски 
кон структ. „...по сто ји ствар на осно ва за про у ча ва ње ци вил-
ног дру штва као спе ци фич ног за пад ног кон цеп та у не за пад-
ним зе мља ма, с об зи ром на то да су мно ге од њих не дав но 
кре ну ле у раз ли чи те об ли ке ве стер ни за ци је ко ја об у хва та и 
раз вој де мо крат ског и ка пи та ли стич ког си сте ма за сно ван на 
иде ал-тип ском за пад ном мо де лу.”1  

Та ко од ре ђе но гра ђан ско дру штво тре ба ло би да има 
функ ци ју уна пре ђе ња де мо кра ти је у ње ним обе ма глав ним 
фа за ма, и то ком тран зи ци је из ауто ри тар ног си сте ма и то-
ком кон со ли да ци је. Ме ђу тим, Л. Дај монд (La rry Di a mond) 
на во ди и по тен ци јал не пре пре ке ко је оне мо гу ћу ју гра ђан ско 
дру штво да успе шно вр ши сво је функ ци је: др жав ни кор по ра-
ти ви зам (тај ку ни за ци ја), оту ђе ње гра ђан ског дру штва, пре-
те ра на фраг мен ти ра ност дру штва, др жав на кон тро ла и про-
блем ко ји по ста је све зна чај ни ји - за ви сност ор га ни за ци ја од 
ме ђу на род не за јед ни це.2  

Гра ђан ска дру штва но вих де мо кра ти ја (че твр ти та-
лас де мо кра ти за ци је) ка рак те ри ше и ве ли ки број тран сна-
ци о нал них ве за са вла ди ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма 
дру гих др жа ва, сна жан ути цај ме ђу на род них по кре та и ор-
га ни за ци ја и на гли по раст за пад них про гра ма под сти ца ња 
де мо кра ти је. Мно ге ор га ни за ци је у но вим де мо кра ти ја ма су 
на ста ле и оп ста ју ис кљу чи во за хва љу ју ћи спо ља шњој по-
др шци и фи нан си ра њу. Та по др шка углав ном под ра зу ме ва 
и на ме та ње про гра ма, иде ја и ин те ре са, а ти ме и уки да ње 
не за ви сно сти тих ор га ни за ци ја. Шта ви ше, ка ко тран зи ци ја 
на пре ду је, фи нан сиј ска сред ства се сма њу ју, па су ор га ни за-
ци је гра ђан ског дру штва при ну ђе не да се ме ђу соб но так ми че 
ко ће бо ље спро во ди ти ин те ре се стра них до на то ра. Сма ње-
ње ин те ре со ва ња стра них фон да ци ја и пре у сме ра ва ње сред-

1 Марк Морје Хауард, Слабост цивилног друштва у посткомунистичкој Европи, 
Грађанске иницијати-ве, 2008, стр. 67.

2 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, Johns Hopkins 
University, 1999, pp. 239-250.



Го ран Теп шић СРП СКО ДЕ МО КРАТ СКО ПИ ТА ЊЕ

80

ста ва у дру ге др жа ве до во ди до мо но по ли за ци је гра ђан ског 
дру штва од стра не ма лог бро ја ор га ни за ци ја ко је су го то во 
пот пу но пот чи ње не стра ним фи нан си је ри ма. Та ко гра ђан ско 
дру штво вр ши функ ци ју „при зме” ко ја пре ла ма ме ђу на род-
ни ин тер вен ци о ни зам у на из глед бе ниг но под сти ца ње раз во-
ја де мо кра ти је.

2. Од гра ђан ског дру штва  
до ме ђу на род ног ин тер вен ци о ни зма

Би по лар ни си стем Хлад ног ра та огра ни чио је мо гућ но-
сти тран зи ци је, и на За па ду и на Ис то ку. Тек у пост хлад но-
ра тов ском пе ри о ду аме рич ке хе ге мо ни је и по бе де иде о ло ги је 
ли бе ра ли зма, тран зи ци ја по ста је го то во гло бал ни фе но мен. 
Та ко ме ђу на род ни си стем по ста је кључ ни фак тор де мо кра-
ти за ци је че твр тог та ла са.3 Пре ци зни је, део ме ђу на род ног си-
сте ма ко ји се у кул тур но-по ли тич ком сми слу мо же од ре ди ти 
као За пад. Као кључ не чи ни о це де мо кра ти за ци је, С. Ле виц ки 
(Ste ven Le vitsky) и Л. Веј (Lu can Way) на во де „по ве за ност са 
За па дом” (lin ka ge to the West), тј. гу сти ну од но са (еко ном ских, 
по ли тич ких, ди пло мат ских, дру штве них и ор га ни за ци о них) 
и пре ко гра нич ног про то ка ка пи та ла, до ба ра, услу га, љу ди и 
ин фор ма ци ја са САД, ЕУ и ор га ни за ци ја ма ко ји ма до ми ни-
ра ју за пад не зе мље, и „ути цај (или те рет) За па да” (We stern 
le ve ra ge), од но сно ра њи вост или под ло жност при ти сци ма За-
па да.4

Исти ауто ри кла си фи ку ју и пет основ них ме ха ни за ма 
за под сти ца ње де мо кра ти је: ди фу зи ју (рас про сти ра ње ин-
фор ма ци ја или про па ган де), не по сред но под сти ца ње де мо-
кра ти је (ди пло мат ско убе ђи ва ње, прет ње и упо тре ба си ле), 
мул ти ла те рал но усло вља ва ње, по моћ за раз вој де мо кра ти је и 
тран сна ци о нал не мре же ко је се ба ве за го ва ра њем и про па ги-
ра њем ли бе рал ног мо де ла де мо кра ти за ци је.

Је дан од глав них гло бал них цен та ра де мо кра ти за ци је је 
ЕУ, ко ја, ка ко на во ди А. Мун ђи ју-Пи пи ди (Ali na Mun giu-Pip-

3 Michael McFaul, „The „International System” as the Link between Third and 
Fourth Wave Models of Democrati-zation” у: V. Bunce, M. McFaul and K. Stoner-
Weiss (eds.), Democracy and Authoritarianism in the Postcommunist World, Cam-
bridge University Press, 2010.

4 Steven Levitsky, L. A. Way, Competetive Authoritarianism: Hybrid Regimes after 
the Cold War, Cambridge Univer-sity, 2010, pp. 3-54.
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pi di), по пут гра ви та ци је при вла чи окол не зе мље мо де лу ли-
бе рал не де мо кра ти је, кроз две фа зе: фа зу тран сфор ма ци је и 
фа зу евро пе и за ци је. Тран сфор ма ци ја под ра зу ме ва „пре о бра-
ћа ње” ели та, из град њу др жа ве, на ци је, еко ном ског си сте ма и 
вла да ви не пра ва, док се евро пе и за ци ја од но си на ин те гра ци-
ју ре фор ми са ног и функ ци о нал ног си сте ма и ње го во пот пу-
но при ла го ђа ва ње европ ском мо де лу. Ова ква по ли ти ка ЕУ је, 
из ме ђу оста лог, до ве ла и до то га да вла де ње них чла ни ца и 
др жа ва кан ди да та по ста ну од го вор не европ ској би ро кра ти ји, 
а не сво јим гра ђа ни ма и њи хо вим пред став ни ци ма.5 

Слич но Ле виц ком и Ве ју, М. Ва ху до ва (Mi la da An na 
Vac hu do va) пре по зна је че ти ри ме ха ни зма ко јим ЕУ ши ри свој 
ути цај (We stern le ve ra ge) на ауто ри тар не си сте ме и де мо кра-
ти зу је их. Пр ви ме ха ни зам на зи ва „сре ди ште са рад ње” ( fo cal 
po int of co o pe ra tion) и под њи ме под ра зу ме ва мо би ли за ци ју и 
ује ди ње ње опо зи ци о них пар ти ја и дру гих гру па спрем них на 
спро во ђе ње европ ског мо де ла; дру ги ме ха ни зам је „при ла го-
ђа ва ње” (adap ting) - об у ча ва ње по ли тич ких ели та за спро во-
ђе ње еко ном ских и по ли тич ких аген ди ко је ће за до во љи ти 
зах те ве и ин те ре се ЕУ и дру гих ор га ни за ци ја; тре ћи ме ха-
ни зам је „усло вља ва ње” (con di ti o na lity) - пре до ча ва ње ка зни 
и на гра да за (не)ис пу ња ва ње зах те ва и ре фор ми; и по след-
њи ме ха ни зам је „истин ска по све ће ност ре фор ма ма” (cre di-
ble com mit ment to re form), тј. сме шта ње по ли тич ких ели та у 
пред ви ди ви по ли тич ки ток европ ског мо де ла.6 Ови ме ха ни-
зми ства ра ју од но се аси ме трич не ме ђу за ви сно сти, ко је ка-
рак те ри шу на ме та ње од лу ка од стра не ЕУ, и ме ри то кра ти ја, 
тј. на гра ђи ва ње кан ди да та у скла ду са њи хо вим „успе хом”.

Ме ри ло успе шно сти де ло ва ња ме ха ни за ма ЕУ је при-
хва та ње европ ског мо де ла од стра не ве ћи не при пад ни ка ели-
те, али и гра ђа на. Круг се за тва ра ка да пред став ни ци „ста рог 
ре жи ма”, про тив ни ци европ ског мо де ла и они за чи ји од ла-
зак с вла сти се за ла га ла (и на ње га ути ца ла) са ма ЕУ, по ста ну 
ње го ве при ста ли це. 

Дру ги кључ ни ак тер „де мо крат ског ин тер вен ци о ни-
зма” (по мо ћи и ути ца ју, ве ро ват но пр ви) је су САД. Ин тер-

5 Mungiu-Pippidi, „When Europeanization Meets Transformation”, у: V. Bunce, M. 
McFaul and K. Stoner-Weiss (eds.), op. cit.

6 M. A. Vachudova, „Democratization in Postcommunist Europе”, у: V. Bunce, M. 
McFaul and K. Stoner-Weiss (eds.), op. cit.
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вен ци о ни зам САД ове вр сте, сма тра Ви ли јам Ро бин сон, по-
чи ва на тран сна ци о нал ној аген ди нео ли бе ра ли зма и по ли ар-
хи је (тј. де мо кра ти је). Ову аген ду, под пла штом под сти ца ња 
де мо кра ти је,7 спро во ди тран сна ци о нал но опре де ље на ели та 
(тран сна ци о нал на кла са) ор га ни зо ва на у по слов не ор га ни за-
ци је, по ли тич ке пар ти је, гра ђан ска удру же ња, ме ди је, итд, 
по др жа не од стра не САД и дру гих за пад них зе ма ља. Про гра-
ми под сти ца ња де мо кра ти је има ју за циљ обра зо ва ње ели та 
ко је ће де ли ти ин те ре се За па да и ко је ће ин те гри са ти сво-
ју зе мљу у гло бал ни ка пи та ли стич ки си стем. Исто вре ме но, 
ова кви про гра ми те же изо ла ци ји су прот ста вље них ели та и 
спре ча ва њу по ли ти за ци је и ма сов ни је мо би ли за ци је гра ђа на, 
на сто је ћи да кон сен су ал ним ме то да ма ин те гри шу ове сек то-
ре у но ви си стем. 

У пи та њу је об лик па сив не ре во лу ци је, од но сно на сто-
ја ње вла да ју ћих ели та (гло бал них и ло кал них) да спро во-
де бла ге ре фор ме од о зго, ка ко би пред у пре ди ле би ло ка кву 
озбиљ ни ју и да ле ко се жни ју тран сфор ма ци ју. Ова кав об лик 
кон сен су ал не до ми на ци је (хе ге мо ни је) је, сма тра Ро бин сон, 
да ле ко ста бил ни ји об лик вла да ви не и кон тро ле од чи сте при-
ну де. Под кон сен су ал ном до ми на ци јом, осла ња ју ћи се на рад 
А. Грам ши ја (An to nio Gram sci), он под ра зу ме ва „усва ја ње, од 
стра не под ре ђе не кла се, мо рал них и кул тур них вред но сти, 
ко дек са по на ша ња и по гле да на свет свој стве них до ми нант-
ној кла си или гру пи, или кра ће усва ја ње дру штве не ло ги ке 
са мог си сте ма до ми на ци је”.8 По мо ћу „де мо крат ских ме ха ни-
за ма” (пр вен стве но из бо ра), тај кон сен зус се стал но об на вља 
и оне мо гу ћу је под ре ђе не да ини ци ра ју ра ди кал ни је ре фор ме 
си сте ма.  

Ова дру штве на кон тро ла се по ред по ли тич ке сфе ре од-
ви ја и у гра ђан ском дру штву. Је дан од кључ них ци ље ва под-
сти ца ња де мо кра ти је је про дор у гра ђан ско дру штво и овла-
да ва ње ње го вим ор га ни за ци ја ма. Та кво гра ђан ско дру штво, 
уме сто да шти ти гра ђа не од раз ли чи тих об ли ка спо ља шње 
до ми на ци је, по ста је њен но си лац. Дру штве на кон тро ла „од-
о зго” и спо ља по ста је кон тро ла „од о здо” и из ну тра - кроз 
син ди ка те, ме ди је, жен ске, омла дин ске и дру ге ор га ни за ци-

7 Вилијам Робинсон, Подстицање полиархије: глобализација, интервенција 
САД и хегемонија, Ал-батрос плус, Београд, 2012, стр. 9-130.

8 Исто, стр. 42-43.
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је. Гра ђан ско дру штво, за јед но са др жа вом, по ста је те мељ 
иде о ло шке хе ге мо ни је ко ја са др жи де фи ни ци је кључ них по-
ли тич ких, еко ном ских и фи ло зоф ских кон це па та. Та ко и де-
фи ни ци ја ли бе рал не де мо кра ти је (по ли ар хи је) по ста је је ди ни 
при хва тљив об лик де мо кра ти је (тј. по ли тич ког си сте ма), тр-
жи шни си стем је ди ни об лик еко ном ског си сте ма, а кон зу ме-
ри зам фи ло зо фи ја дру штва и сва ко днев ног жи во та. При том 
се сви ал тер на тив ни кон цеп ти мар ги на ли зу ју или од ба цу ју 
као не ле ги тим ни. 

Ов де по себ ну уло гу има ју ор ган ски ин те лек ту ал ци, 
„екс пер ти у ле ги ти ми за ци ји”,9 ка ко их Грам ши на зи ва. Они, 
те о риј ским, али и прак тич ним ра дом, ства ра ју иде о ло шке и 
по ли тич ке осно ве хе ге мо ни је. Ин те лек ту ал но ства ра ла штво 
по ста је ма те ри јал но усло вље но члан ством или уче шћем у 
на уч ним мре жа ма, ко је, из ме ђу оста лог, чи не уни вер зи те ти, 
не вла ди не ор га ни за ци је, цен три за ис тра жи ва ње, раз ли чи ти 
фон до ви, итд. Те мре же по ста ју по сред ни ци из ме ђу ин те лек-
ту а ла ца и тво ра ца по ли ти ке, а не рет ко до ла зи до то га да са ми 
ин те лек ту ал ци по ста ну кре а то ри по ли ти ка.

Но, кључ ни ко рак у под сти ца њу де мо кра ти је је из бор ни 
ин тер вен ци о ни зам, тј. по че так де мо крат ске тран зи ци је. То, 
по ред ме то да под сти ца ња де мо кра ти је, че сто под ра зу ме ва и 
ору жа ну агре си ју, еко ном ске санк ци је, при нуд ну ди пло ма-
ти ју и пси хо ло шке и тај не опе ра ци је. Јед на од зе ма ља на ко јој 
су САД ис про ба ле и уса вр ши ле све ове ме то де је и Ср би ја.

3. Де мо крат ско пи та ње у Ср би ји као кул тур-
но пи та ње

Пр ву фа зу тран зи ци је у Ср би ји ка рак те ри шу ауто ри-
тар но на сле ђе со ци ја ли зма, хи брид ни ре жим (из бор ни или 
ком пе ти тив ни ауто ри та ри зам), до ми на ци ја С. Ми ло ше ви ћа и 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, гра ђан ски ра то ви, санк ци је 
и уру ша ва ње еко ном ског си сте ма. Крај пр ве и исто вре ме но 
по че так дру ге фа зе тран зи ци је у Ср би ји де сио се 2000. го ди не 
пр вим „пост мо дер ним др жав ним уда ром”,10 ко ји је по слу жио 
као но ви мо дел ин тер вен ци о ни зма под пла штом тзв. обо је-

9 Вилијам Робинсон, op. cit., стр. 62-63. и A. Gramsci, Selection from the Prison 
Notebooks, International Publis-hers, 1971, pp. 5-14.

10 Вилијам Робинсон, op. cit., стр. 10. 
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них ре во лу ци ја (Гру зи ја, Бе ло ру си ја, Укра ји на, итд.). Циљ, 
пр вен стве но САД, ко је су прет ход но пред во ди ле ин тер вен-
ци ју НА ТО про тив Ју го сла ви је, би ло је свр га ва ње Ми ло ше-
ви ћа и ње го ва за ме на по ли ти ча ри ма ко ји ни су би ли ни шта 
ве ће де мо кра те од ње га, али су би ли скло ни ји по што ва њу 
ин те ре са и зах те ва За па да.11 Но, низ не у спе ха дру ге тран зи-
ци је до дат но је про ду био кри зу де мо кра ти за ци је у Ср би ји и 
по ста вио још те жи про блем пред ин те лек ту ал ну и по ли тич-
ку ели ту. На и ме, крах пр ве фа зе тран зи ци је се мо гао об ја-
сни ти ра то ви ма, изо ла ци јом, вла да ви ном (бив ших) ко му ни-
ста, али се по ста ви ло пи та ње ка ко об ја сни ти про бле ме дру ге 
фа зе ко ја се ни је су о чи ла са тим иза зо ви ма. Мно ги ту ма чи и 
уче сни ци у овим де ша ва њи ма су скло ни об ја шње њу ко је се 
за сни ва на на вод ној кул тур но-ци ви ли за циј ској за о ста ло сти 
и не де мо кра тич но сти Ср ба као на ро да, тј. ауто ри тар ној по-
ли тич кој кул ту ри. Ове кул тур не пре пре ке, твр де они, мо ра ју 
се са вла да ти ка ко би се Ср би ја мо дер ни зо ва ла и усво ји ла за-
пад ни мо дел де мо кра ти је.

При ста ли це ова квог схва та ња срп ске по ли тич ке кул-
ту ре, као ње не кључ не ка рак те ри сти ке на во де на ци о на ли зам 
(а под њим углав ном под ра зу ме ва ју на ци о нал шо ви ни зам), 
по пу ли зам, екс пан зи о ни зам, ауто ри тар ност и скло ност по-
ли тич ком на си љу. Срп ска вред но сна ори јен та ци ја се опи су је 
као ин хе рент но ира ци о на ли стич ка, тра ди ци о на ли стич ка и 
ан ти мо дер ни за циј ска, што Ср бе чи ни не по жељ ним у по ро-
ди ци евро а тлант ских на ро да. На во ди се и да је срп ска по ли-
тич ка кул ту ра про же та ми ли та ри стич ким ду хом ко ји усто-
ли ча ва не про све ће не и ко рум пи ра не вла да ре, власт пре тва ра 
у пљач ку и нео гра ни че ну моћ и чи ни смет њу ста би ли за ци ји 
по рет ка.12

Опи су ју ћи срп ски „ан ти мо дер ни кон цепт”, С. Би сер-
ко на во ди: „По ли тич ко на си ље је у тра ди ци ји Ср би је... [...] 
Ко ре не ве ро ват но тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да у срп ској 
исто ри ји не по сто ји раз до бље про све ти тељ ства и ра ци о на ли-
зма у ко ме су са зре ва ла мо дер на европ ска дру штва. [...] Ра ди 
се о сво је вр сној де струк ци ји и при ми ти ви зму, што је да нас 
глав на од ли ка дру штва у Ср би ји. Уве ден је те рор ве ћи не ко ја 

11 Исто.
12 Душан Достанић, „Различита схватања српске политичке културе”, Политичка 

ревија, (XXIII) X, вол. 29, бр. 3/2011, стр. 93-104.
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сле ди нај ни же ин стинк те. Број ни ис па ди без ика квог ра ци-
о нал ног об ја шње ња го во ре о де ге не ра тив ној фор ми срп ског 
на ци о на ли зма. [...] Ње на де мо крат ска тран зи ци ја је мо гу ћа 
са мо уз по моћ ме ђу на род не за јед ни це и не ке вр сту „ко ло ни-
за ци је” ње них ин сти ту ци ја, по себ но вој ске, по ли ци је, пра во-
су ђа и обра зов ног си сте ма...”.13 

По на вља ју се и сте ре о ти пи при сут ни још у аустро у-
гар ској про па ган ди, ко ји су об но вље ни то ком ра то ва за ју-
го сло вен ско на сле ђе, по пут екс пан зи о ни зма, агре сив но сти 
и им пе ри ја ли зма (мит о „Ве ли кој Ср би ји” и „ве ли ко срп ској 
хе ге мо ни ји”). Ис ти че се да је по пу ли зам основ на ка рак те ри-
сти ка по ли ти ке у Ср би ји XIX и XX ве ка, као и да су иде је и 
пе ри о ди кон сти ту ци о на ли зма би ли са мо крат ко трај но од сту-
па ње од трај них ка рак те ри сти ка ауто ри тар но сти, ап со лу ти-
зма, цен тра ли зма и па тер на ли зма.14

 Та ко И. Ву ја чић на во ди да се у свим пе ри о ди ма срп ске 
исто ри је, од сред њег ве ка до са вре ме ног до ба, „у струк ту-
ри вла сти и по ли тич ком по на ша њу, мо же...уочи ти је дан кон-
ти ну и тет ауто ри тар но сти, ауто ри тар ног по ли тич ког сти ла, 
лич не вла сти и нео д го вор не вла де”.15 Ова кву по ли тич ку кул-
ту ру по себ но су ства ра ле кон зер ва тив на и ауто ри тар на цр ква 
и епи ка. Срп ској по ли тич кој кул ту ри је свој стве на и по гре-
шна иде ја сло бо де, за сно ва на на ауто ри тар ном ет но цен три-
зму. Ет но цен три зам се, сма тра Ву ја чић, код Ср ба ја вља још у 
XI II ве ку, али се тек у XIX пре тва ра у екс пан зи о ни стич ки на-
ци о на ли зам, „ко ји се до бро сла же са ауто ри та ри змом, пред-
ста вља ју ћи кон стант ну прет њу гра ђан ској сло бо ди”.16

И Л. Пе ро вић сма тра да је по ли тич ка кул ту ра Ср ба 
ауто ри тар на, апри о ри стич ка, кон фликт на и не ди ја ло шка, на-
су прот, на при мер, Сло вен ци ма ко ји су „са мо ди сци пли но ван 
и кул ту ран на род”. Она на во ди и да је на ци о на ли зам, ко ји је 
по сво јој при ро ди то та ли та ран, је ди на кон стан та срп ске по-
ли тич ке кул ту ре.17

13 Соња Бисерко, Ковање антијугословенске завере, књига I, Хелсиншки одбор, 
2006, стр. 365-367.

14 В. Павићевић, „Репродукција популистичког обрасца...”, стр. 1, наведено 
према: Душан Достанић, op. Cit., стр. 100. и И. Вујачић, Политичка теорија: 
студије, портрети, расправе, Чигоја штампа, 2002, стр. 401-402. и 407-410.

15 Илија Вујачић, op. cit., стр. 379.
16 Исто, стр. 405.
17 Оливера Милосављевић, Чињенице и тумачења: два разговора са Латинком 
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Глав ним узро ци ма овог ин хе рент ног срп ског ан ти мо-
дер ни зма про гла ша ва ју се срп ско пра во сла вље, срп ски кон-
цепт на ци је, би зан ти зам и осма ни зам и „фи ло зо фи ја па лан-
ке”,18 ко ју ка рак те ри шу ин фан тил ност, ксе но фо би ја, па три-
јар хал ност, три ба ли зам, ру рал ност и оп шта за о ста лост.

 „Фи ло зо фи ја па лан ке” та ко по ста је основ срп ског мо-
дер ни за циј ског дис кур са, ко ји од го вор ност ели та пре ба цу је 
на гра ђа не, њи хо ву, на вод но, на зад ну и при ми тив ну кул ту ру, 
и пред ста вља са став ни део кон цеп та под сти ца ња де мо кра ти-
је. Ова ква ста но ви шта су ка рак те ри стич на за пред став ни ке 
гра ђан ског дру штва, али их де ли и све ве ћи део срп ске по-
ли тич ке ели те. О то ме све до чи и по ду дар ност ста во ва „пр вог 
де мо крат ског пре ми је ра”, З. Ђин ђи ћа, и ак ту ел ног пре ми је ра, 
А. Ву чи ћа, из не тих 2002. и 2013. го ди не: „Је ди но што има мо 
као пре пре ку је сте учма ли, па ла нач ки мен та ли тет ко ји вла да 
овим де лом Евро пе...” и „...по треб на [је] про ме на па ла нач ког 
ду ха о ко јем је го во рио Ра до мир Кон стан ти но вић.”19 Мо же 
се за кљу чи ти и да је срп ска по ли тич ка ели та са да го то во у 
пот пу но сти со ци ја ли зо ва на у ду ху под сти ца ња де мо кра ти је, 
јер су пред став ни ци „ста рог ре жи ма” по ста ли но си о ци (нео)
ли бе рал ног мо де ла де мо кра ти је. 

Но, по сто ји и су прот ста вље ни при ступ ко ји срп ску по-
ли тич ку кул ту ру ту ма чи као пр вен стве но де мо крат ску, кон-
сти ту ци о на ли стич ку и сло бо дар ску. М. Ма тић на во ди да су 
по ли тич ка тра ди ци ја и кул ту ра кроз исто ри ју срп ског на ро-
да слу жи ли као осло нац ко лек тив ним иден ти фи ка ци ја ма и 
по ли тич ким ори јен та ци ја ма, као и да је „са мо свест о аутен-
тич ним из во ри ма соп стве не по ли тич ке тра ди ци је и ње ним 
вред но сти ма бит на прет по став ка де мо крат ског са мо у те ме-
ље ња на ро да и ње го вог укуп ног ци ви ли за циј ског и кул тур-
ног на прет ка”.20 По ли тич ку кул ту ру и на ци о нал ну иде ју мо-
гу чи ни ти са мо нај бо ља по стиг ну ћа, те ко ви не и вред но сти 

Перовић, Хелсиншки одбор, 2010, стр. 61 и 266.
18 Радомир Константиновић, Философија паланке, Откровење, 2004.
19 Паланачки менталитет препрека бољем образовању, Б92, http://www.b92.

net/info/vesti/index.php?yyyy=2002&mm=09&dd=06&nav_category=12&nav_
id=69377 и „Зелени” и Вучић „заратили” због храста, http://www.vesti-online.
com/Vesti/Srbija/325814/Zeleni-i-Vucic-zaratili-zbog-hrasta, 22.8.2013.

20 Милан Матић, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ, 2000, стр. 
16.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2014, год. X vol. 20 стр. 77-95

87

јед ног на ро да до ко јих се до ла зи кри тич ким пре и спи ти ва-
њем соп стве не исто ри је.

Кључ на од ли ка срп ске по ли тич ке кул ту ре, сма тра Ма-
тић, је сте са мо бит ност, ко ја се од но си на ра но фор ми ра ње 
„срп ске иде је” кроз др жав ност Не ма њи ћа (осни вач ки мит) и 
ауто ке фал ност СПЦ. Цр ква је не спор но је дан од глав них но-
си ла ца (у од ре ђе ним пе ри о ди ма и је ди ни) пр во срп ског (пра-
во слав ног) вер ског иден ти те та, а по том и срп ског на ци о нал-
ног иден ти те та. Ту са мо бит ност ка рак те ри шу и не при хва та-
ње стра них ди на сти ја и вла да ра, а ка сни је и од су ство плем-
ства. Но, ово има и не га тив ну стра ну. Сва ко пре на гла шав ње 
са мо бит но сти углав ном је во ди ло вер ском фун да мен та ли зму 
и на ци о нал шо ви ни зму. 

Од оста лих ка рак те ри сти ка, Ма тић из два ја сло бо дар-
ство и бор бе ни дух от по ра, ко ји су на ста ли као по сле ди ца 
бор бе про тив раз ли чи тих осва ја ча . Њи хов крај њи из ра жај је 
ства ра ње сло бод не др жа ве и де мо крат ске по ли тич ке за јед ни-
це, али је би ло и пе ри о да ка да су се ове ка рак те ри сти ке из вр-
га ва ле у по ли тич ко оту ђе ње и на си ље. Бор бе ност и от пор су 
ство ри ле и по се бан од нос не тр пе љи во сти пре ма ауто ри тар-
ним вла да ри ма, што је пред ста вља ло плод но тло за про дор 
иде ја кон сти ту ци о на ли зма и огра ни че ња вла сти, уз из у зет ке, 
по себ но у вре ме ни ма кри зе, ка да су на сце ну сту па ле ауто-
ри тар не во ђе скло не де ма го ги ји и вла сто љу бљу. Ма тић за тим 
на во ди и осе ћа ње за прав ду и пра вич ност (али не и за ко ни-
тост), са бор ност (осе ћа ње за јед ни штва), ин ди ви ду а ли зам и 
уко ре ње ност у еп ску ба шти ну .

На осно ву на ве де них по зи тив них и не га тив них ка рак-
те ри сти ка, он срп ску по ли тич ку кул ту ру од ре ђу је као де мо-
крат ско-са бор ни тип са еле мен ти ма фраг мен тар но сти, ауто-
ном но сти и па ро хи јал но сти. У са вре ме ној исто ри ји Ср би је 
пре II свет ског ра та сви по ли тич ки си сте му су у ма њој или 
ве ћој ме ри би ли за сно ва ни на том по ли тич ком обра сцу, док 
је то ком со ци ја ли зам и пост со ци ја ли стич ког пе ри о да на пра-
вљен не што ве ћи рас цеп из ме ђу по ли тич ке кул ту ре и по ли-
тич ког си сте ма.21 

21 Милан Матић, op. cit., стр. 15-106; Милан Матић, Мит и политика: расправа 
о основама политичке културе, Чигоја штампа, 1998, стр. 304-334. и Душан 
Достанић, op. cit.,  стр. 84-93.
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Срп ска по ли тич ка кул ту ра, као и кул ту ре дру гих на-
ро да, ни је хо мо ге на, ни ти не про ме њи ви скуп еле ме на та на-
ста лих то ком исто ри је срп ског на ро да. Од то га ко ли ко је са-
др жај кул ту ре и тра ди ци је ве ро до сто јан (а он је увек у од ре-
ђе ној ме ри ге не ра ли за ци ја и ап страк ци ја), ва жни је је ка ко се 
он ин тер пре ти ра, и ка ко се ти на ра ти ви пре но се (со ци ја ли-
за ци ја). По ли тич ка кул ту ра је у про це су стал не дру штве не 
кон струк ци је, ре кон струк ци је и де кон струк ци је. Она на ста је 
спон та но, али и циљ но - углав ном ин стру мен та ли за ци јом од 
стар не ели та. Кул ту ра об ли ку је по ли тич ке струк ту ре и ин-
сти ту ци је, али и оне об ли ку ју њу. Сход но то ме, сма тра мо да 
је при ступ ко ји на гла ша ва де мо крат ске еле мен те срп ске кул-
ту ре и тра ди ци је урав но те же ни ји и дру штве но кон струк тив-
ни ји, јер по ку ша ва да на гла си ње не нај бо ље еле мен те, али 
и да ис так не и кри ти ку је не га тив не стра не. Не ма по ли тич ке 
кул ту ре ко ја је то ли ко ауто ри тар на да у њој не мо же да функ-
ци о ни ше не ка кав об лик де мо кра ти је, као што не ма ни кул-
ту ре ко ја је иде ал но де мо крат ска. Де мо кра ти ја се гра ди кроз 
де мо крат ску прак су, а на то ути че ве ли ки број дру штве них 
чи ни ла ца, по себ но де ло твор ност де мо крат ске вла сти, тј. ње-
на спо соб ност да успе шно вр ши сво је функ ци је. 

У скла ду са тим, за кљу чу је мо и да је при ступ ко ји на-
гла ша ва ауто ри тар не еле мен те срп ске по ли тич ке кул ту ре, 
скло ни ји ре дук ци о ни зму (за не ма ру је дру ге еле мен те кул ту-
ре и оста ле дру штве не фак то ре), де тер ми ни зму (кул ту ра као 
над де тер ми нан та) и при мор ди ја ли зму (кул ту ра је не што не-
про ме њи во или бар те шко про ме њи во), ма да ни „афир ма тив-
ни” при ступ ни је осло бо ђен ових ка рак те ри сти ка. При хва та-
ње ауто ри тар ног мо де ла би зна чи ло да је Ср би ја или осу ђе на 
на ауто ри тар ност или да јој се де мо кра ти ја и од го ва ра ју ћи 
си стем вред но сти мо гу са мо на мет ну ти. Ова кви ста во ви су 
ка рак те ри стич ни за за пад ну пер цеп ци ју (пост)ко ло ни јал них 
зе ма ља и на ро да (ори јен та ли зам),22 где се њи хо ва не мо гућ-
ност да из гра де ста бил не др жа ве и де мо кра ти је углав ном 
об ја шња ва кул тур ном при ми тив но шћу, а не ви ше ве ков ним 
спо ља шњим ин тер вен ци о ни змом, тј. ко ло ни за ци јом (и нео-
ко ло ни ја ли змом). Ар гу мент при ми тив но сти је и на стао то-

22 Едвард Саид, Оријентализам, Библиотека XX век, 2008.
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ком ко ло ни за ци је, ка ко би ко ло ни за то ри оправ да ли сво ју 
„ци ви ли за тор ску ми си ју”.

4. Ин тер вен ци о ни зам  
и но ва иде о ло шка др жа ва

Узро ци не у спе ха дру ге фа зе де мо крат ске тран зи ци је у 
Ср би ји не мо гу се тра жи ти у на вод ној при ми тив но сти, ан ти-
мо дер но сти и ауто ри тар но сти срп ске по ли тич ке кул ту ре и 
тра ди ци је, већ, на про тив, у од сту па њу од соп стве них де мо-
крат ских те ко ви на, при хва та њу уни вер зал ног мо де ла (нео)
ли бе ра ли зма и „тран сфор ма ци је и евро пе и за ци је”. Ме ђу на-
род ни чи ни о ци ни су са мо ути ца ли на на ме та ње но ве иде о ло-
ги је, већ су би ли укљу че ни у го то во све по ли тич ке про це се 
на Бал ка ну, по чев ши од ства ра ња др жа ва и по вла че ња гра-
ни ца, до устрој ства по ли тич ких си сте ма. Њи хов циљ, ка ко 
смо већ на ве ли, ни је ствар на де мо кра ти за ци ја бал кан ских зе-
ма ља, већ при до би ја ње ели та ко је ће, че сто и ауто крат ским 
сред стви ма, до при не ти оства ре њу њи хо вих стра те шких 
ин те ре са. Истин ска де мо кра ти за ци ја, сло же не про це ду ре и 
про це си би са мо оте жа ли и ус по ри ли, па ве ро ват но и оме ли 
спро во ђе ње ме ђу на род них зах те ва.

Слич но као и у пе ри о ду со ци ја ли зма, у Ср би ји је ус по-
ста вље на (ви ше)пар тиј ска иде о ло шка др жа ва, у ко јој ско ро 
сви ак те ри сле де исти обра зац. То је ста ње „у ко ме по сто ји 
по себ на вр ста ре да, али се гу ше ал тер на тив не иде је, плу ра-
ли зам ин те ре са и те жње раз ли чи тих гру па и љу ди, а ти ме 
и сло бо де, отво ре ни де мо крат ски жи вот дру штва.”23 За ко ни, 
ин сти ту ци је и др жав на имо ви на се узур пи ра ју, што ства ра 
дру штве не рас це пе и не јед на ко сти ко ји Ср би ју све ви ше уда-
ља ва ју од де мо кра ти је и со ци јал не прав де.

Та но ва по пу ли стич ка иде о ло ги ја се, по пут ко му ни зма, 
на ме ће као „фор ма ме си јан ског по ли тич ког но во вер ства, 
иде о ло ги ја срећ ног кра ја исто ри је”,24 ко ја уме сто бес кла сног 
дру штва ну ди мит о Европ ској уни ји. Овај сво је вр сни „по-
ли тич ки па га ни зам” је по себ но де струк ти ван пре ма на ци ји, 
ње ној кул ту ри и тра ди ци ји. Он ми сти фи ку је срп ски на ци о-
на ли зам и на ци о нал не ин те ре се, да ју ћи им вред но сно не га-

23 Милан Матић, О српском политичком обрасцу, op. cit., стр. 119.
24 Исто, стр. 129.
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тив на свој ства и де ле ги ти ми зу је их као ан ти ци ви ли за циј ску 
те ко ви ну. „У по ли тич кој сфе ри ово из о кре та ње дру штве не 
све сти у мит ску свест омо гу ћу је да се под фор му ла ма оп-
штег, јед на ког и трај ног пра ва гла са не сме та но спро во ди 
пре тва ра ње фор мал не во ље ве ћи не у ствар ну власт ма њи не; 
да се под „сло бо дом по ли тич ких и пар ла мен тар них ди ску-
си ја” одр жа ва ју пар тиј ски мо но по ли и до ми нан тан по ло жај 
из вр шних ор га на вла сти; да се про кла му је сло бо да го во ра и 
штам пе, а да нај ве ће учин ке на тим под руч ји ма има ју ра зни 
об ли ци „ин ду стри је ла жне све сти”... ”25       

По ли тич ка и ин те лек ту ал на ели та раз ви ја ју и „но ви 
је зик”, ко ји се пре тва ра у не ку вр сту дру штве не „при ну де 
и мен тал ног те ро ра, на ме ћу ћи се као ствар мо рал них оба-
ве за и до брог уку са, од но сно при па да ња или не при па да ња 
по рет ку.”26 Тај је зик ка рак те ри шу ком би на ци ја „ста рог и но-
вог го во ра, ко ва ни це и скра ће ни це са ја ким су ге сти ја ма уни-
фор ми са ног и нео до љи вог ва же ња за све и сва ког” („европ-
ски стан дар ди” и „ци ви ли за циј ске вред но сти”).27 Он по ста је 
ору ђе тр жи шне и по ли тич ке про па ган де ко јим се по ти ску је 
ауто но ми ја по је дин ца, по себ но по сред ством агре сив не уло-
ге сред ста ва ко му ни ка ци је. Чо век под сна жним сно по ви ма 
ма сов них ин фор ма ци ја ни је у ста њу да фор ми ра ауто ном ни 
си стем вред но сти и по глед на свет. 

Свр ха „но вог је зи ка” је у то ме што по ти ску је ствар не 
про бле ме и про тив реч но сти дру штва, кон фор ми зу је дру-
штво, оправ да ва по ступ ке вла сти и учвр шћу је хе ге мо ни ју, 
тј. да је ле ги ти ми тет по ли тич ком ауто ри те ту. Ова ква по ли-
ти ка је ма сов на по ли ти ка, а ње на пу бли ка је не ар ти ку ли са-
на и ди фу зна, без дру штве не струк ту ре и усме ре но сти, због 
че га по ста је по год на за спо ља шњу по ли тич ку ар ти ку ла ци ју 
и упра вља ње.

У та квом по ли тич ком ам би јен ту, ко ји пот пу но од у да-
ра од би ло ко је кул ту ре, пар ти је су дру штве но не у ко ре ње не, 
окре ну те очу ва њу при ви ле ги ја и по сти за њу пар ти ку лар них 
ин те ре са. Њи ма упра вља ју су ве ре не во ђе и стра нач ке оли-
гар хи је пот пу но оту ђе не од гра ђа на, скло не по пу ли зму, де-

25 Милан Матић, Мит и политика: расправа о основама политичке културе, op. 
cit., стр. 28-29.

26 Исто, стр. 148.
27 Исто, стр. 152.
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ма го ги ји и ко руп ци ји. Оне су ор га ни зо ва не на кор по ра тив-
ном и кли јен те ли стич ком прин ци пу и про фи тер ској ло ги ци, 
а члан ство пар ти ја је пр вен стве но мо ти ви са но мо гућ но шћу 
ре ди стри бу ци је ма те ри јал них до ба ра по ли тич ким ме то да ма. 
По ли тич ка ели та је за тво ре на, го то во ка ста, пот пу но оту ђе на 
од гра ђа на и на ци је и те жи ин те гра ци ји у тран сна ци о нал ну 
кла су (ме ђу на род на ре пу та ци ја и по др шка су ва жни је од на-
ци о нал не). 

Но, оно што је мо жда и нај по губ ни је по де мо кра ти за ци-
ју Ср би је, ка да је ме ђу на род ни ин тер вен ци о ни зам у пи та њу, 
је сте по нов но отва ра ње на ци о нал ног и др жав ног пи та ња. Од 
кра ја Хлад ног ра та и по чет ка рас па да СФРЈ, интерeси Ср би је 
и кључ них зе ма ља За па да су углав ном би ли су прот ста вље ни. 
САД и зе мље ЕЗ/ЕУ су од и гра ле кључ не уло ге у при зна ва-
њу не за ви сно сти ју го сло вен ских ре пу бли ка, ин тер ве ни са ле 
су у БиХ, Хр ват ској и на КиМ про тив срп ских по ли тич ких 
и вој них струк ту ра и да ле кључ ни до при нос от це пље њу Цр-
не Го ре. От це пље ње КиМ и прет ход ни про тек то рат над њим 
су на ру ши ли те ри то ри јал ност и су ве ре ност Ср би је, до ве ли у 
пи та ње њен оп ста нак као не за ви сне др жа ве и ство ри ли го то-
во трај ни из вор по ли тич ке кри зе. Ре ше ње про бле ма др жав-
но сти мо ра прет хо ди ти де мо кра ти за ци ји. Са мо су ве ре на др-
жа ва, са ја сно де фи ни са ном те ри то ри јом, ста нов ни штвом и 
вла шћу над њи ма мо же по ста ти ста бил на де мо кра ти ја.

5. Ср би ја, оро че на др жа ва

У јед ном од кључ них по ли тич ких до ку ме на та САД, 
Ме мо ран ду му НСЦ-68 из 1950. го ди не, на во ди се да спољ на 
по ли ти ка САД об у хва та две суп си ди јар не по ли ти ке: под сти-
ца ње раз во ја свет ског си сте ма у ко ме САД мо гу да оп ста ну и 
на пре ду ју, и об у зда ва ње СССР с ци љем под сти ца ња уну тра-
шње де струк ци је њи хо вог си сте ма. Да кле, и за вре ме Хлад-
ног ра та циљ САД ни је би ла са мо бор ба про тив ко му ни зма, 
већ ши ре ње ути ца ја сву да где је мо гу ће, од но сно где по сто је 
ин те ре си за то. Пр вих не ко ли ко де це ни ја по сле II свет ског 
ра та, то је под ра зу ме ва ло и ус по ста вља ње са ве за са ауто ри-
тар ним ре жи ми ма и ру ше ње со ци ја ли стич ких вла да, би ле 
оне де мо крат ске или не. Ме ђу тим, убр зо се по ка за ло да је 
та ко ус по ста вље на кон тро ла при вре ме на, јер су мно ги ауто-
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ри тар ни ре жи ми по че ли да гу бе ле ги ти ми тет под на ле том 
ма сов них на ци о нал них по кре та про тив ре пре си је и екс пло-
а та ци је. To је усло ви ло раз вој апа ра та за под сти ца ње де мо-
кра ти је ко ји су чи ни ли при пад ни ци вла ди ног и не вла ди ног 
сек то ра, уну тар др жав ног и ме ђу на род ног. Твор ци по ли ти ке 
САД су схва ти ли да се уни вер зал на те жња на ро да за де мо-
кра ти за ци јом не мо же су зби ја ти, али се мо же кон тро ли са ти. 
Ство рен је мо дел „де мо кра ти је ни ског ин тен зи те та” или „ди-
сци пли но ва не де мо кра ти је” ко ји је про ши рен углав ном на 
зе мље пе ри фе ри је За па да, пр вен стве но у Аме ри ци (ово је до-
не кле на ру ше но по ја вом со ци ја ли зма XXI ве ка) и цен трал ној 
и ју го и сточ ној Евро пи.

Ср би ја је по ста ла део овог про јек та, де ли мич но под 
ди рект ним ути ца јем зе ма ља За па да, али пр вен стве но кроз 
про цес европ ских ин те гра ци ја. Та ко је, раз ли чи тим ме ха ни-
зми ма, ство ре на но ва иде о ло шка др жа ва, ди рек тан про из вод 
ме ђу на род ног си сте ма ко јим до ми ни ра ју САД, ЕУ, НА ТО, и 
по ве за не ор га ни за ци је. Као и за вре ме со ци ја ли зма, ка да је 
Хлад ни рат сво јом струк ту ром одр жа вао ФНРЈ/СФРЈ, та ко су 
и ова др жа ва и њен по ли тич ки си стем оро че ни и од ре ђе ни 
по сто је ћим ре ги о нал ним и гло бал ним си сте мом. 

Не би ли се из бе гао но ви ви ше де це ниј ски рас цеп др-
жа ве са на ци о нал ним ин те ре си ма, кул ту ром и тра ди ци јом, 
нео п хо дан је пот пу ни за о крет у др жав ној по ли ти ци. Ка ко је 
Ср би ја ви ше на ци о нал но дру штво, кон цепт на ци о нал не др-
жа ве би тре ба ло ре фор ми са ти и из јед на чи ти, у ко лек тив ним 
по ли тич ким пра ви ма, ма њин ске на ци је са ве ћин ском - ство-
ри ти др жа ву на ци ја. Срп ски и су сед ни на ро ди ба шти не ду-
гу тра ди ци ју ко му ни та ри зма и ко лек тив них пра ва, па би та-
ква ре фор ма би ла уко ре ње на у њи хо ве по ли тич ке кул ту ре и 
тра ди ци је. Ово би зах те ва ло и раз вој ци вил не и по ли тич ке 
ре ли ги је, ко ја би се за сни ва ла на мул ти на ци о на ли зму, тј. на-
ци о на ли зми ма свих на ро да. То је пред у слов ства ра ња је дин-
стве не по ли тич ке за јед ни це у дру штву у ко ме по сто ји ви ше 
ет нич ких гру па, као и ус по ста вља ња њи хо ве при вр же но сти 
др жа ви. 

Та иде о ло ги ја се не би за сни ва ла на шо ви ни стич ком, 
ис кљу чу ју ћем или екс пан зи о ни стич ком, већ на тзв. ба нал-
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ном на ци о на ли зму,28 пр вен стве но уко ре ње ном у на ци о нал ној 
по себ но сти. На ци о на ли зам по сво јој при ро ди ни је ни ет но-
цен три чан, ни аутар хи чан. На про тив, то је ин тер на ци о на ли-
стич ка иде о ло ги ја (под ра зу ме ва по сто ја ње си сте ма на ци ја, тј. 
ме ђу на род ног си сте ма и тра жи при зна ње од оста лих на ци ја), 
иде о ло ги ја осло бо ђе ња и ши ре ња по ли тич ких пра ва. „Иде о-
ло ги ја, уко ли ко је за сно ва на на нај бо љој тра ди ци ји и из вор-
ним исто риј ским осе ћа њи ма на ро да, на истин ској и пра вед-
ној „на ци о нал ној иде ји”, не са мо да не мо ра би ти су прот на 
прав ди и вла да ви ни пра ва у др жа ви, већ је и нај ва жни ји 
услов њи хо вог по сто ја ња и одр жа ва ња.”29 Та кав на ци о на-
ли зам, као вред но сни и иде о ло шки си стем, би пред ста вљао 
бра ну дез ин те гра тив ним про це си ма, па то ло шким тен ден ци-
ја ма и ано ми ји гра ђан ског дру штва. Об на вља ње на ци о нал-
не иде је је ве ро ват но и је ди ни пут про ме не ста ња вред но сне 
хи по кри зи је и на мет ну тих ес ха то ло шких (члан ство у ЕУ као 
„крај исто ри је”) и со те ро ло шких (ЕУ као је ди ни „спа си тељ”) 
по сту ла та, и пут истин ске де мо кра ти за ци је Ср би је. „Мо же 
би ти да на ци о на ли зам ни је узроч ник свих...слу ча је ва ре фор-
ме и де мо кра ти за ци је....ре жи ма, али им је чест пра те ћи мо-
тив, из вор по но са по тла че них на ро да и при знат об лик сту па-
ња или вра ћа ња у „де мо кра ти ју” и „ци ви ли за ци ју”.”30 

Ли те ра ту ра

Bun ce, Va le rie, Mic hael McFaul and Kat hryn Sto ner-We iss 
(eds.), De moc racy and Aut ho ri ta ri a nism in the Post com-
mu nist World, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2010.

Би лиг, Мајкл, Ба нал ни на ци о на ли зам, Би бли о те ка XX 
век, 2009.

Би сер ко, Со ња, Ко ва ње ан ти ју го сло вен ске за ве ре, Хел-
син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, 2006.

Ву ја чић, Или ја,  По ли тич ка те о ри ја: сту ди је, пор тре-
ти, рас пра ве, Чи го ја штам па, 2002.

Gram sci, An to nio, Se lec tion from the Pri son No te bo oks, In-
ter na ti o nal Pu blis hers, 1971.

28 Мајкл Билиг, Банални национализам, Библиотека XX век, 2009, стр. 113-168.
29 Милан Матић, О српском политичком обрасцу, op. cit., стр. 128.
30 Антони Смит, op. cit., стр. 271.



Го ран Теп шић СРП СКО ДЕ МО КРАТ СКО ПИ ТА ЊЕ

94

Di a mond, La rry, De ve lo ping De moc racy: To ward Con so li-
da tion, Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1999.

До ста нић, Ду шан, „Раз ли чи та схва та ња срп ске по ли-
тич ке кул ту ре”, По ли тич ка ре ви ја, (XXI II) X, вол 
29, бр. 3, 2011.

Кон стан ти но вић, Ра до мир, Фи ло со фи ја па лан ке, От кро-
ве ње, 2004.

Le vitsky, Ste ven, Lu can A. Way, Com pe te ti ve Aut ho ri ta ri-
a nism: Hybrid Re gi mes af ter the Cold War, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, 2010.

Linz, Juan, Al fred Ste pan, Pro blems of De moc ra tic Tran si-
tion and Con so li da tion: So ut hern Euro pe, So uth Ame ri-
ca, and Post-com mu nist Euro pe, Johns Hop kins Uni ver-
sity Press, 1996.

Ма тић, Ми лан, Мит и по ли ти ка: рас пра ва о осно ва ма 
по ли тич ке кул ту ре, Чи го ја штам па, 1998.

Ма тић, Ми лан, О срп ском по ли тич ком обра сцу, Слу-
жбе ни лист СРЈ, 2000.

Ми ло са вље вић, Оли ве ра, Чи ње ни це и ту ма че ња: два 
раз го во ра са Ла тин ком Пе ро вић, Хел син шки од бор 
за људ ска пра ва у Ср би ји, 2010.

Ро бин сон, Ви ли јам, Под сти ца ње по ли ар хи је: гло ба ли-
за ци ја, ин тер вен ци ја САД и хе ге мо ни ја, Ал ба трос 
плус, 2012.

Са ид, Едвард, Ори јен та ли зам, Би бли о те ка XX век, 
2008.

Смит, Ан то ни, На ци о нал ни иден ти тет, Би бли о те ка 
XX век, 2010.

Ха у ард, Марк Мор је, Сла бост ци вил ног дру штва у 
пост ко му ни стич кој Евро пи, Гра ђан ске ини ци ја ти ве, 
2008.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2014, год. X vol. 20 стр. 77-95

95

Go ran Tep sic

SER BIAN DE MOC RA TIC QU E STI ON:  
BET WE EN THE PO LI TI CAL CUL TU RE AND 

IN TER NA TI O NAL IN TER VEN TI O NISM

Re su me

The aut hor analyzes con cepts of po li ti cal cul tu re, ci vil so ci-
ety, in ter na ti o nal ‘de moc ra tic’ in ter ven ti o nism, and the ir in flu en-
ce on de moc ra ti za tion, tran si tion and con so li da tion, in post-so ci-
a list co un tri es, par ti cu larly Ser bia. His ge ne ral the sis is that the 
Euro pean Union, Uni ted Sta tes, and va ri o us in ter na ti o nal West-
do mi na ted or ga ni za ti ons pri ma rily in flu en ce de moc ra ti za tion in 
the se co un tri es. He al so qu e sti ons the ar gu ments re gar ding the 
sup po sed aut ho ri ta rian (or to ta li ta rian) na tu re of Ser bian po li ti-
cal cul tu re, and con se qu ent con clu sion that de moc ra ti za tion can 
only be in ter na ti o nally im po sed. On the con trary, he as serts that 
Ser bian po li ti cal cul tu re and tra di tion ha ve a sig ni fi cant de moc-
ra tic po ten tial, which co uld be ac hi e ved thro ugh the stra te gi es, 
po li tics and sta te re forms ba sed on the ‘na ti o nal idea’ (iden tity), 
as op po sed to the uni ver sal neo li be ral mo del.
Keywords: po li ti cal cul tu re, ci vil so ci ety, in ter na ti o nal in ter ven-

ti o nism, pro mo ting de moc racy (polyarchy), USA, 
EU, Ser bia.
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