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АлександраМировић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ГРАЂАНСКАНЕПОСЛУШНОСТ
ИПРИГОВОРСАВЕСТИ:

КОНЦЕПТУАЛНИРАЗВОЈИ
ПОЈМОВНОРАЗГРАНИЧЕЊЕ

Сажетак
Радсебавигенезоммодерногконцептаграђанскене
послушности,путемкритичкеанализеииспитивања
његовихисторијскихоблика,пресвегаонихвезанихза
античкуиранохришћанскутрадицију.Дајућисажет
прегледисторијскогразвојаовеидеје,ауторканасто
јиуказатинапуткојијетрeбалопрећиутеоријии
пракси,дабисестиглодосавременогпојмовногод
ређењакоје,полазећиоддостаригиднихуслова,под
разумеваједноускозначењеграђанскенепослушности
каосасвимспецифичногобликаисказивањанепослу
шностипремаодлукамауспостављенеполитичкевла
сти,којиможебитиутемељенискључивонаначелу
правде,анеинапринципимасавести,тј.моралним
идругимприватнимуверењима,којисуутрадицио
налномконцептуважиликаотакођелегитимниоснов
грађанскенепослушности.Имајућитоувиду,посеб
на пажња је посвећена компаративној анализи оних
концепцијаусавременојправнојиполитичкојтеори
ји,којеакценатстављајууправонадистинкцијуиз
међу грађанскенепослушностииприговарасавести,
као два у бити различита облика непослушности.У
оквиру,пак,анализеприговорасавести,указујесеина
историјскиразвојједногњеговогпосебногвида.Речје

* Истраживач у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ГРАЂАНСКАНЕПОСЛУШНОСТИПРИГОВОР...АлександраМировић

оодбијањувојнеобавезеподоружјемизразлогаса
вести, које ће,међутим, престатидафигурира као
својеврсниобликнепослушности,собзиромнањегово
данашњелегализовањепутемправногпозитивирања,
односностицањестатусаосновногправачовека.Но,
ослањајућисенаконцепцијуА.Молнара,указујеседа
јеипакмогућеодбијањеоружаневојнеобавезеспро
вести као чин грађанске непослушности, уколико би
оноималодрукчијиконститутивниоснов,каоштоје
позивањенастрах,односноправонаживот,анена
слободусавести.
Кључнеречи:грађансканепослушност,античкекон
цепције,ранохришћанскатрадицијанепослушности,
право на отпор тиранији, приговор савести, војна
обавезаподоружјем,„јуначкипацифисти”vs.„стра
шљивипацифисти”.

Mо дер ном кон цеп ту и прак си гра ђан ске не по слу шно сти прет-
хо ди ли су из ве сни, на пр ви по глед срод ни, ма да су штин ски 

раз ли чи ти, исто риј ски об ли ци од у пи ра ња ус по ста вље ној по ли тич-
кој вла сти и ње ним од лу ка ма, од но сно на ре ђе њи ма или за бра на ма. 
У та кве исто риј ске об ли ке „не по слу шно сти” убра ја ју се: ан тич ке 
кон цеп ци је „гра ђан ске не по слу шно сти” или, ка ко се још на зи ва ју, 
„со кра тов ско на сле ђе”1); ра но-хри шћан ска тра ди ци ја не по слу шно-
сти на осно ву при го во ра са ве сти; и пра во на от пор ти ра ни ји. 

Ан тич ке кон цеп ци је, ко је су та ко ђе под ра зу ме ва ле не по слу-
шност за сно ва ну на раз ло зи ма прав де, као и до ми нант не са вре ме не 
кон цеп ци је, би ле су упра во глав на ин спи ра ци ја мо дер ном, но во ве-
ков ном раз во ју иде је гра ђан ске не по слу шно сти. Ме ђу тим, по сма-
тра но из исто риј ске пер спек ти ве њи хо вог вре мен ског тра ја ња, оне 
су би ле ве о ма крат ког да ха. Већ у ра но-хри шћан ској ери би ће по-
ти сну те у ко рист не по слу шно сти за сно ва не на раз ло зи ма са ве сти, 
да би се по том у сред њем ве ку оба ова об ли ка не по слу шно сти уто-
пи ла у пра во на от пор ти ра ни ји.2) Иде ја при го во ра са ве сти ипак 
ће ка сни је би ти об но вље на, па чак ће, ма да тек од пр ве по ло ви не 
XX ве ка, је дан ње гов вид – од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем из 
раз ло га са ве сти, би ти и прав но по зи ти ви ран; те иако, због тог ле га-
1)  Та ко ан тич ке кон цеп ци је не по слу шно сти на зи ва, на при мер, Мол нар (ви де ти: Алек-

сан дар Мол нар, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослу
шност, Са ми здат Б92, Бе о град, 2002, стр. 230).

2)  По зи ва ју ћи се на Ар ту ра Ка уф ма на (Art hur Ka uf mann), Мол нар ука зу је на то да ће „со-
кра тов ско на сле ђе гра ђан ске не по слу шно сти ве о ма бр зо усах ну ти, да би се нај ка сни је 
у сред њем ве ку окон чао про цес ута па ња сва ког об ли ка не по слу шно сти у пра во на от-
пор ти ра ни ји ” (Ibid.). 
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ли зо ва ња, не пред ста вља ви ше сво је вр сни об лик не по слу шно сти, 
он ће као по себ ни прав ни ин сти тут и прак са, од но сно као јед но од 
основ них пра ва чо ве ка, на ста ва ти и да нас да ег зи сти ра. Та ко ђе, и 
пра во на от пор ти ра ни ји и да ље по сто ји, је ди но што је оно оста ло 
у сфе ри при род ног пра ва (углав ном, јер има из у зе та ка где је по-
зи ти ви ра но), али ипак ни је уки ну то. По сто ја ле су, на и ме, сна жне 
тен ден ци је, по себ но у Не мач кој, да се пра во на от пор ти ра ни ји по-
зи ти ви ра кроз ње го во уво ђе ње у устав но пра во, али као ре зул тат 
то га до шло је са мо до ус по ста вља ња устав но-прав ног ин сти ту та 
пру жа ња „по мо ћи угро же ној др жа ви”, ко ји ипак ни је, у стрикт ном 
сми слу, пра во на от пор ти ра ни ји.

Мо гућ но сти ових об ли ка не по слу шно сти (или евен ту ал не мо-
гућ но сти у слу ча ју от по ра ти ра ни ји) да нас по сто је упо ре до с гра-
ђан ском не по слу шно шћу као јед ним ти пич но мо дер ним об ли ком 
не по слу шно сти, то јест кон цеп том suigeneris. Гра ђан ска не по слу-
шност, иако де ли мич но ба шти ни ове тра ди ци је ко је су јој вре мен-
ски прет хо ди ле, ипак сво јим кон цеп ту ал ним усло ви ма и еле мен-
ти ма из ла зи из њи хо вих окви ра, пре све га јер се „ја вља у пот пу но 
но вим исто риј ско-по ли тич ким усло ви ма и под ле же дру га чи јој вр-
сти оправ да ња”.3) По ред то га, по сто је ми шље ња, по пут оног ко је 
из но си Алек сан дар Мол нар, да гра ђан ска не по слу шност ву че сво-
је ко ре не пре све га из ан тич ких кон цеп ци ја, а по том де ли мич но и 
из ра но-хри шћан ске тра ди ци је не по слу шно сти из раз ло га са ве сти, 
али ни ка ко не и из пра ва на от пор ти ра ни ји, по што су њи хо ве исто-
ри је бит но дру га чи је. 

По себ но је ва жно на гла си ти да је ово ин си сти ра ње на стрикт-
ној ди стинк ци ји ка ко из ме ђу по је ди них ста ри јих об ли ка не по слу-
шно сти, та ко и из ме ђу сва ког од њих и гра ђан ске не по слу шно сти, 
ка рак те ри сти ка тек мо дер не и по себ но са вре ме не по ли тич ке те о-
ри је. Ралф Дра јер (Ralf Dre i er), ре ци мо, на гла ша ва да је до след но 
раз ли ко ва ње пра ва на от пор и гра ђан ске не по слу шно сти ус по ста-
вље но тек са раз во јем ин сти ту ци ја де мо крат ске устав не др жа ве, а 
ми до да је мо и са упо ред ним раз во јем са ме де мо крат ске те о ри је, 
што у сва ком слу ча ју зна чи тек у XIX и  XX ве ку; ма да је још ду го 
по сто ја ла скло ност код не ких прав них и по ли тич ких те о ре ти ча-
ра да по и сто ве ћу ју, од но сно си но ним но ко ри сте ове пој мо ве ко-
ји озна ча ва ју два у би ти раз ли чи та об ли ка од у пи ра ња вла сти ма тј. 
3)  На ве де но пре ма: Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”,у: Пре драг Кр стић (ур.), 

Критичкипојмовникцивилногдруштва(II), Гру па 484, Бе о град, 2004, стр. 41.
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њи хо вим од лу ка ма. С дру ге стра не, раз ли ка из ме ђу не по слу шно-
сти на осно ву са ве сти и гра ђан ске не по слу шно сти је из ра зи то са-
вре ме на ди стинк ци ја, свој стве на тек прав ној и по ли тич кој те о ри ји 
из дру ге по ло ви не XX ве ка. По себ не за слу ге у ње ном кон ци пи-
ра њу има ју да нас ве о ма ути цај ни те о ре ти ча ри, по пут Рол са (John 
Rawls), го ре по ме ну тог Дра је ра, па и Ха не Арент (Han nah Arendt),  
ма да она, о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи, ни је би ла од по чет ка 
на тим по зи ци ја ма; док би ме ђу до ма ћим ауто ри ма из дво ји ли А. 
Мол на ра.

Но, да би нам би ле пот пу но ја сне раз ли ке из ме ђу ових об ли ка 
тј. кон це па та от ка зи ва ња по слу шно сти или ло јал но сти (ово дру го 
је у слу ча ју пра ва на от пор), мо ра мо се вра ти ти на зад, у пред и сто-
ри ју иде је не по слу шно сти, а то зна чи пре све га на оне ан тич ке кон-
цеп ци је ко је ће би ти основ на ин спи ра ци ја ка сни јим но во ве ков ним, 
па по том и са вре ме ним схва та њи ма гра ђан ске не по слу шно сти.  

АНТИЧКЕКОНЦЕПЦИЈЕ
„ГРАЂАНСКЕНЕПОСЛУШНОСТИ”

Ка да се го во ри о овим ан тич ким кон цеп ци ја ма  „гра ђан ске не-
по слу шно сти”, ми сли се за пра во на из ве сне слу ча је ве из ан тич ке 
грч ке исто ри је, књи жев но сти и фи ло зоф ске ли те ра ту ре, ко ји се че-
сто на во де као пра при ме ри от ка зи ва ња по слу шно сти пре ма од лу-
ка ма, за ко ни ма или по ли ти ка ма др жав не вла сти.

Сва ка ко нај по зна ти ји и нај че шће на во ђен та кав пра при мер је-
сте тзв. слу чај Со кра та (470-399. г. п. н. е.). Тај слу чај је Пла тон, 
ина че нај бо љи Со кра тов уче ник ко ји је ти ме био и лич но по го ђен 
ње го вим уби ством, из ло жио у свом чу ве ном Критону4), по ка зу ју-
ћи – кроз има ги нар ни Со кра тов ди ја лог са „за ко ни ма” – с ка квом 
се ди ле мом овај су о чио ка да га је Кри тон на го ва рао да уз по моћ 
при ја те ља по бег не из там ни це и из бег не смрт ну ка зну, ко ја је би ла 
за ко ни та, али исто вре ме но и ду бо ко не пра вед на. То је чу ве на „Со-
кра то ва ди ле ма” ко ја се са сто ји из кон флик та две вр сте ду жно сти: 
из ме ђу, с јед не стра не, ду жно сти по што ва ња за ко на, а ти ме и ло-
јал но сти соп стве ној, на том за ко ну уте ме ље ној, по ли тич кој за јед-
ни ци и, с дру ге, (мо рал не) ду жно сти да се ста не у од бра ну прав де, 
од но сно ду жно сти пру жа ња от по ра не прав ди. Че сто се, на и ме, ис-
4) Ви де ти: Пла тон, ОдбранаСократова и Критон, у: Пла тон, Дијалози (с Пред го во ром: 

Ми лош Ђу рић, „Увод: Пла то нов жи вот и де ло”, и Пред го во ром за Менона: Бран ко Бо-
шњак, „Шта је вр ли на?”), Кул ту ра, Бе о град, 1970.    
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ти че да ова ди ле ма упра во ка рак те ри ше и да на шње си ту а ци је из 
ко јих на ста је прак са гра ђан ске не по слу шно сти, у мо дер ном зна че-
њу тог пој ма. 

При мер Со кра та, као „пра вед ни ка ко ји стра да и чи ји је слу-
чај упо ре див са мо са Хри сто вим”5), не мо же, ме ђу тим, ни ка ко да 
бу де пра при мер гра ђан ске не по слу шно сти, пре све га због ње го ве 
од лу ке да ипак оста не до сле дан свом уче њу (о за ко ни ма као нај-
ви шим вред но сти ма и ме ри ства ри, одн. као усло ви ма дру штве-
не ег зи стен ци је), и са мим тим ве ран и за ко ни ма сво је др жа ве, ма 
ко ли ко да су они би ли не пра вед ни и на осно ву ко јих је осу ђен на 
смрт ну ка зну.6) У ства ри, он због то га пре мо же би ти при мер без-
у слов не по ли тич ке обли га ци је, па и она ње го ва тј. Пла то но ва чу-
ве на ар гу мен та ци ја, из ло же на као да је да ју са ми „за ко ни” у сво ју 
соп стве ну од бра ну, од но сно од бра ну ду жно сти њи хо вог по што ва-
ња (а ко ја се са же то мо же све сти на то да љу ди ко ји су ро ђе ни, 
од го је ни, вас пи та ва ни и од ра сли под од ре ђе ним за ко ни ма, и ко ји 
су све то вре ме ужи ва ли по год но сти ко је они пру жа ју, као из ве сне 
пред но сти жи во та под њи ма, ду жни су им се увек по ко ра ва ти, па и 
ка да су њи хо ве од ред бе не пра вед не, или им чак на ла жу не пра вед-
ну ка зну), је сте са мо јед на „рас пра ва у при лог по зи тив ног пра ва”7). 
Шта ви ше, она ће за и ста и по ста ти „оп ште ме сто у ту ма че њу јед не 
ва ри јан те схва та ња о при ро ди по ли тич ке оба ве зе пре ма за ко ни ма 
и др жа ви”.8) 
5) На ве де но пре ма: Во ји слав Ста нов чић, Властислобода, Удру же ње за по ли тич ке на у-

ке, Чи го ја штам па, Бе о град, 2003, стр. 33. У по ре ђе њу Со кра то вог стра да ња са Хри-
сто вим стра да њем, Ста нов чић се ов де по зи ва на Ми ло ша Ђу ри ћа (Историјахеленске
књижвности, На уч на књи га, Бе о град, 1951) ко ји је Со кра та, из да тог „због жуд ње за 
вла шћу” од стра не Пла то но вог ро ђа ка и та ко ђе по ли тич ког фи ло зо фа – Кри ти је, упо ре-
дио са Ису сом, из да тог због сре бро љу бља од стра не Ју де. 

6) По сто је, ме ђу тим, ми шље ња да Со крат ни је при хва тио смрт ну ка зну због свог уве ре ња 
и ње му од го ва ра ју ћег уче ња да се за ко ни ма тре ба по ко ра ва ти по сва ку це ну, без об зи ра 
на то ка кви су по свом са др жа ју, већ због свог лич ног ин те ре са; јер је на вод но про це-
нио, све стан сво је ста ро сти и чи ње ни це да и она ко не ће још ду го жи ве ти, да је то пра ви 
на чин да окон ча свој жи вот, по што би му то мо гло обез бе ди ти сла ву пра вед ни ка - стра-
дал ни ка, дру гим ре чи ма си гур ну сла ву. На мо гућ ност та кве ин тер пре та ци је Со кра то-
вих мо ти ва и по ступ ка ука зу је, на при мер, То мас Пенгл (Tho masPan gla), осла ња ју ћи се 
пре све га на Ксе но фон то ве, а не на Пла то но ве, тек сто ве о Со кра ту. Ина че се и сма тра 
да је Ксе но фонт у сво јим УспоменамаоСократу и АпологијиСократовој при ка зао 
„исто риј ски ре ал ног Со кра та” (М. Ђу рић), из но се ћи ње го во уче ње ве ро до стој ни је од 
Пла то на (ви де ти: Ксе но фонт, УспоменеоСократу, са Уво дом Ми ло ша Ђу ри ћа: „Ксе-
но фонт и глав ни из во ри за по зна ва ње исто риј ски ре ал ног Со кра та”, БИГЗ, Бе о град, 
1980; та ко ђе и: В. Ста нов чић,  Властислобода, op.cit. , стр. 36-7).  

7) В. Ста нов чић, „Про бле ми ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти”,Глас, CCCLXVI, књи га 26, 
СА НУ, Оде ље ње дру штве них на у ка, Бе о град, 1992, стр. 71.

8) В. Ста нов чић, Властислобода, op.cit. , стр. 34.
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У све тлу то га, ја сно је да, ка ко ка же Ста нов чић, „Со крат ни је 
пра вио раз ли ку из ме ђу оба ве зе пре ма за ко ни ма (отаџ би ни) и од-
но са пре ма ре жи му или вла ди”9). Онај ко у овом „слу ча ју” евен ту-
ал но про но си иде ју гра ђан ске не по слу шно сти,  је ди но мо же би ти 
Кри тон. 

Дру ги, та ко ђе че сто на во ђен при мер из ан ти ке је сте Со фо кло-
ва (496-406. г. п. н. е.) ју на ки ња Ан ти го на, из исто и ме не тра ге ди је, 
ко ја је упр кос за пре ће ној смрт ној ка зни, све сно пре кр ши ла по зи-
тив но пра во тј. по зи тив но-прав ну за по вест вла да ра-ти ра ни на Те бе 
– Кре он та, да је дан од дво ји це ње не по ги ну ле бра ће мо ра оста ти 
не са хра њен.10) Во ја Ста нов чић оце њу је да је овај „драм ски су коб... 
нај сли ко ви ти ји при каз су ко ба ска ле при хва ће них вред но сти са по-
зи тив но-прав ном за по ве шћу”11). Ов де је Ан ти го на, за раз ли ку од 
Со кра та, от ка за ла по слу шност од лу ка ма по сто је ће вла сти, и то у 
име ви шег, при род но-прав ног тј. мо рал ног си сте ма вред но сти и 
ду жно сти. 

Но, ма да је реч о све сном кр ше њу по зи тив но-прав них нор ми, 
ипак се Ан ти го нин чин не би мо гао узе ти као не ки „чист” при мер 
гра ђан ске не по слу шно сти, од но сно као гра ђан ска не по слу шност 
strictosensu, она ко ка ко на ла жу кри те ри ју ми и усло ви ко је по ста-
вља са вре ме на те о ри ја. Јер, чак и да за не ма ри мо не де мо крат ски 
по ре дак Те бе - што би, пре ма овим усло ви ма, ауто мат ски дис ква-
ли фи ко ва ло Ан ти го нин слу чај, њен чин је ин ди ви ду а лан и за сно-
ван пре све га на мо рал ним раз ло зи ма са ве сти, а не с по зи ва њем 
на прав ду, то јест не ке по ли тич ке прин ци пе; та ко ђе, као при ва тан 
чин, он не ма, ни ти је у ти ран ским усло ви ма мо гао има ти, ка рак-
те ри сти ку јав ног апе ла, у сми слу при до би ја ња ве ћин ске јав но сти 
за про ме ну по сто је ће од лу ке вла сти. Због то га би овај Ан ти го нин 
слу чај пре мо гао би ти пра при мер јед ног дру гог об ли ка не по слу-
шно сти - оног ко јег на зи ва мо при го во ром са ве сти. 

Све ово, ме ђу тим, ва жи и за ве ћи ну дру гих ан тич ких при ме ра 
„гра ђан ске не по слу шно сти”, па де ли мич но чак и за слу чај Про ме-
те ја из Ес хи ло вог (525-456. г. п. н. е.) де ла ОкованиПрометеј, чи ју 
9)  Ibid. , стр. 37.
10)  У овој ан тич кој тра ге ди ји, реч је о то ме да су два Ан ти го ни на бра та, Ете о кле и По ли-

ник, по ги ну ла у бор би, али је дан на стра ни Кре он то ве вла сти и ти ра ни је, а дру ги бо-
ре ћи се про тив ње. Због то га ће Кре онт на ре ди ти да се онај пр ви са хра ни с др жав ним 
по ча сти ма, а дру ги да оста не не са хра њен, уз прет њу смрт ном ка зном за оног ко ји би 
се усу дио да га са хра ни. Ан ти го на се оглу шу је о ту за бра ну, по што она, као се стра, има 
исту мо рал ну ду жност пре ма оба бра та, те то до во ди до тра гич ног ис хо да по њу, али 
та ко ђе и по Кре он то ву по ро ди цу.  

11)  В. Ста нов чић, „Про бле ми ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти”, op.cit. , стр. 72-3.
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би не по слу шност мо гли ока рак те ри са ти као за сно ва ну на прав ди, 
па чак и на за шти ти „људ ских пра ва” као ње ном са др жа ју, бу ду ћи 
да га је вр хов ни бог Зевс ка знио због чо ве ко љу бља (он је, у на ме ри 
да спа се људ ски род од ис тре бље ња, тј. Зев со ве „вла сти сил нич-
ке”, обич ним љу ди ма – смрт ни ци ма уса дио на ду и дао им ва тру 
укра де ну од бо га Хе фе ста), на ре див ши да га оку ју и при ку ју уз 
кав ка ску сте ну. 

Прем да би на сто ја ње да се ме ђу при ме ри ма из ан тич ког на-
сле ђа про на ђе не ки ко ји би пот пу ни је од го ва рао са вре ме ном пој-
му гра ђан ске не по слу шно сти, од но сно ко ји би се ви ше при бли жио 
еле мен ти ма оног да нас до ми нант ног кон цеп та, мо гло из гле да ти 
скроз не ло гич но и пре ам би ци о зно, ми ће мо ов де та кав ри зик ипак 
пре у зе ти. Же ли мо, за пра во, ука за ти на је дан слу чај из ан тич ке тра-
ди ци је ко ји се не по ми ње та ко че сто, а ко ји, ка ко се чи ни, мо жда 
нај ви ше од го во ра оном што се ак ту ел но на зи ва гра ђан ском не по-
слу шно шћу. То је слу чај Ати њан ки у Лизистрати, ко је су ди гле 
не на сил ну бу ну про тив сво јих му шка ра ца, за у зев ши при том Акро-
пољ и ри зни цу, због про ти вље ња рат ној по ли ти ци др жа ве.12) Ов-
де већ мо же мо ви де ти ви ше еле ме на та са вре ме ног кон цеп та гра-
ђан ске не по слу шно сти: ко лек тив но, од но сно удру же но де ло ва ње 
гра ђа на тј. гра ђан ки ко је де ле не ко ми шље ње; не на сил ност от по-
ра фор мал ној по ли ти ци; не по слу шност за сно ва на на по ли тич ким 
прин ци пи ма; и јав ност чи на, укљу чу ју ћи и јав ни апел.

Без об зи ра на сву ову ра зно вр сност и бо гат ство ан тич ке грч ке 
прак се не на сил ног от по ра вла сти ма и њи хо вим не пра вед ним од лу-
ка ма, о ко јој су пи са ли, оста вља ју ћи је та ко на ма у ба шти ну, ка ко 
ста ри грч ки ми сли о ци и исто ри ча ри, та ко и ста ро-грч ки еп ски и 
драм ски пи сци, тра ги ча ри и лир ски пе сни ци, она ће се, ка ко смо 
већ на гла си ли, по чет ком хри шћан ске ере уга си ти.    

НЕПОСЛУШНОСТНАОСНОВУПРИГОВОРАСАВЕСТИ

С на стан ком и раз во јем хри шћан ства до шло је до уоб ли ча ва ња 
јед ног по себ ног кон цеп та не по слу шно сти, а то је тзв. ра но-хри-
шћан ски кон цепт не по слу шно сти из раз ло га са ве сти.13) Основ овог 
12)  Овај слу чај, по ред оста лих, убра ја у пра при ме ре гра ђан ске не по слу шну сти Ива на Спа-

сић, у: „Гра ђан ска не по слу шност”,op.cit. , стр. 44.
13)  А. Мол нар по себ но под вла чи да „у из вор ном хри шћан ству не по сто ји ни иде ја пра-

ва на от пор ти ра ни ји, ни кон цеп ци ја гра ђан ске не по слу шно сти, већ је ди но мо гућ ност 
не по слу шно сти из раз ло га са ве сти” (пре ма: А. Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске 
не по слу шно сти”, у: исти аутор, Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађан
сканепослушност, op.cit. , по гла вље XXIV, стр. 230).



- 8 -

ГРАЂАНСКАНЕПОСЛУШНОСТИПРИГОВОР...АлександраМировић

кон цеп та и об ли ка не по слу шно сти би ла су, да кле, она ре ли гиј ска 
ве ро ва ња и на њи ма за сно ван си стем мо рал них вред но сти ко ји су 
про по ве да ни у окви ру из вор ног хри шћан ства, ко је је пак као но-
ва, је ре тич ка ве ра би ло про га ња но под Рим ским цар ством, све до 
вре ме на Кон стан ти на I ко ји ју је, као пр ви хри шћан ски цар, по др-
жао.14) 

Сва ка ко нај бо љи при мер не по слу шно сти због раз ло га са ве-
сти из овог пе ри о да хри шћан ских по че та ка је сте слу чај стра да ња 
Ису са Хри ста, ко ји је због не за ко ни тог про по ве да ња ове ве ре сма-
тран за под бу ни те ља и од стра не рим ског на ме сни штва, на че лу са 
Пон ти јем Пи ла том, осу ђен на смрт.15) И не са мо Ису со во стра да-
ње, не го уоп ште све сно при хва та ње му че ни штва од стра не пр вих 
хри шћа на, због сво јих уве ре ња, ко је су над њи ма вр ши ле рим ске 
вла сти, илу стра тив но је за овај об лик ра но-хри шћан ске не по слу-
шно сти.

У окри љу ра ног хри шћан ства и ње го вог прин ци пи јел но па ци-
фи стич ког уче ња, по чео се раз ви ја ти и је дан са свим спе ци фи чан 
об лик не по слу шно сти из раз ло га са ве сти, ко ји ће се ка сни је упра во 
нај ви ше ме ша ти с гра ђан ском не по слу шно шћу. То је од би ја ње из 
раз ло га са ве сти тзв. вој не оба ве зе под оруж јем.16) Па ци фи зам ра ног 
хри шћан ства за сни вао се на ве ро ва њу да жи вот пред ста вља нај ви-
шу и све ту вред ност, сам бо жи ји дар, те да је ди но од Твор ца, ко ји 
га је љу ди ма и дао, мо же би ти узет. Због то га су пр ви хри шћа ни, 
сма тра ју ћи се бе Хри сто вом „де цом ми ра” (Ори ген), за бра њи ва ли 
упо тре бу оруж ја као не че га што мо же угро зи ти та кав „све ти” жи-
вот, па су у скла ду с тим вој ни ци ко ји су би ли при ми ли хри шћан-
ство, мо ра ли да од ба цу ју оруж је и де зер ти ра ју из рим ске вој ске. 

Но, с пре тва ра њем хри шћан ства у др жав ну ре ли ги ју и, по сле-
дич но, ње го вом ета ти за ци јом и ми ли та ри за ци јом, до ћи ће до уки-
да ња та кве прак се вој ни ка-хри шћа на (ка да је Кон цил 314. го ди не, 
на сто је ћи да то за у ста ви, осу дио де зер те ре из вер ских раз ло га). 
14) Ви ше о раз во ју хри шћан ства ви де ти у: Ми лан Ми шић (гл. ур.), ЕнциклопедијаБрита

ника, По ли ти ка, На род на књи га, Бе о град, 2005, од ред ни це: „Хри шћан ство”, књи га 10, 
стр. 110, и  „Исус”, књи га 3, стр. 175. 

15) Као при мер не по слу шно сти ко ју је због вер ских убе ђе ња спро во дио Исус Христ, не ки 
на во де онај мо ме нат ка да он „из цр кве ис те ру је ле гал не тр гов це и пре вр ће сто ло ве ме-
ња чи ма нов ца” (пре ма: Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”,op.cit. , стр. 44).

16) Овај об лик не по слу шно сти, ње го ву исто ри ју кроз те о ри ју и прак су, као и усло ве под 
ко ји ма он ипак мо же пред ста вља ти гра ђан ску не по слу шност, ве о ма де таљ но и си сте-
ма тич но раз ма тра А. Мол нар у тек сту: „Од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем”, ко ји 
чи ни по гла вље XVII, у: А. Мол нар,Расправаодемократскојуставнојдржави4:Гра
ђансканепослушност, op.cit. , стр. 363-90.
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До бар при мер тог но во на ста лог хри шћан ског ауто ри та ри зма и ми-
ли та ри зма су Св. Ав гу стин (А. Augu sti nus) и, у ка сни јем пе ри о ду, 
Мар тин Лу тер (М. Lut her), по себ но у пр вој фа зи ње го вог ства ра-
ла штва. Ав гу стин је сма трао да је ду жност хри шћа на да се увек 
по ко ра ва ју све тов ној вла сти, па чак иако би она кр ши ла из вор на, 
из ме ђу оста лих и она па ци фи стич ка, на че ла хри шћан ства, од но сно 
та да, у слу ча ју ра та, по ње го вом ми шље њу, ду жност по ко ра ва ња 
вла да ру је још и ја ча. М. Лу тер, пак, ма да је за го ва рао пра во по да-
ни ка да од би ју вој ну слу жбу ако би про це ни ли, у скла ду с из ве сним 
вер ским на че ли ма, да је реч о нео прав да ном ра ту ко ји во ди њи хов 
вла дар, оправ да ва ју ћи хри шћан ском док три ном чи ње ње нај ве ћих 
мо гу ћих зло чи на и звер ста ва у ра ту, по ка зу је до ко јих опа сних гра-
ни ца је мо гао ићи хри шћан ски вер ски фа на ти зам, упр кос по чет-
ним па ци фи стич ким све то на зо ри ма ове ре ли ги је. О то ме све до че 
ње го ве за стра шу ју ће ре чи да је „... хри шћан ски из раз љу ба ви не у-
стра ши во при да вљи ва ти, пљач ка ти и спа љи ва ти не при ја те ље и на 
сва ки на чин им при чи ња ва ти ште ту, све док се не по бе де”.17) 

Та кву ми ли та ри за ци ју хри шћан ске ве ре ни су, ме ђу тим, би ли 
при хва ти ли сви хри шћа ни, та ко да су не ке њи хо ве сек те, као што 
су, на при мер, кве ке ри и ме но ни ти, ипак оста ле до след не оним из-
вор ним па ци фи стич ким ста во ви ма, за бра њу ју ћи сво јим вер ни ци-
ма но ше ње и ко ри шће ње оруж ја. Упра во, ка ко ка же Мол нар, „од 
тих тра ди ци ја хри шћан ска ре ли ги ја ће до спе ти до ор га ни зо ва ног 
па ци фи зма, ко ји се ја вио по чет ком XIX ве ка у Аме ри ци и Ве ли кој 
Бри та ни ји”. 18)

У ме ђу вре ме ну, у XVII ве ку, раз ви ће се рас пра ва, али са да на 
но вим осно ва ма, по ла зе ћи не од ре ли гиј ске, већ од ра ци о нал но-
стич ке ин ди ви ду ал не ети ке, о усло ви ма под ко ји ма је оправ да но 
од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем од стра не гра ђа на. То се, не 
без раз ло га, де ша ва у Ен гле ској, где је дру штво би ло у ста њу обе-
ле же ном тек за вр ше ним ра зор ним гра ђан ским ра том, с ко јим су 
би ли „по су но вра ће ни сви иде а ли хе рој ства, ре ли ги о зног ра ди ка-
ли зма и ви те штва”, и где је у та квим усло ви ма по че ло да се раз ви ја 
мо дер но гра ђан ско дру штво, док је „вој на оба ве за гра ђа на по че ла 
17) Tе Лу те ро ве ре чи су пре у зе те из: An dre as Püttmann, ZivilerUngehorsamundchristlic

heBürgerloyalität.KonfessionundStaatsgesinnunginderDemokratiedesGrundgesetzes, 
Fer di nand Schöningh, Pa der born, 1994, стр. 158; на ве де но пре ма: А. Мол нар, „Од би ја ње 
вој не оба ве зе под оруж јем”, op.cit. , стр. 365.

18) Ibid.
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да се по ка зу је као про блем ко ји зах те ва прав ну ре гу ла ци ју и те о-
риј ско про ми шља ње”.19)

 Пи та њем (не)оправ да но сти на ме та ња вој не слу жбе гра ђа ни ма 
од стра не вла сти, нај пре су се ба ви ли тзв. ле ве ле ри, при пад ни ци 
јед не пар ти је осно ва не у Ен гле ској за вре ме Пу ри тан ске ре во лу ци-
је, у свом Пучкомспоразуму (TheAgreementofthePeople), од но сно 
ње го вим раз ли чи тим вер зи ја ма (из 1647. , 1648. и 1649. го ди не), и 
у де ба ти око то га с тзв. ин де пен ден ти ма. Иако су у пр ви мах (у I и 
II Пучкомспоразуму) ле ве ле ри би ли про тив би ло ка квог при нуд ног 
на ме та ња вој не слу жбе гра ђа ни ма, про тив њи хо ве во ље (да кле, за 
прин цип до бро вољ но сти  у при хва та њу и оба вља њу вој не слу жбе), 
ка сни је је, као плод ком про ми са са ин де пен ден ти ма, та кво ре ше-
ње де ли мич но из ме ње но, при хва та њем мо гућ но сти да се гра ђа ни 
ипак при ну де на вој ну слу жбу ка да је то по треб но, као у слу ча ју 
не по сред не од бра не др жа ве и за шти те ми ра. То зна чи, пре ма Мол-
на ру, да ни је тач на она тврд ња, ка кву из но си Јо зеф По пер-Лин ке ус 
(Jo sef Pop per-Lynke us), да је То мас Хобс (Tho mas Hob bes) био пр ви 
ко ји је фор му ли сао зах тев да вој на слу жба бу де ус по ста вље на на 
прин ци пу до бро вољ но сти. По ред то га, Хобс је, бра не ћи пра во на 
од би ја ње вој не слу жбе под оруж јем и пра во на де зер ти ра ње, имао 
на уму не што са свим дру го, а не прин цип до бро вољ но сти.

Хобс је, на и ме, у скла ду са сво јим дво стру ким, ре а ли стич ко-
па ци фи стич ким при сту пом ме ђу на род ним од но си ма (ко ји је био 
усло вљен он да шњим дру штве но-по ли тич ким усло ви ма) и сво јом 
оп штом те о ри јом дру штва и др жа ве, раз вио јед ну до ста збу њу ју ћу 
или, Мол на ро вим ре чи ма ка за но, ве о ма „со фи сти ци ра ну” кон цеп-
ци ју  пра ва на од би ја ње вој не слу жбе и пра ва на де зер ти ра ње. Ова 
кон цеп ци ја је у су шти ни за сно ва на на Хоб со вом пра вље њу раз ли ке 
из ме ђу две вр сте ра та (ста ле шко-ви те шких и на род но-од брам бе-
них ра то ва), ко је про из во де са свим раз ли чит са др жај вој не оба ве-
зе, као и на ње го вој ди стинк ци ји из ме ђу ку ка вич лу ка и стра ха.20) 
19) Ibid. , стр. 376; 380.
20) Мол нар ову Хоб со ву кон цеп ци ју вој не оба ве зе свр ста ва у те о ри је ко је при па да ју „стра-

шљи вом дис кур су” у кон сти ту и са њу дру штва, та ко што основ мо дер ног гра ђан ског 
дру штва ви де у при род ном стра ху гра ђа на за си гур ност свог жи во та и имо ви не. На су-
прот њи ма сто је оне те о ри је ко је при па да ју „ју нач ком дис кур су”, по ста вља ју ћи ју на-
штво и вр ли ну хра бро сти ме ђу вр хов не, па и кон сти ту тив не вред но сти дру штва; и то 
без об зи ра да ли је реч о „ели ти стич ком ју нач ком дис кур су”, где се вр ли на хра бро сти 
тре ти ра у тра ди ци о нал ном, ста ле шком сми слу (као вр ли на чи ји је но си лац је дан по-
се бан ста леж – рат нич ки ста леж, као део пле мић ког ста ле жа), или о „ега ли тар ном ју-
нач ком дис кур су”, где се ова вр ли на тре ти ра у но во ве ков ном ега ли та ри стич ком сми слу 
(хра брост као оп шти уз ви ше ни иде ал и као уни вер зал на спо соб ност ко јом су об да ре ни 
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Га је ћи ре а ли стич ко уве ре ње да су су ко би из ме ђу др жа ва ве чи ти 
и ну жни, али исто вре ме но за др жа ва ју ћи па ци фи стич ку вред но сну 
ори јен та ци ју, из ра же ну у ста ву да су љу ди пр вен стве но за ин те ре-
со ва ни за сво ју си гур ност (си гур ност свог жи во та и имо ви не) и 
да услед стра ха од ра та у при род ном ста њу ко ји би угро зио ову 
си гур ност упра во и ула зе у гра ђан ско дру штво, он је имао у ви ду 
мо гућ ност исто вре ме ног по сто ја ња ста ња ра та (из ме ђу су ве ре на) и 
ста ња ми ра (уну тар са мог гра ђан ског дру штва); јер у мир но доп ско 
дру штве но и др жав но ста ње ула зе са мо гра ђа ни, док су ве рен оста је 
у при род ном ста њу, тј. рат ном ста њу са су ве ре ни ма дру гих др жа ва. 
Хобс је мо гао да раз ви је та кво, на из глед про тив реч но гле ди ште, 
јер је рат тре ти рао као „ван дру штве но ста ње”, као де лат ност ко ја је 
„ван до ма ша ја гра ђа на” и ко ја не мо же би ти по ли тич ки циљ, не го 
са мо „при ват ни по сао су ве ре на и ње го ве пла ће нич ке вој ске”, све 
док су гра ђан ско дру штво и ње гов кон сти ту тив ни основ (страх за 
соп стве ни жи вот и имо ви ну, и же ља за си гур но шћу) не у гро же ни.21) 
Сто га је сма трао да у та квим си ту а ци ја ма, ка да вла да ри са сво јим 
пла ће ни ци ма во де ста ле шко-ви те шке ра то ве за соп стве не ци ље ве 
и ин те ре се, гра ђа ни за др жа ва ју при род но пра во на ку ка вич лук, од-
но сно да они та да не мо гу би ти на те ра ни на вој ну слу жбу, јер је 
мо гу од би ти, као што мо гу и де зер ти ра ти, по зи ва ју ћи се на сво ју 
стра шљи ву при ро ду и же љу за ми ром и си гур но шћу, због че га су 
уоста лом и фор ми ра ли гра ђан ско дру штво. То је ди но, по ње му, не 
ва жи за пла ће ни ке, то јест про фе си о нал не вој ни ке и до бро вољ це, 
по што су се они та квим сво јим из бо ром од ре кли из го во ра „стра-
шљи ве при ро де” и, са мим тим, оба ве зни су не са мо да се ода зо ву 
по зи ву за вој ну слу жбу, не го не ма ју пра во ни на де зер ти ра ње из 
вој ске или бор бе. С дру ге стра не, ако до ђе до угро же но сти са мог 
гра ђан ског дру штва, он да „сва ки гра ђа нин мо ра, упра во из ра ци о-
нал но за сно ва ног стра ха за свој жи вот и имо ви ну, су зби ти у се би 
ин стинк тив ни ку ка вич лук (ко ји по кре ће де зер ти ра ње) и при хва ти-
ти бор бу за од бра ну прин ци па гра ђан ског дру штва... про тив сва ког 
ко га угро жа ва, би ло да је у пи та њу стра ни не при ја тељ, би ло да је у 

сви нор мал ни по је дин ци, за раз ли ку од стра ха и ку ка вич лу ка, ко ји су са мо об ли ци 
ин ди ви ду ал не и со ци јал не па то ло ги је). Со ци јал на фи ло зо фи ја Т. Хоб са пред ста вља ла 
је, за пра во, пре о крет од „ју нач ког” ка „стра шљи вом” дис кур су, од но сно од сли ка ва ла 
је та кав пре о крет у прак си но во на ста лог мо дер ног дру штва. Ма да је, по Мол на ро вом 
уве ре њу, да нас опет на сна зи, до ду ше не што из ме њен, „ју нач ки дис курс”, бу ду ћи да се 
и са вре ме но дру штво схва та као „дру штво ју на ка”, са ста вље но ка ко од „ју на ка па три о-
ти зма”, та ко и од мо дер них „ју на ка па ци фи зма”.

21) Све на ве де но пре ма: А. Мол нар, „Од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем”, op.cit. , стр. 
378.
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пи та њу сам су ве рен”.22) Си ту а ци ја ко ју ов де Хобс има у ви ду је сте 
она у ко јој се гра ђан ско дру штво су о ча ва са на род но-од брам бе ним 
ра том, али ујед но то је и оно ме сто код овог те о ре ти ча ра где он 
оста вља мо гућ ност за пра во на от пор ти ра ни ји.

С раз во јем де мо крат ских устав них др жа ва до шло је и до ре-
ви та ли зо ва ња ста рог на че ла ан тич ке грч ке де мо кра ти је – да по-
се до ва ње гра ђан ских и по ли тич ких пра ва под ра зу ме ва и од ре ђе не 
гра ђан ске ду жно сти, та ко да се „на зах тев за оп ште пра во гла са 
од мах од го во ри ло зах те вом за оп шту вој ну оба ве зу”.23) Та ко ђе, оп-
шта вој на оба ве за је би ла део кон цеп та на ци о нал не од бра не ко ји је 
раз ви јен као ре зул тат на стан ка на ци о нал них др жа ва и уоп ште ја ча-
ња на ци о на ли за ма. Сто га је у XIX ве ку оп шта вој на оба ве за би ла 
уоби ча је на прак са у ве ћи ни зе ма ља, из у зев у слу ча ју Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва и Ве ли ке Бри та ни је, у ко ји ма је вој на слу жба 
би ла до бро вољ на све до Пр вог свет ског ра та.

У та квој оп штој кли ми овог вре ме на, по ја ви ће се је дан „до след-
ни па ци фи ста ка квих го то во да не ма у чи та вој исто ри ји иде ја”.24) 
Реч је, на рав но, о пи сцу Ратаимира – гро фу Ла ву Ни ко ла је ви чу 
Тол сто ју. Он ће се, у скла ду са сво јим уче њем о тзв. уни вер зал ном 
хри шћан ском анар хи зму25), на ро чи то за ла га ти за од би ја ње вој не 
оба ве зе на осно ву мо рал ног ин те гри те та љу ди. Тол стој је, на и ме, 
сма трао да је сва ки чо век, а по себ но ако је хри шћан ске ве ре, ду жан 
да се по ко ра ва ве ли кој и оп ште по зна тој ре ли гиј ској „исти ни”, то 
јест мо рал ној за по ве сти да се бли жњи не сме уби ти, док по слу-
шност за ко ни ма сво је др жа ве ду гу је са мо уко ли ко су они ком па ти-
бил ни са овом за по ве шћу. Он је, де фи ни тив но, имао ин спи ра ци ју у 
па ци фи зму оног ра ног хри шћан ства, али је хри шћан ство тре ти рао 
као скуп мо рал них са зна ња до ко јих сви љу ди, без об зи ра на њи-
хо ву вер ску, на ци о нал ну, ра сну и со ци јал ну при пад ност, мо гу до ћи 
на осно ву сво је ин ту и ци је и бу ђе њем сво јих осе ћа ња26); те, због 
то га, пра во слав ној цр кви и ру ском на ро ду ни је при да вао ни ка кву 
22)  Ibid. , стр. 384.
23)  Ibid. , стр. 363.
24)  На ве де но пре ма: Дра ган Р. Си мић, Поредаксвета, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-

ства, Бе о град, 1999, стр. 108.
25)  О Тол сто је вој кон цеп ци ји уни вер зал ног хри сти ја ни зо ва ног анар хи зма, ви де ти: Вла-

ди мир Ми ла но вић, „Хри сти ја ни зи ра ни анар хи зам у Тол сто је вом осе ћа њу прав де”, у: 
Ми лош Кне же вић (ур.), Оправдииправичности, ДКСГ, Бе о град, 1995, стр. 262 и да ље.

26)  Фре де рик Коплстон (Fre de rick Co ple ston) је ус твр дио да је Тол стој хри шћан ство 
схва тао као „ин ту и тив но мо рал но зна ње” (ви де ти: Ф. Коплстон, ФилозофијауРусији, 
БИГЗ, Бе о град, 1992, стр. 187-205; та ко ђе и: Дра ган Р. Си мић, Поредаксвета,op.cit. 
, стр. 107). 



стр:124.

- 13 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

на ро чи ту уло гу у ус по ста вља њу уни вер зал ног по рет ка хри сти ја-
ни зо ва ног (по хри шћа ње ног) анар хи зма, ко ји је сма трао по жељ ним 
ци љем оп ште-дру штве ног кре та ња. По ње му, та кав по ре дак, ко ји 
зах те ва ко ре ни те дру штве не про ме не, не мо же да бу де ре зул тат де-
ло ва ња дру штве них уста но ва и ор га ни за ци ја, па ни цр кве, као ни 
др жа ве и ње них ин сти ту ци ја ко је је, пак, ви део са мо као уста но ве 
си ле и при ну де, већ ис кљу чи во ре зул тат де ло ва ња мо рал но пре о-
бра ће них по је ди на ца, од но сно свих љу ди на све ту ко ји би се на дах-
ну ли све оп штом љу ба вљу – љу ба вљу пре ма сва ком жи вом би ћу и 
чо ве чан ству у це ли ни, и пру жи ли не на сил ни от пор злу ко је, пу тем 
сво је вр сне „ма сов не хип но зе” над гра ђа ни ма, на сто је да спро ве ду 
„ 'стра ни и не мо рал ни љу ди’ на вла сти у свим др жа ва ма све та”.27) 
Тол сто је ву иде ју о мо рал ном пре о бра ћа њу љу ди као пред у сло ву 
дру штве них про ме на, де ли мич но за сно ва ну на пи о нир ском уче њу 
о гра ђан ској не по слу шно сти Х. Д. То роа (He nry Da vid Tho re au), 
пре у зе ће Ган ди (Ma hat ma Gand hi). Уоста лом, овај по сво јој по ли-
тич кој бор би и уче њу ши ром све та по знат Ин ди јац, пре у зе ће од 
Тол сто ја и са му иде ју не на сил не по ли тич ке бор бе. Из тог раз ло га 
би тре ба ло сма тра ти, ка ко то уоча ва Дра ган Си мић, „да је Тол стој, 
а не Ган ди, пр ви ве ли ки фи ло зоф не на си ља” 28).

Оно што па да у очи је сте то да је ова кав Тол сто јев па ци фи стич-
ки анар хи зам су прот ста вљен оном хоб сов ском анар хи зму при род-
ног ста ња, ко га ка рак те ри ше рат сви ју про тив свих, и да за пра во 
ин кли ни ра ка ру со ов ском анар хи зну пр во бит ног, пред дру штве ног 
ста ња, ко ји се за сни ва на јед ном ван ред ном ан тро по ло шком оп-
ти ми зму, уте ме ље ном на уве ре њу да се људ ска при ро да, у сво јој 
пр во бит но сти и ти ме су шти ни, од ли ку је до бро том, али да ју је мо-
дер на ци ви ли за ци ја по ква ри ла.

Има ју ћи у ви ду страх код љу ди од др жав не ка зне, Тол стој је 
адре са ти ма свог апе ла за од би ја ње вој не оба ве зе сма трао пре све га 
љу де с ја ком лич но шћу ко ја се од ли ку је сна жним ин те лек ту ал ним 
и мо рал ним ин те гри те том. Ми слио је да би та кво по сту па ње ових 
узо ри тих по је ди на ца до при не ло ши ре њу па ци фи стич ке ори јен та-
ци је код дру гих, и ти ме их охра бри ло и под ста кло да и они иза бе-
ру, уме сто ода зи ва ња вој ној оба ве зи, ње но од би ја ње, упр кос свим 
прав ним по сле ди ца ма тог чи на. А по је дин ци ма ко ји би се, при до-
но ше њу та кве од лу ке, на шли у ди ле ми, са ве то вао је да се ру ко во де 
27)  Ци ти ра ни де ло ви Тол сто ја пре ма: А. Мол нар, „Од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем”, 

op.cit. , стр. 366.  
28)  Дра ган Р. Си мић, Поредаксвета,op.cit. , стр. 108.
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ра ци о нал ним раз ми шља њем шта од те две оп ци је пред ста вља ма-
ње зло. Ра ци о нал ност би им, по ње му, не дво сми сле но на ла га ла да 
је од би ја ње вој не оба ве зе ма ње зло; јер, оно прет по ста вља др жав-
ну ка зну у ви ду за тво ра (или, у то вре ме још ра ши ре ног, про го на), 
док вој на слу жба, по ред то га што та ко ђе но си мо гућ ност за тво ра 
(на при мер, у слу ча ју ка жња ва ња због кр ше ња вој не ди сци пли не) 
и што је због сво је при ро де и ве ли ког огра ни ча ва ња људ ске сло бо-
де већ са ма по се би сво је вр сни за твор, она до но си и та кве мо гућ-
но сти као што су: по ни жа ва ње од над ре ђе них, ра ња ва ње и смрт. 
По ред то га, Тол стој је ука зи вао и на то да би ма сов ност прак се 
од би ја ња вој не оба ве зе оне мо гу ћи ла спро во ђе ње др жав них ка зни 
пре ма ње ним прак ти кан ти ма. 

Ме ђу тим, и по ред не ких скром них по ку ша ја по чет ком XX ве-
ка да се про мо ви ше и про ту ри иде ја ор га ни зо ва ња ал тер на тив не 
вој не слу жбе, без оруж ја, за оне ко ји ма ре ли ги о зни раз ло зи на ла-
жу за бра ну ње го вог но ше ња и упо тре бе (на при мер, пред лог опа та 
Але греа /Allégret/, под нет XII ме ђу на род ном ми ров ном кон гре су iz 
1903. го ди не, ко ји је овај од био и да раз мо три; док ће се ми ров ни 
по крет на ред них го ди на и из ри чи то огра ђи ва ти од слич них кам па-
ња), у прак си ће тек Пр ви свет ски рат и ње го ве ра зор не по сле ди це 
до не ти по ма ке у ле га ли зо ва њу, под од ре ђе ним усло ви ма, пра ва на 
од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем. Нај пре је, за вре ме овог ра та, 
у Ве ли кој Бри та ни ји и Сје ди ње ним Др жа ва ма, зе мља ма у ко ји ма је 
оп шта вој на оба ве за уве де на тек с њи хо вим ула ском у тај рат, отво-
ре на јав на рас пра ва око „при го во ра са ве сти” као осно ва за осло-
ба ђа ње од вој не слу жбе под оруж јем. То је до ве ло до то га да је, 
ко нач но, у обе ма овим зе мља ма, под при ти ском јав но сти, при зна то 
за кон ско пра во на од би ја ње из раз ло га са ве сти ору жа не вој не оба-
ве зе, с тим што је у Ве ли кој Бри та ни ји ту ма че ње са мог „при го во ра 
са ве сти” би ло ли бе рал ни је, од но сно за кон ски усло ви за осло ба ђа-
ње по том осно ву ни су би ли та ко ри гид ни као они у САД.29) 

29)  У В. Бри та ни ји је За ко ном о вој ној слу жби, ко ји је до нет ма ја 1916. го ди не, свим Бри-
тан ци ма ко ји би се по зва ли на при го вор са ве сти, без об зи ра на то да ли је он за сно-
ван на вер ским или не ким дру гим уве ре њи ма, при зна то пра во на осло ба ђа ње од вој не 
оба ве зе под оруж јем, при че му им је омо гу ће но ал тер на тив но из вр ше ње ове оба ве зе у 
вој ним не бор бе ним слу жба ма или, пак, у оним ци вил ним од на ци о нал ног зна ча ја. За 
раз ли ку од та ко ли бе рал ног бри тан ског за кон ског ре ше ња, у САД се пра во на осло ба-
ђа ње од вој не оба ве зе под оруж јем из раз ло га са ве сти, на осно ву За ко на о се лек тив ној 
слу жби из апри ла 1917. го ди не, од но си ло са мо на оне ко ји су при па да ли, и то још пре 
ра та, не кој вер ској сек ти из ри чи то па ци фи стич ке ори јен та ци је, као што су нпр. кве ке ри 
и ме но ни ти (о то ме ви де ти: А. Мол нар, „Од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем”, op.cit. 
, стр. 368).     
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Ову пи о нир ску прак су ан гло сак сон ских зе ма ља вр ло бр зо су 
по че ле да сле де скан ди нав ске зе мље (Дан ска, Швед ска и Нор ве-
шка), ко је су та ко ђе, у пе ри о ду од 1917. до 1925. го ди не, до не ле 
сво је за ко не ко ји су пред ви ђа ли ал тер на тив но, без оруж ја, слу же ње 
вој не оба ве зе, и то нај пре за цр кве на, а ка сни је и за сва оста ла ли ца 
као „след бе ни ке са ве сти” или „при го ва ра че са ве сти” (Conscientio
usObjectors). Ина че је у ме ђу рат ном пе ри о ду (из ме ђу два свет ска 
ра та) до шло до знат ног ши ре ња па ци фи стич ке све сти, па ти ме и 
де лат но сти, ка ко на на ци о нал ном та ко и на ме ђу на род ном пла ну, у 
при лог обез бе ђи ва ња за кон ског пра ва на од би ја ње вој не слу жбе са 
оруж јем због при го во ра са ве сти (иде ја је би ла по др жа на од стра-
не ни за ме ђу на род них кон гре са рад ни ка раз ли чи тих стру ка и њи-
хо вих син ди ка та; за тим, од стра не но во о сно ва не Ин тер на ци о на ле 
про тив ни ка ра та – WarResistersInternational, ко ја је на сто ја ла да 
ра ши ри свест о по тре би од би ја ња не са мо упо тре бе оруж ја, не го и 
уче шћа у ње го вој про из вод њи и ди стри бу ци ји, и уоп ште уче шћа у 
би ло ка квим при пре ма ма за рат и ору жа не су ко бе; та ко ђе, са да већ 
по др шка ни је из о ста ла ни од стра не ми ров ног по кре та, тј. свет ских 
и на ци о нал них ми ров них кон гре са).

У то вре ме, по ја ви ће се и јед на, по сво јим по сле ди ца ма за да-
на шње схва та ње пра ва на од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем, ве-
о ма зна чај на раз ра да кри ти ке па ци фи зма, ко ју је дао Ернст Јин гер 
(Ernst Jünger), ко га Мол нар свр ста ва ме ђу пред став ни ке „ју нач ког 
дис кур са” из ре до ва не мач ких „на ци о на ли стич ких ре во лу ци о на ра 
из 1914”. Он је на пра вио раз ли ку из ме ђу два об ли ка па ци фи зма: с 
јед не стра не, ку ка вич ког, у осно ви хоб сов ског па ци фи зма ко ји је 
за сно ван на стра ху од ра та услед его и зма или ма те ри јал не ко ри сти 
и чи ји би прак ти кан ти, да кле, би ли не ка кви „стра шљи ви па ци фи-
сти”, и с дру ге, па ци фи зма ко ји је за сно ван на са ве сти, од но сно 
од ре ђе ним иде ја ма, ми ров ним прин ци пи ма и оп ште чо ве чан ским 
уве ре њи ма, чи ји се за го вор ни ци као „ју нач ки па ци фи сти” хра бро 
бо ре за њи хо во оства ре ње и ко ји ма због то га тре ба ука за ти по што-
ва ње. Мол нар по ка зу је да је ова Јин ге ро ва ло ги ка за пра во она „ло-
ги ка ко ја и да нас по сто ји, уз не ке дру ге еле мен те па ци фи стич ке 
ре то ри ке, у по за ди ни основ ног пра ва на од би ја ње вој не оба ве зе 
под оруж јем, из ве де ног из основ ног пра ва на сло бо ду са ве сти”.30)  
30)  Ibid. , стр. 386. Јин ге ров рад у ко јем је он из нео ове сво је ста во ве, ко је ана ли зи ра Мол-

нар, но си на зив: „Бор ба као уну тра шњи до жи вљај”(„Der Kampf als in ne res Er leb nis”, у: 
Werke, књ. 5, Ernst Klett Ver lag, Stut tgart, 1958).  
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Но, иако су по сто ја ли по ку ша ји у САД још у XVI II ве ку да се, 
кроз аманд ма не, ово пра во укљу чи у њи хов Устав (а ини ци ја тор 
тог без у спе шног по ду хва та је био Ме ди сон /Ma di son/), од би ја ње 
вој не оба ве зе под оруж јем на осно ву при го во ра са ве сти сте кло је 
ова кав ста тус основ ног пра ва чо ве ка или, дру гим ре чи ма, увр шће-
но је у ка та лог основ них људ ских пра ва тек на кон но вих рат них 
ужа са ко је је до нео Дру ги свет ски рат, и то упра во пр ви пут у Не-
мач кој, у ње ном Уста ву (тзв. Основ ном за ко ну) из 1949. го ди не, да 
би ка сни је та кво или слич но ре ше ње би ло при хва ће но у уста ви ма 
огром не ве ћи не европ ских зе ма ља.31) По ми шље њу Мол на ра, ме-
ђу тим, при хва та њем и устав ним де фи ни са њем ис кљу чи во „при го-
во ра са ве сти” као ва ља ног осно ва за осло ба ђа ње од вој не оба ве зе 
са оруж јем, у са вре ме ним дру штви ма је ре ви та ли зо ван „ју нач ки 
дис курс”, ко јим се - као и код Јин ге ра ра ни је - је ди но оним „ју нач-
ким па ци фи сти ма” ода је при зна ње, у сми слу да је ди но они мо гу 
би ти озбиљ но тре ти ра ни од стра не вој них ор га на вла сти и сма тра-
ни до стој ним при зна ња пра ва на осло ба ђа ње од оба ве зе ору жа ног 
слу же ња вој ске, док се они дру ги „па ци фи сти”, ко ји се по зи ва ју 
на страх, сма тра ју обич ним ку ка ви ца ма, не до стој ним по што ва ња и 
пра ва. У то ме Мол нар ви ди из вор за блу да ве за них за мо дер на гра-
ђан ска дру штва, јер се она и да ље схва та ју као не ка „дру штва ју-
на ка”, иако су то за пра во „дру штва у ко ји ма не са мо да је ју на штво 
из у зе так, не го се из бе га ва ју (рат не) си ту а ци је у ко ји ма до из ра жа ја 
до ла зи ју на штво”; а што зна чи да су „њи хо ви чла но ви ма хом ку ка-
ви це или, у нај бо љем слу ча ју, љу ди ко ји из стра ха же ле да из бег ну 
сва ку (рат ну) си ту а ци ју у ко јој би до шли у ди ле му да ли да бу ду ку-
ка ви це или ју на ци”.32) Упра во из тог раз ло га се овај аутор и сна жно 
за ла же за та кво ре де фи ни са ње основ ног пра ва на од би ја ње вој не 
слу жбе под оруж јем ко је би, по ред оста лог што он пред ла же, а у 
шта ов де не мо же мо ула зи ти због огра ни че но сти про сто ра и те ме, 
укљу чи ло, уз са вест и па ци фи стич ка уве ре ња, и страх као ле га лан 
основ за осло ба ђа ње од из вр ше ња вој не оба ве зе на та кав на чин.
31)  Члан 4, став 3 Основ ног за ко на Не мач ке из 1949. го ди не, ко јим је ре гу ли са но ово 

основ но пра во чо ве ка, као сво је вр сна раз ра да јед ног дру гог основ ног пра ва – пра ва на 
сло бо ду са ве сти, гла си: „Ни ко се не мо же на те ра ти про тив сво је са ве сти на вој ну оба-
ве зу под оруж јем. По је ди но сти се ре гу ли шу са ве зним за ко ном” (на ве де но пре ма: А. 
Мол нар, „Од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем”, op.cit. , str. 369). Ва ља ло би та ко ђе ре-
ћи, ка ко то на гла ша ва и Мол нар, да се за пад но не мач ки уста во твор ци, при уно ше њу ове 
од ред бе у Устав, ни су ру ко во ди ли са мо ап стракт ним па ци фи стич ким мо ти ви ма, не го и 
јед ним са свим кон крет ним и из ра зи то праг ма тич ним ци љем – да се пред у пре ди мо гућ-
ност да Нем ци из оку па ци о не зо не у ру ка ма за пад них зе ма ља, у не ком по тен ци јал ном 
ра ту из ме ђу два бло ка, бу ду мо би ли са ни и по сла ти да се бо ре про тив при пад ни ка сво је 
ет нич ке гру пе, Не ма ца из со вјет ске оку па ци о не зо не.  

32)  Ibid. , стр. 374.
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 Има ју ћи у ви ду мо гућ ност и ова квог об ли ка од би ја ња ору жа-
не вој не оба ве зе, као сво је вр сне не по слу шно сти из раз ло га стра ха, 
он утвр ђу је та ко ђе и то ка да од би ја ње ове оба ве зе пре ла зи у акт 
гра ђан ске не по слу шно сти. На и ме, ако се од би ја ње вој не оба ве зе 
под оруж јем вр ши с по зи ва њем на раз лог са ве сти, то се ни ка ко 
не би мо гло сма тра ти гра ђан ском не по слу шно шћу, јер се ова, по 
ње го вом ми шље њу, спро во ди с по зи ва њем,  не на са вест, већ  ис-
кљу чи во на прав ду; а по себ но ако то од би ја ње због при го во ра са-
ве сти пред ста вља устав но и за кон ско пра во, јер он да уисти ну и 
не ма кр ше ња прав не нор ме, па ти ме ни не по слу шно сти у пра вом 
сми слу. Ако би се, ме ђу тим, од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем, 
па чак и де зер ти ра ње (а он се, ина че, за ла же и за ус по ста вља ње по-
зи тив ног пра ва на де зер ти ра ње под од ре ђе ним усло ви ма), вр ши ло 
с по зи ва њем на страх, од но сно на основ но пра во на жи вот (ко је је, 
по ње му, пре ве за но за ра ци о нал но и на гра ђан ском ето су за сно ван 
страх, не го за са вест), то би мо гло да зна чи те жњу за оства ри ва њем 
прав де и, по што из ла зи из устав ног и за кон ског окви ра основ ног 
пра ва на од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем из раз ло га са ве сти, 
по вла чи ло би др жав ну ка зну, а ти ме би мо гло пред ста вља ти гра-
ђан ску не по слу шност. То по себ но ва жи за слу чај где би на ме ра и 
би ла да се иза зо ве та ква ре ак ци ја ор га на вла сти у ви ду из ри ца ња 
за кон ске ка зне; он да би то био, ка ко сма тра Мол нар, са свим из ве-
сно је дан об лик гра ђан ске не по слу шно сти, баш као и сва ки дру ги 
об лик спро во ђе ња ове не по слу шно сти. 

Мол нар ина че ин си сти ра, по пут Рол са и Дра је ра, на раз ли ко ва-
њу из ме ђу при го во ра са ве сти ге не рал но (не са мо у слу ча ју од би ја-
ња вој не слу жбе под оруж јем) и гра ђан ске не по слу шно сти. За ње га 
гра ђан ска не по слу шност мо же би ти за сно ва на са мо на прав ди, и то 
на прав ди чи ји са др жај чи не, ка ко је то Дра јер пр ви фор му ли сао, 
основ на пра ва чо ве ка; док су пи та ња са ве сти, ко ја пред ста вља ју 
су бјек ти ви стич ке ка те го ри је, ис кљу че на као основ гра ђан ске не по-
слу шно сти, по што би то има ло опа сне им пли ка ци је у спро во ђе њу 
ове прак се, од но сно во ди ло би крај њем су бјек ти ви зму ка ко у опре-
де ље њу за не по слу шност тј. кр ше ње за кон ских нор ми и од би ја ње 
за кон ских оба ве за, та ко и у ње ном оправ да њу. То зна чи да би се, у 
та квој си ту а ци ји, тек по од лу ци над ле жног су да (о оправ да но сти 
или нео прав да но сти кон крет ног слу ча ја кр ше ња за ко на из раз ло га 
са ве сти) зна ло да ли је пред у зе ти акт и ре ал но тј. објек тив но, без 
об зи ра на су бјек тив ну пер цеп ци ју, акт гра ђан ске не по слу шно сти, 
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или је, пак, реч са мо о обич ном пре кр ша ју или кри вич ном де лу. 
Због то га Мол нар и кри ти ку је Двор ки но ву (Ro nald Dwor kin) те о ри-
ју ко ја по ла зи од мо гућ но сти по сто ја ња ви ше вр ста гра ђан ске не-
по слу шно сти, при че му се не по слу шност за сно ва на на мо рал ном 
ин те гри те ту тј. са ве сти тре ти ра као јед на од тих по себ них вр ста 
гра ђан ске не по слу шно сти, од но сно са мо као је дан од три по сто-
је ћа и ле ги тим на об ли ка гра ђан ске не по слу шно сти (по ред тог об-
ли ка, Двор кин раз ли ку је и гра ђан ску не по слу шност за сно ва ну на 
прав ди, као и гра ђан ску не по слу шност ко ја по чи ва на по ли ти ци). 

Мол нар, ме ђу тим, при зна је да та раз ли ка из ме ђу при го во ра са-
ве сти и гра ђан ске не по слу шно сти ни је увек ја сна, те да не кад ни је 
ла ко утвр ди ти да ли се ра ди о јед ном или дру гом об ли ку не по слу-
шно сти. Сто га, као ме тод ко ји би нам олак шао про це ну о че му се 
ра ди у од ре ђе ном кон крет ном слу ча ју, он пред ла же да се пр вен-
стве но по ђе од то га ко спро во ди не по слу шност, уз ко ри шће ње и 
до дат ног кри те ри ју ма јав но сти: за раз ли ку од не по слу шно сти из 
раз ло га са ве сти ко ја је увек ин ди ви ду ал ни чин, гра ђан ска не по-
слу шност је углав ном ко лек тив ни чин ко ји спро во ди гру па љу ди, 
а по је дин ци са мо из у зет но, па чак и та да мо ра по сто ја ти апел јав-
но сти, ко јег пак код при го во ра са ве сти, као при ват ног (не-јав ног) 
чи на, не ма.33) И Ралф Дра јер, та ко ђе, под вла чи ово по след ње, из ри-
чи то ис кљу чу ју ћи мо гућ ност да се од би ја ње или кр ше ње за кон ске 
оба ве зе из раз ло га са ве сти тре ти ра као гра ђан ска не по слу шност, 
због њи хо вог при ват ног ка рак те ра ко ји је у су прот но сти са јав ном 
при ро дом гра ђан ске не по слу шно сти.34)

Обо ји ца ових ауто ра ов де сле де Рол са, ко ји је пр ви из вео ја-
сно раз гра ни че ње из ме ђу тих об ли ка не по слу шно сти, за сни ва ју ћи 
сво ју ди стинк ци ју на две зна чај не тач ке. Пр ва ди стинк тив на тач ка 
је иден тич на оном што ће ка сни је по тен ци ра ти и Дра јер, као та-
ко ђе и Мол нар, а од но си се на то да при го вор са ве сти, за раз ли ку 
од гра ђан ске не по слу шно сти, не ма об лик јав ног апе ла на осе ћа ње 
за прав ду код ве ћи не у дру штву, што зна чи да он не под ра зу ме ва 
по ру ку упу ће ну јав но сти, ко јом би се по зи ва ло на јав ни кон цепт 

33) О Мол на ро вим кри те ри ју ми ма раз ли ко ва ња гра ђан ске не по слу шно сти и не по слу шно-
сти због при го во ра са ве сти, ви де ти: А. Мол нар, „Гра ђан ска не по слу шност за сно ва на 
на прав ди”, у: А. Мол нар,Расправаодемократској уставној држави4:Грађанска
непослушност, op.cit. , по гла вље XXVI, стр. 329-30, фн. 11. 

34) Ralf Dre i er, „Wi der standsrecht im Rechtssta at? Be mer kun gen zum zi vi len Un ge hor sam”, у: 
Recht–Staat–Vernunft:StudienzurRechtstheorie2, Suh kamp, Frank furt am Main, 1991, 
стр. 64; на ве де но пре ма: А. Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти”,
op.cit. , стр. 261. 
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прав де. Ма да чин не по слу шно сти због при го во ра са ве сти не мо ра 
би ти та јан, он ипак ни ка да ни је, као што је то гра ђан ска не по слу-
шност, ја ван у пра вом сми слу, што под ра зу ме ва, го ре по ме ну то, 
обра ћа ње јав но сти. На су прот гра ђан ским не по слу шни ци ма, онај 
ко ји прак ти ку је при го вор са ве сти пр вен стве но же ли да из бег не, 
или пак са мо да од би је (Ролс ту, ка ко ће мо од мах ви де ти, пра ви 
раз ли ку), при ме ну не ког за ко на или од лу ке, укљу чу ју ћи и из бе-
га ва ње пра те ћих прав них по сле ди ца, тј. за кон ских санк ци ја ко је 
из и ску је сам тај чин не по слу шно сти, и то без на ме ре да про ме ни 
до тич ни за кон, од лу ку или по ли ти ку вла сти, или бар без оче ки ва-
ња да ће то по сти ћи. С дру ге стра не, Ролс ка же да ко ли ко год чо век 
же лео да при кри је у не ким слу ча је ви ма свој чин не по слу шно сти 
из раз ло га са ве сти, он је ве ро ват но ипак по знат вла сти ма, јер је реч 
о ма ње или ви ше не по сред ној управ ној или суд ској на ред би, ко ја 
је углав ном и на сло вље на на до тич но не по слу шно ли це, па је са-
мим тим при кри ва ње не по слу шно сти не мо гу ће. Та да се, по Рол су, 
за пра во ра ди о одбијању (из вр ше ња оба ве зе) на осно ву при го во-
ра са ве сти (као, на при мер, у То ро о вом слу ча ју од би ја ња да пла-
ти по рез), док у слу ча ју ствар не тј. успе шне при кри ве но сти чи на 
не по слу шно сти из раз ло га са ве сти (за шта Ролс као при мер узи ма 
при кри ве но кр ше ње За ко на о од бе глим ро бо ви ма у САД), мо же се 
го во ри ти о избегавањуне ке оба ве зе на осно ву при го во ра са ве сти, 
и та да се обич но из бе га ва при ме на не ког за ко на, или се у тај но сти 
ра ди про тив ње га, што не мо же би ти слу чај с не ком не по сред ном 
од лу ком.

Дру га кључ на тач ка Рол со вог раз гра ни че ња из ме ђу гра ђан ске 
не по слу шно сти и при го во ра са ве сти од но си се на осно ве ових об-
ли ка не по слу шно сти: док се гра ђан ска не по слу шност за сни ва ис-
кљу чи во на раз ло зи ма прав де, с тим што је са др жај прав де, ка ко 
је де фи ни ше Ролс, ши ри не го код Дра је ра и Мол на ра, и об у хва та 
устав не по ли тич ке прин ци пе, не по слу шност из раз ло га са ве сти 
за сни ва се, ка ко и са мо ње но име ка зу је, на прин ци пи ма лич ног 
мо ра ла, прин ци пи ма вер ске док три не и дру гим слич ним на че ли ма 
ко ја не по ти чу из уста ва, већ из не ких при ват них убе ђе ња. Овај те-
о ре ти чар, до ду ше, при хва та мо гућ ност по кла па ња, у не ким слу ча-
је ви ма, та квих на че ла са ве сти с по ли тич ким прин ци пи ма прав де, 
те за кљу чу је да не по слу шност из раз ло га са ве сти мо же, али не мо-
ра, са др жа ти апе ло ва ње на прав ду.35) Рол су је ја сно да раз два ја ње 

35) О Рол со вом раз ли ко ва њу гра ђан ске не по слу шно сти и при го во ра са ве сти ви де ти: Џон 
Ролс, Теоријаправде, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 332; 
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ових об ли ка не по слу шно сти во ди ка знат ном су жа ва њу оп се га гра-
ђан ске не по слу шно сти, зах те ва ју ћи ње ну до ста ужу де фи ни ци ју у 
од но су на ону тра ди ци о нал ну са ши рим сми слом, ка рак те ри стич-
ну за Х. Д. То роа, а мо же се чак ре ћи да ју је он и фор му ли сао, ко ја 
у гра ђан ску не по слу шност укљу чу је и „не по што ва ње за ко на због 
при го во ра са ве сти, бар ка да оно ни је при кри ве но и не об у хва та ко-
ри шће ње си ле”.36) 

Ова квом схва та њу, ко је под ра зу ме ва ди стинк ци ју из ме ђу гра-
ђан ске не по слу шно сти и при го во ра са ве сти, при дру жи ће се ка сни-
је и Ха на Арент, ко ја ни је у пр ви мах де ли ла то ми шље ње. Она је 
нај пре гра ђан ску не по слу шност схва та ла у оном ши рем, тра ди ци-
о нал ном сми слу, ко јим се ова за пра во из јед на ча ва ла с при го во ром 
са ве сти као ин ди ви ду ал ним чи ном, и као та кву је раз ли ко ва ла од 
„кон фрон та ци је” ко ја је, у овој ин тер пре та ци ји, укљу чи ва ла груп-
но де ло ва ње („де ла ње са дру ги ма”). Ка да је, пак, при хва ти ла по-
сто ја ње ди стинк ци је из ме ђу гра ђан ске не по слу шно сти и при го во-
ра са ве сти, она је за др жа ла исти кри те ри јум раз ли ко ва ња – груп но 
де ла ње, за јед нич ко ми шље ње / ин ди ви ду ал но де ла ње, при ват но 
ми шље ње, али је он са да био у функ ци ји де мар ка ци је из ме ђу ова 
два об ли ка не по слу шно сти: „Гра ђан ски не по слу шник (civildisobe
dient) при кла ња се за јед нич ком ми шље њу јед не гру пе и де ла као 
њен члан, док при го ва рач са ве сти (conscientious objector) оста је 
уса мљен у свом лич ном ста ву”.37) Ви де ли смо да баш ове ди стинк-
тив не чи ни о це, уз још не ке до дат не, по себ но на гла ша ва Мол нар.

Ова дис тик тив на обе леж ја гра ђан ске не по слу шно сти, на ко ји-
ма по ме ну ти ауто ри то ли ко ин си сти ра ју, да ле ко су, ме ђу тим, од то-
га да бу ду не спор на. Оно што је ди но је сте не спор но и што ве ћи на 
те о ре ти ча ра, ма ко ли ко се тру ди ли да пре ци зно и уско де фи ни шу 
гра ђан ску не по слу шност, на кра ју мо ра да при зна, то је, ка ко Ха-
бер мас до бро уоча ва, не до ста так јед но знач но сти овог пој ма. Упра-
во та дво знач ност тј. ви ше знач ност, ко ја је ин хе рент на кон цеп ту и 
прак си гра ђан ске не по слу шно сти, и чи ни да ње но утвр ђи ва ње и 
вред но ва ње бу де ве о ма оте жа но.  

335-7; та ко ђе и: А. Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти”, op.cit. , 
стр. 260; као и: Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”,op.cit. , стр. 59-60.

36) Џон Ролс, Теоријаправде,op.cit. , стр. 335.
37) Свој пр во бит ни став аутор ка је из не ла у члан ку „Di scus sion”, у: Ale xan der Klein (ur.), 

Dissent,Power,Confrontation, McGraw-Hill Bo ok Com pany, New York, 1971, стр. 25 (на-
ве де но пре ма: А. Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти”, op.cit. , стр. 
261); а по то њи, из ра жен у ци та ту, је из ње ног тек ста „Ci vil di so be di en ce”, у: H. Arendt, 
CrisesoftheRepublic, Har co urt Bra ce Jo va no vich, New York, 1972, стр. 87 (та ко ђе и код 
Мол на ра, у: „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти”, op.cit. , стр. 261).       
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Ре зи ме
 Прак са од у пи ра ња ус по ста вље ној по ли тич кој вла сти и ње ним 

од лу ка ма, по ли ти ка ма или за ко ни ма је сте ве о ма ста ра прак са ко ја 
сво је ко ре не има још у ан тич кој исто ри ји. Због то га се сма тра да 
мо де ран кон цепт и прак са гра ђан ске не по слу шно сти има ју сво је 
прет ход ни це у из ве сним исто риј ским об ли ци ма „не по слу шно сти”, 
у ко је се убра ја ју: ан тич ке кон цеп ци је „гра ђан ске не по слу шно сти”; 
ра но-хри шћан ска тра ди ци ја не по слу шно сти на осно ву при го во ра 
са ве сти; и пра во на от пор ти ра ни ји. Иако је реч о, на пр ви по глед, 
срод ним кон цеп ти ма, они су ипак су штин ски раз ли чи ти. У те о ри-
ји по себ но не ма са гла сно сти по пи та њу пра ва на от пор ти ра ни ји 
као исто риј ском об ли ку гра ђан ске не по слу шно сти, јер по сто је и 
та ква ми шље ња по ко ји ма ови об ли ци от ка зи ва ња по слу шно сти и 
од у пи ра ња вла сти ма тј.  ње ним на ре ђе њи ма или за бра на ма, не ма ју 
ни шта за јед нич ко. Ту се има у ви ду пре све га раз ли чи тост њи хо вих 
исто ри ја, као и раз ли чи тост дру штве но-по ли тич ких усло ва ко ји су 
по треб ни да се стек ну ка ко би мо гло би ти пред у зе то њи хо во ле ги-
тим но спро во ђе ње, а ко ји ина че под ра зу ме ва ју и по све раз ли чи та 
сред ства по ли тич ке бор бе (ору жа ни от пор у слу ча ју пра ва на от пор 
ти ра ни ји и не на сил ни от пор у слу ча ју гра ђан ске не по слу шно сти). 
Сто га је у овом ра ду па жња фо ку си ра на на по ме ну та дру га два 
исто риј ска об ли ка ко ја су прет хо ди ла раз во ју мо дер ног кон цеп та 
гра ђан ске не по слу шно сти.  

Ан тич ке кон цеп ци је, ко је су та ко ђе под ра зу ме ва ле не по слу-
шност за сно ва ну на раз ло зи ма прав де, као и до ми нант не са вре ме не 
кон цеп ци је, би ле су упра во глав на ин спи ра ци ја мо дер ном, но во ве-
ков ном раз во ју иде је гра ђан ске не по слу шно сти. Оне су, ме ђу тим, 
би ле ве о ма крат ког да ха, по што су већ су у ра но-хри шћан ској ери 
би ле по ти сну те у ко рист не по слу шно сти за сно ва не на раз ло зи ма 
са ве сти. Но, у сред њем ве ку оба ова об ли ка не по слу шно сти ће се 
уто пи ти у пра во на от пор ти ра ни ји. Иде ја при го во ра са ве сти ипак 
ће ка сни је би ти об но вље на, а по чев ши од пр ве по ло ви не XX ве ка, 
је дан ње гов вид – од би ја ње вој не оба ве зе под оруж јем из раз ло га 
са ве сти, чак ће би ти и прав но по зи ти ви ран кроз ње го во при зна ва ње 
као за кон ског пра ва, да би по том сте кло и ста тус јед ног од основ-
них пра ва чо ве ка. Иако, због свог ле га ли зо ва ња, не пред ста вља 
ви ше сво је вр сни об лик не по слу шно сти, од би ја ње ору жа не вој не 
оба ве зе с по зи ва њем на при го вор са ве сти ће, као по себ ни прав ни 
ин сти тут и прак са спро во ђе ња јед ног од основ них пра ва чо ве ка, 
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на ста ва ти и да нас да ег зи сти ра. Од би ја ње ове оба ве зе, ме ђу тим, 
ипак мо же да по при ми об лик гра ђан ске не по слу шно сти, уко ли ко 
за свој основ не би има ло по зи ва ње на са вест, већ по зи ва ње на 
страх и основ но пра во на жи вот. Мо гућ но сти ових дру гих об ли ка 
не по слу шно сти (или евен ту ал не мо гућ но сти у слу ча ју от по ра ти-
ра ни ји) да нас по сто је упо ре до с гра ђан ском не по слу шно шћу као 
јед ним ти пич но мо дер ним об ли ком не по слу шно сти, то јест кон-
цеп том suigeneris. Гра ђан ска не по слу шност, иако де ли мич но ба-
шти ни ове тра ди ци је ко је су јој вре мен ски прет хо ди ле, ипак сво јим 
кон цеп ту ал ним усло ви ма и еле мен ти ма, као осно ва ма свог оправ-
да ња из ла зи из њи хо вих окви ра. 

Раз ли ка из ме ђу не по слу шно сти на осно ву са ве сти и гра ђан-
ске не по слу шно сти је из ра зи то са вре ме на ди стинк ци ја, свој стве на 
тек прав ној и по ли тич кој те о ри ји из дру ге по ло ви не XX ве ка. Та-
да ће се за пра во раз ви ти онај да нас до ми нант ни кон цепт гра ђан-
ске не по слу шно сти, ко ји по ла зи од јед ног до ста уског и ри гид ног 
од ре ђе ња овог пој ма, пре ма ко ме, уз још не ке дру ге усло ве, са мо 
прин цип прав де мо же да фи гу ри ра као основ тог об ли ка не по слу-
шно сти, а не и су бјек ти ви стич ки прин ци пи са ве сти, ко ји су ра ни је, 
у тра ди ци о нал ном и ши рем пој му гра ђан ске не по слу шно сти, би ли 
тре ти ра ни као њен ле ги ти ман те мељ. Но, упр кос тим на сто ја њи ма 
да се пре ци зно и ја сно де фи ни ше гра ђан ска не по слу шност и кри-
те ри ју ми ње не ди стинк ци је у од но су на при го вор са ве сти, ка да је 
реч о кон крет ним слу ча је ви ма у прак си, ни је увек ла ко утвр ди ти да 
ли се ра ди о јед ном или дру гом об ли ку не по слу шно сти. На осно ву 
то га, али и це ло куп не из ло же не ана ли зе, мо же мо за кљу чи ти да је, 
за пра во, је ди но не спор но обе леж је гра ђан ске не по слу шно сти, ње-
на из у зет на сло же ност и ви ше знач ност, ко је и оте жа ва ју утвр ђи ва-
ње и вред но ва ње овог сред ства по ли тич ке бор бе. 
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1.ТЕОРИЈСКООДРЕЂЕЊЕПРЕДМЕТАИСТРАЖИВАЊА

1. Не ма ли је број ауто ра ко ји су со ци о ло ги ју, из ме ђу оста лог, 
де фи ни са ли и као наукудруштвенекризе.1) Има ју ћи у ви ду раз-
лог и свр ху на стан ка ове ре ла тив но мла де на у ке, ови ауто ри по ла зе 
од чи ње ни це да уну тар свих дру штве них од но са вре ба ју ба зич не 
су про ста вље но сти,2) ко је пре или ка сни је пре ра ста ју у раз ли чи-
те об ли ке дру штве них су ко ба: од над ме та ња и ри вал ста ва, пре ко 
по бу на, до ре во лу ци ја и про ме на по ре да ка.3) Сто га би за да так со-
ци о ло ги је, као на у ке, био да по ну ди кри тич ки осврт на по сто је ће 
од но се у дру штву у ко ме су дру штве ни су ко би ње го ви неспорнo 
са став ни чи ни о ци, али и да по ну ди из ве сна ре ше ња ко ја би ове 
су ко бе над вла да ла и омо гу ћи ла оп ста нак по рет ка, и то ли ко нео п-
ход ну дру штве ну ста бил ност.

2. По пи та њу дру штве них су ко ба у со ци о ло ги ји су се у осно ви 
ис кри ста ли са ла два опреч на те о риј ска ста ва. Кри тич ка али и си-
стем ска со ци о ло шка те о ри ја са раз ли чи тих ће по зи ци ја вред но ва ти 
уло гу, до ма ша је и зна чај дру штве них су ко ба.

Кри тич ко пре и спи ти ва ње је пред во ди ла марксистичка на уч на 
ми сао ко ја је дру штве не су ко бе са гле да ва ла као не из бе жну по ја ву 
у дру штву ко је је са мо по се би устро је но на не рав но прав ним и не-
пра вед ним осно ва ма. Код Марк са и ње го вих след бе ни ка ја вља се 
иде ја о то ме да су дру штве ни су ко би основ дру штве не и си стем ске 
ди на ми ке дру шта ва, ко ја не у мит но про ла зе раз вој не фа зе од ро бо-
вла снич ког по рет ка ка бес кла сном дру штву ко му ни тар них за јед-
ни ца.4) Дру штве ни су ко би, ко ји су ов де до жи вље ни као сво је вр сно 
че до пра ро ди тељ ског гре ха сво јин ске не рав но прав но сти, омо гу ћа-
1)  „Dru štve na kri za ta ko po sta je ne sa mo naj va žni ji in stru ment za raz u me va nje su šti ne so ci o-

lo gi je, i tu mač nje ne isto ri je već, ka da se po drob ni je ona ana li zi ra, vi di se da je bi tan sa sto jak 
na u ke o dru štvu bez ko je ova na u ka i ne po sto ji!” (V. Mi lić: Sociologija–naukadruštvene
krize, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 1997, str. 9)

2)  “Фак тор кон фликт но сти из на ча ль но за ло жен вну три со ци а ль ной струк ту ры, ко то рой 
сво й стве ны не из бе жные про ти во ре чия, обу сло вен ные диф фе рен ци а ци ей по ло же ниа 
ин ди ви дов, со ци а ль ных клас сов в общ е ствен ной иерар хии.” (С. В. Про нин, А. А. Да-
вы дов, Л. Я. Ма ше зер ская и др: Социальныеконфликтывсовременномобществе, На-
у ка, Мо сква, 1993, стр. 29) 

3)  “Su ko bi u dru štvu re ša va ju se na raz li či te na či ne ko ji pred sta vlja ju no va sta nja: po be da ma, 
pri la go đa va nji ma, ustup ci ma, ce pa nji ma ce li na na vi še no vih ce li na, stva ra njem kva li ta tiv no 
no vih ce li na i dr.” (S. Fle re: “Dru štve ni su kob”, Sociološkileksikon, Sa vre me na ad mi ni stra-
ci ja, Be o grad, 1982, str. 133)

4)  О зна ча ју дру штве них су ко ба у марк си стич кој со ци о ло шкој ми сли ви де ти де таљ ни је 
у нпр: P. Peachey.     “B uilding pe ace  i n civil s ociety”, CulturalHeriegageandContemporary
ChangeSeriesI–CulturesandValues–Culturalheritageandcontemporarychange, No. 
34 ,  CRV P, 2006,   p.3 1: “Marxism is  the most comprehensive  a nd  fully  deve loped c on f i ct  
theory .  
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ва ју дру штве ну про ме ну, зба ци ва ње пре ва зи ђе ног по рет ка, и та ко 
омо гу ћа ва ју успон ка ви шој ци ви ли за циј ској ле стви ци дру штве-
них од но са.5) Марк си сти ће упра во у раз дво је но сти вла сни штва 
над сред стви ма за про из вод њу од го лог ра да за по сле них ви де ти 
основ ни узрок не са мо дру штве них по де ла, кла сних не за до вољ-
ста ва, већ и дру штве них су ко ба.6) Ови су ко би, у за ви сно сти од ин-
тен зи те та, ва ри ра ју од из ра же ног јав ног не сла га ња, пре ко по бу на 
до ре во лу ци ја.7) Из лаз из ове, он то ло шки по ста вље не,  “дру штве не 
гре шке” марк си зам је про на шао у по тре би за ес ха то ло шким ре ша-
ва њем про бле ма ко ји из ка пи та ли зма као за вр шне фа зе су ро ве екс-
пло а та ци је вла сни ка у про це си ма про из вод ње над рад ном сна гом 
за по сле них, пре ла зи у за вр шну фа зу со ци ја ли зма, као прет по след-
њу ета пу ка бес кла сном дру штву ко му ни зма, у ко ме ће све про тив-
реч но сти дру штве них су ко ба за на век пре ста ти.8)

Дру ги став за сту па ју раз ли чи те системске те о ри је: по зи ти ви-
ста, ор га ни ци ста и функ ци о на ли ста. По чев од по ма ло на ив не кон-
тов ске пред ста ве све та, пре ко Дир ке мо вог ор ган ског при сту па,9) 
до та на но из гра ђе них ин сти ту ци о нал них фор ми функ ци о на ли ста 
(Пар сон са или нпр. Мер то на), дру штве ни су ко би се из ове со ци о-
 If a commo n  d enominator with refer ence to vi olence is  t o b e sought among  th e many ,  sometimes 

 confictin g  s oc iological th eori es  now preva iling, it wi ll  m ost like ly  be found  in  refere nce 
to the st ructural  g enesis of  c onfict. In eq uities in  the distribution of wea lth and privileg e  in  
societ y  are regarde d  widel y a mon g soci al  sc ientis ts ine vitably  a s source s o f c onfict.” 

5)   “. .. Mar ks  p iše: ( .. .)  “Na određenom  stepen u  svog razvo ja  ma terjaln e proizvodn e  snage 
 dru št va dolaz e  u prot ivrečn ost s  po stojeć im odn osim a pro iz vo dn je... Iz  ob ilka ra zvo ja tih 
p roizv odnih snag a  ti se odn osi pretv araju u  n jih ove o ko ve.  Tada nastupa  epoha dr uštv ene 
r evolucij e.   S  promeno m  ekonomske osnove vrši se, sporije il i  br že , i prevra t c elo kupne 
nadogra dn je.” (S. Fl ere: “D ruštveni su kob”, Sociološkileksikon, st r.133)

6)  E. Wright: “Class Boundar ies and Contradictor y Class  L ocati on “,  Classes,PowerandCon
flict: 112-130, McMillan , London, 1982, р. 115: “Muc h of the history of class str uggle be-
tween  capital ists and worker s,  esp eciall y    in  the 19 - th  centur y, ca n be se en  as  a stru ggle ove r 
 the  terms  o f the  c on trol  of  th e  labor p roc es s.”

7)  У ма рксистич кој  социо ло шкој теорији у право однос п ро изводних снаг а  и п роизводн их  
 од носа ге нери ше расл оја вањ е и неј е днакост, а тиме и  др уш тв ене су коб е. (С. В .  Пронин, 
А. А. Давы до в,  Л. Я.  Машез ер ск ая, Социальныеконфликтывсовременномобществе, 
 стр.33: “ Традицио нный постул ат  ма рксизма  о том, чт о про из водстве нны е  от ношения  
ле жат  в осно ве  вс ех типов  об ще ств енных отношений  в след ствие  т ог о, что  произв одст-
во леж ит  в ос нове обме на ,  распределени я,  потреб ле ни я, нуж да етс я  в кор рек тир овках. 
“) 

8)  У ма рк систичкој т е орији знач ај  д руштвених  с ук об а  лежи  и  у чињеници д а  о ни  активно 
 потпома жу  пр ер а споделу мат ерјалн их добара. (Видети у : R. Boudon, F. Bo ur ricard, 
Dictionnairecritiquedelasociologie, Presses U nive rs itaires de  France, Pa ris, 198 2, р.95: 
“P our Marx et les marxistes  le s  confilicts  so n t  es sentiellement relatif s  à  la distr ib ution  d e s 
 bi ens m atériels,  co m me le  démont re la célèbre théorie marx ienne  de l’ex pl oa tation .” ) 

9)   Ево ш т а  о Дир кемовом с хватањ у  соц иологиј е  мисли  на ш  социол ог  Војин  Мил ић: “(...) 
 i on je  u  osnovi  sm isao  ra z vi ja nja so ci ološke  te orije  vi de o u njenoj korisnosti p rilikom reša-
va n ja  g orućih   pro bl ema.”  (V.  Milić:  Priloziistorijisociologije, Ves eli n Mas le ša , Sarajevo, 
198 9,  s tr.87 )  
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ло шке пер спек ти ве сме шта ју у по све дру га чи ји кон текст. Оно што 
је за јед нич ко за све ове си стем ске те о ри је, је сте чи ње ни ца да су 
дру штве ни су ко би прем да не у мит ни – штет не и опа сне по ја ве.10) 
Си стем ске те о ри је ће се ме ђу соб но са мо раз ли ко ва ти у сте пе но ва-
њу штет но сти дру штве них су ко ба: од оце не Дир ке ма да се ра ди о 
ано мич ним ста њи ма,11) до Пар сон со вих на ла за да је реч о дру штве-
ној па то ло ги ји, ко ја ра за ра чи та во дру штво.12) За да так и ду жност је 
со ци о ло га да по ну де ме ре и из на ђу ре ше ња ко ји ма би се штет ност 
дру штве них су ко ба све ла на нај ма њу мо гу ћу ме ру, с об зи ром да 
је њи хо во трај но от кла ња ње не мо гу ће. Оту да је уло га со ци о ло ги-
је, као на у ке дру штве не кри зе, да ме ра ма дру штве ног (со ци јал ног) 
пла ни ра ња (ин же ње рин га) осми сли пред ло ге, ко јим би се ови су-
ко би не у тра ли са ли.13) Због то га Да рен дорф пи ше о ин сти ту ци о на-
ли за ци ји су ко ба, од но сно о ста вља њу дру штве них су ко ба под кон-
тро лу дру штве ног си сте ма, и са мог по рет ка (ко ји се до жи вља ва 
као из раз кон сен зу са у јед ном дру штву).14) Ни ско све ден ин тен зи-
тет дру штве них су ко ба по ста је ле ги ти ман чи ни лац си сте ма у ко ме 
су ви ше стру ки дру штве ни су ко би ма лих цен три фу гал них си ла не 
са мо до зво ље ни не го и ко ри сни, и у ко ме дру штве ни су ко би за до-
би ја ју имо но ло шко деј ство, по што уче ству ју у из град њи ви тал но-
сти чи та ве за јед ни це.15) За Мер то на ови су ко би на ста ју ис кљу чи во 
10)   Т ак о  нпр. фу нк циона ли зам  обузд ава ње друштв ених  сук об а сагледава н е  само у св етлу 

казн ен е п олити ке, ве ћ и  у проц ес има  соци ја лизације и мерама социј алн е контрол е.  (О  
томе  де таљниј е  у: В. Станковић, “Парсонс – Архитекта н овог поретка” , Политичка
ревија, б р.1/04:267 -27 5, Инст и тут  за политичке  студије,  Б е оград ,  2004, ст р. 2 70 )

11)  “Une autre idéol og ie ,  qu’on peut qual ifier d ’i dé ol ogie du consen sus, voudrait  que les 
c onfits sociau x soient nécessairement  u n symp tôme pathologi que. Bie n  q u’elle y apparais se  
de façon nuancée,  une telle id éologie est pré sen te dans l’œuvre  d e Durkheim , pour qui  l es 
confit s  so ciaux son t  de s  p hénome ne s dérivés, r és u lt ant de l’anomie qu i  s e  dé velo ppe d a ns  les 
p ériodes d e c rise.”  (R. Boudo n, F. Bo urr ica rd, Dictionnairecritiquedelasociologie, р.94)

12)   “Funkc ionalistička  teorij a  društv a u  i zvornom  v idu (T.  Parson s)  posmatra la  je druš tvene  
s uko be kao  po javu  patolo gij e u  društ vu , k oja je  po  svojo j priro di privre mena,  pr ete žno spolja 
iz azvana,  u su štini  strana  so c ij alnom s is temu kojeg zajednički  norma tivn o-v rednos ni sistem  
č ini u  os novi ha rm o ni čn im.” (S. Flere :  “Društveni sukob “,  Sociološkileksikon, st r.1 33) 

13)  „Sr ednje po sr e dn ič ke kla se  su traž ile p o tporu u so cio logij i (. ..) da po kaž e  ... da  s u  njego ve  
t eškoće  prolazne  i  o tk lo njive.  S ada je  so ciologija tr ebalo da  bu de  za ista i  prakt i čni inst-
rument uč vr š ći va nja pol o žaja p omen utih k lasa i stabiliz acije  nj ihovog  v ladanja.” (V. Milić: 
„Reformato rska uloga na uk e o društvu”,  Sociologija–naukadruštvenekrize: 35- 39,  Pr avni 
fa k ultet, Beograd, 1997 , s tr.35)

14)  С.  В. Прони н,  А.  А .  Д ав ыд ов, Л. Я .  Ма ше зерская  и д р: Социальные конфликты в
современном обществе, стр. 40 : “Р.  Д а ре ндорф . ..  пишет об  ин с ти туциона лизации 
и  кан ализаци и конфл ик та. (... ) гл ав н ой  ф ор мой об ще ственн ы х отн ошений  явлается 
социальны й  консенс ус, а социа льный  ко нфлик т  пред стает в  в иде частного  и 
 дисфун кцион ал ьн ог о случ ае в  об щес твенно й жизни.”

15)   (.. .) u  sl oženom dru štvu  i  u kome pos toj i višestr uk os t  su koba,  oni n e m or aju i mati  razarajuće , 
disocijativ no dejst vo n a dru štvenu c el i nu , već m og u dovesti do unutrašnj eg  prilagođa vanja 
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на по је ди нач ним при ме ри ма, и не ма ју оп ште дру штве ни ка рак тер. 
У си ту а ци о ним  рас ко ра ци ма у ко ји ма по је ди нац пред у зи ма рад ње 
он би ва рас пет из ме ђу не до зво ље них сред ста ва за ко ји ма по се же и 
до зво ље них дру штве них вред но сти ко је га спу та ва ју.16) 

2.РАДНОДЕФИНИСАЊЕПРЕДМЕТАИСТРАЖИВАЊА

1. Ка да је реч о рад ним од ред ни ца ма пој ма друштвенисукоб 
или конфликт (ка ко се ту ђи цом још из ра жа ва овај фе но мен) ва ља 
ис та ћи не ко ли ко де фи ни ци ја ко је ће нам по мо ћи у ис тра жи ва њу 
ове по ја ве.

За Сер ге ја Фле ра дру штве ни су коб је “вр ста дру штве ног про-
це са у ко јем се стра не (по је ди нац, ску пи на) ме ђу соб но оте жа ва ју 
или оне мо гу ћа ва ју у оства ри ва њу од ре ђе них ци ље ва.”17)

Не што је дру га чи је ми шље ње гру пе екс-ју го сло вен ских со ци-
о ло га ко ји сма тра ју да је дру штве ни су коб “нај ви ши сту пањ бор бе 
уну тра шњих су прот но сти ко ји до во ди до та квог њи хо вог за о штра-
ва ња да под од ре ђе ним увје ти ма оне по ста ју ис кључ не, ако то већ 
ни су ра ни је би ле, и не по мир љи ве. Су коб се очи ту је у на сто ја њу 
про тив нич ких дру штве них су бје ка та да пред у срет ну и оне мо гу ће 
за до во ља ва ње ин те ре са и оства ри ва ње на мје ра про тив не стра не, 
ма кар по ци је ну на но ше ња ште те и по вре да, па чак и ње зи ног уни-
ште ња. Ако до су ко ба до ла зи из ме ђу дви ју то тал них дру штве них 
гру па, он да је то рат.”18)

Аме рич ки со ци о лог, не мач ког по ре кла Ко зер (LewisAlfredCo
ser) ми шље ња је да дру штве ни су ко би пред ста вља ју “бор бу по во-
дом вред но сти и пре тен зи ја на по ло жа је, власт и рет ка до бра, где 
стра не у су ко бу не са мо да те же за до би ја ју же ље не вред но сти, већ 
и да не у тра ли шу, оште те, или уни ште сво је про тив ни ке.”19) 

Не ки ауто ри од дру штве них су ко ба раз ли ку ју кон фликт не си-
ту а ци је. Пре ма њи ма, за раз ли ку од кон фликт них си ту а ци ја ко је су 

koja d op r in ose opst anku tog   društva. (S .  Flere: “Društv en i suko b”, Sociološkileksikon,  s tr 
.133)

16)    D . Vic tor o ff: “C onfi t”, Lasociologie, Centre  d’Étude et de Promotio n de la Lectu re, Paris, 
 1970, p.5 9:  “La psihologie socia le  retrouve ce tt e  notion de  c onfit dans  l’etude des rôles et du 
statut.  D ans c ette même li gne de r echerch e, analysant l a relat ion de l’i nd ividu aux valeurs de 
sa  so ciété et a ux  moyens  d on t il dispose pou r les ré alis er. M erton mo nt r e  que le  co nfit entre 
ces valeu rs  et ces moy ens est sou rc e de dévi ances  pa r ti cu liérs.” 

17)   S.  Flere :  „D ru štveni  su ko b”, Sociološkileksikon, str.133.
18)   M. Bosan ac,  O. Ma ndić, S.  P e tk ović: Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, Inf or mator, 

Za greb,  19 7 7,  s tr.632. 
19)   S.  Flere :  „D ru štveni sukob”, Sociološkileksikon,  str.1 33 .
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ма њег ин тен зи те та, дру штве ни су ко би су знат но ин тен зив ни ји и 
има ју је дан ши ри, оп ште дру штве ни ка рак тер и зна чај.20)

Не што уже де фи ни са ње дру штве них су ко ба до ве шће до њи-
хо вог сво ђе ња ис кљу чи во на со ци јал не су ко бе, тј. су ко бе по во дом 
ре ди стри бу ци је бо гат ства у јед ном дру штву.

3.НАЛАЗСТАЊА

1. Ка да се са те о риј ског пла на си ђе у дру штве ну зби љу уоча ва-
мо не ко ли ко ва жних по јав них об ли ка дру штве них су ко ба. 

По нај пре ту су дру штве ни су ко би на по љу иде ја. То су ре ли-
гиј ски и/или кон фе си о нал ни су ко би ко ји су кон цеп ту ал не кул тур-
но-ре ли гиј ске и ци ви ли за циј ске при ро де.21) Али, ту је и иде о ло-
шка ра ван су ко ба, ко ја у прак тич ној при ме ни до би ја и по ли тич ку 
ди мен зи ју. Ко нач но, у дру штве не су ко бе у ужем сми слу че сто се 
под ра зу ме ва ју и еко ном ски или, пре ци зни је, со ци јал ни су ко би, од-
но сно су ко би у ве зи ре ди стри бу ци је бо гат ства и оно га што ко ло-
кви јал но на зи ва мо но во ство ре на вред ност.

Дру штве ни су ко би на ни воу вер ског, у на шем слу ча ју, мо гу се 
са гле да ва ти са мо из пер спек ти ве срп ског на ро да као це ли не, без 
об зи ра на ма тич ност др жа ве ко јој је при пао на кон ра то ва за ју-
го сло вен ско на сле ђе 1991-1995. го ди не. У ње му су се ис по љи ле 
све су прот ста вље но сти и раз ли чи то сти у кон цеп ту ал ном при сту-
пу кул тур но-ци ви ли за циј ским ма три ца ма.22) Та ко су се (по пр ви 
пут по при лич но отво ре но)  му сли ман ска и ри мо ка то лич ка ви зи ја 
све та су ко би ле са пра во слав ном, у фор ми ко ју су мно ги осло ви ли 
епи те том вер ски рат. Кон цеп ту ал ни су ко би ко ји се ти чу жи вот ног 
сти ла, сен зи би ли за ци је кул ту ре, нор ма тив ног хи ли ја зма, пер цеп-
ци је окру же ња и сл. раз ли чи то сти на јед ном су по ста ли пре суд ни 
за од ре ђе ње не са мо на ци о нал ног не го и уни вер зал ног.23) По ку ша-
ји кон фе си ја да се пла си ра ју у ве ћин ским за јед ни ца ма у ко ји ма су 
оне са ме би ле ма њи на, имао је за по сле ди цу стра да ња и ма сов на 
или спо ра дич на исе ља ва ња ста нов ни штва ко ја су при па да ла не ма-
20)  M. Bosa nac, O. Mandić, S. Pe tko vić: Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, str. 297.
21)    Z.  Vi dojević :  Društvenisukobi–odklasnihdora(t)nih, Radnička štampa, Beograd, 1993, 

str.208: “... crkva ima glavnu integrišuću funkciju unutar nacije,..”
22) С. Хантингтон:            Сукобцивилизација, ЦИД, Подгорица, 1999. Слично и у: В. Станковић, 

“Друштвени сукоби: између глобализације и верског фундаментализма”, Политичка
ревија, бр.2-4/07:461-477, Институт за политичке студије, Београд, 2007.

23)  Z. Vi do je vić: Društvenisukobi–odklasnihdora(t)nih, str.209: “... iz ra zi to kle ri kal ni re ži-
mi, dr ža ve hri šćan skog i mu sli man skog re li gi o znog fun da men ta li zma u ko jem se sje di nju ju 
i u vla sti ne po sred no uče stvu ju na ci o nal na oli gar hi ja i vi so ki kler...”
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тич ним вер ским за јед ни ца ма. Све ово ће ути ца ти да вер ски раз лог 
у јед ном тре нут ку по ста не до ми нант на па ра диг ма дру штве них су-
ко ба ка ко на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је, та ко, у јед ном (исти на 
огра ни че ном) тре нут ку, и у са мој Ре пу бли ци Ср би ји.

Ка да го во ри мо о иде о ло шким су ко би ма, они се мо гу пре ци-
зни је са гле да ва ти ка ко у кон тек сту срп ског на ро да као це ли не, та ко 
и у по гле ду дру штве них су ко ба у са мој Ре пу бли ци Ср би ји. Идеј на 
кон цеп ци ја уре ђе ња дру штва све ла се на две дру штве но-кон цеп ту-
ал не ма три це. Стро га по де ла на чет ни ке (ро ја ли сте и за ступ ни ке 
ви ше стра нач ког си сте ма и ка пи та ли зма) и пар ти за не (ре пу бли кан-
це и по бор ни ке јед но пар тиј ског си сте ма и со ци ја ли зма) вре ме ном 
је убла же на. На јед ној стра ни се на ла зе при ста ли це “ста рог-но вог” 
ре жи ма ко ји се за ла жу за: ис кљу чи ву тр жи шну при вре ду, ми ни-
мал ну др жа ву и под сти цај ну по ре ску по ли ти ку. На дру гој, сто је 
при ста ли це са свим су прот них идеј них за ми сли ма ко је се за ла жу 
за: де ли ми чан др жав ни ин тер вен ци о ни зам у при вре ди, ја че при-
су ство јав ног сек то ра и зна чај на со ци јал на да ва ња си ро ма шни јим 
циљ ним гру па ма. По сто је тен ден ци је ко је ука зу ју на то да ће ови 
иде о ло шки су ко би још ви ше сла би ти, ма да је, на жа лост, ма три-
ца та ко по ста вље на да уме сто ин те гра ли зма (узи ма ња нај бо љег из 
оба мо де ла), и да ље се за др жа ва ду а ли стич ка, кон фликт на по де ла, 
у ко јој се сва ка од стра на твр до гла во др жи сво је иде о ло шке ма три-
це.24)

Ка да је реч о по ли тич ким су ко би ма у ср би јан ском дру штву, 
та да ва ља ис та ћи да иде о ло шка по де ла на ли бе ра ле и со ци ја ли-
сте у тре нут ном од но су сна га на по ли тич кој сце ни до жи вља ва зна-
чај ну кон фу зи ју.25) У осно ви по де ла на власт и опо зи ци ју мо же се 
све сти на по де лу: гло ба ли сти – при ста ли це мул ти по лар ног све та, 
ма да ни та по де ла ни је до кра ја нај до слов ни ја. И власт и опо зи ци ја 
има ју у сво јим ре до ви ма и ли бе рал не и со ци ја ли стич ке стран ке, 
а кон фу зи ја би ва ве ћа ако се зна да се по је ди не пар ти је из да ју за 
не што што ре ал но не од го ва ра њи хо вом про гра му. Та ко је Де мо-
крат ска стран ка (ДС) по про грам ском и иде о ло шком усме ре њу ви-
ше стран ка ле вог-цен тра, да кле пар ти ја ле вих ли бе ра ла, не го што 
при па да пра вој ле ви ци. У опо зи ци ји Но ва Ср би ја (НС) и на ро чи-
24)  О по ли тич ким су ко би ма пи ше Дра ган Су бо тић и сле де ће: “Нај че шће кон флик ти има-

ју не га тив не ефек те из ра же не кроз оте жа ну ко му ни ка ци ју, не га тив не осе ћа је, стрес, 
про бле ме у до но ше њу од лу ка и уни шта ва ње мно гих об ли ка са рад ње.” (Д. Су бо тић: 
“Ли дер ство и дру штве ни су ко би у по ли ти ци”, Политичка ревија, бр.2-4/07:477-510, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр.481)

25)  M. Vu či nić: “Ma le i ve li ke par ti je”, http://www.nspm.rs/politickizivot/maleivelikepartije.
html, од 29. апри ла 2009. го ди не
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то Де мо крат ска стран ка Ср би је (ДСС), а у но ви је вре ме и Срп ска 
на пред на стран ка (СНС) гра ви ти ра ју ли бе ра ли зму (са ис ти ца њем 
тра ди ци о нал них вред но сти), док је Срп ска ра ди кал на стран ка пре-
те жно со ци ја ли стич ка (кон цепт на род њач ког со ци ја ли зма). Не сум-
њи ва ле ви чар ска стран ка је са мо Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је 
(СПС), ко ја ме ђу тим ни је до кра ја у сво јим ре до ви ма раз ја сни ла 
ди ле му: да ли се за ла же за кон цепт уни по лар ног или ви ше по лар-
ног све та.26) Ко нач но, ма ле стран ке у ко а ли ци ји по пут: Г17+, Срп-
ског по кре та об но ве (СПО) или Чан ко ве Ли ге со ци јал де мо кра та 
Вој во ди не (ЛСДВ) пред ста вља ју кла сич не ли бе рал не пар ти је, гло-
ба ли стич ког усме ре ња.27) Ова да ља де и де о ло ги за ци ја по ли тич ке 
сце не тре ба ла би (пре ма за ми сли ма “ста би ли за то ра по рет ка”) да 
сма њи дру штве не су ко бе на по ли тич кој сце ни Ср би је. Да ли ће се, 
овом сво је вр сном кон фу зи јом про гра ма, иде о ло ги ја, и ге о по ли тич-
ких усме ре ња, у то ме и ус пе ти оста је да се ви ди...

2. Ко нач но, ка да го во ри мо о дру штве ним су ко би ма у ужем 
сми слу, он да се на ме ће пи та ње нај че шће под ра зу ме ва них, со ци-
јал них су ко ба ко ји се ти чу бор бе за ре ди стри бу ци ју ма тер јал них 
(ре сурс них, при вред них и фи нан сиј ских) бо гат ста ва у јед ној за-
јед ни ци. Ова бор ба ин ду ку је и од ре ђе не су ко бе. Ти се су ко би мо гу 
раз ма тра ти из пер спек ти ве дру штве них сло је ва.

“Ра то ви, тр го вин ска бло ка да и ин фла ци ја нај ви ше су по го ди ли 
ста нов ни штво са не про мен љи вим при хо ди ма.”28) Ме ђу њи ма нај у-
гро же ни ји су би ли пен зи о не ри, а град ски слу жбе ни ци и рад ни ци 
би ли су дру га ва жна ка те о го ри ја за хва ће на кри зом. Ме ђу на род на 
бло ка да је учи ни ла сво је, па су ре ал не за ра де (иако је ре жим до нео 
про пис по ко ме ни ко не мо же би ти от пу штен из слу жбе док тра ју 
26)  За СПС је со ци ја ли зам “са мо дру ги из раз за нај да љи до мет де мо кра ти је”. (Програмске

основеСоцијалистичкепартијеСрбије–основнаопредељења, Бе о град, 1990, стр.6, 
ци ти ра но пре ма: М. Су бо тић: “Срп ска др жа ва у про гра ми ма по ли ич ких стра на ка у 
Ср би ји до Деј тон ског спо ра зу ма”, Политичкаревија, бр.4/06:809-828, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006, стр.810)

27)  Р. Мр да ко вић-Цвет ко вић: “При каз еко ном ског про гра ма стран ке Г17+”, Политичка
ревија, бр.2-4/07:691-701, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр.691-701. 
Слич но и у: Д. Ву ко ма но вић, “Кон цеп ти јед на ко сти и со ци јал не прав де у про гра ми ма 
ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји”, Политичкаревија, бр.2-4/07:797-822, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град 2007, стр.809: “Г17+ на сто ји да се у свом про гра му из 2004. 
го ди не де кла ри ше као ре форм ска, мо дер ни за тор ска стран ка ко ја има кон кре тан про-
грам еко ном ски про спе ри тет не бу дућ но сти. (...) Г17+ се за ла же за отво ре но дру штво 
за сно ва но на де мо кра ти ји, при ват ној сво ји ни и тр жи шној еко но ми ји, у ко ме сло бод ни 
по је дин ци и њи хо ва ин ди ви ду ал на пра ва пред ста вља ју те мељ све у куп не дру штве не 
ор га ни за ци је.”

28)  S. An to nić: “Dru štve na osno va i sa da šnji po ku šaj mo der ni za ci je”, Društvenatransformacija
istrategijedruštvenihgrupa–svakodnevnicaSrbijenapočetkutrećegmilenijuma: 19-37, 
In sti tut za so ci o lo ška is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, Be o grad, 2004, str.31. 
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санк ци је) бр зо па ле на кри тич ни ни во, ко ји ни је био до во љан за го-
ло пре жи вља ва ње. Да би оп стао је дан слој град ског ста нов ни штва 
(пре те жно ни ско ква ли фи ко ва ни, по лу ква ли фи ко ва ни и део ква ли-
фи ко ва них рад ни ка) окре ће се се о ској сре ди ни из ко је по ти че, и ту 
про на ла зи спас у тзв. полутанскојделатности. Био је то про цес 
ре ру ра ли за ци је дру штва. Дру ги слој ста нов ни штва ко ји ни је имао 
ди рект не до ди ре са се лом окре ће се “ур ба ни јој ве шти ни пре жи-
вља ва ња”, а то је шверц и пре про да ја ко је је ре жим то ле ри сао, бо-
је ћи се со ци јал них не ми ра.29)

Са дру ге стра не, на ла зи ло се се ло, ко је је та во ри ло у про це-
си ма пре ки ну те мо дер ни за ци је. Ве ћи ну ове по пу ла ци је чи не по-
лу а у тар кич на до ма ћин ства, сит них по се да и сва штар ских об ли ка 
при вре ђи ва ња. И овај слој прем да со ци јал но угро жен, ипак је се би 
успе вао да обез бе ди го лу ег зи стен ци ју.

Је дан ре ла тив но узак слој ути цај них љу ди у др жав ном апа ра ту 
и при вред ним струк ту ра ма ко је је кон тро ли сао ре жим ус пео је да 
(за хва љу ју ћи бо ја зни Ми ло ше ви ћа да би њи хо во не за до вољ ство 
мо гло да га скло ни са вла сти)   уно сним мо но пол ским по сло ви ма 
не за ко ни тог швер ца ство ри соп стве на по слов на цар ства. За по чео 
је про цес фе у да ли за ци је Ср би је у ко ме је го спо дар да ва њем пра-
ва на круп ну тр го ви ну да вао не ку вр сту ле на сво јим вел мо жа ма. 
На тај је на чин оформ љен  тзв. увозничкилоби, ко ји је имао пу-
ну за шти ту др жа ве у тим кри зним вре ме ни ма. Са све убр за ни јим 
гу бље њем ле ги ти ми те та вла сти, Ми ло ше ви ћев је ре жим све ви ше 
по пу штао на по љу прав не др жа ве. Сви су на кра ју уче ство ва ли 
у ко руп ци ји: од ди рек то ра јав ног пред у зе ћа до пор ти ра у ка квој 
уста но ви. Сва ко је тра жио свој део ко ла ча, ако не део, а оно бар 
мр ву са сто ла. Већ су та да со ци о ло шка ис тра жи ва ња упо зо ра ва ла 
на по ве ћа ње не јед на ко сти из ме ђу сло је ва.30)

На кон пе то ок то бар ских про ме на но ви ре жим се су ко био са 
мно штвом ано мич них по ја ва: кри ми на ли зо ва ним дру штвом, не-
ве ро ват ном ко руп ци јом, ни ским жи вот ним стан дар дом ста нов ни-
29)  M. La zić, S. Cve jić, “Post so ci ja li stič ka tran sfor ma ci ja i frag men ta ci ja rad nič ke kla se – slu-

čaj Sr bi je i Hr vat ske”, Društvorizika–promene,nejednakostiisocijalniproblemiudana
šnjojSrbiji: 107-134, In sti tut za so ci o lo ška is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, 
Be o grad, 2008, str.114: “Ta ko je jed nu stra te gi ju pre ži vlja va nja či nio po vra tak na sa mo-
pro i zvod nju, pot pu nim ili de li mič nim po vrat kom u po ljo pri vred no za ni ma nje. Dru gi iz vor 
pred sta vljao je ma sov ni an ga žman u si voj i cr noj eko no mi ji, ko ji je do bio ši rok pro stor zbog 
slo ma unu tra šnjeg prav nog po ret ka,..”

30)  “So ci o lo ška is tra ži va nja ra đe na to kom 1990- tih u Sr bi ji, po ka zi va la su iz ra zi to po ve ća nje 
ne jed na ko sti ma ter jal nih uslo va ži vo ta iz me đu slo je va.” (S. An to nić: „Dru štve na osno va i 
sa da šnji po ku šaj mo der ni za ci je”, Društvenatransformacijaistrategijedruštvenihgrupa–
svakodnevnicaSrbijenapočetkutrećegmilenijuma, str.32)
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штва, и са по де лом ра да ко ја је до брим де лом “за сно ва на на при-
ну ди” (Дир кем).31) Као ре ше ње за из лаз из кри зе на сто је ба че но 
не ко ли ко мо гу ћих ме ра ко је би до ве ле до оздра вље ња при вре де и 
дру штва. Пр ва ко ја се са ма на мет ну ла би ле су стра не до на ци је ко је 
су, уме сто да бу ду усме ре не у раз вој не про јек те, за вр ши ле на ра-
чу ни ма вла сто др жа ца или, у нај бо љем слу ча ју, за ку по ви ну со ци-
јал ног ми ра. Дру га мо гућ ност би ла су сред ства но вих тран ши кре-
ди та ко је су ну ди ли ино-по ве ри о ци (по нај ви ше ММФ и Свет ска 
бан ка). Та ко је до шло до но вог за ду жи ва ња зе мље и сма њи ва ња 
ма не вар ског про сто ра у во ђе њу при вред не по ли ти ке, и до бит ног 
ума ње ња фи нан сиј ског су ве ре ни те та. И ова су сред ства уз де ли-
мич на ин фра струк тур на ула га ња углав ном за вр ша ва ла за по кри ва-
ње јав ног де фи ци та и ку по ви ну со ци јал ног ми ра. Исто вре ме но је у 
про це су при ва ти за ци је из ме ње на вла снич ка струк ту ра при вред ног 
си сте ма. Нај ве ћи број ста рих пред у зе ћа от ку пи ли су до ма ћи тај ку-
ни или стран ци. Ко нач но, за по че ло се са ре фор мом пра во су ђа, ко је 
је до би ло у за да так да уве де ви ше ре да у при вред на кре та ња, и да 
рас кр сти са кри ми на лом и ко руп ци јом. Ови фи нан сиј ски им пул си 
и пра во суд на ре фор ма, ме ђу тим, са мо су де ли мич но по спе ши ли 
при вред ну ак тив ност. Ср би ја је оста ла зе мља са ве о ма ни ским на-
ци о нал ним про из во дом по гла ви ста нов ни ка.32)

Што се ти че дру штве них сло је ва на кон пе то ок то бар ских про-
ме на, си ту а ци ја се де ли мич но из ме ни ла. Ипак, оста је ми шље ње да 
те про ме не ни су ни при бли жне оче ки ва ним.

При ва ти за ци ја је до ве ла до ма сов ног от пу шта ња рад ни ка. Да-
нас на сто за по сле них до ла зи чак 85 пен зи о не ра и 45 не за по сле-
них.33) От пу шта ње иде ла ко и без по тре са, јер се у по ну ди шта па 
31)  „Dva osnov na ne nor mal na sta nja dru štve nog si ste ma s raz vi je nom po de lom ra da je su: ano-

mič na po de la ra da i po de la ra da za sno va na na pri nu di. Pr va se sa sto ji u ne do volj noj dru štve-
noj or ga ni zo va no sti iz di fe ren ci ra nih dru štve nih de lat no sti, usled če ga stal no na sta ju po re me-
ća ji u dru štve nom ži vo tu. Po de la ra da, za sno va na na pri nu di, sa sto ji se u to me što ras po de la 
dru štve nih funk ci ja ne od go va ra ras po de li stvar nih spo sob no sti u dru štvu, po što se pr va ras-
po de la za sni va na kla snim po vla sti ca ma.” (V. Mi lić: Priloziistorijisociologije, str.88-89)

32)  “ (...) Sr bi ja je u ovom pe ri o du i da lje ima la je dan od naj ni žih na ci o nal nih pro iz vo da po gla vi 
sta nov ni ka u re gi o nu.” (M. La zić, S. Cve jić: “Pro me ne dru štve ne struk tu re u Sr bi ji – slu čaj 
blo ki ra ne post-so ci ja li stič ke tran sfor ma ci je”, Društvenatransformacijaistrategijedruštve
nihgrupa–svakodnevnicaSrbijenapočetkutrećegmilenijuma: 39-70, In sti tut za so ci o lo ška 
is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, Be o grad, 2004, str.53)

33)  „Sr bi ja je pre bli zu broj ke je dan na je dan bu du ći da na sto za po sle nih ima 85 pen zi o ne ra i 
45 ne za po sle nih. Struč nja ci upo zo ra va ju da već na pro le će idu će go di ne broj pen zi o ni sa nih i 
za po sle nih mo že da se iz jed na či zbog sve če šćih ot ka za. To ni jed na dr ža va se bi ne mo že da 
pri u šti, a po go to vo ne na ša ko ja je če tvr ta naj sta ri ja po pu la ci ja na sve tu.” 

 (http://www.pre gled.com/in fo_pre gled.php?tmpl=in fo_pre gled_na sta vak_tmpl&id_natvak= 
17261&na ziv_ru bri ke=eko no mi ja, од 29. сеп тем бра 2009. го ди не)
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и шар га ре пе (при ну де и от прем ни на) рад ни ци опре де љу ју за ово 
дру го. Ме ђу тим, по вра так љу ди на по сао и ства ра ње но вих рад-
них ме ста иде ја ко те шко. У пред из бор ним обе ћа њи ма по ли тич ких 
ели та глав но пред из бор но обе ћа ње је гла си ло: Новараднаместа! 
Та се по ли тич ка па ро ла, на жа лост, за нај ве ћи број не за по сле них 
по ка за ла са мо као још јед но ла жно обе ћа ње. 

Ка да је реч о ви шем дру штве ном сло ју, ва ља ис та ћи да је је дан 
део рат них про фи те ра, бли ских Ми ло ше ви ће вих са рад ни ка, скло-
нио свој ка пи тал у зе мље пост со вјет ског про сто ра. Са да тај слој 
љу ди по ку ша ва да ви ше стру ко опло ђен ка пи тал, у ре сурс но пре-
бо га том пост со вјет ском про сто ру, вра ти у Ср би ју и на ста ви уно сне 
по сло ве. Дру ги део тај ку на, ко ји ни је био нај не по сред ни је ве зан са 
ре жи мом остао је у зе мљи. Он је по мо гао “пе то ок то бар ци ма” да 
укло не ста ри ре жим, и као про тив у слу гу је до био не слу ће не мо-
гућ но сти мо но пол ског по сло ва ња у зе мљи са не ре гу ли са ним при-
вред ним са о бра ћа јем и без кон ку рен ци је. Исто вре ме но, на све на-
чи не се ко чи ула зак стра ног ка пи та ла ко ји би мо гао да пред ста вља 
(здра ву) кон ку рен ци ју овој тр го вач кој по слов ној ели ти. 

Са дру ге стра не, иако су рад ни ци у при ва ти зо ва ним пред-
у зе ћи ма до би ли по ве ћа не за ра де, ко је су у ок то бру 2000. го ди не 
из но си ле све га 80$ по за по сле ном да би у апри лу 2004. до сти гле 
вред ност од 240$, раст це на на ма ло био је, у истом пе ри о ду, чак 
156% па је ово уве ћа ње да ле ко ма ње од оче ки ва ног, но ми нал ног.34) 
За ова кве пла те рад ни ци ма је на мет ну та оба ве за знат но на прег ну-
ти јег рад ног на по ра, уз гу би так не са мо свих упра вљач ка пра ва у 
от ку пље ним пред у зе ћи ма, већ и оне мо гу ћа ва ње син ди кал ног ор-
га ни зо ва ња. 

Ни сред ња кла са ни је про шла мно го бо ље, јер је уз не што 
ре ал но ви ше пла те усле ди ла ри го ро зна рад на кон тро ла, и стал на 
прет ња от ка зи ма у иона ко пре бу ки ра ном др жав ном апа ра ту. За ра-
де на став ни ка, ле ка ра, чи нов ни ка у др жав ној слу жби, иако су ре-
ал но ве ће не го у вре ме ста рог ре жи ма, ни да нас не за до во ља ва ју 
ста ту сне по тре бе сред њег ста ле жа, ко ји за уло же не ин те лек ту ал не 
услу ге зах те ва и ми ни мум пра ва на жи вот не и рад не усло ве, од мор 
и за ба ву.

Се о ски слој ста нов ни штва ни је пре тр пео оче ки ва не про ме не. 
И да ље је ве ћин ски део се љач ког сло ја за сно ван са сит ном по се-
ду, без ја сне стра те ги је при вре ђи ва ња, и са сред стви ма ко ја је два 
34)  S. An to nić: “Dru štve na osno va i sa da šnji po ku šaj mo der ni za ci je”, Društvenatransformacija

istrategijedruštvenihgrupa–svakodnevnicaSrbijenapočetkutrećegmilenijuma, str.33.
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да су до вољ на за пу ко пре жи вља ва ње.35) И ов де слој си ро ма шних 
ра сте, ма да умно го ме сла би јим тем пом у од но су на град ско ста-
нов ни штво.

Не за по сле ни, не ква ли фи ко ва ни пен зи о не ри и део не ква ли фи-
ко ва них рад ни ка и са мо хра них мај ки оста ју нај у гро же ни је ка те-
го ри је ста нов ни штва. Њи хо ва дру штве на по кре тљи вост иона ко је 
сла ба. Њи ма се опа сно при бли жа ва и кор пус ква ли фи ко вих рад-
ни ка и слу жбе ни ка ко ји ће у да љим “струк тур ним ре фор ма ма си-
сте ма” оста ти без по сла. Ка да је реч о по кре тљи во сти дру штве них 
сло је ва он да же ља за лич ном ини ци ја ти вом и по слов ним са мо ор га-
ни зо ва њем ра сте  са мо код мла де по пу ла ци је ко ја је већ за по сле на 
у при ват ном сек то ру.36) Нај по кре тљи ви ја и нај о тво ре ни ја со ци јал-
на гру па ци ја су бив ши ру ко во ди о ци, што се мо же об ја сни ти ви со-
ко спе ци ја ли зо ва ним упра вљач ким зна њи ма ко ја дру ги дру штве ни 
сло је ви не по се ду ју, али и чи ње ни цом да су у про це си ма при ва ти-
за ци је упра во ова ли ца до би ла мо гућ ност да део дру штве не имо-
ви не на раз ли чи те на чи не оту ђе и пре тво ре у лич ни ка пи тал, и та ко 
от поч ну соп стве ни би знис. 

Та ко до ла зи мо до са зна ња да је не за до вољ ство оп ште. Ви ши 
дру штве ни слој је не за до во љан на чи ном за шти те сво га ка пи та ла 
и ко руп ци јом ко ја га умно го ме оме та у по сло ва њу. Сред њи слој је 
не за до во љан оче ки ва ним у од но су на ста тус на ко ји по ла же пра во. 
Ко нач но, нај ни жи сло је ви ста нов ни штва не за до вољ ни су са мом 
чи ње ни цом да они и њи хо ве по ро ди це је два пре жи вља ва ју. Ис тра-
жи ва ња јав ног мње ња су по ка за ла да је чак 74% ста нов ни ка Ср би је 
не за до вољ но сво јим со ци јал ним по ло жа јем, а за пре ко по ло ви ну 
је со ци јал ни по ло жај не из др жив. Уз то 57% др жи да Ср би ја иде 
у по гре шном сме ру, а чак 40% из ра жа ва спрем ност да жи ви пре у 
дру штву јед на ко си ро ма шних, не го у оном у ко ме пре о вла да ва не-

35)  S. Cve jić: “Struk tur ni efek ti si ro ma štva u Sr bi ji”, Društvoupreviranju–sociloškestudije
nekihaspekatadruštvenetransformacijeuSrbiji: 21-32, In sti tut za so ci o lo ška is tra ži va nja 
Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, Be o grad, 2006, str.29: “Sto pe si ro ma štva i ri zi ka od si ro-
ma štva kod po ljo pri vred ni ka su ni ži ne go što bi se mo glo oče ki va ti. Po da ci iz ovog is tra ži va-
nja po ka zu ju da su si ro ma štvu i ri zi ku od si ro ma štva znat no vi še (sko ro 7 pu ta vi še!) iz lo že ni 
po ljo pri vred ni ci sa ma lim i sla bo opre mlje nim po se dom.”

36)  “Evi dent no je, i u ovom slu ča ju, da naj vi še sprem no sti za sa mo za po šlja va nje i osni va nje 
fir mi, što zna či i naj vi še sprem no sti da sno se lič nu od go vor nost za vla sti tu eg zi sten ci ju, po-
ka zu ju za po sle ni u no vo for mi ra nim pri vat nim fir ma ma.” (S. Bol čić: “Post-so ci ja li stič ka tran-
for ma ci ja i no ve rad ne or jen ta ci je - Sr bi ja 1990 – 2003. go di ne”, Društvenatransformacijai
strategijedruštvenihgrupa–svakodnevnicaSrbijenapočetkutrećegmilenijuma: 111-150, 
In sti tut za so ci o lo ška is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, Be o grad, 2004, str.132) 

“Naj mla đa ge ne ra ci ja po ka zu je vi še sprem no sti od dru gih ge ne ra ci ja da se sa mo za po šlja va i da 
osni va vla sti te fir me,..” (Ibi dem, str.137)
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у ме ре но бо гат ство не јед на ких, јер др жи да се си ро ма штво лак ше 
тр пи ако сви не ма ју, не го ако не ки има ју пу но, а дру ги ма ње.37)

5.ПРЕДЛОГМЕРА

Пред лог ме ра под ра зу ме вао би оп ште дру штве ни и ан га жман 
на по љу све о бу хват не со ци јал не по ли ти ке.

У пр вом, оп ште дру штве ном слу ча ју он би под ра зу ме вао ве-
ћи ан га жман по ли тич ких фак то ра у отва ра њу но вих рад них ме ста. 
Ова ме ра би по ред ди рект них стра них ин ве сти ци ја мо ра ла да под-
ра зу ме ва и ве ли ке до ма ће, ин фра струк тур не по сло ве у гра ђе ви нар-
ству, енер ге ти ци, по љо при вре ди. Ја ча ње прав не др жа ве и ис ко ре-
њи ва ње кри ми на ла и ис кре ни об ра чун са ко руп ци јом. Спре ча ва ње 
при вред них мо но по ла. Рас кид спре ге по ли ти ке, при вре де и кри ми-
на ла. Ја ча ње на уч них и при вред них ре сур са на фор ми ра њу ду го-
роч них стра те ги ја раз во ја у по је ди ним сек то ри ма при вре де. План-
ско упо шља ва ње мла дих у стра те шке сек то ре. Обра зо ва ње бан ке 
ка дро ва.

У до ме ну со ци јал не по ли ти ке: оја ча ти по ро ди цу као те мељ 
дру штва без ко је не ма ре про дук ци је, по ја ча ти бри гу пре ма по слов-
но не спо соб ним ли ци ма, за шти ти ти нај у гро же ни је сло је ве ста-
нов ни штва, од ре ди ти ег зи стен ци јал ни ми ни му ма ис под ко га ни-
ти је дан др жа вља нин Ре пу бли ке не би смео да жи ви, ак ти ви ра ти 
уче шће др жа ве у ре ша ва њу про бле ма не за по сле них, ква ли тет ни јег 
си сте ма здрав стве не за шти те и ква ли тет ни јег ни воа обра зов них 
услу га.

Резиме
Со ци о ло ги ја као на у ка о дру штву од са мих по че та ка је би-

ла и на у ка дру штве не кри зе. Кри тич ка те о ри ја је апо стро фи ра ла 
кри тич ки при ступ као на чин да се утвр де ано ма ли је у дру штву. 
Ка сни је, си стем ска те о ри ја (у ли ку по зи ти ви зма, ор га ни ци зма и 
функ ци о на ли зма) на сто ја ла је да те жи ште са кри тич ког пре се ли 
у ко рек тив но, и да од со ци о ло ги је на пра ви на у ку ко ја ће ре ша ва ти 
дру штве не су ко бе и про тив реч но сти у јед ном дру штву. На тра гу 
ових раз ми шља ња аутор нас уво ди у по дроб ну ана ли зу ано мич них 
ста ња у срп ском и ср би јан ском дру штву у по след њих два де сет го-
ди на. Ра то ви, ме ђу на род на тр го вин ска бло ка да, ин фла ци ја, и сва-

37)  S. An to nić: “Dru štve na osno va i sa da šnji po ku šaj mo der ni za ci je”, Društvenatransformacija
istrategijedruštvenihgrupa–svakodnevnicaSrbijenapočetkutrećegmilenijuma: 19-37, 
In sti tut za so ci o lo ška is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, Be o grad, 2004, str.35. и 
36.
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ко ја ки ви до ви санк ци ја, оста ви ли су трај не по сле ди це на струк ту ру 
дру штва ко је је до жи ве ло “пре ки ну ту тран зи ци ју”. По сле ди ца ове 
сли ке мо же се по сма тра ти у два пе ри о да. Је дан је пе ри од санк ци ја 
у ко ме је до шло до зна чај них дру штве них не јед на ко сти, у ко ме се 
из дво јио ви ши слој ста нов ни штва у чвр сту спре гу са ауто ри тар-
ним ре жи мом, и слој љу ди на мар ги на ма жи во та ко ји су осу ђе ни на 
пре жи вља ва ње (гра ђан ски слој слу жбе ни ка и рад ни ка, се ља штво, 
пен зи о не ри, не за по сле ни, мар ги нал не дру штве не гру пе). На кон 
про ме не ре жи ма, ис цр пље но дру штво, до че ка ли су но ви стре сни 
мо мен ти, у ли ку раз ли чи тих “шок те ра пи ја”: при ва ти за ци о ни фун-
да мен та ли зам, за ду жи ва ње, сма њи ва ње рад нич ких и син ди кал них 
пра ва, ано мич на по де ла ра да и по де ла ра да за сно ва на на при ну ди. 
У та квој сли ци дру штва не ста ла је и сва ка по ми сао на со ли да ри-
зам, а так ми чар ски дух и ис кљу чи ви ин ди ви ду а ли зам по ста ли су 
те мељ не вред но сти дру штва. Све је ово ути ца ло да до ђе ко ко нач-
ног дру штве ног ра сло ја ва ња у ко ме су гу бит ни ци сви, чак и ви ши 
сред њи слој. У тој не рав но прав ној бор би вр ло ма ли круг љу ди по-
ста је ствар ни вла сник све га у зе мљи, и пра ва је коп ча ста бил но сти 
по рет ка, ко ји је стал но на клац ка ли ци из ме ђу ма са обес пра вље них 
не за дов љни ка и: по ли тич ких из вр ши ла ца, тај кун ских оли гар ха и 
ме ђу на род них про јек та на та но вог без бед но сног си сте ма у овом де-
лу све та. Аутор у овом ра ду пред ла же сплет ме ра ко је би мо гле да 
са ни ра ју не ке од по сле ди ца ова квог ста ња. 
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ДЕМОКРАТИЈАИМЕЂУНАЦИОНАЛНИ
ОДНОСИУРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ1)

-некиодпроблема-
Сажетак

Циљрадаједасејасноодреденекиодпроблемакоји
пратедемократскиразвојземље,каонужнепотребе
зацелокупностановништвокоје је мултинационал
ног састава..Истиодражаванедвосмисленупотре
бу,адокојеседошлоприменомновијеоптикеистра
живањаи сагледавањаполитике имеђунационалних
односа у Републици Србији. Ако се политика некада
дефинисалакаомудроступрављањаљудимаиства
римаусврхуостваривањанајвишихвредности,данас
сеонаможедефинисатикаоборбадруштвенихгрупа
ипојединаца,владајућихпартија,асвечешћеинацио
налнихмањиназаосвајање,очувањеиповећањемоћи,
властии користикоје иду узто.Упркоснастојања
и потребе да се наша земља развија као демократ
сказемља,ањеностановништвомаксималноуживау
благодетимадемократије,мираимогућностиразвоја
свихнацијаподједнакимусловима,свечешћесеуоча
ва истицање појединачне националне проблематике.
Чињеницаједасе,каоиумногимдругимдржавама
насталимраспадомСФРЈ,алиидржаваманасталим
нефункционисањем концепта социјалистичког уређе
њадржава,иуСрбијидемократијаучијерњеноста
новништвонемаискустваса савременимдемократ
скимоблицимамишљења,одлучивањаиверовања.Све

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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овонајчешћерезултираремећењеммађунационалних
односаибезбедностидржаве.
Кључне речи: демократија, Република Србија, наци
оналне мањине, међунационални односи, политика,
безбедност

УВОД

Nа ци о нал не др жа ве на ста ле на ру ше ви на ма ко му ни стич ких 
иде о ло ги ја и по ре да ка, ка ква је и Ре пу бли ка Ср би ја, има ју 

шан су за из град њу на де мо крат ским осно ва ма и мо де ран по ли тич-
ки, при вред ни и со ци јал ни раз вој, са мо ако не ус тра ју на на че ли-
ма на ко ји ма су кон сти ту и са не – на ет но цен три зму и на ци о нал ном 
екс клу зи ви зму.

На гла ша ва ње на ци о нал ног, а на ро чи то ет нич ког иден ти фи ко-
ва ња и са мо по што ва ња – што је у су шти ни да нас од ли ка свих пост-
ко му ни стич ких др жа ва па та ко и Ре пу бли ке Ср би је, за не ма ру је ин-
ди ви ду ал но са мо по што ва ње, или га чак озна ча ва као не по жељ ну 
ди со нан ци ју.

У про те сту про тив „со ци ја ли стич ког ко лек ти ви зма“ са да шњи 
на ци о нал ни ко лек ти ви зми ру ше и оно ма ло ин ди ви ду а ли зма што 
је за ме та ло кли це на су вом тлу соц-ко лек ти ви зма.

За Ре пу бли ку Ср би ју се мо же ка за ти да је сег мен ти ра на др-
жа ва и дру штво. Она је сег мен ти ра на по раз ли чи тим обе леж ји ма: 
ет нич ким, вер ским, ре ги о нал ним, кул тур но-исто риј ским итд. Ме-
ђу тим, струк ту ри са ње Ср би је као др жа ве не ува жа ва овај фак тич-
ки плу ра ли тет. Кри во про ту ма чен (да ли на мер но), др жав ни раз лог 
спре ча ва Ре пу бли ку Ср би ју да се по ли тич ки  (др жав но) кон сти ту-
и ше плу ра ли стич ки, али на мо де ран на чин. Бу ду ћи да по ли тич ка 
ар ти ку ла ци ја не ува жа ва, тач ни је ре че но пре на гла ша ва пи та ње на-
ци о нал ног и то оног ма њин ског де ла на ци о нал ног у др жа ви, те шко 
је го во ри ти о де мо кра ти ји. По го то во о са вре ме ној плу ра ли стич кој 
де мо кра ти ји ко ја се те ме љи на по ли тич ком су бјек ти ви те ту раз ли-
чи тих сег ме на та (гру па, ор га ни за ци ја, ет нич ких за јед ни ца итд.).

Та ко нпр. због ко му ни стич ке ин во лу ци је у Ре пу бли ци Ср би-
ји, али и у мно гим дру гим пост ко му ни стич ким дру штви ма и ра-
ди мањ ка во сти де мо крат ске тра ди ци је, не по сто ји ни ре ле вант на 
по ли тич ка свест, ни истин ска ди фе рен ци ја ци ја ауто ном них сфе ра 
дру штве ног жи во та. У та квим усло ви ма не по сто ји ни те мељ на 
ди хо то ми ја гра ђан ско дру штво – по ли тич ка др жа ва. На про тив, на 
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де лу је, ова ко или она ко, иде о ло шки мо ти ви са но по ли тич ко про из-
во ђе ње је дин ства, пре кла сног, са да на ци о нал ног.

Чи ње ни це ука зу ју да ко му ни стич ки и на ци о на ли стич ки ко-
лек ти ви зам оства ру ју ин те ре сант ну сим би о зу у го то во свим пост-
ко му ни стич ким дру штви ма па та ко и у Ре пу бли ци Ср би ји, не на 
ко рист не го на ште ту де мо кра ти је, на жа лост. С ве ћим или ма њим 
раз ли ка ма, усло вље ним ет но-кул тур ним, дру штве но-исто риј ским 
и дру гим спе ци фич но сти ма, сва су пост ко му ни стич ка дру штва ус-
по ста ви ла син те зу из ме ђу иде о ло шки пре о бу че них ко му ни ста и 
на ци о на ли ста. Та ко ком по но ва не упра вљач ке струк ту ре не ће мо-
ћи ста би ли зо ва ти, од но сно и убу ду ће ће та ко ђе пред ста вља ти фак-
тор де ста би ли за ци је по ли тич ког по рет ка, и чи ни ће „брак на крат ке 
ста зе“.

Не ка вр ста ком про ми са ко ју на ла зи мо у тој струк ту ри ни је 
ком про мис за ствар ну де мо кра ти ју већ ком про мис за власт и по је-
ди не ет нич ке ма њи не, а са свим си гур но про тив де мо кра ти је. У том 
сми слу мо же се ка за ти да „по сто ји ве ли ки рас ко рак из ме ђу зна ча ја 
ма њин ског пи та ња , с јед не и до са да шњих по ли тич ких ре ше ња, с 
дру ге стра не“.2)

ДЕМОКРАТИЈА,МЕЂУНАЦИОНАЛНИОДНОСИ
ИБЕЗБЕДНОСТУСРБИЈИ

Ме ђу нај ве ће пре пре ке де мо крат ском уре ђе њу Ре пу бли ке Ср-
би је, али и дру гих пост ко му ни стич ких дру шта ва осим из о ста ло сти 
де мо крат ске тра ди ци је, упра во је (ет но)на ци о нал ни ко лек ти ви зам. 
Овај је ко лек ти ви зам пре у зео го тов мо дел ко му ни стич ког (кла сног) 
ко лек ти ви зма, ко ји је по је дин ца ли шио сло бо де и по ли тич кког су-
бјек ти ви те та. Сва ки си стем ко ји не до зво ља ва по је дин цу да сло-
бод но сле ди сво је ин те ре се и сво је ци ље ве, прет по ста вља ју ћи му 
не ке ви ше ин те ре се, нај че шће на ци о нал не, кла сне и др.) је сте не-
де мо крат ски. Без те еле мен тар не ли бе рал не прет по став ке, као што 
смо по ку ша ли на гла си ти, не ма де мо кра ти је.

За го вор де мо кра ти је не зна чи иде а ли за ци ју на ро да. На род 
је увек да та и за да та ка те го ри ја. Де мо кра ти ја тре ба на ро ду упра-
во за то што је та кав ка кав је:по да нич ки, ко ле бљив, нео д го во ран, 
под ло жан ма ни пу ла ци ја ма, пре вр тљив, бру та лан. Де мо кра ти ја је 
на чин да се та кав на род (пук, го ми ла, ма са) пре о бра жа ва у по ли-
2)  Ра ду шки Н.: На ци о нал не ма њи не у ет нич ком мо за и ку Бал ка на, По ли тич ка ре ви ја бр. 

3, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008. стр. 919
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тич ки осве штен де мос. Не ма де мо кра ти је без на ро да, али не ма ни 
на ро да без де мо кра ти је. Тре ба те жи ти нај бо љем мо гу ћем дру штву 
у нај бо љој мо гу ћој др жа ви, а то је де мо крат ски уре ђе на др жа ва. То 
је она др жа ва ко ја ми ни ма ли зу је при ну ду, а мак си ма ли зу је са гла-
сност у да тим дру штве но-исто риј ским усло ви ма.

Кре а то ри др жав не по ли ти ке обич но не пре пу шта ју  слу ча ју 
са став сво јих ор га на при ну де. По де ли ли су ста нов ни штво по ет-
нич ком на че лу и ко ри сте то на че ло при из бо ру со ци јал них осно-
ви ца за ре гру та ци ју у раз ли чи тим вр ста ма су ко ба. Др жа ва је, чи ни 
се, про из вод да ле ко све сни јег пла ни ра ња не го што ми сле мно ги 
по сма тра чи.

Од нос из ме ђу ет нич ких (на ци о нал них) ма њи на и Ре пу бли ке 
Ср би је је ви ше стран и ве о ма ди на ми чан. Ет нич ка иден ти фи ка ци ја 
мо же об ли ко ва ти др жа ву, ме ђу тим др жа ва мно го че шће  не го што 
се ми сли мо же об ли ко ва ти и објек тив но го во ре ћи об ли ку је ет нич ке 
иден ти те те  и ме ђу ет нич ке од но се. 

Дру гим ре чи ма, ет ни ци тет је по ли тич ке при ро де не са мо по 
то ме што слу жи као осно ва за мо би ли за ци ју ин те ре сних гру па не-
го и по то ме што пред ста вља пре суд ни фак тор у ства ра њу, раз во ју 
и одр жа ва њу нај моћ ни јег по ли тич ког апа ра та – др жа ве.

Мно гим по сма тра чи ма по ста ло је ја сно да из град ња др жа ве 
и из град ња на ци је ни су та ко не раз мр си во ис пре пле те не  ка ко су 
то прет по ста вља ли те о ре ти ча ри мо дер ни за ци је. Из град ња на ци је 
и из град ња Ре пу бли ке Ср би је су не са мо два са свим одво је на исто-
риј ска про це са, не го је из град ња др жа ве у мно го ме за се ни ла из-
град њу на ци је. Цен тра ли за ци ја мо ћи, ја ча ње би ро кра ти је, из град-
ња вој ске и по ли ци је и ми ли та ри за ци ја мно гих по ли тич ких пи та ња 
ука зу је на над моћ др жа ве над на ци јом. Трен до ве усме ре но сти на 
др жа ву по др жа ва ју две по ја ве: све ве ћи не у спех сре ди шњих тво ра-
ца по ли ти ке у из град њи на ци је и ре ак ци ја на по ку ша је упли та ња 
стра них си ла.

Из град ња на ци је је на ро чи то дво сми сле но пи та ње за ели ту ка-
да по кре ће мо би ли за циј ске сна ге ко је по др жа ва ју про ти вље ње вла-
да ју ћим по ре ци ма.

Мно ги од тих по ре да ка ја ча ју на ци ју са мо уко ли ко ве ру ју да 
с вр ха мо гу успе шно кон тро ли са ти на род не мо би ли за ци је ка ко би 
учвр сти ли соп стве ни сре ди шњи по ло жај. Ка ко по ста је очи глед но 
да ја ча ње на ци је са др жи ри зи ке за цен трал ну власт, та кве ре жим-
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ске ели те на сто је или ка на ли са ти на род ну мо би ли за ци ју у др жав но 
усме ре не то ко ве или де мо би ли са ти обич не гра ђа не. У оба слу ча ја 
угро же ни по ре ци на сто је оја ча ти др жав не ин сти ту ци је и та ко се 
окре ћу из град њи др жа ве.

Исто вре ме но су и ино стра на упли та ња пот по мо гла ја вља ње 
над моћ но сти др жа ве над на ци јом. Ино стра на су упли та ња, пу тем 
ме ђу вла ди них про гра ма по мо ћи и ра зних дру гих на чи на, об ли ка, 
вр ста и пу те ва по мо ћи по ја ча ла уло гу би ро крат ских, али и дру-
гих др жав них ин сти ту ци ја др жа ве при ма о ца. Упра во су оне, а не 
стран ке  или вла де, глав ни ка на ли при ма ња та квих ино стра них по-
мо ћи и ула га ња. По ли тич ка се ели та на сто ји слу жи ти та квим ино-
стра ним упли та њем ка ко би на до ме сти ла не ка да обе ћа ва ју ћи на-
род ни ак ти ви зам.

Др жа ве се раз ли ку ју од дру гих об ли ка по ли тич ких ор га ни-
за ци ја што има ју мо но пол на моћ при ну де. Др жа ве не мо гу би ти 
трај не  и де ло твор не ако њи хо ва екс пан зи ја и ауто ри тет за ви се ис-
кљу чи во од при си ле. 

Ме ђу тим, чи ње ни ца је да сва ка ели та ко ја ства ра др жа ву прет-
по ста вља да има на рас по ла га њу мо гућ ност при ну де и при ну да се 
за и ста и упо тре бља ва да ле ко че шће не го што се обич но при зна је у 
ства ра њу ве ћи не др жав них си сте ма. 

Ме ђу тим, сва ка ели та ко ја ства ра др жа ву прет по ста вља да има 
на рас по ла га њу мо гућ ност при ну де и при ну ду за и ста и ко ри сти да-
ле ко че шће не го што се обич но при зна је при ли ком ства ра ња ве ћи-
не др жав них си сте ма.

Иако се за на ше ана ли тич ке спо соб но сти чи ни до дат ни на пор, 
али чи ни се нај ре ал ни ји при ступ схва та ња про це са и на чи на ја ча-
ња др жа ве је сте раз ма тра ње од но са из ме ђу раз ли чи тих др жав них 
ор га на (пра во су ђе, вој ска, по ли ци ја, по лу др жав не кор по ра ци је, 
би ро кра ти ја итд.), с јед не стра не и од но са др жа ве и ет но-кла сне 
дру штве не стра ти фи ка ци је, с дру ге стра не. Ет ни ци тет мо же за др-
жав не ре жи ме би ти ве о ма ко ри сно по ли тич ко сред ство. Уоби ча је-
на из ре ка ка же да су ет нич ке (ма њин ске) при пад но сти у нај бо љем 
слу ча ју смет ња, а у нај го рем прет ња са вре ме ним вла да ма. Ет нич ка 
иден ти фи ка ци ја ста нов ни штва за ели ту сва ка ко пред ста вља про-
блем, но по ка за ла се ко ри сним др жав ним ору ђем ко јим се вла сто-
др шци ве што слу же у свр хе из град ње по ли тич ке пар ти је, мо би-
ли за ци је ста нов ни штва, су зби ја ња опо зи ци је и рас по де ле пра ва и 
на гра да.
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Пра ви сми сао раз во ја по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји је спо соб-
ност по сто је ћих по ли тич ких ин сти ту ци ја и про це са да пред ви де и 
про на ла зе ре ле вант на ре ше ња за јав не про бле ме ко ји се стал но ме-
ња ју. У том кон тек сту ва жну уло гу има ју по ли тич ке ор га ни за ци је, 
а при че му „уну тра шња свест по ли тич ке ор га ни за ци је пред ста вља 
спо соб ност бр зе про це не ње не ком пе тен ци је и укуп них вла сти тих 
ве шти на“.3) 

Ре пу бли ка Ср би ја је мул ти на ци о нал на зе мља. Ње ном кон сти-
ту и са њу прет хо дио је ме ђу на ци о нал ни су коб. На ње га су ути ца ли 
кла са, кул ту ра, ин сти ту ци о нал не струк ту ре  као и спољ ни (чи ни се 
и нај ви ше) чи ни о ци.  Ме ђу на ци о нал на не при ја тељ ства из ра сла су 
из спо ја не по ве ре ња ме ђу кул ту ра ма и раз ли ка ма мо ћи. Та ко ђе су 
про из вод зло у по тре бе си ле и ко ли ко год чуд но зву ча ло, не до стат-
ка си ле. Зло у по тре ба во ди не пра вед ној рас по де ли др жав не мо ћи 
и јав них слу жби. Не до ста так во ди еска ла ци ји  си ле без ствар ног 
по ве ћа ња осе ћа ја си гур но сти обич них гра ђа на. И зло у по тре ба и 
не до ста так мо ћи про из и ла зе из чи ње ни це да што се др жав на ели-
та при мар но по све ћу је одр жа ва њу др жав ног по рет ка. За не ма ри ти 
уло гу си ле у об ли ко ва њу ме ђу на ци о нал них од но са у др жа ви зна чи 
ства ра ти по гре шну те о ри ју и не ре ал ну по ли ти ку. По ли ци ја и вој-
ска и њи хо ви ме ђу соб ни од но си ни су са мо део ре ак ци је на на ци о-
нал ну по ла ри за ци ју, нео мо гу по ста ти део ње ног узро ка.

По ли ци ја, вој ска, пра во су ђе че сто мо гу да по гор ша ва ју уме сто 
да раз ре ша ва ју су ко бе у мул ти на ци о нал ним дру штви ма као што је 
Ре пу бли ка Ср би ја. Др жав ни ре жи ми, пре ци зни је по ли тич ка ели та 
на вла сти ко ја се не осе ћа си гур но ра ди на ци о нал не ра зно ли ко сти 
сво јих би ра ча че сто ор га ни зу је си стем без бед но сти др жа ве по де-
ша ва њем на ци о нал не струк ту ре сво јих ор га на при ну де итд. та ко да 
се ме ђу на ци о нал но не по ве ре ње  пре тва ра у уда ља ва ње  сла би јих 
за јед ни ца од са мог по ли тич ког си сте ма. Исто вре ме но та ква по ли-
ти ка ре гру та ци је и уна пре ђе ња  че сто да је „фа во ри зо ва ним“ при-
пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на (оне то схва та ју та ко) уве ре ње да 
је др жа ва њи хо ва при ват на  без бед но сна слу жба и због то га се од-
у пи ру сва ком зах те ву сла би јих гру па за ве ћим уде лом у по ли ци ји, 
вој сци, пра во су ђу итд. По ве ћа ње и ми ли та ри за ци ја по ли ци је на-
гла си ли су ње ну ва жност за ме ђу на ци нал не од но се. Ве ли ки део тог 
3)  Су бо тић Дра ган: Упра вља ње зна њем у по ли ти ци – је ли мо гућ know led ge ma na ga ment 

у по ли ти ци?, По ли тич ка ре ви ја бр. 4, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2008 стр. 
1327 



стр:4156.

- 47 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

по ве ћа ња и ми ли та ри за ци је био је омо гу ћен про да јом и да ро ви ма 
стра них мен то ра.

За раз ре ше ње ме ђу на ци о нал них су ко ба нео п ход но је да се по-
ли ци ја и вој ска стал но пре и спи та ју не као не у трал ни ин стру мен ти 
за ре ша ва ње про бле ма не го као мо гу ћи узро ци тих про бле ма. Ни су 
све ме ђу на ци о нал не не рав но те же у др жав ним су бјек ти ма без бед-
но сти ре зул тат на мер них по ли тич ких пла но ва, али је си гур но да 
ве ћи на је сте.

У раз ма тра њу без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је нео п ход но је 
узе ти у об зир на ро чи то: ути цај ме ђу на ци о нал ног са ста ва свих су-
бје ка та без бед но сти; сам ути цај по ли ци је и вој ске, пре све га, на 
ре ша ва ње од ре ђе них про бле ма; стра те ги ју без бед но сти итд.

За сва ко трај но ре ше ње ме ђу на ци нал не про бле ма ти ке у Ре пу-
бли ци Ср би ји нео п ход на је те мељ на про ме на у рас по де ли по ли-
тич ке мо ћи и ути ца ја у дру штву, и као део те про ме не, при ла го ђа-
ва ње су бје ка та без бед но сти по пи та њу на ци о нал не при пад но сти. 
Ово је на ро чи то са да по треб но на Ко со ву и Ме то хи ји, Сан џа ку, 
Вој во ди ни. Раз ре ше ње ме ђу на ци о нал ног су ко ба не ће би ти трај но 
ако оства ре на без бед ност бу де са мо без бед ност др жа ве, а не и без-
бед ност сва ке за јед ни це у њој.

Де мо кра ти ја је увек у свим сво јим аспек ти ма, кон цеп ту ал ном, 
мо рал ном и ем пи риј ском ком про мис. Сви се ти аспек ти мо гу са-
гле да ти у ком про ми су из ме ђу зах те ва да се ни с јед ном осо бом не 
мо же вла да ти ни ти јој на ме та ти пра ви ла по на ша ња без ње ног при-
стан ка и им пе ра ти ва по што ва ња оп штег кон сен зу са. На ни воу ем-
пи ри је  тај се ком про мис ма ни фе сту је у од но су ве ћи не и ма њи не. 
Иде ја и мо дел ко ји се нај ви ше при бли жа ва де мо крат ском иде ал-
ти пу сва ка ко је вла да ви на ве ћи не. Прин цип ве ћин ске де мо кра ти је 
је нај бо љи под прет по став ком да се ап со ли ти зу је  и не зло у по тре-
бља ва. 

Нај по у зда ни ји тест за ис пи ти ва ње  оства ре ног сте пе на сло бо-
де и де мо кра ти је у не кој др жа ви ни је у вла да ви ни ве ћи не већ у то-
ме ко ли ко без бед но сти, си гур но сти и сло бо де ужи ва ма њи на.

Де мо кра ти ја су штин ски не пред ста вља ни хар мо ни ју ни га-
ран ци ју оп штег скла да. Она је не сум њи во нај при ме ре ни ји об лик 
уре ђи ва ња од но са у за јед ни ци, у ко ји ма ће не јед на ки би ти ма ње 
не јед на ки, не сло бод ни ма ње не сло бод ни, а не моћ ни ма ње не моћ-
ни не го у би ло ком дру гом по рет ку.
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ДЕМОКРАТИЈАИПРОБЛЕМАТИКА

Је дан од основ них про бле ма де мо кра ти је у Ре пу бли ци Ср би ји 
је ка ко фак тич ки плу ра ли зам пре ве сти на по ли тич ки де мо крат ски 
плу ра ли зам, ка ко објек тив ну раз ли чи тост и кон фликт ност ин те ре-
са ре ша ва ти по до го во ре ним пра ви ли ма игре, а не на си љем и ре-
пре си јом.

Сва ка ко да то ни је ла ко из ви ше раз ло га, а на ро чи то због осе-
тљи во сти ме ђу на ци о нал ног пи та ња, од но сно про бле ма ти ке.

Чи ње ни ца је да де мо кра ти ја, за раз ли ку од то та ли тар них ре жи-
ма, не скри ва и не ели ми ни ше раз ли ке, не су гла си це и кон флик те, а 
по го то во то не чи ни под при ти ском. Де мо кра ти ја је и на ви ка ва ње 
на „за јед нич ки жи вот“ с раз ли ка ма, не су гла си ца ма па чак и су ко-
би ма. У де мо крат ском про це су и де мо крат ском по рет ку кон флик ти 
су ле ги тим ни и са свим при род ни. 

Де мо кра ти ја се и по зна је по то ме ка ко се од но си пре ма кон-
флик ти ма и ка ко њи ма упра вља. Трај ни је и мо жда нај ва жни ји про-
блем де мо кра ти је у сле де ћем: 

ка ко стал но раз ви ја ти и са чу ва ти све вр ли не и пред но сти пред-
став нич ке де мо кра ти је и ве ћин ског на че ла од лу чи ва ња, а на ро чи то 
се оси гу ра ти од „ти ра ни је ве ћи не“, ко ја по пут сва ке дру ге ти ра ни-
је, мо же угро зи ти са му де мо кра ти ју и вред но сти ко је она шти ти и 
про мо ви ше.

На ци о нал ни прин цип др жав не и по ли тич ке кон сти ту ци је не 
мо же оси гу ра ти ни де мо крат ски по ре дак ни за шти ту на ци о нал них 
ма њи на.

На ци о нал ни прин цип кон сти ту и са ња це ли не по рет ка ну жно 
во ди у на ци о нал-то та ли та ри зам, јер из ме ђу оста лог, ин ди ви ду ал-
ност ко ја је те мељ на прет по став ка де мо кра ти је под ре ђу је ко лек-
тив ном, нај ве ћој на ци ји, а све дру ге на ци о нал не ма њи не ма ње – 
ви ше дис кри ми ни ше. Кри те ри јум и ме ра људ ских пра ва ни су иста 
та ква пра ва дру гих не го „ви ши“, на ци о нал ни ин те ре си.

У Ре пу бли ци Ср би ји као по сле ди ца про те клих де ша ва ња, 
агре си ја од стра не НА ТО-а на че лу са САД, от це пље ње Ко со ва и 
Ме то хи је, раз дру жи ва ње Цр не Го ре.... при су тан је од ре ђе ни сте пен 
ме ђу на ци о нал не не то ле ран ци је па и отво ре не мр жње ме ђу ста нов-
ни штвом раз ли чи тих на ци о нал но сти. Ова мр жња као и у дру гим 
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слу ча је ви ма ши ром све та је огра ни ча ва ју ћи фак тор за раз вој де мо-
кра ти је.  Мр жња пре ма дру гој на ци ји мо же хо мо ге ни зо ва ти јед ну 
на ци ју, али га она  исто вре ме но дво стру ко хен ди ке пи ра за де мо-
крат ске про це се.

Ре пу бли ка Ср би ја као зе мља у тран зи ци ји на и ла зи ла је и још 
увек на и ла зи на раз ли чи те про бле ме по пи та њу ме ђу на ци о нал них 
од но са. Не сум њи во је да јој је ви ше не го ика да до са да по треб-
на де мо кра ти ја ко ја га ран ту је, пре све га, мир. По треб на јој је де-
мо кра ти ја ко ја гра ђа ни ма да је пра во да до но се или ме ња ју суд о 
ква ли те ту тих од но са, де мо кра ти ју ко ја зна чи вла да ви ну јав но сти 
ко ја (јав но) про су ђу је, де мо кра ти ја у ко јој не ће вла да ти „лич но-
сти“, већ за ко ни, де мо кра ти ја у ко јој се би ра чи мо ра ју осло бо ди ти 
ти ра ни је пар тиј ске ор га ни за ци је, а на род и на ци о нал на при вре да 
јар ма вла да ви не нов ца и мо но по ла и сл.

Де мо кра ти ја из ме ђу оста ло га зна чи и јед на кост гра ђа на да 
сло бод но го во ре и јед на кост пред за ко ном. Та све та по вла сти ца је 
то ли ко ути цај на (пре суд на) за сло бод ну вла да ви ну да си гур ност 
вла сни штва и сло бо да го во ра увек иду за јед но, а у оним не срећ ним 
зе мља ма где чо век нпр. не мо же соп стве ни је зик на зва ти сво јим 
(на ме ће му се не ки но во ком по но ва ни из вор ни), те шко да сво јим 
мо же на зва ти би ло шта дру го.

За раз ли ку од свих об ли ка вла да ви не, де мо кра ти ја укљу чу је 
про це ду ре за до но ше ње ко лек тив них од лу ка на на чин ко ји оси гу-
ра ва нај пот пу ни је и ква ли та тив но нај бо ље уче шће за ин те ре со ва-
них стра на.

Ми ни мал ни зах те ви де мо крат ских про це са су:“јед на ко и све-
оп ште пра во гла са за од ра сле гра ђа не, вла да ви не ве ћи не и за јам че-
на пра ва ма њи на, ко ја пред ви ђа ју да ко лек тив не од лу ке мо ра ју до-
би ти одо бре ње ве ли ког бро ја оних ко ји има ју пра во да их до но се, 
вла да ви на пра ва, ко нач но , устав не га ран ци је за сло бо ду удру жи-
ва ња и из ра жа ва ња, као и дру ге сло бо де ко је обез бе ђу ју да ће љу ди 
од ко јих се оче ку је да од лу че, или да иза бе ру оне ко ји од лу чу ју, 
мо ћи да би ра ју из ме ђу истин ских ал тер на ти ва“.4)

У Ре пу бли ци Ср би ји на де мо кра ти ју на ср ћу раз не не де мо крат-
ске тен ден ци је као што су сла бље ње ути ца ја за ко но дав них те ла, 
ја ча ње др жав них цен зу ра.... а не мо же се пре не брег ну ти ни не га-
ти ван ути цај свет ске еко ном ске кри зе. Осим то га у Ср би ји „имиџ у 
по ли ти ци је по стао ва жан, че сто ва жни ји и од оно га што по кри ва. 
4)  Џон Кин: Ме ди ји и де мо кра ти ја, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1995, стр. 124
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При вла чан или не при вла чан , ни је све јед но. По ли тич ки ак те ри на-
сто је на до бром ими џу ко ји их чи ни при хва тљи вим и опе ра тив-
ним“.5) 

За раз ли ку од то та ли тар них по ре да ка, де мо кра ти ја не кри је и 
не ели ми ни ше раз ли ке и не су гла си це и кон флик те. На ро чи то то 
не чи ни под при си лом. Де мо кра ти ја је на ви ка ва ње на „за јед нич ки 
жи вот“ с раз ли ка ма, не су гла си ца ма и су ко би ма. У де мо крат ском 
про це су и де мо крат ском по рет ку кон флик ти су са свим ле ги тим ни 
и са свим при род ни.

Де мо кра ти ја се и пре по зна је по то ме ка ко се од но си пре ма 
кон флик ти ма и ка ко их ре ша ва и ка ко њи ма упра вља. По јам ин те-
ре са им пли ци ра кон фликт, па је у дру штву сло бод не игре ин те ре са, 
су коб са став ни и ле ги тим ни део те игре.

Пре ма кон цеп ци ји ли бе рал не де мо кра ти је ин те ре си се пу-
тем по ли тич ке вла да ви не на сто је кон тро ли са ти по де лом вла сти, 
по што ва њем људ ских пра ва и сло бо да и пра вом на опо зи ци ју. 
Прет по став ка све му су сло бод ни из бо ри. У да на шњем вре ме ну 
тран зи ци је по ли тич ког мо ни зма у по ли тич ки плу ра ли зам, ли бе-
рал но-де мо крат ске вред но сти по ста ју „по ли тич ка оса“ око ко је се 
обр ће го то во це ла пла не та. Те вред но сти су:

● Осло бо ђе ње при вре де од ту тор ства по ли ти ке
● Ства ра ње гра ђан ског дру штва
● Кон сти ту и са ње гра ђа ни на
● Прав на др жа ва и вла да ви на пра ва
● Си стем ска кон тро ла но си ла ца по ли тич ке вла сти
● Де цен тра ли за ци ја вла сти
● Пар ла мен та ри зам и по ли тич ки плу ра ли зам
● Де мо крат ски тип из бор ног си сте ма
● Ин сти ту ци о на ли зо ва на јав ност и сло бо да ин фор ми са ња и 

др.
Дру штве на пре ви ра ња у свет ским окви ри ма, али и де ша ва ња 

у Ре пу бли ци Ср би ји има ју све ве ћу „по тре бу за др жа вом“. Опа сно-
сти од но вог ета ти зма и то та ли та ри зма су при сут не, а зах тев за де-
мо кра ти јом и де мо крат ским по рет ком се по ста вља као им пе ра тив.  
5)  Кне же вић Ми лош: Без из глед ност европ ског ап со лу ти зма, По ли тич ка ре ви ја бр. 4, Ин-

сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008. стр. 1102
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НЕКИОДАКТУЕЛНИХПРОБЛЕМА

Ме ђу на ци о нал ни су ко би су објек тив но мо гу ћи на про сто ри ма 
свих мул ти на ци о нал них и мул ти ет нич ких  др жа ва, а у не ким др жа-
ва ма ови су ко би, исто риј ски по сма тра но, су трај ни. 

Ме ђу тим, и на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је без об зи ра на са-
да шње ста ње без бед но сти, ко је се оце њу је као ста бил но, по пи та-
њу ме ђу на ци о нал них од но са не би тре ба ло по ла зи ти од по ли тич ке 
оце не да ових су ко ба не мо же би ти и у бу ду ће. Онај ко жи ви на 
Бал ка ну зна да су и због ма њих про бле ма шип тар ске на ци о нал не 
ма њи не у Ср би ји, а да нас ром ске, ма ђар ске итд. др жа ва Ср би ја, 
од но сно СР Ју го сла ви ја, из ла га не стра хо ви том при ти ску и то еко-
ном ском, вој ном и по ли тич ком“.6) И евен ту ал ни бу ду ћи ме ђу на ци-
о нал ни су ко би би та ко ђе има ли обе леж је гра ђан ског ра та. Па три-
от ски, на ци о нал ни и дру ги вред но сни мо ти ви ни су до во љан раз лог 
за от по чи ња ње деј ста ва ако не по сто је ре ал ни усло ви и прог но зе 
да ће ис ход су ко ба би ти по зи ти ван. Због то га раз вој де мо кра ти је 
мо ра за у зи ма ти зна чај но ме сто и као пре вен ти ва ме ђу на ци о нал ним 
су ко би ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, тим пре што је по зна то 
да се по ли тич ки ка рак тер ра та од ре ђу је, пре све га, пре ма ис хо ду, 
од но сно пре ма свр си ра та (су ко ба). У том сми слу за ни мљи ве су 
ана ли зе око гра ђан ског ра та у СРЈ, од но сно на про сто ру Ко со ва и 
Ме то хи је, те шта су и да ли су Ал бан ци до би ли тим ра том. Та ко ђе, 
го то во да не ма ана ли зе ста ња де мо кра ти је на Ко со ву и Ме то хи ји у 
вре ме пре из би ја ња ору жа них су ко ба, а ко је би сва ка ко по слу жи ле 
као зна чај не ин фор ма ци је за пре ва зи ла же ње евен ту ал ног бу ду ћег 
на си ља на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Но, без об зи ра на не до ста так тих ин фор ма ци ја о ста њу де мо-
кра ти је мо же се не дво сми сле но за кљу чи ти да де мо кра ти је или ни-
је би ло или је у не ким сег мен ти ма би ло пре ви ше. Упам ћен ће та ко, 
на при мер, оста ти Устав ко јим су Ауто ном не по кра ји не би ле из јед-
на че не са Ре пу бли ка ма, што је у до број ме ри Ал бан це на Ко со ву и 
Ме то хи ји и под ста кло на от це пље ње.

Пре ма то ме, за не ма ри ва њем и пот це њи ва њем уло ге и зна ча ја 
де мо кра ти је на из ве стан на чин по ти снут је кри тич ки од нос пре ма 
ствар но сти гра ђан ског дру штва. Про те кли до га ђа ји су на увер љив 
6)  Ми ло ше вић Зо ран: О пра ви ма Ру ске на ци о нал не ма њи не у При бал тич ким др жа ва ма, 

Срп ска по ли тич ка ми сао бр. 1-2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005 стр. 139
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на чин по ка за ли да су би ли нео др жи ви по ку ша ји да се гра ђан ско 
(мул ти на ци о нал но) дру штво учи ни екс клу зив ним по се дом јед не 
на ци је или да се  Ср би ма на мет не страх од се бе са мих. Моћ на-
ци о на ли зма на на шем тлу тре ба ло би са гле да ва ти и из мно го ши-
ре исто ри је па та ко и мо гућ ност и уло гу де мо кра ти је у ме ђу на-
ци о нал ним од но си ма. Ово је на ро чи то по жељ но због по сто ја ња, 
и да нас, не у рал гич них та ча ка ко је се од но се на ме ђу на ци о нал не 
од но се, пре ци зни је ре че но на ви зи ју соп стве ног по ло жа ја, ста ња и 
мо гућ но сти по је ди них на ци о нал них ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји 
(Вој во ди на, Ра шка област, Ко со во и Ме то хи ја, по ло жај Ср ба у Цр-
ној Го ри, Хр ват ској итд).

Да кле, по сто ји ре ал на опа сност да Ср би ја, иако се круп ним ко-
ра ци ма кре ће ка де мо кра ти ји, и да ље бу де у ве ли ким про бле ми ма. 
Тим пре што се упра во опре де ли ла за де мо крат ски раз вој, а што 
сва ка ко под ра зу ме ва рав но прав ност ме ђу свим на ци ја ма на ње ној 
те ри то ри ји. На тај на чин Ср би ја и да ље ква ри пла но ве „ар хи те ка-
та“ но вог свет ског по рет ка због че га ка зне не ме ре пре ма Ср би ји и 
стал ни при ти сак на њу има ју уло гу ег зем плар не по ли тич ке пе да-
го ги је. Осим то га, ди сци пли но ва ње Ср би је се и да ље од ви ја, без 
об зи ра што је иста по ста ла мно го де мо кра тич ни ја у од но су на дру-
ге др жа ве бив ше СФРЈ и то упра во  од др жа ва ко је се бе сма тра ју 
узо ром де мо кра ти је.По во ди за ова кав став пре ма Ср би ји се тра же 
упра во у мањ ка во сти де мо кра ти је у њој и то у нај ра зли чи ти јим 
обла сти ма дру штве ног жи во та – мо ра лу, исто ри ји, ве ри, оби ча ји-
ма итд. што се у од ре ђе ним окол но сти ма мо же ока рак те ри са ти и 
као сво је вр стан при ти сак на це ло куп но ста нов ни штво Ре пу бли ке 
Ср би је. Ово ме тре ба до да ти чи ње ни цу да су „за по сле ни и гра ђа-
ни у Ср би ји у зо ни тран зи ци о не не си гур но сти про у зро ко ва ној са-
мо во љом по сло да ва ца, док гра ђа ни све та до жи вља ва ју ре це си о-
ни страх од гу бит ка за по сле ња као еко ном ски ви шко ви“7) што у 
ши рем сми слу мо же иза зва ти сум њу у де мо кра ти ју, а на ро чи то у 
за пад ни мо дел де мо кра ти је. Осим то га сум ња код на шег ста нов-
ни штва се ја вља и ка да се ра ди о по је ди ним пи та њи ма ве за ним за 
Европ ску уни ју јер сво је ме сто и уло гу у њој са гле да ва ју кроз чин-
ње ни цу да „при ме на „по зи тив не“ дис кри ми на ци је, од но сно не јед-
на ког тран спо но ва ња осво је них гла со ва у ман да те, ства ра до дат ни 
оди јум пре ма „је ди ном ме сту“ на ко ме гра ђа ни Евро пе из ра жа ва ју 

7)  Ду брав ка Ста јић: Со ци јал но пра вич на за ра да као те мељ ни услов ин те гра ци је све та ра-
да у ЕУ, По ли тич ка ре ви ја бр. 4, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2008 стр. 1363
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сво ју по ли тич ку во љу, на ро чи то у број ни јим и еко ном ски сна жни-
јим чла ни ца ма ЕУ“.8) Та ко ђе, у овом пе ри о ду раз во ја де мо кра ти је 
за мул ти на ци о нал но ста нов ни штво Ср би је од из у зет не ва жно сти 
да „ус по ста вља ње и оства ри ва ње со ци јал не прав де у са вре ме ном 
дру штву, ни је ме ђу тим, са мо етич ко, већ и еко ном ско и раз вој но 
пи та ње. Со ци јал на прав да је нео п ход ни ин стру мент у су прот ста-
вља њу си ро ма штву и по ди за њу по тро шач ке мо ћи дру штва у це ли-
ни, што је услов ста бил ног функ ци о ни са ња тр жи шне при вре де“9), 
а то зна чи и ве ра у де мо крат ски раз вој мул ти на ци о нал не Ср би је.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Уоча ва се да се у Ре пу бли ци Ср би ји по ла ко, али си гур но од 
вла да ви не во ље (са мо во ље по је дин ца) пре ко пар то кра ти је од но си 
у зе мљи све ви ше усме ра ва ју ка вла да ви ни пра ва што пред ста вља 
дуг, али је ди но ис пра ван и нео п хо дан про цес ка оства ре њу бо љег 
жи во та за сво ње но ста нов ни штво. На том пу ту се мо гу са гле да ти 
про бле ми ко ји су се ја вља ли у ме ђу на ци о нал ним од но си ма, чи ји 
ре ци ди ви се и да нас осе ћа ју, а што је нео п ход но пре ва зи ћи (ели ми-
ни са ти) да би Ср би ја до би ла атри бут са вре ме не де мо крат ске др жа-
ве. Ако је не ка да по ли ти ка би ла де фи ни са на као му дрост упра вља-
ња љу ди ма и ства ри ма у свр ху оства ри ва ња нај ви ших вред но сти, 
да нас се она де фи ни ше као го ла бор ба дру штве них гру па, по ли-
тич ких стра на ка, по је ди на ца, али и све че шће на ци о нал них ма њи-
на за осва ја ње, очу ва ње и по ве ћа ње мо ћи, вла сти и ко ри сти ко је 
иду уз то. Ср би ја је то ком свог раз во ја би ла ма ње или ви ше, али 
увек на пу ту раз во ја до брих ме ђу на ци о нал них и ме ђу др жав них од-
но са. Ме ђу тим, тај пут ни ка да ни је био ла ган и без пре пре ка. Од ре-
ђе не пре пре ке су се ја вља ле уну тар са ме др жа ве, а не ке су иза зва не 
спо ља. Уну тра шња про бле ма ти ка се нај че шће од но си ла на уну тра-
шњу по ли ти ку и ме ђу на ци о нал не од но се. Овој про бле ма ти ци су 
че сто аси сти ра ли мен то ри из ино стран ства. Да нас у ре ша ва њу ег-
зи сти ра ју ће про бле ма ти ке де мо крат ског раз во ја че сто се Ср би ји 
по ку ша ва ју на мет ну ти ино стра на ре ше ња, пре ци зни је  мо дел за-
пад не де мо кра ти је. По мно го че му Ср би ја је ста ри ја од за пад не де-
мо кра ти је и мо же при хва ти ти са мо оно од те ино-де мо кра ти је што 
не до во ди у пи та ње раз вој це ло ви те и је дин стве не Ср би је, од но сно 
8)  Ма тић Пе тар: По ли тич ке пар ти је и европ ски из бо ри, По ли тич ка ре ви ја бр. 4, Ин сти тут 

за по ли тич ке сту ди је, Бе о град стр. 1071
9)  Об ра до вић Жар ко: Ср би ја – др жа ва со ци јал не прав де – Устав на на че ла и прак са, По-

ли тич ка ре ви ја бр. 1, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009. стр. 205
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ње ног ста нов ни штва ко је је мул ти на ци о нал ног са ста ва. Де мо кра-
ти ја у су шти ни,  пред ста вља јед на кост тј. рав но прав но уче шће у 
до но ше њу за ко на и вла да ви ни на ро да. Ње ни гра ђа ни, мул ти на ци-
о нал ног са ста ва, уче ству ју у кре и ра њу ме ђу соб них од но са и раз-
во ја Ср би је пу тем оп штег пра ва гла са. Ме ђу тим, мно ги до га ђа ји 
по ка зу ју ка ко је де мо кра ти ја, чи ја се су шти на сво ди на оп ште пра-
во гла са ња, у ства ри ви ше циљ не го ре ал ност. Ср би ја ма ка ко се 
ис ти ца ла у де мо крат ским ква ли те ти ма, сто ји на пу ту и да ље ква ри 
пла но ве „ар хи те ка та“ но вог свет ског по рет ка због че га ка зне не ме-
ре пре ма Ср би ји и стал ни при ти сак на њу има ју уло гу ег зем плар-
не по ли тич ке пе да го ги је. Осим то га, ди сци пли но ва ње Ср би је се и 
да ље од ви ја, без об зи ра што је иста по ста ла мно го де мо кра тич ни ја 
у од но су на дру ге др жа ве бив ше СФРЈ и то упра во  од др жа ва ко-
је се бе сма тра ју узо ром де мо кра ти је. По во ди за ова кав став пре ма 
Ср би ји се тра же упра во у на вод ном по мањ ка њу де мо кра ти је и то 
у нај ра зли чи ти јим обла сти ма дру штве ног жи во та – мо ра лу, исто-
ри ји, ве ри, кул ту ри, оби ча ји ма, а на ро чи то се успе шно по ка за ло у 
ме ђу на ци о нал ним од но си ма итд. што се у од ре ђе ним окол но сти-
ма мо же ока рак те ри са ти и као сво је вр стан при ти сак на це ло куп но 
ста нов ни штво Ре пу бли ке Ср би је.

Ме ђу тим, мањ ка во сти де мо крат ског раз во ја за и ста има, али се 
у овом слу ча ју ра ди о уну тра шњем уре ђе њу, уну тра шњој по ли ти ци 
итд. јед не су ве ре не др жа ве, што кроз за ма ски ра не ин тер вен ци је, 
зах те ве, уступ ке, на ме та ње оба ве за, и ко нач но, ди рект но по ли тич-
ко ме ша ње из ино стран ства же ле да ис ко ри сте они ко ји ма Ср би ја, 
ма ка ко би ла уре ђе на, сме та. Ре ла тив но ско ра шњи, ју го сло вен ски 
и до га ђа ји у Ре пу бли ци Ср би ји не дво сми сле но ука зу ју на то. Хе ге-
мо ни стич ке др жа ве ко ри сте број на лу кав ства ка ко би ра зо ри ли Ср-
би ју из ну тра што је до са да пред ста вљао нај лак ши на чин уз по моћ 
уну тра шњих и спо ља шних ква зи де мо кра та, не вла ди них ор га ни за-
ци ја, ди пло мат ских пред став ни шта ва, оба ве штај них слу жби итд. 
Ово ме тре ба до да ти и да је „европ ска гра ђе ви на“, ко ја има огро ман 
ути цај на Ср би ју а од ко је Ср би ја оче ку је су штин ску по моћ, са мо 
још јед на из ви то пе ре на де мо крат ска прак са.  
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-SomeCommonProblems–
Summary

Objective of this text is to clearly define some common
problemsrelatedtodemocraticdevelopmentofthestateas
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anecessaryneedfor itswholemultinationalpopulation.
Thetextinwholereflectsthisexplicitneedfordemocratic
development that is the result of implementation of new
methodology of research and elaboration of the politics
andinternationalrelationsintheRepublicofSerbia.Ifin
thepastthepoliticsusedtobedefinedasthewisdomofrul
ingoverthepeopleandthingsforpurposeofachievement
ofhighestvalues,nowadaysthepoliticscouldbedefined
asthebattleofsocialgroupsandindividuals,leadingpar
tiesand,moreoftenthannot,nationalminoritiesforadop
tion,preservationandincreaseofthepower,government
andthebenefitsthatareattachedinthepackagewithit.
Despitetheeffortandneedtohaveourstatedevelopedas
ademocraticstateanditscitizenstoenjoythebenefitsof
democracy,peaceandopportunityfordevelopmentofall
nationsalike,latelytherehavebeensomecertainnational
problemsthathavebecomeobvious.
Thefactisthat,asisthesamecasewithsomepostYugo
slav(SFRJ)statesandsomepostsocialiststatesthathave
beencreatedduetononfunctioningoftheconceptofso
cialiststateorder,Serbiaisstillintheprocessofstudyof
democracy,duetoitscitizensnothavingexperiencewith
contemporarydemocraticvaluesandmodelsof thinking
anddecisionmaking.Thisproblemhasresultedwiththe
turbulentissuesininternationalrelationsandsecurityof
thestate.
KeyWords:democracy,RepublicofSerbia,nationalmi
norities,internationalrelations,politics,security
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Миша Сто ја ди но вић
Институт за политичке студије, Београд

ОД ТЕ О РИ ЈЕ СО ЦИ ЈАЛ НИХ КОН ФЛИ КА ТА 
ДО ЊИ ХО ВИХ РЕ ШЕ ЊА

Са же так
Основ ни циљ овог члан ка је да по ка же ком плек сност 
со ци јал них кон фли ка та. Глав ни ме тод ко ји аутор 
ко ри сти у овом члан ку је ме тод ана ли зе са др жа ја. 
Аутор раз ма тра раз ли чи те при сту пе овом про бле му. 
Нај зна чај ни ја ис тра жи ва ња на ову те му су се раз ви ла 
сре ди ном XX ве ка ка да је на ста ла те о ри ја со ци јал них 
кон фли ка та.
У овом члан ку су, та ко ђе, пред ста вље не ве зе из ме ђу 
со ци јал них кон фли ка та и по ли ти ке и со ци јал них кон
фли ка та и де мо кра ти је. Со ци јал ни кон флик ти се ве
о ма че сто зло у по тре бља ва ју за рад оства ри ва ња лич
них и по ли тич ких ин те ре са. Аутор, та ко ђе, ука зу је на 
то ка ко со ци јал ни кон флик ти ни су увек не што ло ше. 
Не ма де мо кра ти је ко ја не до зво ља ва кон флик те. Ови 
кон флик ти су, ме ђу тим, кон флик ти у на чи ни ма раз
ми шља ња а не кон флик ти ко ји се ма ни фе сту ју ра том, 
не при ја тељ ством и на си љем.
Глав ни ре зул тат овог ра да је у ис ти ца њу ди ја ло га као 
глав ног ме то да у ре ша ва њу со ци јал них кон фли ка та. 
Овај ме тод би тре ба ло да две су прот ста вље не стра
не до ве де до ре ше ња ко је је при хва тљи во за обе стра
не.
Кључ не ре чи: те о ри ја со ци јал них кон фли ка та, со ци
јал ни кон флик ти, со ци јал ни кон флик ти и де мо кра ти
ја, со ци јал ни кон флик ти и по ли ти ка, Ср би ја. 
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УВОД

Sо ци јал ни кон флик ти пред ста вља ју увек ак ту ел ну те му јер не 
по сто ји дру штво ко је се ни је су о чи ло, или се још увек су о ча ва 

са њи ма. То се на ро чи то мо же ре ћи за на ше дру штво чи ја је исто-
ри ја пре пу на су ко ба, од ко јих се ве ли ки број њих за вр ша вао про
ли ва њем кр ви.

Со ци јал ни кон флик ти су све са мо не јед но став ни за об ја шња-
ва ње. О то ме го во ри и чи ње ни ца да по сто је мно ге те о ри је и мно го 
раз ли чи тих при сту па ко ји се ба ве њи ма. Ве ли ки број те о ри ја, ме-
ђу тим, из гле да да ви ше до при но си уда ља ва њу од са мог об ја шње ња 
кон флик та не го ње го вом раз у ме ва њу. 

Тре ба при ли ком об ја шње ња кон фли ка та има ти у ви ду да су то 
ве о ма ком плек сни фе но ме ни. Сва ки су коб је раз ли чит, је дин ствен, 
и зах те ва по себ но про у ча ва ње. Они се не сме ју по сва ку це ну уме-
та ти у не ку те о ри ју ко ја им у осно ви не од го ва ра. Тре ба, ипак, 
ис та ћи огро ман на уч ни до при нос свих те о ри ја ко је су се ба ви ле 
кон флик том у раз во ју на уч ног са зна ња о њи ма, ма да их не тре ба 
пла стич но при ме њи ва ти. 

Ра ди бо љег упо зна ва ња са при ро дом кон фли ка та на са мом по-
чет ку ће мо пред ста ви ти три при сту па у ана ли зи кон фли ка та ко је 
уво ди Џе си Бер нард (ви ди та бе лу бр. 1). 

Та бе ла бр 1: Три при сту па у ана ли зи со ци јал них кон фли ка та1)

Дру штве но-пси хо-
ло шки Со ци о ло шки Се ман тич ки 

1. Основ на или 
по чет на тач ка 
кон фли ка та

тен зи ја из ме ђу 
по је ди на ца ко ја је 
ини ци ра на аку му ли-
ра ним фру стра ци-
ја ма и ко ја се мо же 
осло бо ди ти је ди но 
агре си јом, у осно ви 
не ра ци о нал ном

не по ду да ра ње из ме-
ђу ци ље ва, или вред-
но сти су прот них 
си сте ма (по је ди на ца 
или гру па), ве о ма 
че сто ра ци о нал на

вер бал ни или кон-
цеп ту ал ни не спо ра-
зу ми из ме ђу пар ти ја, 
не ра ци о нал ни су, 
не по ду дар ност ци-
ље ва и вред но сти не 
по сто ји

2. Ори јен та ци ја 
пре ма про тив-
ни ку

пред ра су де, не при-
ја тељ ство, сте ре о ти-
пи, мр жња

мр жња и не при ја-
тељ ство не мо ра да 
по сто ји

мр жња и не при ја-
тељ ство су при сут ни

3. Мо де ли 
ак ци је или ре-
ша ва ња

жр тво ва ње, агре-
си ја, бор ба, сва ђа, 
на си ље, на по ри да 
се про ме не ста во ви 
или мо ти ви

рас кол, от це пље ње, 
гра ђан ски ра то ви, 
фор ми ра ње сек ти, 
рас пар ча ва ње пар ти-
ја, по кре ти от по ра, 
ре фор ми стич ки по-
кре ти, стра те гиј ска 
раз ма тра ња

пре кид ко му ни-
ка ци је, на по ри ка 
се ман тич ком раз ја-
шња ва њу

1)  Fink, Clin ton, ‘’So me Con cep tual Dif fi cul ti es in the The ory of So cial Con flicts'', The Jo ur nal 
of Con flict Re so lu tion, pp. 412-460, Sa ge Pu bli ca ti ons, 4/1968, стр. 426.
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У овом ра ду ће мо се да ље ба ви ти крат ким раз ма тра њем раз ли-
чи тих те о риј ских по гле да на кон флик те, за тим од но сом кон флик та, 
де мо кра ти је и по ли ти ке, а на кра ју ће мо ука за ти на не ке од по те-
шко ћа ко је су при сут не на на шим про сто ри ма у пре ва зи ла же њу 
кон фли ка та.

КРА ТАК ОСВРТ НА КОН ФЛИКТ НУ ТЕ О РИ ЈУ

Кон фликт на те о ри ја се ја вља 50-тих и 60-тих го ди на XX ве ка 
као ал тер на ти ва струк ту рал ном функ ци о на ли зму и ре ак ци ја на по-
зи ти ви зам. Ме ђу нај зна чај ни је про та го ни сте кон фликт не те о ри је 
спа да ју сва ка ко Ран дал Ко линс, Лу ис Ко зер  и Ралф Да рен дорф. 

Ран дал Ко линс (кон фликт на те о ри ја раз ме не)2) је по ку шао да 
раз ви је јед ну син те тич ку те о ри ју кон фли ка та ко ја би ин те гри са-
ла ана ли зу ми кро и ма кро дру штве них по ја ва. Кон фликт по ње му 
пред ста вља цен трал ни  про блем у дру штве ном жи во ту. 

Основ на је ди ни ца ми кро ни воа ана ли зе је су срет из ме ђу две 
осо бе ко је сту па ју у ин тер ак ци ју ли цем у ли це. У ин тер ак ци ји по-
је дин ци ула жу свој кул тур ни ка пи тал и емо ци о нал ну енер ги ју и 
они у осно ви увек те же за до во ља ва њу сво јих ин те ре са. Због то га 
се у дру штву ја вља ју број не си ту а ци је у ко ји ма су ин те ре си ан та-
го ни стич ки (на ро чи то оне си ту а ци је у ко је је укљу че на моћ), где 
на ста ју су ко би из ме ђу љу ди око рас по де ле мо ћи и око ста ту са у 
дру штву. 

Ко линс раз ви ја пет прин ци па ана ли зе кон фли ка та ко је при ме-
њу је на дру штве ну стра ти фи ка ци ју:

1. те о ри ја кон флик та мо ра да се усред сре ди на ре ал ни жи вот а 
не на ап стракт не фор му ла ци је;

2. раз ли чи ти ма те ри јал ни чи ни о ци и ре сур си не ути чу раз ли-
чи то на ак те ре у ин тер ак ци ји и кон флик ту, али ак те ри са ве-
ћим ма те ри јал ним ре сур си ма мо гу ви ше да  се од у пру, или 
чак ме ња ју огра ни че ња у ма те ри јал ном окру же њу;

3. у сло ви ма не јед на ко сти ве ро ват но је да ће оне гру пе ко је 
кон тро ли шу ре сур се по ку ша ти да екс пло а ти шу оне ко је не 
кон тро ли шу;

4. гру пе ко је рас по ла жу ре сур си ма, а са мим тим и мо ћи, има ће 
мо гућ но сти да на мет ну свој си стем иде ја и

2) Ми тро вић, Љу би ша, Твор ци но вих па ра диг ми у со ци о ло ги ји, Ин сти тут за  по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 33-35.



- 60 -

ОД ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА ДО  ...Миша Стојадиновић

5. со ци о ло зи би тре ба ло да стра ти фи ка ци ју и кон флик те про у-
ча ва ју ем пи риј ски и ком па ра тив но ис тра жу ју ћи ви ше стру ке 
узро ке фе но ме на и дру штве ног по на ша ња.

Лу ис Ко зер (кон фликт ни функ ци о на ли зам)3) од ре ђу је дру штве-
ни су коб као бор бу за оства ри ва ње вред но сти и пре тен зи ја на по-
ло жа је, бор бу за власт и оскуд на до бра, где стра не у су ко бу не са-
мо да те же за до би ја њу же ље них вред но сти, већ и да не у тра ли шу, 
оште те или уни ште сво је про тив ни ке. 

Он сма тра да ће се кон фликт ис по љи ти са мо он да ка да под ре-
ђе ни пре ста ну да до жи вља ва ју по сто је ћи по ре дак као ле ги ти ман, 
али и да је по ред ово га по треб на емо ци о нал на про бу ђе ност љу ди. 
Л. Ко зер, та ко ђе, ука зу је на то ка ко дру штве ни су коб мо же би ти и 
функ ци о на лан ка да до во ди до по ве ћа ња ко хе зи је гру пе. Ов де ће 
да ље та бе лар но би ти при ка за на не ка основ на схва та ња Ко зе ра о 
дру штве ним су ко би ма.

Та бе ла бр. 2: Ко зе ро ви ста во ви о узро ци ма кон фли ка та4)

I Што ви ше под ре ђе них чла но ва у си сте му не јед на ко сти до во де у пи та ње 
ле ги тим ност по сто је ће рас по де ле оскуд них до ба ра, ве ћа је ве ро ват но ћа да 
ће ини ци ра ти кон фликт.

А: Што је ма ње ка на ла за ис по ља ва ње не за до вољ ства под ре ђе них ди стри-
бу ци јом оскуд них ре сур са, ве ћа је ве ро ват но ћа да они до ве ду у пи та ње 
ле ги тим ност.
1. Што је ма ње инерт них ор га ни за ци ја ко је сег мен ти ра ју емо ци о нал-

ну енер ги ју под ре ђе них, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће они би ти без 
ал тер на ти ва не за до вољ ству и као ре зул тат то га, до во ди ће у пи та ње 
ле ги тим ност.

2. Што је ве ћа лич на де при ви ра ност оних ко ји су без ка на ла за ис по-
ља ва ње  не за до вољ ства, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће до ве сти у пи та ње 
ле ги тим ност.

Б: Што ви ше под ре ђе ни зах те ва ју члан ство у при ви ле го ва ним гру па ма и 
што је ма ње омо гу ће на мо бил ност, ве ћа је ве ро ват но ћа да они од ба це 
ле ги тим ност.

II Што ви ше де при ва ци ја под ре ђе них пре ла зи из  ап со лут не у ре ла тив ну, 
ве ће ће би ти њи хо во осе ћа ње не прав де и за то ве ћа ће би ти ве ро ват но ћа да 
они иза зо ву кон фликт.
Што је ма њи сте пен у ко ме со ци ја ли за ци ја под ре ђе них љу ди до во ди до 
уну тра шњих лич них огра ни че ња, ве ћа је ве ро ват но ћа да они до жи вља ва ју 
ре ла тив ну де при ва ци ју.
Што се ма ње спољ на при ну да при ме њу је на под ре ђе не, ве ћа је ве ро ват но ћа  
да они до жи вља ва ју ре ла тив ну де при ва ци ју.

3) Исто, стр. 28-33. 
4) Исто, стр. 30.
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Та бе ла бр. 3: Ко зе ро ви ста во ви о функ ци ји кон фли ка та  
за стра не у су ко бу5) 

I Што је кон фликт ви ше на си лан или ин тен зи ван, гра ни це сва ке стра не у 
су ко би су оштри је из ра же не.
II Што је кон фликт ви ше на си лан  или ин тен зи ван и што је ве ћа уну тра шња 
ди фе рен ци ја ци ја стра на у кон флик ту, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће сва ка стра на 
у кон флик ту цен тра ли зо ва ти сво ју струк ту ру за до но ше ње од лу ка.
III Што је кон фликт ви ше на си лан или ин тен зи ван и што се ви ше сма тра 
да он ути че на бла го ста ње свих сег ме на та  уну тар стра на у су ко бу, то ви ше 
под сти че струк ту рал ну и иде о ло шку со ли дар ност ме ђу чла но ви ма сва ке од 
стра на у кон флик ту.
IV Што је кон фликт ви ше на си лан и ин тен зи ван, то ви ше во ди гу ше њу 
од сту па ња и де ви јант но сти уну тар сва ке од стра на у кон флик ту, као и при-
нуд ном кон фор ми ра њу нор ма ма и вред но сти ма.
V Што више конфликт међу странама води присилном 
конформирању, већа је акумулација непријатељства и већа је 
вероватноћа да избију на површину унутар групни дуготрајни 
конфликти.

Та бе ла бр. 4: Ко зе ро ви ста во ви о функ ци ји кон фли ка та 
за дру штве ну це ли ну6)

I Што су ви ше је ди ни це у јед ном си сте му ди фе рен ци ра не и функ ци о нал но 
ме ђу за ви сне ве ћа је ве ро ват но ћа да ће кон фликт би ти уче стао, али ни ског 
ин тен зи те та и на сил но сти.
II Што су кон флик ти уче ста ли ји, што је ма њи њи хов ин тен зи тет и што је 
ни жи ни во на сил но сти кон фли ка та ве ћа је ве ро ват но ћа да ће кон флик ти у 
си сте му да:

а) по ве ћа ју ни во ин вен тив но сти и кре а тив но сти у је ди ни ца ма си сте ма;
б) раз ре ше не при ја тељ ства пре не го што ова до ве ду до по ла ри зо ва ња је-

ди ни ца си сте ма; 
в) уна пре ђу ју нор ма тив ну ре гу ла ци ју од но са у кон флик ту;
г) раз ви ја ју свест о ре а ли стич ним пред ме ти ма спо ра и
д) по ве ћа ју број ство ре них ко а ли ци ја ме ђу је ди ни ца ма си сте ма.

III Што више конфликт подстиче а), б), в), г), д) већи ће бити ниво нутрашње 
друштвене интеграције система и већа ће бити његова способност да се 
прилагоди спољној средини.

Ралф Да рен дорф (ди ја лек тич ка кон фликт на те о ри ја), ко га 
мно ги сма тра ју уте ме љи ва чем кон фликт не те о ри је сма тра да сва ко 
дру штво има два ли ца: кон фликт и кон сен зус. Због то га би со ци о-
ло шка те о ри ја тре ба ло да бу де по де ље на на два де ла: те о ри ју кон
фли ка та и те о ри ју кон сен зу са. 

Пре ма ње му дру штво је струк ту и са но од ве ли ког бро ја је ди ни-
ца – вла да вин ских удру же ња. По је ди нац мо же у јед ној гру пи има-
ти власт, а у дру гој би ти под чи њен. Они на вла сти те же да одр же 
sta tus quo, док под ре ђе ни те же про ме на ма. Глав ни за да так со ци о-
ло шке ана ли зе је да от кри је струк ту рал но по ре кло кон фли ка та као 
5) Исто, стр. 31.
6) Исто, стр. 32.
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и да иден ти фи ку је ве зе из ме ђу ма ни фест них и ла тент них ин те ре-
са гру па. Ов де ће да ље та бе лар но би ти при ка за ни ње го ви основ ни 
ста во ви о кон флик ту.

Та бе ла бр. 5: Да рен дор фо ви ста во ви о кон флик ту7)

I Што ви ше чла но ва ква зи гру па у вла да вин ским удру же њи ма мо же да по-
ста не све сно сво јих објек тив них ин те ре са и фор ми ра кон фликт ну гру пу, 
ве ћа је ве ро ват но ћа да ће до ћи до кон фли ка та.

А: Што се ви ше ‘’тех нич ки’’ усло ви ор га ни за ци је мо гу оства ри ти, ве ћа је 
ве ро ват но ћа фор ми ра ња кон фликт не гру пе.
1. Што ви ше мо же да се раз ви је ру ко во де ћи оквир из ме ђу ква зи гру па, 

ве ћа је ве ро ват но ћа да ће се оства ри ти тех нич ки усло ви.
2. Што ви ше мо же да се раз ви ја ко ди фи ко ва ни си стем иде ја, ве ћа је ве-

ро ват но ћа да ће се оства ри ти тех нич ки усло ви.

Б: Што се ви ше оства ре ‘’по ли тич ки’’ усло ви ор га ни за ци је, ве ћа је ве ро-
ват но ћа да ће се фор ми ра ти кон фликт на гру па.
1. Што ви ше вла да ју ћа гру па  до зво ља ва ор га ни зо ва ње су прот ста вље-

них ин те ре са, ве ћа је  ве ро ват но ћа фор ми ра ња кон фликт не гру пе.

В: Што се ви ше оства ре ‘’дру штве ни’’ усло ви ор га ни зо ва ња, ве ћа је ве ро-
ват но ћа фор ми ра ња кон фликт не гру пе.

II Што су ма ње оства ре ни тех нич ки, по ли тич ки и дру штве ни усло ви, кон-
фликт је ин тен зив ни ји.

III Што су ви ше ди стри бу ци ја вла сти и ди стри бу ци ја дру гих ре сур са ме ђу-
соб но по ве за не, кон фликт је ин тен зив ни ји.

IV Што је ма ња мо бил ност из ме ђу под ре ђе них и над ре ђе них гру па кон-
фликт је ин тен зив ни ји.

V Што су ма ње оства ре ни тех нич ки, по ли тич ки и дру штве ни усло ви, кон-
фликт је ви ше на си лан. 

VI Што се ви ше де при ва ци ја под ре ђе них у ди стри бу ци ји до ба ра по ме ра од 
ап со лут не ка ре ла тив ној, кон фликт је ви ше на си лан.

VII Што је ма ња мо гућ ност да кон фликт не гру пе раз ви ју спо ра зу ме о ре гу-
ли са њу, кон фликт ће би ти ви ше на си лан. 

VI II Што је кон фликт ин тен зив ни ји, до ве шће до ве ћих струк ту рал них про-
ме на у ре ор га ни за ци ји.

IX Што је конфликт више насилан, структуралне промене и реорганизација 
ће бити боље.

Да рен дорф де ли кон флик те на: су ко бе јед на ког про тив јед на-
ког, над ре ђе ни про тив под ре ђе ног, це ли не про тив де ла. По гле дај мо 
ка ко то из гле да на ше ми (та бе ла бр. 6). 

7)    Исто, стр. 26.
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Та бе ла бр. 6: Да рен дор фо ва кла си фи ка ци ја со ци јал них  
кон фли ка та8)

                                       
Једнаког против 

једнаког
Надређеног против 

подређеног Целине против дела

Дру штве не  
је ди ни це
Уло ге

1
(по ро дич на уло га 
против про фе си о-

нал не уло ге)

2 
(професионалне улоге 
против улоге у радној 

заједници)

3 
(дру штве на лич ност
 про тив породичне 

улоге)

Гру пе 4
(де ча ци
про тив

де вој чи ца у
раз ре ду)

5
(отац

про тив
де це)

6
(отац

про тив
си на ра сип ни ка)

Сек то ри 7
(ави ја ци је

про тив
војске

8
(ма ну фак тур на

удру же ња
про тив

за јед ни ца)

9
(епи скоп ска цр ква

про тив
‘’ви со ких цр кве-

них’’
гру па)

Дру штва 10
(про те стан ти

про тив
католика)

11
(сло бо дан чо век

про тив
робова)

12
(др жа ва
про тив

криминалних 
група)

Наддруштвене 
везе

13                                                    
(Совјетски блок                                             

против
   Западног блока)

14 
(Совјетски Савез  

против                                 
Мађарске)

15 
(заједничко тржиште

против  
Француске)

КОН ТИ ГЕН ЦИ ЈА И КОМ ПЛЕ МЕН ТАР НОСТ

По сто ји мно го раз ли чи тих при сту па про бле му кон флик та, не-
ки од њих су већ би ли пред ста вље ни у овом ра ду. Ов де ће мо да ље 
би ти го во ри ти о при сту пу ко ји су уве ли Ро налд Фи шер и Ло ра ле иг 
Ке шли. Они су по чет ком 90-тих го ди на про шлог ве ка уве ли пој мо-
ве кон ти ген ци је и ком пле мен тар но сти у раз ре ша ва њу су ко ба.

Они по сма тра ју ћи при ро ду су ко ба ука зу ју на то да су они  сло-
же ни про це си ко ји се са сто је од мно го чи ни ла ца ко ји се сви мо ра ју 
про у чи ти уко ли ко же ли мо да раз у ме мо и раз ре ши мо су коб. По њи-
ма нај бо љи на чин раз ре ша ва ња су ко ба се са сто ји из ни за ускла ђе-
них и не пре кид них стра те ги ја. Оне мо ра ју би ти при ла го ђе не сва-
ком по је ди нач ном слу ча ју да би би ле де ло твор не. 

Да би се то омо гу ћи ло Фи шер и Ке шли ства ра ју је дан мо дел 
на осно ву ко га се мо же утвр ди ти ко јој фа зи ра ста су ко ба при па да 
од ре ђе ни су коб (по гле да ти та бе лу бр. 7).
8)  Fink, Clin ton, ‘’So me Con cep tual Dif fi cul ti es in the The ory of So cial Con flicts'', The Jo ur nal 

of Con flict Re so lu tion, pp. 412-460, Sa ge Pu bli ca ti ons, 4/1968, стр. 419.
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Табела бр. 7: Фазни модел раста сукоба9)

Одред-
нице
Фазе

Комуни-
кација 
међу 
сукобље-
ним 
странама

Представе 
супарника

Однос 
супарника

Питања 
сукоба

Могући 
исходи које 
признају 
супарници

Метода 
управљања 
сукобом 
коју 
признају 
супарници

Разговор 

Разговор и 
расправа

Релативно 
тачно, 
безопасно

Поверење, 
поштовање 
и 
преданост

Битни 
интереси и 
позиције

Победа – 
победа 

Заједничко 
доношење 
одлука

Полари-
зација 

Ослањање 
на 
тумачења, 
умањена 
непосредна 
међура-
змена

Круто 
појед но-
став љени 
негативни 
стереотипи

Друга се 
страна још 
увек држи 
важном у 
тражењу 
својих 
права 

Забрину-
тост због 
односа

Међусобни 
компромис

Преговори 

Сегрега-
ција 

Употреба 
претње

Негативни 
стереотипи 
обавијени 
изразима 
доброг и 
лошег

Непове ре-
ње и непо-
што вање

Кључна 
потребе/ 
средишње 
вредности, 
идентитет/ 
сигурност

Победа – 
пораз 

Дефан-
зовно 
такми чење

Разарање 

Недостатак 
непосредне 
комуни-
кације и 
напади на 
неприја-
теља

Друга се 
страна 
сматра 
нехуманом

Потпуно 
безнађе за 
било какво 
побољ ша-
ње

Крајње 
прежив-
љавање 
једне или 
друге 
стране

Пораз - 
пораз

Директ ни 
поку шаји 
униш тења

На осно ву овог мо де ла је мо гу ће у не ком вре мен ском тре нут ку 
од ре ди ти у ко јој се фа зи на ла зи су коб. Ка да се то утвр ди он да је 
мо гу ће де ло ва ти у ци љу раз ре ша ва ња су ко ба, јер сва ка фа за по-
се ду је од ре ђе не ка рак те ри сти ке ко је је по треб но пре би ло ка квог 
де ло ва ња од ре ди ти. Циљ де ло ва ња је да се су коб ума њи за јед ну 
фа зу у од ре ђе ном вре мен ском тре нут ку. На осно ву гра фи ка бр. 1 се 
мо же ви де ти пре по ру ка мо де ла за упли та ње тре ће стра не. 

9) Bec kett, Ga vin, ''Мо дел слу ча ја (кон ти ген ци је) и по јам су клад но сти (ком пле мен тар но-
сти) у упра вља њу и ра зр је ша ва њу су ко ба'', Дру штве на ис тра жи ва ња, стр. 37-47, Ин-
сти тут дру штве них на у ка Иво Пи лар, За греб, 1/1995, стр. 40.
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График бр. 1:Модел случаја за уплетање треће стране10)

О вде ћ емо укра тко о бј асн ити овај м одел.11) П ом ир ење укљ уч-
ује тр ећу стр ану у к оју обе стр ане им ају п ов ер ења. Она тр еба да 
обе зб еди н ефо рма лну к ом ун ик ац ију и зм еђу стр ана у ц иљу иде нт-

10) Bec kett, Ga vin, ''Мо дел слу ча ја (кон ти ген ци је) и по јам су клад но сти (ком пле мен тар но-
сти) у упра вља њу и ра зр је ша ва њу су ко ба'', Дру штве на ис тра жи ва ња, стр. 37-47, Ин-
сти тут дру штве них на у ка Иво Пи лар, За греб, 1/1995, стр. 41.

11) О ово ме оп шир ни је мо же те ви де ти у ра ду Fis her, Ro nald and Ke ashly, Lo ra li egh, ‘’The 
Po ten tial Com ple men ta rity of Me di a tion and Con sul ta tion wit hin a Con tin gency Mo del of 
Third Party In ter ven tion’’, Jo ur nal of Pe a ce Re se arch, pp. 29-42, Sa ge Pu bli ca tion, 1/1991. 



- 66 -

ОД ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА ДО  ...Миша Стојадиновић

иф ик ов ања гла вних п ит ања, сн иж ав ање те нз ије и охр абр ив ања да 
кр ену у пр ег ов оре к ој има ће р еш ити св оје н ес угл ас ице. Тр ећа стр-
ана, м еђ утим, у ово сл уч ају не н уди а лте рн ат иве.

Ме ди ја ци ја  укљу чу је ин тер вен ци ју ве штог и ис ку сног ме ди-
ја то ра ко ји по ку ша ва да олак ша пре го во ре. Ме ди ја тор углав ном 
ком би ну је ин ди ви ду ал не са стан ке са пред став ни ци ма обе ју стра на 
са пре го во ри ма. Он ко ри сти убе ђи ва ње, кон тро лу ин фор ма ци ја и 
да је ал тер на ти ве да би по мо гао у про на ла же њу ре ше ња у су ко бу. 
По сре до ва ње си лом под ра зу ме ва да ме ди ја тор ко ри сти при ну ду у 
об ли ку на гра де или ка зне. Тре ћа стра на, да кле, по мо ћу шар га ре пе 
и шта па до во ди до ре ше ња и по ста је га рант по што ва ња до го во-
ра. Ар би три ра ње под ра зу ме ва ле ги тим ну и ауто ри та тив ну тре ћу 
стра ну. У дру штве ним си сте ми ма где по сто је вла да ви на пра ва и 
раз ви је не ин сти ту ци је ар би три ра ње углав ном под ра зу ме ва и ка зне 
за не при др жа ва ње. У анар хич ним дру штви ма је при др жа ва ње до-
го во ра до бро вољ но.

Кон сул та ци ја (или ка ко се још зо ве ре ша ва ње про бле ма) укљу-
чу је ве шту и до бро обра зо ва ну тре ћу стра ну ко ја по ку ша ва да олак-
ша кре а тив но ре ша ва ње про бле ма по мо ћу ко му ни ка ци је ко ри сте ћи 
на уч на про у ча ва ња со ци јал них кон фли ка та. Прет по ста вља се да ће 
по раст раз у ме ва ња и по ве ре ња омо гу ћи ти су ко бље ним стра на ма 
да до ђу до ре ше ња.

Очу ва ње ми ра под ра зу ме ва на о ру жа ну вој ну сна гу. Тре ћа 
стра на во ди ра чу на да се до ђе до ре ше ња про бле ма на не на си лан 
на чин. Они над гле да ју спо ра зу ме али не ма ју по ли тич ку уло гу.

Иако се ве о ма че сто при го ва ра да је овај мо дел ису ви ше по јед-
но ста вљен и да не ма мно го прак тич них про ве ра, не мо же се по ре ћи 
те о риј ски до при нос ко ји су Фи шер и Ло ра ле иг да ли у раз у ме ва њу 
кон фли ка та. Уко ли ко се има у ви ду да је сва ки кон фликт спе ци фи-
чан и да зах те ва по себ но про у ча ва ње и уко ли ко се на њи хов мо дел 
не гле да по јед но ста вље но мо же се ре ћи да су они да ли зна ча јан до-
при нос у об ја шња ва њу кон фли ка та и њи хо вом раз ре ша ва њу.

ТРИ МО ДЕ ЛА КОН ФЛИКТ НЕ ДИ НА МИ КЕ
По ред свих ових на чи на при сту па у об ја шња ва њу про бле ма 

со ци јал них кон фли ка та тре ба ло би по ме ну ти и при ступ ко ји уво ди 
Ана то ли Ра по порт (та бе ла бр. 8).
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Та бе ла бр. 8: Три мо де ла кон фликт не ди на ми ке12) 
Бор бе Игре Де ба те 

Осно ва или 
старт на тач-
ка бор бе

ме ђу соб ни страх или 
не при ја тељ ство

са гла сност из ме-
ђу стра на да те же 
ме ђу соб но су прот-
ста вље ним ци ље-
ви ма уз по што ва ње 
од ре ђе них пра ви ла, 
али не у слу ча је ви ма 
ка да ис ход мо же би ти 
пред ви ђен уна пред

не сла га ње стра на око 
чи ње ни ца и вред но-
сти; су дар ста но ви-
шта или осу ђи ва ња

Пред ста ва о 
про тив ни ку 
(код свих 
стра на)

углав ном не при јат-
ност; те жи се да се 
не при ја тељ укло ни 
или сма њи у ве ли чи-
ни и ва жно сти

би тан уче сник се 
по сма тра као од раз 
се бе; по жељ но јак 
про тив ник ко ји ће 
учи ни ти све да би 
по бе дио; ра ци о нал но 
би ће чи ји се на чин 
раз ми шља ња мо ра 
узе ти у об зир

гре ши или је по гре-
шно во ђен; по же љан 
је про тив ник ко ји се 
мо же пре о бра ти ти по 
сво ме из гле ду

Ци ље ви сва-
ке стра не

по вре ди ти, уни шти-
ти, пот чи ни ти или 
оте ра ти про тив ни ка

над му дри ти про тив-
ни ка

убе ди ти про тив ни ка

Об ли ци ин-
тер ак ци је

не ра ци о нал ни по-
ступ ци и ре ак ци је 
пре ма дру ги ма и пре-
ма сво јим ак ци ја ма; 
ко ри шће ње стра ха, 
на си ља...; пра вац 
ак ци ја не за ви си од  
ци ље ва про тив ни ка

стра не са ра ђу ју сле-
де ћи пра ви ла и чи-
не ћи све да обез бе де 
ма ски мал ни иза зов 
про тив ни ку; ак ци је 
(стра те ги је) се би ра ју 
на ба зи оче ки ва ног 
ис хо да; ло ги ка стра-
те ги је; окон ча ва се 
ка да је ис ход очи гле-
дан обе ма стра на ма

вер бал на ин тер ак-
ци ја у ко јој стра не 
су прот ста вља ју ар-
гу мен те; ко ри шће ње 
раз ли чи тих тех ни ка 
убе ђи ва ња као што 
су ис пи ра ње мо зга, 
укла ња ње про тив-
ни ко вих уве ре ња и 
укла ња ње прет ње 
у про тив ни ко вом 
на чи ну раз ми шља-
ња и усва ја ње на шег 
на чи на ми шље ња

Ра по порт, да кле, раз ли ку је три мо де ла со ци јал них су ко ба: бор-
бе, игре и де ба те. Ово су пре све га иде ал ни ти по ви а не ем пи риј ске 
чи ње ни це. Он гру пи ше све те о ри је со ци јал них кон фли ка та под ова 
три мо де ла пре ма глав ним прет по став ка ма сва ке од њих.

ДЕ МО КРА ТИ ЈА И КОН ФЛИКТ

На пр ви по глед пој мо ви де мо кра ти је и кон флик та се ме ђу соб-
но ис кљу чу ју. Де мо кра ти ја се углав ном ве зу је за не што по жељ но, 
за мир, за не по сто ја ње не прав де, док се на кон фликт углав ном гле-
да као на не што не по жељ но, не што што иза зи ва су ко бе и спре ча-
ва мир, не што што у крај њој ли ни ји спре ча ва раз вој де мо кра ти је. 
Ово је, ме ђу тим, ису ви ше по јед но ста вље но гле ди ште. На и ме, кон-
фликт и де мо кра ти ја се на ла зе у мно го сло же ни јим од но си ма. 
12) Fink, Clinton, ‘’Some Conceptual Difficulties in the Theory of Social Conflicts’’, The Jour-

nal of Conflict Resolution, pp. 412-460, Sage Publications, 4/1968, стр. 427.
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Кон фликт не про из во ди са мо су ко бе и не раз ре ши ве си ту а ци је 
већ омо гу ћа ва и раз ме ну иде ја, су прот них ми шље ња, без че га де-
мо кра ти ја не би ни би ла мо гу ћа. Од нос из ме ђу де мо кра ти је и кон-
фли ка та има две ди мен зи је13):

1. обез бе ђи ва ње и ле га ли зо ва ње про сто ра за све да ка жу оно 
што же ле, ка ко же ле и за што же ле (што под ра зу ме ва кон-
фликт као не што што не ис кљу чу је мир но ре ше ње и обо-
стра но за до вољ ство)

2. де мо крат ско окру же ње спре ча ва еска ла ци ју кон фли ка та и 
њи хо ву тран сфор ма ци ју у на сил не об ли ке.

Еска ла ци ја кон фли ка та на ста је ка да:
1. љу ди ни су спрем ни да при хва те вред ност раз ли чи тих ста-

во ва, при о ри те та или по гле да на то шта је ис прав но или ва
жно;

2. по је ди не осо бе и/или гру пе у дру штву има ју  раз ли чи те или 
не ја сне кри те ри ју ме о то ме шта тре ба чи ни ти у ве зи са ак-
ци ја ма ко је ва ља пред у зе ти, и ка да по на ша ње или на ступ не 
мо гу би ти уса гла ше ни;

3. је не што не пра вич но рас по ре ђе но, или се сма тра да је та ко;
4. љу ди под ле жу стра ху, не по ве ре њу и по тре би да  сва ко га ко 

је дру га чи ји или не по знат де фи ни шу као дру гог, стран ца 
или не при ја те ља;

5. љу ди не же ле да се ме ња ју и при ла го ђа ва ју и
6. не ма ја сних про це ду ра за раз ма тра ње и ре ша ва ње раз ми мо-

и ла же ња и раз ли чи то сти, пре не го што еска ли ра ју у об лик 
на сил ног кон флик та.

Ка да кон флик ти на сту пе он да је по треб но не што пред у зе ти ра-
ди њи хо вог раз ре ша ва ња. То шта ће се у да тој си ту а ци ји учи ни ти 
за ви си од мно штва чи ни ла ца, ме ђу тим, мо гу ће је на пра ви ти кла си-
фи ка ци ју пет стан дард них при сту па кон флик ту14):

1. из бе га ва ње или по ри ца ње – Ово је при ступ ка да осо бе и/или 
чи та ве гру пе по ку ша ва ју да ре ше  кон фликт ње го вим по-
ри ца њем. Ово је лош при ступ ре ша ва њу кон фли ка та јер он 
углав ном не про ла зи сам од се бе, већ ра сте до те ме ре ка да 

13) Тан ко сић-KELLY, Та ња, ‘’Де мо кра ти ја и кон фликт’’, 21 При ча о де мо кра ти ји, гру па 
ауто ра, стр. 15-21, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, стр. 15.

14) Кла си фи ка ци ја је пре у зе та из на ве де ног ра да Тан ко сић-KELLY, Та ња, стр. 17-18.
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ви ше ни је мо гу ће ин тер ве ни са ти у ци љу ње го вог раз ре ше-
ња;

2. адап та ци ја (су пре си ја) – Ово је при ступ ка да на сто ји мо да 
се адап ти ра мо кон флик ту без ње го вог ди рект ног раз ре ша ва-
ња. Он се углав ном ко ри сти ка да је ва жни је очу ва ти од нос 
не го ре ша ва ти кон флик те око не ког ци ља. Ово је, та ко ђе, 
лош при ступ ре ша ва њу кон фли ка та, јер као што смо већ ре-
кли кон фликт не не ста је сам од се бе;

3. над ме та ње (до ми на ци ја) – Овај при ступ се ве о ма че сто ко-
ри сти, али то не зна чи да је он и до бар. У овом при сту пу се 
ко ри сти моћ да се ма ње сла би ја стра на при мо ра да при хва ти 
од лу ке моћ ни је стра не. Ово је са мо при вре ме но ре ше ње јер 
сла би ја стра на не при хва та ре ше ње у пот пу но сти већ ће се у 
пр вој сле де ћој си ту а ци ји кон фликт опет ја ви ти.

4. ком про мис (пре го ва ра ње) – Ово је јед но од ре ше ња за ко је се 
да нас сма тра да је нај по жељ ни је. Глав на прет по став ка ова-
квог ре ша ва ња кон фли ка та је сте ди ја лог без ко га не ма ком-
про ми са а са мим тим ни ова квог ре ша ва ња про бле ма. Глав-
ни про блем ко ји се ја вља при ова квом ре ша ва њу про бле ма 
је сте ка да обе стра не по ста ве ису ви ше ве ли ке зах те ве.

5. са рад ња (ко ла бо ра ци ја) – Ова кав при ступ прет по ста вља да 
све стра не са гле да ју ин те ре се и мо гућ но сти дру гих стра на и 
да се ме ђу стра на ма у кон флик ту оства ри са рад ња.

ПО ЛИ ТИ КА И КОН ФЛИКТ

Од нос из ме ђу по ли ти ке и кон флик та је ве о ма ком плек сан. Са 
јед не стра не по ли ти ча ри би тре ба ло да бу ду пр ви у ре ша ва њу кон-
фли ка та ко ји по га ђа ју не ко дру штво, док се са дру ге стра не кон-
флик ти ве о ма че сто зло у по тре бља ва ју у ци љу оства ри ва ња лич-
них, али и по ли тич ких, ин те ре са. 

Проф. др Дра ган Су бо тић кон флик те у по ли ти ци де фи ни ше 
као про цес у ко ме јед на стра на сма тра да је пред у зе ла или на ме ра-
ва да пре ду зме не ку ак ци ју ко ја ће има ти не га тив не по сле ди це по 
ње не глав не ак те ре.15) 

15) Су бо тић, Дра ган, ‘’Ли дер ство и дру штве ни су ко би у по ли ти ци’’, По ли тич ка ре ви ја, 
стр. 477-510, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2-4/2007, стр. 481.
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Узро ци ко ји мо гу до ве сти до на стан ка кон фли ка та су раз ли чи-
ти16):

1. рет ки и не до вољ ни ре сур си;
2. кон ку рен ци ја у кон тро ли од ре ђе них ре сур са;
3. лош ме наџ мент;
4. про бле ми у ко му ни ка ци ји;
5. струк ту ра;
6. лич ни су ко би;
7. ка рак тер лич но сти и
8. раз ли ке у мо ћи и ста ту су.
Про фе сор Су бо тић ука зу је на то ка ко се у по ли тич ком про це су 

кон флик ти мо гу по де ли ти на функ ци о нал не и дис функ ци о нал не и 
да се њи хо во упра вља ње са сто ји из три еле ме на та17):

– сти му ли са ње;
– сма њи ва ње и
– ре ша ва ње.
Да би се до шло до ре ша ва ња кон фликт не си ту а ци је у по ли тич-

кој сфе ри по треб но је да по сто ји по ли тич ки ди ја лог (на рав но и у 
свим оста лим сфе ра ма је нео п ход но по сто ја ње ди ја ло га).

Проф. Ђу ро Шу шњић ба ве ћи се ди ја ло гом ка же да је ди ја лог 
раз го вор дво ји це или ви ше сло бод них љу ди, ко ји хо ће да раз ме не 
ста во ве о за њих ва жном пи та њу, на ко је да ју раз ли чи те од го во
ре, ка ко би, у рав но прав ним усло ви ма, до шли до од го во ра ко јим би 
обо ји ца, или сви  би ли за до вољ ни. 18)

По ли тич ког ди ја ло га не ма та мо19):
1. где је ме ри ло исти не моћ;
2. где се по ли тич ке од лу ке до но се у уским кру го ви ма по ли тич-

ких ели та;
3. где се гра ђа ни пре тва ра ју у ма су;

16)  Исто, стр. 482.
17)  Исто, стр. 483.
18)  Шу шњић, Ђу ро, Ди ја лог и то ле ран ци ја, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997, стр. 14.
19)  Уља ре вић Да ли бор ка, ‘’Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском дру штву’’, 21 При

ча и де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 23-35, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри-
ца, 2005, стр. 27.
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4. где не по сто ји са рад ња из ме ђу гра ђа на и где их не по ве зу ју 
уни вер зал не вред но сти: сло бо да, рав но прав ност, со ли дар-
ност, при ја тељ ство, љу бав;

5. где се под сти чу вер ски, на ци о нал ни, ра сни, кла сни и дру ги 
су ко би;

6. где по ли ти ча ри ко ри сте пра во на гре шку (пра во на гре шку у 
по ли ти ци не по сто ји – онај ко гре ши мо ра да од го ва ра);

7. где по ли ти ча ри ма ни пу ли шу гра ђа ни ма;
где по ли ти ча ри про па ган дом ши ре ло ша осе ћа ња (за вист, мр-

жњу, па кост) и ло ша ста ња (страх, стреп њу,  па ни ку, лу кав-
ство);

8. где  се у по ли тич ком жи во ту де вал ви ра ју ре чи и је зик (ка да 
иза из го во ре них ре чи не ма де ла и зна че ња, већ об ма не и ла-
жи);

9. где се у по ли ти ци обе ћа ва, а обе ћа ња се не оства ру ју;
10 где вла да по ли ти ка тла чи те ља и тла че них, моћ ни ка и не моћ-

них (и ка да се раз го ва ра у та квој по ли ти ци се не во ди ди ја-
лог, већ се нај че шће од ме ра ва ју лу кав ства, пре ва ре, до ви-
тљи вост и ла жи – то је раз го вор об ма њи ва ча и об ма ну тих) и

11. где сви го во ре а ни ко ни ко га не чу је (то је бр бља о ни ца, а не 
по ли тич ка за јед ни ца).

На ша зе мља се на ла зи у јед ној не за вид ној си ту а ци ји што се 
ти че кон фли ка та. Дар ко Ма рин ко вић ука зу је на то ка ко су зе мље у 
тран зи ци ји до ми нант но кон фликт на дру штва, тј. да су оне су о че-
не са ве ли ким бро јем про ти ву реч но сти, про бле ми ма и не ре ше ним 
пи та њи ма. Да би се ово пре ва зи шло по треб но је ство ри ти по вољ но 
дру штве но окру же ње за раз вој со ци јал ног ди ја ло га. 

Глав ни ак те ри со ци јал ног ди ја ло га су: пред став ни ци по ли тич-
ке вла сти, син ди ка ти и по сло дав ци, од но сно по сло дав не ор га ни-
за ци је. У Ср би ји су то: Вла да Ре пу бли ке Ср би је, ре пре зен та тив ни 
син ди ка ти и ре пре зен та тив не ор га ни за ци је по сло да ва ца на на ци о-
нал ном ни воу..

Као глав не пре пре ке Ма рин ко вић на во ди20): 
– не по вољ ну си ту а ци ју у ко јој се на ла зи на ци о нал на еко но ми-

ја пра ће на ду го трај ном не за по сле но шћу и си ро ма штвом;
20)  Ма рин ко вић, Дар ко, ‘’Од кон фли ка та до со ци јал ног ди ја ло га и ста бил но сти у Ср-

би ји’’, Срп ска по ли тич ка ми сао, стр. 77-92, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1-4/2003, стр. 90.
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– не до вр ше ни про цес де фи ни са ња и раз во ја ин сти ту ци ја плу-
ра ли стич ког, де мо крат ског дру штва и

– не до ста так де мо крат ске кул ту ре и тра ди ци је.
Да би се обез бе дио со ци јал ни ди ја лог по треб но је пред у зе ти 

сле де ће ме ре21):
– по треб но је ја ча ти по ве ре ње, свест и ста во ве со ци јал них 

парт не ра о за јед нич ким ин те ре си ма;
– по треб но ја ча ти мре же и ме ха ни зме со ци јал ног ди ја ло га на 

ло кал ном ни воу; 
– по треб но је афир ми ра ти и раз ви ја ти ме ха ни зме мир ног раз-

ре ша ва ња ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та и
– по треб но је обра зо ва ти со ци јал не парт не ре о со ци јал ном 

ди ја ло гу, при че му нај ве ћу па жњу тре ба по кло ни ти за јед-
нич ким обра зов ним про гра ми ма.

АГРЕ СИ ЈА 

Kада кон флик ти еска ли ра ју у тој ме ри да их је не мо гу ће ре ша-
ва ти на би ло ко ји ми ран на чин он да до ла зи до на сил но сти и агре-
си је као на чи на раз ре ша ва ња су ко ба. То се на ро чи то де ша ва ако су 
ин те ре си из ме ђу две стра не у пот пу но сти су прот ста вље ни, тј. да 
оства ри ва ње ин те ре са јед них оне мо гу ћа ва оства ри ва ње ин те ре са 
дру гих. 

Ако су ин те ре си ма ње ис кљу чи ви, лак ше се ре ша ва ју, у су-
прот ном на ста је про блем. Тре ба, ме ђу тим, на по ме ну ти да се агре-
си је не ја вља ју увек као ре зул тат су прот ста вље но сти ин те ре са. 
Ми ло сав Ми ло са вље вић пра ви по де лу агре си ја на22):

1. по је ди нач не агре си је и агре си је из ме ђу ма њих гру па и
2. ко лек тив не агре си је.
Он ука зу је ка ко је су прот ста вље ност ин те ре са на ро чи то при-

сут на код ко лек тив них агре си ја. Тре ба на по ме ну ти да је агре сив-
но по на ша ње са мо вид или део дру штве них од но са, тј. оно је еле-
ме нат дру штве них од но са чи ја је по сле ди ца и исто вре ме но узрок 
дру гих ста ња и од но са. 

21)  Исто, стр. 91.
22) Ми ло са вље вић, Ми ло сав, ‘’Дру штве ни кон флик ти и агре си је’’, Со ци јал на ми сао, стр. 

7-24, Со ци јал на ми сао,  Бе о град, 1-2/2002, стр. 15. 
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При ме ри ко лек тив них агре си ја су: ра то ви, ре во лу ци је, гра ђан-
ски ра то ви, штрај ко ви... При ме ри по је ди нач не агре си је и агре си је 
из ме ђу ма њих гру па су: уби ства и те ле сне по вре де, си ле џиј ство, 
си ло ва ња, раз бој ни штво и ван да ли зам. 

Ов де ће мо ука за ти на не ке од на чи на на ко је се мо же ре ши ти 
или из бе ћи су коб. Пре све га тре ба има ти у ви ду да љу ди сту па ју у 
ин тер ак ци ју на два на чи на:

1. као под ре ђе ни и над ре ђе ни и
2. као јед на ки ме ђу со бом.

Та бе ла бр. 9: Кон вен ци је по мо ћу ко јих се мо гу ре ши ти или 
из бе ћи фи зич ки су ко би23)

У ин тер ак ци ји из ме ђу над ре ђе ног и под-
ре ђе ног

У ин тер ак ци ји из ме ђу под јед на ких

1. П се укла ња ка да Д при ла зи
2. П че ка да Д иде пр ви
3. П уми ру је Д сиг на лом; он да ако Д не 
по ка же про ти вље ње узи ма же ље ни пред-
мет
4. ко ри шће ње уми ру ју ћих сиг на ла (по-
не кад зах те ва упор ност да укло ни от пор 
про тив ни ка), јед на ин ди ви дуа (Д) увек 
до би ја же ље ни пред мет; П се стал но по-
ко ра ва
5. је дан члан овог од но са (Д) од би ја да 
са ра ђу је или иг но ри ше зах те ве дру гих; П 
се стал но по ко ра ва
6. једносмерна физичка ‘’тампонажа’’ или 
избегавање П-П ствара баријеру између 
њих и Д

1. пред мет се де ли
2. пр ви по је ди нац ко ји до ђе до пред ме та 
до би ја пред мет (по шту је се пра во по се-
до ва ња)
3. сиг на ли се ко ри сте да по ка жу же љу за 
не ким пред ме том, тај пред мет углав ном 
до би ја нај мо ти ви са ни ји по је ди нац
4. за јед нич ко из бе га ва ње ри ва ла
5. за јед нич ка дру штве на ‘’там по на жа’’ – 
обе стра не сту па ју у од но се са мо пре ко 
тре ће стра не
6. заједничка физичка ‘’тампонажа’’ – 
ривали стварају видљиве границе међу 
собом

Д – до ми нан тан
П – подређен 

Ова кав на чин ре ша ва ња или из бе га ва ња кон фли ка та на пр ви 
по глед из гле да ве о ма јед но ста ван. Ово, ме ђу тим, не са мо да ни је 
јед но став но не го ће те шко до ве сти до пра вог ре ша ва ња со ци јал-
них кон фли ка та. На овај на чин се мо же са мо при вре ме но убла жи ти 
кон фликт или чак од ло жи ти али не и ре ши ти. 

Ре ша ва ње ме ђу соб ног су ко ба зах те ва је дан ди ја лог из ме ђу су-
ко бље них стра на ко је ће за јед нич ким до го во ром до ћи до ре ше ња 
ко је ће укло ни ти кон фликт. Све оста ло је са мо од ла га ње не из бе-
жног.  

23) Hand, Lat ta, Ju dith, ‘’Re so lu tion of So cial Con flicts: Do mi nan ce, Ega li ta ri a nism, Sphe res of 
Do mi nan ce and Ga me The ory’’, The Qu ar terly Re vi ew of Bi o logy, pp. 201-220, The Uni ver-
sitz of Chi ca go Press, 2/1986, стр. 206. 
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ПРЕ ПРЕ КЕ У ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊУ СУ КО БА НА НА ШИМ 
ПРО СТО РИ МА

Про фе сор Ђу ро Шу шњић ука зу је на то ка ко на на шим про-
сто ри ма по сто је та ко зва не кон стан те на шег мен та ли те та ко је 
се по ка зу ју као смет ња раз у ме ва њу, по ве ре њу и по ми ре њу из ме ђу 
на ших на ро да, ве ра и кул ту ра. У том сми слу он ис ти че сле де ће 
обра сце ми шље ња, ве ро ва ња и по на ша ња (на ци о нал не, по ли тич ке 
и кул тур не)24):

1. тра ди ци о на ли зам – То је иде о ло ги ја ко ја по том ци ма на-
ме ће иде је, ве ро ва ња, вред но сти и нор ме њи хо вих пре да ка да их 
сле де без по го во ра и при го во ра, не оба зи ру ћи се на про ме не у спо-
ља шњој сре ди ни или уну тра шњем ис ку ству. Тра ди ци о на ли зам 
пред ста вља те шку пре пре ку у ко му ни ка ци ји из ме ђу два на ро да ко-
ја је мо гу ћа са мо под усло вом да се оба си сте ма схва те као отво ре-
на, не до вр ше на и не са вр ше на. Тра ди ци ја је сте би тан део кул ту ре 
сва ког на ро да, али тре ба во ди ти ра чу на да она не по ста не коч ни-
ца у да љем раз во ју дру штва. Тра ди ци ју тре ба га ји ти и чу ва ти али 
увек тре ба би ти отво рен и пре ма но вим ис ку стви ма, јер тра ди ци о-
на ли зам мо же би ти ве ли ка пре пре ка, ка ко у са рад њи два ју на ро да, 
та ко и у раз во ју на ро да ко ји из те са рад ње мо же про ис те ћи.

2. ауто ри тар ни мен та ли тет – На ро ди на на шим про сто ри-
ма су од ра сли у јед ној ауто ри тар ној ат мос фе ри, ка ко у по ро ди ци 
као еле мен тар ној за јед ни ци, та ко и у др жа ви као по ли тич кој ор-
га ни за ци ји дру штва. Те шко је оче ки ва ти да се ова кав на чин ми-
шље ња, ве ро ва ња и по на ша ња про ме ни то ком но ћи и пре ра сте у 
де мо крат ски. Два су усло ва нео п ход на да би се др жа ва осло бо ди ла 
ова кве пре пре ке а то су: де мо крат ски услов – ко ји је оствар љив и 
има ти на род зрео за ди ја ло шки на чин ми шље ња, ве ро ва ња и по на-
ша ња – ко ји је те шко оствар љив. На и ме, лак ше је у не кој зе мљи до-
не ти де мо крат ске за ко не не го од го ји ти на род у де мо крат ском ду ху, 
а без то га не ма истин ске де мо кра ти је. 

3. по ли тич ка не кул ту ра – Ова пре пре ка по сто ји у на шем на-
чи ну раз ми шља ња ко ји се ма ни фе сту је у то ме да за нас по сто ји 
са мо за и про тив. Ова квом на чи ну раз ми шља ња не до ста је оно из
ме ђу. Дру штве ни од но си су до ста сло же ни ји од ова кво по јед но-
ста вље ног на чи на раз ми шља ња и све док се то не схва ти увек ће 

24) О то ме оп шир ни је ви де ти Шу шњић, Ђу ро, ‘’Пре пре ке на пу ту раз у ме ва ња, по ве ре ња 
и по ми ре ња’’, 21 При ча о де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 9-13, Цен тар за гра ђан ско 
об ра зо ва ње, Под го ри ца, 2005.
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би ти про сто ра за су ко бе. Ова ква по де ла иако се чи ни ло гич ном и 
прак тич ном је ве о ма опа сна. Ве бер ука зу је на то да би по ли ти ча ри 
тре ба ло да има ју  три кључ не осо би не: страст, од го вор ност и ме ру. 

4. ан ти ин те лек ту а ли зам – Он се ма ни фе сту је у од ба ци ва њу 
ин те лек ту а ла ца у не ком дру штву уме сто да се они ис ко ри сте за рад 
на прет ка тог дру штва. На ово је ле по ука зао и Ј. Ду чић ка да је ре-
као ''Ср бин има при род ну тен ден ци ју да све сво је ве ли ке љу де или 
по у би ја или уни зи и да их за тим опе ва у свом де се тер цу као хе ро је 
сво је на ци је, и нај зад про гла си све ти те љи ма сво је цр кве.''25)

5. пред ра су де – ''Пред ра су да је (по зи ти ван или не га ти ван) 
став по је ди на ца или гру пе пре ма дру гом по је дин цу или гру пи, ко-
ји се не те ме љи на по зна ва њу чи ње ни ца и ра ци о нал них раз ло га: 
чи ње ни це и раз ло зи мо гу би ти при ру ци, али пред ра су де оста ју 
не дир ну те.''26) Је дан од нај по зна ти јих при ме ра пред ра су да је сва-
ка ко си ту а ци ја у ко јој се стра нац до жи вља ва као сум њив и опа сан 
без ика квог ра ци о нал ног раз ло га, са мо због то га што је стра нац. 
Пред ра су де се ма ни фе сту ју на мно штво раз ли чи тих на чи на. Ту су, 
на при мер, пред ра су де пре ма по лу, ве ри, на ци ји, ра си... Пред ра су де 
је ка да се јед ном уко ре не ве о ма те шко ис ко ре ни ти. Оне мо гу би ти 
на па да не ра ци о нал ним ста во ви ма и про тив њих се мо гу из но си-
ти ве о ма ја ки ар гу мен ти, али ка ко су оне пре све га емо ци о нал ни 
ста во ви те шко их је на тај на чин укло ни ти. Пред ра су де су ве о ма 
опа сне јер је до вољ на не ка ма ла про во ка ци ја да оне еска ли ра ју у 
на сил не су ко бе.

6. не по сто ја ње кри тич ког јав ног мње ња – На осно ву број-
них ис тра жи ва ња мо же се ви де ти да се ве о ма ма ли про це нат јав ног 
мње ња мо же ока рак те ри са ти као кри тич ко јав но мње ње. Углав ном 
се ме ди ји ко ри сте у ма ни пу ла тив не свр хе по мо ћу ко јих вла да ју ће 
гру пе об ли ку ју мње ње на на чин на ко ји то њи ма од го ва ра. На тај 
на чин се ства ра иде о ло ги ја ко јом се ствар ност пред ста вља она ко 
ка ко то од го ва ра они ма ко ји вла да ју.    

Ка да се по сма тра при сут ност свих ових фак то ра на на шим 
про сто ри ма по треб но је под хит но пред у зе ти ме ре ко је би до ве-
ле до њи хо вог укла ња ња. Уко ли ко то не учи ни мо све оно што ми 
бу де мо чи ни ли да би ре ши ли кон флик те би ће уна пред осу ђе но на 
про паст.

25) Шу шњић, Ђу ро, ‘’Пре пре ке на пу ту раз у ме ва ња, по ве ре ња и по ми ре ња’’, 21 При ча 
о де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 9-13, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 
2005, стр. 11.

26) Исто, стр. 11.
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И НА КРА ЈУ

Со ци јал ни кон флик ти пред ста вља ју је дан ве о ма ком плек сан 
со ци јал ни фе но мен за чи је је об ја шња ва ње по треб но укљу чи ти 
мул ти ди сци пли нар ни при ступ. Ср би ја је, а уоста лом и чи тав Бал-
кан, у сво јој про шло сти би ла све док мно го број них су ко ба ко ји су 
би ли пре пу ни на си ља, агре си је и не при ја тељ ства. Уоста лом то је 
ре зул ти ра ло и нај но ви јим де о ба ма ко је су се де си ле на про сто ру 
ње не те ри то ри је по сле 2000-те го ди не, да не по ми ње мо ра то ве ко-
ји су обе ле жи ли 90-те го ди не XX ве ка. На ши на уч ни ци, али и наш 
на род, су са свим до бро упо зна ти до ка квих све стра вич них по сле-
ди ца мо же до ве сти еска ла ци ја кон фли ка та.

На рав но, тре ба на по ме ну ти да на кон флик те не тре ба увек гле-
да ти као на не што не га тив но. Њи хо во по сто ја ње је ујед но и прет-
по став ка по сто ја ња де мо кра ти је. Де мо кра ти ја, ме ђу тим, не прет-
по ста вља по сто ја ње на сил них кон фли ка та ко ји се ма ни фе сту ју 
бор бом, већ пре све га по сто ја ње ста ња у ко ме сви гра ђа ни мо гу 
без бо ја зни из не ти сво је ми шље ње ма ко ли ко се оно раз ли ко ва ло 
од дру гих. Ста ње у ко ме до ла зи до су че ља ва ња нај ра зли чи ти јих 
ми шље ња, па и оних нај су прот ста вље ни јих, а све за рад кре а тив ног 
ре ша ва ња не ког про бле ма. 

То шо се кон флик ти ве о ма че сто зло у по тре бља ва ју за рад 
оства ри ва ња лич них и по ли тич ких ин те ре са је са мо раз лог ви ше 
да се кре не ка њи хо вом пот пу ном раз у ме ва њу, а све у ци љу њи-
хо вог пре ва зи ла же ња. Нај го ре мо гу ће ре ше ње, ко је се на жа лост 
ве о ма че сто при ме њу је у прак си, је да се пра ви мо да кон флик ти не 
по сто је, јер то је ујед но и на чин ко ји ће до ве сти до њи хо ве еска-
ла ци је. 

По треб но је ство ри ти јед ну де мо крат ску ат мос фе ру при ли ком 
раз ре ша ва ња кон фли ка та у ко јој ће две стра не, пре све га ди ја ло-
гом, до ћи до ре ше ња ко је је при хва тљи во за обе стра не. Све оста ло 
зна чи на ме та ње крат ко роч них ре ше ња ко ја ће у нај бли жој бу дућ-
но сти до ве сти до по нов ног ак ти ви ра ња кон фли ка та.
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Ab stract 
So cial con flicts are al ways ac tual the me. Every so ci ety in 
his hi story had or still has this pro blem. So cial con flicts 
are al ways pre sent espe ci ally in our co un try. Ser bia is on 
the Bal kans that al ways been in so me kind of strug gle. If 
we analyzed only a re cent hi story of our co un try wee can 
see that it is full with wars, fights, ho sti le and kil lings. 
The se all the re a sons why we must be per si stent in un der
stan ding of con flicts and that al low us to cre a te a pe a ce ful 
en vi ron ment for ours ci ti zens. In a mid dle of 20th cen tury a 
new the ory of studying be co me. That the ory was the The
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ory of So cial Con flict. This the ory is very im por tant for the 
un der stan ding of so cial con flicts.
Al so we must men tion that so cial con flicts are not al ways 
so met hing bad. They can be al so use ful in so ci e ti es. The re 
is no a de moc ra tic po li ti cal re gi me wit ho ut con flicts. The
se con flicts are con flicts when pe o ple with de fe rent kind 
of thin king trying to find out so me so lu ti ons on a cre a ti ve 
ways wit ho ut using of for ce.
The main ob stac les of over co ming the so cial con flicts on 
our ter ri tory are tra di ti o na lism, aut ho ri ta ti ve men ta lity, 
po li ti cal un cul tu red, an tiin tel lec tu a lism, pre ju di ces and 
un cri ti cal pu blic opi nion.
If we don’t do so met hing abo ut this we can be in se ro us 
tro u ble be ca u se wit ho ut this we can not sol ve pro blem of 
so cial con flicts in our co un try. In this ar tic le we are se e
king for the an swers on fol lo wing qu e sti ons:
– Is the re only one The ory of So cial Con flict?
– The re la ti on ship bet we en so cial con flicts and de moc
racy?
– The re la ti on ship bet we en so cial con flicts and po li tics? 
– What are the main ob stac les of over co ming the so cial 
con flicts in our co un try?

Ре зи ме 
Со ци јал ни кон флик ти пред ста вља ју увек ак ту ел ну те
му. Сва ко је дру штво у сво јој исто ри ји има ло или још 
увек има овај про блем. Со ци јал ни кон флик ти су увек 
при сут ни, на ро чи то у на шој зе мљи. Ср би ја се на ла зи 
на Бал ка ну ко ји се увек на ла зио у не кој бор би. Уко ли ко 
ана ли зи ра мо са мо но ви ју исто ри ју на ше зе мље мо же
мо ви де ти да је она пре пу на ра то ва, бор би, не при ја
тељ ства и уби ја ња.
Ово су све раз ло зи због ко јих мо ра мо би ти упор ни у 
раз у ме ва њу кон фли ка та што ће нам омо гу ћи ти да 
ство ри мо мир но окру же ње за на ше гра ђа не. Сре ди
ном XX ве ка на ста ла је но ва те о ри ја. Та те о ри ја је 
би ла те о ри ја со ци јал них кон фли ка та. Ова те о ри ја је 
ве о ма ва жна за раз у ме ва ње со ци јал них кон фли ка та.
Мо ра мо, та ко ђе, на по ме ну ти да со ци јал ни кон флик ти 
ни су увек не што ло ше. Они та ко ђе мо гу би ти ко ри сни 
у дру штву. Не по сто ји ни је дан де мо крат ски ре жим 
без кон фли ка та. Ови кон флик ти су кон флик ти ка да 
љу ди са раз ли чи тим на чи ном раз ми шља ња по ку ша
ва ју да до ђу до ре ше ња на је дан кре а ти ван на чин без 
ко ри шће ња си ле.
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Глав не пре пре ке пре ва зи ла же ња кон фли ка та на на
шим про сто ри ма су тра ди ци о на ли зам, ауто ри тар ни 
мен та ли тет, по ли тич ка не кул ту ра, ан ти ин те лек ту
а ли зам, пред ра су де и не кри тич ко јав но мње ње.
Уко ли ко не ура ди мо не што по во дом ово га мо же мо би
ти у озбиљ ној не во љи због то га што без то га не мо
же мо ре ши ти про блем со ци јал них кон фли ка та у на
шој зе мљи. У овом члан ку ми тра га мо за од го во ром на 
сле де ћа пи та ња:
Да ли по сто ји са мо јед на те о ри ја со ци јал них су ко ба?
Ве за из ме ђу со ци јал них кон фли ка та и де мо кра ти је?
Ве за из ме ђу со ци јал них кон фли ка та и по ли ти ке?
Ко је су глав не пре пре ке пре ва зи ла же ња со ци јал них 
кон фли ка та у на шој зе мљи?

Misa Strojadinovic
FROM THE THE ORY OF SO CIAL CON FLICT TO SO CIAL 

CON FLICTS AND THE IR SO LU TI ONS 
Sum mary 

Basic objective of this article is to present complexity of 
social conflicts. Author of the text used the Content Anal
ysis as the main method for elaboration of different ap
proaches to this problem. It was the middle of 20th cen
tury when the most significant research on this subject was 
developed. The author also attempted to present relation
ships between social conflicts and politics and between 
social conflicts and democracy. Social conflicts are often 
misused for purpose of achieveing personal or political 
interests. The author also presented that social conflicts 
are not necessarily something bad, as there is no democ
racy that doesn’t allow conflicts. These conflicts are the 
conflicts in a way of thinking and not the conflicts that 
manifest themselves in the form of the war, hostility and 
violence.
The main point of this article is in showing dialogue as 
the main method in resolving social conflicts. That method 
should bring two opposite sides to the solution that could 
be acceptable to both of them.
Key Words: the Theory of Social Conflict, social conflicts, 
social conflicts and democracy, social conflicts and poli
tics, Serbia
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Сажетак
Учланкусеобрађуједруштвенасуштинарата,асам
феномен рата се анализира са историјског аспекта
ито: уробовласничкомдруштву,уантичкодоба,у
старомРиму, уфеудализму,бужоаскосхватањера
та,схватањератаукомунистичкомдруштву,каои
размевања рата након завршетка ‘’хладног рата’’.
Централнопитањеовограда је  дефинисањеикла
сификација феномена рата као политичког насиља,  
анализирајућикритичкитеоријеоратунајуспешни
јихтеоретичара,каонпр.КарлаКалузевићаиРајта
Милса.Уважавајућињиховеимногедругетеоријео
рату, проблемскисеанализирадруштвенасуштина
ратанапочеткуXXIвека. Дакле,изовогчланкасе
можесхватитидајератдруштвенисукобпроузро
кованкласним,економскимиполитичкимпротивреч
ностима. Применом војне силе, као посебног облика
друштвенемоћи, за остваривање интереса, држава
користираткаосредствозарешавањеспорова.По
редоружанеборбе,каоосновногобликаиспољавања
борбенемоћиуратусеукључујуидругиоблициот
пора(морални, политички, дипломатски, економски,
психолошкопропагандниидруги).Ратнијеизолована
појава,ратјеорганизованиобликнасиљачији јеин
тересдасеуништипротивникилидамусенаметну
одређенарешења,иаковрлочестоагресорнастојида
прикријемотивеинамеру

* Научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Кључнеречи:рат,друштво,политика,политичкона
сиље,теорија,право,

Rат је од у век био пред мет ин те ре со ва ња вој них те о ре ти ча ра1), 
а у дру гој по ло ви ни XX ве ка по ста је и пред мет на уч них ис-

тра жи ва ња у на ме ри да се са зна су шти на, ка рак те ри сти ке те да се 
на уч но ин тер пре ти ра  са др жај те дру штве не по ја ве. По себ ну па-
жњу ра ту по све ћу је вој на на у ка ко ја на сто ји да осве тли ду бин ске 
ди мен зи је и су шти ну ра та као су ко ба, ње го ву фе но ме но ло ги ју са 
те жи штем на утвр ђи ва њу на че ла ње го ве при пре ме и во ђе ња.

Рат је сво је вр сна сли ка струк ту ре, ста ња и од но са у дру штву 
ко је је њи ме за хва ће но. На и ме, у ра ту се ис по ља ва ју кван ти тет и 
ква ли тет дру штве не осно ве и над град ње кон крет ног дру штва (од-
ре ђе не дру штве не за јед ни це).

Тре ба прет по ста ви ти да је рат ‘’циљ (или), свр ха (или) и сам 
са др жај по ли тич ког’’. Рат је до га ђај ко ји се ја вља са мо са по ли-
тич ким име но ва њем про тив ни ка и са де кла ра ци јом о отво ре ном 
и екс пли цит ном не при ја тељ ству про тив ње га. Оста је мо гућ ност 
при кри ва ња ствар ног ци ља да те ор га ни за ци је или по ли тич ке гру-
пе, или то ни је пре суд но ну жно за из град њу од но са из ме ђу про тив-
ни ка у ра ту.

ДЕФИНИСАЊЕРАТА

Ратјеспецифичниобликдруштвеногсукоба–конфликта,ко
ји садржи одређене војне и највише друштвене активности. То
је друштвено стање у коме оштри конфликти са неком групом
споља(држава,савездржава)илиоштриунутрашњиконфликти
налазеизлазуоружаномсукобу. 

Да кле, рат је ста ње це ло куп ног дру штва, не са мо збир би та-
ка или кам па ња, у усло ви ма кон флик та ко ји се ре ша ва оруж јем. У 
овој фор му ла ци ји се не да је де фи ни ци ја ра та већ је ди но ука зу је на 
ње гов дру штве ни ка рак тер. Де фи ни ци је ра та ко је се по ја вљу ју у 
ли те ра ту ри, и то у оној ко ја се у те о ри ји ра та сма тра ре ле вант ном,  
су  Кла у зе ви це ва и Рај то ва. Карл Кла у зе вић (пру ски ге не рал, вој-
ни пи сац и те о ре ти чар, 1780 – 1831) у сво јој већ кла сич ној де фи-
1)  Пре ма ис тра жи ва њу швај цар ског на уч ни ка Жан Жак Бе бе ла, за пет и по хи ља да го ди-

на сво је исто ри је, чо ве чан ство је во ди ло 14 500 ра то ва у ко ји ма је по ги ну ло пре ко 3 600 
ми ли о на љу ди, уз не про це њи ва ма те ри јал на ра за ра ња. Без об зи ра на то што по да ци о 
тим пи та њи ма у те о ри ји ва ри ра ју, ове број ке су вр ло илу стра тив не с аспек та уче ста ло-
сти  ра та у ње го вој де струк тив но сти.(Мр кић Слав ко, Пре ле вић Ми лош, Бе го вић Ан те, 
Tеоријаорату, ВИЗ, Бе о град, 1978, стр. 17).
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ни ци ји ра та раз ли ку је ње го во апстрактно и конкретно схва та ње. 
Ап стракт но, Кла у зе виц рат  де фи ни ше као акт на си ља чи ји је циљ 
при си ља ва ње про тив ни ка на ис пу ње ње соп стве не во ље. Да би ово 
су ви ше ап стракт но од ре ђе ње ра та кон кре ти зо вао, Кла у зе виц до да-
је да је рат по ли тич ки акт, ору ђе по ли ти ке, на ста вак по ли тич ких 
од но са, али дру гим сред стви ма.2)У су шти ни ове де фи ни ци је је сте 
функ ци о нал но схва та ње ра та као по себ ног ору ђа за по сти за ње по-
ли тич ких ци ље ва. На ве де на Кла у зе ви це ва функ ци о нал на де фи ни-
ци ја је пре ши ро ка и зах те ва пре ци зи ра ње. На и ме, по ста вља се пи-
та ње да ли је сва ка упо тре ба на си ља у по ли тич ке свр хе рат, ка ко би 
се то мо гло за кљу чи ти ако би се ишло сме ром на ве де не де фи ни ци-
је. Од мах се мо же ре ћи да сва ко по ли тич ко на си ље ни је рат, нпр. 
др жав ни удар, по бу на, ре во лу ци ја, вој на ин тер вен ци ја, ра зни об ли-
ци по ли циј ских ак ци ја, те ро ри зам и дру го ни су рат, ма да мо гу (че-
сто и је су) ње го ви са став ни де ло ви. Да кле, рат је при ме на на си ља 
на ни воу це ло куп не др жа ве, или гру пе др жа ва, уз при бли жну ме-
ђу соб ну рав но те жу ан га жо ва них сна га сва ке од за ра ће них стра на. 
Ако се  на ни воу др жа ве или гру пе др жа ва упо тре бља ва вој ска и та 
ак ци ја тра је ве о ма крат ко, ка да јед на стра на то ли ко до ми ни ра у вој-
ном по гле ду да на кон крат ко трај не упо тре бе на си ља дру га стра на у 
су ко бу гу би во љу за бор бу, та да се ра ди о вој ној ин тер вен ци ји, а не 
о ра ту. Ме ђу тим,  гра ни це из ме ђу те две ка те го ри је још увек ни су 
на уч но утвр ђе не, јер оно што је за ве ли ку си лу вој на ин тер вен ци-
ја, за жр тву агре си је је рат, па је на у ка пред зна чај ним иза зо ви ма 
при ли ком про це њи ва ња на ста ле си ту а ци је ко ју тре ба пра вед но и 
прин ци пи јел но кла си фи ко ва ти.

Да би се до шло до но вих са зна ња ко ја до при но се де фи ни са њу  
пој ма ра та зна чај но је ана ли зи ра ти  де фи ни ци ју Рај та Мил са да ту 
у ње го вом  де лу Студијаорату. Он твр ди да се на рат, са аспек та   
сва ке од за ра ће них стра на, мо же де фи ни са ти као  крај ња интен
зификација вој них ак тив но сти, пси хо ло шких на пе то сти, прав не 
вла сти и дру штве не ин те гра ци је, од но сно да се рат мо же сма тра ти 
као исто вре ме ни кон фликт ору жа них сна га, рас по ло же ња ста нов-
ни штва, прав них на че ла и на ци о нал них кул ту ра ко ји су то ли ко из-
јед на че ни(или сва ка стра на та ко про це њу је) да кон фликт из ме ђу 
њих до во ди до мак си мал не ин тен зи фи ка ци је сва ког од тих фак то ра 
и  на јед ној и на дру гој стра ни. НаведенаРајтовадефиницијаука
зујенатодаје: Рат од ре ђе ни об лик дру штве ног кон флик та из ме-
2) Карл  Кла у зе виц, Орату, пре вод с не мач ког: Ре дак ци ја Вој ног де ла, Бе о град, 1951. стр. 

41-45
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ђу дру шта ва као хо мо ге них це ли на, при че му тај кон фликт иза зи-
ва ан га жо ва ње не са мо вој них, већ и не вој них ре сур са дру штва и 
узро ку је знат ну дру штве ну ин те гра ци ју и да се тај дру штве ни кон-
фликт  ре ша ва упо тре бом ору жа не си ле уз при бли жно ујед на че не 
сна ге до ме ре ко ја и јед ној и дру гој стра ни да је за пра во да оче ку је 
оства ри ва ње ци ље ва.

Обе де фи ни ци је ра та – Кла у зе ви це ва, пр вен стве но функ ци о-
нал на и Рај то ва са др жај на (ко ја ин си сти ра на спо ју ра зних аспе-
ка та ра та на вој ној, прав ној, пси хо ло шког и со ци јал ној осно ви), 
мо гу ће је спо ји ти у јед ну: Рат је об лик дра стич ног кон флик та из ме-
ђу по ли тич ких дру шта ва у ко ме се, ра ди оства ри ва ња по ли тич ких 
ци ље ва, на обе стра не при ме њу ју сви об ли ци на си ља, а по себ но 
ор га ни зо ва но,ма сов но и у ре ла тив но ду жем раз до бљу ору жа но на-
си ље. По ве љом ОУН рат је за бра њен као сред ство за ре ша ва ње 
ме ђу на род них спо ро ва. За то се у чл. 2. тач ка 4. По ве ље УН ис ти че: 
‘’Сви чла но ви се у сво јим ме ђу на род ном од но си ма уз др жа ва ју од 
прет ње си лом или упо тре бе си ле про тив те ри то ри јал ног ин те гри-
те та или по ли тич ке не за ви сно сти сва ке др жа ве, или на сва ки дру ги 
на чин не са гла сан с ци љем Ује ди ње них  на ци ја.’’  ‘’Рат је  су коб 
др жа ва, вој но-по ли тич ких са ве за, кла са, на ци ја или  дру гих дру-
штве них гру па, у ко ме се при ме њу је ма сов но ору жа но на си ље, ра-
ди оства ри ва ња од ре ђе них ци ље ва. Нај ва жни ји део ра та је ору жа-
на бор ба, али се он во ди на свим по љи ма дру штве них де лат но сти: 
он је то та лан и све о бу хва тан.’’3) 

Ме ђу тим, рат се мо же де фи ни са ти и као су коб ви со ког ин тен-
зи те та, ко ји се из во ди при ме ном ору жа ног на си ља, иза зван по ли-
тич ким тур бу лен ци ја ма не при ја тељ ских др жа ва.

Са вре ме но ме ђу на род но пра во про гла ша ва рат кри вич ним де-
лом.Зна чи да от по чи ња ње во ђе ња ра та, по ме ђу на род ном пра ву, 
по вла чи ме ђу на род ну од го вор ност. По ве ља ОУН одва ја за ко ни ту 
од не за ко ни те упо тре бе си ле. Пр ва је упо тре ба си ле у ци љу од-
бра не, док дру га пред ста вља де ликт ко ји се мо ра осу ди ти и санк-
ци о ни са ти.Ме ђу тим, прак са је по ка за ла да се ова од ред ба ме ђу-
на род ног ху ма ни тар ног пра ва че сто не по шту је. Ме ђу на род не 
прав не ин сти ту ци је су због то га  по кре ну ле пи та ње од го вор но сти 
и санк ци ја про тив др жа ва и фи зич ких ли ца ко ја сно се од го вор ност 
због по чи ње них зло чи на. Ово је би ло нео п ход но, а по себ но из чи-
ње ни ца, ка ко ис ти че НиколасПолитис: ‘’Свакоправо,дабибило
3)  Ми лој ко Сто ја но вић, Наукаоодбрани, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1992. стр, 109
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одстварневредности,мораиматисанкцију.’’Кла сич на шко ла ме-
ђу на род ног пра ва де ли ла је ра то ве на међународне (ору жа ни су ко-
би из ме ђу су ве ре них др жа ва) и грађанске(ору жа ни су ко би уну тар 
су ве ре них др жа ва). Та по де ла је са прав ног аспек та  ак ту ел на и на 
по чет ку XXI ве ка. 

Ра то ви се мо гу  кла си фи ко ва ти на осно ву раз ли чи тих кри те-
ри ју ма. Зависно од циља, и идејнополитичке оријентације, на:
на ци о нал но-осло бо ди лач ке, вер ске, од брам бе не, на па дач ке, кон-
тра ре во лу ци о нар не итд. Уважавајући при су ство ор га ни за ци о них 
фор ма ци ја вој не си ле ра то ви се мо гу кла си фи ко ва ти на  фронтал
не, у ко ји ма се бор бе на деј ства во де кроз су да ре не при ја те ља на 
ја сно оме ђе ним фрон то ви ма и на партизанске. Обзиромна ро до ве 
вој ске и ме ста из во ђе ња опе ра ци ја ра то ви се де ле на:коп не не, по-
мор ске и ва зду шне и у од но су на  вид бор бе них деј ста вана:  офан
зивнеидефанзивне. Зависно од вре мен ског и про стор ног де ло ва ња 
ра то ви се де ле на:  ло кал не, ре ги о нал не и свет ске. Мно ги те о ре ти-
ча ри ра то ве на осно ву дру штве но-по ли тич ког ка рак те ра  де ле на 
нападачке и одбрамбене, од но сно праведне и неправедне: ра то ве 
са ограниченимциљем и ратовесарадикалнимциљем.Ме ђу тим, 
сва ки на па дач ки рат – агре си ја на не ку су ве ре ну зе мљу је за њу 
са ра ди кал ним ци љем.  На са вре ме ну кла си фи ка ци ју ра то ва ути че 
низ чи ње ни ца, од ко јих су нај бит ни је: сло же ност усло ва,  раз ли чи-
тост ци ље ва и ви сок сте пен про из вод них сна га, ко је омо гу ћа ва ју 
ан га жо ва ње ста нов ни штва и упо тре бу са вре ме не тех ни ке. Развој
људскогдруштва је основ ни чи ни лац ко ји ути че на рат. Дру штво 
је из у зет но сло же но, чи ни га мно го уну тра шњих ве за и од но са, 4) и 
све их тре ба узи ма ти у об зир ка да се раз ма тра та ко сло же на по ја ва 
ка ква је рат. Сва ки еле мент људ ског дру штва, по себ но еко но ми-
ја(би ло да је реч о гло бал ном или ужем дру штву, у гра ни ца ма од ре-
ђе не др жав не за јед ни це) ути че на рат, ње го ве узро ке, усло ве, ток и 
ре зул та те. На кон де таљ ног пој мов ног од ре ђе ња на осно ву па ра ме-
та ра са др жа них у де фи ни ци ји, мо гу ће је кла си фи ко ва ти ору жа не 
су ко бе уз ува жа ва ње ин тен зи те та су ко ба као основ ног кри те ри ју-
ма. Сход но то ме, по сто је три ка те го ри је ору жа них су ко ба.5)

4) Ра до мир Лу кић дру штво де фи ни ше ‘’као ску пи ну ко ја ма те ри јал но про из во ди(и про из-
во ди но ве љу де) ве за на про це си ма ко ји чи не дру штве ну осно ву( од но сно ма те ри јал ним 
про це си ма), ко ја јој  омо гу ћу је оп ста нак, ко ји про це си,  опет, усло вља ва ју про це се ко ји 
чи не дру штве ну над град њу.'' (Ра до мир Лу кић, Осно ви со ци о ло ги је, Уни вер зи тет у Бе-
о гра ду, 1962, стр. 275)

5) Мањиоружанисукоб – ка рак те ри ше га ви ше од 25 гу би та ка у људ ству у бор би го ди-
шње(за сва ку го ди ну у пе ри о ду тра ја ња су ко ба и ма ње од 100 у чи та вом су ко бу); Сред
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Иако је рат у оп штем сми слу за бра њен ме ђу на род ним пра-
вом, по сто је ра то ви ко ји се те шко не мо гу из бе ћи, а то су пра вед ни, 
осло бо ди лач ки – од брам бе ни ра то ви. Да кле, кад се го во ри о пра-
вед ном ра ту, ми сли на од брам бе не – осло бо ди лач ке ра то ве чи је су 
кон ту ре да те  у ме ђу на род ним прав ним ак ти ма. Те о ри ја пра вед ног 
ра та Ху га Гро ци у са (1583 -1645) ко га мно ги те о ре ти ча ри сма тра ју 
''оцем ме ђу на род ног пра ва'' об у хва та  кри те ри је ко ји се у ли те ра-
ту ри на во де на ла тин ском је зи ку и то: jusadbellum, ко ји се ти че 
прав де у ра ту уоп ште, jusinbellum, ко ји се ти че прав де у ра ту на-
кон што је по чео и  juspostbellum, ко ји се ти че прав де у ра ту у за-
вр шној фа зи ра та, по за вр шет ку.6) 

Те о ри ја пра вед ног ра та  Ху га Гро ци ју са на ла же  да би рат био 
пра ве дан,  мо ра ис пу ни ти шест зах те ва и то: пра ве дан и оправ-
дан раз лог(iustacause); пра ва на ме ра (др жа ва мо ра има ти на ме ру 
да во ди рат са мо због пра вед ног и оправ да ног раз ло га); ле ги ти ман 
ауто ри тет и јав на об ја ва(др жа ва мо же ићи у рат са мо ако је од лу ка 
до не та од стра не ле ги тим ног ауто ри те та и до не се на јав но са са зна-
њем љу ди не при ја тељ ске др жа ве); зад ња оп ци ја (др жа ве мо гу кре-
ну ти у рат тек ка да се ис цр пе све мир не ал тер на ти ве да би ре ши ле 
су коб, по себ но пре го во ре на ди пло мат ском ни воу); ве ро ват ност 
успе ха(за др жа ву је бо ље да не ула зи у рат ако не ма мо гућ ност да 
про ме ни на до ла зе ћу си ту а ци ју) и про пор ци о нал ни зах те ви (са мо 
ако су ти зах те ви у про пор ци о нал ном од но су, тј. це на ко ја се пла ћа 
ни је пре ве ли ка, рат на ак ци ја се мо же на ста ви ти). 

Кад је у пи та њу прав да у ра ту  на кон што је он по чео, по сто-
ји не ко ли ко пра ви ла ко је се ти чу спољ ног jusinbellumи то: по-
што ва ње свих ме ђу на род них за ко на; дис кри ми на ци ја и не бор бе ни 
иму ни тет; сра зме ра; без од ма зде. Прав да у ра ту, по за вр шет ку ра-
та мо ра би ти ис по што ва на, кроз  ви ше ак тив но сти и то: сра зме ра 
и пу бли ци тет, вра ћа ње пра ва; раз ли ко ва ње(ци ви ли мо ра ју има ти 
пра во на од ре ђе ни иму ни тет од ка зне них juspostbellumме ра), од-
ме ре на ка зна; ком пен за ци ја(зах тев за фи нан сиј ском ком пен за ци-
јом мо же би ти за тра жен, али та ко да оста не до вољ но сред ста ва и 

њиоружанисукоб – ка рак те ри ше га ви ше од 25, али ма ње од 1000 гу би та ка у људ ству 
у чи та вом су ко бу и Рат– ка рак те ри ше га ви ше од 1000 гу би та ка у људ ству го ди шње 
за сва ку го ди ну то ком пе ри о да тра ја ња су ко ба(Бран ки ца Пот ко њак – Лу кић, Одређење
савременихратнихсукоба, Вој но де ло, Бе о град, бр. 3/2007, стр. 161)

6) Злат ко Иса ко вић, Доктрина''праведнограта''одГроцијусадоУједињенихнација, Вој-
но де ло, бр. 4/2003, стр. 44
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ре сур са да по бе ђе на зе мља мо же за по че ти са соп стве ном ре кон-
струк ци јом) и  ре ха би ли та ци ја.7)

Раз ли чи ти зах те ви да би рат тре ба ло да бу де про пор ци о на лан 
од го вор на прет њу, у ко ји се упу шта у крај њој ну жди,  на да ју ћи 
се успе ху, од ра жа ва ју од го вор ност др жав ни ка пре ма соп стве ним 
гра ђа ни ма и пре ма др жав ни ци ма дру гих зе ма ља с истим од го вор-
но сти ма. Јер рат је увек на си ље ко га тре ба из бе га ва ти увек, осим 
ка да је то за и ста нео п ход но и са мо где то има ефек та на по нов но 
ус по ста вља ње ми ра и без бед но сти за гра ђа не. Од лу чи ти се за рат 
у би ло ком дру гом  слу ча ју зна чи угро зи ти соп стве не гра ђа не због 
раз ло га ко ји пре ва зи ла зе оно што др жав ник гра ђа ни ма ду гу је.8)

На по чет ку XXI ве ка кон цеп ци ја jusinbellum, или пра вед ног 
ра та, об но вље на је  у но вим об ли ци ма. Об ја ва ра та у без у слов ном 
или услов ном об ли ку(ул ти ма тум) је сте оба ве зан чин. Ме ђу тим, 
по што др жа ве на сто је да из бег ну од го вор ност за за по чи ња ње ра то-
ва, у мно гим слу ча је ви ма њи хо ви ли де ри по ку ша ва ју да уве ре јав-
ност да не ма ју не при ја тељ ске на ме ре, већ при ја тељ ске, ми ров не, 
ми ро љу би ве и слич не, пре ма зе мљи ко ја тре ба да бу де на пад ну та.9)

По што се, ако је ње гов циљ пра ве дан, рат во ди да би се од-
бра ни ла те ри то ри ја и спре чи ла оку па ци ја од стра не  не при ја те ља,  
уло га вој ни ка је да, ува жа ва ју ћи ме ђу на род но рат но и ху ма ни тар но 
пра во спре чи не при ја тељ ске сна ге у пла ни ра ној  оку па ци ји зе мље. 
Вој на ак ци ја је про пор ци о нал на у оној ме ри ко ли ко  упо шља ва са-
мо то ли ку си лу ко ли ка је по треб на да би се обез бе ди ли вој ни ци-
ље ви. Све пре ко то га не мо же би ти усме ре но ка вој ној по бе ди, већ 
ка не ком дру гом ци љу ко ји ни је у опи су по сла вој ни ка. Пра вље ње 
се лек ци је укљу чу је од ре ђи ва ње са мо вој них ци ље ва, а то под ра-
зу ме ва не на па да ње ци ви ла или не при ја тељ ских вој ни ка ко ји су се 
пре да ли. Те о ри ја од брам бе ног-пра вед ног ра та сво је те ме ље 
има у ме ђу на род ном пра ву, би ло оби чај ном или ко ди фи ко ва ном. 
Чи ње ни ца да ме ђу на род но пра во пра ти прак су др жа ва – што је 
обе леж је ко је се че сто сма тра нео бич ним – обе ло да њу је на чин на 
ко ји то пра во об ли ку ју ствар не раз ме не из ме ђу ен ти те та чи је во ђе 
де ле за јед нич ки ин те рес у ми ру, али има ју и по је ди нач не ин те ре се 
7) Hu go Gro ti us, TheLawofWarandPeace,Indiannapolis: Bobbs Mer rill, 1962, p 9-20
8) Пол Гил берт, Стари и нови ратови, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 

1-2/2007, стр. 315-316
9) Злат ко Иса ко вић, Доктрина''праведнограта''одГроцијусадоУједињенихнација, Вој-

но де ло, бр. 4/2003, стр. 554
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у одр жа ва њу без бед но сти и мо ћи соп стве них др жа ва. 10) Ре зул тат 
су два прав на на че ла: оно ко је се ти че до зво ље не упо тре бе си ле, 
ка ко је де фи ни са но у По ве љи УН и ре зо лу ци ја ма ко је њу ин тер-
пре ти ра ју; и оно ко је се од но си на спро во ђе ње ра та, као што је из-
не то у Ха шкој и Же нев ској кон вен ци ји и њи хо вим до да ци ма. Пр во 
се ја сно од но си на уло гу др жав ни ка или дру гих по ли тич ких во ђа, 
као и на уло гу вој ни ка и чла но ва дру гих ору жа них сна га. Да кле, 
осло бо ди о лач ки-пра вед ни рат не ми нов но на ме ће ста ње у дру штву 
у ко јем се сви људ ски и ма те ри јал ни ре сур си ста вља ју у функ ци ју 
од брам бе ног ра та.

ИСТОРИЈСКИАСПЕКТИСХВАТАЊАСУШТИНЕРАТА

Исто ри ја ци ви ли за ци је упо зо ра ва да је од свог на стан ка чо век 
био из ло жен на си љу или је спро во дио на си ље из раз ли чи тих раз-
ло га. У но ви је вре ме мо ти ви за рат 11) су увек по ли тич ки. У свом 
по зна том де лу ''Друштвениуговор'' Жан Жак Ру со је ис та као да 
рат ни је ''од нос чо ве ка пре ма чо ве ку, већ др жа ве пре ма др жа ви у 
ко ме по је дин ци по ста ју не при ја те љи са мо слу чај но, не као љу ди... 
већ као вој ни ци; ни по што као при пад ни ци на ро да, већ као ње го ви 
бра ни о ци.''12) На овим по став ка ма гра ђе но је и кла сич но рат но пра-
во. Све до XX ве ка рат је по сма тран у окви ру пра ва и као прав на 
уста но ва, нај е фи ка сни ји пут за за шти ту на ци о нал них ин те ре са.13)

Пр ви пи са ни текст о ра ту по ја вио се по чет ком  5. ве ка пре н.е. 
Пи сац је био ис так ну ти вој ни ми сли лац древ не Ки не Сун Цу Ву. 
За пис је гла сио: ‘’Ратјевеликодржавноделоодкогазависесуд
бинадржаве,њенживотисмрт.’’ То је пр во ука зи ва ње да је рат 
дру штве на по ја ва и да је вр ло зна ча јан. По ред овог схва та ња би ло 
је и дру гих. Ис так ну ти фи ло зоф Ки не Мен ци о ус је го во рио: ‘’Рат
10)  Ge of frey Best, WarandLawsince1945. Ox ford, Cla ren don Press, 1994, стр. 5-10.
11) Најбрзометнија бит ка у исто ри ји ра то ва ња  из ве де на је 9. ав гу ста 1896. го ди не и то 

ен гле ско-не мач ки су коб око пре вла сти над Зан зи ба ром. По сле 36 ми ну та Ен гле зи су 
по то пи ли је дан брод, ис кр ца ли на остр во од ред ма ри на ца и осво ји ли вла да рев двор. 
Најдужабит ка тра ја ла је 6 го ди на. Би ла је то оп са да гра да  Хсјанг – Јанг у Ки ни. Бит-
ка је тра ја ла од 1268 до 1273. го ди не. Био је то ис цр пљу ју ћи су коб Мон гол ске вој ске 
Ку блај – ка на и ар ми је кра ља из ди на сти је Сунг. Мон гло ли су на кра ју по бе ди ли. Нај
крвавија бит ка би ла је Ста љин град ска бит ка, са око 1 500 000 жр та ва. Бит ка је во ђе на 
из ме ђу цр ве не ар ми је и не мач ких ди ви зи ја. Најнеравноправнија бит ка би ла је 22 и 23. 
ја ну а ра 1879. го ди не. Та да је 139 бри тан ских вој ни ка, са са мо 17 жр та ва, од би ло на пад 
4 500 рат ни ка Зу лу пле ме на у Роркс Дрипт – На тал - Ју жна Афри ка(Бог дан То ма но вић, 
Освит, Би ле ћа, бр. 3/2009, стр. 17)

12) Жан Жак Ру со, Друштвениуговор, пре вео Т. Мар ко вић, Бе о град, 1949. го ди не, стр. 14
13) Сми ља Авра мов – Ми лен ко Кре ћа, Међународнојавноправо, Слу жбе ни гла сник, Бе о-

град, 2007, стр. 578.
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јевеликизлочин.’’Вавилонци  су сма тра ли да су сви оба ве зни да 
уче ству ју у од брам бе ним ра то ви ма, а у осва јач ким рад ни ци ни су 
мо ра ли.У ста рој Индији  је би ло су прот но ми шље ње од Ки не и 
Ва ви ло ни је. Рат се сма трао ‘’вечитимпореткомстваринаовом
свету.’’ По је ди ни ми сли о ци су под стре ки ва ли на рат. По ги ну ти у 
ра ту би ла је ве ли ка част. Зна чи да се у овом до бу пи са ло о ра ту, али 
не ана ли тич ки, већ у скло пу дру гих тек сто ва.14)

Ве ћи на античких ми сли ла ца сма тра ла је да је рат чо ве ко во 
при род но ста ње и да су не ки ра то ви ко ри сни. Хе ра клит (око 530-
470, пре н.е.) ко ји је ма те ри ја лист, ука зи вао је на прин цип про ти-
ву реч но сти, кре та ње и пре о бра жај, сма трао је ра то ве ''нормалним'' 
ста њем дру штве ног жи во та. Одо бра вао је ра то ве за сти ца ње ро бо-
ва. Јед не је чи нио бо го ви ма, а дру ге љу ди ма, не ке ро бо ви ма, а не ке 
сло бод ним. Ва ља зна ти ка же Хе ре клит, да  је рат оп шти, да је за-
ва да (ерис), у ства ри, прав да и да се све де ша ва на осно ву за ва де... 
са ма та тврд ња је, ве ро ват но, по ле мич ка, од но сно упе ре на про тив 
Хо ме ра ко ји је про кли њао рат и за ва ду: ''да бог да не ста ло за ва де 
ме ђу љу ди ма и ме ђу бо го ви ма''.15) Хе ре клит не де ли ту пле ме ни ту 
Хо ме ро ву илу зи ју, већ пре ве ру је да је и са ма син таг ма пра вед ни 
рат – та у то ло шка. Хе ре клит је твр дио да је сва ки рат пра ве дан или 
га не ма. Платон(око 427-347, пре н.е.) грч ки фи ло зоф, објек тив ни 
иде а лист сма тра да је ''ратприроднаособинанарода'' и да је ра-
то ва ње стал ни за да так др жа ве. Платонуоча ва да сви ра то ви ни су 
исти. Он их свр ста ва у две гру пе: унутрашњеиспољне. Унутра
шњи су се во ди ли ме ђу др жав ни ци ма у Грч кој. То су штет ни ра то ви 
и бра то у би лач ки. Спољним ра то ви ма на зи вао је ра то ве ко ји су се 
во ди ли из ме ђу хе ле на и не грч ких пле ме на (вар ва ри ма) за ко је је 
сма трао да су пра вед ни. Платон је сма трао да за сва ки рат тре ба 
тра жи ти раз лог.16)Аристотел, слич но Пла то ну рат је сма трао при-
род ним на чи ном сти ца ња имо ви не. Ари сто тел (382 – 322, пре н.е.) 
као ве ли ки грч ки фи ло зоф и ми сли лац ни је оправ да вао сва ки рат. 
Де лио их је на пљачкашке и оне којиобезбеђујумир.Тукидид (око 
454-око 396. пре н.е.) грч ки вој ско во ђа и не при стра сни исто ри чар 
у сво ме де лу ''Пе ло по не ски рат'' је ука зао на не по мир љи вост две 
ро бо вла снич ке др жа ве: Де мо крат ска Ати на и ари сто крат ска Спар-
та. Њи хо ви  спо ро ви су се ре ша ва ли ра то ви ма. По ње му ра то ви се 
14) Ми лој ко Сто ја но вић, Наукаоодбрани, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1992, стр. 47
15) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводу студијебезбедности, Дра слар, Бе о-

град, 2007, стр. 223
16) Ми лој ко Сто ја но вић, Наукаоодбрани, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1992, стр. 49
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нај че шће во де ра ди ма те ри јал не ко ри сти. Он сма тра да ''мир ужи-
ва ју они ко ји се спре ма ју за рат''.17)

У старомРиму рат се сма трао нео п ход ном де лат но шћу др жа-
ве. Ме ђу тим, пр ви пут се ја вља ју раз ли чи та гле да ња на рат ко ја се  
уокви ру ју у це ло ви тост док три не. Ја вља ју се пр ве иде је о пра вед-
ним и не пра вед ним ра то ви ма. Цицерон(Ци це ро, Мар цус Ту ли ус 
1006-43. пре н.е.) ве ли ки рим ски го вор ник, по ли ти чар, фи ло зоф и 
пи сац је био је дан од рет ких ко ји је осу ђи вао рат. У сво јим '' Фи ло-
зоф ским спи си ма'' ис ти че да све про бле ме тре ба ре ша ва ти ''пу тем 
пре го во ра''. Он оправ да ва је ди но од брам бе не ра то ве. Про по ве да чи  
ра ног хри шћан ства су по себ но осу ђи ва ли рат, сма тра ју ћи да је зло-
чин уби ја ти. Ми сли о ци овог до ба оправ да ност ра та су пре пу шта ли 
вла да ру (Св. Ав гу стин). Оп шта ка рак те ри сти ка њи хо вих ми сли је-
сте да се ра то ви прав да ју, ра ди ин те ре са вла да ју ће ро бо вла снич ке 
кла се. Они ко ји ни су вла да ли, на ра то ве ни су има ли ути ца ја.

У феудалномдруштву ре ли ги ја је дик ти ра ла схва та ње о дру-
штве ној оправ да но сти ра та. Рат је оправ да ван ви шом си лом – бо-
жан ском во љом. То маАквински (1225-1275) је дан је од нај зна чај-
ни јих ми сли ла ца хри шћан ства, ско ла стич ки фи ло зоф и те о лог 
сма трао је да је сва ки рат оправ дан, под усло вом да га во ди цр ква. 
Међутим,дабибиооправданмораиспуњаватитриуслова: мо ра 
по сто ја ти оправ дан раз лог за рат, рат мо ра да во ди вла дар и да би 
се во дио рат мо ра да по сто ји ва ља на на ме ра. Крсташке ратове 
(1096-1270) цр ква је прав да ла ти ме што су не вер ни ци ''оскр на ви-
ли'' хри стов гроб. Све оста ле ре ли ги је су на сли чан на чин прав да ле 
рат и сво је ста во ве фор ми ра ли име ном ''те о ло шка схва та ња о ра ту''. 
За јед нич ко схва та ње је да је рат из вор бо жи је во ље, а не од ре ђе них 
дру штве них од но са.

НиколоМакијавели (1469-1527) у сво ме де лу ''Вла да лац'' до-
пу шта вла да ру да се бо ри свим рас по ло жи вим сред стви ма, а у 
''Раз ми шља њи ма'' Ма ки ја ве ли ка же да сва ка др жа ва мо ра да во ди 
осва јач ку по ли ти ку, јер су сви на ро ди се бич ни и гра бљи ви. Др жа ва 
тре ба да по ко ри дру ге,  пре не го што дру ги по ко ре њу. По ли ти ка 
осва ја ња пред ста вља, у су шти ни, бор бу др жа ве за свој оп ста нак. 
Др жа ва тре ба да за поч не рат он да ка да то њој од го ва ра, а не ње ном 
про тив ни ку. Јак на род не мо ра да тра жи са ве зни ке, јер му се они 
са ми ну де. Ја ка др жа ва по бе ђу је за то што има сна гу, али и ве ру у 
се бе, ко ли ко и хра бро сти и од луч но сти. ДантеАлигијери (1265-
17)  Исто, стр. 50
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1321) и ЕразмоБотердамски (1466-1536) ни су прав да ли ра то ве. 
Сма тра ли су да сва ки спор тре ба ре ша ва ти у ''ти ши ни ми ра''.18)

У буржоаскомсхватању ра та   вла да уве ре ње да, пра во сва ке 
зе мље на рат по ста је за ко ни то. То је, у ства ри, пе ри од ка да до ла зи 
до ин те гра ци је ма њих др жа ва у  ве ће, али и до кон фли ка та, ко ји се 
нај че шће ре ша ва ју ра то ви ма. То је има ло ве ли ки ути цај на раз вој 
раз ли чи тих те о ри ја о ра ту.

Етичка теорија је јед на од пр вих це ло ви тих те о ри ја ра та. 
Осно ва јој је ети ка - до бро и зло. То је схва та ње ко је одо бра ва или 
осу ђу је рат. Мо ра ли стич ко схва та ње ра та гле да на рат не са мо да 
до но си ма те ри јал ну ко рист не го мо рал но уз ди же чо ве ка. Ме ђу тим, 
дру ги твр де су прот но. Дајератнеморалнакатегорија,јеродноси
људскежртвеинаносиматеријалнуштету. Они осу ђу ју рат, али 
не ма ју ути цај као апо ло ге ти. Апо ло ге ти(онај ко ји го во ри или пи ше 
од бра ну - бра ни лац) пре по ру чу ју рат као нео п ход ност. Сма тра ју га 
''по чет ком ви со ког мо ра ла'', а ве чи ти мир не мо гу ћим и штет ним. 
Они сма тра ју  да рат мо рал но уз ди же чо ве ка и из вла чи га из учма-
ло сти и тру ље ња. Нај и стак ну ти ји пред став ник је НичеиЛајбниц 
ко ји су ауто ри опа сне ре че ни це: ''вечитимирјемогућсамонагро
бљу''. Или пак Ни че о ва мак си ма гла си: ''Свидобриљудисуслаби,
јернисудовољнојакидабудузли.'' Они твр де да сва ка зе мља свој 
нај ви ши успон до жи вља ва по сле же сто ких ра то ва. Ме ђу тим,  упр-
кос сво јој те о ри ји Ни че ни је од го во ран за зло чи не на ци о нал-со ци-
ја ли зма. Иако при па да не мач кој бур жо а ској фи ло зо фи ји, екс трем-
ни на ци сти су ис тр за ли де ло ве Ни че о ве фи ло зо фи је и укла па ли је 
у на ци стич ку иде о ло ги ју. Не ки те о ре ти ча ри убра ја ју и Хе ге ла као 
пред став ни ка ове те о ри је (''Основефилозофијеправа''). Он у том 
де лу ис ти че: ''Каоштоветарбранијезероодгњилежи,такорат
бранинарододтрајнетишине''.19) Хе гел се раз ли ку је од оста лих 
апо ло ге та, што је сма трао да рат тре ба ана ли зи ра ти као дру штве ну 
по ја ву.

Биолошкатеорија ра та на сто ји да пред ста ви рат као при ро дан 
би о ло шки за кон у жи во ту на ро да. По њи ма ''Узрок ра та ће се увек 
скри ва ти у са мој при ро ди чо ве ка и дру штва, па рат ни ка да не ће не-
ста ти на зе мљи док по сто ји чо век - ње гов узроч ник''.
18)  Исто, стр. 53
19)  Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о-

град, 2007 стр. 223. 230
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ТомасХобс(1588-1679) ен гле ски фи ло зоф твр ди да је чо век чо-
ве ку вук – hamohominilupusest. По ње му љу ди же ле је дан дру го га 
да уни ште, и та ко до ла зи до ра та. За то је по Хоб су ''ратприродно
стање''. Он тра жи ја ке др жа ве, ко је је ди но мо гу спре чи ти рат, и то 
си лом.20) Фа ши зам и на ци зам, по себ но Хи тлер су ко ри сти ли ову 
те о ри ју. Слич на схва та ња по сто је и да нас.  При ме њу је се Дар ви-
но ва те о ри ја, ко ја ка же: ''Кроз рат ја чи сти чу пра во да про ду же жи-
вот, док сла би ји мо ра ју да не ста ну.'' Хер бертСпенсер (1838-1905) 
ен гле ски фи ло зоф и со ци о лог о ра ту ка же: ''У ра ту по бе ђу је ја ча 
гру па ко ја се ка сни је ши ри.'' За тим ја ча са свим нео п ход ним ин сти-
ту ци ја ма, ко је у моћ ној др жа ви спре ча ва ју рат.

Раснатеорија је нај гру бља би о ло шка те о ри ја о ра ту. Она је 
про и за шла из по гле да на ви ше и ни же ра се, а за сни ва се на при род-
ном ода би ра њу љу ди, с тим што ви ше ра се до ми ни ра ју. За го вор-
ни ци  ове те о ри је ис ти чу да на род не ре пре зен ту ју ин те лек ту ал не 
и рад не спо соб но сти, не го при род на свој ства(крв, ра са, зе мља). 
Адолф Хи тлер (1889-1945) су ге ри ше да се чи та во чо ве чан ство по-
де ли у три гру пе: ра се ко је уте ме љу ју кул ту ру(Нем ци), ра се ко је 
но се кул ту ру(азиј ски на ро ди: Ја пан и Ки на), и ра се ко је ра за ра ју 
кул ту ру(Жи до ви и оста ли на ро ди). Нај зад у Тре ћем рај ху  ра си-
зам по ста је др жав на иде о ло ги ја. Ову те о ри ју је на ста вио Карл Ми-
лер(''са вр ше ни чо век је Не мац''). Ова те о ри ја има два зна ча ја: прво, 
по ку шај да се им пе ри ја ли стич кој по ли ти ци да би о ло шко зна че ње, 
и друго, да се план ски ути че на пси ху чо ве ка, угра ђу ју ћи у њу ин-
те ре се вла да ју ће кла се.

Малтузијанскатеорија је до би ла на зив по ен гле ском бур жо-
а ском еко но ми сти и све ште ни ку ТомасРобертуМалтусу (1766-
1834). Он твр ди да се мно же њем ста нов ни штва у ге о ме триј ској, 
а про из вод ња жи вот них на мир ни ца са мо у арит ме тич кој про гре-
си ји,  до ла зи до ''Законаапсолутнепренасељености'', што до во ди 
до гла ди и бе де у на ро ду. У сво јим ра до ви ма Мал тус ис ти че два 
на чи на у спре ча ва њу по ра ста ста нов ни штва, и то: Први – по зи ти-
ван је рат, епи де ми је, глад и дру го. Друго – не га ти ван је по сту пак 
скла па ња бра ка у зре лим го ди на ма и за го ва ра сек су ал ну уз др жљи-
вост. Мал тус је нај сна жни је де фи ни сао рат: ''Рат деј ству је као је дан 
од нај у ти цај ни јих бра на ста нов ни штва.'' След бе ни ци  Мал ту са иду 
још да ље, твр де ћи да су се у ра то ви ма по ја ви ле све но ве ци ви ли-

20)  Ste ve Chan, InternationalRelationsinPerspective–ThePursuitofSecutiry,Welfare,and
Justice, New York: Mac nil lan, Pu blic hing Com pany, 1984, p. 108-113
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за ци је, за то су твр ди ли да је рат је дан од нај и стак ну ти јих об ли ка 
у од ви ја њу дру штве ног жи во та. Да кле, за го вор ни ци ове те о ри је 
сма тра ју да се ра ди пре ко број ног ста нов ни штва тра же сред ства за 
жи вот ван гра ни ца и да та да до ла зи до ра та. Про тив ни ци ове те о-
ри је су твр ди ли да рат не иза зи ва ју глад ни, већ они жељ ни бо гат-
ства.21)Геополитичкатеорија до ка зу је да узро ци ра та ни су у са мом 
дру штву, у ње го вој кла сној под ре ђе но сти, не го у не до вољ ном жи-
вот ном про сто ру. По ли тич ко ор га ни зо ва ње(па и др жа ва)  за ви си 
од ге о граф ске сре ди не, тла на ко јем жи ви од го ва ра ју ћа за јед ни ца, 
ве ли чи не и са ста ва тла, ге о граф ског по ло жа ја и гра ни ца са су се ди-
ма. За то др жа ва мо ра обез бе ди ти ове усло ве ако хо ће да оп ста не и 
да се про ши ри. Ова те о ри ја је на шла нај ве ћу при ме ну у Не мач кој. 
Хи тлер је у свом де лу Mоја бор ба ( “Majn kamf”) ко ју је на пи сао у 
за тво ру 1923. го ди не а об ја вио је 1925. год. пи сао: ''Ми на ци о нал-
со ци ја ли сти мо ра мо оси гу ра ти не мач ком на ро ду по треб ну зе мљу  
и тло у све ту. Ово је је ди на ак ци ја ко ја је пред Бо гом и на шим не-
мач ким по ко ле њи ма до пу сти ла оправ да ност про ли ва ња кр ви.'' Без 
об зи ра на по уч не при ме ре о ра то ви ма  из про шло сти ко ји су од-
не ли де се ти не ми ли о на љу ди, на по чет ку XXI ве ка, мно ги вој ни 
те о ре ти ча ри и по ли ти ча ри прав да ју ста ци о ни ра ње сво јих сна га на 
ту ђим те ри то ри ја ма.

Комунистичка схва та ња  о ра ту, на си љу и ми ру   свр ста ва ју се 
у две гру пе срод них схва та ња: социјалутопистичка (То мас Мор, 
То ма зо Кам па не ла...) и марксистичка (Карл Маркс, Фри дрих Ен-
гелс, Ле њин, Франц Ме ринг..).  Јед на и дру га гру па схва та ња по-
ла зе од кри ти ке ка пи та ли стич ког дру штва и ње го вих уста но ва за 
екс пло а та ци ју, на ро чи то, при ват не сво ји не и пред ла жу но ви про-
је кат дру штва без при ват ног вла сни штва и еко ном ске не јед на ко-
сти, као из во ра дру штве ног зла. Док се уто пи сти, с јед не стра не, 
за ла жу про тив ра та, до пу шта ју ћи са мо од брам бе ни рат, до тле се 
марк си сти за ла жу за пра вед не ра то ве: ре во лу ци о нар не(про ле та ри-
ја та про тив бур жо а зи је), осло бо ди лач ке и  од брам бе не, а про тив су 
не пра вед них ра то ва, осва јач ких, на па дач ких и им пе ри ја ли стич ких.

Је дан ве о ма зна ча јан пе ри од у људ ској исто ри ји пред ста вља 
пе ри од хлад ног ра та у дру гој по ло ви ни XX ве ка. На кон за вр шет ка 
‘’хладнограта’’ у све ту не ма ста бил ног ми ра. Ни ка да по ли ти ча ри 
ни су ви ше го во ри ли о ми ру и без бед но сти, а ни ка да као на кон за вр-

21)  Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 223
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шет ка ‘’хлад ног ра та’’ чо век ни је био угро же ни ји и не бе збед ни ји. 
Иако је хлад ни рат усло вио тр ку у на о ру жа њу, он је ипак пред ста-
вљао је дан ба ланс из ме ђу ве ли ких си ла и мо же се ре чи био бра на 
ве ћим ору жа ним су ко би ма. Ме ђу тим, на кон за вр шет ка ‘’хлад ног 
ра та’’ и ус по ста вља ња уни по лар ног си сте ма мо ћи, ве ли ки број ма-
лих зе ма ља по ста је ме та на си ља од стра не кре а то ра но вог свет-
ског по рет ка и гло ба ли за ци је све та. Да кле, агре сив но по на ша ње 
не ких ве ли ких си ла над ма лим и не моћ ним зе мља ма, по ли тич ки и 
вој ни при ти сци  и гра ђан ски су ко би  обе ле жи ли су пе ри од на кон  
за вр шет ка ‘’хлад ног ра та’’ све до по чет ка XXI ве ка.“Хлад ни рат” 
је тра јао све до кра ја осам де се тих го ди на ХХ ве ка и пред ста вљао 
је ста ње “ни ра та ни ми ра”, а два су прот ста вље на вој но-по ли тич-
ка и иде о ло шка бло ка (НА ТО и Вар шав ски) раз ви ја ли су мо дер но 
оруж је и опре му ра зор не мо ћи  у ко ли чи на ма ка кве ни су за бе ле же-
не до та да. 

Од за вр шет ка ‘’хлад ног ра та’’ до по чет ка XXI ве ка, ре ги о нал-
ни су ко би ши ром пла не те, пред ста вља ју је дан су од нај ве ћих про-
бле ма са вре ме ног све та. У 1992. го ди ни у све ту је би ло 35 рат них 
су ко ба, а то ком 1994. го ди не у све ту су во ђе на 34 ве ћа ору жа на 
су ко ба на 28 ло ка ци ја. од 1945. го ди не у ре ги о нал ним су ко би ма 
по ги ну ло је, пре ма про це на ма, ви ше од де ве де сет ми ли о на љу ди. 
Због њих је ви ше од пе де сет ми ли о на љу ди по ме ре но са сво јих 
ог њи шта.22) Ве ли ки број те о ре ти ча ра сма тра да ће се број су ко ба 
уве ћа ва ти и за хва ти ти и оста ле де ло ве све та. Раз ло зи су ве о ма ви-
ше стру ки, из ме ђу оста лог и: Вој но-ин ду стриј ски ком плек си, ње-
го ви по тен ци ја ли и ма сов на вој но-ис тра жи вач ка и про из вод на спо-
соб ност, за по сле ност рад ни ка, тр жи ште оруж јем и ви со ки вој ни 
бу џет, (ко ји су са мо у 1995. го ди ни до сти гли у све ту око хи ља ду 
ми ли јар ди до ла ра) тра же про стор, тр жи ште и “по тро ша че”, а они 
се мо гу на ћи са мо на про сто ри ма рат них су ко ба. Тех нич ко-тех но-
ло шки раз вој ин ду стри је, еко но ми је, за по сле ност ин ду стриј ских 
по тен ци ја ла зе ма ља, ре ги о на и кон ти не на та, сра змер но том раз во-
ју, не ће се од ви ја ти без обез бе ђе ња си ро ви на и по гон ске енер ги-
је. Си ро ви не и енер ген ти ни су рав но мер но рас по ре ђе ни на зе мљи, 
што мо же би ти озби љан про блем да ова ква ин ду стриј ска ма ши не-
ри ја пра вил но и ефи ка сно функ ци о ни ше. Наф та, гас, хра на, во да, 
ми не рал не си ро ви не ни су до ступ ни свим зе мља ма, што је је дан од 
бит них усло ва да се жи вот не сме та но на ста ви. По сто ји опа сност 
да до ђе до не спо ра зу ма из ме ђу оних ко ји тим бо гат стви ма рас по-

22)  Исто, стр. 227
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ла жу и оних ко ји ма су та бо гат ства по треб на, а не ма ју их у сво јој 
зе мљи.

Но ви свет ски по ре дак на стао по сле “хлад ног ра та” ни је ство-
рио усло ве за на пре дак  и мир ме ђу на ро ди ма. Уме сто “хлад ног 
ра та”,  ус по ста вља се хлад ни мир. По ли тич ке кри зе, ре ли ги о зни, 
ет нич ки и дру ги су ко би, нај че шће су по сле ди це по ку ша ја оства ри-
ва ња еко ном ских, на ци о нал них, а по не кад и нај ва жни јих при ват-
них ин те ре са тран сна ци о нал них ком па ни ја. На по чет ку XXI ве ка 
свет  по тре са ју мно го број ни су ко би. Во де се гра ђан ски ра то ви, па 
и ра то ви ме ђу др жа ва ма, ко ји се те шко за у ста вља ју и ко ји пре те да 
из мак ну кон тро ли и пре ра сту у ре ги о нал не ра то ве. Сви ве ћи ору-
жа ни су ко би во ђе ни то ком 1993. и 1994. го ди не би ли су по сво јој 
су шти ни гра ђан ски ра то ви, а њи хов циљ је био про ме на вла де или 
кон тро ла над по је ди ним под руч ји ма (те ри то ри ја ма). Раз би ја њем 
Ју го сла ви је и  рас па дом Со вјет ског Са ве за до ла зи до ве ћих ору-
жа них су ко ба због ус по ста вља ња гра ни ца но вих др жа ва. Су ко би 
у Ал жи ру и Та џи ки ста ну усме ре ни су на сме ну вла сти, док је нај-
но ви ји рат у не ким африч ким др жа ва ма ме ша ви на те ри то ри јал них 
зах те ва и же ље за сме ном вла сти. 

АСИМЕТРИЧНИВОЈНИИНЕВОЈНИОБЛИЦИ
УГРОЖАВАЊАБЕЗБЕДНОСТИ

Да би се  раз у ме ло шта пред ста вља ју аси ме трич ни  ра то ви, 
по треб но је да ти струк ту ру де фи ни ци је тог у вој ној тер ми но ло ги-
ји још увек ма ло рас про стра ње ног кон цеп та, ко ји, ме ђу тим,  ни је 
нов ка да су де ша ва ња у пи та њу. Ге ри ла  је,  нај пре спон та но, за тим 
у те о ри ји, су ге ри са ла де фи ни ци ју аси ме три је, та ко што је ну ди ла 
ре ше ња ко јим би се па ри ра ло сна га ма про тив ни ка.

Симетрију23) ка рак те ри ше ‘’пра ва про пор ци ја’’, као што је 
слу чај у ар хи тек ту ри. Та ко, си ме три ја пред ста вља нај ма ње два 
упо ред на еле мен та. Аси ме три ја је све сно од су ство си ме три је, док 
је ди си ме три ја не до ста так си ме три је. Да кле, аси ме три ја је од ре ђе-
ни ја од ди си ме три је, јер је ‘’пра ва про пор ци ја’’ од сут на а ис прав ка 
ни је мо гу ћа. Митолошкопореклоасиметријеможесеприписати
младомДавиду,победникунадФилистејцемГолијатом,надомак
Јерусалима.Супротстављенмоћнонаоружаномдиву,младипа
стир,дабиизбегаоборбу,послужиосесвојимгенијемиобичном
23)  Бар те ле ми Кур ман и Дар ко Риб ни кар, Аси ме трич ни ра то ви, НИЦ – Вој ска, Бе о град, 

2003, стр. 20
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праћкомсмртнопогодионепријатељауглаву.Односснагабиоје
потпунонеуравнотежен,алијеипакслабијипобедио.У Би бли ји 
је за пи са но: ‘’та ко, по мо ћу праћ ке и ка ме на, Да вид је био ја чи од 
Фи ли стеј ца, и обо ри га и од у зе му жи вот, без ма ча у ру ци.’’ Овај 
до га ђај сим бо ли зу је по бе ду ју на штва над оруж јем и  ума над сна-
гом. Са стра те гиј ског ста но ви шта си ме три ја се по и ма као бор ба 
рав но прав них про тив ни ка, ди си ме три ја као на сто ја ње јед ног од 
њих да стек не ква ли та тив ну и/или кван ти та тив ну пред ност, док 
аси ме три ја од го ва ра обр ну том по ступ ку, а то је да се ис ко ри сте све 
сла бо сти про тив ни ка и на не су му се што ве ћи гу би ци.

Дисиметријамо же би ти отво ре но ис по ље на ре ше ност за ства-
ра њем јед не све о бу хват не стра те ги је, ко ја за рад по сти за ња ци ља, 
те жи да на мет не пре ва гу у сред стви ма. Ова кву ре ше ност обич но 
ис по ља ва ју др жа ве, та ко да се те жња ди си ме три ји мо же ве зи ва ти 
за не ку по ли тич ку од лу ку. Не моћ у сна га ма не под ра зу ме ва ис кљу-
чи во ди си ме три ју у вој ним сред стви ма, већ и бо љу ко ор ди на ци ју 
сред ста ва за ко му ни ка ци ју и рат у це ли ни. Ге не рал но по сма тра но, 
стра те ги ја мо же би ти ди си ме трич на уко ли ко је дан од про тив ни ка 
рас по ла же ква ли тет ни јим ко манд ним цен тром, ка ко у по гле ду об-
у че но сти са ста ва, та ко и у по гле ду су пер и ор но сти сред ста ва ко јим 
се ко ри сти. На су прот аси ме три ји, ди си ме три ја се обич но по ве зу је 
са стра те ги јом др жа ве, а не стра те ги јом не ке не др жав не гру пе. То 
зна чи  да на о ру жа не гру пе на те ре ну мо гу ко ри сти ти аси ме трич на 
сред ства, из бе га ва ју ћи ја ке тач ке про тив ни ка ина сто је ћи да се с 
њом су ко бе у, за ње га, не по вољ ни јим окол но сти ма.Ме ђу тим, ди-
си ме три ја из и ску је ду го роч не ин ве сти ци је с ци љем да се на тех-
нич ком пла ну по стиг не су пер и ор ност, што ни је сви ма до ступ но. 
Са мим тим, ди си ме три ја оста је ис кљу чи ва при ви ле ги ја моћ них. 
Асиметријапод ра зу ме ва од би ја ње пра ви ла бор бе ко ја на ме ће про-
тив ник, чи не ћи та ко све опе ра ци је пот пу но не пред ви ди вим. То 
прет по ста вља исто вре ме но ко ри шће ње сна га ми мо њи хо ве основ-
не на ме не и, на ро чи то оних  ко ји су из ван сва ке сум ње (као што су 
ци ви ли), за тим оруж ја про тив ко јих сред ства за шти те ни су увек 
при ла го ђе на(оруж ја за ма сов но уни ште ње), ме то да ко је не ги ра ју 
кон вен ци о нал ни на чин ра то ва ња, ме ста су ко бља ва ња ко ја се не 
мо гу пред ви де ти(ужи де ло ви гра до ва, јав на ме ста) и фак то ра из-
не на ђе ња, при че му је ова по след ња ка рак те ри сти ка нај зна чај ни-
ја. Ко ри сте ћи тех нич ки јед но став на сред ства аси ме три ја се мо же 
по и сто ве ти ти с ‘’оруж јем си ро ма шних’’, у ме ри у ко јој број ним 
уче сни ци ма, са ве о ма огра ни че ним сред стви ма, отва ра мо гућ ност 
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пот пу но не сра змер не ште те. То, ме ђу тим, не зна чи да је аси ме три-
ја за ме на ко ја се пру жа они ма ко ји ма је ди си ме три ја не до ступ на.
Са свим је мо гу ће да и моћ ни ак те ри, и то пот пу но све сно, ода бе ру 
стра те ги ју аси ме три је, ме ша ју ћи чак овај кон цепт с ‘’рат ном ве-
шти ном’’, као да он обе ћа ва успех из над свих оче ки ва ња, има ју ћи 
у ви ду да је ни во ан га жо ва них сна га знат но ни жи од по стиг ну тих 
ре зул та та.24) Дисиметријамо же би ти де ло твор на је ди но уко ли ко 
про тив ник ко ри сти сред ства ко ја се мо гу от кри ти и пред ви де ти, 
тј. она про тив ко јих је мо гу ће од у пре ти се. И,штоједисиметрија
израженија,тосуасиметричнасредствабројнијаитимеефика
снија. Мо же се кон ста то ва ти да, што је ди си ме три ја ве ћа, по ве ћа ва 
се и по ље при ме не аси ме три је. Да кле, пра по че ци аси ме три је на-
ла зе се у де фан зив ном от по ру про тив над моћ ни јег про тив ни ка.25) 
Због сво јих број них успе ха, од ко јих су, мно ги по ста ли пред мет 
те о ри ја, аси ме три ја је по ста ла истин ско ору ђе ра та ко јим је мо гу ће 
не са мо од не ти зна чај не по бе де, већ на ро чи то, од ба ци ти не при ја те-
ља, кат кад га и сло ми ти и трај но му се на мет ну ти. 

Резиме
Ратјесукобдржава,војнополитичкихсавеза,класа,
нацијаили другихдруштвених група, укомесепри
мењујемасовнооружанонасиље, радиостваривања
одређенихциљева.Најважнијидеората је оружана
борба,алисеонводинасвимпољимадруштвенихде
латности,онјетоталанисвеобухватан.Ратовисе
могукласификоватинаосновуразличитихкритерију
ма.Зависноодциља,иидејнополитичкеоријентаци
је,на:националноослободилачке,верске,одбрамбене,
нападачке,контрареволуционарнеитд.Уважавајући
присуствоорганизационихформацијавојнесилерато
висемогукласификоватинафронталне,укојимасе
борбенадејстваводекрозсударенепријатељанаја
сноомеђенимфронтовимаинапартизанске.Обзиром
народовевојскеиместаизвођењаоперацијаратови
седелена: копнене,поморскеиваздушнеиуодносуна

24)  Исто, стр. 23
25) Ту при мер Да ви да, ко ји ко ри сти по себ ну стра те ги ју да би над вла дао Го ли ја та и на те рао 

Фи ле стеј це да диг ну оп са ду Је ру са ли ма, ука зу је да је аси ме три ја по след ња бра на пре 
са мог пот чи ња ва ња не при ја те љу. Ре чи та је епи зо да ка да су Га ли под вођ ством Бре ну са 
по ку ша ли да осво је Рим. На кон ви ше ме сеч не оп са де, ко ри сте ћи пре дах Ри мља на, Га-
ли су се под окри љем но ћи од лу чи ли за од суд ни на пад. Гу ске са Ка пи то ла, по све ће не 
Ју но ни, уз бу ни ле су рим ску стра жу и осу је ти ле на пад. Ипак, на кра ју, ди за ње оп са де 
усле ди ло је тек по што су Рим ски пр ва ци Бре ну су и ње го вој моћ ној вој сци ис пла ти ли 
ве ли ки да нак, али чи ње ни ца је да би гал ски рат ни ци до шли до још ве ћег бла га да су 
ус пе ли да за го спо да ре гра дом, што им ни кад ни је по шло за ру ком. ( Љу бо мир Ста јић – 
Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 2007 стр. 230   )
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видборбенихдејстава на: офанзивнеидефанзивне.
Зависноодвременскогипросторногделовањаратови
седелена:локалне,регионалнеисветске.
Многитеоретичариратовенаосновудруштвенопо
литичкогкарактера деленанападачкеиодбрамбе
не,односноправеднеинеправедне:ратовесаограни
ченимциљемиратовесарадикалнимциљем.Иакоје
ратуопштемсмислузабрањенмеђународнимправом,
постојератовикојисетешконемогуизбећи,атосу
праведни,ослободилачки–одбрамбениратови.Теори
јаправедногратаможебитиподељенанатридела,
којисеулитературинаводеналатинскомјезикуито:
jus  ad  bellum, који сетиче правде у рату уопште,
jus inbellum,који сетичеправде уратунаконшто
јепочеоиjuspostbellum,којисетичеправдеурату
узавршнојфазирата,позавршетку.Дакле,ослобо
диолачкиправедниратнеминовнонамећеситуацијуу
друштвуукојојсесвиљудскииматеријалниресурси
стављајууфункцијуодбрамбенограта.
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SOCIALNATUREOFTHEWAR
Summary

The war is the conflicts of the states, militarypolitical
unions,classes,nationsandothersocialgroups,inwhich
thereareimplementedmassarmviolenceforpurposeof
achievementofdefinedobjectives.Amostimportantpart
of thewar is thearmedbattle,but it isalsomadeinall
areasofsocialactivity,itiscomprehensiveandtotal.The
warscouldbeclassifiedonthebasisofvariouscriteria.
Dependingontheobjectivesandideologicalpoliticalori
entation they could be classified as: nationalliberating,
religious, defensive, attacking, counterrevolutionary
ones,etc.Takingintoconsiderationapresenceoforgani
zationalformationsofthemilitarypowerthewarscould
be classified into frontal ones, inwhich themilitaryac
tivitiesaremadeinaformoftheclashesofenemyforces
in clearly defined fronts and on the  partisanlike ones.
Regardingthebranchesofmilitaryandtheplaceswhere
the operations take place, the wars could be classified
intoterrestrial,navalandaerialones.Regardingtheway
ofmilitaryactivitytheycouldbeclassifiedintooffensive
anddefensiveones.Regardingtimeandspaceelementsof
militaryactivitiesthewarscouldbeclassifiedinto:local,
regionalandtheworldones.
Many theoreticiansclassify thewarson thebasisof so
cialpolitical character on the attacking and defending
ones,orjustifiedandunjustifiedones:thewarswithlim
itedobjectiveandthewarswithradicalone.Althoughthe
waringeneraltermhasbeenbannedbyinternationallaw,
therehavebeenthewarsthatcouldhardlybeavoided,and
these are justified, liberatingdefendingwars. Theory of
justifiedwarcouldbeclassifiedintothreeparts,thatare
markedinliteratureinLatinlanguageas:jusadbellum,
regardingthejusticeinthewaringeneral,thenjusinbel
lum,regardingthejusticeinthewarafteritsstartandjus
postbellum,regardingthejusticeinthewarinthefinish
ingphaseofthewarandafterthewar.Shortly,liberating.
justifiedwarinevitablyenforcesasituationinthesociety
inwhichallhumanandmaterialresourcesareputintothe
functionofdefensivewar.
KeyWords:war,society,politics,politicalviolence,theo
ry,law.
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АРОНОВАКОНЦЕПЦИЈАСУКОБАИРАТОВА
УМЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА

Сажетак
Аронова концепција сукоба и ратова између држава
у први план истиче њихову историјско-социолошку
условљеност.КрозАроновуанализунаведенихпојава
могућејеизвестивеомабитнезакључкедаумеђуна-
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зам.

УВОДНАИЗЛАГАЊА

Sу ко би и ра то ви, би ло да се ра ди о њи хо вом уну тра шњем или 
ме ђу на род ном ис по ља ва њу,  пред ста вља ли су из у зет но зна чај-

ну по ја ву у ме ђу на род ним од но си ма  и при вла чи ли    па жњу те о-
ре ти ча ра и прак тич них ис тра жи ва ча. Ти ме су се ба ви ли пи сци из 



- 102 -

АРОНОВАКОНЦЕПЦИЈАСУКОБАИРАТОВАУ....СрђанСловић

ра зних обла сти дру штве них на у ка – фи ло зо фи пра ва, по ли тич ки 
фи ло зо фи, вој ни стра те зи, исто ри ча ри, као и ауто ри уто пи стич ких 
пла но ва о „веч ном ми ру“.

Ова кви од но си има ју спе ци фи чан об лик ис по ља ва ња у ме ђу-
на род ним од но си ма и њи ма су се ба ви ле (и још увек се ба ве) мно ге 
шко ле и прав ци – ре а ли стич ке, ле га ли стич ке, со ци о ло шко-исто-
риј ске и би хеј ви о ри стич ке.

Реј мон Арон (Aron Raymond) је сво јом по ја вом у на у ци о ме-
ђу на род ним од но си ма озна чио сво је вр сну пре крет ни цу. Ути цао је 
на на ста нак јед не но ве шко ле, ко ја се раз ли ко ва ла од би хеј ви о ри-
зма, чи стог ре а ли зма и ле га ли зма. Ра ди се о по ја ви јед не но ве шко-
ле ко ја у пр ви план ста вља струк ту ру и ди на ми ку ме ђу на род них 
од но са и пре ва зи ла зи мо ни стич ке ин тер пре та ци је истих. 

Исто риј ска со ци о ло ги ја не зна чи јед но став ну ком би на ци ју 
исто ри је и со ци о ло ги је, већ мул ти ди сци пли нар ни при ступ у ко ме 
при мер но ме сто до би ја по ли тич ка на у ка. Арон је на ста вљач по-
ли тич ких иде ја Хоб са (Hob bes), Ло ка (Loc ke), Мон те скјеа (Mon te-
squ i eu), а по себ но Кон та (Comp te), што је ње го ву те о ри ју учи ни ло 
флек си бил ни јом и ма ње под ло жном  дог ма ти зо ва њу. 

На да ље, Аро но ва те о ри ја су ко ба и ра то ва је из вр ши ла ве ли ки 
ути цај на да љи ток раз во ја на у ке о ме ђу на род ним од но си ма и ни ко 
јој не мо же оспо ри ти ак ту ел ност. По себ но су ак ту ел не ње го ве кла-
си фи ка ци је кроз исто ри ју где сва ки са вре ме ни ис тра жи вач мо же 
тра жи ти ем пи риј ско-исто риј ске по твр де сво јих ис тра жи ва ња. 

1.АРОНОВОСХВАТАЊЕУЗРОКАИЗБИЈАЊАСУКОБАИ
РАТОВАМЕЂУДРЖАВАМА1)

По Аро ну, по сто је два узро ка агре сив ног по на ша ња др жа ва, 
или, ка ко их он сâм  на зи ва, ко ре ни рат них ин сти ту ци ја: ти узро-
ци су биолошке и социолошке при ро де. Да би до шао до ра та, Арон 
по ла зи од ста ња на пе то сти из ме ђу и уну тар њих. Ове на пе то сти се 
по се би раз ли ку ју. Пси хо а на ли за ис по ља ва скло но сти да на пе то-
сти из ме ђу по је ди на ца об ја шња ва на пе то сти ма уну тар њих. Агре-
сив ност се ја вља из фру стра ци је. Уко ли ко пси хо ло шки нор ма лан 
по је ди нац не су зби је фру стра ци ју, он осе ћа не при ја тељ ство пре ма 
1) На по чет ку овог из ла га ња тре ба ре ћи да Арон у свом те о риј ском опу су вр ло че сто 

уме сто тер ми на др жа ва ко ри сти тер мин на род, та ко да је сво је глав но де ло из обла сти 
ме ђу на род них од но са на звао „Pa ix et gu er re en tre les na ti ons“ („Мир и рат ме ђу на ро ди-
ма“), ма да се оно пре во ди и као „Мир и рат ме ђу др жа ва ма“. 
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се би слич ним, јер не одо бра ва њи хо во по на ша ње или се са њи ма 
на ла зи у су ко бу због не ког до бра или  оства ре ња не ких вред но сти. 
Чи ни се да је глав на су шти на ста ња на пе то сти у ра зли ци бор бе 
из ме ђу нор мал них по је ди на ца од оне из ме ђу агре сив них, на ста ле 
услед деј ства фру стра ци је.

Ве за из ме ђу фру стра ци је и агре си је ни је ап со лут на, већ за ви си 
од по на ша ња по је ди на ца ко ји су је иза зва ли. Овим се Арон раз-
ли ку је од би хеј ви о ри ста код ко јих је ве за из ме ђу фру стра ци је и 
агре си је ап со лут на: узрок агре сив ног по на ша ња ле жи у од ре ђе ној 
фру стра ци ји и, обр ну то, сва ка фру стра ци ја ну жно во ди од ре ђе ном 
ви ду агре сив но сти. Сва ка пре пре ка ка оства ре њу ци ља мо же до ве-
сти до мо би ли зи ра ња од ре ђе не ко ли чи не енер ги је, а ако то ста ње 
ду же по тра је до ла зи до из ли ва ња та ко мо би ли зи ра не енер ги је и 
де струк тив ног по на ша ња.2)

Арон ис ти че да пра ва љу ди про из и ла зе  из при род них пра ва 
и ни јед но пра во не мо же уки ну ти то пра во. По што ни ко не мо же 
га ран то ва ти по што ва ње тих пра ва, љу ди тре ба да их сами бра не. 
Хобс екс пли ци те об ја шња ва да не ма ми ра ме ђу на ро ди ма због то га 
што из ме ђу њих још увек вла да при род но пра во, а они са ми се на-
ла зе у при род ном ста њу. На осно ву то га рат оста је крај ње сред ство 
за при ба вља ње прав де (ul ti ma ra tio).

Што се друштвених ко ре на агре сив но сти ти че, Арон по ла зи 
од самољубља (l’amo ur pro pre). Са мо љу бље се ту ма чи као же ља за 
поседовањем ко ја пре о бра жа ва до ско ра шње са ве зни ке у су пар ни-
ке. По сед ник пр ве по зи ци је је по тен ци јал но агре си ван у од но су на 
сла би је ран ги ра ног, јер моћ и сна га по ста ју пред мет не из бе жних 
ра чу на од но са сна га. Су ко би се ту ма че у скло пу исто риј ских од-
но са, јер је то је ди ни на чин њи хо вог ис прав ног ту ма че ња. Су ко би 
ко ји во де ра ту не по чи њу у ду хо ви ма љу ди ни ти су јед на про ста 
ша ро ли кост раз ли чи тих ви до ва агре сив ног по на ша ња (би хеј ви о-
ри сти), већ тре ба има ти у ви ду осо бе не на чи не по ја ве ра то ва она-
квим ка квим их по зна је мо у мо дер ним дру штви ма. Ше ма из би ја ња 
су ко ба би би ла сле де ћа: фру стра ци ја, на пе тост, су коб и, на кра ју 
пи ра ми де, рат.

До ра та до ла зи у оним мо мен ти ма ка да по ли тич ке је ди ни це 
же ле да до стиг ну неспојивециљеве, а сâм су коб по ста је на си лан 
2) Нај и сцрп ни ју сту ди ју би хеј ви о ри стич ког про у ча ва ња су ко ба и њи хо вог раз ре ша ва ња 

је дао др Љу би во је Аћи мо вић у сво јој сту ди ји: Наукаомеђународнимодносима–те-
оријеиистраживачкиправци, На уч на књи га, Бе о град, 1987,  стр. 183-232.   
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он да ка да је дан од про тив ни ка при бе га ва фи зич кој си ли да би дру-
гог при ну дио на пот чи ња ва ње. На си ље по ста је рат у пра вом сми-
слу ре чи он да ка да за узро ке има политичке ци ље ве. Ра то ви се мо-
гу за вр ши ти пу тем пра ва или про ду же њем бор бе.

Узрок ра та мо же би ти и конкуренција(у по гле ду рас по де ле до-
хот ка или де о бе тр жи шта). У свим су ко би ма Арон ви ди је дан не до-
ста так со ли дар но сти и свих оних еле ме на та ко ји се на ла зе из ме ђу 
су ко ба и са рад ње.

Још је дан узрок ра та мо же би ти и национализам – нај ди на мич-
ни ји и трај ни из вор ме ђу на род них за тег ну то сти и су ко ба.

Ана ли зи ра ти рат као крај ње сред ство по ли ти ке зна чи има ти у 
ви ду три еле мен та: Ка кво је ди пло мат ско по ље? Ка ква је струк ту ра 
мо ћи уну тар тог по ља? Ка ква је тех ни ка ра та на ко ју се ма ње-ви ше 
по зи ва ју вла де да би из ра зи ле ва жност тих од но са? Мно ги при ме-
ри из ди пло мат ске исто ри је пот кре пљу ју ове чи ње ни це. Ди пло мат-
ско по ље Та ље ран да (Tal le u rand) и Би змар ка (Bi smarck) се ни ка да 
ни је ши ри ло ван Евро пе.

На узрок ра та мо же да ути че и начинорганизовања по ли тич-
ких је ди ни ца. Сам на чин ор га ни зо ва ња је у ве ли кој ме ри по ве зан 
са су дом ко ји др жав ни ци до но се о то ме шта је ле ги тим но, а шта 
ни је, ка кво је њи хо во схва та ње ра та или ди пло ма ти је. На че ло ле-
ги ти ми те та, са сво је стра не, иза зи ва три вр сте су ко ба: „Оне ко ји 
за со бом по вла че мно жи ну раз ли чи тих ин тер пре та ци ја, оне ко ји 
се на ла зе из ме ђу ста ту са по сто ја ња и но вог на че ла и оне ко ји су 
ре зул тат при ме не истог на че ла и про ме на ко је ути чу на од нос сна-
га“.3)

Вој на ор га ни за ци ја по ли тич ких је ди ни ца мо же да ути че на из-
би ја ње су ко ба јер је по ве за на са дру штве ном ор га ни за ци јом. Ра-
ни је се и са ма ве ли чи на цар ства ме ри ла пре ма бро ју пле ме на ко ја 
су мо гла да но се оруж је, али је раз вој рат не тех ни ке и ин ду стри је 
до вео до про ме не овог схва та ња.

Плу ра ли стич ку кон цеп ци ју ра та за го ва ра и Швар цен бер гер 
(Schwar zen ber ger), ко ји ис ти че че ти ри глав не осо би не ра та: 4)

● Рат је друштвени фе но мен. Он се не мо же по ре ди ти са не-
ким при род ним де ша ва њи ма ко ја има ју узро ке ван људ ског 
окру же ња;

3)  Raymond Aron,  Paixetguerreentrelesnations, Cal man Lévy, Pa ris, 1964, p.  163.
4)  Ge org Schwar zen ber ger,  PowerPolitics, Lon don, Ste vens, 1964, pp.  198-199.
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● Рат је ти пич но обе леж је дру шта ва где по сто је оружанеису-
верене гру пе. То је осо би на хомо сапиенса. Као члан дру-
штва или дру шта ва у окви ру за јед ни це, чо век се у сво јим 
од но си ма са дру гим љу ди ма по на ша дру га чи је од су ве ре них 
др жа ва. Док је др жав ни апа рат до вољ но јак, а по сто ји и во-
ља да се си ла упо тре би, рат се мо же спре чи ти. Дру га чи ја 
је си ту а ци ја у ме ђу др жав ним од но си ма; рат из ме ђу др жа ва 
је ре зул тат анархичности ме ђу на род ног дру штва, од су ства 
вла де и ин сти ту ци ја ко ји би при ну дом га ран то ва ли ус по ста-
вља ње мир них од но са;

● Рат служи сво јој свр си. Ње го ви узро ци, ци ље ви и функ ци је 
се не мо гу об ја сни ти мо ни стич ким по ка за те љи ма. Рат се мо-
же сма тра ти и за ме ном за ле гал не ин сти ту ци је ко је по сто је 
уну тар др жа ве (дру штва);

Рат је моделтактике у ме ђу на род ним ак тив но сти ма. У по ре-
ђе њу са пре го ва рач ким так ти ка ма, он је ма ње под ло жан про ра чу-
ни ма и так ти зи ра њу. У том ци љу и Би змарк сма тра да “рат тре ба 
би ти та ко во ђен да мир сма тра мо гу ћим”.

Из на ве де них схва та ња ра та се ви ди да Швар цен бер гер, за раз-
ли ку од Аро на, рат по сма тра као ин сти ту ци ју ме ђу на род них од-
но са ко ја је ви ше социолошког, не го по ли тич ког ка рак те ра. У том 
ци љу и пра ви раз ли ку из ме ђу међународногдруштваимеђународ-
незаједнице. Ме ђу на род ни од но си се на ла зе у фа зи ме ђу на род ног 
дру штва, док је ме ђу на род на за јед ни ца виши сте пен ин те гра ци је.

Ана ли за узајамног од но са ра та и ми ра је најоригиналније гле-
ди ште Аро но ве це ло куп не те о риј ске ана ли зе. Арон за по ла зну 
осно ву узи ма рат, јер се ди пло мат ско-стра те гиј ско во ђе ње по зи ва 
на мо гућ ност ору жа ног су ко ба, а циљ ко ме те жи це ло чо ве чан ство 
је мир, а не рат. Ме ђу на род ни од но си се на ла зе у сенциратаими-
ра, и с об зи ром на чи ње ни цу да су они ме ђу др жав ни, они се сво де 
на ди пло ма ти ју или рат. По што у ме ђу на род ним од но си ма нема 
вр хов ног ар би тра ко ји би при ну дио др жа ве на од ре ђе но по на ша ње, 
спре га ди пло ма ти је и стра те ги је чи ни осо бен еле мент од но са ме ђу 
др жа ва ма. Дипломатаивојник по сту па ју у свој ству пред став ни ка 
за јед ни це ко јој при па да ју: ам ба са дор пред ста вља др жа ву у вр ше-
њу сво јих функ ци ја и по ли тич кој це ли ни у чи је име го во ри, а вој-
ник на по љу бор бе и по ли тич ке це ли не у чи је име мо же да по ги не. 
Са мо ди пло мат ско во ђе ње мо же че сто пу та би ти пре ки ну то ору жа-
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ном бор бом, чак иако се за бра њу је упо тре ба на сил них сред ста ва. 
Ри вал ство ме ђу др жа ва ма не пре ста је за кљу че њем при мир ја.

Уко ли ко је рат све сно же љен, он пред ста вља сред ство спољ не 
по ли ти ке, а уко ли ко су узро ци ра та не по зна ти ак те ри ма, он да он 
пред ста вља зло. Рат оста вља ве ли ке последице на про шле и бу ду ће 
ге не ра ци је, јер се мир ни од но си ме ђу др жа ва ма од ви ја ју у сен ци 
про шлих би та ка и у стра ху од бу ду ћих ра то ва. По што је мир те шко 
до се жан циљ, у скло пу ствар ног од но са сна га пре о вла да ва ју три 
на чи на ак ци је: одвраћање,убеђивањеисубверзија.

За ви сно од то га да ли се про у ча ва њу про бле ма ра та при ла зи 
на ми кро или ма кро пла ну, рат се сма тра девијантном по ја вом или 
сред ством по ли ти ке. Ово је тзв. би хеј ви о ри стич ка кон цеп ци ја ра та  
ко ју у пр ви план ис ти че Кел ман. Са ин ди ви ду ал ног аспек та по сма-
тра но, рат се сма тра де ви ја ци јом: он из би ја услед не ких не до ста та-
ка ме ха ни за ма за одр жа ва ње ми ра. Пре ма пси хо а на ли тич ком при-
сту пу, рат је је дан аспект ирационалног по на ша ња ко ји се од но си 
на ире ле вант не и лич не мо ти ва ци о не чи ни о це при сут не у чо ве ку. 
Ов де се ра ди о по ве за но сти ра та са ти пич ним на чи ни ма ре ак ци је 
ин ди ви дуа на прет њу.5) Из ово га се из вла чи за кљу чак да су из ве сне 
вр сте ста во ва у ви ду про во ка ци је или из вр ше не прет ње    по ве за не 
са ми ро љу би вим на чи ни ма ре ша ва ња су ко ба. 

Је дан од мо гу ћих узро ка ра то ва пре ма би хеј ви о ри стич кој ин-
тер пре та ци ји овог фе но ме на мо же би ти и културни чи ни лац. Јед на 
од де тер ми нан ти ра та је и не до ста так аде кват них кул тур них мо-
сто ва ко ји би про мо ви са ли ме ђу на род но раз у ме ва ње и спре чи ли 
из би ја ње ра та при ли ком еска ла ци је су ко ба (Еин џел-An gell). По-
што је рат де ви јант на по ја ва узро ко ва на де ви јант ним по на ша њем 
ин ди ви дуе, он се мо же спре чи ти про ме ном љу ди (њи хо вих ста во-
ва, мо ти ва ци ја, на чи на раз у ме ва ња и др.). Ово је ти пич на би хеј ви-
о ри стич ка кон цеп ци ја ра та ба зи ра на на јед но стра ном пси хо ло ги-
стич ком ста ву у ду ху Фрој да или Ло рен ца (Freud, Lo rentz).

Са груп ног аспек та по сма тра но, рат се сма тра средством по-
ли ти ке. Ово је тзв. схва та ње  ра та на ма кро пла ну. По ње му, до ра та 
мо же до ћи   и уко ли ко на ци о нал не ели те не бу ду под ло жне рат ним 
мо ти ва ци ја ма и ста во ви ма чак иако по сто ји уза јам но раз у ме ва ње 
ме ђу на ци ја ма у пи та њу. Ели та до тич не на ци је се мо же опре де ли-
ти за рат без по сто ја ња аде кват не про во ка ци је или прет ње. Са ова-
5)  Her bert Kel man,   Societal,AttitudinalandStructuralFactorsinInternationalRelations, 

Jo ur nal of  So cial Is su es, Vol. XI, No l (1955), pp.  42-56.
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квог аспек та по сма тра но, рат је са мо јед но сред ство (Ма ки ја ве ли- /
Маchiavelli/) за оства ри ва ње ци ље ва. Ово схва та ње за сту па Ко трел 
(Cot trell)6) 

Рат је ре зул тат људ ског из бо ра и ис ход по ли ти ке вла да ју ће 
ели те у по гле ду оства ри ва ња сво јих ци ље ва. Сви ови из бо ри би 
тре ба ло да бу ду до вољ но ра ци о нал ни. По Ко тре лу, они се утвр ђу ју 
у сми слу ми то ва, пред ра су да или слут њи. Уко ли ко је мир по год ни-
је сред ство за оства ри ва ње ци ље ва, ели те ће ода бра ти мир ни на чин 
ре шав ња спо ро ва. 

Ова два екс трем на схва та ња по ку ша ва да по ми ри Кел ман уво-
де ћи ка те го ри ју атитудиналних и социјеталних чи ни ла ца ко ји 
ути чу на из би ја ње ра та. Њи ма до да је и тре ћу ка те го ри ју струк ту-
рал них чи ни ла ца. Ати ту ди нал ни чи ни о ци пред ста вља ју оне про-
мен љи ве ко је опи су ју ка рак те ри сти ке ин ди ви дуа. Они за пред мет 
има ју ста во ве, вред но сти и мо ти ва ци је ко ји су део по гле да на свет 
ин ди ви дуе у пи та њу ко ји утвр ђу ју ње го ве ре ак ци је на ва жне дру-
штве не до га ђа је. Не за ви сно од то га да ли је ин ди ви дуа део ели те 
или јав ног мње ња, она ове ста во ве и мо ти ва ци је пре та че у јед ну 
си ту а ци ју ко ја тра жи до но ше ње од лу ке и ак ци је ре ле вант не за од-
ре ђе ну ме ђу на род ну ствар. 

Ста во ви ин ди ви дуе мо гу да про из и ла зе из ње не исто риј ске 
про шло сти, не по сред них дру штве них усло ва у ко ји ма жи ви или у 
прет ход ним ме ђу деј стви ма из ме ђу ње не  и  оста лих на ци ја. Уко ли-
ко је из вор ста во ва у исто риј ском жи во ту ин ди ви дуе, он да, по Кел-
ма ну, ови ста во ви се ја вља ју као про из вод ин ди ви ду ал не лич но сти 
или на ци о нал ног ка рак те ра. На кон то га се вр ши по ве зи ва ње ста-
во ва са чи ни о ци ма лич но сти (per so na lity fac tors). Уко ли ко је њи хов 
узрок ме ђу деј ство са дру гим на ци ја ма, он да они до би ја ју ка рак тер 
стереотипа или ска ла дру штве них дис тан ци. Нај зад, „не за ви сно 
од њи хо вог из во ра, ови чи ни о ци са чи ња ва ју  спрем ност или тен-
ден ци је да ва ња пре ва ге од ре ђе ним вр ста ма ци ље ва над дру ги ма“ 
(Кел ман). При ме ра ова кве вр сте ста во ва у ме ђу на род ним од но си-
ма има мно го: ста во ви пре ма дру гим на ци ја ма (ба зи ра ни на ду го-
роч ној тра ди ци ји); ста во ви пре ма ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и 
дру гим ме ђу на род ним те ли ма; ста во ви пре ма соп стве ној на ци ји, 
ње ној суд би ни, ча сти, су ве ре но сти; ге не рал ни ста во ви пре ма ра ту 
и ми ру.
6)  Fred Cot trell, ви де ти у:  Her bert Kel man, Societal,AttitudinalandStructuralFactorsin

InternationalRelations..., оп. цит., p. 43. 
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У со ци је тал не чи ни о це спа да ју оне про мен љи ве ко је опи су ју 
карактеристикедруштва као це ли не. Они се од но се на ма кро је-
ди ни це – у ко је обич но спа да ју на ци је или ве ћи сег мен ти од ре ђе-
них гру па на ци ја. По сто ји чи тав скуп со ци је тал них чи ни ла ца ко ји 
мо гу да ути чу на по ја ву ра та или ми ра (ге о граф ски чи ни о ци, еко-
ном ски усло ви зе мље, жи вот ни стан дард ста нов ни штва, тех но ло-
шки чи ни о ци). Ов де тре ба укљу чи ти и вој но-стра те шке чи ни о це, 
по ли тич ке си сте ме, ме ђу на род ну кон сте ла ци ју и др. 

На ве де ни чи ни о ци у пра вој ме ри од ра жа ва ју у ком прав цу ће 
се кре та ти по ли ти ка јед не зе мље, јер уко ли ко јед на зе мља има сла-
бо раз ви је ну тех но ло ги ју, вр ло је ве ро ват но да ће ње не по ли тич ке 
ели те во ди ти ми ро љу би ву по ли ти ку на спрам мно го спрем ни јем 
су се ду. Ати ту ди нал ни чи ни о ци се ту ма че у ком би на ци ји са со ци-
је тал ним, јер мо гу да ути чу на  мо ди фи ка ци ју по сле ди ца ових по-
то њих, али је, у сва ком слу ча ју, пре суд на уло га со ци је тал них ко ји 
од ре ђу ју гра ни це по ли ти ка ко је во де ели те. 

Овим чи ни о ци ма Кел ман до да је и структуралне, а то су, пре 
све га, струк ту ра моћи и струк ту ра комуникација у да тој др жа ви и 
ме ђу на род ној за јед ни ци. Про у ча ва ње струк ту ре мо ћи нам от кри ва 
ко ја гру па има кон тро лу над спољ но по ли тич ким од лу ка ма и под 
ко јим окол но сти ма се тај ути цај мо же осе ти ти. Про у ча ва ње ко му-
ни ка ци о не струк ту ре нам от кри ва ко ја гру па има при ступ ин фор-
ма ци ја ма ко је им омо гу ћу ју да игра ју од лу чу ју ћу уло гу у спољ ној 
по ли ти ци и ко му ни ка ци о ним ка на ли ма ко ји омо гу ћа ва ју вр ше ње 
то га ути ца ја. По што по је дин ци и гру пе уну тар и из ван на ци је има-
ју ути цај на до но ше ње од лу ка, ве о ма је ва жно про у ча ва ти на ци о-
нал ну и ме ђу на род ну струк ту ру. На ци о нал на струк ту ра ће ути ца ти 
на ко ли чи ну и вр сту ути ца ја ко ју вр ши јав но мње ње, ни во до ко га 
мње ње мо же да из ра жа ва сво ју во љу, ко ја ко ли чи на ин фор ма ци ја је 
до ступ на гра ђа ни ма, ко је су им мо гућ но сти за ко му ни ка ци ју и др. 
С дру ге стра не, струк ту рал ни чи ни о ци ће у ве ли кој ме ри утвр ди ти 
ак ту ел ни са др жај јав ног мње ња ути чу ћи на вр сту ин фор ма ци ја ко-
је ће би ти са оп ште не јав но сти.

Ка да је реч о ме ђу на род ној струк ту ри, тре ба узе ти у об зир са-
ве зни штво и гру па ци је ко ји ма на ци ја при па да. Ели те удру же них 
на ци ја ће би ти у по зи ци ји да вр ше ути цај на на ци о нал не по ли ти ке 
у за ви сно сти од сте пе на до ко јег је на ци ји та по др шка по треб на и 
оме ра до ко јег су им ко му ни ка ци о ни ка на ли на рас по ла га њу. 
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Уло га струк ту рал них чи ни ла ца се са сто ји у опре де љи ва њу на-
чи на на ко ји се ати ту ди нал ни и со ци је тал ни чи ни о ци ка на ли шу у 
од лу ке и ак ци је, што мо же има ти од лу чу ју ћег ути ца ја на пи та ње 
ра та и ми ра. На осно ву ово га се вра ћа мо на већ по ме ну ту основ ну 
по де лу на ми кро и ма кро при ступ, а из њих из ве де на ту ма че ња ра-
та као де ви јант не и па то ло шке по ја ве и ра та као сред ства по ли ти ке. 
Ово је, ипак, са мо гру ба по де ла ко ја се мо же услов но узе ти, у сми-
слу ње них до ми нант них тен ден ци ја. 

2.ИСПОЉАВАЊЕСИЛЕИМОЋИУМЕЂУНАРОДНИМ
ОДНОСИМА

У овом де лу ће би ти ре чи о ис по ља ва њу по ли ти ке си ле и мо-
ћи  у ме ђу на род ним од но си ма.  Тај   од нос ће се ја сни је уви де ти 
при ли ком ана ли зе од но са из ме ђу стра те ги је и по ли ти ке и бло ко ва 
– оно што је чи ни ло су шти ну ме ђу на род них од но са у вре ме ка да је 
Арон об ли ко вао сво ју те о риј ску ана ли зу.

2.1Односизмеђустратегијеиполитике

Де фи ни шу ћи кон цепт сво је те о риј ске ана ли зе Арон пра ви 
раз ли ку из ме ђу међународних односа и фудбалске утакмице. У 
оба слу ча ја је по треб но по зна ва ти и по што ва ти правилаигре (ru-
les of the ga me; rè gles de  jeu). „Ко ја сред ства игра чи има ју пра-
во да упо тре бе? Ка ко се игра чи рас по ре ђу ју по ра зним ме сти ма? 
Ка ко ускла ђу ју сво је на по ре и по бе ђу ју про тив ни ке“?7)  У спорт-
ској игри по сто је ја сна пра ви ла и ци ље ви игре ко ји су под ре ђе ни 
ефи ка сним од лу ка ма ар би тра. Пра ви ла по сто је и у ме ђу на род ним 
од но си ма, али за раз ли ку од уну тра шњих од но са и на ве де не фуд-
бал ске утак ми це, не ма ар би тра ко ји би др жа ве при ну дио на из вр-
ша ва ње од лу ка.

Швар цен бер гер и оста ли ре а ли сти та ко ђе го во ре о ал тер на тив-
но сти ра та и ми ра, или, ре че но је зи ком Швар цен бер ге ра, по сто ји 
релативност ра та или ми ра у од но си ма из ме ђу др жа ва. У си сте му 
су ве ре них др жа ва и до ми на ци је по ли ти ке мо ћи, мир пред ста вља 
ве штач ко ста ње ства ри ко је тра је све док сна ге и ин те ре си ко ји су 
би ли до вољ но ја ки да га ус по ста ве,  оста ју до вољ но ја ки да га одр-
жа ва ју.8)

7)  Raymond Aron,  Paixetguerreentrelesnations ..., оп. цит., p. 21.
8)  Ка да је о стра те ги ји реч, Швар цен бер гер је упо тре бља ва у јед ном ши рем кон тек сту 

на во де ћи не ко ли ко ње них до ми нант них цр та: изо ла ци о ни зам, са ве зи, га ран ци је, рав-
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Ана ли зи ра ју ћи од нос из ме ђу стра те ги је и по ли ти ке Арон по-
ла зи од ана ли зе тзв. „дипломатскихситуација“. Ње на свр ха је да 
се пу тем по ре ђе ња ре зул та та ана ли зе ра зних си ту а ци ја у по је ди-
ним вре мен ским пе ри о ди ма раз лу че и опи шу исто риј ски си сте ми 
ме ђу на род них од но са, утвр де глав не про мен љи ве тих си сте ма и 
уста но ви ин тен зи тет тих про ме на тј. пре ла за из јед ног си сте ма у 
дру ги.

Ана ли за ди пло мат ских си ту а ци ја се са сто ји у сле де ћем:
● Утвр ђи ва њу дипломатских активности или гра ни ца ди-

пло мат ских си сте ма;
● Утвр ђи ва њу односамоћи или ше ма рав но те же;
● Утвр ђи ва њу технике односа ме ђу др жа ва ма (мир них или 

рат них), или тех ни ке ди пло ма ти је или ра та;
● Утвр ђи ва њу уза јам ног признањаилинепризнања ме ђу др-

жа ва ма;
● Утвр ђи ва њу од но са из ме ђу унутрашњеи спољне полити-
ке.9)

Арон твр ди да се ди пло мат ско по ље по сле Пр вог свет ског ра-
та не пре ста но ши ри, па се, као по сле ди ца то га, од но си сна га или 
рав но те же ме ња ју. До ла зи до ши ре ња сред ста ва за про из вод њу и 
сред ста ва за уни ште ње. Моћ се кон цен три ше у ма њем бро ју др жа-
ва ко је вр ше упи ја ње ма њих. Та ко ђе, до ла зи до ус по ста вља ња ра-
зних ше ма рав но те же, до ве ли ког за ма ха иде о ло ги је ко ја ути че на 
ме ђу соб но при зна ва ње или не при зна ва ње ме ђу др жа ва ма.

Со вјет ски те о ре ти ча ри пе ри о да хлад ног ра та су ука зи ва ли на 
то да је под ре ђи ва ње вој не стра те ги је др жав ној по ли ти ци вр ше-
но не са мо у ци љу утвр ђи ва ња свр ха стра те ги је, већ оп ште при-
ро де стра те ги је. Им пе ри ја ли стич ка по ли ти ка је  по сво јој при ро ди  
назадна, јер же ли да спречи раз вој со ци ја ли зма. По што је им пе-
ри ја ли стич ка по ли ти ка као та ква на зад на, она за со бом по вла чи и 
обра зо ва ње на зад не стра те ги је. Со вјет ска стра те ги ја да је пред ност 
по ли ти ци и про ду же ним су ко би ма из ме ђу два су прот ста вље на та-
бо ра.

но те жа сна га, им пе ри ја ли зам. Он је упо тре бља ва у јед ном це ло куп ном скло пу ме ђу на-
род них од но са за сно ва них на по ли ти ци мо ћи у ко ме сва ка гру па се бе сма тра крај њим 
ци љем, а упо тре бља ва нај е фи ка сни ја сред ства ко ја јој сто је на рас по ла га њу, а ко ја су 
гра ди ра на пре ма њи хо вој те жи ни у слу ча ју су ко ба.  

9)  Raymond Aron,  Etudespolitiques, Pa ris, Gal li mard, 1972, стр. 411.
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Да би се схва тио од нос стра те ги је и по ли ти ке нео п ход но је 
схва ти ти су шти ну ра та тј. пре ци зно га де фи ни са ти. То је „акт на-
си ља са ци љем при ну ђи ва ња про тив ни ка на аде кват но по на ша ње 
и ко ји не ма гра ни ца у свом ис по ља ва њу“ тј. „на ста вак по ли ти ке 
дру гим сред стви ма, сред стви ма на си ља“ (Кла у зе виц /Cla u ze witz/), 
„ору жа ни су коб из ме ђу две не за ви сне по ли тич ке је ди ни це пу тем 
ор га ни зо ва них вој них сна га у ци љу на став ка пле мен ске или на ци-
о нал не по ли ти ке“ (Ма ли нов ски /Ma li now ski/), „то је на си лан до-
дир раз ли чи тих или слич них ен ти те та тј. прав но ста ње ко је јед на ко 
до зво ља ва две ма стра на ма или ве ћим гру па ма да во де су коб пу тем 
си ле“ (Рајт /Wright/).

По ве за ност стра те ги је и по ли ти ке је очи глед на и она игра све 
ве ћу уло гу у ме ђу на род ним од но си ма. Стра те ги ја и ди пло ма ти ја 
су под ре ђе не по ли ти ци.  У мир ним вре ме ни ма се по ли ти ка слу-
жи ди пло мат ским сред стви ма не ис кљу чу ју ћи и при ме ну си ле и 
обр ну то, у рат ним вре ме ни ма по ли ти ка не ис кљу чу је ди пло мат ске 
ак тив но сти.  Ди пло ма ти ја је без упо тре бе си ле чи сто убе ђи ва ње; 
али, у за ви сно сти од обима рас по ло жи ве моћи (на ро чи то у по гле ду 
над моћ но сти на о ру жа ња), за ви си и понашањеједнедржаве у то ку 
пре го во ра. По ред ово га, ве о ма је бит на и са ма во ља за по бе дом, 
тј. пси хич ко осе ћа ње не у гро же но сти, без об зи ра на по чет ни од нос 
сна га.

Во ђе ње ра та зах те ва утвр ђи ва ње стра те гиј ског пла на и ње го-
вог ка рак те ра ра ди утвр ђи ва ња чи ње ни ца и по ли тич ких окол но-
сти. Не у зи ма ње у об зир ових окол но сти мо же да ути че на ду жи ну 
ра та. Ову гре шку су учи ни ле и Цен трал не си ле и Ан тан та, јер ни су 
ра чу на ле са про ду же ним ра том, ко ји је зах те вао и ве ћа ма те ри јал на 
ула га ња. Из ово га се из во ди за кљу чак да из бор стра те ги је за ви си 
од ци ље ва ра та и сред ста ва ко ја су нам на рас по ла га њу. Ова ве за је 
још чвр шћа у вре ме пре ра ста ња ра то ва у оп ште дру штве не. С дру ге 
стра не, ни по ли ти ка неможе по ста ви ти ци ље ве ко ји нисуускла-
ду са мо гућ но сти ма стра те ги је. По ја ва ну кле ар ног оруж ја по ла ко 
уки да огра ни че ња ко ја стра те ги ја по ста вља по ли ти ци – за сва ки 
по ли тич ки циљ се мо же на ћи и од го ва ра ју ћа стра те ги ја те се „од-
нос стра те ги је и по ли ти ке још ви ше усло жња ва ти ме што кла сич но 
по ли тич ко за стра ши ва ње по ди же на ни во нај зна чај ни је ну кле ар не 
стра те ги је – стра те ги ју од вра ћа ња“.10)  Та ко при пре мље на стра те-
ги ја пред ста вља упо зо ре ње не при ја те љу „да поч не са ис тра жи ва-
10)  Во јин Ди ми три је вић, Ра до слав Сто ја но вић,   Међународниодноси, Бе о град, Са вре ме-

на ад ми ни стра ци ја, 1979, стр. 198.  
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њем ра зум них ре ше ња, јер би евен ту ал ни рат имао ка та стро фал не 
по сле ди це по чо ве чан ство“.11)

Са ма по ја ва ну кле ар ног оруж ја је утицала на од нос сна га и 
усло ви ла на ста нак би по ла ри зма у ме ђу на род ним од но си ма и рав-
но те жу сна га, а с дру ге стра не, на опа да ње зна ча ја по ли тич ких са-
ве за у по ли ти ци др жа ва ко је те же очу ва њу сво је без бед но сти.

По сто ји не ко ли ко узро ка обра зо ва ња бло ко ва. Ме ђу њи ма су 
нај зна чај ни ји сле де ћи:

● Неспоразум из ме ђу СтаљинаиРузвелта (Ro o svelt) у по гле-
ду да ва ња сми сла од ред би „при ја тељ ске вла де у од но су на 
СССР“;

● Те жња европ ских др жа ва за америчкимангажовањем као 
ре зул тат за хвал но сти за до при нос ко ји су САД да ле по бе ди 
над фа ши змом;

● Страх од ши ре ња у Евро пи тзв. „локалног врућеграта“ и 
вој на по тре ба, ути ца ли су да се у вре ме ми ра уса вр ше сви 
нео п ход ни ин стру мен ти по треб ни за са мо је дан дан не при-
ја тељ ста ва;

● ПоделаНемачке и со вје ти за ци ја ис точ не Евро пе су ство ри-
ле кли му стал ног су ко ба;

● Као из го вор за обра зо ва ње бло ко ва се мо же узе ти и чу ве ни 
члан 51.ПовељеУН – пра во на ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну 
са мо од бра ну.12)

Стра те ги ја од вра ћа ња (stratègie de  dis su a sion; de ter ren ce stra-
tegy) се са би хеј ви о ри стич ког аспек та мо же свр ста ти у те о ри ју ига-
ра („За тво ре нич ка ди ле ма“ и „Игра ку ка ви це“). То је ја сно ста вља-
ње до зна ња про тив ни ку  да ће, ако учи ни је дан одређенипоступак, 
би ти та ко кажњен да му се не ће ис пла ти ти да се на то од лу чи.

У од ре ђе ним усло ви ма обе стра не у игри од вра ћа ња има ју и 
за јед нич ки ин те рес, ко ји се по ве ћа ва упо ре до са це ном из вр ше ња 
прет ње. Уко ли ко је це на из вр ше ња прет ње ве ћа од мо гу ћих до би-
та ка, у том слу ча ју је ова стра те ги ја бли жа Игрикукавице; уко ли ко 
је та це на ма ња од до би та ка, он да се од вра ћа ње ја вља у об ли ку За-
твореничкедилеме.13)

11)  Raymond Aron,  Legranddébat, Pa ris, Gal li mard,  1963. p. 121.
12)  Raymond Aron,   Paixetguerreentrelesnations..., оп. цит.,  p. 379. 
13)  Ова кво схва та ње стра те ги је од вра ћа ња за сту па ју др Љу би во је Аћи мо вић у на ве де ном 

ра ду и  Karl De utch у сту ди ји: TheAnalysisofInternationalRelations, En gle wo od Cliffs, 
p. 125.
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Од вра ћа ње има пси хо ло шки и ма те ри јал но-тех нич ки ка рак-
тер:

● Пси хо ло шки ка рак тер од вра ћа ња се огле да у то ме што др-
жа ве ко је поседујуовумоћ (за јед но са ну кле ар ним оруж јем) 
нисуу ста њу да га упо тре бе. Функ ци ја овог оруж ја је пре у 
од вра ћа њу ве ли ких од ком плет ног ра та, не го у те жњи да се 
по бе ди по сва ку це ну. По сле ди це мо гу ћег из вр ше ња прет ње 
би би ле дра стич не по це ло куп но чо ве чан ство;

● Ма те ри јал но-тех нич ки ка рак тер од вра ћа ња се огле да у ма-
теријалним средствима ко ји ма јед на др жа ва рас по ла же. 
Арон по се бан зна чај при да је во зи ли ма но са чи ма (por te ur) 
и ба ли стич ким про јек ти ли ма. Вре ме пре ла ска од јед ног до 
дру гог кон ти нен ти ма се не ме ри у ча со ви ма, већ у ми ну ти-
ма.
Из на пред на ве де ног се ја сно ви ди да је у пи та њу ус-

по ста вља ње би по ла ри зма као по себ ног об ли ка рав но те же 
сна га то ком пе де се тих го ди на два де се тог ве ка. У пр вој по ло-
ви ни су САД др жа ле мо но пол у ну кле ар ном на о ру жа њу, да 
би их СССР сти гао до 1955. го ди не. Уко ли ко ово ме до да мо 
и по ли тич ку кон сте ла ци ју од но са у том пе ри о ду, он да са си-
гур но шћу мо же мо ре ћи да спо соб ност од вра ћа ња за ви си од 
сле де ћих чи ни ла ца:

– Пси хо ло шких, ко ји за ви се од мо ћи убе ђи ва ња и спо соб но-
сти под но ше ња по сле ди ца „пр вог уда ра“, у слу ча ју да је не-
при ја тељ у по чет ку успе шни ји;

– Тех нич ких, ко ји су по сле ди ца из вр ше ња прет ње и ко ји ука-
зу ју у ко јој ме ри ква ли тет на о ру жа ња ути че на успех на па-
да;

– По ли тич ких, ко ји за ви се од спле та ди пло мат ских окол но-
сти.

Тре нут не по сле ди це из вр ше ња прет ње би се са сто ја ле у ви со-
кој сто пи смрт но сти, а она би за ви си ла од ти па бом бе, ви си не на 
ко јој се де си ла екс пло зи ја, ста ња па сив не од бра не, при ро де скло-
ни шта и др. Ова кве по сле ди це се не би мо гле ме ри ти ни са јед ним 
од до та да шњих ра то ва. По сле ди це би се осе ћа ле и на по сле рат ни 
свет, али рат ова кве вр сте не би зна чио и крај све та.

Сна га од вра ћа ња непостоји уко ли ко јед на стра на не ма спо-
соб но сти да за да уда рац пу тем одмазде. Ка да би по сто ја ла још не-
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ка си ла ко ја по се ду је ово оруж је рав но те жа би би ла не из бе жно раз-
ли чи та и сред ства од ма зде би ла ра њи ви ја услед мањ ка про сто ра. 
Уко ли ко јед на др жа ва за да пр ви уда рац ни у ком слу ча ју не мо же 
из бе ћи ка зну, или не мо же да се осве ти, а да не из бег не пр ви уда-
рац. Пр ви уда рац се озна ча ва као „злочин“, а од го вор „казна“.

Због ап сурд но сти упо тре бе овог оруж ја стра те ги ја од вра ћа ња 
има ти пич но одбрамбеникарактер. Ни ко не сме да на пад не пр ви, 
јер не зна за ну кле ар ни ка па ци тет про тив ни ка. Да би сна га од ма зде 
би ла успе шна нео п ход но је ис пу ни ти сле де ће усло ве:

– Си стем мо ра би ти стабилан и да у нор мал ним мир ним вре-
ме ни ма укљу чу је нор мал но упра вља ње;

– Си стем мо ра би ти способандапреживи не при ја тељ ски на-
пад;

– Ци вил не во ђе и вој ни ко ман дан ти мо ра ју би ти спо соб ни да 
до но се и са оп шта ва ју одлукезаакцију чак и о по сле ди ца ма 
мо гу ћег не при ја тељ ског на па да;

– Во зи ла но са чи (por te ur) мо ра ју би ти спо соб на да нападну 
не при ја тељ ску ак тив ну од бра ну у мо мен ту ка да она на ја-
вљу је узбуну про тив на па да;

– Одмазде мо ра ју узро ко ва ти жестокауништења да би од-
вра ти ле не при ја те ља, без об зи ра на ци вил ну од бра ну и ме ре 
ко је тре ба пред у зе ти.14)

У ци љу сма ње ња осе тљи во сти од ма зди, во де ће ели те, на ро-
чи то САД, су се за ла га ле за ја ча ње сво јих ба за. Овој тврд њи иде 
у при лог и чи ње ни ца да је СССР ка сни је до спео у по сед атом ске 
бом бе и да је, са мим тим,  мо рао да убр за про цес про из вод ње ка ко 
би до сти гао САД. С дру ге стра не, ави ја ци ја САД је би ла над моћ-
ни ја и за хва љу ју ћи то ме мо гла да опу сто ши ве ћи ну со вјет ских гра-
до ва, док СССР ни је ни мо гао да на пад не пр ви.

САД би има ле шан се да уни ште нај ве ћи део сред ста ва за од ма-
зду СССР све до ста вља ња у по гон ба ли стич ких на пра ва, али ти ме 
не би по ште де ле ни са ме аме рич ке гра до ве од уни ште ња. СССР 
би, са сво је стра не, уни штио део тер мо ну кле ар ног апа ра та САД, 
рам пе за лан си ра ње и на пра ве сред њег до ме та у Ве ли кој Бри та-
ни ји, Ита ли ји и Тур ској. Су шти на је у то ме да онај део САД ко ји 
пре жи ви, мо же би ти спо со бан да уз вра ти од ма зда ма. Да кле, ни ко 
не мо же от по че ти ком пле тан рат уко ли ко се не сма тра спо соб ним 

14)  Raymond Aron,   Legranddébat..., оп. цит., p. 35.
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да је у мо гућ но сти да осла би не при ја тељ ске сна ге од ма зди. “Ни са-
ве зи, ни не при ја тељ ства кроз исто ри ју ни су ни ка да би ли пот пу ни. 
Со ли дар ност из ме ђу не при ја те ља и су прот но сти из ме ђу са ве зни ка 
у до ба тер мо ну кле ар ног ра та до би ја ју ори ги нал ни об лик.“15)

По ред стра те ги је од вра ћа ња, или, ка ко је дру га чи је на зи ва ју,  
„стра те ги ја ма сов не од ма зде“ (stratègie des re présa il les mas si ves), 
по сто ји и „стра те ги ја ела стич ног од го во ра“ (stratègie de la  répon ce 
gra du el le). Ова стра те ги ја под ра зу ме ва по сте пе но ширење ра та уз 
мо гућ ност упо тре бе класичног на о ру жа ња. Арон опо ми ње да би 
се она вр ло ла ко мо гла пре о бра зи ти у стра те ги ју ма сов не од ма зде. 
Сам ри зик успо на за ви си од три чи ни о ца:

– Од но са сна га од вра ћа ња два бло ка;
– При ро де огра ни че них су ко ба;
– Во ђе ња ди пло мат ско-стра те гиј ских опе ра ци ја.

3.ОДНОСИИЗМЕЂУБЛОКОВА

Струк ту ра јед ног бло ка је утвр ђе на од го во ром на сле де ћа пи-
та ња: ко ји обим независности у вој ном сми слу има ју др жа ве чла-
ни це у по гле ду упо тре бе вој не си ле из над окви ра утвр ђе ног уго во-
ром? На да ље, у по гле ду утвр ђи ва ња по ли ти ке у од но су на дру ги 
блок; не за ви сно сти из ван бло ко ва  (у од но су на зе мље ко је не при-
па да ју ни јед ном бло ку) и не за ви сно сти уну тар бло ко ва.

У Атлант ском са ве зу ни је по стиг ну то утвр ђи ва ње ме ри ла на о-
ру жа ња због то га што ни јед на зе мља ни је же ле ла да жр тву је сво ју 
ин ду стри ју за рад но вог оруж ја. У том ци љу су и ми ни стри ра та 
и ка ри јер ни офи ци ри оста ли на ци о нал ни. Др жа ве за пад не Евро-
пе би се осе ћа ле ме ђу соб но солидарним све док би по сто ја ла опа-
сностоднападаСССР. Ме ђу тим, уко ли ко би ис ту пи ле удру же но 
или по је ди нач но, а без САД, те шко да би се мо гле су прот ста ви ти 
СССР. Над моћ ност САД у по гле ду на о ру жа ња је ути ца ла на то да 
оне има ју по след њу реч у од лу чи ва њу. Оста ле чла ни це Атлант ског 
са ве за има ју од ре ђе ну са мо стал ност у по гле ду ре ги о нал ног гру пи-
са ња.

У по гле ду војнедисциплине је ме ђу бло ков ска слич ност ве ли ка, 
са ма ло ве ћим сте пе ном вој не ди сци пли не у Ис точ ном бло ку, јер је 
СССР био стро жи ји пре ма не за ви сно сти са ве зни ка. Ути цај идеоло-
гије у ње му је та ко ђе био ве ћи. Он се за сни вао на при ро ди ре жи ма, 
15)  Raymond Aron.,  Paixetguerreentrelesnations..., оп. цит., p. 424. 
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а са ми еко ном ски си сте ми со ци ја ли стич ких зе ма ља су би ли у са-
гла сно сти са иде о ло ги јом.

Да чла ни це Атлант ског са ве за има ју ве ћу сло бо ду у од лу чи ва-
њу нај бо ље је по ка зи вао при мер В. Бри та ни је и Фран цу ске. В. Бри-
та ни ја   ду го вре ме на ни је хте ла да при сту пи ЕЕЗ-у, а Фран цу ска је 
би ла про тив осни ва ња ЕФ ТА-е. На су прот то ме, чла ни це Вар шав-
ског пак та су чла ни це СЕВ-а. Члан ство у војној ор га ни за ци ји је за 
со бом по вла чи ло и члан ство у економскојор га ни за ци ји.

Сва ка чла ни ца Атлант ског пак та је има ла пра во вета у од лу-
чи ва њу. Јед но од спор них пи та ња је би ло и пи та ње по нов ног на-
о ру жа ва ња Не мач ке и ње ног ула ска у Пакт. То је би ла јед на но ва 
фа за ко ја је тре ба ла да се пре ђе на пу ту европ ског ује ди ње ња. Ова 
иде ја је до би ла по др шку аме рич ке ад ми ни стра ци је, док су В. Бри-
та ни ја и Фран цу ска би ле про тив ула ска Не мач ке у Пакт. По ли ти ка 
Атлант ског са ве за у Евро пи се раз ли ко ва ла од по ли ти ке на оста-
лим кон ти нен ти ма. У Евро пи је Атлант ска за јед ни ца на сту па ла као 
блок, а у оста лом де лу све та је сва ка зе мља на сту па ла као по себ на 
це ли на, ма да је у не ким тре ну ци ма до ла зи ло и до удво је не ак ци је. 
Од чла ни ца Вар шав ског уго во ра   је ди но је  СССР као во де ћа си ла 
бло ка мо гао да де лу је ван Евро пе.

Прак са од но са ме ђу бло ко ви ма је по твр ди ла да је за пад ни свет 
пре жи вео и ус пео да оства ри свој од брам бе ни циљ, тј. да спре чи 
на пад не при ја те ља стра те ги јом од вра ћа ња, а СССР, и по ред то га 
што је усво јио на па дач ке од ред бе, ни је смео да упо тре би оруж је.

У по гле ду од но са пре ма оста лом де лу све та, Арон ис ти че зна-
чај од но са са неутралниминесврстаним зе мља ма. Арон уоп ште 
не упо тре бља ва тер мин не свр ста ност, већ уме сто ње га ко ри сти 
сле де ће тер ми не: не ан га жо ва ност, не у трал ност и не у тра ли зам, не 
ука зу ју ћи на по сто ја ње раз ли ка ме ђу њи ма. Уме сто то га, ука зу је на 
по сто ја ње раз ли чи тих об ли ка не у трал но сти. На пр вом ме сту, то је 
не у трал ност кла сич ног ти па ко ме при па да ју Швај цар ска и Швед-
ска, а оне се раз ли ку ју од Нор ве шке и Бел ги је, јер не при па да ју 
Атлант ском пак ту. Аустриј ска не у трал ност је за циљ има ла да одр-
жи по ре дак и су прот ста ви се агре си ји, али је пре ма сво јим ин сти-
ту ци ја ма бли ска За па ду.

Ов де тре ба по себ но из дво ји ти Југославију, ко ја је од мет ник из 
Вар шав ског бло ка, али се исто вре ме но из ја шња ва за марк си зам и 
ле њи ни зам. Још је дан од ка рак те ри стич них слу ча је ва је Египат, 



стр:101-124.

- 117 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

где су ко му ни сти из ло же ни про го ни ма, али је у спољ ној по ли ти ци 
еги пат ска вла да по ве за на са СССР.

Сте пен раз ви је но сти ни је ути цао на из бор за од ре ђе ну по ли ти-
ку не у трал но сти или за ви сно сти, већ „по ли тич ке окол но сти и пси-
хо ло ги ја ели та и на ро да ко ји од ре ђу ју на чи не ан га жо ва ња у при лог 
јед ног или дру гог бло ка“.16)

Арон да је ве ћи зна чај по ли тич ким од еко ном ских узро ка, а 
бло ко ви и не у трал не зе мље се ка рак те ри шу  не је дин стве но шћу. 
По ли ти ку и по крет несврстаности Арон сво ди на ни во класичне
неутралности. Арон је под ве ли ким ути ца јем идеологије. Иде о ло-
шки став му вр ло че сто не до зво ља ва да за па зи про ме не ко је де лу ју 
уну тар си сте ма и у ме ђу на род ним од но си ма. Ове про ме не се на-
ро чи то од но се на но во о сло бо ђе не на ро де, јер су оне са мом сво јом 
по ја вом и про ме ње ном уну тра шњом струк ту ром,  ути ца ле на да љи 
ток ме ђу на род них од но са – на ро чи то у повећању броја чла ни ца 
Ује ди ње них на ци ја и ути ца ју на рад Ге не рал не скуп шти не.

Арон ма ло па жње по све ћу је од но су из ме ђу са мих не свр ста-
них зе ма ља. Це ло куп ну по моћ но во о сло бо ђе ним зе мља ма свр ста-
ва у већ стан дард не и по зна те окви ре фи нан си ра ња по ли тич ких 
ци ље ва од стра не „глав них су бје ка та рав но те же сна га“ (Ра до слав 
Сто ја но вић – под ву као С. Сло вић). Мо жда је по моћ не ан га жо ва-
ним зе мља ма има ла за циљ очу ва ње ин сти ту ци ја ана лог них оним 
на За па ду.

При пад ни ци и јед ног и дру гог бло ка су же ле ли да има ју што 
ве ћи ути цај на не ан га жо ва не (не свр ста не) зе мље. Да би овај ути цај 
по ве ћа ле, раз ви је не зе мље су ко ри сти ле раз ли чи та сред ства: еко-
ном ска, по ли тич ка, ди пло мат ска, пси хо ло шка, а рат сма тра ле крај-
њим сред ством. У том кон тек сту је пред ност За па да би ла очи глед-
на, јер је Ис точ ни блок био за у зет услед тзв. „так ми че ња иде ја“ 
(Арон), али је увек био спре ман да при бег не вој ној си ли (СССР).

У би по лар ном си сте му се ме ђу глав ним ак те ри ма ус по ста вља 
тзв. биполарнаравнотежаснага. Све оста ле др жа ве се гру пи шу 
око две чи је сна ге над ма шу ју све оста ле. Основ ни циљ свих су бје-
ка та је да се из бег не пот чи ње ност дру гој стра ни.17)

16) Исто, стр. 503.
17) Арон упо тре бља ва овај тер мин јер сма тра да је сна га мер љи ви ја од мо ћи, а мо ћи мо гу 

би ти при бли жно јед на ке ако су сна ге урав но те же не. Сва ка др жа ва, уко ли ко же ли да 
очу ва рав но те жу, мо ра да за у зме по ло жај су про тан др жа ви или са ве зу ко ји су спо соб ни 
да обез бе де та кву пре моћ, не за ви сно од ка рак те ра ме ђу на род них си сте ма.  
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У по гле ду бро ја су бје ка та тре ба укљу чи ти и оне ко ји же ле 
оста ти из ван су ко ба. Уко ли ко је дан од са ве зни ка по ста не не у тра-
лан он ауто мат ски ути че на од нос сна га ти ме што сла би са вез, а с 
дру ге стра не, иза зи ва од го вор во де ће си ле са ве за. Пред во де ћом 
си лом са ве за су две мо гућ но сти: или се од ре ћи са ве зни штва или 
омо гу ћи ти одва ја ње прет њом санк ци ја ма.

Све по ли тич ке је ди ни це ко је оста ну вансистема по тен ци јал-
но су пред мет напада ве ли ких си ла – до ла зи до тен ден ци је при-
сил ног при вла че ња на од ре ђе ну стра ну. Оне је ди ни це ко је оста ну 
у бло ку се осе ћа ју си гур но под усло вом да се во де ћа си ла по на ша 
за штит нич ки.

Пра ви ла по на ша ња ко ја би ва жи ла за тзв. лабави биполарни
систем су мно го сло же ни ја од оних ко ја ва же за мул ти по лар ни си-
стем. Та пра ви ла су сле де ћа:

1. Сви бло ко ви при вр же ни на че ли ма на ред бо дав не ор га ни за-
ци је ме ђу на род ног си сте ма ће уклонити су пар нич ки блок;

2. Сви бло ко ви са на пред на ве де ним по гле ди ма  на при ро ду 
ме ђу на род ног си сте ма ће пре преговарати, во ди ти ма ње 
ра то ве не го ве ће, или чак и во ди ти ве ће ра то ве под да тим 
ри зи ци ма и тро шко ви ма, не го пропуститидауклоне су пар-
нич ки блок;

3. Сви бло ков ски су бјек ти ће по ве ћа ва ти сво је спо соб но сти у 
од но су на су прот ни блок;

4. Сви бло ков ски су бјек ти ко ји су при ста ли це не на ред бо дав-
них ор га ни за ци о них на че ла ме ђу на род ног си сте ма, пре ће 
пре го ва ра ти, не го ра то ва ти да би по ве ћа ли сво ју сна гу, пре 
ће во ди ти ма ње ра то ве, не го про пу сти ти при ли ку да по ве ћа-
ју сво ју сна гу, али ће се суздржаватиод за по чи ња ња вели-
кихратова у ту свр ху;

5. Сви бло ков ски су бјек ти ће се пре ан га жо ва ти у ве ли ком ра-
ту, не го до пу сти ти про тив нич ком бло ку да за до би је над моћ-
ну по зи ци ју;

6. Бло ков ски су бјек ти ће по ку ша ва ти да прошире чланство 
свог бло ка, али ће до зво ли ти ван бло ков ски по ло жај да тог 
на ци о нал ног су бјек та да по др жи ци ље ве су прот ног бло ка 
или да му се при дру жи;

7. Ван бло ков ски на ци о нал ни су бјек ти ће де ло ва ти да смање
опасност од ра та ме ђу бло ков ским су бјек ти ма;
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8. Ван бло ков ски чла но ви ће од би ти да по др же по ли ти ку јед-
ног бло ков ског су бјек та про тив дру гог, осим у ње го вом свој-
ству чла на уни вер зал ног су бјек та;

9. Уни вер зал ни су бјек ти ће по ла ко по ку ша ва ти да сма ње не-
спо ји во сти и су прот но сти ме ђу  бло ко ви ма;

10. Уни вер зал ни су бјек ти ће мобилисативанблоковскечлани-
це на ци о нал них су бје ка та про тив слу ча је ва гру бог од сту-
па ња, као што је при бе га ва ње си ли бло ков ског су бјек та. То 
пра ви ло, ако му ни су су прот ста вље на дру га, мо гло би да 
оспо со би уни вер зал ног су бјек та да по ста не узор јед ног ме-
ђу на род ног си сте ма.18)

Би по лар ни си стем са др жи опа сност јед ног оп штег ра та за то 
што би ло ко ји ло кал ни су коб ин те ре су је це ли ну си сте ма. Ма ле 
др жа ве мо гу ути ца ти на рав но те жу сна га, а пре лаз у дру ги та бор 
је ве о ма те жак због „раз два ја ња ути цај них зо на“. Уну тар са мих 
ма лих др жа ва су се вр ло ја сно обра зо ва ле гру пе од ко јих су не-
ке ви ше би ле за рат, а не ке за мир, те је би ло ко ле ба ња у по гле ду 
при сту па од ре ђе ном са ве зу. Во де ће зе мље са ве за су у ве ли кој ме-
ри ко ри сти ле ове сва ђе и же ле ле да при до би ја њем ма њих зе ма ља 
стек ну над моћ ни ји по ло жај и осла бе не при ја те ља. Нај ве ро ват ни ји 
раз вој си сте ма рав но те же сна га би био  тзв. „ла ба ви би по лар ни си-
стем“(Арон), ко ји би могао да се пре тво ри у крутибиполарни где 
би, ве ро ват но, ван бло ков ски су бјек ти по сте пе но иш че за ва ли.

На осно ву це ло куп ног раз ма тра ња од но са из ме ђу бло ко ва, 
стра те ги је, по ли ти ке и од но са са оста лим не ан га жо ва ним су бјек-
ти ма, мо же мо из ве сти сле де ће за кључ ке:

1. Би по ла ри зам у ме ђу на род ним од но си ма под ра зу ме ва та кву 
вр сту од но са ко ји су дик ти ра ни односомснагаизахтевомзарав-
нотежом. У том све тлу по сма тра но, рав но те жа сна га је, чи ни се, 
је ди ни на чин очу ва ња ми ра јер што је јед на по ли тич ка је ди ни ца 
ве ћа, ти ме се осе ћа све угро же ни јом. У слу ча ју по ра за, она би ри-
зи ко ва ла да бу де ка жње на сра змер но жр тва ма ко је би не при ја тељ 
пре тр пео у слу ча ју по бе де. 

2. С дру ге стра не, мир оства рен пу тем рав но те же био би не-
стабилан, пун стрепње и привремен. Ни стра те ги ја од вра ћа ња 
не по ма же мно го, јер су сна ге и јед не и дру ге си ле то ли ко ја ке и 
спрем не да из не над ним на па дом уни ште бар је дан део тер мо ну-

18)  Mor ton Ka plan, SystemandProcessinInternationalPolitics, New York, 1957,  pp. 22-23.
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кле ар ног по стро је ња дру ге. Је ди но и пра во сред ство ус по ста вља-
ња трај ни јег ми ра оста је разоружање упот пу ње но са рад њом ме ђу 
др жа ва ма. Бло ко ви се мо гу сма тра ти јед ним на чи ном и ме то дом 
ус по ста вља ња рав но те же.19)

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ана ли зи ра ју ћи пи та ња ра та и ми ра, Арон ис ка зу је су шти ну 
сво је те о риј ске ана ли зе. Упо тре ба си ле уоп ште, а по себ но у ме-
ђу на род ним од но си ма, се об ја шња ва чи ни о ци ма ко ји их од ре ђу ју. 
Од би о со ци о ло шких до ма те ри јал них, ге о граф ског по ло жа ја и ге-
о по ли ти ке, еко ном ске мо ћи, стра те шког по ло жа ја и ме ђу на род ног 
окру же ња се до ла зи до од лу ке о ра ту и ми ру, су ко бу и са рад њи 
ме ђу др жа ва ма. 

Ме ђу на род ни од но си са др же ал тер на ти ву ра та или ми ра због 
њи хо ве анар хич но сти ко ја се огле да у не до стат ку вр хов ног ар би-
тра ко ји би др жа ве при ну дио на аде кват но по на ша ње. Ди пло ма та 
и вој ник чи не су шти ну ме ђу на род них од но са (ре ла тив ност ра та и 
ми ра). Рав но те жа сна га, иако пред ста вља осно ву по ли ти ке мо ћи 
(Po wer Po li tics), ни је по год но сред ство за ус по ста вља ње мир них 
од но са ме ђу др жа ва ма, већ са мо на чин огра ни че ња мо ћи дру гих. 

У усло ви ма за тег ну тих ме ђу на род них  од но са ни ко ни је смео 
да на пад не пр ви, јер би це на из вр ше ња прет ње би ла су ви ше ве ли-
ка. На па дач би био су о чен са од ма здом ко ја би мо гла до ве сти у опа-
сност и оп ста нак чо ве чан ства. Арон је, сто га, апе ло вао на му дрост 
до но си ла ца од лу ка у ци љу до но ше ња ра зум них ре ше ња. 

Јед на од  мањ ка во сти Аро но ве ана ли зе би се мо гла са сто ја ти 
у ње ној не до след но сти. Он, с јед не стра не, кри ти ку је мо ни стич-
ке ин тер пре та ци је ме ђу на род них од но са (Мор ген тау), али им се, у 
исто вре ме, и при бли жа ва ис ти чу ћи да би би ло  „су ви ше иде а ли-
стич ки не ви де ти да си ла и  моћ има ју пре ва гу над ме ђу на род ним 
ин сти ту ци ја ма“. По ред ово га, Арон је под очи глед ним ути ца јем 
иде о ло ги је, јер ни је ус пео да ука же на раз ли ку из ме ђу не свр ста но-
сти, не у трал но сти и по ли ти ке екви ди стан це у од но су на два бло ка. 

Ме ђу тим, за хва љу ју ћи на ве де ним до при но си ма, Аро но ва те-
о ри ја се уз те о ри ју Мор ген та уа и  Швар цен бер ге ра сма тра не из о-
став ним шти вом у ана ли зи ме ђу на род них од но са, спољ не по ли ти-
ке и ди пло ма ти је. 
19)  По ред бло ко ва, у ме то де ус по ста вља ња рав но те же спа да ју и ком пен за ци ја, там пон зо-

не и ба лан си ра ње. 
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Резиме
Уовојстудији јеучињенпокушајдасекрозанализу
Ароновеконцепцијесукобаиратоваумеђународним
односима укаже на основне карактеристике реали-
стичкихтеоријамеђународниходноса.Иакојенаука
омеђународнимодносимарелативномладанаучнади-
сциплина,насталапочетком20.века,ареализамкао
доминантнашколатридесетихгодинапрошлогвека,
онасвојепостојањедугуједвомиленијумскомразвоју
политичкенауке.
Кроз анализу односа између стратегије и политике,
јасносевидиАроноваприменаметодаисторијскесо-
циологијебазираненареализму.Другимречима, овај
методјесвојунајпотпунијуприменудоживеоуобја-
шњењунастанкаблокова,односаизмеђуњих,равно-
тежекојасемеђуњимауспостављаистратегијена
којојсусезаснивали.
Централноместо у односу између стратегије и по-
литикејезаузелатзв.„стратегијаодвраћања“,која
сезасниваланабиполарнојравнотежиsnagaизмеђу
главнихактера.Таквастратегија,поАрону,неможе
битисредствоуспостављањамирниходносамеђудр-
жавама, већ само начин ограничавањањихове моћи
путемзастрашивања.
Јошједанодважнијихзакључакакојијепроизашаоиз
овестудијесетичеузајамностиодносаизмеђустра-
тегије и политике – стратегија се нетреба  спро-
водитимимоодлукаполитике,аполитиканетреба 
употребљавати она средства која нису у складу са
могућностимастратегије.Појавануклеарногоружја
јеовајодноспоставиланановиниbo,јерјеценаизвр-
шењапретњебилапревисока.
Кључне речи: мир, рат, равнотежа снага, блокови,
сукоби,историјскасоциологија,реализам,бихејвиори-
зам.
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SrdjanSlovic
ARON’SCONCEPTOFTHECONFLICTSANDWARS

ININTERNATIONALRELATIONS
Summary

In this study there is presented an attempt to underline
basiccharacteristicsofrealistictheoriesininternational
relations through an analysis of Aron’s concept of the
conflictsandwarsininternationalrelations.Althoughthe
science on international relations is a relatively young
scientific discipline that had appeared at the beginning
of the 20th century, and realism had been a dominant
schoolofthoughtin1930’s,theexistenceofrealismwas
indicatedandpreparedforduetothetwo-millenniumlong
developmentofpoliticalsciences.
Intheanalysisoftherelationsbetweenstrategyandpolicy,
Aron’sapplicationofthemethodofhistoricalsociologyis
clearlyvisible.Inotherwords,thismethodhasbeenmost
completelyimplementedregardingtheexplanationofthe
establishmentofpoliticalblocks,theircommonrelations,
their balance ratio and also the strategy that they had
beenfoundedupon.
In this concept thecentralpart in the relationsbetween
the strategy and policy is a so-called “deterrence
strategy”.Itwasfoundedtakingintoaccountthebipolar
balance of power between the main actors. According
toAron, this strategy cannot be the tool in establishing
peaceful relations among the nations, and instead of it
canonlyachieve limitationof theirpowerby themeans
ofintimidation.
Oneof themain conclusionsarisingoutof this study is
relatedtothecorrelationofmutualitybetweenthestrategy
and policy – the strategy should not be implemented
independentlyinregardonthedecisionsonthepolicy,and
thepoliticsshouldnotimplementthemeansthatarenotin
accordancewiththeobjectiveofthestrategy.Thissortof
relationshadtakenonanewlevelwiththeappearanceof
nuclearweapons,thestakeshavingbecometoohigh.
KeyWords:peace,frame,powerbalance,blocks,conflicts,
historicalsociology,realism,behavioralism
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ПОРЕСКАУТАЈА
КАООБЛИКУГРОЖАВАЊАФУНКЦИЈА

СОЦИЈАЛНЕДРЖАВЕ
Сaжетак

У циљу ефикасног, благовременог и квалитетног
остваривањасвојихзадатакаифункција,сведржа
веданасуспостављајупорескисистемкојитребада
обезбедипотребнасредствазафункционисањедржа
ве уопште.Избегавањеплаћањаутврђенихпорезаи
другихјавнихдажбинаодстранепорескихобвезника,
директнодоводиупитањеостваривањебројнихдр
жавнихфункција.Стогасвесавременедржавепред
виђају веома разуђен систем различитих деликата :
кривичнихдела,привреднихпреступаипрекршајаза
којасупредвиђенеразличитеврстесанкцијазафизич
каилиправналицаодноснопредузетникекојисенађу
уулозиучинилацаовихделиката.Наовајсеначин,с
једнестране,тежизаконитомиефикасномутврђи
вању казнене одговорности учинилаца пореских де
ликатаодстраненадлежнихдржавнихорганаи , с
другестране,овајсистемтребапревентивнодаде
лује у правцу подизања опште пореске дисциплине у
друштву. Предмет овога рада заправо представља
теоријскаипрактичнаанализапојма,карактеристи
ка и облика испољавања пореске утаје као основног
фискалног,порескогкривичногделаиједногоднајзна
чајнијихобликапорескеевазије.Уобрадиовакоодре
ђеногпредметаистраживањааутори су користили
правнодогматскиитеоријскопрактичниметоди,од
носнометодианализесадржајаиметоддескрипције.
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Кључне речи: порез, јавне дажбине, избегавање, не
пријављивање,закон,кривичнодело,одговорност,ка
зна

1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Pо ре ска кри вич на де ла по себ но по ре ска ута ја1) (енг. - tax eva-
sion, франц. - fra u de fi sca le,, итал. – omes so ver sa men to di im-

po ste, нем.- ste u er be tru) пред ста вља ју из у зет но те шка, про тив прав-
на и опа сна по на ша ња по је ди на ца и гру па од но сно прав них ли ца 
(пред у зе ћа, уста но ва или дру гих ор га ни за ци ја) ко ји ма се кр ше њем 
про пи са не по сред но или по сред но угро жа ва ју фи нан сиј ски ин те-
ре си це ле дру штве не за јед ни це, и то пр вен стве но кроз на но ше ње 
ве ли ких ште та фи скал ном си сте му и си сте му јав них при хо да уоп-
ште2), а по том и кроз на но ше ње не по сред не или по сред не ште те 
свих бу џет ским ко ри сни ци ма. Она пред ста вља ју по себ ну вр сту 
при вред них кри вич них де ла3), и то кри вич них ко ја се мо гу си сте-
ма ти зо ва ти у под гру пу де ла про тив јав них, др жав них фи нан си ја4). 
Ова се де ла че сто на зи ва ју и фи нан сиј ска кри вич на де ла5).

Ка да се има у ви ду огро ман зна чај ко ји фи скал ни си стем, ње-
го во уред но, бла го вре ме но, пот пу но и ква ли тет но оства ре ње има 
за по сто ја ње, одр жа ње па и раз вој др жа ве од но сно дру штва он да 
је по све ја сно од ко ли ке је ва жно сти да се др жа ва ши ро ком ле пе-
зом раз ли чи тих ме ра, сред ста ва, на чи на и по сту па ка пред у зе тих 
од стра не раз ли чи тих су бје ка та на свим ни во и ма су прот ста ви раз-
ли чи тим об ли ци ма и ви до ви ма не пла ћа ња, при кри ва ња, не при ја-
вљи ва ња или из бе га ва ња пла ћа ња по ре за, до при но са и дру гих про-
пи са них оба ве за ко је пред ста вља ју јав не да жби не, од но сно јав ни 
при ход6).
1) B. Mat ko vić, Uta ja po re za, Ra ču no vod stvo, re vi zi ja i fi nan si je, Za greb, broj 11/2007. go di ne, 

str. 115-117
2) Vi še : M. An đel ko vić, D. Jo va še vić, Iz be ga va nje pla ća nja po re za, Niš, 2006. go di ne, str. 101-

121
3) B. Pa vi šić, V. Gro zda nić, P. Ve ić, Ko men tar Ka zne nog za ko na, Za greb, 2007. go di ne, str. 

636-637 
4) P. No vo se lac, Go spo dar ska ka zne na dje la, Zbor nik ra do va, Ak tu el na pi ta nja ka zne nog za ko-

no dav stva, Za greb, 2001. go di ne, str. 3-31 
5) J. Ko va če vić Čo lo vić, Ka zne no prav ne sank ci je za fi nan sij ska kri vič na dje la, Hr vat ska go spo-

dar ska re vi ja, Za greb, broj 4/1999. go di ne, str. 446-453
6) M. Ha dži mu sić, Od go vor nost i sank ci o ni sa nje su bje ka ta zbog ne iz vr še nja po re skih oba ve za, 

Prav na mi sao, Sa ra je vo, broj 1-2/2005. go di ne, str. 51-53
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На рав но кр ше њем про пи са у обла сти фи скал ног си сте ма7) 
мо гу да се про у зро ку ју и раз ли чи те по сле ди це. За ви сно од вр сте 
по вре де од но сно про у зро ко ва не по сле ди це у по гле ду оби ма и ин-
тен зи те та по вре де или угро жа ва ња за шти ће них дру штве них вред-
но сти, за кон је пред ви део и раз ли чи те санк ци је за ви сно од то га да 
ли се у кон крет ном слу ча ју ра ди о кри вич ном де лу или не кој дру гој 
вр сти де лик та8). Нај о па сни ји и нај те жи об ли ци кр ше ња по ре ских 
за ко на ко ји ма се и на но се нај те же по сле ди це од но сно нај ве ће ште-
те дру штве ној за јед ни ци пред ста вља ју по ре ска кри вич на де ла9).

Осно ву по ре ских кри вич них де ла без об зи ра о ком об ли ку или 
ви ду ис по ља ва ња се ра ди у кон крет ном слу ча ју чи не раз ли чи те 
по јав не ма ни фе ста ци је по ре ске ева зи је (лат. бе жа ње, из бе га ва ње) 
по себ но ка да се има у ви ду да ева зи ја по ре за пред ста вља ујед но и 
нај зна чај ни ји об лик си ве еко но ми је. Си ва еко но ми ја се прак тич-
но мо же по ја ви ти у ве о ма раз ли чи тим обла сти ма де лат но сти као 
што су: про из вод ња и про мет ро бе и услу га, тр жи ште ра да и рад ни 
од но си, гра ђе ви нар ство, стам бе но-ко му нал на де лат ност, про мет 
не по крет но сти10). Но, са аспек та др жав них ин те ре са си гур но је да 
су нај зна чај ни ји они об ли ци си ве еко но ми је ко ји се по јав но ма ни-
фе сту ју у сфе ри на ру ша ва ња, угро жа ва ња или по вре ђи ва ња фи-
скал ног (по ре ског) си сте ма11). Ов де се упра во на пр вом ме сту ја вља 
по ре ска ева зи ја са раз ли чи тим об ли ци ма ис по ља ва ња. Ева зи ја по-
ре за или раз ли чи ти об ли ци и ви до ви од но сно на чи ни из бе га ва ња 
утвр ђи ва ња, раз ре за и на пла ћи ва ња по ре за и дру гих про пи са них 
да жби на пред ста вља ју штет ну, про тив прав ну и опа сну де лат ност 
по је ди на ца и гру па ко ји ма се угро жа ва ју основ ни фи скал ни ин те-
ре си дру штва12).

На и ме, по ре ски об ве зни ци до жи вља ва ју по рез као сво је вр сни 
тро шак ко ји са мо по гор ша ва њи хо ву ма те ри јал ну си ту а ци ју јер 
пла ћа ње по ре за и дру гих да жби на не по сред но ути че на сма њи ва-

7) B. Đe rek, Ka zne na od go vor nost za po vre de po re znih za ko na, Fi nan cij ska te o ri ja i prak sa, 
Za greb, broj 1/2003. go di ne, str. 83-112

8) I. Kov čo Vu ka din, Go spo dar ski kri mi na li tet – kri mi no lo ška obi ljež ja, Hr vat ski lje to pis za 
ka zne no pra vo i prak su, Za greb, broj 2/2007. go di ne, str. 435-493

9) D. Jo va še vić, T. Ha šim be go vić, Si stem po re skih de li ka ta, Be o grad, 2004. go di ne, str. 68-81
10) Z. Po gar čić, No va ka zne na dje la iz pod ruč ja go spo dar skog po slo va nja, Ra ču no vod stvo, re vi-

zi ja i fi nan si je, Za greb, broj 12/2003. go di ne, str. 141-147
11) D. Kos, Ka zne no prav na od go vor nost za kri vič na dje la go spo dar skog kri mi na li te ta, Hr vat ski 

lje to pis za ka zne no pra vo i prak su, Za greb, broj 2/2000. go di ne, str. 381-398
12) B. Ga čić, Ne ki no vi po jam ni ob li ci pri vred nog kri mi na li te ta, Prav na mi sao, Sa ra je vo, broj 

9-10/1981. go di ne, str. 39-41
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ње њи хо ве еко ном ске сна ге и ку пов не мо ћи. Сто га они из бе га ва ју 
пла ћа ње по ре за у ве ћем или ма њем из но су или бар по ку ша ва ју да 
ума ње ње гов те рет. Сви ти раз ли чи ти об ли ци из бе га ва ња пла ћа ња 
по ре за пред ста вља ју за пра во са мо нај те же и нај о па сни је об ли ке 
и ви до ве ис по ља ва ња по ре ске ева зи је13). По се бан об лик ове ева-
зи је је сте из бе га ва ње пла ћа ња по ре за на при хо де од не за ко ни тих 
рад њи14). Опре де ље ње по ре ских об ве зни ка да у пот пу но сти или 
де ли мич но из бег ну пла ћа ње по ре за и дру гих до при но са за ви си у 
пр вом ре ду од ин тен зи те та от по ра пла ћа њу по ре за. Тај ин тен зи тет 
от по ра за ви си од ви ше еле ме на та ко ји се мо гу све сти на сле де ће: 
1) ви си на по ре ског оп те ре ће ња, 2) на ме на тро ше ња сред ста ва при-
ку пље них по ре зом, 3) по ре ски об лик и 4) ми шље ње јав но сти да ли 
је по рез пра ви чан или не15) .

Да кле, раз ли ку ју се два об ли ка по ре ске ева зи је - за ко ни та и не-
за ко ни та. За ко ни та ева зи ја по сто ји у слу ча ју ка да се по је дин ци као 
по ре ски об ве зни ци исти на кре ћу у оп штим окви ри ма ко ји су по-
ста вље ни на осно ву за ко на или дру гих оп штих про пи са из обла сти 
фи скал ног или по ре ског си сте ма, али при то ме на раз ли чи те на чи-
не по ку ша ва ју да из бег ну у пот пу но сти или де ли мич но пла ћа ње 
по ре за и дру гих про пи са них до при но са. Ов де се прак тич но ра ди 
о раз ли чи тим об ли ци ма ко ри шће ња по ре ских под сти ца ја (у ви ду 
осло бо ђе ња или олак ши ца код утвр ђи ва ња, раз ре за или пла ћа ња 
по ре за) или ка да се ко ри сте по сто је ће прав не пра зни не у по ре ским 
и дру гим за ко ни ма и про пи си ма упра во због ви со ког сте пе на ап-
страк ци је, уоп ште но сти или не до ре че но сти од но сно ви ше знач но-
сти упо тре бље них ре чи, из ра за или пој мо ва или не са вр ше но сти је-
зи ка упо тре бље ног од стра не за ко но дав ца. Ово је на ро чи то слу чај 
у оним си сте ми ма ка да се због бр зих и на глих ра ди кал них про ме на 
у сфе ри при вред ног по сло ва ња у зе мљи или ино стран ству и са ми 
по ре ски про пи си че сто ме ња ју ка ко би се при ла го ди ли но вим дру-
штве ним, прав ним и при вред ним окви ри ма16).

На и ме, за ко ни та или ка ко је још на зи ва ју по је ди ни ауто ри до-
пу ште на по ре ска ева зи ја17) об у хва та по ступ ке по мо ћу ко јих по ре-
ски об ве зник из бе га ва пла ћа ње по ре за пот пу но или де ли мич но на 
13) B. Mat ko vić, Uta ja po re za, Ra ču no vod stvo, re vi zi ja i fi nan si je, Za greb, broj 11/2007. go di ne, 

str. 115-117
14) D. Gnja to vić, Fi nan si je i fi nan sij sko pra vo, Be o grad, 1999. go di ne, str. 139
15) D. Po po vić, Na u ka o po re zi ma i po re sko pra vo, Be o grad, 1997. go di ne, str. 450-451
16) T. Naj am šić, Ka zne na dje la po re zne na ra vi Prav ni vje snik, Za greb, broj 9/1999. go di ne, str. 

33-41
17) B. Jel čić, Na u ka o fi nan si ja ma i fi nan sij sko pra vo, Za greb, 1990. go di ne, str. 183-184
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је дан од сле де ћих на чи на: 1. про ме ном ме ста пре би ва ли шта или 
бо ра ви шта, 2. сма ње њем или од у ста ја њем од по тро шње опо ре зи-
ва них про из во да или услу га и 3. про на ла же њем пра зни на (ру па) 
у за ко ну. Са мим мо мен том до спе ло сти по ре ски об ве зник па да у 
ду жнич ку доц њу за пла ћа ње свог по ре ског ду га. А та до спе лост 
пред ста вља свој ство по ре ског ду га да му је на сту пио рок ис пу ње-
ња - ко ји је ина че од ре ђен у за ко ну и чи јим про пу шта њем се чи ни 
штет но и про тив прав но по на ша ње18) .

Дру ги об лик по ре ске ева зи је пред ста вља не за ко ни та или не до-
пу ште на ева зи ја. Не за ко ни том ева зи јом по је ди нац као по ре ски об-
ве зник до ла зи под удар за ко на и ка зне не ре пре си је. На и ме, у овом 
слу ча ју до ла зи до кр ше ња про пи са у ве ћој или ма њој ме ри при 
че му се на но се не по сред не, ди рект не ште те дру штве ној за јед ни ци. 
Ов де се да кле ра ди о про тив прав ним, про тив за ко ни тим, не до пу-
ште ним и ка жњи вим де лат но сти ма упра вље ним ди рект но про тив 
по ре ског (фи скал ног) си сте ма зе мље. Ова се не за ко ни та ева зи ја 
мо же ја ви ти у два ви да ко ји су и нај ка рак те ри стич ни ји за мо дер не 
прав не и дру штве не си сте ме19).

Пр ви об лик не до пу ште не по ре ске ева зи је је по ре ска ута ја, по-
ре ска де фра у да ци ја или ута ја по ре за и до при но са од но сно из бе га-
ва ње пла ћа ња по ре за о че му ће у на ред ним из ла га њи ма би ти ви-
ше ре чи. Дру ги об лик не за ко ни те по ре ске ева зи је је кри јум ча ре ње 
или кон тра бан да раз не ро бе, про из во да или услу га пре ко гра ни ца 
јед не или ви ше др жа ва. Но, ови раз ли чи ти об ли ци не за ко ни те по-
ре ске ева зи је рет ко се ка да пред у зи ма ју са мо стал но из дво је но од 
оста лих про тив прав них ак тив но сти њи хо вих но си ла ца. Нај че шће 
је пак слу чај да се и ове де лат но сти из во де у јед ном ни зу ка жњи вих 
по на ша ња при че му учи ни лац, је дан или ви ше њих, кон стант но 
вр ше ка жњи ва, за бра ње на де ла ко ја се у за ко ну од ре ђе на би ло као 
кри вич на де ла, би ло као при вред ни пре сту пи или при вред ни пре-
кр ша ји20).

На и ме, не за ко ни та ева зи ја об у хва та раз ли чи те по ступ ке по ре-
ских об ве зни ка ко ји су усме ре ни на из бе га ва ње пла ћа ња по ре за, а 
ко ји ма се кр ши за кон. Да би ута ји ли по рез об ве зни ци на не до зво-
љен на чин при кри ва ју це лу или пак је дан део сво је имо ви не или 

18) O. Bu hler, G. Stric kdrodt, Ste u rr recht, Band 1, All ge me i ner Ste ur recht, Wi es ba den,1960. 
go di ne, str. 365

19) B. Škof, Uta ja po re za na do da nu vri jed nost i nje zi no ka žnja va nje, Fi nan cij ska prak sa, Za-
greb, broj 4/1996. go di ne, str. 426-431 

20)  T. Naj am šić, Ka zne na dje la po re zne na ra vi, Po re zni vje snik, Za greb, broj 9/1999. go di ne, str. 
33-41
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објек та опо ре зи ва ња. Циљ ута је по ре за је сте сма ње не по ре ског ду-
га. Сто га се у те о ри ји мо же раз ли ко ва ти за ви сно од објек та пре ма 
ко ме се пред у зи ма рад ња по ре ске ута је, пот пу на или не пот пу на 
ута ја по ре за21). Не за ко ни та по ре ска ева зи ја или ута ја по ре за или 
из бе га ва ње пла ћа ња по ре за је ка жњи ва. Све са вре ме не др жа ве па 
и све др жа ве од свог по стан ка су се на раз ли чи те на чи не и раз ли чи-
тим ме ра ма су прот ста вља ле овим ка жњи вим де лат но сти ма по ре-
ских об ве зни ка. У тој бор би за ефи ка сни јим спро во ђе њем по ре ске 
ди сци пли не при ме њу ју се раз ли чи те пре вен тив не, али и ре пре сив-
не ме ре. При то ме ва жну уло гу у пре вен ци ји не за ко ни тог из бе га-
ва ња пла ћа ња по ре за игра и сво ђе ње по ре ског те ре та у ра зум не 
окви ре чи ме се убла жа ва ју фак то ри ко ји до при но се по ве ћа њу ин-
тен зи те та от по ра пла ћа њу по ре за22) .

Ина че у те о ри ји се мо гу на ћи и та ква ми шље ња пре ма ко ји ма 
је не за ко ни та по ре ска ева зи ја23) је дан од кључ них узро ка по сто ја ња 
си ве еко но ми је. Овај за пра во по јам об у хва та све про тив за ко ни те 
при вред не ак тив но сти ко је су усме ре не на сти ца ње еко ном ске ко-
ри сти за ли це ко је оба вља те ак тив но сти, а не ште ту др жа ве и ли-
ца ко ја на ле га лан на чин оба вља ју при вред не де лат но сти. Ов де се 
да кле ра ди о оба вља њу еко ном ске ак тив но сти ми мо ре ле вант них 
прав них про пи са или про тив њих. Си ву еко но ми ју у ли те ра ту ри 
не ки ауто ри још на зи ва ју и као нео по ре зо ва на, не фор мал на, цр на, 
под зем на или не зва нич на еко но ми ја. Но, без об зи ра ко ји од на ве-
де них тер ми на ко ри сте по је ди ни ауто ри, го то во су сви са гла сни да 
се ов де ра ди о ак тив но сти ма са ко ји ма не што ни је у ре ду или ни је 
у ре ду не што у ве зи са ин фор ма ци ја ма о овим ак тив но сти ма24) . 

2.ПОЈАМИЕЛЕМЕНТИКРИВИЧНОГДЕЛА
ПОРЕСКЕУТАЈЕ

Ме ђу кри вич ним де ли ма про тив при вре де по свом зна ча ју, 
при ро ди и ка рак те ру из два ја ју се по ре ска кри вич на де ла. Њих има 
ви ше вр ста. Основ но кри вич но де ло ове вр сте је по ре ска ута ја. То 
је кри вич но де ло ко је је пред ви ђе но у чл. 229. Кри вич ног за ко ни-

21)  D. Jo va še vić, M. Ga jić Gla moč li ja, Po re ska uta ja, Be o grad, 2008. go di ne, str. 178-189
22)  In ter na ti o nal Bu re au of Fi scal Do cu men ta tion : In ter na ti o nal Tax Avo i den ce and Eva sion, 

Am ster dam, 1981. go di ne, str. 21
23)  S. Ma dža re vić Šuj ster, Pro cje na po re zne eva zi je u Hr vat skoj, Fi nan cij ska te o ri ja i prak sa, 

Za greb, broj 1/2002. go di ne, str. 117.144
24)  W. Be ge er, V. H. K. Tu i nen, The Sta ti sti cal Re pre sen ta tion of the In for mal Eco nomy, Qu ar-

terly Jo ur nal of the Cen tral Bu re au of Sta ti stics, Vol. 1, Broj 3/1986. go di ne, str.77
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ка Ре пу бли ке Ср би је. На овај је на чин 1. ја ну а ра 2006. го ди не (са 
сту па њем на сна гу но вог Кри вич ног за ко ни ка) за ме ње но кри вич но 
де ло ''Из бе га ва ње пла ћа ња по ре за'' ко је је би ло пред ви ђе но у чл. 
172. За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји (а, 
ко ји је 1. ја ну а ра 2003. го ди не уки нуо од ред бу чл. 154. Кри вич ног 
за ко на Ре пу бли ке Ср би је – кри вич но де ло по ре ске ута је). Оста ла 
по ре ска кри вич на де ла су и да ље пред ви ђе на у спо ред ном кри вич-
ном за ко но дав ству – За ко ну о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми-
ни стра ци ји. 

На и ме, из бе га ва њем за кон ске оба ве зе пла ћа ња од ре ђе ног нов-
ча ног из но са у ко рист др жа ве на но си се ште та дру штве ним ин те-
ре си ма, угро жа ва ју се фон до ви и уста но ве со ци јал не за шти те од-
но сно функ ци о ни са ње свих бу џет ских ин сти ту ци ја и по сло ва. Но, 
тек ка да се ра ди о из бе га ва њу ове по ре ске оба ве зе у ве ћем оби му 
или у те жим слу ча је ви ма ис пу ње ни су усло ви за по сто ја ње по ре-
ског кри вич ног де ла. Сви дру ги ма ње зна чај ни, раз ли чи ти слу ча-
је ви по ре ске не ди сци пли не и по ре ске ева зи је пред ста вља ју исти на 
про тив прав но и ка жњи во по на ша ње, али у об ли ку дру гих вр ста 
при вред них де ли ка та (при вред ни пре сту пи и пре кр ша ји). Основ но 
фи скал но кри вич но де ло у на шем прав ном си сте му је по ре ска ута-
ја. Ово се де ло у не ким прав ним си сте ми ма на зи ва и ''ута ја по ре за'' 
или ''ута ја по ре за и дру гих да ва ња'' и сл. Ово кри вич но де ло у на-
шем прав ном си сте му је по сле 1. ја ну а ра 2006. го ди не пред ви ђе но 
у чл. 229. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је. 

Де ло се, ина че, са сто ји у да ва њу ла жних по да та ка о сво јим за-
ко ни то сте че ним при хо ди ма, пред ме ти ма или дру гим чи ње ни ца ма 
ко је су од ути ца ја на утвр ђи ва ње оба ве за или у не при ја вљи ва њу 
истих у слу ча ју оба ве зне при ја ве или у при кри ва њу по да та ка ко ји 
се од но се на утвр ђи ва ње по ре ске оба ве зе у на ме ри да се за се бе 
или дру гог у пот пу но сти или де ли мич но из бег не пла ћа ње по ре за, 
до при но са или дру гих про пи са них да жби на ако ви си на из бег ну те 
оба ве зе пре ла зи из нос од сто пе де сет хи ља да ди на ра25). Ово де ло 
свој на зив ду гу је чи ње ни ци да се њи ме од стра не учи ни о ца де ла 
вр ши про тив прав но при сва ја ње оног из но са оба ве зе чи је се пла-
ћа ње на овај на чин из бе га ва од но сно ко ји оста је код учи ни о ца26). 

25)  D. Mi loš, Kri vič no de lo po re ske uta je, Prav na mi sao, Sa ra je vo, broj 9-10/1981. go di ne, str. 
49-63

26)  M. Ra do va no vić, M. Đor đe vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Be o grad, 1975. go di ne, str. 
250-251; B. Če jo vić, V. Mi la di no vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Niš, 1995. go di ne, str. 
295
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Ти ме је до та да по сто је ће кри вич но де ло : ‘’Из бе га ва ње пла ћа ња 
по ре за’’ пред ви ђе но у чла ну 172. За ко на о по ре ском по ступ ку и по-
ре ској ад ми ни стра ци ји27) пре ста ло да по сто ји. 

1.Објектзаштите

Из на пред на ве де ног за кон ског опи са кри вич ног де ла по ре-
ске ута је про из и ла зи да се ов де ра ди о кри вич ном де лу sui ge ne ris. 
Но, у те о ри ји кри вич ног пра ва има ми шље ња да се ов де ра ди о 
спе ци фич ном об ли ку кри вич ног де ла пре ва ре, до ду ше о де лу од 
пре ва ре где се пре вар ном рад њом оште ћу је дру штво у це ли ни28). 
Ово де ло да ље ка рак те ри ше и блан кет на дис по зи ци ја што зна чи 
да упот пу ња ва ње са др жи не би ћа ово га де ла за ви си од дру гих про-
пи са из обла сти фи скал ног и по ре ског си сте ма, а ко ји од ре ђу ју по-
јам, вр сте и са др жи ну по је ди них по ре за и дру гих јав них да ва ња 
(до при но са и јав них да жби на), об ве зни ке ових да ва ња као и ро ко-
ве пла ћа ња истих29). На и ме, ова вр ста дис по зи ци је до пу шта да се 
при ро да и са др жи на фи скал них оба ве за у сми слу објек та за шти те 
овог кри вич ног де ла утвр ђу је на осно ву ван кри вич них про пи са30) .

Објект за шти те је код овог кри вич ног де ла фи скал ни си стем, 
си стем јав них при хо да ко ји чи ни основ при вред ног си сте ма зе мље. 
Но, у прав ној те о ри ји се мо гу про на ћи и схва та ња31) пре ма ко ји ма 
је објект за шти те код овог кри вич ног де ла ду жност пла ћа ња по ре-
за, до при но са и дру гих да ва ња. На и ме, као јав на да ва ња се сма тра-
ју : по ре зи, ца ри не, так се и до при но си. 

Објект на па да је ал тер на тив но од ре ђен. То мо же би ти : по рез, 
до при нос и дру ге про пи са не да жби не (ко је пред ста вља ју јав ни 
при ход). При то ме ни је од зна ча ја да ли се ове оба ве зе од но се на 
фи зич ка или прав на ли ца. Фак тич ко је пи та ње да ли се у кон крет-
ном слу ча ју ра ди о овој вр сти фи скал не оба ве зе и то се утвр ђу је с 
об зи ром на про пи се ко ји ма су та кве оба ве зе утвр ђе не32).

По што у окви ру на шег фи скал ног си сте ма има ви ше вр ста по-
ре за, под овим се пој мом у сва ком слу ча ју под ра зу ме ва део до хот ка 
или имо ви не ко ји дру штве на за јед ни ца од у зи ма од фи зич ких или 
27) Slu žbe ni gla snik Re pu bli ke Sr bi je, Be o grad, broj 80/2002, 84/2002, 23/2003 , 70/2003 i 

55/2004
28) Z. Sto ja no vić, O. Pe rić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Be o grad, 2000. go di ne, str. 244
29) D. Ocvirk, Skri ve ni tran sfe ri do bi ti, Po re zni vje snik, Za greb, broj 3/2001. go di ne, str. 53-62
30) Lj. Jo va no vić, V. Đur đić, D. Jo va še vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Be o grad, 2006. go di ne, 

str. 256-258
31) B. Pa vi šić, V. Gro zda nić, P. Ve ić, Ko men tar Ka zne nog za ko na, op. cit. str. 636
32) Lj. La za re vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Be o grad, 1993. go di ne, str. 229
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прав них ли ца (пред у зе ћа, уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја) од но-
сно пред у зет ни ка за по кри ће сво јих рас хо да не да ју ћи при то ме 
по ре ском об ве зни ку не ку не по сред ну про тив чи нид бу или про тив-
да ва ње33). Др жа ва за пра во по рез у сми слу де ла до хот ка или де ла 
имо ви не узи ма од сво јих по да ни ка на осно ву вла сти не вр ше ћи 
не ку не по сред ну про тив чи нид бу. По рез је пре ма то ме ви ше стру ко 
зна чај на ка те го ри ја34) јер се по мо ћу ње га као ин стру мен та оства-
ру ју да љи или ви ши ци ље ви у име и за по тре бе це ле дру штве не 
за јед ни це и пред ста вља из ра зи то ефи ка сан ме ха ни зам со ци јал не 
по ли ти ке35). Но, по рез се мо же де фи ни са ти и као нов ча на да ва ња 
или при ход ко ји се об ра чу на ва ју од при хо да раз ли чи тих по ре ских 
об ве зни ка и ко ји се ко ри сти за под ми ре ње утвр ђе них јав них из да-
та ка. По рез је, на и ме, део имо ви не или до хот ка ко ји се узи ма од 
фи зич ких или прав них ли ца за по кри ва ње рас хо да дру штве но по-
ли тич ке за јед ни це36). 

Слич на је функ ци ја и уло га до при но са и дру гих про пи са них 
да жби на ко је пред ста вља ју јав ни при ход у на шем прав ном си сте-
му. И ова да ва ња слу же за за до во ље ње за јед нич ких и оп ште дру-
штве них по тре ба37). До при но си38) су та ко да ва ња ко ја се на осно ву 
за ко на и дру гих про пи са пла ћа ју из за ра да фи зич ких или прав них 
ли ца од но сно пред у зет ни ка, а ра ди за до во ља ва ња ра зних дру штве-
них по тре ба у обла сти ма дру штве них де лат но сти (као што су со-
ци јал на, деч ја и здрав стве на за шти та, обра зо ва ње, про све та, кул-
ту ра, на у ка, при вре ме на не за по сле ност или не спо соб ност за рад и 
при вре ђи ва ње). У ли те ра ту ри се та ко и до при но си мо гу од ре ди ти 
као нов ча на да ва ња ко ја се пла ћа ју за ко ри шће ње од ре ђе них услу га 
или ра ди оства ри ва ња од ре ђе них пра ва39). Или су она вр ста да ва ња 
ко ја се на осно ву за ко на или дру гих про пи са из лич них до хо да ка 
пла ћа ју ра ди за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба у ра зним обла-
сти ма дру штве них де лат но сти40).
33) De jan Po po vić, op. cit. str. 450-451
34) R. Su če vić, Ulo ga po re za i dru gih da va nja, Pra vo i po re zi, Za greb, broj 3/1997. go di ne, str. 

52-55
35) B. Škof, Uta ja po re za na do da tu vri jed nost i nje zi no ka žnja va nje, Fi nan cij ska prak sa, Za greb, 

broj 4/1996. go di ne, str. 425-431
36) Lj. La za re vić, B. Vuč ko vić, V. Vuč ko vić, Ko men tar Kri vič nog za ko ni ka Cr ne Go re, Ce ti nje, 

2004. go di ne, str. 660
37) Z. Sto ja no vić, O. Pe rić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 244
38) Do pri no si su sve svr ste oba ve za pre ma dru štve noj za jed ni ci – pre su da Vr hov nog su da Sr bi je 

Kž. 32/78 
39) B. Pa vi šić, V. Gro zda nić, P. Ve ić, Ko men tar Ka zne nog za ko na, op. cit. str. 636
40)  Lj. La za re vić, B. Vuč ko vić, V. Vuč ko vić, Ko men tar Kri vič nog za ko ni ka Cr ne Go re, op. cit. 

str. 660
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Ме ђу овим до при но си ма у прак си се да нас по себ но из два ја-
ју до при но си со ци јал ног оси гу ра ња на во де ћи при то ме да се ово 
кри вич но де ло мо же учи ни ти и у од но су на дру ге да жби не ко је 
пред ста вља ју јав ни при ход (у сми слу објек та за шти те код овог 
кри вич ног де ла). Упра во на овој чи ње ни ци се и за сни ва тврд ња да 
се ов де ра ди о блан кет ном би ћу кри вич ног де ла. Ова ква фор му ла-
ци ја блан кет не дис по зи ци је код кри вич ног де ла по ре ске ута је је и 
уне та у на ше за ко но дав ство ре фор мом из 1977. го ди не. Али та да 
су под пој мом „до при но си“ у сми слу објек та на па да би ле об у хва-
ће не ве о ма раз ли чи те и број не јав не да жби не по ред оних из сфе ре 
со ци јал ног оси гу ра ња ка кав је слу чај да нас. По сле ус по ста вља ња 
но вог фи скал ног си сте ма у на шој ре пу бли ци 1992. го ди не под пој-
мом до при но си се сма тра ју са мо до при но си со ци јал ног оси гу ра ња 
ко ји су за јед но са по ре зи ма и дру гим да жби на, а ко је пред ста вља ју 
јав ни при ход објект на па да овог кри вич ног де ла. То дру гим ре чи ма 
зна чи да из бе га ва ње пла ћа ња дру гих јав них при хо да (као што су 
так се, ца ри не, на кна де ра зних вр ста) - не пред ста вља објект на па да 
у сми слу овог кри вич ног де ла већ се у кон крет ном слу ча ју за ви сно 
од пред у зе те рад ње из вр ше ња и дру гих окол но сти слу ча ја мо же 
ра ди ти о дру гом кри вич ном де лу или пак дру гој вр сти де ли ка та.

У при лог пред њих схва та ња го во ри и на ша суд ска прак са41) 
где се под пој мом дру ги про пи са ни до при но си под ра зу ме ва ју све 
вр сте оба ве за пре ма дру штве ној за јед ни ци. При то ме пре ма ста-
ву Вр хов ног су да Ср би је42) при ли ком од лу чи ва ња о оп ту же њу због 
кри вич ног де ла по ре ске ута је ни је нео п ход но да се из нос ута је не 
по ре зе прет ход но утвр ђу је у управ ном по ступ ку од стра не по ре-
ских ор га на.

Област фи скал ног пра ва и пра ва јав них при хо да и јав них рас-
хо да нам пру жа са зна ња о мно штву за кон ских ма те ри јал но прав них 
про пи са ко ји утвр ђу ју по је ди не ви до ве и об ли ке по ре ских и дру гих 
јав них да ва ња за ви сно од вр сте де лат но сти од но сног дру гог ви да и 
из во ра опо ре зи ва ња као и с об зи ром на свој ство по ре ског об ве зни-
ка43). У сва ком слу ча ју ва жно је по себ но ис та ћи да је за пра вил ну 
при ме ну кри вич ног за ко на и ква ли фи ка ци ју кон крет ног чи ње нич-
ног ста ња од зна ча ја и од лу ка44) Вр хов ног су да Ср би је пре ма ко јој 
не ма кри вич ног де ла по ре ске ута је у слу ча ју ка да је ор ган упра ве 
41)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 32/78
42)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 1815/73
43)  S. Ma dža re vić, Šuj ster, pro cje na po re zne uta je u Hr vat skoj, Fi nan sij ska te o ri ja i 

prak sa, Za greb, broj 1/2002. go di ne, str. 117-144 
44)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 1323/84
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дру штве них при хо да у мо мен ту до но ше ња ре ше ња о утвр ђи ва њу 
по ре ске оба ве зе рас по ла гао ве ро до стој ним по да ци ма ко ји су ука-
зи ва ли на ла жност по да та ка у под не тој по ре ској при ја ви од стра не 
по ре ског об ве зни ка па и по ред то га сво је ре ше ње за сну је на под-
не тој45).

2.Радњаизвршењакривичногдела

Из за кон ског опи са кри вич ног де ла по ре ске ута је про из и ла зи 
да оно има два об ли ка ис по ља ва ња. То су основ ни и те жи, ква ли-
фи ко ва ни об лик. Основ ни об лик овог кри вич ног де ла се за ви сно 
од пред у зе те рад ње из вр ше ња се мо же по ја ви ти у три ви да ви да46). 
То су: 1) да ва ње ла жних по да та ка о при хо ди ма, 2) не при ја вљи ва-
ње при хо да у слу ча ју оба ве зне при ја ве и 3) при кри ва ње по да та ка 
на дру ги на чин. С об зи ром да се ов де ра ди о спе ци фич ном об ли ку 
кри вич ног де ла пре ва ре47) не рет ко се у кри вич но прав ној те о ри ји 
мо же на ћи схва та ње48) да је рад ња овог кри вич ног де ла нај ши ре 
узе то пре вар на де лат ност. У сво јој кон кре ти за ци ји она се мо же ма-
ни фе сто ва ти ал тер на тив но на два на чи на: као ак тив на, по зи тив на 
де лат ност (чи ње ње) - de lic ta co mis si va и као па сив на, не га тив на 
де лат ност (не чи ње ње, про пу шта ње ду жно сти на чи ње ње) - de lic ta 
omis si va. При то ме се да ва ње ла жних по да та ка о при хо ди ма сма тра 
за ак тив ну рад њу из вр ше ња овог кри вич ног де ла, а не при ја вљи ва-
ње при хо да се узи ма као па сив на де лат ност учи ни о ца де ла док се 
рад ња при кри ва ња мо же пред у зе ти и чи ње њем и не чи ње њем49) .

а) Да ва ње ла жних по да та ка о за ко ни то сте че ним при хо ди ма, 
пред ме ти ма или дру гим чи ње ни ца ма ко је су од ути ца ја на утвр ђи-
ва ње по ре ске оба ве зе по сто ји у слу ча ју ка да се чи ње ни це у ве зи 
за ко ни то сте че них при хо да, пред ме та или дру ге чи ње ни це не и сти-
ни то, не тач но при ка зу ју у од но су на ствар но, објек тив но по сто је ће 
ста ње при че му је бит но да се ра ди о по да ци ма о при хо ди ма или 
пред ме ти ма ко ји су за ко ни то сте че ни50). Код овог об ли ка кри вич-

45)  G. Mr šić, Ka zne na dje la pro tiv si gur no sti plat nog pro me ta i po slo va nja – po se ban osvrt na 
ka zne no dje lo uta je po re za i dru gih da va nja, Hr vat ska prav na re vi ja, Za greb, broj 10/2006. 
go di ne, str. 88-96

46)  D. Jo va še vić, Ko men tar Kri vič nog za ko na SR Ju go sla vi je, Be o grad, 2002. go di ne, str. 34-37
47)  D. Jo va še vić, Lek si kon kri vič nog pra va, Be o grad, 2006. go di ne, str. 689
48)  Z. Sto ja no vić, O. Pe rić, Ko men tar Kri vič nog za ko na Re pu bli ke Sr bi je i Kri vič ni za kon Re-

pu bli ke Cr ne Go re sa ob ja šnje ni ma, Be o grad, 1996. go di ne, str. 244-245 
49)  D. Jo va še vić, Ko men tar Kri vič nog za ko na Re pu bli ke Sr bi je sa sud skom prak som, Be o grad, 

2003. go di ne, str. 556
50)  D. Mi loš, Kri vič no de lo po re ske uta je, Prav na mi sao, Sa ra je vo, broj 9-10/1981. go di ne, str. 

49-63
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ног де ла учи ни лац исти на фор мал но по сту па по од ре ђе ној за ко ном 
пред ви ђе ној по ре ској оба ве зи да при ја ви чи ње ни це ко је су зна чај-
не за утвр ђи ва ње ви си не ова кве оба ве зе, али ову сво ју оба ве зу не 
ис пу ња ва и у ма те ри јал ном сми слу јер чи ње ни це не при ка зу је у 
пра вом, ствар ном, исти ни том ста њу51). При то ме ово кри вич но де-
ло по сто ји без об зи ра да ли је прет ход но из нос ута је не оба ве зе по-
ре за утвр ђен у управ ном по ступ ку од стра не над ле жног по ре ског 
ор га на52).

На и ме, ови се при хо ди при ка зу ју у ма њим из но си ма од ствар-
но, ре ал но по сто је ћих и оства ре них, од но сно пред ме ти се при ка-
зу ју у ма њој вред но сти или ма њем оби му и то за пе ри од ко ји под-
ле же опо ре зи ва њу или се пак при ка зу ју ве ћи рас хо ди од ствар них 
или се не тач но, не и сти ни то при ка зу ју дру ге чи ње ни це и по да ци 
ко ји су од зна ча ја за утвр ђи ва ње ви си не за ко ном про пи са не оба-
ве зе по ре за, до при но са со ци јал ног оси гу ра ња или дру гих про пи-
са них до при но са (дру ге чи ње ни це и по да ци мо гу да се од но се на 
не при ја вљи ва ње тач ног бро ја за по сле них ли ца или бро ја чла но ва 
до ма ћин ства или бро ја де це на шко ло ва њу, чи ње ни це за по сле но-
сти брач ног дру га, вре ме на ка да на ста је од ре ђе на оба ве за пла ћа ња 
или ме ста на стан ка та кве оба ве зе и сл.)53).

На чи ни ова квог ла жног при ка зи ва ња од луч них чи ње ни ца мо гу 
би ти у ре ал ном жи во ту ве о ма раз ли чи ти. Та ко се мо гу ума њи ва ти 
оства ре ни при хо ди у це ли ни или са мо од ре ђе ни при хо ди или са мо 
при хо ди из од ре ђе них из во ра или са мо они при хо ди оства ре ни у 
од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду или у од ре ђе ном ме сту или дру гом 
под руч ју, мо гу се да ље ума њи ва ти оства ре ни фи нан сиј ски ре зул-
та ти или се пак мо гу уве ћа ва ти тро шко ви по сло ва ња и сл. Бит но 
је да се ово да ва ње ла жних по да та ка у сми слу рад ње из вр ше ња 
кри вич ног де ла по ре ске ута је од но си на ва жне, од луч не чи ње ни це 
ко је су од зна ча ја за утвр ђи ва ње ви си не по ре ских и дру гих оба ве за. 
Да ва ње ла жних по да та ка о чи ње ни ца ма ко је не ма ју ути цај на утвр-
ђи ва ње по ре ске оба ве зе или ње не ви си не од но сно на утвр ђи ва ње 
дру гих про пи са них оба ве за или до при но са или њи хо ву ви си ну не 
пред ста вља рад њу из вр ше ња овог кри вич ног де ла54). 

51)  Lj. La za re vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 229
52)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. 1815/73
53)  M. Jer ko vić, Ka zne na od go vor nost za po vre de po re znih pro pi sa, Po re zni vje snik, Za greb, 

broj 5/2000. go di ne, str. 5-13
54)  I. Si mić, M. Pe tro vić, Kri vič ni za kon Re pu bli ke Sr bi je – prak ti čan pri me na, Be o grad, 2002. 

go di ne, str. 154-156
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За по сто ја ње де ла је пот пу но ире ле вант но и на ко ји на чин и 
у ком об ли ку се по ре ска при ја ва са ова ко при ка за ним и пре зен-
ти ра ним по да ци ма и чи ње ни ца ма под но си над ле жном по ре ском 
ор га ну. Та при ја ва мо же би ти усме на или пи сме на (што је че шћи 
слу чај) или се пак мо же ра ди ти о пре до ча ва њу, под но ше њу на увид 
по ре ским ор га ни ма по слов них књи га и дру ге до ку мен та ци је ве за-
не за по сло ва ње са ла жним, пре пра вље ним, кри во тво ре ним по да-
ци ма чак и ка да се ове књи ге или до ку мен та ци ја под но се на зах тев 
по ре ског ор га на или са мо и ни ци ја тив но од стра не по ре ског об ве-
зни ка. Де ло по ре ске ута је ће у овом об ли ку по сто ја ти и у слу ча ју 
ка да се ла жни по да ци на зах тев над ле жног по ре ског ор га на или 
пак на ини ци ја ти ву са мог учи ни о ца де ла да ју на кнад но као до пу на 
ра ни је под не те по ре ске при ја ве или у по ступ ку кон тро ле при хо да 
(ре дов не или ван ред не од но сно ин спек циј ске кон тро ле) или чак и 
ако су ти ла жни по да ци и чи ње ни це пре зен ти ра ни као до пу на уз 
пра те ћу до ку мен та ци ју ко ја се под но си уз по ре ску при ја ву55). Не 
по сто ји на про тив кри вич но де ло по ре ске ута је у слу ча ју ка да је 
ор ган упра ве дру штве них при хо да у мо мен ту до но ше ња ре ше ња о 
утвр ђи ва њу по ре ске оба ве зе рас по ла гао ве ро до стој ним по да ци ма 
ко ји су ука зи ва ли на ла жност по да та ка у под не тој по ре ској при ја ви 
од стра не по ре ског об ве зни ка па и по ред то га ре ше ње за сну је на 
та квој при ја ви56) .

По ре ска ута ја57) се мо же из вр ши ти са мо да ва њем ла жних по-
да та ка у по гле ду за ко ни то сте че них при хо да и пред ме та. То зна чи 
да ли це ко је не под не се при ја ву о при хо ди ма ко ји по ти чу од вр-
ше ња кри вич них де ла, при вред них пре сту па, пре кр ша ја или дру ге 
не за ко ни те, про тив прав не де лат но сти (нпр. оба вља ња са мо стал не 
де лат но сти од стра не ли ца ко је не ма одо бре ње за исто од стра не 
над ле жног ор га на, рад на „цр но“, де лат но сти у обла сти си ве еко-
но ми је) не чи не ово кри вич но де ло58). Не при ја вљи ва ње при хо да 
сте че них на не ле га лан, про тив за ко нит на чин не узи ма се као основ 
за по сто ја ње кри вич ног де ла по ре ске ута је јер је оп ште у сво је но 
схва та ње на ше суд ске прак се да би та ква ли ца у ова квој си ту а ци ји 
мо ра ла се бе да при ја ве као из вр ши о ца не ког од на ве де них кри вич-
них де ла а што сам за кон не тра жи (чак шта ви ше учи ни лац кри-

55)  gru pa auto ra : Ko men tar Kri vič nog za ko na Re pu bli ke Sr bi je, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, 
Be o grad, 1995. go di ne, str. 553

56)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 1196/85
57)  Lj. Jo va no vić, D. Jo va še vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Be o grad, 2002. go di ne, str. 212
58)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 44/98
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вич ног де ла има пра во да при кри ва или на дру ги на чин из бе га ва 
утвр ђи ва ње сво је од го вор но сти за из вр ше но кри вич но де ло што је 
об у хва ће но ње го вим пра вом на од бра ну)59) .

Слич но је ста но ви ште за у зе то и на са ве то ва њу пред став ни ка 
кри вич них оде ље ња Вр хов ног су да Ју го сла ви је, Вр хов ног вој ног 
су да и вр хов них су до ва ре пу бли ка и по кра ји на ко је је одр жа но 9. 
де цем бра 1965. го ди не. Пре ма овом схва та њу гра ђа нин ко ји је от-
кри вен у вр ше њу кри вич них де ла или пре кр ша ја од но сно у нео-
вла шће ном вр ше њу не ке при вред не де лат но сти па од стра не над-
ле жног ор га на бу де по зван да под не се при ја ву о при хо ди ма ко је 
је оства рио из та кве де лат но сти не чи ни кри вич но де ло по ре ске 
ута је ако се на по зив овог ор га на не ода зо ве или не под не се по-
ре ску при ја ву или у под не тој по ре ској при ја ви на ве де не и сти ни те 
по дат ке јер би у овим слу ча је ви ма оба ве за на под но ше ње по ре ске 
при ја ве од но сно исти ни те и пот пу не при ја ве са свим по треб ним и 
исти ни тим по да ци ма и чи ње ни ца ма ко је су од ути ца ја на утвр ђи-
ва ње и раз рез по ре за и дру гих про пи са них до при но са или оба ве за 
у ства ри пред ста вља ла ду жност учи ни о ца на са мо оп ту жи ва ње, са-
мо об ви ња ва ње за учи ње но кри вич но де ло, при вред ни пре ступ или 
при вред ни пре кр шај.

б) Дру ги вид ис по ља ва ња рад ње из вр ше ња овог кри вич ног де-
ла је сте не при ја вљи ва ње над ле жним по ре ским др жав ним ор га ни-
ма за ко ни то сте че ног при хо да, пред ме та од но сно чи ње ни ца ко је су 
од ути ца ја на утвр ђи ва ње по ре за, од но сно про пу шта ње из вр ши о ца 
да из вр ши сво ју оба ве зу при ја вљи ва ња ко ја про из и ла зи из по зи-
тив них по ре ских про пи са60). Ово де ло по сто ји у слу ча ју ка да ли це 
ко је има за ко ни ти при ход или за ко ни то стек не пред мет ко ји под-
ле же опо ре зи ва њу не под не се по ре ску при ја ву у слу ча ју оба ве зне 
при ја ве или у под не ту при ја ву не уне се не ки од из во ра при хо да 
ко ји ула зи у основ за опо ре зи ва ње или ње го ву ви си ну или не уно-
си дру ге чи ње ни це ко је су од зна ча ја а утвр ђи ва ње оба ве за пре ма 
дру штве ној за јед ни ци. То зна чи, да кри вич но де ло по ре ске ута је у 
овом об ли ку по сто ји са мо у слу ча ју ка да за кон пред ви ђа оба ве зу 
при ја вљи ва ња од ре ђе них при хо да или дру гих чи ње ни ца у од ре ђе-
ном ро ку, па про пу шта њем ове за кон ске оба ве зе се за пра во оства-
ру је и рад ња из вр ше ња61). Пре ма вр сти пред у зе те де лат но сти ово 

59)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 1384/73 i pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 196/83
60)  B. Če jo vić, V. Mi la di no vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 296
61)  M. Ra do va no vić, M. Đor đe vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 251
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се де ло мо же из вр ши ти на два на чи на: 1) про пу шта њем да се бла-
го вре ме но у про пи са ном ро ку под не се по ре ска при ја ва о за ко ни то 
сте че ним при хо ди ма, пред ме ти ма или дру гим чи ње ни ца ма ко је су 
од зна ча ја за утвр ђи ва ње ви си не по ре ске оба ве зе од стра не ли ца 
ко је је по за ко ну или дру гом под за кон ском про пи су оба ве зно да 
то учи не и 2) про пу шта њем да се у бла го вре ме но под не ту по ре ску 
при ја ву уне се не ки од из во ра при хо да или ње го ва ви си на, а ко ји 
под ле жу опо ре зи ва њу62) .

Да кле, код овог дру гог ви да ис по ља ва ња по сма тра ног кри вич-
ног де ла учи ни лац је ли це ко је уоп ште не под но си по ре ску при ја ву 
иако по сто ји та ква оба ве за или пак у под не ту при ја ву не уно си по-
дат ке о чи ње ни ца ма ко је се од но се на од ре ђе ни основ за опо ре зи-
ва ње или утвр ђи ва ње до при но са (нпр. у под не тој по ре ској при ја ви 
се не на ве ду сви из во ри при хо да, или се не на ве де од ре ђе но вре-
ме оства ри ва ња тих при хо да или се не на ве де ви си на свих оства-
ре них по је ди нач них при хо да већ се не ки од њих из о ста вља ју или 
ума њу ју по из но су). Овај об лик кри вич ног де ла не ће по сто ја ти ако 
учи ни лац ни је при ја вио не ку чи ње ни цу ко ја не ма ути ца ја на утвр-
ђи ва ње по ре за или дру гих про пи са них јав них да ва ња или иако је 
при ли ком под но ше ња ова кве при ја ве дао ла жне по дат ке ко ји ме ђу-
тим не мо гу уоп ште да ути чу на сма ње ње или по ве ћа ње ње го вих 
оба ве за. При то ме, та ко ђе не за ко ни то сте че ни при хо ди не мо гу би-
ти пред мет ова квог при ја вљи ва ња јер ни ко ни је ду жан да при ја ви 
сво је не за ко ни то по сло ва ње63).

За раз ли ку од прет ход ног ви да кри вич ног де ла ко је се вр ши 
ак тив ном де лат но шћу, чи ње њем ов де се рад ња вр ши упра во про-
пу шта њем ду жно сти чи ње ња ко ја је утвр ђе на за ко ном или дру гим 
про пи си ма, да кле не га тив ном, па сив ном де лат но шћу64). За по сто-
ја ње овог де ла је бит но да по сто ји за кон ска оба ве за за учи ни о ца 
да под не се оба ве зну при ја ву, а пред у зи ма њем рад ње овог де ла он 
за пра во про пу шта да по сту пи по та квој оба ве зи65). Ина че на ша суд-
ска прак са оби лу је број ним при ме ри ма раз ли чи тих по јав них ма ни-
фе ста ци ја об ли ка и ви до ва кон крет ног ис по ља ва ња рад ње из вр ше-
ња кри вич ног де ла по ре ске ута је без об зи ра да ли се ра ди о да ва њу 

62)  D. Jo va še vić, Lek si kon kri vič nog pra va, op. cit. str. 687
63)  Lj. La za re vić, B. Vuč ko vić, V. Vuč ko vić, Ko men tar Kri vič nog za ko ni ka Cr ne Go re, op. cit. 

str. 661
64)  D. Jo va še vić, T. Ha šim be go vić, Si stem po re skih de li ka ta, Be o grad, 2004. go di ne, str. 45-69
65)  Š. Pa vlo vić, Ka zne na od go vor nost za po re znu uta ju, Pra vo i po re zi, Za greb, broj 10/2003. 

go di ne, str. 13-16
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ла жних по да та ка о при хо ди ма или о не при ја вљи ва њу при хо да у 
слу ча ју по сто ја ња оба ве зне при ја ве66). 

в) По след њи вид ис по ља ва ња рад ње из вр ше ња кри вич ног де-
ла по ре ске ута је је при кри ва ње на дру ги на чин по да та ка ко ји се од-
но се на утвр ђи ва ње оба ве зе пла ћа ња по ре за и дру гих про пи са них 
до при но са и да жби на67). И ов де је рад ња из вр ше ња при кри ва ње, 
пре ћут ки ва ње, та је ње, чи ње ње не до ступ ним по да та ка ко ји би ука-
зи ва ли на по сто ја ње или ви си ну, број , вред ност или вр сту пред ме-
та и дру гих при хо да ко ји под ле жу опо ре зи ва њу чи ме се из бе га ва 
утвр ђи ва ње по сто ја ња ове оба ве зе у пот пу но сти или де ли мич но од 
стра не над ле жних др жав них ор га на68). Ова се рад ња мо же пред у-
зе ти раз ли чи тим де лат но сти ма ко ји ма се за пра во ства ра ефек тив на 
си ту а ци ја да над ле жни др жав ни ор га ни не мо гу уоп ште да до ђу до 
са зна ња о по да ци ма ко ји ука зу ју на по сто ја ње, вр сту и обим при-
хо да од но сно дру ге за ко ном тра же не чи ње ни це или да не мо гу да 
до ђу до са зна ња у од ре ђе ном вре ме ну или а од ре ђе ном ме сту или 
у од но су на од ре ђе не при хо де и сл. 

3.Осталаобележјакривичногдела

За по сто ја ње кри вич ног де ла по ре ске ута је по ред пред у зе те 
рад ње из вр ше ња по треб но је ис пу ње ње још не ко ли ко ку му ла тив-
но пред ви ђе них усло ва69). Пр во, би ло ко ја од за ко ном пред ви ђе них 
рад њи из вр ше ња мо ра би ти пред у зе та са мо у по гле ду при хо да и 
пред ме та ко ји су за ко ни то сте че ни. То је и ло гич но јер се не за ко-
ни то, про тив прав но сте че на имо ви на и дру ги пред ме ти од но сно 
при хо ди не мо гу опо ре зи ва ти70). 

Дру го, учи ни лац при пред у зи ма њу сво је рад ње из вр ше ња мо-
ра по сту па ти са од ре ђе ним су бјек тив ним еле мен том - а то је на-
ме ра да у пот пу но сти или де ли мич но он сам или не ко дру го ли-
це из бег не пла ћа ње по ре за, до при но са или дру гих про пи са них 
да жби на71). Да кле ова на ме ра као су бјек тив ни еле ме нат на стра ни 

66)  D. Jo va še vić, Obe lež ja kri vič nog de la po re ske uta je, Pra vo, te o ri ja i prak sa, No vi Sad, broj 
1/2002. go di ne, str. 7-22

67)  Š. Pa vlo vić, Kri vič na od go vor nost za po re znu uta ju, Pra vo i po re zi, Za greb, broj 10/2003. 
go di ne, str. 13-16

68)  J. Ju ra nić, Ka zne no dje lo po re zne uta je, Za greb, 1965. go di ne, str. 78-92
69)  B. Đe rek, Ka zne na od go vor nost za po vre de po re znih za ko na, Fi nan sij ska te o ri ja i prak sa, 

Za greb, broj 1/2003. go di ne, str. 83-112
70)  M. Đor đe vić, Đ. Đor đe vić, Kri vič no pra vo, Be o grad, 2005. go di ne, str. 230-231
71)  M. Kri le tić, No vo sti u Ka zne nom za ko ni ku u sve zi sa pra njem nov ca, uta jom po re za i dr., 

Ra ču no vod stvo, re vi zi ja i fi nan si je, Za greb, broj 6/1996. go di ne, str. 68-70
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учи ни о ца мо ра по сто ја ти у вре ме пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња и 
то упра во код оног ли ца ко је у по ре ску при ја ву уно си не и сти ни те 
по дат ке или не под но си по ре ску при ја ву у ро ку или та кву при ја ву 
не под но си ком плет ну у по гле ду свих по треб них по да та ка и чи ње-
ни ца ко је су од зна ча ја за пра вил но, за ко ни то и пот пу но утвр ђи-
ва ње ви си не по ре ске оба ве зе од но сно дру гих про пи са них оба ве за 
или јав них да жби на или пак при кри ва по дат ке ко ји се од но се на 
утвр ђи ва ње по ре ске оба ве зе. 

И ко нач но, тре ће, за по сто ја ње овог де ла по треб но је да ви-
си на ова ко из бег ну те оба ве зе пре ђе од ре ђе ни за ко ном про пи са ни 
из нос од 150.000 ди на ра. Да кле, из ме ђу ова ко из бег ну те оба ве зе у 
утвр ђе ном из но су или ви ше од то га и пред у зе те рад ње из вр ше ња 
овог де ла мо ра по сто ја ти узроч но-по сле дич на ве за. Ви си на из бег-
ну те оба ве зе ис под за ко ном пред ви ђе ног из но са пред ста вља по ре-
ски пре кр шај72) за ко ји су пред ви ђе не пре кр шај не ка зне и за штит не 
ме ре ко је у од го ва ра ју ћем пре кр шај ном по ступ ку из ри че над ле жни 
ор ган упра ве јав них при хо да73) .

То да ље зна чи да ви си на ова ко из бег ну те оба ве зе пла ћа ња 
пред ста вља објек тив ни услов ин кри ми на ци је од но сно за ко но дав-
ни мо тив ка жња ва ња. Без ис пу ње ња овог усло ва не ма ни кри вич-
ног де ла већ евен ту ал но мо же по сто ја ти не ко дру го ка жњи во де ло 
(при вред ни пре ступ или пре кр шај). С дру ге стра не сам из нос ута-
је ног по ре за или дру гих про пи са них оба ве за и до при но са мо же да 
бу де од зна ча ја не са мо за суд ску ин ди ви ду а ли за ци ју ка зне (при-
ли ком од ме ра ва ње вр сте и ме ре ка зне) већ и за са му ква ли фи ка ци-
ју де ла. На и ме по треб но је да на ве ден из нос ута је ног по ре за или 
дру гог до при но са пред ста вља из нос у јед ној ка лен дар ској (па и по-
слов ној од но сно по ре ској го ди ни) при че му ни је од зна ча ја ко ли ки 
је из нос ута је ног по ре за или до при но са по јед ном ис плат ном до ку-
мен ту или дру гом пи сме ну са мом за се бе узе том74) .

Но, у те о ри ји кри вич ног пра ва на ла зи мо и сле де ће гле ди ште75) 
. На и ме, да би по сто ја ло кри вич но де ло по ре ске ута је по треб но је 
пре ма овим ауто ри ма да из нос оба ве зе чи је се пла ћа ње из бе га ва 
пре ла зи за ко ном про пи са ни из нос. Из ова кве за кон ске фор му ла-
ци је „чи је се пла ћа ње из бе га ва“ про из и ла зи да за по сто ја ње овог 

72)  D. Jo va še vić, Po re ski pre kr ša ji, Eko no mi ka, Be o grad, broj 4-5/2001. go di ne, str. 124-128
73)  D. Jo va še vić, Lek si kon kri vič nog pra va, Be o grad, 2006. go di ne, str. 469
74)  pre su da Vr hov nog su da Ju go sla vi je Kž. 68/66
75)  gru pa auto ra : Ko men tar Kri vič nog za ko na Re pu bli ke Sr bi je, op. cit. str. 554
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кри вич ног де ла ни је нео п ход но да је учи ни лац ус пео у сво јој на ме-
ри да из бег не пла ћа ње по ре ске и дру ге про пи са не оба ве зе76). Сто га 
ће ово кри вич но де ло по сто ја ти ако је на ме ра из бе га ва ња пла ћа-
ња по ре за, до при но са или дру гих да жби на ко је пред ста вља ју јав ни 
при ход по сто ја ла код учи ни о ца не за ви сно од то га да ли је пла ћа ње 
тих оба ве за из бег ну то или ни је та ко да уко ли ко је пла ћа ње оба ве за 
из бег ну то, та окол ност ни је од лу чу ју ћа за по сто ја ње кри вич ног де-
ла77). Ме ђу тим, окол ност да је пла ћа ње по ре за, до при но са и дру гих 
про пи са них да жби на ко је пред ста вља ју јав ни при ход из бег ну то 
као и ко ли ки је из нос из бег ну те оба ве зе или ма ње пла ће не оба ве зе 
мо же да бу де од зна ча ја за оце ну те жи не по сле ди це овог кри вич ног 
де ла и у том сми слу да бу де од ути ца ја на од ме ра ва ње ка зне. При 
то ме је без зна ча ја ко ја се од на ве де них оба ве за из бе га ва и да ли 
се учи ње ним де лом ишло за тим да се из бег не пла ћа ње са мо јед не 
или ви ше оба ве за ко ју су у за ко ну или дру гом про пи су на ве де не78).

Ута је ни из нос по ре за код осу де за кри вич но де ло по ре ске ута је 
не мо же да се сма тра као оште ће ње на ста ло услед из вр ше ња кри-
вич ног де ла ни ти се оп ту же ни пре су дом мо же оба ве за ти да из нос 
ута је ног по ре за пла ти по осно ву имо вин ско прав ног зах те ва по ста-
вље ног од стра не скуп шти не оп шти не79) .

По сле ди ца кри вич ног де ла по ре ске ута је се, пре ма јед ном 
схва та њу, са сто ји у про у зро ко ва њу ште те ор га ни ма, слу жба ма и 
по сло ви ма од ин те ре са за це лу дру штве ну за јед ни цу чи јем фи нан-
си ра њу упра во и слу жи бла го вре ме на, ефи ка сна и пот пу на на пла та 
по ре за, до при но са и дру гих про пи са них да жби на ко је пред ста вља-
ју јав ни при ход. Пре ма дру гом схва та њу, по сле ди ца овог де ла се 
са сто ји у са мом не у пла ћи ва њу бла го вре ме но и у за ко ном пред ви-
ђе ном из но су по ре за, до при но са и дру гих про пи са них јав них да ва-
ња у ко рист дру штве не за јед ни це80). 

Де ло је свр ше но код рад ње да ва ња ла жних по да та ка о чи ње ни-
ца ма или при кри ва ња по да та ка ка да је ре ше ње о утвр ђи ва њу по ре-
за или до при но са по ста ло ко нач но у по ступ ку ње го вог до но ше ња 
од стра не над ле жног ор га на упра ве јав них при хо да. Све до тог мо-

76)  Z. Vuk šić, Po re zna uta ja, Hr vat ska prav na re vi ja, Za greb, broj 10/2003. go di ne, str. 56-65 
77)  D. Jo va še vić, Obe lež ja kri vič nog de la po re ske uta je, Pra vo, te o ri ja i prak sa, No vi Sad, broj 

1/2002. go di ne, str. 7-22
78)  B. Jel čić, B. Đe rek, Z. Še pa ro vić, Ka zne na od go vor nost za po vre de po re znih pro pi sa, Za-

greb, 1984. go di ne, str. 65-79
79)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 901/73
80)  B. Če jo vić, V. Mi la di no vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 296
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мен та по сто ји по ку шај ко ји с об зи ром на ви си ну про пи са не ка зне 
за основ но кри вич ном де ло ни је ка жњив. Но, у прав ној те о ри ји се 
мо же про на ћи и та кво схва та ње пре ма ко ме је ово де ло свр ше но 
да ва њем ла жних по да та ка од но сно не под но ше њем оба ве зне при ја-
ве или не на во ђе њем у при ја ви свих прав но ре ле вант них по да та ка 
или при кри ва њем од ре ђе них чи ње ни ца81). Код по ре за и до при но са 
ко ји се на пла ћу ју по од бит ку, де ло је свр ше но у мо мен ту до спе ло-
сти по ре ског ду га, а код по ре за где је сам за кон од ре дио вре ме ње-
го вог пла ћа ња, де ло је свр ше но ис те ком за ко ном од ре ђе ног ро ка. 
Ка да се ово де ло вр ши пре пу шта њем под но ше ња по ре ске при ја ве, 
оно је свр ше но ка да над ле жни по ре ски ор ган у ро ку ко ји је про пи-
сан за утвр ђи ва ње од ре ђе не вр сте по ре за и дру гих до при но са ни је 
до нео ре ше ње о то ме 82). 

У по гле ду да ва ња од го во ра на пи та ње ка да по сто ји свр ше но 
кри вич но де ло по ре ске ута је у кри вич но прав ној ли те ра ту ри на-
ла зи мо и дру га чи ја ста но ви шта . Пре ма овим ауто ри ма де ло је 
свр ше но ка да је учи ни лац дао ла жне по дат ке о сво јим за ко ни то 
сте че ним при хо ди ма, пред ме ти ма и дру гим чи ње ни ца ма од но сно 
ка да ни је при ја вио свој за ко ни то сте че ни при ход, пред ме те и дру ге 
чи ње ни це у вре ме ну ка да је то тре ба ло учи ни ти83). Зна чи ов де се 
не тра жи да је учи ни лац из бе гао (пот пу но или де ли мич но) пла ћа-
ње по ре за или од го ва ра ју ћих до при но са. За то ако над ле жни по ре-
ски ор ган ни је по ве ро вао под не тој при ја ви па сам до ђе до пра вог 
ста ња на осно ву ко јег раз ре же по рез, ове чи ње ни це мо гу ути ца ти 
на ин ди ви ду а ли за ци ју ка зне, а не и на по сто ја ње кри вич ног де ла. 
Али не по сто ји ово кри вич но де ло у слу ча ју ка да је над ле жни ор-
ган у мо мен ту до но ше ња ре ше ње о утвр ђи ва њу по ре ске или дру ге 
оба ве зе рас по ла гао ве ро до стој ним по да ци ма па и по ред то га сво ју 
од лу ку за сну је на не и сти ни то под не тој по ре ској при ја ви од стра не 
об ве зни ка.

Из вр ши лац кри вич ног де ла по ре ске ута је је сва ко оно ли це 
ко је да је ла жне по дат ке или при кри ва та кве по дат ке од но сно ко-
је про пу шта да бла го вре ме но под не се по ре ску при ја ву , а би ло је 
ду жно да то учи ни. Нај че шће се у овој уло зи ја вља сам по ре ски 
об ве зник, али то мо гу би ти и дру га ли ца: за кон ски за ступ ник или 
пу но моћ ник тог ли ца или ли ца ко ја у ње го во име и за ње гов ра-
81)  Lj. La za re vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 230
82)  M. Klja je vić, op. cit. str. 10
83)  D. Jo va še vić, Po re ska eva zi ja i po re ska kri vič na de la, Bez bed nost, Be o grad, broj 4/2005. 

go di ne, str. 541-561 
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чун под но се по ре ску при ја ву, во де по слов не књи ге и дру гу до ку-
мен та ци ју, из ра ђу ју за вр шне и пе ри о дич не ра чу не пред у зе ћа или 
дру гог прав ног ли ца. То мо же да бу де и ли це ко је са мо фор мал но 
под ту ђим име ном оба вља по слов ну де лат ност ко ја га оба ве зу је на 
под но ше ње по ре ске при ја ве и пла ћа ње од го ва ра ју ћих до при но са 
дру штве ној за јед ни ци.

Али у из вр ше њу овог кри вич ног де ла спе ци фич ног об ли ка 
пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња, мо гу ће је да се на стра ни учи ни-
о ца ја ви не са мо не по сред ни из вр ши лац ко ји је пред у зи мао јед ну 
или ви ше за ко ном пред ви ђе них де лат но сти већ и дру га ли ца ко ја 
уче ству ју у овим де лат но сти ма по ма жу ћи или до при но се ћи ово ме, 
ства ра ју ћи му по вољ не усло ве да сво ју рад њу или оства ри уоп ште 
или оства ри у це ло сти или је оства ри бр же, ефи ка сни је и јед но-
став ни је. У слу ча ју ка да се ра ди о си ту а ци ји у ко јој прав но ли це 
(пред у зе ће, уста но ва или дру га ор га ни за ци ја) пред у зе том де лат но-
шћу свог од го вор ног или слу жбе ног ли ца из бег не пла ћа ње по ре-
за или дру гих про пи са них до при но са чи ме су ис пу ње ни усло ви 
за по сто ја ње овог кри вич ног де ла из ре пу блич ких за ко на, прав но 
ли це од го ва ра за учи ње ни при вред ни пре ступ (за што му се мо гу 
из ре ћи нов ча на ка зна и за шти те ме ре), а са мо од го вор но или слу-
жбе но ли це се ја вља као учи ни лац кри вич ног де ла по ре ске ута је.

У по гле ду кри вич не од го вор но сти за кон тра жи по сто ја ње ди-
рект ног уми шља ја на стра ни из вр ши о ца кри вич ног де ла. Тај уми-
шљај ква ли фи ку је : 1 ) свест учи ни о ца да да је ла жне по дат ке или 
да при кри ва пра ве по дат ке од но сно свест да про пу шта под но ше ње 
при ја ве у про пи са ном ро ку, 2) хте ње да упра во пред у зи ма ова кве 
сво је де лат но сти чи ње ња или не чи ње ња и 3) на ме ра учи ни о ца да 
на овај на чин у пот пу но сти или де ли мич но из бег не пла ћа ње по ре-
за и дру гих про пи са них оба ве за за се бе или не ко дру го ли це.

За ово де ло за кон је про пи сао ку му ла тив но ка зну за тво ра до 
три го ди не и нов ча ну ка зну. 

Ово је из у зе так од пра ви ла пре ма ко ме је за ко но да вац за сва-
ко кри вич но де ло ал тер на тив но про пи сао јед ну или ви ше ка зни84). 
Но, по ред ка зни учи ни о цу овог кри вич ног де ла се мо гу из ре ћи и 
не ке дру ге кри вич не санк ци је као што су85): 1) ме ра без бед но сти 

84)  D. Jo va še vić, Si stem ka zni u no vom kri vič nom za ko no dav stvu Re pu bli ke Sr bi je, Pra vo, te-
o ri ja i prak sa, No vi Sad, broj 2/2007. go di ne, str. 99-117

85)  J. Ši mo vić, T. Ro gić Ju ga rić, S. Cin do ri, Uta ja po re za u Re pu bli ci Hr vat skoj i mje re za nje-
zi no spr je ča va nje, Hr vat ski lje to pis za ka zne no pra vo i prak su, Za greb, broj 2/2007. go di ne, 
str. 591-617
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за бра не вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти (пред ви ђе на у чл. 
85. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је) или 2) ме ра без бед но-
сти од у зи ма ња пред ме та (из чл. 87. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке 
Ср би је) или 3) имо вин ско-прав на ме ра у сми слу чл. 91-93. Кри вич-
ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је чи јом се при ме ном мо же се из ре ћи 
од у зи ма ње имо вин ске ко ри сти ко ја је при ба вље на из вр ше њем кри-
вич ног де ла као по себ но кри вич но прав на ме ра sui ge ne ris.

3.КВАЛИФИКОВАНИОБЛИККРИВИЧНОГДЕЛА

По ред основ них ви до ва ис по ља ва ња кри вич ног де ла по ре-
ске ута је, за ко но да вац по зна је и те же, ква ли фи ко ва но де ло. Оно 
је пред ви ђе но у чл. 229. ст. 2 и 3. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке 
Ср би је. Те же де ло за ко је је за кон про пи сао стро жи је ка жња ва ње 
мо же се ја ви ти у два ви да.

Пр ви те жи об лик овог кри вич ног де ла за ко ји је за пре ће на ка-
зна за тво ра од јед не до пет го ди на и ку му ла тив но нов ча на ка зна86) 
по сто ји у слу ча ју ако из нос по ре ске оба ве зе чи је је пла ћа ње не ком 
од за ко ном пред ви ђе них де лат но сти пре шао из нос од ми ли он и 
пет сто хи ља да ди на ра. Нај те же по ре ско кри вич но де ло по сто ји ако 
је учи ни лац би ло ко јом сво јом де лат но шћу, јед ном или ви ше њих, 
ус пео да из бег не пла ћа ње по ре за у ви си ни ко ја пре ла зи из нос од 
се дам ми ли о на и пет сто хи ља да ди на ра. За ово је де ло про пи са на 
ка зна за тво ра од јед не до осам го ди на и нов ча на ка зна87).

Ква ли фи ка тор на окол ност за по сто ја ње овог те жег об ли ка 
кри вич ног де ла је сте ви си на из бег ну те оба ве зе од но сно ви си на на-
не те ште те ор га ни ма и слу жба ма ко је се фи нан си ра ју из на пла ће-
них јав них при хо да. Та вред ност мо ра би ти утвр ђе на с об зи ром на 
вре ме пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња основ ног об ли ка кри вич ног 
де ла и она мо ра би ти у узроч но по сле дич ној ве зи са пред у зе том 
рад њом из вр ше ња. И ко нач но та ква ли фи ка тор на окол ност мо ра 
би ти об у хва ће на уми шља јем учи ни о ца88). На и ме, по што се ов де ра-
ди о кри вич ном де лу ква ли фи ко ва ном те жом по сле ди цом, то зна чи 
да је за ње го во по сто ја ње по треб но да је учи ни лац све стан (да зна) 
да сво јом рад њом упра во вр ши ута ју по ре за или дру гих оба ве за у 

86)  D. Jo va še vić, Si stem imo vin skih kri vič nih sank ci ja u ju go slo ven skom kri vič nom pra vu, Na-
u ka, bez bed nost, po li ci ja, Be o grad, broj 2/2002. go di ne, str. 59-73 

87)  D. Jo va še vić, Nov ča na ka zna u ju go slo ven skom kri vič nom pra vu, Prav ni zbor nik, Pod go ri-
ca, broj 1-2/2001. go di ne, str. 230-248

88)  M. Ke sner Škreb, Iz bje ga va nje i uta ja po re za, Fi nan sij ska prak sa, Za greb, broj 3/1995. go-
di ne, str. 267-268
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ве ћем из но су, али се при то ме не тра жи да је баш у пот пу но сти и 
све стан од ре ђе не ви си не ута је ног по ре за, до при но са или дру гих 
да жби на ко је пред ста вља ју јав ни при ход. 

По ред на ве де ног схва та ња, мо ра мо ре ћи, у те о ри ји кри вич ног 
пра ва ипак има не сла га ња у ве зи са пи та њем од ре ђи ва ња при ро де 
и ка рак те ра ква ли фи ко ва ног об ли ка кри вич ног де ла по ре ске ута је. 
Та ко пре ма јед ном схва та њу ов де се ра ди о кри вич ном де лу ква-
ли фи ко ва ном на ро чи том окол но шћу (ка ко смо то већ прет ход но 
из ло жи ли). Учи ни лац при то ме тре ба да је све стан да вр ши ута ју 
по ре за у ве ћем из но су, али у кон крет ном слу ча ју се не зах те ва и да 
по сто ји свест о тач но од ре ђе ној ви си ни по ре за ко ји се на овај на-
чин та ји. Ми смо ипак ми шље ња да се ов де ра ди о де лу ква ли фи ко-
ва ном те жом по сле ди цом јер од ви си не ута је ног по ре за у кон крет-
ном слу ча ју за ви си и обим и ин тен зи тет про у зро ко ва не по сле ди це 
по јав не фи нан си је од но сно по си стем ре дов ног, ква ли тет ног и за-
ко ни тог фи нан си ра ња бу џет ских ко ри сни ка и дру гих јав них услу-
га. Но, суд ска прак са у по гле ду овог ква ли фи ко ва ња не до зво ље ног 
по на ша ња учи ни о ца ни је увек би ла и је дин стве на. У по чет ку је 
прак са би ла нео д луч на, да би се по след њих го ди на ис кри ста ли сао 
став да из ме ђу основ ног и ква ли фи ко ва ног об ли ка по ре ске ута је 
не по сто ји ква ли та тив на раз ли ка јер оба об ли ка де ла са др же за-
пра во иден тич на обе леж ја би ћа. Раз ли ка из ме ђу ових об ли ка де ла 
је за пра во кван ти та тив не при ро де, да кле у ви си ни ута је ног по ре за, 
до при но са и дру гих про пи са них да ва ња. 

4.ЗАКЉУЧАК

По чет ком де ве де се тих го ди на у на шој зе мљи је из ве де на пр ва 
те ме љи та ре фор ма це ло куп ног фи скал ног си сте ма (си сте ма јав-
них при хо да и јав них рас хо да), а по том по чет ком 2001. го ди не је 
из ве де на дру га та ква ре фор ма. То је био и им пе ра тив вре ме на и 
при ли ка у ко ји ма жи ви мо али и по тре ба дру штва-др жа ве да ефи ка-
сни јим ме ха ни зми ма и сред стви ма обез бе ди функ ци о ни са ње свих 
дру штве них слу жби у ци љу за до во ља ва ња оп штих и за јед нич ких 
по тре ба. С дру ге стра не, та кав фи скал ни си стем је зах те вао и аде-
кват ну прав ну за шти ту. Сто га је у прав ним про пи си ма пред ви ђен 
низ не до зво ље них, про тив прав них, за бра ње них по на ша ња за ко ја 
су пред ви ђе не и од го ва ра ју ће вр сте и ме ре санк ци ја. Та не до зво ље-
на по на ша ња се мо гу кла си фи ко ва ти на: кри вич на де ла, при вред-
не пре сту пе89) и пре кр ша је, а сва су об у хва ће на збир ним на зи вом 
89)  Slu žbe ni list SRJ broj 74/99, 4/2000, 9/2000, 69/2000 i 70/2001
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по ре ски де лик ти или по ре ска де ли квен ци ја. Ме ђу овим по ре ским 
де лик ти ма се по себ но из два ја ју по ре ска кри вич на де ла, а ме ђу њи-
ма је нај зна чај ни је де ло по ре ска ута ја. 

Но, си гур но је да стро гост про пи са них и од лу ком су да из ре че-
них ка зни и дру гих кри вич них санк ци ја не мо гу да по стиг ну зна-
чај ни ји ре зул тат у прав цу спре ча ва ња и су зби ја ња свих об ли ка и 
ви до ва про тив прав ног по на ша ња по ре ских об ве зни ка или дру гих 
ли ца у обла сти фи скал ног си сте ма у ве зи са из бе га ва њем у це ли ни 
или де ли мич но пла ћа ња про пи са них по ре за, до при но са со ци јал-
ног оси гу ра ња и дру гих да жби на ко је пред ста вља ју јав ни при ход. 
Том основ ном ци љу по ред ре пре си је тре ба сва ка ко да до при не се и 
по ве ћа ње оп ште по ре ске ди сци пли не с јед не стра не код по ре ских 
об ве зни ка и с дру ге стра не ор га ни дру штве не за јед ни це, а по себ-
но ор га ни по ре ске упра ве, по ре ске по ли ци је, ор га ни уну тра шњих 
по сло ва и др. тре ба да ши ро ком ле пе зом оп штих и по себ них пре-
вен тив них ме ра деј ству ју у прав цу пред у пре ђи ва ња ова квих по на-
ша ња. 

На рав но и по бољ ша ње оп штих еко ном ско-со ци јал них усло ва 
у це лом дру штву у ве ли кој ме ри ће ство ри ти по год ну кли му за сма-
ње ње кри вич них де ла по ре ске ута је и бро ја њи хо вих из вр ши ла-
ца од но сно ви си не ута је них оба ве за пре ма дру штве ној за јед ни ци 
иако ће још увек оста ти је дан ма ли број не са ве сних по је ди на ца 
ко ји ће и на овај на чин по ку ша ти да стек ну про тив прав ну имо вин-
ску ко рист за се бе или дру гог, а на ште ту оп штих и за јед нич ких 
ин те ре са це ло куп не дру штве не за јед ни це.
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like achievement of their objectives and roles, all states
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the states in general.Taxpayers’ evasionof defined tax
and other public imposts might directly affect function
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ing of the state in various ways. Therefore all modern
statesenvisionamuchramifiedsystemofvariouscriminal
delicts:criminaloffenses,economicoffensesandoffenses
madebybusinessmen,judicalpersonsandotherparties,
forwhichvarioussortsofsanctionsmaybeapplied.  In
thiswaytheobjectiveofthesystemisforcompetentstate
bodies to legallyandefficientlydeterminatecriminalre
sponsibilityofthetaxoffenders,andontheotherside,the
objectiveofthesystemispreventionofsuchoffensesand
obtainingtotaltaxdisciplineinthesociety.Inthistextau
thoranalyzedtheoreticalandpracticalcharacteristicsof
thetaxavoidanceasabasicfiscaltaxcriminaloffenseand
oneofthemostsignificantformsoftaxevasion.
KeyWords:tax,publicimpost,avoidance,notfilingatax
return,law,criminaloffense,responsibility,penalty
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МиодрагД.Радојевић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ДВА ВЕ КА ОМ БУД СМА НА – ШВЕД СКИ  
JU STI TI OM BUD SMAN 

(ин сти ту ци о нал не прет по став ке раз во ја За штит ни ка гра ђа на 
у Ср би ји)**

„Ме ђу ом буд сма но вим нај го рим не при ја те љи ма  
на ла зе се не ки од ње го вих нај бо љих при ја те ља: 

 они ко ји од ње га пре ви ше оче ку ју“1)

                                                                                        С.А.Андерсон
Са же так

Користећи методе упоредноправне анализе, аутор
усвомчланкуобјашњавалогикунастанка,деловања
и улоге омбудсмана уШведској иСрбији.Појава Ју
стициоомбудсмана уШведској је резултат стицаја
историјскихприлика.Обликованјекаомоделједногод
основнихмеханизамазаштитељудскихправаодса
мовоље управне власти. Оригиналност институције
омбудсманаједаделујеснагомсвогауторитетаида
подстиченаефикаснијузаштитуљудскихправа.Раз
логе његове популарности и општеприхваћености у
светуналазимоупоједностављеномибесплатномпо
ступкукојиолакшавакомуникацијусаграђанимаали
ињеговојулозиулегитимизацијиидемократизацији
политичког система, као и у унапређењу квалитета
јавнеуправе.

* Истраживач-сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1)  S. A. Anderson, OmbudmenforAmericanGovernment?,New York, 1968, стр. 155.
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НационалниЗаштитникграђанауСрбијиимакарак
теристикекласичногмоделаомбудсмана.Онјеоблик
ванправне, спољне контроле управеи заштитељуд
скихслободаиправа.Поредрепубличкогомбудсмана
уСрбијипостојипокрајинскиомбудсманзаВојводину
илокалниомбудсмани.Досадашњеискуствопоказује
дајеинституцијаомбудсманаприхваћенаодстране
грађана,дајестеклаугледиауторитетнеопходанза
ефикасноделовање.
Сврха овог чланка је да истражи институционалне
претпоставкеразвојаомбудсманскефункцијеуСрби
ји.Квалитативнопосматрано,онесесастојеујача
њуомбудсманскихпрерогативаистварањуамбијен
тавладавинеправаидемократије,ауквалитативном
смислууширењумрежезаштитникаграђана.
Кључне речи: омбудсман, заштита људских права,
контрола управе, заштитник грађана, устав, демо
кратија, владавина права, независност судства, по
делавласти,законодавнаиницијатива,политичкиси
стем.

1.ШВЕДСКИJUSTITIOOMBUDSMANИ
РАЗВОЈИНСТИТУЦИЈЕОМБУДСМАНАУСВЕТУ

Aко за Ен гле ску ко ло кви јал но ка же мо да је „ко лев ка пар ла мен-
та ри зма“, за Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве да су „из ми сли ле“ 

суд ску кон тро лу устав но сти у обла сти ор га ни за ци је др жа ве, а да је 
„ро до на чел ник“ људ ских пра ва Фран цу ска, за Швед ску користимo 
од ред ни цу да је „отаџ би на“ ин сти ту ци је ом буд сма на. Уисти ну, 
ова тврд ња се док три нар но не по ри че али се ука зу је да ом буд сман 
има сво је дав но по ре кло, да су ње го ви за че ци у ру ди мен тар ним 
об ли ци ма за за шти ту сло бо де и пра ва чо ве ка (ки не ским Ју а ни ма, 
рим ским На род ним три бу ни ма),2) те да „ни је про на ла зак по ли тич-
ке ми сли јед ног на ро да“.3) Од овог от кри ћа се на вр ша ва два ве ка 
от ка ко је кон сти ту ци о на ли зо ван Ју сти ци ом буд сман,ко га у не што 
2) Упоредити: S. V. Anderson, “Scandinavian Ombudsman“ (reprinted from the American-

Scandinavian Review, Vol. 52. No. 4, December 1964), in: S. V. Anderson, Ombudsman
Readings, Prepared for a Political Science, Seminar on Grievance Mechanism, Fall, 1980, 
стр. 20.

3)  Тако је у старој Кини постојала институција цензората за време династије Манчу, 
једна врста суда, која је цару подносила извештај и предузимала мере у случају да су 
службеници и принчеви кршили законе, обичаје али и морал. Римски народни трибуни, 
ради заштите грађана, имали су право да пониште наредбе извршне власти и покрећу 
кривична гоњења службеника а касније и неку врсту законодавне функције. Шпанске 
Јустиције у провинцији Арагон од 13. века били су посебна врста суда са циљем 
да заштите оптуженика од незаконитог поступања обичних судова. Више о томе: Ј. 
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из ме ње ном об ли ку познајe ви ше од 130 прав них си сте ма. По ме ни-
мо и тврд њу да је ин спи ра ци ја за ом буд сма на про на ђе на и у ин сти-
ту ци ји Quadialquadat,вр хов ном су ди ји у ислам ском пра ву ко ји је 
оси гу ра вао по што ва ње за ко на и шти тио од раз ли чи тих об ли ка не-
прав де.4) С њом се, по све му су де ћи, упо знао швед ски краљ Чарлс 
XII бо ра ве ћи на те ри то ри ји Тур ске, на кон по ра за од ру ског ца ра 
Пе тра Пр вог на ре ци Пол та ви, 1709. го ди не. И на кон овог ра та по-
чи ње по вест ин сти ту ци је ом буд сма на.

Ка ко је Чарлс XII био ду же вре ме од су тан, а дру штве ни не ми-
ри су угро зи ли те ме ље мо нар хи је, био је по тре бан по сред ник из-
ме ђу кра ља и на ро да ко ји би кон тро ли сао из вр ша ва ње за ко на и рад 
др жав них слу жбе ни ка. Та ко је на ста ла слу жба Ви со ког пред став-
ни ка ње го вог ве ли чан ства (Кра ље вог ом буд сма на).5) Он је до био 
ти ту лу Кан це ла ра прав де (Justitieкаnsler) 1719. го ди не.6) Кан це лар 
прав де по сто ји и да нас,7) а по слу жио је као основ на стан ка ом буд-
сма на ка квог по зна је мо.8) Кан це ла ра прав де по ста вљао је краљ до 
1766. го ди не, а у на ред них шест го ди на то пра во је при па ло швед-
ском Пар ла мен ту (Riksdag). Краљ Гу став III је по вра тио кра љев ске 
пре ро га ти ве, ме ђу ко ји ма и пра во по ста вља ња Кан це ла ра прав де, 
али то ни је ус пео да очу ва ње гов на след ник (Гу став IV Адолф). 
Ауто крат ски вла дар је зба чен с тро на и усво јен је Устав (Ин стру-
мент вла да ња) од 1809. го ди не. Ка ко би се по ми ри ли су че ље ни ин-
те ре си, у скла ду с на че лом де о бе вла сти, Уста вом је уре ђе но да 
Кан це ла ра прав де име ну је и да ље краљ, а Ом буд сма на (Ju sti ti om-
bud sma na) Пар ла мент.9) 

Ђорђевић, Политички систем–прилог науцио човекуи самоуправљању,измењено 
издање, Савремена администрација, Београд, 1988, стр. 681, 675–678.

4) L. Cominelli, “An Ombudsman for the Europeans: Gradually Moving Towards ’Effective 
Dispute Resolution’ Between Citizens and Public Administrations“ in: L. C. Reif (Edited), 
The International Ombudsman Yearbook, International Ombudsman Institute, Volume 
6/2002, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, стр. 143–178.

5)  “Оffice of His Majesty’s Supreme Ombudsman“, упоредити: TheParliamentaryOmbuds
men – History, http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&ObjectClass=DynamX_Docy-
ments... (интернет страница посећена 24. септембра 2009)

6)   К. Еклунд, „Шведски парламентарни омбудсмани“, у: Зборникрадовабр.3–4,Прав-
ни факултет Универзитета у Новом Саду, 1990, стр. 7.  

7)  Видети: http://www.justitiekanslern.se/indexmatrl/huvud.htm (интернет страница 
посећена 26. септембра 2009)

8)  L. C. Reif, TheOmbudsman,GoodGovernanceandtheInternationalHumanRightsSystem, 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004, стр. 5; Д. Радиновић, Омбудсманиизвршна
власт, ЈП „Службени гласник“, Савет за државну управу Владе Републике Србије, 
Београд, 2001, стр. 70.

9)  Разлике између ова два државна органа су незнатне. Канцелара правде именује краљ, 
по правилу своју дужност обавља доживотно и, за разлику од Омбудсмана, може јавног 
службеника да изведе пред суд.
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За да так Ом буд сма на је, пре све га, за шти та пра ва гра ђа на. Сто-
га је он не за ви сан ор ган, ко ји не при ма не при ма на ло ге од из-
вр шне вла сти ни ти од Пар ла мен та. Као и Кан це лар прав де, ра ни-
је, Ом буд сман је вр ста ква зи ту жи о ца и су пер ви зо ра ко ји над зи ре 
вр ше ње прав де (су ди је) и др жав не слу жбе ни ке. Осми шљен је као 
про ду же на ру ка пар ла мен та у кон тро ли ег зе ку ти ве ка ко би се оне-
мо гу ћи ла кра ље ва са мо во ља.10) По што Rik sdag над зи ре Ка би нет и 
ми ни стра Ка би не та, Ом буд сман кон тро ли ше су до ве, ор га не упра ве 
и ло кал ну упра ву. Кон тро ла ми ни ста ра је, са ста но ви шта ом буд-
сма на, бес пред мет на јер они ни су пра ви ше фо ви упра ве. На и ме, 
све од лу ке у име вла де до но си Ка би нет, ми ни стри не ма ју пра во 
да фор мал но од лу чу ју већ упра вом ру ко во де ди рек то ри ди рек ци-
ја. Ди рек ци је су са мо стал не у свом ра ду од из вр шне вла сти, ка ко 
би би ле објек тив ни је и оне од го ва ра ју за свој за ко нит рад. Ми ни-
стар ства не упра вља ју, већ пла ни ра ју па је у то ме бит на раз ли ка у 
ор га ни за ци ји упра ве у Швед ској и дру гим зе мља ма. Ло гич но је да 
из прет ход но на ве де ног про из и ла зи да ом буд сман у Швед ској има 
сло је ви ти ју и ефи ка сни ју кон тро лу јав не упра ве не го у дру гим др-
жа ва ма.

Ако Ом буд сман на и ђе на не пра вил ност или не за ко ни тост у 
ис тра зи, ко ју вр ши по соп стве ној ини ци ја ти ви или по при ту жби 
гра ђа на, он упо зо ра ва др жав не ор га не да су оба ве зни да ис пра ве 
по вре ду пра ва или ште ту на не ту гра ђа ни ма. Иако и сâм др жав ни 
ор ган, он ни је „на о ру жан“ кла сич ним пре ро га ти ви ма др жав не вла-
сти, већ де лу је сна гом ауто ри те та пар ла мен тар ног пред став ни ка и 
угле дом сво је лич но сти. Због то га, за ом буд сма на се би ра осо ба 
„при зна тог осе ћа ја за за ко ни тост и ис так ну тог ин те гри те та“.11) Ом-
буд сман има пра во на за ко но дав ну ини ци ја ти ву, да да је ми шље ња 
о пред ло зи ма за ко на ко ји се усва ја ју па та ко кре и ра из глед прав ног 
си сте ма.

Уста вом од 1809. го ди не уре ђе но је да Пар ла мент мо же иза-
бра ти јед ног или ви ше ом буд сма на чи ја је основ на функ ци ја да као 
пар ла мен тар но те ло вр ши кон тро лу спро во ђе ња за ко на и дру гих 
ака та.12) Ово пра во ис ко ри стио је Rik sdag 1915. го ди не, ка да је у је-
10) Упоредити: М. Јовичић, „Омбудсман – чувар законитости и права грађана“ 

(монографија),у: М. Јовичић, Изабранисписи–демократијаиодговорност,књига 1, 
Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2006, стр. 
53.

11)  К. Еклунд, исто.
12)  Видети: поглавље 12, члан 6. Устава. TheInstrumentofGovernment (Regeringsformen), 

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&Language=en&ObjectClass=...(интернет стра-
ница посећена 26. септембра 2009)
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ку Пр вог свет ског ра та раз дво јио функ ци ју над зо ра над ору жа ним 
сна га ма од оп штег ом буд сман ског де ло ва ња. По ла ве ка по сто ја ла 
су два ом буд сма на – оп шти и спе ци ја ли зо ва ни (вој ни). Од 1968. 
го ди не уста но вље на је је дин стве на слу жба Ом буд сма на с три Ју-
сти ти ци о ом буд сма на.

На зив Ом буд сман, у ор га ни за ци о ном по гле ду, ко ри сти се као 
тер мин за Кан це ла ри ју пар ла мен тар них ом буд сма на, са ста вље ну 
од че ти ри по себ на ом буд сма на од 1975. го ди не.13) Је дан од њих је 
шеф Пар ла мен тар них ом буд сма на, ко ји је ујед но и ад ми ни стра-
тив ни ди рек тор од го ва ран за рад ад ми ни стра тив ног осо бља. Ом-
буд сма ни се би ра ју по себ но, с ман да том од че ти ри го ди не и мо-
гућ но шћу ре и збо ра, по на ро чи том по ступ ку (акла ма ци јом) ко ји 
обез бе ђу ју ви сок ни во по ли тич ког кон сен зу са, та ко да су кан ди да-
ти при хва тљи ви за све пар ла мен тар не стран ке.14) Сва ки ом буд сман 
има сво ју област де ло ва ња и од го вор но сти. Ом буд сма ни мо ра ју 
ужи ва ти по ве ре ње Rik sda ga, ко ји кон тро ли ше њи хов рад и мо же 
да их раз ре ши.

На свет ску по пу лар ност, Ом буд сман је че као ви ше од јед ног 
ве ка. До та да се раз ви јао као ре ги о нал на, скан ди нав ска по ја ва. У 
Фин ској је уве ден од 1919. го ди не, у Дан ској од 1953. го ди не, а у 
Нор ве шкој од 1962. го ди не. У ме ђу вре ме ну, Не мач ка је уста но ви-
ла вој ног ом буд сма на 1957. го ди не. Са европ ског тла, кра јем пе де-
се тих го ди на про шлог ве ка, ин сти ту ци ја ом буд сма на је кро чи ла у 
про стор ан гло сак сон ског прав ног под руч ја. Зна ча јан по мак у раз-
во ју је ње го во при хва та ње у прав ном си сте му Ве ли ке Бри та ни је од 
1967. го ди не. То је би ла на ја ва про це са ма сов ног ши ре ња иде је и 
ин сти ту ци је ом буд сма на, по зна тог као „ом буд сма ни ја“. У ви ше од 
100 зе ма ља је уста но вљен у на ред не две де це ни је.

Ом буд сман ни је при хва тан дог мат ски, већ је при ла го ђа ван на-
ци о нал ним при ли ка ма. Та ко је у Ен гле ској, под ути ца јем док три не 
не за ви сно сти суд ске вла сти, ом буд сма ну оне мо гу ће но да кон тро-
ли ше рад суд ства, што ће би ти де мар ка ци о на ли ни ја из ме ђу тзв. 
из вор ног (швед ског) и кла сич ног (кон ти нен тал ног) мо де ла ом буд-
сма на. Ом буд сман се ши рио по функ ци о нал ном и те ри то ри јал ном 
кри те ри ју му по ја вљу ју ћи се и у об ли ку спе ци ја ли зо ва них ом буд-
сма на, али и уну тра шње (ин тер не) кон тро ле у при ват ном сек то ру.
13)  Поглавље 8, члан 11. Закона о Парламенту. TheRiksdagAct(Riksdagsorningen), http://

www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&Language=en&ObjectClass=...(интернет страница 
посећена 26. септембра 2009).

14)  К. Еклунд, нав. дело, стр. 11.
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У че му је тај на шар ма ом буд сма на, за што је оп ште при хва ћен 
и по пу ла ран ви ше не го би ло ко ји дру ги ме ха ни зам за шти те људ-
ских сло бо да и пра ва пи та ње је ко је за о ку пља па жњу те о ре ти ча ра. 
Из оби ља по ну ђе них од го во ра, из два ја мо сле де ћа. Ом буд сман ни је 
кла си чан ор ган др жав не ре пре си је и при ну де, већ има „дру штве-
ни ка рак тер“,15) он је ме ди ја тор из ме ђу гра ђа на и дру гих др жав них 
вла сти. Обра ћа ње гра ђа на ом буд сма ну је при јем чи во јер је као др-
жав ни ор ган ла ко до сту пан, по сту пак пред њим је бес пла тан, не-
фор мал ни ји у од но су на по ступ ке пред дру гим др жав ним ор га ни-
ма.16) По сто ји и пси хо ло шка пред ност, јер за раз ли ку од сте рил них 
би ро крат ских др жав них ин сти ту ци ја, ом буд сман има људ ски лик. 
Ње га, по пра ви лу, пред ста вља осо ба од угле да и по ве ре ња. То нас 
уве ра ва да ће мо до би ти „пра во вре ме ну, не за ви сну и ефи ка сну по-
моћ“.17) Ом буд сман сво јом ак тив но шћу по ди же ни во ле ги тим но сти 
по ли тич ког по рет ка, ефи ка сно сти др жав ног апа ра та, ква ли те та за-
ко но дав ства и до при но си оп штој де мо кра ти за ци ји па је и др жа ва 
за ин те ре со ва на за са рад њу са овом ин сти ту ци јом. 

Уло гу ом буд сма на не ва ља пре ди мен зи о ни ра ти, јер је ка ко 
је го во рио је дан бри тан ски те о ре ти чар „до пу на ар се на лу де мо-
крат ске вла да ви не“. Ахи ло ва пе та ове ин сти ту ци је је не до ста так 
кла сич них др жав них пре ро га ти ва, али и ње го ва по тре ба да функ-
ци о ни ше у по ли тич ким си сте ми ма с до стиг ну тим де мо крат ским 
стан дар ди ма и ква ли те том ра да јав не упра ве.18) У су прот ном, по-
сто ји опа сност да бу де ком про ми то ван. То је по себ но слу чај у тзв. 
тран зи ци о ним по ли тич ким си сте ми ма и зе мља ма у раз во ју. 

2.ОМБУДСМАНУСРБИЈИ

По вест иде је и ин сти ту ци је ом буд сма на у Ср би ји са гле да ва мо 
у на сто ја њу де ла на уч не јав но сти да про мо ви ше за шти ту људ ских 
пра ва пу тем по себ ног не за ви сног те ла и у уста но вља ва њу ин сти-
ту ци ја ма са ом буд сман ским обе леж ји ма. Те о риј ска рас пра ва о ом-
буд сма ну, за по че та кра јем 60-их го ди на про шлог ве ка, под стак ну та 
је оп штом по пу лар но шћу ове ин сти ту ци је али и кри зом тзв. со ци-
ја ли стич ког са мо у прав ног си сте ма, по тре бом да се уста но ве но ве 

15)  Д. Радиновић, нав. дело, стр. 205–206.
16)  Б. Милосављевић, Омбудсман – заштитник права грађана,Центар за антиратну 

акцију, Београд, 2001, стр. 18–24.
17)  М. Давинић, „Значај институције омбудсмана за правни систем“, Правниживот,број 

10/2007, том II, Удружење правника Србије, Београд, стр. 721.
18)  М. Јовичић, нав. дело, стр. 102.
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ин сти ту ци је и ме ха ни зми за шти те устав но сти и за ко ни то сти у ко-
му ни стич кој Ју го сла ви ји. На по слет ку, она је ре зул ти ра ла уста но-
вља ва њем тзв. „рад нич ког ом буд сма на“ или „са мо у прав ног ом буд-
сма на“ (дру штве ног пра во бра ни о ца са мо у пра вља ња).19)

У Уста ву од 1990. го ди не је из о ста вље на од ред ба о ом буд-
сма ну, упр кос окол но сти да је он при хва тио на че ла и ин сти ту ци је 
ли бе рал но де мо крат ске устав но сти. То ни је био слу чај у бив шим 
ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, ко је су кон сти ту ци о на ли зо ва ле ом-
буд сма на (Хр ват ска – 1990, Сло ве ни ја – 1991. и Ма ке до ни ја – 1991. 
го ди не).20) Ма сов ни слу ча је ви зло у по тре ба вла сти, ко руп ци ја и кр-
ше ња људ ских пра ва у Ср би ји, у по след њој де це ни ји ХХ ве ка, из-
но ва су мо ти ви са ли те о риј ску де ба ту о ом буд сма ну. О овој ин сти-
ту ци ји, у том пе ри о ду, пу бли ко ван је ве ћи број на уч них ра до ва и 
ви ше ини ци ја ти ва, по себ но у об ли ку на цр та за но ви устав то ком 
по след ње де це ни је ХХ ве ка.21) За хва љу ју ћи овим окол но сти ма и 
на кон про ме не по ли тич ког ре жи ма је на ста ла по вољ на кли ма за 
уста но вља ва ње ом буд сма на у прав ном си сте му Ср би је од 2001. го-
ди не. 

Ср би ја је пре у зе ла и ме ђу на род ну оба ве зу, по осно ву члан ства 
у Са ве ту Евро пе, да у свој прав ни си стем им пле мен ти ра ин сти ту-
ци ју ом буд сма на.22) Пр ви та кав по ку шај, ме ђу тим, био је без у спе-
шан. Пред лог за ко на о На род ном адво ка ту, упу ћен у На род ну скуп-
шти ну у ма ју 2002. го ди не, ни је усво јен до кра ја ман да та Вла де у 
де цем бру 2003. го ди не. 

Ом буд сман у Ср би ји је, по пр ви пут, уста но вљен на ло кал ном 
ни воу од 2002. го ди не, а на ре пу блич ком од 2005. У ве зи с прет-
ход но на ве де ним, ис ти че мо основ не ка рак те ри сти ке ом буд сма на 

19)  О томе опширније: М. Радојевић, „Развој идеје и институције омбудсмана у Србији“, 
Политичкаревија,број 1/2003, Институт за политичке студије, Београд, стр. 85–124.

20)  О томе и: М. Радојевић, „Институција омбудсмана на простору бивше Југославије“, 
Политичкаревија,број 1/2004, Институт за политичке студије, Београд, стр. 37–60; В. 
Поповић, „Институције омбудсмана у заштити људских права“, Правниживот,број 
12/2005, том IV, Удружење правника Србије, Београд, стр. 1095–1103.

21)  Упоредити: М. Пајванчић, „Омбудсман у Уставном систему Србије – од идеје до 
реализације“ у: М. Пајванчић, Србијаизмеђууставаиуставности,Хелсиншки одбор 
за људска права, Београд, 2005, стр. 174–186.

22)  Видети члан 12. одељак 4. став ф. Мишљења Парламентарне скупштине Савета Евро-
пе, број 239.  од 24. септембра 2002. године. Превод овог текста објављен је у „Европ-
ском форуму“, број 4/2003 у додатку часописа Време,број 642 од 24. априла 2004. го-
дине. Комитет министара Савета Европе је усвојио 30. септембра 1997. године и Пре-
поруку бр. R (97) о оснивању независне институције за заштиту људских права, којом 
се владама чланицама предлаже оснивање независних институција (комисије за зашти-
ту људских права, омбудсмана или других сличних институција). 
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у Ср би ји: а) по ред на ци о нал ног (др жав ног) по сто је и ре ги о нал ни 
(по кра јин ски) и ло кал ни ом буд сма ни; б) мре жа ом буд сма на је ус-
по ста вља на од ло кал ног ка на ци о нал ном ни воу; в) по ред оп штег, 
по сто је и спе ци ја ли зо ва ни ом буд сма ни (за штит ник па ци јен то вих 
пра ва и по ве ре ник за сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја, а у по ступ ку је и уво ђе ње и за штит ни ка де чи јих пра ва); 
г) у од ре ђе ним обла сти ма (пра во на здрав стве ну за шти ту и пра во 
на на уч но ства ра ње) пред ви ђе ни су и тзв. ин тер ни ом буд сма ни; д) 
при мет не су раз ли ке у пој мов ном озна ча ва њу, ши ри ни овла шће ња 
и по ло жа ја из ме ђу раз ли чи тих ти по ва ом буд сма на; ђ) ом буд сма ни 
у Ср би ји су ино ко сног об ли ка, е) на ци о нал ни За штит ник гра ђа-
на има ка рак те ри сти ке кла сич ног мо де ла ом буд сма на – об лик је 
ван прав не, спољ не кон тро ле упра ве и за шти те људ ских сло бо да и 
пра ва. 

Ср би ја је, као јед на од по след њих европ ских др жа ва,23) уре ди-
ла ин сти ту ци ју на ци о нал ног ом буд сма на пар ла мен тар ног об ли ка 
За ко ном о За штит ни ку гра ђа на од 2005. го ди не.24) На ред не го ди не, 
ин сти ту ци ја ом буд сма на је кон сти ту ци о на ли зо ва на у но вом уста-
ву. У скла ду са оба ве за ма из чла на 5. Устав ног за ко на за спро во-
ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, На род на скуп шти на је ускла ди ла 
За кон о За штит ни ку гра ђа на  (ЗоЗГ) са устав ним од ред ба ма и иза-
бра ла пр вог ом буд сма на (2007).25) Ом буд сма ни на ни жим те ри то-
ри јал но-по ли тич ким ни во и ма (по кра јин ски и ло кал ни) уре ђе ни су 
пар го ди на ра ни је. Та ко је За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви (ЗоЛС) 
од 2002. го ди не омо гу ће но да се у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве 
(оп шти на ма) уста но ви ло кал ни гра ђан ски бра ни лац,26) док је кра-
јем исте го ди не По кра јин ски ом буд сман у Вој во ди ни пред ви ђен 
Од лу ком о По кра јин ском ом буд сма ну.27) 
23)  Националне омбудсмане у Европи не познаје: Белорусија, Ватикан и Сан Марино. Упо-

редити: Тhe International Ombudsman Institute, InformationBooklet,www.law.ualberta.ca/
centries7ioi

24)  Закон о Заштитнику грађана, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 79/05 и 54/07.
25)  Законом о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник 

РС“, број 54/07)
26)  Чланом 126. Закона о локалној самоуправи, „Службени гласник Републике Србије“, 

број 9/02.
27)  Покрајински омбудсман је установљен Одлуком о Покрајинском омбудсману од 2002. 

године („Службени гласник АП Војводине, број 27/02). За првог покрајинског омбуд-
смана изабран је Петар Теофиловић. Основ за успостављање војвођанског омбудсма-
на проистиче из члана 56. Закона о утврђивању одређених надлежности Аутоном-
не Покрајине који гласи: „Аутономна Покрајина, преко својих органа, установљава 
функцију покрајинског грађанског браниоца (омбудсман), као и његова овлашћења и 
начин његовог остваривања.“ („Службени гласник Републике Србије“, број 6/02). О 
покрајинском омбудсману: www.ombudsman-apv.org.rs.
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Устав Ср би је је, с фор мал но прав ног ста но ви шта, уре дио ин-
сти ту ци ју ом буд сма на на на чин ко ји је уоби ча јен у упо ред но прав-
ној прак си. Уста вом су ре гу ли са не осно ве по ло жа ја и оста вљен 
екс тен зи ван про стор за за ко но дав но нор ми ра ње ин сти ту ци је ом-
буд сма на. Устав ном нор мом је од ре ђе на уло га ом буд сма на,28) до-
слов но пре пи са на из За ко на о За штит ни ку гра ђа на. По но вље на је 
и од ред ба ко јом се оне мо гу ћа ва кон тро ла ра да нај ви ших ор га на др-
жав не вла сти (На род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке, Вла де, 
Устав ног су да, су до ва и јав них ту жи ла шта ва – члан 138. став 2). 
Та кво ста но ви ште је ре зул тат ту ма че ња да се спре ча ва на ру ша ва ње 
по де ле вла сти и не за ви сно сти суд ства. Да кле, срп ски ом буд сман 
не мо же да по сту па по при ту жба ма ко је се од но се на рад нај ви ших 
др жав них ор га на вла сти. 

На род на скуп шти на ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни-
ка би ра и раз ре ша ва За штит ни ка гра ђа на и над зи ре ње гов рад.29) 
Но вом устав ном нор мом пре ци зи ра на је ве ћи на ко ја је по треб на 
за из бор и раз ре ше ње ом буд сма на. Из вор на за кон ска нор ма то ни-
је учи ни ла, јер је за ко но да вац био ве зан устав ним про пи сом из 
1990. го ди не о ква ли фи ко ва ном из бо ру др жав них функ ци о не ра у 
На род ној скуп шти ни. У прак си, то је омо гу ћа ва ло да ом буд сман 
бу де иза бран и ве ћи ном при сут них по сла ни ка, што се на сре ћу ни-
је де си ло. За ко но да вац је уста во твор цу омо гу ћио да би ра из ме ђу 
про сте и ква ли фи ко ва не пар ла мен тар не ве ћи не. Oн се опре де лио 
за пр ву оп ци ју, што је ре ше ње под ло жно кри ти ци. На и ме, ква ли-
фи ко ва на пар ла мен тар на ве ћи на зах те ва ви ши сте пен по ли тич ког 
кон сен зу са али и јам чи ауто ри тет и углед ом буд сма ну, па и ње го ву 
не за ви сност од окол но сти да про ста по ли тич ка ве ћи на од лу чу је о 
ње го вој суд би ни.  

Сход но За ко ну о За штит ни ку гра ђа на (члан 39), На род на скуп-
шти на је тре ба ло да из вр ши из бор ом буд сма на до сре ди не мар та 
2006. го ди не, што ни је учи ње но. Пр ви по ку шај из бо ра За штит ни ка 
гра ђа на про пао је по чет ком апри ла 2006. го ди не, јер је пред ло же ни 
кан ди дат по ву као кан ди да ту ру на кон про те ста гру пе од 15 не вла-
ди них ор га ни за ци ја ко је су оспо ри ле на чин ње го вог кан ди до ва-
ња.30) У дру гом по ку ша ју, За штит ник гра ђа на је иза бран тек  ју на 
2007. го ди не, гла со ви ма 143 од 250 на род них по сла ни ка. И та да је 
28)  Упоредити: члан 138. став 1. Устава и члан 4. Закона о Заштитнику грађана.
29)  Члан 99. став 2. тачка 5; члан 105. став 2. тачка 14; члан 138. став 3. Устава.
30)  Видети: „Јанковић одустао од кандидатуре“, http://www.lawinitiative.com/Vesti/update6/

Janković%20odustao/20%kandidature(
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пре кр шен Устав ни за кон за спро во ђе ње Уста ва Ср би је, јер је уме-
сто на пр вом ре дов ном, ом буд сман иза бран на тре ћем ван ред ном 
за се да њу На род не скуп шти не. 

За штит ник гра ђа на је не за ви сан др жав ни ор ган чи ја је основ-
на уло га за шти та пра ва гра ђа на и кон тро ла ра да ор га на упра ве. 
Основ на овла шће ња За штит ни ка гра ђа на су:

1. поступањепопритужбама. По сту па ју ћи по при ту жба ма, 
За штит ник гра ђа на кон тро ли ше по што ва ње пра ва гра ђа на, утвр ђу-
је по вре де учи ње не ак ти ма, рад ња ма или не чи ње њем ор га на упра-
ве, ако се ра ди о по вре ди ре пу блич ких за ко на, дру гих про пи са и 
оп штих ака та. За штит ник гра ђа на кон тро ли ше за ко ни тост и це лис-
ход ност (пра вил ност) ра да ор га на упра ве (члан 17. ЗоЗГ). За штит-
ник гра ђа на је об лик спољ не ван прав не кон тро ле упра ве.31)

Пра во на при ту жбу има ју сви гра ђа ни, до ма ћи и стра ни, као 
и до ма ћа и стра на фи зич ка ли ца под усло вом да су ак тив но ле-
ги ти ми са на (члан 25. став 1–2. ЗоЗГ) и да су ис цр пла сва пра ва у 
од го ва ра ју ћем по ступ ку.32) Од на че ла суп си ди јер но сти, пред ви ђе-
ни су из у зе ци (ви де ти члан 25. став 3–5. ЗоЗГ). За штит ник пра ва 
гра ђа на мо же по сту па ти и по ано ним ној при ту жби, ако сма тра да 
има осно ва за ње го во по сту па ње. При ту жба се под но си нај ка сни је 
у ро ку од го ди ну да на од из вр ше не по вре де пра ва гра ђа на, од но сно 
од по след њег по сту па ња или не по сту па ња ор га на упра ве у ве зи са 
учи ње ном по вре дом пра ва гра ђа на.

По во дом при ту жби, ом буд сман по кре ће по сту пак ако су ис пу-
ње ни од го ва ра ју ћи усло ви (члан 28. ЗоЗГ). За штит ник гра ђа на, у 
то ку по ступ ка по при ту жби, мо же да: 

– оба ве сти ор ган упра ве да от кло ни не до стат ке,
– да упу ти пре по ру ку ор га ну упра ве да от кло ни не до ста так и
– оба ве сти јав ност, На род ну скуп шти ну и Вла ду ако ор ган 

ни је по сту пио по пре по ру ци. У том слу ча ју, он мо же и да 

31)  Постоје шест главних облика спољне контроле управе у нашем правном систему: 1) 
парламентарна контрола, 2) владина контрола, 3) судска контрола 4) контрола коју 
врши Повереник за информације од јавног значаја, 5) уставносудска контрола пово-
дом уставне жалбе – под условом да нису предвиђени или су искоришћени други обли-
ци правне заштите људских права и слобода и 6) контрола коју обавља омбудсман (За-
штитник грађана). Видети: З. Р. Томић, Општеуправноправо,Правни факултет Уни-
верзитета у Београду, ЈП „Службени гласник РС“, Београд, 2009, стр. 56.

32)  Од 24. јула до 31. децембра 2007. године поднето је 406, а у 2008. години 1030 при-
тужби Заштитнику грађана. Извештаји за 2007. и 2008. годину налазе се на сајту репу-
бличког омбудсмана: www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/izvestaji (интернет страница 
посећена 1. октобра 2009).
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пре по ру чи утвр ђи ва ње од го вор но сти функ ци о не ра ко ји ру-
ко во ди ор га ном упра ве; 

2. правоназаконодавнуиницијативу (члан 107. став 2. Уста-
ва). За штит ник гра ђа на Вла ди или На род ној скуп шти ни под но си 
ини ци ја ти ву за из ме ну или до пу ну за ко на и дру гих про пи са и оп-
штих ака та, ако сма тра да су по вре де пра ва гра ђа на на ста ле као 
по сле ди ца не до ста та ка у про пи си ма. Та ко ђе, он мо же да под не се 
ини ци ја ти ву за до но ше ње но вих за ко на, про пи са и оп штих ака та 
ако сма тра да је то зна чај но за оства ри ва ње и за шти ту пра ва гра ђа-
на (члан 18. став 1. ЗоЗГ);33)

3. по кре та ње по ступ ка пред Устав ним су дом за оце ну устав-
но сти и за ко ни то сти про пи са.34) Устав је, чи ни се ома шком уста-
во твор ца, про ши рио над ле жност За штит ни ка гра ђа на у по гле ду 
по кре та ња по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти. Сход но 
из вор ном за ко ну, За штит ник гра ђа на је мо гао да по кре не по сту-
пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти са мо оних за ко на, дру гих 
про пи са и оп штих ака та ко ји ма се уре ђу ју сло бо де и пра ва гра ђа на 
(члан 19. ЗоЗГ, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/05). Но ви устав је 
пред ви део за све др жав не ор га не, па и за За штит ни ка гра ђа на, пу-
ни ка па ци тет за по кре та ње оце не устав но сти и за ко ни то сти;35) 

4. За штит ник гра ђа на мо же, у име сва ког ли ца ко је сма тра да 
му је по је ди нач ним ак том или рад њом др жав ног ор га на или ор га-
ни за ци ја ко јој је по ве ре но јав ног овла шће ње по вре ђе но или ус кра-
ће но људ ско или ма њин ско пра во или сло бо да за јем че на Уста вом, 
под не ти устав ну жал бу;36)

5. За штит ник гра ђа на мо же да јав но пре по ру чи раз ре ше ње 
функ ци о не ра од го вор ног за по вре ду пра ва гра ђа на, од но сно да 
ини ци ра по кре та ње ди сци плин ског, пре кр шај ног или кри вич ног 
по ступ ка (члан 20 ЗоЗГ).

6. За штит ник гра ђа на под но си из ве шта је На род ној скуп шти-
ни (ре дов не и ван ред не) ко ји се об ја вљу ју у ре пу блич ком слу жбе-
33)  Заштитник грађана је поднео 23 предлога за доношење нових, односно измене и до-

пуне постојећих закона, других прописа и општих аката 2008. године. Од тога, у 20 
случаја је покренуо поступак по предлозима физичких лица, удружења грађана и дру-
гих правних лица, а три по свом предлогу. Видети: Заштитник грађана, Заштитник
грађана–Извештај2008,Београд, 2009, стр. 59.

34)  Омбудсман је у току 2008. године покренуо поступак у три случаја за оцену уставно-
сти и законитости. Недавно је, по сопственој иницијативи, покренуо поступак за оцену 
уставности Закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању. 

35)  Члан 186. став 1. Устава и члан 11. Закона о изменама и допунама Закона о Заштитни-
ку грађана, „Службени гласник РС“, број 54/07.

36)  Члан 83. Закона о Уставном суду, „Службени гласник РС“, број 109/07.
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ном гла си лу, на ин тер нет сај ту За штит ни ка гра ђа на, и до ста вља ју 
се сред стви ма ин фор ми са ња (члан 44).

У вр ше њу сво јих овла шће ња, За штит ник гра ђа на има пра во: 
при сту па про сто ри ја и по да ци ма ко ји ма рас по ла жу ор га ни упра-
ве; оба вља ња раз го во ра са за по сле ни ма у ор га ну упра ве; при сту-
па за во ди ма за из вр ше ње санк ци ја и дру гим ме сти ма на ко ји ма се 
на ла зе ли ца ко ја су ли ше на сло бо де, као и пра во да с тим ли ци-
ма раз го ва ра; да зах те ва да га нај ви ши др жав ни ор га ни (пред сед-
ник Ре пу бли ке, пред сед ник и чла но ви вла де, пред сед ник На род не 
скуп шти не, пред сед ник Устав ног су да, али и функ ци о не ри у ор га-
ни ма упра ве) при ме у ро ку од 15 да на; да са ра ђу је с дру гим ом буд-
сма ни ма, над ле жним слу жба ма пред сед ни ка Ре пу бли ке и На род не 
скуп шти не.

Ман дат За штит ни ка гра ђа на тра је пет го ди на и има пра во на 
ре и збор. За За штит ни ка гра ђа на мо же би ти иза бра но ли це ко је је 
ди пло ми ра ни прав ник, има нај ма ње де сет го ди на ис ку ства на по-
сло ви ма од зна ча ја за оба вља ње по сло ва из над ле жно сти За штит-
ни ка гра ђа на, по се ду је „ви со ке мо рал не и струч не ква ли те те“ и 
„за па же но ис ку ство у за шти ти пра ва гра ђа на“ (члан 5. ЗоЗГ). За-
штит ник гра ђа на ужи ва иму ни тет као на род ни по сла ник, о че му 
од лу чу је На род на скуп шти на (члан 138. став 5. ЗоЗГ). На За штит-
ни ка гра ђа на и ње го ве за ме ни ке при ме њу ју се од ред бе про пи са о 
спре ча ва њу су ко ба ин те ре са, па он не мо же оба вља ти дру ге јав не 
функ ци је или про фе си о нал не де лат но сти ко је су не спо ји ве с ње го-
вом функ ци јом.37) За штит ник гра ђа на не мо же би ти члан по ли тич-
ке стран ке (члан 55. став 2), ни ти „да ва ти из ја ве по ли тич ке при-
ро де“ (члан 10. став 2. ЗоЗГ). На род на скуп шти на раз ре ша ва или 
мо же су спен до ва ти За штит ни ка гра ђа на (чл. 12. и 13. ЗоЗГ). 

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви про ме њен је на зив ло кал них 
ом буд сма на, та ко да се уме сто тер ми на грађански бранилац ко-
ри сти на зив заштитникграђана. Дру га зна чај на но ви на је да се 
мо же уста но ви ти за јед нич ки за штит ник гра ђа на за две или ви ше 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 97. став 1–2).38) За ко но да вац је, 
на тај на чин, во дио ра чу на о по тре ба ма и мо гућ но сти ма је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, на че лу еко но мич но сти, као и о уста вом га ран-
то ва ном пра ву на ло кал ну са мо у пра ву.39)

37)  Видети: члан 9. став 1. и 3. ЗоЗГ и чл. 4–9. Закона о спречавању сукоба интереса при 
вршењу јавних функција, „Службени гласник РС“, број 44/09.

38)  „Службени гласник Републике Србије“, број 129/07.
39)  До 2005. године, према истраживању „Програма за реформу локалне самоуправе у 

Србији – USAID/SLGRP“, грађански браниоци били су установљени у десетак градо-
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За ко но да вац је од ре дио основ ну уло гу и циљ уста но вља ва ња 
ло кал них за штит ни ка гра ђа на:

– кон тро ла по што ва ња пра ва гра ђа на и
– утвр ђи ва ње по вре де учи ње не ак ти ма, рад ња ма или не чи ње-

њем ор га на упра ве и јав них слу жби, под усло вом да се ра ди 
о по вре ди про пи са и оп штих ака та је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве.40)

Ста ту том или дру гим оп штим ак том је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве уре ђу ју се дру га пи та ња од зна ча ја за де лат ност ом буд сма на 
(члан 97. став 3).41) На осно ву прак се при мет но је да „по сто ји слич-
ност и по струк ту ри као и по са др жи ни“ ака та ко ји ма се уре ђу је 
ин сти ту ци ја ло кал них ом буд сма на.42) 

За штит ник гра ђа на је не по сре дан а не, ка ко се то твр ди код 
не ких на ших те о ре ти ча ра, (у сми слу За ко на о ло кал ној са мо у пра-
ви) „по сре дан об лик за шти те ло кал не са мо у пра ве“.43) С об зи ром 
на то да је пра во на ло кал ну са мо у пра ву по диг ну то на ранг основ-
них устав них пра ва, Уста вом од 2006. го ди не је за јем че на за шти та 
пра ва на по кра јин ску и ло кал ну са мо у пра ву (члан 12, члан 176. 
став 1). У том сми слу, ло кал ни ом буд сман мо же под не ти устав ну 
жал бу ра ди за шти те пра ва на ло кал ну са мо у пра ву (члан 83. Зо УС). 
По де лу над ле жно сти из ме ђу на ци о нал ног, по кра јин ског и ло кал-
них ом буд сма на уре ђу је ре пу блич ки За кон о За штит ни ку гра ђа-
на. За штит ник гра ђа на шти ти пра во на ло кал ну са мо у пра ву ако је 

ва (Београд и Ниш) и општина (Гроцка, Раковица, Зрењанин, Бачка Топола, Сомбор, 
Крагујевац, Шабац, Власотинце и Владичин Хан). До краја 2008. године, локални ом-
будсмани уведени су и у општинама: Бечеј, Врачар, Дољевац, Панчево, Суботица. Ви-
дети: Стална конференција градова и општина, Именикпредставникалокалнихорга
навласти, Београд, 2008.

40)  Чланом 126. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 9/02), грађански браниоци су штитили индивидуална и колективна права и инте-
ресе грађана и контролисали рад управе и јавних служби. Законском нормом било је 
предвиђено да се локални омбудсмани бирају из реда угледних и политички непри-
страсних личности, као и да се статути и посебним актима уреде организација и усло-
ви рада грађанских браниоца.

41)  Упоредити: чл. 122–127 у: Р. Јосиповић (et.al.) Моделстатутаопштинаиградова, 
Стална конференција градова и општина, Београд, 2008.

42)  П. Димитријевић констатује и извесна одступања. На пример, у појединим општинама 
омбудсман се уређује одлуком о организацији управе, чиме се битно одступа од његове 
праве природе, па уместо независног органа постаје саставни део управе. Због тога, он 
предлаже хармонизацију правне регулативе и доношење посебног закона који би пред-
видео локалног омбудсмана као обавезног органа. Упоредити: П. Димитријевић, „Ло-
кални омбудсман“, Правниживот,број 10/2006, Удружење правника Србије, Београд, 
стр. 322. и 328.

43)  Видети: М. Влатковић, Б. Ђокић, КоментарЗаконаолокалнојсамоуправи,ЈП „Служ-
бени гласник“, Београд, 2009, стр. 308.  
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учи ње но по вре дом ре пу блич ких за ко на, дру гих про пи са и оп штих 
ака та, од но сно ло кал ни ом буд сман по сту па по при ту жба ма учи ње-
не про пи си ма или оп штег ак та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (члан 
35. ЗоЗГ). 

По ве ре ник за сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна-
ча ја је об лик спе ци ја ли зо ва ног ом буд сма на у обла сти за шти те пра-
ва на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. У на шој 
прав ној те о ри ји, он се од ре ђу је као об лик „спољ не не суд ске прав не 
кон тро ле упра ве“.44) По ве ре ник за сло бо дан при ступ ин фор ма ци-
ја ма од јав ног зна ча ја је, по пут За штит ни ка гра ђа на, не за ви сан и 
са мо ста лан др жав ни ор ган ко га би ра пар ла мент.45) За раз ли ку од 
За штит ни ка гра ђа на, он у по ступ ку ко ји се спро во ди по во дом за-
шти те пра ва на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја 
до но си ре ше ње или за кључ ке ко ји су оба ве зни, а њи хо во из вр ше ње 
у слу ча ју по тре бе обез бе ђу је Вла да.46) По сту пак пред По ве ре ни ком 
се спро во ди као дру го сте пе ни управ ни по сту пак, сход но За ко ну о 
управ ним спо ро ви ма, ако За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма-
ци ја ма ни је дру га чи је од ре дио. И ту на ста је не до у ми ца у по гле ду 
ту ма че ња пра ве при ро де По ве ре ни ка. 

Пре ма кла сич ном схва та њу, ом буд сман је ор ган ко ји не рас-
по ла же ефек тив ним и ре пре сив ним овла шће њи ма, па је об лик не-
прав не спољ не кон тро ле упра ве. Ом буд сман не ма пра вих прав них 
овла шће ња па не на ре ђу је, не ка жња ва, не пре су ђу је, не пред у зи ма 
ме ре. Та ко и За штит ник гра ђа на пре по ру чу је, упо зо ра ва, да је ми-
шље ње или пред ло ге, не ма кла сич на овла шће ња др жав не вла сти. 
Ка рак тер ње го ве од лу ке је та кав да не мо же да ме ња или уки да 
од лу ку управ ног ор га на. По ве ре ник до но си ре ше ње у управ ном 
по ступ ку, про тив ко јих се мо же тра жи ти суд ска за шти та, ту жбом 
у управ ном спо ру.47) Он до но си од лу ке (ре ше ња и за кључ ке) ко је 
су прав но оба ве зу ју ће за ор га не јав не упра ве, док пре по ру ке ом-
буд сма на то ни су. Са фор мал но прав ног ста но ви шта, По ве ре ник се 
раз ли ку је од ом буд сма на јер до но си од лу ке као управ ни ор ган. С 
дру ге стра не, По ве ре ник за сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од 
јав ног зна ча ја је су штин ски об лик спе ци ја ли зо ва ног ом буд сма на 
44)  З. Р. Томић, нав. дело, стр. 62.
45)  Видети: Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, „Службени 

гласник РС“, бр. 120/04 и 54/07.
46)  Чл. 23–27. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
47)  Упоредити: чл. 23. и 26. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја и чл. 213–238. Закона о општем управном поступку, „Службени лист СРЈ“, бр. 
33/97 и 27/01.
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јер је ње гов основ ни за да так као не за ви сног др жав ног ор га на уна-
пре ђи ва ње за шти те људ ских пра ва. Кључ ни ме ха ни зам ње го вог 
де ло ва ња је сна га ауто ри те та, па тек уко ли ко то ни је у мо гућ но сти, 
он при бе га ва до но ше њу управ ног ак та ко јим на ла же управ ном ор-
га ну из ве сно по сту па ње.

У скуп штин ској про це ду ри је Пред лог за ко на о За штит ни ку 
пра ва де те та ко јим би се уста но вио спе ци ја ли зо ва ни ом буд сман за 
за шти ту ли ца мла ђих од 18 го ди на жи во та,48) ка кав по сто ји у ве-
ћем бро ју европ ских др жа ва.49) Де чи ји ом буд сман би се уре дио као 
ино ко сни не за ви сан др жав ни ор ган, ко ји би би ра ла и раз ре ша ва ла 
На род на скуп шти на. Ње го ва основ на над ле жност би би ла да пра-
ти ускла ђе ност за ко на и дру гих про пи са у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји 
се од но се на за шти ту пра ва де це са од ред ба ма Уста ва, Кон вен ци је 
Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та и дру гих ме ђу на род них до ку-
ме на та ко ји уре ђу ју за шти ту пра ва и ин те ре са де це, да пра ти по-
вре де пра ва и ин те ре са де це и да се за ла же за за шти ту и про мо ци ју 
пра ва и ин те ре се де це и пре ла же ме ре за њи хо ву за шти ту, као и 
да оба ве шта ва јав ност о ста њу пра ва де це (члан 5. Пред ло га за ко-
на). У по гле ду ак тив не ле ги ти ма ци је пред ви ђе на је уста но ва actio
popularis– сва ко има пра во да се обра ти де чи јем ом буд сма ну и да 
тра жи ње го ву ин тер вен ци ју ка ко би се пра ва де це до след но по што-
ва ла и ефи ка сно за шти ти ла (члан 14. Пред ло га за ко на).

У Ср би ји су ус по ста вље ни и тзв. ин тер ни ом буд сма ни у обла-
сти здрав стве не за шти те и на уч ног ис тра жи ва ња. За штит ник па-
ци јен то вих пра ва је об лик спе ци ја ли зо ва ног, ин тер ног ом буд сма на 

48)  Текст Предлога закона, упућен 9. октобра 2008. године у скупштинску процедуру, до-
ступан је веб-сајту Народне скупштине: www.parlament.sr.gov.yu/content/cir/akta/akta_
detalji.asp?Id=693&=p. (Интернет страница посећена 20. септембра 2009)

49)  Први дечији омбудсман основан је у Норвешкој, 1981. године. Након усвајања 
Конвенције о правима детета од 20. новембра 1989. године (Резолуција бр. А744/736), 
канцеларије дечијег омбудсмана основане су у већем броју европских држава 
(Аустрији, Велсу, Данској, Исланду, Кипру, Литванији, Луксембургу, Македонији, 
Малти, Пољској, Републици Ирској, Северној Ирској, Финској, Француској, Хрватској, 
Шведској и Шкотској), па је установљена и Европска мрежа омбудсмана за децу 
(ENOC) од 1997. године. У појединим земљама, дечији омбудсман не постоји као по-
себан, већ у оквиру посебних одељења у оквиру националног омбудсмана (Грчкој, 
Грузији, Латвији, Португалу), на нивоу регионалних тела (Аустрији, Италији, Русији, 
Шпанији), националних заједница (Белгији) и локалне самоуправе (у Шпанији за град 
Мадрид, у Русији за Москву, Јекатеринбург и Петровград). У Србији је један од заме-
ника Заштитника грађана овлашћен за област заштите права детета (заштитник пра-
ва детета), а Покрајински омбудсман у Војводини је члан мреже ENOC-а. O дечијем 
омбудсману видети и: И. Крпина, „Омбудсман за заштиту права детета“, у: С. Лилић, 
Б. Ковачевић-Вучо, Д. Миленковић, Омбудсман–међународнидокументи,упоредно
право,законодавствоипракса,Комитет правника за људска права, Београд, 2002, стр. 
188–202.
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у здрав стве ном си сте му Ср би је. Ње го ва основ на уло га је за шти та 
пра ва па ци је на та ко ју оба вља у по себ ном по ступ ку на при го вор 
па ци је на та, exofficio.50) Уко ли ко утвр ди да су пра ва па ци је на та по-
вре ђе на, за штит ник па ци јен то вих пра ва има на рас по ла га њу сле-
де ће ме ре: 

– да пре по ру чи здрав стве ним рад ни ци ма да се не пра вил но сти 
от кло не;

– оба ве сти ди рек то ра здрав стве не уста но ве о по вре ди пра ва 
па ци је на та са зах те вом да ди рек тор пре ду зме ме ре за от кла-
ња ње не пра вил но сти;

– по кре не ини ци ја ти ву пред Ре пу блич ким за во дом за здрав-
стве но оси гу ра ње за за шти ту пра ва па ци је на та;

– да под не се зах тев за за шти ту пра ва па ци је на та Ми ни стар-
ству здра вља, ако у прет ход ним слу ча је ви ма ни су от кло ње-
ње не пра вил но сти.51)  

За штит ни ка па ци јен то вих пра ва би ра ју ди рек то ри здрав стве-
них уста но ва, па је спор но ко ли ко је он са мо ста лан у свом ра ду, 
што је ин тен ци ја за ко но дав ца.52) По себ ним Упут ством ми ни стра 
здра вља од 15. ок то бра 2002. го ди не, ко је је до ста вље но свим 
здрав стве ним уста но ва ма, тј. за штит ни ци ма па ци јен то вих пра ва, 
уре ђе но је да се од го вор на при го вор мо ра до ста ви ти у ро ку од пет 
да на, као и да се па ци јент ко ји је не за до во љан при го во ром мо же 
обра ти ти Ми ни стар ству здра вља. За штит ник па ци јен то вих пра ва 
ни је уре ђен као не за ви сни др жав ни ор ган или као по себ на слу жба 
Ре пу блич ког ом буд сма на, већ као струч на слу жба Ми ни стар ства 
здра вља при до мо ви ма здра вља и ве ћим здрав стве ним цен три ма. 

На уч на ве ћа Ин сти ту та за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју и Ин сти-
тут за ме ди цин ска ис тра жи ва ња име но ва ли су ин тер не ом буд сма-
не, ко ји су прак тич но и пр ви ом буд сма ни у на шој зе мљи (2001). 
Ме ди цин ски фа кул тет је то учи нио 2004. го ди не, а ом буд сма на је 
име но вао и ча со пис Ar chi ve of On co logy.53) Ови ом буд сма ни име но-
ва ни су по узо ру на ом буд сма не ко ји по сто је на стра ним уни вер зи-
те ти ма и на уч ним ин сти ту ти ма. Њи хов основ ни за да так је за шти та 
50)  Члан 39. Закона о здравственој заштити, „Службени гласник РС“, број 107/05.
51)  Видети: Објашњење, члан IX. Објашњење о поступку заштите права пацијената, „Ми-

нистарство здравља РС“, јул 2002.  
52)  Члан III Објашњењаи члан 39. став 9. Закона о здравственој заштити.
53)  Н. Стојановић, Љ. Вучковић-Декић, „Омбудсмани у науци“, SciTech, број 009, 

децембар/јануар 2005, Београд, стр. 43–44. Доступно на интернету: www.sgi.co.rs/
html/009/sadryaj.html. (интернет страница посећена 30. септембра 2009)
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пра ва на уч ни ка и рад ни ка за по сле них у овим уста но ва ма, у скла ду 
са етич ким ко дек сом („до бром на уч ном прак сом“). Ом буд сма ни у 
на уч ним ча со пи си ма шти те ауто ре од по вре да њи хо вих пра ва при-
ли ком об ја вљи ва ња на уч них ра до ва али и ети ку у пу бли ко ва њу.

3.ДВАЛИЦАОМБУДСМАНА

Са вре ме на др жа ва сво је пра во да бу де пу но прав ни члан ме ђу-
на род не за јед ни це цр пи из прет по став ке да јам чи пра ва сво јим гра-
ђа ни ма. То се чи ни, из ме ђу оста лог, и сва ко вр сним ин сти ту ци о нал-
ним ме ха ни зми ма, по пут ом буд сма на. Мно го број ни ме ђу на род ни 
до ку мен ти апо стро фи ра ју ом буд сма на као је дан од стан дар да до-
сег ну тог раз во ја у за шти ти људ ских пра ва и услов за при сту па ње 
раз ли чи тим нeдржавним асо ци ја ци ја ма.  

Иде ја чу ва ра гра ђа на и за штит ни ка за ко ни то сти је ста ри ја од 
Ју сти ци о ом буд сма на. Ме ђу тим, швед ски ом буд сман је по ста вио 
те ме ље уни вер зал не ин сти ту ци је ко ја на осо бен на чин, кон тро лом 
управ ног апа ра та шти ти гра ђа не од раз ли чи тих об ли ка бе за ко ња и 
не це лис ход ног де ло ва ња. Он је усво јен, са ма њим од сту па њи ма у 
на зи ву, ор га ни за ци ји, ста ту су и над ле жно сти ма, ши ром све та. 

За раз ли ку од Швед ске ко ја има тра ди ци ју од два ве ка, Ср би ја 
је јед на од нај мла ђих др жа ва ко ја је при хва ти ла пар ла мен тар ног 
ом буд сма на у свом прав ном си сте му. Швед ски ом буд сман је на стао 
„при род ним пу тем“, сти ца јем по ли тич ких окол но сти ко је су об ли-
ко ва ле фи зи о но ми ју јед не ори ги нал не ин сти ту ци је. Ср би ја је, пак, 
пре у зе ла мо дел ом буд сма на ко ји је уоби ча јен у упо ред ном пра ву. У 
Швед ској је ом буд сман уста но вљен нај ви шим прав ним ак том, а у 
Ср би ји по себ ним За ко ном о За штит ни ку гра ђа на. Швед ски ом буд-
сман во ди по ре кло од ин сти ту ци је Кан це ла ра прав де, док је уво ђе-
њу на ци о нал ног прет хо ди ла по ја ва ло кал них, од но сно ре ги о нал-
них За штит ни ка гра ђа на. 

Из раз Ом буд сман у Швед ској об у хва та че ти ри на ци о нал на 
ом буд сма на ко ји чи не за јед но слу жбу Ју сти ци о ом буд сма на, док 
је За штит ник гра ђа на ино ко сни ор ган ко ме у ра ду по ма жу че ти ри 
за ме ни ка од ко јих је сва ки за ду жен за од ре ђе ну област. Из бор За-
штит ни ка гра ђа на је та кав да не зах те ва кон сен зус свих пар ла мен-
тар них стра на ка, а ње гов ман дат је ду жи за го ди ну да на од швед-
ског ко ле ге. Пре ро га ти ви швед ског ом буд сма на су обим ни ји, јер 
За штит ник гра ђа на не ма овла шће ња кон тро ле пра во су ђа. У Швед-
ској по сто ји раз ви је на мре жа спе ци ја ли зо ва них и ин тер них ом буд-
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сма на, што је тен ден ци ја при хва ће на и у Ср би ји. На ме ра срп ског 
ом буд сма на је да отво ри под руч не кан це ла ри је у на ци о нал но ме-
шо ви тим сре ди на ма и да се про ши ри мре жа ло кал них ом буд сма-
на ра ди ефи ка сни је за шти те људ ских пра ва у је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве. 

Швед ски ом буд сман го ди шње при ми пет пу та ви ше при ту жби 
не го што је то слу чај са срп ским За штит ни ком гра ђа на у 2008. го-
ди ни.54) Об ја шње ње на ла зи мо у ве ћем об у хва ту над ле жно сти Ју-
сти ти ом буд сма на, па и бро ју ста нов ни ка Швед ске ко ји је за ви ше 
од два ми ли о на ве ћи не го у Ср би ји. Ипак, за јед нич ко је обе леж је 
да број при ту жби пе ри о дич но ра сте. Та кву кон ста та ци ју из во ди мо 
из чи ње ни це да је и  у Швед ској за пр вих сто го ди на ом буд сман 
до би јао у про се ку око 70 при ту жби,55) као и окол но сти да се за две 
го ди не ра да За штит ни ка гра ђа на по ве ћа ва број при ту жби. 

По ло жај Ју сти ти о ом буд сма на је по вољ ни ји, јер се он не су о-
ча ва са иза зо ви ма не до стат ка ис ку ства, не по зна ва ња ин сти ту ци је 
од стра не јав но сти, ин су фи ци јен ци је де мо крат ске по ли тич ке кул-
ту ре и јав но сти, као и не до ста ју ћим тех нич ким прет по став ка ма. 
При ме ра ра ди, За штит ник пра ва гра ђа на је и да ље на при вре ме ној 
адре си и са не до вољ ним сме штај ним ка па ци те та за сво је струч но 
осо бље.

Ом буд сман је че сто упо ре ђи ван са дру гим зна чај ним по ли тич-
ким из у ми ма (по де ла вла сти, суд ска кон тро ла устав но сти итд.). 
Иако ни је плод те о риј ско-спе ку ла тив ног при сту па, ом буд сман је 
гра дио док три ну о сво јој одр жи во сти и ви ше функ ци о нал но сти 
што је прак са по твр ди ла. У про те кла два сто ле ћа, он се до ка зао 
као де ло тво ран об лик за шти те људ ских пра ва и над зо ра над јав-
ном упра вом, али и у уло зи по моћ них ме ха ни за ма вла да ви не пра ва, 
прав не др жа ве и вла да ви не пра ва. Упр кос има нент ним функ ци о-
нал ним сла бо сти ма ин сти ту ци је ом буд сма на, не за о би ла зан је за-
кљу чак да ње го ва по ја ва чи ни по ли тич ки си стем ле ги тим ни јим, 
де мо крат ски јим и ефи ка сни јим.

54)  Шведски омбудсман прими око 5.000 притужби годишње. Видети: About the
ParliamentaryOmbudsmen–JO,http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=1447&&ObjectCla
ss=DunamX&Languag... (интернет страница посећена 26. септембра 2009)

55)  Д. Радиновић, нав. дело, стр. 78–79.



стр:151172.

- 169 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

ЛИТЕРАТУРА

Правнакњижевностиизвори:

• Anderson V. Stanley, “Scandinavian Ombudsman“ (reprinted from the American-
Scandinavian Review, Vol. 52. No. 4, December 1964, стр. 403–409), in: S. V. 
Anderson, Ombudsman Readings, Prepared for a Political Science, Seminar on 
Grievance Mechanism, Fall, 1980, стр. 20–26.

• Влатковић Милан, Ђокић Бранислав, Коментар Закона о локалној 
самоуправи, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2009.

• Давинић Марко, „Значај институције омбудсмана за правни систем“, Правни 
живот, број 10/2007, том II, Удружење правника Србије, Београд, стр. 717–
727.

• Димитријевић Предраг, „Локални омбудсман“, Правни живот, број 10/2006, 
Удружење правника Србије, Београд, стр. 317–328.

• Еклунд Клас, „Шведски парламентарни омбудсмани“, у: Зборник радова бр. 
3–4, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, 1990, стр. 7–16.

• Заштитник грађана, Заштитник грађана – Извештај 2007, /index.php/lang-sr/
izvestaji (интернет страница посећена 1. октобра 2009).

• Заштитник грађана, Заштитник грађана – Извештај 2008, /index.php/lang-sr/
izvestaji (интернет страница посећена 1. октобра 2009).

• International Ombudsman Institute, Information Booklet,  (интернет страница 
посећена 30. септембра 2009)

• Јовичић Миодраг, „Омбудсман – чувар законитости и права грађана“ 
(монографија), у: М. Јовичић, Изабрани списи – демократија и одговорност, 
књига 1, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, 
Београд, 2006.

• Јосиповић Радмила (et. al.), Модел статута општина и градова, Стална 
конференција градова и општина, Београд, 2008.

• Cominelli Luigi, “An Ombudsman for the Europeans: Gradually Moving Towards 
’Effective Dispute Resolution’ Between Citizens and Public Administrations“ in: 
Linda C. Reif (Edited), The International Ombudsman Yearbook, International 
Ombudsman Institute, Volume 6/2002, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, стр. 
143–178.

• Крпина Ивана, „Омбудсман за заштиту права детета“, у: С. Лилић, Б. 
Ковачевић-Вучо, Д. Миленковић, Омбудсман – међународни документи, 
упоредно право, законодавство и пракса, Комитет правника за људска права, 
Београд, 2002, стр. 188–202.

• Ђорђевић Јован, Политички систем – прилог науци о човеку и самоуправљању, 
измењено издање, Савремена администрација, Београд, 1988.

• Милосављевић Богољуб, Омбудсман – заштитник права грађана, Центар за 
антиратну акцију, Београд, 2001,



- 170 -

ДВАВЕКАОМБУДСМАНАШВЕДСКИ....МиодрагД.Радојевић

• Мишљење Парламентарне скупштине Савета Европе, број 239. од 24. 
септембра 2002. године, текст објављен у: „Европском форуму“, број 4/2003, 
додатак часописа Време, број 642 од 24. априла 2004. године.

• Пајванчић Маријана, „Омбудсман у уставном систему Србије – од идеје 
до реализације“ у: М. Пајванчић, Србија између устава и уставности, 
Хелсиншки одбор за људска права, Београд, 2005, стр. 174–186.

• The Parliamentary Ombudsmen – History, http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId
=12&ObjectClass=DynamX_Docyments...(интернет страница посећена 24. 
септембра 2009)

• Поповић Витомир, „Институције омбудсмана у заштити људских права“, 
Правни живот, број 12/2005, том IV, Удружење правника Србије, Београд, 
стр. 1089–1104.

• Радиновић Драган, Омбудсман и извршна власт, ЈП „Службени гласник“, 
Савет за државну управу Владе Републике Србије, Београд, 2001.

• Радојевић Миодраг, „Развој идеје и институције омбудсмана у Србији“, 
Политичка ревија, број 1/2003, Институт за политичке студије, Београд, стр. 
85–124.

• Радојевић Миодраг, „Институција омбудсмана на простору бивше 
Југославије“, Политичка ревија, број 1/2004, Институт за политичке студије, 
Београд, стр. 37–60.

• Радојевић Миодраг, „Нови Устав Србије и омбудсман“, у: Политичка ревија, 
број 4/2006, Институт за политичке студије, Београд, стр. 755–765.

• Reif C. Linda, The Ombudsman, Good Governance and the International Human 
Rights System, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004.

• Стална конференција градова и општина, Именик представника локалних 
органа власти, Београд, 2008.

• Стојановић Невенка, Вучковић-Декић Љиљана, „Омбудсмани у науци“, Sci-
Tech, број 009, децембар/јануар 2005, Београд, стр. 43–45. http://www.sgi.
co.rs/html/009/sadryaj.html.

• Томић, Р. Зоран, Опште управно право, Правни факултет Универзитета у 
Београду, ЈП „Службени гласник РС“, Београд, 2009.

Правни прописи:
• Устав Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 98/06.
• Закон о здравственој заштити, „Службени гласник РС“, број 107/05.
• Закон о Заштитнику грађана, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 

79/05 и 54/07.
• Закон о локалној самоуправи, „Службени гласник Републике Србије“, број 

9/02.
• Закон о локалној самоуправи, „Службени гласник Републике Србије“, број 

129/07.
• Закон о општем управном поступку, „Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 27/01.
• Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција, 

„Службени гласник РС“, број 44/09.



стр:151172.

- 171 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, „Службени 
гласник РС“, бр. 120/04 и 54/07.

• Закон о Уставном суду, „Службени гласник Републике Србије“, број 109/07.
• Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине, 

„Службени гласник Републике Србије“, број 6/02.
• Одлука о Покрајинском омбудсману од 2002. године, „Службени гласник АП 

Војводине, број 27/02.
• Устав Шведске од 1809. године, The Instrument of Government (Regeringsfor-

men), http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&Language=en&ObjectClass=... 
(интернет страница посећена 26. септембра 2009)

Интернет странице (линкови):
• Европска мрежа омбудсмана за децу
• (European Network of Ombudspeople for
• Children – ENOC)          – ombudsnet.org.
• Европски омбудсман (омбудсман ЕУ)
• (The European Ombudsman)        – www.euro-ombuds-

man.eu.int/
• Заштитник грађана Републике Србије                    – www.ombudsman.rs.
•  Међународни институт омбудсмана 
• (International Ombudsman Institute 
• – Alberta, Canada)                                  – www.law.ualberta.ca/

centres/ioi.
• Међународни институт омбудсмана 
• (International Ombudsman Institute 
• – European region)                                  – www.ioi-europe.org.
•  Покрајински омбудсман у Војводини                     – www.ombudsman-apv.

org.rs.
•  Шведски омбудсман (Justitioombusmen)                 – www.jo.

Miodrag D. Radojevic
TWO CENTURIES OF OMBUDSMAN  
– SWEDISH JUSTITIOMBUDSMAN 

(Institutional preconditions for development of the Protector of 
Citizens)
Summary

Using a method of comparativelegal analysis, author
of this text explained the logic of founding, activity and
theroleofombudsmaninSwedenandSerbia.Emergens
of justitiombudsman in Sweden is the result of histori
caljuncture.Itisdesignedasamodelofoneofthebasic
mechanismsforprotectionofhumanrightsfromselfwill
ofadministrativeauthority.Originalityoftheinstitutionof
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ombudsmanisinitsfunctioningbythepowerofitsauthor
ityandininstigatingefficientprotectionofhumanrights.
The causes of its popularity and general acceptance in
theworldcouldbeasimplifiedandfreelegalprocedure
makingcommunicationwith thecitizenseasierandalso
itsroleinlegitimizationanddemocratizationofpolitical
system,aswellasimprovementofqualityofpublicadmin
istration.
NationalombudsmaninSerbiahasthecharacteristicsofa
classicmodelofombudsman.Itisaformofnonlegaland
external control of administration and protection of hu
manfreedomsandrights.BesidestheRepublicOmbuds
maninSerbiantherearealsotheProvincialOmbudsman
forVojvodinaandlocalOmbudsmans.Sofarthepractice
hasshownthattheinstitutionofombudsmanhasbeenac
cepted by the citizens, gaining good reputation and au
thoritythatisnecessaryforitsefficientfunctioning.
Objectiveof this text is to research institutionalprecon
ditionsfordevelopmentofthefunctionofombudsmanin
Serbia.Qualitativelyspeaking,thesepreconditionsshould
provideforstrengtheningofombudsmanprerogativesand
creation thebackground for the ruleof lawanddemoc
racy,andinqualitativesenseitshouldexpandthenetwork
oftheProtectorsofCitizens.
KeyWords:ombudsman,protectionofhumanrights,con
trolofadministration,protectorofcitizens,Constitution,
democracy,ruleoflaw,independentjurisdiction,division
ofpower,legislativeinitiative,politicalsystem

 Овај рад је примљен ........... 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције ..... 
.......... 2009. године.
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* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ПОТЕНЦИЈАЛНИИЗВОРИФИНАНСИРАЊАЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Pо Европ ској по ве љи о ло кал ној са мо у пра ви „ло кал не вла сти 
ће, у скла ду са еко ном ском по ли ти ком зе мље, има ти пра во на 

од го ва ра ју ће соп стве не из во ре фи нан си ра ња, ко ји ма ће рас по ла-
га ти сло бод но, у окви ру сво јих овла шће ња“.1) Пра ва по ве ре на ло-
кал ним вла сти ма су пу на и ис кљу чи ва и не сме ју би ти ус кра ће на 
или огра ни че на од стра не не ке дру ге цен трал не или ре ги о нал не 
вла сти, осим у слу ча је ви ма пред ви ђе ним за ко ни ма.2)

У Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој „све оп шти не има ју за јед-
нич ку струк ту ру бу џе та: сва ка оп шти на уби ра при хо де од по ре-
за, на пла ћу је так се и до при но се, до би ја сред ства од по кра ји не и 
оства ру је дру ге при хо де по осно ву при вред не де лат но сти, уче шћа 
у ка пи та лу дру гих прав них су бје ка та, уго во ра о за ку пу итд... Из-
ве стан удео оп штин ског бу џе та се фи нан си ра и пу тем по ди за ња 
кре ди та“.3)

По Уста ву Шпа ни је, из во ри при хо да ло кал не са мо у пра ве су: 
по ре зи ко је јој у пот пу но сти или де ли мич но усту па др жа ва; до пла-
та на др жав не по ре зе и дру ге уде ле у др жав ном при хо ду; соп стве-
ни по ре зи; тран сфе ри из ме ђу те ри то ри јал ног кли рин шког фон да 
и дру га да ва ња на те рет др жав ног бу џе та; при хо ди по осно ву соп-
стве них не по крет но сти и при ват ног до хот ка; ка ма те на кре ди те.4)

У Швед ској оп шти не има ју ва жан по ло жај јер су од го вор не за 
из вр ша ва ње глав ног де ла со ци јал ног про гра ма. Њи хо ве ак тив но-
сти се фи нан си ра ју пре те жно (са око 60%) из ло кал них по ре за.5)

Ло кал не вла сти у Нор ве шкој су по ста ле из вр ши о ци про гра-
ма др жа ве со ци јал ног ста ра ња, па су њи хо ве ак тив но сти и бу џет 
знат но по ве ћа ни. Др жав на да ва ња уче ству ју са око 38% у укуп ном 
при хо ду ло кал не са мо у пра ве. Ло кал ни по ре зи су уче ство ва ли са 
око 47%, а оста так је при ба вљен так са ма и опо ре зи ва њем крај њих 
ко ри сни ка.6)

1) Европскаповељаолокалнојсамоуправи(чл. 9, т. 1.), Стра збур, 15. ок то бар 1985.
2) Исто, чл. 4., тач. 4.
3) Упореднаискуствалокалнихсамоуправа,збор ник, Маг на аген да, Бе о град, 2002., стр. 

24.
4) Ви ди: исто, стр. 74/5.
5) Исто, стр. 89.
6) Исто, стр. 113.
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Ло кал на са мо у пра ва у Ен гле ској је да нас фи нан сиј ски ви ше 
за ви сна не го не за ви сна. Тек око 41% сво јих те ку ћих рас хо да мо же 
да по кри је из соп стве них сред ста ва, а дру гу по ло ви ну из др жав них 
суб вен ци ја. Од 1990. го ди не уме сто по ре за на имо ви ну утвр ђен је 
по рез ко ји пла ћа сва ки пу но лет ни ста нов ник. Дру ги из вор ло кал-
них при хо да је јед но о бра зни по рез на по сло ва ње.7)

Оп шти не у Швај цар ској има ју „ви сок сте пен фи нан сиј ске 
ауто но ми је, ко ју чи не три ком по нен те: соп стве ни из во ри при хо да, 
обим сред ста ва ко ја по ти чу из тих из во ра и сло бо да рас по ла га ња 
соп стве ним сред стви ма“.8) Нај зна чај ни ји из вор при хо да су ло кал-
ни по ре зи на не крет ни не. Дру ги из вор при хо да су суб вен ци је или 
тран сфе ри ко ји се пре ко кан то на до де љу ју оп шти на ма.9)

Ло кал на са мо у пра ва у Фран цу ској се фи нан си ра из ло кал них 
по ре за , до та ци ја и до пун ских сред ства др жав ног бу џе та, кре ди та 
и из ме шо ви тих из во ра, а у Ита ли ји у из во ре ло кал них при хо да 
спа да ју: соп стве ни по ре зи, так се и на кна де за јав не слу жбе, уче-
шће у др жав ним и ре ги о нал ним по ре зи ма, др жав ни тран сфе ри, 
сред ства за ин ве сти ци је и др.10) 

У САД нај зна чај ни ји из вор ло кал них при хо да су по ре зи, пре 
све га на имо ви ну. Ло кал ни при хо ди опа да ју, а на ро чи то они из соп-
стве них из во ра, јер „др жа ва је сло бод на да за во ди све вр сте по ре за 
ко ји ни су уста вом за бра ње ни, а ло кал не је ди ни це са мо оне ко је им 
др жа ва одо бри“.11) 

У из во ре ло кал них при хо да у Ср би ји сре ди ном 19. ве ка (1839-
1878) спа да ле су так се од ка сап ни ца, кан та ра, ме ха на, ду ћа на, 
па на ђу ра, жи ро па ђа и сл. Уз одо бре ње вла де, оп шти не су мо гле 
за во ди ти и при ре зе. За ве ће из дат ке (зи да ње цр кве, шко ле и сл.), 
оп шти не су мо ра ле има ти одо бре ње цен трал них вла сти.12)

Устав Кра ље ви не Ср би је од 1888. го ди не про пи су је да се ни-
ка кав окру жни и сре ски по рез не мо же уста но ви ти без одо бре ња 
окру жне скуп шти не, а оп штин ски без одо бре ња збо ра, што је вре-

7) Ви ди: Ма рин ко вић, Ра ди во је, Локалнасамоуправа,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 1998., стр. 93/4. 

8) Исто, стр. 106.
9) Исто, стр. 106., 107.
10) Исто, стр. 137. и стр. 149.
11) Исто, стр. 170.
12) Исто, стр. 205.
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де ло и за за ду жи ва ње. Утвр ђу је се и да округ, срез и оп шти на мо гу 
има ти сво ју имо ви ну.13)

У Кра ље ви ни СХС (1921-1929) ре дов ни из во ри при хо да сре за 
и обла сти су: при хо ди од има ња; при хо ди од ра зних уста но ва, за-
во да, пред у зе ћа и ра до ва; са мо стал ни по ре зи и так се; при рез и др-
жав ни по рез. У ван ред не при хо де су спа да ли: при хо ди од про да тих 
има ња; зај мо ви, по моћ и др жав не до та ци је; по кло ни, за ве шта ња и 
др.14)

При хо ди оп шти на у Ју го сла ви ји (1946-1991) би ли су: до при-
но си из лич ног до хот ка, до хот ка од по љо при вре де и дру гих са мо-
стал них де лат но сти, ин те лек ту ал них и дру гих услу га; по ре зи на 
про мет про из во да и услу га, при ход од имо ви не и имо вин ских пра-
ва; ко му нал не, ад ми ни стра тив не и суд ске так се; са мо до при нос.15)

У пе ри о ду 1974-1990. ју го сло вен ске оп шти не су „има ле пу ну 
фи нан сиј ску ауто но ми ју ко ју су чи ни ле две ком по нен те: соп стве-
ни из во ри при хо да и са мо стал ност у рас по ла га њу. Не раз ви је не оп-
шти не ко је сред стви ма из соп стве них из во ра ни су мо гле по кри ти 
тро шко ве оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, по ла га ле су 
пра во на до пун ска сред ства из ре пу блич ког фон да“.16)

Од 1990. го ди не у Ср би ји су при сут не тен ден ци је су прот не 
раз вој но-де мо крат ским про це си ма раз ви је ног све та. „Оп шти не у 
Ср би ји су фи нан сиј ски за ви сне од цен трал не вла сти. Мо дел фи-
нан си ра ња је цен тра ли зо ван, не флек си би лан и ар ха и чан“.17) По што 
су оп шти не фи нан сиј ски за ви сне од цен трал не вла сти, вла да од ре-
ђу је про це нат и фик сни из нос по ре за за сва ку оп шти ну.18)

Цен тра ли стич ки на чин за до во ља ва ња дру штве них по тре ба 
ис кљу чу је ко лек тив ну дру штве ну ак ци ју. Дру штве но по ве зи ва ње 
се вр ши по вер ти ка ли пу тем хи је рар хиј ске суб ор ди на ци је ко јом се 
об у хва та ју сви дру штве ни су бјек ти. Дру штве на ак тив ност се цен-
тра ли стич ки усме ра ва пре ма ци ље ви ма ко ји се по сред нич ки утвр-
ђу ју не за ви сно од во ље гра ђа на. 

У скла ду са тим, го то во све ва жни је де лат но сти ло кал не (са-
мо)упра ве се фи нан си ра ју пре ко ре пу блич ког бу џе та. На тај на чин 

13) Исто, стр. 224.
14) Исто, стр. 255.
15) Исто, стр. 287.
16) Исто, стр. 305.
17) Упореднаискуствалокалнихсамоуправа,исто, стр. 265.
18) Исто, стр. 265/6.
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оп шти не и гра до ви „прак тич но не од лу чу ју ни о сво јим при хо ди-
ма, ни о сво јим рас хо ди ма. Та ко је Ре пу бли ка про пи са ла из ко јих 
се при хо да фи нан си ра ју оп шти не и гра до ви, та ко да они не мо гу 
да уве ду ни је дан при ход по сво јој во љи. За тим, код нај ве ћег бро-
ја при хо да све ре ле вант не од лу ке (сто пе по ре за, так са и на кна да, 
олак ши це и осло бо ђе ња) до но си Ре пу бли ка, чак и за ло кал не при-
хо де, та ко да оп шти на и град не мо гу да во де прак тич но ни ка кву 
по ли ти ку при хо да ... Је ди ни из у зе ци су ло кал не ко му нал не так се и, 
де ли мич но, на кна да за ко ри шће ње ко му нал них до ба ра ..., али је и 
ту Ре пу бли ка про пи са ла гор њу гра ни цу. Код рас хо да, Ре пу бли ка је 
про пи са ла шта се има фи нан си ра ти на ни воу оп шти на и гра до ва, 
та ко да је и ту ли кви ди ра на њи хо ва сло бо да да од лу чу ју о сво јим 
по сло ви ма. Чак ни уку пан обим при хо да и рас хо да ни је у над ле-
жно сти оп шти на, од но сно гра да, јер Ре пу бли ка сво јим би лан си-
ма јав не по тро шње од лу чу је о то ме. Та квим си сте мом оп шти не и 
гра до ви су учи ње ни за ви сним од ре пу блич ког ни воа и, прак тич но, 
све де ни на про ду же так ре пу блич ке упра ве у фи нан сиј ском и функ-
ци о нал ном сми слу“.19) 

Пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве има на рас по ла га њу из вор не и усту пље не јав не при хо де, 
тран сфер на сред ства из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и до пун ске из-
во ре при хо да. Из вор ни јав ни при хо ди на ме ње ни су за фи нан си ра-
ње из вор них функ ци ја је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, а усту пље ни 
јав ни при хо ди тре ба да по кри ју оба вља ње по ве ре них функ ци ја и 
по сло ва. 

Изворнеприходело кал не са мо у пра ве чи не: ло кал не ад ми ни-
стра тив не и ко му нал не так се, на кна де и са мо до при нос; кон це си је 
и до на ци је; јав но за ду жи ва ње и при хо ди ко је ло кал на са мо у пра ва 
оства ри при вред ним и не при вред ним ак тив но сти ма. Број не ло кал-
не ко му нал не так се у пот пу но сти при па да ју је ди ни ци ло кал не са-
мо у пра ве ко ја са мо стал но утвр ђу је њи хо ву ве ли чи ну.

Уступљени јавни приходи пред ста вља ју зна ча јан из вор при-
хо да за ло кал ну са мо у пра ву. Ре пу бли ка усту па при хо де од по ре за 
оства ре них на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и то: од 
по љо при вре де и шу мар ства , од са мо стал не де лат но сти, од не по-
крет но сти, од ига ра на сре ћу, од оси гу ра ња, од де ла по ре за на за ра-
де, од дру гих при хо да у скла ду са за ко ном.
19) Бе го вић, Бо рис, Ва цић, Зо ран, Ми ја то вић, Бо шко, Си мић, Алек сан дар, Управљањело

калном заједницом, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је, Бе о град-Сме де рев ска 
Па лан ка, 2000., стр. 86.
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Из нос трансферних средстава се рас по ре ђу је пре ма бро ју 
ста нов ни ка, бро ју де це об у хва ће не дру штве ном бри гом о де ци, 
бро ју обје ка та дру штве не бри ге о де ци, пре ма сте пе ну раз ви је но-
сти и ве ли чи не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве усту па ју се и де ло ви при хо да од јед ног бро ја на кна да 
за ко ри шће ње до ба ра од оп штег ин те ре са: за ко ри шће ње ми не рал-
них си ро ви на, за из град њу, одр жа ва ње и ко ри шће ње ло кал них пу-
те ва, за ко ри шће ње шу ма и шум ског зе мљи шта кад се да је за ис па-
шу, за про ме ну на ме не по љо при вред ног зе мљи шта.20) 

По тен ци јал ни из вор сред ста ва у ло кал ној за јед ни ци су при хо-
ди пред у зе ћа, уста но ва , за дру га и др. ко је са ло кал ном за јед ни цом 
за јед нич ки ко ри сте од ре ђе не објек те, про стор и услу ге, од но сно 
по слу ју на ње ном под руч ју. Мо гућ но сти са рад ње ло кал них за јед-
ни ца са та квим ко ри сни ци ма ни су ни из да ле ка ис ко ри шће не, а уко-
ли ко са рад ња и по сто ји њи хо ви ме ђу соб ни од но си нај че шће ни су 
ре гу ли са ни и обич но се де фи ни шу као ме ђу соб но по ма га ње и он да 
ка да је у пи та њу го ли ин те рес. За то се де ша ва да пред у зе ћа ко ри сте 
објек те ло кал не за јед ни це и он да ка да у њи хо ву из град њу и одр жа-
ва ње ни шта не ула жу. 

Уко ли ко ло кал на за јед ни ца и ор га ни за ци је на ње ном под руч ју 
од ре ђе не објек те за јед нич ки ко ри сте, за јед нич ки би мо ра ле бри-
ну ти и о њи хо вој из град њи и одр жа ва њу, и то сра змер но њи хо вом 
ко ри шће њу. Те од но се би тре ба ло уре ди ти уго во ром ко јим би се 
ис кљу чи ла мо гућ ност да би ло ко ји ко ри сник објек те од за јед нич-
ког ин те ре са ко ри сти на ра чун дру гих ко ри сни ка. Ти ме би се знат-
но по ве ћао ин те рес за за јед нич ка ула га ња у из град њу и одр жа ва ње 
та квих обје ка та. 

Зна ча јан из вор сред ста ва ло кал них за јед ни ца су при хо ди од 
услу га ко је услу жне ор га ни за ци је пру жа ју гра ђа ни ма, дру гим ор-
га ни за ци ја ма и оста лим ко ри сни ци ма на под руч ју или ван под-
руч ја ло кал не за јед ни це. Це не услу га не би тре ба ло обра зо ва ти 
на осно ву со ци јал них већ на осно ву еко ном ских кри те ри ју ма, ко је 
ће да ва о ци ма услу га, без об зи ра на њи хов вла снич ки ста тус, обез-
бе ђи ва ти не са мо по кри ва ње нео п ход них, еко ном ски оправ да них 
тро шко ва, не го и од ре ђе ну до бит ко ја ће омо гу ћи ти про ши ри ва ње 
и уна пре ђи ва ње њи хо ве де лат но сти. 

Ти ме се не ис кљу чу је со ли дар ност с од ре ђе ним со ци јал но 
угро же ним ка те го ри ја ма ста нов ни штва, ко ји ма се мо гу да ва ти од-
20) Ви ди: Влат ко вић, Ми лан, ИзазовилокалнесамоуправеуСрбији19902006,ДО „Ло кал-

на са мо у пра ва Ср би је“, Бе о град, 2006., стр. 275-278.
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ре ђе не по вла сти це, укљу чу ју ћи и бес плат не услу ге, али о то ме мо-
ра ју од лу чи ва ти они на чи ји се ра чун та ква со ли дар ност оства ру је. 
Под тим усло вом, не тре ба ис кљу чи ти ни мо гућ ност бес плат них 
услу га за све ко ри сни ке ка да је то у оп штем ин те ре су.

САМОДОПРИНОСКАОГЛАВНИИЗВОРСРЕДСТАВА
ЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ

За раз ли ку од др жав не упра ве ко ја по чи ва на фи скал ној кон-
цен тра ци ји сред ста ва, дру штве но-еко ном ску осно ву ло кал не са-
мо у пра ве чи ни са мо и ни ци ја тив но удру жи ва ње сред ста ва ко је се 
вр ши до бро вољ ним опре де љи ва њем.21) Из за јед нич ких по тре ба 
про ис ти че и за јед нич ки ин те рес за удру жи ва њем сред ста ва да би 
се оне за до во љи ле, због че га се ло кал на са мо у пра ва и по че ла раз-
ви ја ти нај пре у сре ди на ма где је др жа ва ма ло или ни је ни ма ло ула-
га ла. 

Са мо и ни ци ја тив но удру жи ва ње сред ста ва за за јед нич ке по-
тре бе нај че шће се вр ши пу тем самодоприноса ко ји се мо же из ра-
зи ти у нов цу, ро би, ра ду, пре во знич ким и дру гим услу га ма за ви сно 
од по тре ба и мо гућ но сти.22) Осно ви ца са мо до при но са од ре ђу је се 
од лу ком о за во ђе њу са мо до при но са, а ако од лу ком дру га чи је ни је 
од ре ђе но, осно ви цу са мо до при но са чи не: за ра де за по сле них, при-
хо ди од по љо при вре де и шу мар ства и при хо ди од са мо стал не де-
лат но сти на ко је се пла ћа по рез на до хо дак гра ђа на, као и вред ност 
имо ви не на ко ју се пла ћа по рез на имо ви ну.23) О за во ђе њу са мо до-
при но са од лу чу ју не по сред но об ве зни ци са мо до при но са чи је ће 
се по тре бе њи ме и под ми ри ва ти. Од лу ка се мо же до не ти ре фе рен-
ду мом или да ва њем пи сме не из ја ве и пу но ва жна је кад се за њу 
из ја сни ве ћи на об ве зни ка.24)

Са мо до при нос се, у прин ци пу, за сни ва на сло бод ном удру жи-
ва њу ра да и сред ста ва гра ђа на. Са мим тер ми ном „са мо до при нос“ 

21) „У са вре ме ним по ли тич ким си сте ми ма све се ве ћа па жња по све ћу је де цен тра ли за ци ји 
ор га на вла сти. Циљ по сто ја ња де цен тра ли зо ва них је ди ни ца вла сти, је сте де ре гу ла ци ја 
мо ћи, и при бли жа ва ње основ них функ ци ја др жа ве ста нов ни штву ко је жи ви на из ве сној 
те ри то ри ји у ко јој жи вот но, при вред но, ре сурс но и кул тур но са о бра ћа“. (Стан ко вић, 
Вла дан,ЛокалнасамоуправаиравномеранпривредниразвојСрбије, „По ли тич ка ре ви-
ја“, бр. 2/2008., Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је Бе о град, стр. 478.) ; Ви ди: Ву ко ма но вић, 
Де ја на,ПринципграђанстваупрограмимаполитичкихпартијауСр би ји, „Срп ска по-
ли тич ка ми сао“, бр. 3/2008., стр. 161. 

22) ЗаконолокалнојсамоуправиСрбије,чл. 92.
23) Исто, чл. 93.
24) Исто, чл. 68.
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из ра жа ва се прин цип до бро вољ но сти али и са мо до при нос се мо ра 
пла ти ти кад се за ње га од лу чи ве ћи на јер ће га ко ри сти ти и ма њи-
на ко ја се из ја сни ла про тив ње го вог уво ђе ња. Ти ме се ис кљу чу је 
мо гућ ност да не ко сво је ин те ре се оства ру је на ра чун дру гих, што 
би се си гур но де ша ва ло кад ко ри сни ци не би исто вре ме но би ли и 
об ве зни ци са мо до при но са. Да би се оства ри ва ла, ло кал на са мо у-
пра ва се мо ра за сни ва ти на прин ци пу чи стих ра чу на, ко јим се ис-
кљу чу је ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње не по сред них уче сни ка у за до-
во ља ва њу за јед нич ких по тре ба.25) 

Ме ђу тим, са мо до при нос се мо же за во ди ти и по прин ци пу со-
ли дар но сти та ко да ко ви ше има ви ше и да је, при че му се и нај-
си ро ма шни ји гра ђа ни мо гу и осло ба ђа ти са мо до при но са. Из вр ше-
ње оба ве зе са мо до при но са мо же се при ла го ђа ва ти мо гућ но сти ма 
об ве зни ка. Ко ни је у мо гућ но сти да са мо до при нос пла ти у нов цу, 
сво ју оба ве зу у ра ду мо же за ме ни ти екви ва лент ним нов ча ним уде-
лом. 

Раз вој ло кал не са мо у пра ве суд бо но сно за ви си од мо гућ но сти 
сло бод ног удру жи ва ња сред ста ва, ко је ни су огра ни че не са мо ма те-
ри јал ним ста њем већ и фи скал ним оп те ре ће њем гра ђа на, јер што 
др жа ва ви ше за хва та, ма ње оста је за сло бод но удру жи ва ње. Што 
су ве ћи по ре зи, то су ма ње мо гућ но сти за са мо до при нос. За то је 
сма њи ва ње фи скал них оба ве за ра ди ши ре ња про сто ра за сло бод ну 
ини ци ја ти ву ну жан услов раз во ја ло кал не са мо у пра ве. 

Кад по сто је објек тив не мо гућ но сти за са мо и ни ци ја тив но 
удру жи ва ње сред ста ва, не ма ни ка кве бо ја зни да ће оно из о ста ја ти 
јер о за јед нич ким по тре ба ма ни ко не мо же бри ну ти бо ље од оних 
о чи јим се по тре ба ма за пра во ра ди. Али да би се сло бод не ини-
ци ја ти ве ја вља ле, сло бод но удру же на сред ства мо ра ју оста ја ти на 
сло бод ном рас по ла га њу са мих удру жи ла ца. Вла сни ци удру же них 
сред ста ва мо ра ју да бу ду у мо гућ но сти не са мо да их по вра те већ и 
да о њи хо вом ко ри шће њу од лу чу ју, што је нај по у зда ни ја га ран ци ја 
да ће она би ти ра ци о нал но ко ри шће на. 

Од свих сред ста ва утро ше них на дру штве ни стан дард, сред-
ства са мо до при но са су нај ра ци о нал ни је ко ри шће на иако су че сто 
оту ђи ва на од гра ђа на.26) У мно гим, на ро чи то се о ским и при град-

25) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Локалнасамоуправауфункцијизадовољавањазаједничких
потреба, „По ли тич ка ре ви ја“, бр. 1/2007., стр. 205-220., Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град

26) Нај ви ше кроз из гра ђе не објек те елек тро ди стри бу ци је, ПТТ-а, здрав стве них ста ни ца, 
пу те ва...
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ским на се љи ма, са мо до при но сом је из гра ђен нај ве ћи део објек та 
дру штве ног стан дар да, ко ји сред стви ма бу џе та ве ро ват но не би ни 
би ли по диг ну ти. За мно ге се о ске за јед ни це са мо до при нос је пред-
ста вљао глав ни, а по не кад и је ди ни из вор уна пре ђи ва ња дру штве-
ног стан дар да С об зи ром на пре те жно ин ди ви ду ал но при вре ђи ва-
ње се о ских до ма ћин ста ва, са мо до при нос је у се о ским за јед ни ца ма 
и мо рао пред ста вља ти основ ни из вор за до во ља ва ња за јед нич ких 
по тре ба. 

Са мо до при но сом, као глав ном ма те ри јал ном осно вом ло кал не 
са мо у пра ве, тре ба да се обез бе ђу је не са мо из град ња, не го и функ-
ци о ни са ње објек та дру штве ног стан дар да, што је је дан од усло ва 
да удру же на сред ства фак тич ки оста ју у за јед нич ком рас по ла га њу 
гра ђа на и да се од њих не оту ђу ју као до са да. Уко ли ко се објек ти 
из гра ђе ни са мо до при но сом усту па ју дру гим ко ри сни ци ма ко ји у 
за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба пру жа ју од го ва ра ју ће услу ге 
мо ра се, на нај по вољ ни ји на чин, обез бе ди ти по вра ћај вред но сти 
уло же них сред ста ва ко ја ула га чи мо гу и да ље за јед нич ки ко ри сти-
ти за но ве на ме не.

Из во ри са мо до при но са тре ба да бу ду све вр сте при хо да по ра-
зним осно ва ма, не за ви сно од ме ста сти ца ња, укљу чу ју ћи и при хо-
де на ших рад ни ка на при вре ме ном ра ду у ино стран ству чи ји чла-
но ви по ро ди це жи ве у кон крет ној ло кал ној за јед ни ци. То се од но си 
и на при хо де свих при вред них су бје ка та ло ци ра них на под руч ју 
кон крет не ло кал не за јед ни це не за ви сно од вр сте вла сни штва и 
ме ста њи хо вог се ди шта. Ко ће би ти осло бо ђен од пла ћа ња са мо-
до при но са тре ба да од лу чу ју са ми гра ђа ни, али би у прин ци пу, у 
фи нан си ра њу за јед нич ких по тре ба, мо ра ли уче ство ва ти сви ко ји 
уче ству ју у ко ри шће њу од го ва ра ју ћих услу га. То је ну жан услов да 
прин цип со ли дар но сти не до ђе у ко ли зи ју са прин ци пом еко ном-
ске ра ци о нал но сти. 

Ини ци ја ти ве за уво ђе ње са мо до при но са че сто на ста ју спон та-
но као ре зул тат сло бод ног опре де љи ва ња гра ђа на. Што је ак тив-
ност на са мо у прав ном за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба ви ше 
раз ви ја на, ини ци ја ти ве су све че шће по кре та не на збо ро ви ма гра-
ђа на или ма сов ним ску по ви ма. 

Од лу чи ва ње о са мо до при но су мо ра, већ по за кон ским про-
пи си ма, има ти де мо крат ски ка рак тер, јер се не мо же за во ди ти без 
опре де ље ња ве ћи не гра ђа на. У прак си се об ли ци овог од лу чи ва ња 
раз ли чи ти, али се, у осно ви, сви сво де на не по сред но из ја шња ва ње 
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гра ђа на.27) Ре фе рен дум и пи сме на из ја ва као нај о бу хват ни ји об ли-
ци из ја шња ва ња исто вре ме но су и нај фре квент ни ји. Из ја шња ва ње 
пре ко збо ро ва је, због те шко ће да се оку пи ве ћи на гра ђа на, до са да 
знат но ре ђе прак ти ко ва но. По ред ових, за ко ном пред ви ђе них об-
ли ка, у прак си су се ја вља ли и не ки дру ги об ли ци из ја шња ва ња 
гра ђа на о са мо до при но су, као што су дру штве ни уго вор, ан ке та и 
до бро вољ ни при ло зи.

Без об зи ра на об лик де фи ни тив ног из ја шња ва ња, у прак си се 
све ви ше раз ви ја и пре ли ми нар но до го ва ра ње гра ђа на о са мо до-
при но су. До го во ри о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма или дру гих об ли ка 
не по сред ног из ја шња ва ња, све че шће се по сти жу на ма сов ним ску-
по ви ма гра ђа на. То омо гу ћа ва да се јав но ис по ље раз ли чи ти ин те-
ре си и де мо крат ским пу тем утвр де усло ви њи хо вог оства ри ва ња.

Са мо до при нос под ра зу ме ва не по сред но де мо крат ско од лу чи-
ва ње о удру жи ва њу сред ста ва за ин те ре со ва них гра ђа на. Дру га чи ји 
на чин од лу чи ва ња и ни је нео п хо дан јер се ра ди о ин те ре си ма и 
по тре ба ма са мих гра ђа на, па и оних ко ји се из не ких раз ло га из ја-
шња ва ју про тив са мо до при но са. 

До бро вољ не од лу ке се , по пра ви лу, до бро вољ но и спро во де. 
Са мо до при но си се уред ни је пла ћа ју не го по ре зи, па су и при нуд не 
на пла те ре ђе. Уме сто спо ља шње при ну де де лу је уну тар ња „при-
ну да“ да се од ре ђе на по тре ба што пре за до во љи, па се вр ши и уза-
јам ни ути цај да се пра во вре ме но из вр ша ва ју за јед нич ке оба ве зе, о 
ко је се оглу шу ју са мо без об зир ни и не са ве сни.

То озна ча ва ви ши сте пен со ци ја ли за ци је у од но су на тра ди ци-
о нал ну са мо у пра ву. Са вре ме не по тре бе су ра зно вр сни је и про ду-
хо вље ни је, па је и ви ши ни во њи хо вог за до во ља ва ња, и то не са мо 
ду хов них не го и фи зи о ло шких по тре ба; о њи хо вом за до во ља ва њу 
се сви ста ра ју и сви од лу чу ју: и ста ри и мла ди, и му шкар ци и же не 
због че га је дру штве но ко му ни ци ра ње ме ђу гра ђа ни ма ши ре, ра-
зно вр сни је и са др жај ни је. 

У са мо у прав ном за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба ни ко ни-
је па сив ни из вр ши лац. Сва ко је по зван да по кре ће ини ци ја ти ве, 

27) „На ску по ви ма се оку пља ју сви гра ђа ни од го ва ра ју ће ло кал не за јед ни це и сло бод но 
рас пра вља ју и до но се од лу ке о свим пи та њи ма од ин те ре са за ло кал ну за јед ни цу (све 
гра ђа не). Ова кав об лик функ ци о ни са ња не по сред не ло кал не са мо у пра ве по ја вио се 
нај ра ни је у Швај цар ској, за др жао се у ве ћи ни кан то на (и оп шти на)све до да нас и пред-
ста вља пре о вла ђу ју ћи об лик ло кал не са мо у пра ве. (Су бо тић, Дра ган, Моделиорганизо
вањаиуправљањаулокалнојзаједници,„По ли тич ка ре ви ја“, бр. 2/2008., Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је Бе о град, стр. 455.) 
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рас пра вља о по кре ну тим пи та њи ма и пред ло зи ма, до го ва ра се и 
ан га жу је у оства ри ва њу по стиг ну тих до го во ра. Пре од лу чи ва ња 
пред ло зи од лу ка иду на јав ну рас пра ву, у ко јој се мо гу оспо ра ва-
ти и за ме њи ва ти ал тер на тив ним пред ло зи ма. При то ме уче сни ци 
за јед нич ке ак ци је сту па ју у ме ђу соб ни ди ја лог, опо ни ра ју јед ни 
дру ги ма, за јед нич ки про на ла зе нај бо ља ре ше ња и са гла ша ва ју се 
о њи хо вој при хва тљи во сти.28)

Кроз са мо у прав но за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба ус по-
ста вља ју се ме ђу гра ђа ни ма ди рект ни од но си без ичи јег по сре-
до ва ња и над ре ђи ва ња, вр ши се хо ри зон тал но по ве зи ва ње и ти ме 
пре ва зи ла зе тра ди ци о нал ни од но си дру штве не хи је рар хи је и суб-
ор ди на ци је. За за јед нич ку ствар и о за јед нич ким по тре ба ма од лу-
чу ју сви гра ђа ни рав но прав но и ме ђу њи ма не ма ни ка кве дру штве-
не суб ор ди на ци је.

Али то је та ко са мо кад гра ђа ни са ми рас по ла жу сред стви ма 
за за јед нич ке по тре бе; њи хо ва еко ном ска са мо стал ност ну жан је 
услов њи хо ве по ли тич ке и са мо у прав не са мо стал но сти. Ме ђу тим, 
удру же на сред ства пу тем са мо до при но са нај че шће се оту ђу ју од 
гра ђа на усту па њем јав ним пред у зе ћи ма, на ко ја ко ри сни ци њи хо-
вих услу га, укљу чу ју ћи и да ро дав це са мо до при но са, не ма ју ни-
ка квог ути ца ја. Сав са мо до при нос за елек три фи ка ци ју од ла зио је 
елек тро при вре ди, а за ко му нал ну ин фра струк ту ру град ским ко му-
нал ним ор га ни за ци ја ма иако су рет ка ко му нал на пред у зе ћа ло кал-
них за јед ни ца над ко ји ма су гра ђа ни има ли кон тро лу, мно го бо ље 
ра ди ла.29)

Истин ске ло кал не са мо у пра ве има са мо уко ли ко има сред ста ва 
за сло бод но удру жи ва ње, а уко ли ко се она фи скал ним за хва та њем 
ума њу ју, и са мо у пра ва се су жа ва. Због фи скал ног фи нан си ра ња, 
ствар не са мо у пра ве не ма већ на ни воу оп шти не, или је има са мо 
то ли ко ко ли ко се оп штин ски про бле ми ре ша ва ју пу тем са мо до-
при но са. Уко ли ко се гра ђа ни ма сред ства кроз фи скал не да жби не 
оту ђу ју, оту ђу је им се и дру штве на са мо стал ност, а са ти ме и мо-
гућ ност дру штве ног ути ца ја на би ло ком ни воу.

28) „У са вре ме ним де мо кра ти ја ма на ро чи то је увре же но осе ћа ње да „здра вље и сре ћа на-
ро да ве о ма за ви се од ква ли те та ње го ве ло кал не са мо у пра ве““. (Re i now, R., In tro duc tion
toGovernment,Knopf, New York, 1964., p. 531., на вод Стан ко вић, Вла дан, Локалнаса
моуправаиравномеранпривредниразвојСрбије,„По ли тич ка ре ви ја“, бр. 2/2008., стр. 
478.)

29) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Локална самоуправа уфункцији развојамаргиналних под
ручја,„По ли тич ка ре ви ја“, бр. 1/2008., Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 
149-160.
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Резиме
Централистички начин финансирања локалне само
управеискључујеколективнудруштвенуакцију.Дру
штвеноповезивањесевршиповертикалипутемхи
јерархијске субординације којом се обухватају сви
друштвени субјекти. Друштвена активност се цен
тралистички усмерава према циљевима који се по
среднички утврђују независно од воље грађана. За
разлику од државне управе која почива на фискал
ној концентрацији средстава, друштвеноекономску
основу локалне самоуправе чини самоиницијативно
удруживање средстава које се врши добровољним
опредељивањем. Из заједничких потреба проистиче
и заједнички интерес за удруживањем средстава да
бисеонезадовољиле,збогчегаселокалнасамоуправа
ипочеларазвијатинајпреусрединамагдеједржава
малоилинијенималоулагала.Истинскелокалнесамо
управеимасамоуколикоимасредстава за слободно
удруживање,ауколикосеонафискалнимзахватањем
умањују,исамоуправасесужава.Збогфискалногфи
нансирања,стварнесамоуправенемавећнанивоуоп
штине,илијеимасамотоликоколикосеопштински
проблемирешавајупутемсамодоприноса.Уколикосе
грађанимасредствакрозфискалнедажбинеотуђују,
отуђујеимсеидруштвенасамосталност,асатиме
имогућностдруштвеногутицајанабилокомнивоу.
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DraganZ.Markovic
MODELSANDWAYSOFFINANCING

LOCALSELF-GOVERNMENTS
Summary

Basicobjectiveofthistextistopreciselydefineadiffer
ence between the state administration and the way and
modelofitsfinancingononeside,andlocalselfgovern
mentanditswayandmodeloffinancingonanotherside.
Onemoreobjectiveofthetextisalsotounderlinethesig
nificanceofvoluntarytaxasthemainsourceoffinancing
forone local selfgovernment. In contrastwith the state
government that isfinanced fromfiscal concentrationof
the sources, a socioeconomic foundation of one local
selfgovernmentisbasedonselfinitiativemergingofthe
sourcesbythewayofvoluntarydetermination.Fromthese
commonneedsthenemergesalsothecommoninterestfor
mergingofthesourcesforpurposeofsatisfyingtheabove
mentionedneedsandconsequentlylocalselfgovernments
originatedfromthecommunitieswithinsignificantorzero
investmentofthestate.
Inthisanalysisauthorusedappropriatescientificlitera
tureregardingpracticalexperiencesinfinancingofthelo
calselfgovernments,aswellasatheorybasedscientific
method.
KeyWords:democratization,decentralization,localself
government
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ЗАМИШЉЕНОСТИ(ИЛИ)
ИЗМИШЉЕНОСТНАЦИЈЕ**
–оАндерсоновомодређењунације-

Сажетак
ОвајрадсебавиАндерсоновимодређењемнацијекао
„замишљене“заједнице.Проблематизујесеодноспој
мовазамишљањаиизмишљањаиуказујенатеоријску
ипрактичнуплодностприказаногодређењаалииупу
ћујенамогућеприговореоваквојконцепцији„нације“.
Андерсоновадефиницијанесамодапредстављаот
клонодмарксистичкеперцепције овогфеномена (па
самимтимистановиштаовогаутора), већнедаје
правонинационалистичкомглорификовањунациона
лизма.Упитању јепресвегаметодолошкиконцепт
којинамможебитиодпомоћиуанализитекућихдру
штвених дешавања и допринети нашем разумевању
комплексностисамогпроблема,његовихдобрихило
шихстрана.Овакавприступпроблематицинациона
лизманарочитоможебитикористануразматрању
процеса кроз које пролазе источно европске земље у
транзицији.
Кључнеречи:нација,замишљање,измишљање,верна
кулари,правезаједнице

Rаз ми шља ња о фе но ме ну „на ци је“ и „на ци о на ли зма“ кре ћу се 
од отво ре ног од ба ци ва ња и са мог пој ма „на ци је“ до бе зу пит-

ног при хва та ња све га оно га што из ње га про из ла зи. Да нас, не са-

* Истраживач сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



- 188 -

ЗАМИШЉЕНОСТИ(ИЛИ)ИЗМИШЉЕНОСТНАЦИЈЕАлександарНоваковић

мо у по ли тич кој ствар но сти већ и у по ли тич кој те о ри ји по де ла на 
оне ко ји по ку ша ва ју да на ци ју ви де као не што чвр сто уте ме ље но, 
го то во он то ло шки струк ту и ра но  и оне ко ји на све на чи не на сто-
је да ука жу на сву ефе мер ност овог фе но ме на ука зу ју ћи на фак те 
ње го ве ге не зе, као исто риј ског кон стурк та а не са мо ни клог и „при-
род ног“ про це са, оне мо гу ћа ва објек тив но и плод но раз ми шља ње о 
овом, на да све сло же ном и ва жном дру штве ном фе но ме ну. По ја вом 
књи ге Бе не дик та Ан дер со на Нацијазамишљеназаједница на пра-
вљен је не са мо те о риј ски про бој и по мак у од но су на ја ло ву по-
де лу на при ста ли це „за“ и „про тив“ већ и ус по ста вљен мо да ли тет 
раз ми шља ња о фе но ме ну на ци је на на чин ко ји омо гу ћа ва да се и 
у прак тич ном по гле ду, у сми слу те ку ћих по ли тич ких кон тро вер зи, 
на ро чи то дру шта ва у тран зи ци ји, ука же на мо гу ће по зи тив не и не-
га тив не им пли ка ци је од ре ђе них схва та ња, или ка ко би Ан де ре сон 
ре као, „за ми шља ња“ на ци ја.  

ЗАМИШЉЕНОСТИИЗМИШЉЕНОСТНАЦИЈЕ

У раз ми шља њу о овом про бле му по ћи ћу од од ре ђе ња на ци-
је и на ци о на ли зма ко је је увео Бе не дикт Ан дер сон у сво јој књи зи 
Нација:замишљеназаједница.1) У раз ма тра њу про бле ма на ци о на-
ли зма Ан дер сон по ла зи од тро стру ке па ра док сал но сти овог пој ма. 
Иако модерног по ре кла он се до жи вља ва као исконски, давнашњи, 
те објек тив на на уч на ана ли за не мо же да стек не пра во свог ши-
рег ва же ња.2) За ве ћи ну љу ди овај по јам пред ста вља не што што 
је на ста ло у дав ној про шло сти. Моћ „би ва ња на ци јом“3) је то ли ко 
ве ли ка да ни ка ква на уч на исти на (у По пе ро вом сми слу) не мо же да 
уз др ма ва же ње овог пој ма. Друга па ра док сал ност овог пој ма се са-
сто ји у то ме што је он фор мал но уни вер за лан у сми слу со цио-кул-
тур ног кон цеп та а да је исто вре ме но из ра зи то пар ти ку ла ран. Та ко 
по сто ји је дан основ ни кон цепт ге не ри са ња иден ти те та ко ји се од-
ре ђу је пре ко ре чи „на ци ја“ а да исто вре ме но по сто ји ве ли ки број 
по је ди нач них на ци ја ко је се у ве ћој или ма њој ме ри раз ли ку ју (ова 
па ра док сал ност би се мо гла из ра зи ти у хе ге лов ским раз ма тра њи-
ма ди ја лек тич ког про бле ма оп штег-по себ ног). И нај зад, трећа па-
1)  Бе не дикт Ан дер сон, Нацијазамишљеназаједница, Пла то, Бе о град 1998. год.
2)  Овим се не за го ва ра ни ка кав сциентизам већ се упу ћу је на чи ње ни цу ко ја је до ку мен-

то ва на кроз мно штво исто риј ских слу ча је ва и о че му је пи сао још Ер нест Ре нан у свом 
зна ме ни том есе ју „Шта је на род?“. Ви де ти: Ер нест Ре нан, „Шта је на род?“, Све ти Са ва, 
Бе о град, 1883.

3)  „Би ва ње на ци јом“ (nationness) је још је дан Ан дер со нов по јам. Нав. де ло 16. стр. 
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ра док сал ност про из и ла зи из ве ли ке по ли тич ке мо ћи ко ју по се ду је 
овај фе но мен а са дру ге стра не ње го ве сла бе ин те лек ту ал не за ле-
ђи не. На ци о на ли зам ни је ус пео да ство ри ве ли ке ми сли о це ко ји би 
да ли ње го во те о риј ско оправ да ње. 

На ове па ра док се по ку ша ва да по ну ди од го во ре Ан дер се но ва 
де фи ни ци ја на ци је. По ње го вом ми шље њу на ци ја се од ре ђу је као 
„за ми шље на по ли тич ка за јед ни ца, и то за ми шље на као исто вре ме-
но ин хе рент но огра ни че на и су ве ре на“4). Она је огра ни че на због 
то га што и нај ве ће на ци је има ју огра ни чен број сво јих при пад ни-
ка, од но сно ка ко то Ан дер сон ка же „ни јед на на ци ја не за ми шља 
да се по кла па са људ ским ро дом“.5) Оне су, са дру ге стра не, су ве-
ре не јер је исто риј ски су ве ре ни тет пре шао са кра ље ва и ди на сти ја 
као по сред ни ка из ме ђу „не ба и зе мље“ на су ве ре ни тет при пад ни-
ка јед не на ци је. Ипак, свој ство на ци је по ко ме се она раз у ме као 
не што замишљенопред ста вља око сни цу Ан дер со но вог од ре ђе ња 
ко јим се по сти жу две ства ри. Пр во, из бе га ва се есен ци ја ли стич ко 
и он то ло шко ква ли фи ко ва ње „су шти не“ на ци је. На ци је не по се ду-
ју сво ју су шти ну по при ро ди (ан ти е сен ци ја ли зам од ре ђе ња) ни ти 
по сто је по при ро ди (ан ти он то ло шки сег мент од ре ђе ња) већ на ста-
ју по мо ћу „за ми шља ња“. Дру го, ова квим од ре ђе њем по сти же се 
про дук тив ност у ме то до ло шком сми слу јер се из бе га ва свр ста ва ње 
„за“ и „про тив“ на ци о на ли зма чи ме се по сти же ком плек сни је раз-
у ме ва ње ста ту са, вред но сти и уло ге на ци о на ли зма у са вре ме ним 
по ли тич ким кон тек сти ма. Уко ли ко се ана ли за кре ће ме то дом ко ја 
под ра зу ме ва од ба ци ва ње на ци о на ли зма (под овим или оним раз-
ло гом) или пак, обрат но, ме то дом ње го вог ве ли ча ња и ис ти ца ња, 
он да се не мо гу по ну ди ти об ја шње ња слу ча је ва зе ма ља у ко ји ма је 
на ци о на ли зам играо ва жну уло гу у при хва та њу и из град њи вред-
но сти ли бе рал не де мо кра ти је као и та мо где је пред ста вљао пре-
пре ку. Фе но мен на ци ја и на ци о на ли зма ће би ти ту ма чен под јед на ко 
са стра сти ма су прот них сме ро ва. Сто га Ан дер со но ва де фи ни ци ја 
пред ста вља те о риј ски уте ме ље но и прак тич но пот кре пље но гле да-
ње на фе но мен на ци о на ли зма. Но, да ви ди мо шта за пра во Ан дер-
сон под ра зу ме ва под „за ми шље ном за јед ни цом“. За што он ко ри сти 
упра во овај тер мин? Овај из раз му омо гу ћа ва да на пра ви од ре ђе ну 
ди фе рен ци ју из ме ђу раз ли чи тих по ја ва са дво стру ким сми слом. С 
јед не стра не он же ли да ис так не од ре ђе но свој ство ко је је ка рак те-
ри стич но за по јам на ци је и на ци о на ли зма а са дру ге стра не да од-
4)  Исто, 17. стр.
5)  Исто, 18. стр.
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ре ди пра ви оп сег про из вод ње и при ме не овог свој ства. По што ће о 
оном пр вом би ти ре чи ка сни је ва жно је ре ћи не што о овом дру гом. 

За раз ли ку од „за ми шље них“ за јед ни ца за свр ху ана ли зе се мо-
же ко ри сти ти од њих раз ли чит по јам „пра вих“6) за јед ни ца. Та ква 
за јед ни ца се мо же за сни ва ти по Ан дер со ну, са мо на лич ном по зна-
ва њу љу ди ко ји фор ми ра ју ту, „пра ву“ за јед ни цу. У том сми слу не-
чи ја по ро ди ца пред ста вља „пра ву“ за јед ни цу, та ко ђе се у њу мо гу 
укљу чи ти при ја те љи или ком ши је, по зна ни ци ко је та осо ба ви ђа. У 
та квој за јед ни ци по сто ји ли чан и ре а лан кон такт из ме ђу при пад ни-
ка за јед ни це; осо ба у окви ру за јед ни це по зна је све те љу де и он/а 
и они/е за јед но чи не је дан од ре ђе ни хо ри зонт за јед ни штва-сми сла. 
Дру гим ре чи ма ис ка за но, тај хо ри зонт се ус по ста вља на ре ал ном  
ни воу. 

Ан дер сон не ко ри сти из раз „пра ве“ за јед ни це ни ти о оно ме 
што би пред ста вља ло кон трар ни по јам пој му за ми шље не за јед ни це 
го во ри у сво јој књи зи.7) Ње го во при мар но ин те ре со ва ње је ве за но 
за пи та ње на ци о на ли зма. Ме ђу тим, по сто ји јед на мо гућ ност – ко ја 
би се мо гла ис ко ри сти ти за кри ти ку ова кве кон цеп ци је на ци је – ре-
ла ти ви зо ва ње зна че ња ове де фи ни ци је пре ко рас пли ња ва ња ње ног 
сми сла. Мо гло би се ре ћи да је по јам „за ми шља ња“ ису ви ше рас те-
гљив по јам и да је ње го ва при ме на го то во уни вер зал на и ап со лут-
на. На и ме, чак и сва ки лич ни кон такт, упо зна ва ње и по знан ство, 
под ра зу ме ва рад има ги на ци је те је у из ве сном сми слу увек зами
шљен. Ода тле би сле ди ло да би се го вор о на ци ји као замишљеној 
за јед ни ци мо гао од но си ти и на „пра ве“ за јед ни це те би и „пра ве“ 
за јед ни це за пра во би ле „за ми шље не“! Овај ар гу мент, иако по се-
ду је од ре ђе ну сна гу у то ме што му се не мо же оспо ри ти ва же ње 
чи ње ни це да је има ги на ци ја све при сут на у са знај ном про це су, па-
ти од зам ке со лип си зма. На и ме, иако је у кон крет ним си ту а ци ја ма 
ме ђу соб ног упо зна ва ња љу ди укљу че но и за ми шља ње при ли ком 
кре и ра ња мо гу ћег за јед ни штва, не мо же се за не ма ри ти оно што је 
при мар но у овом про це су – личниконтакт. Тај кон такт је фи зич-
ки у ши ро ком сми слу, ру ку је мо се, ви ди мо се, раз го ва ра мо. Тек 
на тај на чин почиње да се ус по ста вља и кре и ра не ка вр ста за јед-

6)  Овај тер мин ов де има са мо упо тре бу у сми слу по мо ћи при ана ли зи фе но ме на „за ми-
шље не“ за јед ни ца. Јер као што ће мо ви де ти ка сни је и замишљене за јед ни це су пра ве 
али у јед ном по себ ном сми слу.

7)  По јам „за ми шље не“ за јед ни це тре ба да омо гу ћи те о риј ско раз у ме ва ње фе но ме на на-
ци је и на ци о на ли зма а не да по ну ди те о риј ску алат ку за ја сно оме ђа ва ње јед не од не ке 
дру ге за јед ни це. Зах тев за та квим од ре ђе њем јед ног фе но ме на је мо жда свој ствен ма те-
ма ти ци али не и дру штве ној на у ци.
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ни штва ко ја ка сни је мо же да пре ђе у чвр шћу фор му за јед ни штва, 
јед не гру пе на при мер или по ро ди це, ком ши лу ка итд. За раз ли ку 
од то га на ци ја се примарно и првобитнофор ми ра на имагинарном 
пла ну. Ни ка да се не сту па у не по сре дан кон такт са На ци јом, она се 
упо зна је посредно. Да кле, визија на ци је се ства ра пр вен стве но на 
има ги нар ном по љу.8)

Ме ђу тим, то што на ци ја пред ста вља замишљену за јед ни цу по 
Ан дер со ну не им пли ци ра да је она измишљеназа јед ни ца. Мо гу ће 
не ра зу ме ва ња пој ма за ми шља ња ко је да је ова де фи ни ци ја по ти че 
од оне вр сте раз ми шља ња и ар гу мен ти са ња ко је упра во сам Ан-
дер сон же ли да пре и спи та, пра ве ћи от клон спрам јед ног до ми нант-
ног раз ми шља ња у окви ру марк си стич ке шко ле ми шље ња. Иако и 
сам до ла зи из кру га те о ре ти ча ра ове ори јен та ци је, Ан дер со но во 
раз у ме ва ње фе но ме на на ци о на ли зма се не ис цр пљу је у по зна том 
марк си стич ком ани мо зи те ту и стра те ги ји не ги ра ња људ ске по-
тре бе за овом вр стом при пад ни штва и иден ти те та (ука зи ва њем на 
ефе мер ност и исто рич ност на ци о на ли зма али и са мих на ци ја). По 
том схва та њу на ци о на ли зам зна чи са мо при вре ме ну ета пу у раз во-
ју чо ве чан ства а про дукт је па то ло ги је „бур жу а ских дру штве них 
од но са“ (Маркс, Ен гелс). У том сми слу на ци о на ли зам пред ста вља 
па то ло шку по ја ву ко ја тре ба да до жи ви сво је „пре вред но ва ње“ или 
„пре ва зи ла же ње“ (aufhebung). И за и ста, уко ли ко би смо при хва ти-
ли ту ма че ње пој ма за ми шља ња у сми слу из ми шља ња он да се ни 
ово Ан дер со но во од ре ђе ње не би раз ли ко ва ло од већ по сто је ћих 
од ре ђе ња по ме ну те ори јен та ци је. Из ми шље на за јед ни ца је мо гу ћа 
као плод фик ци је. Та ко се мо же из ми сли ти за јед ни ца X са ста нов-
ни ци ма пла не те X. Та кву вр сту и рад има ги на ци је не тре ба ме ша ти 
са Ан дер со но вим пој мом за ми шља ња ко ји тре ба да об ја сни ре ал не 
и сло же не дру штве не про це се ко ји ге не ри шу сми сао „би ва ња на-
ци јом“. Сто га нацијеинационализмипредстављајуреалнефено
менечијасепроизводњавршинаимагинарномплану. 

Но ни та кво сме шта ње про бле ма на ци о на ли зма и на ци је у 
оквир па то ло шког ни је не ра зу мљи во и (прак тич но) нео прав да но 
ка да се има ју у ви ду све ка та стро фе до ко јих је до ве ла иде о ло ги ја 
„кр ви и тла“. Сто га и Ан дер со нов от клон спрам ова квог раз у ме ва-
ња на ци о на ли зма ни је иде о ло шке већ кри тич ке при ро де ко ја укљу-
чу је раз ми шља ње о јед ном те о риј ски плод ном од ре ђе њу. Ме ђу тим, 
8)  На при мер пу тем по ро дич ног ути ца ја и си сте ма зва нич ног обра зо ва ња где се де ца упо-

зна ју са на ци о нал ном  сим бо ли ком, исто ри јом, кул ту ром и тра ди ци јом. У том сми слу 
еду ка ци ја ну жно укљу чу је и при хва та ње на ци о нал не ми то ло ги је као и ге не рал ног раз у-
ме ва ња то га шта кон крет ну на ци ју чи ни спе ци фич ном. 
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да би овај по јам на ци о на ли зма и на ци је до био не ка кав по зи ти ван 
сми сао по треб но је од ре ди ти на чин на стан ка овог фе но ме на про-
бле ма ти зу ју ћи, по Ан дер со но вом ми шље њу, ње го ве кул тур не ко-
ре не. На тај на чин се кроз об ја шње ње ре фе рен ци јал ног окви ра 
дру штва пре и уочи по ја ве на ци ја, же ли об ја сни ти ко рен на стан ка 
мо дер ног на ци о на. Тај ре фе рен ци јал ни оквир је пред ста вљао вла-
да ју ћи хо ри зонт сми сла уоп ште. Ње га су ис пу ња ва ла два кул тур на 
си сте ма: версказаједница и династичкокраљевство.9) 

У вре ме до ми нант но сти кул тур ног си сте ма вер ске за јед ни це 
раз ли ке из ме ђу за јед ни ца су се ус по ста вља ле на осно ву кон фе си о-
нал не при пад но сти. За раз ли ку од мо дер не фор ме за јед ни це у ко јој 
дру штве на по де ла иде по ли ни ји при пад но сти овом или оном на-
ци о ну, пред мо дер не за јед ни це се раз ли ку ју у од но су на при пад-
ност јед ној или дру гој ре ли гиј ској за јед ни ци. Би ти хришћанин или 
муслиман, а не би ти Ен глез или Не мац, би ла је осно ва иден ти фи ка-
ци је и са мо и ден ти те та. Ову чи ње ни цу че сто за не ма ру ју да на шњи 
на ци о на ли сти. Вер ска за јед ни ца се ус по ста вља ла по мо ћу си сте ма 
зна ко ва, иди о гра ма ко ји су би ли по зна ти ње ним чла но ви ма. Иако 
ни су го во ри ли истим је зи ци ма њи хо во спо ра зу ме ва ње је a prio
riби ло мо гу ће на осно ву ових иде о гра ма. Сли ка Хри ста, сим бол 
ви на или ус кр шње ја је пред ста вља ли су ин те гра ци о не и иден ти-
фи ка ци о не фак то ре ко ји су пре ва зи ла зи ли ути цај раз ли ка ве за них 
за мно штво вер на ку ла ра. Ме ђу тим, оп шти ме ди јум овог раз у ме-
ва ња пред ста вљао је за сва ку за јед ни цу језик. У слу ча ју хри шћан-
ства ла тин ски, у ислам ској за јед ни ци арап ски итд. По Ан дер со ну 
„иде о гра ми ки не ског, ла тин ског и арап ског би ли су ема на ци је ре-
ал но сти, а не са мо про из вољ но и умет но ство рен си стем за ње зи но 
пред ста вља ње“.10) Ре ал ност се ус по ста вља ла на осно ву тих иде о-
гра ма и они су пред ста вља ли ма те ри ју за ми шља ња ко је је про из во-
ди ло за јед ни штво. Ме ђу тим, оно што у ве ли кој ме ри ди фе рен ци ра 
ову вр сту за јед ни це од ње не мо дер не фор ме (ко ја се про фи ли ше 
кроз на ци ју) пред ста вља „на гон за обра ћа њем“ свој ствен ре ли ги ја-
ма. Упра во због то га што се „би ти чо ве ком“ ни је по и ма ло у сми слу 
на ци о нал но сти11) обра ћа ње је би ло по жељ но и мо гу ће на ши ро кој 
осно ви.
9)  Исто, 28. стр.
10) Исто, 24. стр.
11) Ин те ре сант но је ви де ти шта за по и ма ње јед ног про сеч ног на ци о на ли сте пред ста вља 

став љу ди ко ји не др же до на ци о нал не са мо и ден ти фи ка ци је. Пре ма њи ма су на ци о-
на ли сти у не ким слу ча је ви ма чак ма ње тр пе љи ви – на зи ва ју ћи их „ти кве без ко ре на“, 
не го пре ма на ци о на ли сти ма дру гих на ци ја. (Ер нест Гел нер сма тра да за на ци о на ли сте 
„ко ре ни пред ста вља ју сим бо ле аутен тич ног ху ма ни те та“. Ви де ти у NotionsofNatio
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Дру ги кул тур ни си стем пред ста вља ди на стич ко кра љев ство. 
Ус по ста вље ни сми сао овог кул тур ног си сте ма је од ка сног сред-
њег ве ка стал но сла био.12) Осла ња ју ћи се на Ојер ба ха (Erich Auer-
bach) Ан дер сон раз ло ге овог сла бље ња ви ди у ис тра жи ва њу не е-
вроп ског све та ко је је про ши ри ло ви ди ке и у „уна за ђи ва њу са мог 
све тог је зи ка“.13) Ди на мич ка струк ту ра кла сич ног мо нар хиј ског 
су ве ре ни те та пред ста вља ла је пот пу ну су прот ност су ве ре ни те та 
мо дер не на ци о нал не др жа ве. Док је у пр вом слу ча ју су ве ре ни тет 
по да рен од о зго – од са мог бо га а ва же ње се про сти ре оно ли ко ко-
ли ко то од го ва ра тре нут ној ди на стич кој по ли ти ци, до тле „пре ма 
мо дер ном по и ма њу, су ве ре ност се др жа ве по шту је и про во ди без у-
слов но и јед на ко на сва ком че твор ном цен ти ме тру за ко ном по кри-
ве на под руч ја“.14) Кла сич ни, мо нар хиј ски су ве ре ни тет су ка рак те-
ри са ле по ро зне гра ни це ко је су че сто би ле плод ка ко ра то ва та ко и 
по ро дич них аран жма на.

Ме ђу тим, ни уру ша ва ње кла сич них мо нар хи ја на кон ве ли ких 
ре во лу ци ја ни ти сла бље ње ва же ћег сми сла ко ји су по што ва ле вер-
ске за јед ни це ни су би ли са ми по се би пре суд ни чи ни о ци на стан ка 
на ци је и на ци о на ли зма. За то је по Ан дер со ну би ло за слу жно ства-
ра ње новеконцепцијепоимањавремена. Док је веч ност ре ли гиј ског 
сми сла би ла уси дре на у сва ком тре нут ку по ве сти и пред ста вља ла 
са мо је дан исти тре ну так ко ји је веч но ис тра ја вао у са да шњо сти 
об зна њу ју ћи у сва ком тре нут ку бо жан ски по ре дак, до тле је но ви 
по ре дак вре ме на ба зи ран на пој му пра зног вре ме на (ис пу ње ног 
спо ља шњим ка рак те ри сти ка ма јед ног ка лен да ра) отво рио но ви на-
чин раз у ме ва ња све та. Та ко је раз би је на за ле ђе на струк ту ра све тог 
вре ме на и на по вр ши ну је из би ло бес ко нач но мно го по је ди нач них 
тре ну та ка ко је је са да тре ба ло по ве за ти у од ре ђен сми сао. Spiritus
movens ова квог про це са рас та ка ња до ми нант ног сми сла пред ста-
вљао је раз вој штампе.

Та ко до ла зи мо до кљу ча за раз у ме ва ње на стан ка на ци ја и на-
ци о на ли зма. По Ан дер со ну они су усло вље ни да кле, као што је 
већ ре че но, не са мо рас та ка њем вла да ју ћег сми сла и си сте ма већ 
на стан ком и раз во јем капитализма,штампеинеумитнеразновр

nalism, ed. by Su ku mar Pe ri wal, CEU, Bu da pest, Lon don, New-York, 1995. стр. 4.) Ово 
по го то во у слу ча ју ка да су ти „без ко ре на ши“ при пад ни ци исте на ци је као и они ко ји их 
кри ти ку ју. 

12) Исто, 25. стр. 
13) Исто, 26. стр.
14) Исто, 28. стр.
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сностиљудских језика.15) Ова три фак то ра су да кле би ла кључ на 
за раз вој „би ва ња на ци јом“. Та ко штампанијезици пред ста вља ју 
те ме ље на ци о нал не све сти на три на чи на:

– ство ри ли су уни фи ци ра на по ља раз ме не и ко му ни ка ци је ис-
под ла тин ског и из над вер на ку ла ра;

– штам пар ски ка пи та ли зам је учвр стио је зик што је то ком 
вре ме на до при не ло пред ста ви ње го ве древ но сти;

– штам пар ски ка пи та ли зам је ство рио је зи ке вла сти дру га чи-
јих од ста рих управ них вер на ку ла ра.16)

Кроз ана ли зу узро ка на стан ка овог фе но ме на об ја шња ва се 
модерност на ци је и на ци о на ли зма. По ја ва на ци ја и „би ва ња на ци-
јом“ се при бли жно мо же вре мен ски од ре ди ти. По Ан дер со ну не ке 
на ци је за по чи њу сво је фор ми ра ње већ у 15. и 16. ве ку, али се ве ћи-
на европ ских на ци ја фор ми ра у 18. и 19. ве ку. Да би упот пу нио свој 
од го вор ве зан за по ме ну те па ра док се Ан дер сон уво ди у раз ма тра-
ње ба зич не мо де ле на осно ву ко јих су но ве на ци је ства ра ле сво ја 
дру штве на уре ђе ња. У осно ви су се ис кри ста ли са ла два мо де ла, 
је дан кре и ран на аме рич ком кон ти нен ту и европ ски мо дел. Ов де 
на рав но, ни је мо гу ће раз ма тра ти де таљ но њи хо ве раз ли ке и ге не зу 
ка ко то овај аутор чи ни. Ипак, ва жно је ре ћи да они пред ста вља ју 
оне ма три це по мо ћу ко јих су ра зни „кра дљив ци иде ја“ ства ра ли 
сво је но ва на ци ја. У том про це су ста ре ди на стич ке струк ту ре при-
хва та ју „но ва пра ви ла игре“ тран сфор ми шу ћи сво ју над на ци о нал-
ну осо бе ност у на ци о нал ну. Та ко до ла зи до фор ми ра ња та ко зва ног 
„слу жбе ног на ци о на ли зма“,17) по ла ко гра ни це др жа ве по ста ју и 
гра ни це на ци је. По ја ва „слу жбе ног на ци о на ли зма“ на ста је као од-
го вор на ре во лу ци је из 1848. го ди не и на за хук та ли рад фи ло ло га.18)

Ти ме по ста је об ја шњи ва ве ли ка ра зно вр сност за јед ни ца ус-
пр кос уни вер зал но сти са мог фе но ме на на ци је. Оне су на ста ја ле 
про це сом за ми шља ња пре ко основ них мо де ла уз за др жа ва ње ло-
кал них спе ци фич но сти. „Оп штост“ мо де ла про и за шлог из по ве-
сних окол но сти и но вог схва та ња вре ме на по пу ње на је локалним 
за ми шља њи ма („по себ но сти ма“). Та ко на ста ју „на ци је“. Ме ђу тим, 
ка ко се овај по јам мо же опе а ра ци о на ли зо ва ти? За пра во, да ли је 
овај по јам те о риј ски пло дан и прак тич но опе ра ти ван? Од го во ром 
15)  Исто, 51. стр.
16)  Исто, 50. стр.
17)  Исто, 83. стр.
18)  У том сми слу је и Ср би ја пра ти ла раз вој ни пут на ци о нал них др жа ва. По зна та је уло га 

Ву ка Ка ра џи ћа ве за на за уво ђе ње на род ног је зи ка.
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на ова пи та ња да ће се суд о сми сле но сти Ан дер со но вог од ре ђе ња 
али и ука за ти на мо гу ће про бле ме ко ји из ње га про ис ти чу. 

*

Ан дер со но во од ре ђе ње на ци је ме то до ло шком сми слу омо гу-
ћа ва да се фе но ме ну на ци о на ли зма не при ла зи из угла вред но сног 
оце њи ва ња, ка ко је то че сто слу чај у струч ној ли те ра ту ри. То је 
ме то до ло шки сми сле но и ко ри сно ре ше ње јер се из бе га ва на чел-
но осу ђи ва ње/по хва ла овог фе но ме на, већ се мо гу ћим упу ћи ва-
њем на по себ не по ли тич ке прак се и слу ча је до ку мен ту ју ње го ви 
по зи тив ни/не га тив ни ефек ти. Јер на ци о нал но осе ћа ње увек по сто-
ји код мно гих при пад ни ка јед ног на ро да, као и осе ћај на ци о нал не 
при пад но сти, иден ти те та јед не на ци је. Док је спе ци фи ка ци ја овог 
фе но ме на мо гу ћа на раз ли чи те и че сто су прот ста вље не на чи не ко-
ји укљу чу ју раз ли чи те на кло но сти/не на кло но сти, ори јен та ци је, 
гле ди шта и ста во ве при пад ни ка исте на ци је то ни је мо гу ће до ћи 
до јед ног, је дин стве ног и чвр сто оме ђе ног кон цеп та „за ми шља ња“ 
на ци је.  Ка ко на чин за ми шља ња на ци ја ни је исто ве тан ни за при-
пад ни ке исте на ци је, не по сто ји је дан је ди ни или зва нич ни на чин 
„за ми шља ња“ ко ји би при па дао сва кој на ци ји по на о соб. То са дру-
ге стра не не зна чи да се за од ре ђе не, кон крет не при ме ре упли ва 
на ци о на ли зма у по ли ти ку не мо же уста но ви ти да ли пред ста вља ју 
про дук тив не или не про дук тив не по ли тич ке по ја ве, већ са мо то да 
у на чел ном по гле ду стра те ги ја ко ја у на ци о на ли зму ви ди посеби
по зи тив ну или не га тив ну по ја ву (стра те ги ја ка рак те ри стич на за 
су прот ста вље не стра не ле ви це и де сни це), ни је функ ци о нал на. 
Кључ на по сле ди ца мо гу ће при ме не ова квог ме то да у ана ли зи те-
ку ћих зби ва ња на ро чи то у зе мља ма у тран зи ци ји са сто ји се у то ме 
што се од го вор ност за спро во ђе ње и кре и ра ње од ре ђе не по ли ти ке 
тра жи пре све га на ни воу де ло ва ња по ли тич ких ак те ра а не у во љи 
би рач ког те ла (или јед ног на ро да). Овим по ступ ком се не им пли-
ци ра ире ле вант ност ути ца ја би рач ког те ла на кре и ра ње по ли ти ке 
- јер је би рач ко те ло оно ко је бира по ли тич ке ак те ре - већ се са мо 
же ли ре ћи да по ли тич ка од го вор ност за успех/не у спех тран зи ци је/
ре фор ми пресвега ле жи у де ло ва њу по ли тич ких ак те ра.19) 

Да кле, раз ма тра ње фе но ме на на ци о на ли зма не по вла чи ну жно 
ње го ву вред но сну оце ну – што пред ста вља нај зна чај ни ји до при нос 

19)  Би рач ко те ло се опре де љу је за основ не прав це кре та ња у јед ном дру штву и од ре ђе не 
по ли ти ке. Ка ква ће би ти те ку ћа по ли ти ка и спро во ђе ње ових основ них пра ва ца за ви си 
од са мих по ли тич ких ак те ра, не од би рач ког те ла. 
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Ан дер со но вог од ре ђе ња - на ро чи то ка да се овај фе но мен раз ма тра 
у од но су пре ма са вре ме ним тран зи циј ским про це си ма, што је од 
пре суд не ва жно сти и за раз ма тра ње пи та ња тран зи ци о них кре та ња 
у Ср би ји. Овај ре лак си ра ју ћи при ступ ина че ве о ма за па љи вој ма-
те ри ји по ли тич ког дис кур са омо гу ћа ва да се од слу ча ја до слу ча ја, 
од гру пе зе ма ља до не ке дру ге гру пе зе ма ља, раз ми шља о са вре ме-
ном фе но ме ну на ци о на ли зма. Оп шти за кљу чак ко ји се на ме ће на 
осно ву ова квог раз ми шља ња ука зу је на то да у неким слу ча је ви ма, 
на ци о на ли зам може има ти по зи тив ну уло гу у мо би ли за ци ји ста-
нов ни штва ка при хва та њу нео п ход но сти струк ту рал них про ме на 
у дру штву.20) Вред но сно не у трал ним при сту пом јед ном ова ко ва-
жном фе но ме ну до би ја се огром на пред ност у од но су на она ста но-
ви шта ко ја по ла зе од ње го ве по зи тив не или не га тив не пер цеп ци је. 
На те о риј ском пла ну то зна чи да се је дан фе но мен про ми шља у 
сво јој сло же но сти, а на прак тич ном, по ста ју мо гу ћа раз ли чи та об-
ја шње ња успе ха/не у спе ха од ре ђе них ре форм ских по ли ти ка. На ме-
ће се за кљу чак да у при ме ни овог ме то до ло шког при сту па, за хва-
љу ју ћи Ан дер со но вој де фи ни ци ји, на ци о на ли зам не пред ста вља 
ни ти до бро ни ти зло по се би, те да се о оце ни ње го вих учи на ка у 
по је ди ним дру штви ма мо ра ју узе ти у об зир и дру ги фак то ри. Та-
ко, на при мер, ни је исто по ре ди ти на ци о на ли стич ке тен ден ци је, на 
при мер, у по ли ти ци че шког пред сед ни ка Вац ла ва Кла у са и те ку ћу 
днев ну по ли ти ку у Ср би ји ко ја ду бо ко „ува жа ва“ на ци о нал не об зи-
ре. У јед ном слу ча ју има мо зе мљу ко ја је у мно го аспе ка та до вр ши-
ла сво ју тран зи ци ју и оси гу ра ла ста тус кон со ли до ва не де мо кра ти-
је те се по ред дру гих слич них зе ма ља јед не ве ће за јед ни це на шла 
пред иза зо вом нај но ви јих по ку ша ја европ ског про тек ци он зи ма и 
ре гу ла ци је, а у дру гом слу ча ју има мо зе мљу ко ја да ле ко за о ста је у 
тран зи ци ји и у ко јој ин сти ту ци је сло бод ног тр жи шта за пра во и не 
по сто је те и ни је ква ли фи ко ва на за ди ле му пред ко јом сто је зе мље 
пр ве ка те го ри је. 

Resume
The first part of the es say is de a ling with ela bo ra tion of Be ne dict 

An der son’s de fi ni tion of na ti o na lism as “ima gi ned com mu nity”. The 
aut hor of the es say thinks that this de fi ni tion is stricto sensu met ho-
do lo gi cal one and sho uld be seen as such. As met ho do lo gi cal con cept 
“na tion as ima gi ned com mu nity” gi ves us the o re ti cal be ne fits that can-
20)  На рав но, ова кве им пли ка ци је ко је сле де из ова квог раз у ме ва ња на ци је сам Ан дер сон 

ни је из вла чио, али се оне, по ми шље њу ауто ра овог тек ста, ну жне при ли ком опе ра ци о-
на ли за ци је ова квог схва та ња.
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not be gi ven by any exi sting de fi ni tion of na tion that fol lo wed form 
phe no me no lo gi cal con si de ra ti ons. That me ans that any de fi ni tion that 
is sup po sed to gi ve so me real ex pla na ti on of  “what is” na tion tro ugh 
so me “ma te rial” cri te ria (lan gu a ge, com mon et hni cal bac kgro und, ter ri-
tory) is not pla u si ble and do om to fail sin ce the re are many exam ples of 
exi sting na ti ons which are not in clu ded or can not be in clu ded by any of 
the se de fi ni ti ons. On the ot her si de, met ho do lo gi cal de fi ni tion of fe red 
by An der son do es not say “what na tion is”, it rat her gi ves us suf fi ci ent 
ele ments for our un der stan ding of the com ple xity of the phe no me non. 
Po in ting out to va ri o us kinds of na ti o na lism and sho wing that the re is a 
way to think and spe ak abo ut na ti ons and na ti o na lism and not be apri
ory pla ced in to any of di vi ded and op po sed clubs of “pro” and “con tra” 
na ti o na lism. 

The se cond part of the es say con cer ned with the ma jor con tri bu tion 
of An der son de fi ni tion. Na mely, be ing met ho do lo gi cal con cept it of-
fers va lue ne u tral per spec ti ve on the na ti o na lism as so cial phe no me non. 
That me ans that we can spe ak abo ut na ti o na lism aspositiveornegative
phenomenon de pen ding on so cial con texts and ori en ta tion of na ti o na-
lism in tho se spe ci fic con texts. We can not de ter mi ne what na ti o na lism 
is apart from the si tu a tion “on gro und” which con sti tu tes cru cial com-
po nent for the ope ra ti o nal va lue of An der sons’ de fi ni tion. The re fo re, 
only by analysis of na ti o na lisms and so ci e ti es in con cre te pro ces ses and 
con texts we can de ter mi ne whet her na ti o na lism can be seen as de struc-
ti ve for ce or cre a ti ve and po si ti ve energy of so ci ety in qu e sti on.
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IMAGININGAND(OR)INVENTINGTHENATION
-OnAnderson’sDefinitionoftheNation–

Summary
This essay deals with Anderson’s concept of nation as
“imaginedcommunity”.Therelationshipbetweennotions
of“imagination”and“fabrication”isbeingproblemati
sedandfurtherimplicationsdrownbyshowingthetheo
retical andpractical fruitfulness of this notionandpos
sible objections to this concept of “nation”.Anderson’s
definitionisnotjustmakingdriftfromMarxistanimosity
toward nationalism – and from the authors’ intellectual
background,italsodoesnotgivessupporttonationalist’s
glorificationofthephenomenon.Itismethodologicalcon
cept, thatcanbeusedinrealcontextsanalysisandhelp
us to understand the complexity of the phenomenon, its
goodandbadsides.Thiskindofapproachtothepheno
menonofnationalismhasitsspecialbenefitinhelpingus
tounderstandthetransitionalprocessesineastEuropean
countries.
Keywords:nation,imagination,fabrication,vernaculars,
realcommunity
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** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ТЕГОБНАОБНОВАСРБИСТИКЕ

Сербокроатистикајошживиусрпскиминституцијама

Bи ло би при род но да на ста во ве ауто ра ре а гу је не ко од фи ло ло га, 
по себ но од оних ко је он у свом тек сту по ми ње. По што се ње-

гов текст об ја вљу је у на шем ча со пи су у чи јем уре ђи ва њу уче ству-
јем, а по зна ти су ми и  ста во ви дру гих ауто ра о истим пи та њи ма, 
при род но је и ло гич но да се сма трам  по зва ним да и сам ре а гу јем. 
По себ но због чи ње ни це што текст има пре вас ход но по ли тич ки ка-
рак тер.1)

Ла ко је ви де ти да на фи ло ло шкој сце ни Ср би је у овом тре нут-
ку по сто је две основ не ори јен та ци је. 

а) Јед на је онa ко ју пред ста вља офи ци јел на срп ска фи ло ло ги ја 
ко ју ре пре зен ту ју Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ма ти ца 
срп ска, а ко ју чи не по пра ви лу исти љу ди. Они за сту па ју став да је 
срп ски је зик, у ства ри, срп ско хр ват ски; од но сно да је срп ски је зик 
део срп ско хр ват ског је зи ка. Ма да се ди сци пли на ко ја се овим про-
бле ми ма ба ви све ре ђе име ну је, ње но пра во име мо же да бу де са мо 
сер бо кро а ти сти ка. Сва ре ше ња до ко јих ова фи ло ло шка ори јен та-
ци ја до ла зи има ју осно ве у сер бо кро а ти сти ци, па и она ко ја се ти чу 
пре вас ход но срп ских пи та ња.

б) Дру гу ори јен та ци ју чи ни По крет за об но ву ср би сти ке. Она 
оку пља та ко ђе зна чај не фи ло ло ге. Мно ги од њих су са ви со ким 
уни вер зи тет ским зва њи ма. Али  су то  фи ло ло зи ко ји упра во због 
сво јих ста во ва не ма ју ме ста у овим на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма. 
Ови фи ло ло зи сма тра ју да тре ба об но ви ти ср би сти ку, као јед ну од 
фи ло ло шких ди сци пли на ко ја је, у си сте му европ ских и сло вен-
ских фи ло ло ги ја, има ла ме сто у пред ју го сло вен ском пе ри о ду. Ср-
би сти ка је, по њи ма,  би ла по ти сну та од стра не сер бо кро а ти сти ке, 
ко ја је би ла до ми нант на у Ју го сла ви ји, по го то во Ти то вој. По што 
Ју го сла ви је ви ше не ма, глав но упо ри ште је из гу би ла и сер бо кро-
а ти сти ка. Са ми хр ват ски иде о ло зи и фи ло ло зи од ба ци ли и Но во-
сад ски до го вор и кон цеп ци ју о за јед нич ком је зи ку Ср ба и Хр ва та. 
Не ма ви ше отво ре них по ли тич ких пре пре ка да Ср би на пу сте и је-
зич ку по ли ти ку ко ја је во ђе на у ју го сло вен ском пе ри о ду. А то зна-
1) Сем то га, пи та ње од но са пре ма је зи ку и пи сми ма ка кав за сту па По крет за об но ву ср-

би сти ке, по др жа ва и Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству чи ји сам члан, па 
оту да још је дан раз лог да по др жим зах тев да се  на уч ним ар гу мен ти ма да од го вор на 
пи та ње: ко ји је иден ти тет срп ског је зи ка,  и дру го: ко је је срп ско пи смо Ср ба у Хр ват-
ској. 
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чи да об но ве ср би сти ку, ди сци пли ну ко ја се на уч но ба ви Ср би ма, 
и да се и пре ко те ди сци пли не  у свет фи ло ло ги је вра те као на род 
по себ ног је зи ка, по себ не срп ске књи жев но сти, али и по себ не на-
ци о нал не пи сме но сти.  Срп ска  „дво пи сме ност“ нај ком пе тент ни је 
је за сту пље на у  Словуосрпскомјезику.2)

Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не има ла је у ви ду ове две ори-
јен та ци је кад је од лу чи ва ла о то ме ка кве ће ста во ве при хва ти ти 
ко ји се ти чу и је зи ка и пи сме но сти срп ског на ро да. Има ла је, при-
род но, у ви ду и це ли ну срп ског је зич ког про сто ра, али је има ла 
по себ но у ви ду по ло жај Ср ба у Хр ват ској, а на ро чи то срп ске по пу-
ла ци је на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не. Вла да је сма тра ла 
да су на уч но уте ме ље ни ји ста во ви при ста ли ца По кре та за об но ву 
ср би сти ке и од лу чи ла се да овом По кре ту да пу ну по др шку. Па ра-
докс је да да нас ср би сти ку - Ву ко ву на у ку о срп ском је зи ку, књи-
жев но сти и срп ском на ро ду  од свих срп ских вла да по др жа ва са мо 
не при зна та  Вла да РСК. На жа лост, не чи не то ни нај зна чај ни је срп-
ске на уч не, кул тур не и про свет не ин сти ту ци је.

За јед но са По кре том за об но ву ср би сти ке, Вла да Ре пу бли ке 
Срп ске Кра ји не у из бе гли штву ор га ни зо ва ла је у Но вом Са ду 23. 
и 24. но вем бра 2007. го ди не Ме ђу на род ни на уч ни скуп Српскопи
тањеисрбистика.У окви ру ово га ску па из да то је три збор ни ка на 
укуп но 1144 стра на. При ло зи ма за скуп је за сту пље но 59 ауто ра. 
На овом ску пу су акла ма ци јом усво је ни За кључ ци. За кључ ци су, у 
тре ћој све сци збор ни ка,  об ја вље ни у екав ској, ије кав ској и икав-
ској ва ри јан ти,  а све ове ва ри јан те су об ја вље не и ћи ри ли цом и 
ла ти ни цом. Тим ге стом по твр ђен је пу ни по вра так ста во ви ма ср би-
сти ке из пред ју го сло вен ског пе ри о да. Пре ко то га опре де ље ња  из-
ра жен је и став о иден ти те ту срп ског је зи ка и срп ске пи сме но сти. 
2) По крет за об но ву ср би сти ке је у  ча со пи су  Ср би сти ка/Serbicа I, број 2-3 , При шти на, 

1998, стр. 41-49 до нео Словоосрпском језику  у ко јем у под на сло ву Писмо, из ме ђу 
оста лог, пи ше: „Срп ски књи жев ни је зик има два рав но прав на пи сма: ћи ри ли цу и ла-
ти ни цу. Ср би су кул тур ни ба шти ни ци ста ро сло вен ске пи сме но сти и ње них азбука,а 
ста ро сло вен ска гла го љи ца и ћи ри ли ца су исто риј ска пи сма. На те ме љи ма хи ља ду го ди-
шње срп ске и сло вен ске ћи ри лич ке пи сме но сти Вук Сте фа но вић Ка ра џић је ство рио 
на ци о нал но фо нет ско пи смо - срп ску ћи ри ли цу, ко ја је сто жер на вер ти ка ла срп ског 
ду хов ног, кул тур ног и исто риј ског иден ти те та.

 Ср би има ју и сво је дру го пи смо: Ву ко вој ћи ри ли ци при ла го ђе ну срп ску ла ти ни цу. 
Упо тре ба пи сма ни је на ци о нал на ди фе рен ци јал на цр та - па је ла ти ни ца са став ни део 
срп ске кул ту ре“. Слово је  пот пи са ло 12 лин гви ста и фи ло ло га, књи жев ни ка, уни вер зи-
тет ских про фе со ра и на уч них рад ни ка ме ђу ко ји ма су др Ве ра Бо јић, мр Мир ја на Вла-
ји са вље вић, Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Ми ло рад Ђу рић, проф. др Ми лош Ко ва че вић, 
Зо ран Ко стић, проф. др Рад ми ло Ма ро је вић, проф. др Пе тар Ми ло са вље вић, Сло бо дан 
Ра ки тић, Ти о дор Ро сић, проф. др Бо жо Ћо рић, мр Ми ха и ло Шће па но вић.
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По сле ово га ску па, сред стви ма Вла де Ре пу бли ке Срп ске Кра-
ји не об ја вље на је књи га Бо ја на Ра ди ћа РазговорисаПетромМи
лосављевићемоНовосадскомскупу (2008). По себ ни одељ ци у овој 
књи зи по све ће ни су Беч ком до го во ру, Но во сад ском до го во ру и Но-
во сад ском ску пу. (Про фе сор Ми ло са вље вић је ини ци ја тор По кре-
та за об но ву ср би сти ке. Но во сад ски скуп био је по све ћен и де се-
то го ди шњи ци овог По кре та, као и се дам де се то го ди шњи ци ро ђе ња 
ово га фи ло ло га). 

Аутор ово га  члан ка је имао  част да бу де је дан од ор га ни за-
то ра ово га Ску па, да бу де у ње го вом пред сед ни штву. Пред се да вао 
је и оном де лу Ску па, на ње го вом кра ју, ка да су до не ти За кључ-
ци. Има да кле оба ве зу да бра ни од лу ке у чи јим је до но ше њу уче-
ство вао. При том  сма тра и да тре ба да уме, хва ла Бо гу, и да чи та 
исто риј ска до ку мен та, па и она ко ја се ти чу је зи ка па и пи сма. А 
сви ре ле вант ни до ку мен ти су об ја вље ни у две ма хре сто ма ти ја ма 
про фе со ра Ми ло са вље ви ћа: Србиињиховјезик(1997, 2002), Срп
скаписма(2006) и у јед ном од она три збор ни ка са Ску па Српско
питањеисрбистикапод на сло вом Документи (2007). На осно ву 
ових чи ње ни ца ни је те шко  од го во ри ти и на она глав на пи та ња ко-
ја се ти чу срп ског је зи ка и срп ских пи са ма на те ри то ри ји са да шње 
Ре пу бли ке Хр ват ске. 

Ста во ви офи ци јел не срп ске фи ло ло ги је, оне ко ја је и са да на 
сце ни, да опет на гла сим, фор му ли са ни су у за кључ ци ма Но во сад-
ског до го во ра. Овај до го вор одр жан је у вре ме дру ге Ју го сла ви је, 
да кле Ти то ве, 1954. го ди не. До го вор је одр жан на фор мал ну ини-
ци ја ти ву ре дак ци је Ле то пи са Ма ти це срп ске. Ко ор га ни за то ри ово-
га ску па би ле су две ма ти це: Ма ти ца срп ска и Ма ти ца хр ват ска. 
Сам чин До го во ра од вио се у згра ди По кра јин ског ко ми те та Са ве за 
ко му ни ста. Овог до го во ра се јав но и зва нич но од ре кла Ма ти ца хр-
ват ска 1971. (да кле у вре ме Ма спо ка у Хр ват ској). Овог до го во ра 
се, ме ђу тим,  Ма ти ца срп ска, као ни Срп ска ака де ми ја на у ка, ни су 
од ре кле, а то зна чи да га се ни је од ре кла ни офи ци јел на срп ска фи-
ло ло ги ја.  

Ре зул та ти Но во сад ског до го во ра ви де се ви ше по по сле ди ца-
ма, не го што се ја сно мо гу ра за бра ти у са мом тек сту ње го вих За-
кљу ча ка. Јед на  од глав них по сле ди ца ви ди се по две ма огром ним 
књи га ма ко је је при ре ди ла Пра во пи сна ко ми си ја, обра зо ва на на 
Но во сад ском до го во ру. Ова Пра во пи сна ко ми си ја је об ја ви ла Пра
вописсрпскохрватскогјезика, ко ји је ека ви цом и ћи ри ли цом из да-
ла Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду, и Pravopishrvatskosrpskogajezika 
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ко ји је ије ка ви цом и ла ти ни цом из да ла Ма ти ца хр ват ска у За гре бу. 
Обе ва ри јан те пра во пи са об ја вље не су исто вре ме но: 1960.

На осно ву ових две ју ва ри ја на та пра во пи са мо гао је да сле ди 
при ро дан за кљу чак: да су пред став ни ци две ју на ци о нал них ин сти-
ту ци ја, срп ске и хр ват ске, на пра ви ле спо ра зум ка ко би се је зи ци и 
књи жев но сти два на ро да у пра во пи су при бли жи ли и ује ди ни ли. 
Али је у је зи ку, ко ји је про гла шен за јед нич ким, ја сно по ка за но и 
шта је чи је. По ка за но је да су  ека ви ца и ћи ри ли ца су срп ски, а  ије-
ка ви ца и ла ти ни ца да су хр ват ски.  

На осно ву ова ко учи ње не по де ле је зич ких под руч ја јед ног је-
зи ка, ко ји се фор мал но при ка зу је као за јед нич ки,  18 ин сти ту ци ја 
из Хр ват ске и мно ги по је дин ци, ме ђу њи ма и Кр ле жа, об ја ви ли 
су 1967.  Deklaracijuonazivuipoložajuhrvatskogknjiževnogjezika,   
1967. Де кла ра ци ја је са мо кон ста то ва ла оно што се у Но во сад ском 
до го во ру не пи ше, али се под ра зу ме ва: да је зик срп ско хр ват ско/
хр ват ско срп ски има две ва ри јан те, ис точ ну и за пад ну, да се ове 
ва ри јан те мо гу ја сно по де ли ти, по ли ни ји ека ви ца и ћирилицa су 
срп ске, ије ка ви ца и ла ти ни ца су хр ват ске. Ије кав ска и ла ти нич ка 
ва ри јан та у де кла ра ци ји су иден ти фи ко ва ни као хр ват ски књи жев-
ни је зик. Ова ква по де ла до би ла је и сво ју гра фич ку илу стра ци ју 
на Карти хрватског језика садодаткомсрпског То ме Ма та си ћа 
(Мин хен 1984). У њој је бив ши срп ско хр ват ски/хр ват ско срп ски је-
зик по де љен по ли ни ји ека ви ца/ије ка ви ца, а та ли ни ја де ли је зич ки 
про стор но ми нал но за јед нич ког је зи ка ге о граф ском ли ни јом Ло-
зни ца –Кра ље во – Де ча ни. Све за пад но од те ли ни је, по овој кар ти, 
у ствар  спа да у хр ват ски је зик. Ова кар та је об зна ње на у Ср би ји 
тек у ча со пи са Србистика/Serbica1998 го ди не.

Би ло би при род но да се срп ска офи ци јел на фи ло ло ги ја, по сле 
Декларације о хр ват ском књи жев ном је зи ку, и од ри ца ња Ма ти це 
хр ват ске од Но во сад ског до го во ра, огла си вра ћа њем на ста во ве ко-
ји су у овим ин сти ту ци ја ма биo пре о вла ђу ју ћи пре Но во сад ског 
до го во ра, тач ни је у пред ју го сло вен ском пе ри о ду. Офи ци јел на срп-
ска фи ло ло ги ја, ме ђу тим, и јав но је на ста ви ла да сле ди ре ше ња 
за у зе та на Но во сад ском до го во ру. А то зна чи да је на ста ви ла да, у 
осно ви,  сле ди хр ват ску по ли ти ку. Та ко је, у лин гви стич кој ствар-
но сти, ста ње до ста не ја сно. Офи ци јел на срп ска је зич ка на у ка при-
зна је се да по сто ји  хр ват ски је зик и срп ско хр ват ски је зик. До ду ше, 
срп ском је зи ку при зна је се и не ка вр ста по сто ја ња, али он је, хо кус 
по ку сом, пре тво рен у део срп ско хр ват ског, тач ни је у део хр ват ског 
је зи ка. У дру гој ва ри јан ти, из „рас пад ну тог“ срп ско хр ват ског је зи-
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ка, срп ски из ла зи са истим ста ту сом као и хр ват ски и бо шњач ки 
је зик.3)

Све бит но што се де ша ва ло у од но су пре ма срп ском је зи ку у 
не дав ној про шло сти има ве зе са ства ра њем Ју го сла ви је. А оно што 
се де си ло на Но во сад ском до го во ру има ве зе са чи ње ни цом да су 
глав не срп ске на ци о нал не ин сти ту ци је, као што су Ма ти ца срп ска 
и Срп ска кра љев ска ака де ми ја, по сле 1945. го ди не до шле под не-
по сред ну кон тро лу Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је и еки пе ко ја 
је спро во ди ла по ли ти ку ње ног во ђе.

Од лу ке Но во сад ског до го во ра, а по го то во ње го ве по сле ди це, 
ти ца ле су се суд би не Ср ба у Хр ват ској.

На пи та ње: ко јим је зи ком го во ре Ср би у Хр ват ској? од го вор, 
ко ји сле ди из Но во сад ског до го во ра, са свим је ја сан. Они го во ре 
хр ват ско срп ским је зи ком. Та ко фор му ли сан је зик је, но ми нал но, 
за јед нич ки је зик Хр ва та и Ср ба. По ка за ће се, кроз Декларацију и 
дру ге по те зе хр ват ских ин сти ту ци ја, још пре раз би ја ња Ју го сла ви-
је, да је хр ват ско срп ска ва ри јан та за јед нич ког је зи ка ствар но тре-
ти ра на као хр ват ски књи жев ни  је зик. 

Од го вор на  пи та ње: ко јим пи смом Ср би у Хр ват ској пи шу? 
не што је сло же ни ји. У ствар но сти,  Ср би на те ри то ри ји да на шње 
Хр ват ске (јер пре Ти то ве Ју го сла ви је она као др жа ва ни је по сто ја-
ла) пи са ли су она ко ка ко се у овој сре ди ни углав ном пи са ло, а то 
зна чи ла ти ни цом. Тек по не ко је од Ср ба по осе ћа њу, пи сао ћи ри ли-
цом. Ћи ри ли цом су, у Хр ват ској, би ле об ја вљи ва не тек не ке пу бли-
ка ци је. А та ко је чи ње но из по ли тич ких раз ло га.

По ли ти ка Ти то ве Ју го сла ви је спро во ди ла је став хр ват ске фи-
ло ло ги је да Хр ва ти и Ср би у Хр ват ској има ју је дан те исти за јед-
нич ки је зик ко ји се мо же пи са ти и и ла ти ни цом и ћи ри ли цом.  У 
та квој по ли тич кој и је зич кој ствар но сти, би ло је мо гу ће са мо ова-
ква по де ла: хр ват ска је ла ти ни ца, а срп ска је са мо ћи ри ли ца. Ова 
по ли ти ка је на де лу по ка зи ва ла да у Хр ват ској по сто ји са мо ма ли 
3) Осим про фе со ра Пе тра Ми ло са вље ви ћа, „пр во на чал ни ка књи го слов ске и ср би стич ке 

ми сли“ (Си стем срп ске књи жев но сти, Ср би и њи хов је зик, Срп ски фи ло ло шки про-
грам, Увод у ср би сти ку, Срп ска књи жев ност и срп ски на ци о нал ни про грам, Иде ја ју-
го сло вен ства и срп ска ми сао, Срп ска пи сма...), зна чај не књи ге из обла сти ср би сти ке 
об ја ви ли су и дру ги  лин гви сти и фи ло ло зи, од ко јих су нај по зна ти ји Ми лош Ко ва че вић 
(У од бра ну је зи ка срп ско га, У од бра ну је зи ка срп ско га - и да ље, Срп ки је зик и срп-
ски је зи ци, Ср би стич ке те ме...), Рад ми ло Ма ро је вић (Срп ски је зик да нас, Но ви Рат за 
срп ски је зик и пра во пис, Исто риј ске и ком па ра тив не сту ди је срп ског је зи ка...),  као и 
не ко ли ци на са вре ме них исто ри ча ра и по ли ти ко ло га, као што су Ни ко ла Жу тић, Ве се-
лин Ђу ре тић, Ва си ли је Кре стић, Во ји слав Ше шељ,  ту је и не ко ли ко на ших чла на ка, 
из обла сти но ви је срп ске исто ри је, срп ско-хр ват ских од но са, Ср ба-ри мо ка то ли ка тзв. 
Хр ва та, ге о по ли тич ких те ма и слич но.
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број Ср ба, још ма ње не го оних ко ји се као Ср би из ја сне. То су они 
ко ји пи шу ћи ри ли цом. А по што је њих са свим ма ли број, Ср ба у 
Хр ват ској го то во да и не ма. 

Су прот но од ова кве је зич ке ствар но сти, по сто ја ла је и јед на 
дру га ствар ност, бар на па пи ру. Срп ски на род у овој Ре пу бли ци, 
сво јом ан ти фа ши стич ком бор бом у то ку Дру гог свет ског ра та, из-
бо рио је пот пу ну по ли тич ку рав но прав ност са хр ват ским на ро дом 
. У свим уста ви ма Хр ват ске ко ја је на ста ла по сле дру гог свет ског 
ра та, Хр ват ска је де фи ни са на као др жа ва хр ват ског на ро да и срп-
ског на ро да у Хр ват ској. То ни је не што но во. Ср би ма је ин ди ви ду-
а ли тет  при зна ван за све вре ме по сто ја ња Вој не гра ни це у Аустри-
ји, а при зна ва ла је и Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Та кав 
трет ман по ка за ће се као би тан кад до ђе до раз би ја ња Ју го сла ви је. 
Ср би из Хр ват ске по ста ли су све све сни ји оно га што су има ли. 
Под се ти ли су се да је Хр ват ска би ла де фи ни са на као дво на ци о-
нал на др жа ва. Дво на ци о нал на Хр ват ска све че шће се по ре ди  са 
дво на ци о нал ном Че хо сло вач ком ка ква је до ско ра по сто ја ла, или 
са и да нас дво на ци о нал ном Бел ги јом, са ста вље ном до Ва ло на ца 
и Фла ма на ца. Оно што је у Хр ват ској би ло дру га чи је, би ло је то 
што Ср би ни су и је зич ки раз гра ни че ни од Хр ва та. Та ква си ту а ци ја 
је по чи ва ла на ста ву да Ср би и Хр ва ти има ју за јед нич ки је зик. Са 
раз би ја њем за јед нич ке др жа ве, са од ба ци ва њем иде је о срп ско хр-
ват ском је зич ком за јед ни штву, на днев ни ред је до шло и пи та ње 
иден ти те та је зи ка Ср ба и је зи ка Хр ва та у Хр ват ској. 

Став да Ср би и Хр ва ти има ју за јед нич ки и исти је зик, то ни је 
би ло ми шље ње не ка да шњих срп ских ин сти ту ци ја, Ма ти це срп ске 
и Срп ске кра љев ске ака де ми је, по го то во у пред ју го сло вен ском пе-
ри о ду. Њи хов став је био да Ср би има ју свој је зик, Хр ва ти свој, да 
су на осно ву је зи ка Ср би и Хр ва ти два на ро да. А чи ње ни ца  да су 
Хр ва ти, од Илир ског по кре та на о ва мо, пи са ли истим је зи ком као 
и Ср би, об ја шња ва на је не чим што је у све ту нор мал но. Ен гле ски 
је зик је ен гле ски све јед но што та ко ре ћи по ла све та да нас тим је-
зи ком го во ри;  шпан ски је шпан ски иако њи ме го во ри нај ве ћи део 
Ла тин ске Аме ри ке. 

Па по че му се он да раз ли ку ју Ср би и Хр ва ти у Хр ват ској? На 
то пи та ње да ва на су два од го во ра. Пр ви су сми сли ли иде о ло зи ју-
го сло вен ства, пре све га Штро сма јер и Ја гић. По том од го во ру Хр-
ва ти и Ср би су је дан на род, јер то бо же го во ри јед ним је зи ком.  Они 
се са мо раз ли ку ју по ве ри: Хр ва ти су ка то ли ци истог је зи ка, Ср би 
су са мо пра во слав ци. Дру ги од го вор је до би јан на по пи си ма ста-
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нов ни штва на осно ву на ци о нал ног из ја шња ва ња по пи са них.  Хр-
ва ти и Ср би у Хр ват ској су они ко ји се та ко из ја сне. 4)

У ко му ни стич кој Ју го сла ви ји ни је би ло по жељ но да се иде у 
пра во слав ну цр кву. Оту да и не мо же по сто ја ти тач на еви ден ци ја 
ко ли ко је би ло пра во сла ва ца у Хр ват ској. 

По ли ти ка Ти то ве Хр ват ске во ди ла је ка то ме обе леж ја срп ског 
иден ти те та бу ду Срп ска пра во слав на цр ква и на ци о нал но осе ћа ње.  
Ср бин је у Хр ват ској онај ко ји иде у пра во слав ну цр кву, и онај ко-
ји се слу жи ћи ри ли цом. Али и онај ко ји се осе ћа Ср би ном. Та квих 
је Ср ба би ло све ма ње та ко да су се ла ко мо гли мар ги на ли зо ва ти.

Туђ ма но ва Хр ват ска на ста ла је на не ги ра њу и Ју го сла ви је. 
Има ла је по тре бу  са мо да бри ше ко ре не иде је ју го сло вен ства на 
ко ји ма је и Ју го сла ви ја и са ма Хр ват ска у њој ство ре на. Истим по-
те зи ма не ги ра ла је и идеј не осно ве сер бо кро а ти сти ке. Хте ла је, у 
но вим усло ви ма, да при хва ти са мо ре зул та те по ли ти ке Ти то ве Ју-
го сла ви је.

Схва тив ши да је до шао тре ну так за по твр ђи ва ње ре зул та та 
прет ход не по ли ти ке, она је схва ти ла и да је до шао тре ну так да тре-
ба на пу сти ти и са му и ре то ри ку прет ход ни ка. Она је, јед но став но, 
ски ну ла ма ске са хр ват ске по ли тич ке стра те ги је. Не ма ви ше по ли-
ти ке брат ства и је дин ства; не ма ви ше за јед ни штва Ср ба и Хр ва та. 
Сва ки од ова два на ро да је по се бан; сва ки има сво је је зи ке и сво ја 
пи сма. По вод за рат ко ји је, по Туђ ма ну Хр ва ти ма био по тре бан, 
учи њен је та ко што су из Уста ва Хр ват ске, јед ним по те зом, по те-
зом над гла са ва ња, Ср би од кон сти ту тив ног на ро да пре тво ре ни у 
на ци о нал ну ма њи ну.

Све то учи ни ло је да и Ср би са те ри то ри је да на шње Хр ват ске 
схва те да и са ми тре ба да се ма ну ре то ри ке, и Штро сма је ро ве, и 
Ја ги ће ве, и Бро зо ве и Кр ле жи не и да ствар но сти по гле да ју у очи. А 
то зна чи да пре и спи та ју основ не иде је на ко ји ма је ство ре на Ју го-
сла ви ја, а то, да ље,  зна чи и да се пре и спи та и са ма при ча о за јед-
нич ком је зи ку Ср ба и Хр ва та. Зах те ва ло је да се по гле да и исти на 
о пи сми ма. 
4)  Ви ди ши ре: Пе тар Ми ло са вље вић, Иде је ју го сло вен ства и срп ска ми сао, Ва ље во-Ло

гос, 2007; Срп ско пи та ње и ср би сти ка, Бач ка Па лан ка - Ло гос, 2007; Ср би и њи хов 
је зик - хре сто ма ти ја, Бе о град - Треб ник 2002, Мом чи ло Су бо тић, Фи ло ло ги ја и ге о-
по ли ти ка, у: Срп ско пи та ње и ср би сти ка, Збор ник ра до ва 3, при ре ди ли Пе тар Ми ло-
са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Логос Бач ка Па лан ка - Књи го твор ни ца Логос Ва ље во, 
2007; Мом чи ло Су бо тић, Од нос фи ло ло ги је и иде о ло ги је код Ср ба, Политичкаревија 
01/2009, ИПС, Бе о град, 2009; Аустро-хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства и ју го-
сло вен ства, у: Српскопитањеисрбистика, Зборникрадова1, при ре ди ли Пе тар Ми ло-
са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Логос Бач ка Па лан ка - Књи го твор ни ца ЛогосВа ље во, 
2007.
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И Па ве лић и Ти то од ба ци ли су Штро сма је ро ву иде ју да су Хр-
ва ти и Ср би је дан на род. Већ у Дру ги свет ски рат они ула зе као два 
на ро да, и из ње га из ла зе као два на ро да. Али су, све до Туђ ма но ве 
Хр ват ске, ре то рич ки одр жа ва на иде ја о за јед ни штву је зи ка два на-
ро да. Ови ста во ви су би ли одр жа ва ни ви ше пре ко срп ских на ци о-
нал них ин сти ту ци ја, не го пре ко хр ват ских. Та ко је би ло мо гу ће да 
се чи ни јер су у њи ма на власт до шли ка дро ви ко је је Ти то ва Ко му-
ни стич ка пар ти ја та мо по ста ви ла. 

Али је са по ја вом Туђ ма но ве Хр ват ске, ко ја је отво ре но оства-
ри ва ла „по ви је сне те жње хр ват ског на ро да“,  ја сно је оства ри ван 
кон ти ну и тет са Па ве ли ће вом Не за ви сном  др жа вом  Хр ват ском. 
Ма сов ни по крет у Хр ват ској ше зде се тих го ди на, ко ји се де сио и у 
ко му ни стич ком вр ху др жа ве, али и у на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, 
ја сно го во ри о кон ти ну и те ту хр ват ске по ли тич ке стра те ги је. У тој 
по ли ти ци Па ве лић ни је био епи зо да. Све се ја сни је по ка зу је да је 
Ти то ва по ли ти ка ју го сло вен ства би ла епи зо да.  

У го ди на ма раз би ја ња Ју го сла ви је срп ском на ро ду у це ли ни, а 
по го то во срп ском на ро ду на те ри то ри ји да на шње Хр ват ске, при ре-
ђен је ве ли ки исто риј ски по раз. Са пу ном озбиљ но шћу тре ба схва-
ти ти Туђ ма но ве ре чи да је то нај ве ћи срп ски по раз по сле Ко со ва. 

Сре ћом, ово ви ђе ње има и дру гу стра ну. Оно ни је би ло са мо 
срп ски по ли тич ки по раз. То је, исто вре ме но, био  по раз хр ват ских 
иде ја ју го сло вен ства и сер бо кро а ти сти ке. Овај по раз је по ка зао 
ре то рич ки ка рак тер тих иде ја; ски нуо ма ску са њи хо ве ла жно сти; 
по ка зао су шти ну хр ват ске по ли тич ке стра те ги је.  А то зна чи да је 
уме сто ла жне ре то ри ке, шан су до би ла истин ска на у ка. По го то во 
она ко ја се ба ви на ци о нал ним про бле ми ма: пре све га на ци о нал-
ним је зи ком, на ци о нал ном књи жев но шћу, пи та њи ма од но са ве ре 
и на ци је. Јед ном ре чи, иде ја ма ко ји ће у фо кус сво га ин те ре со ва ња 
ста ви ти пи та ња фи ло ло ги је, по ли ти ко ло ги је, ге о по ли ти ке. По ка-
за ло се да срп ски на род има ре зер вну сна гу ми мо офи ци јел не на-
ци о нал не ели те ко ја је очи глед но за ка за ла. Та ре зер вна сна га би ла 
је ме ђу на уч ни ци ма ко ји су мар ги на ли зо ва ни. По ка за ло се да ови 
на уч ни ци, у про гра му об но ве ср би сти ке из пред ју го сло вен ског пе-
ри о да, мо гу да пру же ре ше ња за из ла зак из исто риј ског ћор со ка ка 
у ко ји су иде је ју го сло вен ства и сер бо кро а ти сти ке до ве ли срп ски 
на род. 

Ср би са те ри то ри је да на шње Хр ват ске, про те ра ни из сво јих 
до мо ва, до шли су у си ту а ци ју да мо ра ју да да ју од го во ре на мно га 
пи та ња, пре све га жи вот на, али и по ли тич ка и фи ло ло шка. По што 
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ви ше за офи ци јел ну Хр ват ску не по сто ји хр ват ско срп ски , ни срп-
ско хр ват ски је зик, ни је зик хр ват ски или срп ски, ну жно је да се да 
на уч но за сно ван од го вор на пи та ње: ко јим или чи јим је зи ком го-
во ре Ср би у Хр ват ској? Ко ји је то је зик ко ји је у Уста ву Ре пу бли ке 
Срп ске Кра ји не (1990), на зван срп ски?

По ка за ло се да на то пи та ње то  и ни је од већ те шко од го во ри-
ти, по го то во кад се ти че да на шње Хр ват ске.  Пре ци зне  ди ја лек то-
ло шке кар те ра ђе не су у но ви је вре ме за це ло је зич ко под руч је је-
зи ка ко ји је зва нич но на зи ван срп ско хр ват ски/хр ват ско срп ски. Ове 
кар те су ра ди ли нај а у то ри та тив ни ји срп ски и хр ват ски ди ја лек то-
ло зи по сле Дру гог свет ског ра та Па вле Ивић и Да ли бор Бро зо вић. 
Њи хо ве кар те је об ја вио Ју го сла вен ски лек си ко граф ски за вод из 
За гре ба 1988.  Кар те ових ди ја лек то ло га по ка зу ју да по сто је ја сне 
је зич ке гра ни це из ме ђу ча кав ског, кај кав ског и што кав ског ди ја-
лек та. По што су Ср би са мо што кав ци, от па да би ло ка кво по ми-
ња ње кај кав ског и ча кав ског уз срп ски је зик. Ства ри по ста ју још 
ја сни је ако се  схва ти и ка ко су сла ви сти пр ве по ло ви не 19. ве ка 
иден ти фи ко ва ли срп ски је зик као што кав ски, а да су се са мо спо-
ри ли око то га да ли је пра ви хр ват ски ча кав ски или кај кав ски. Сам 
Вук Ка ра џић је срп ски је зик до след но иден ти фи ко вао са што кав-
ским.  5) На тим осно ва ма ла ко је схва ти ти у че му је је зич ка по де ла 
у дво на ци о нал ној Хр ват ској. Ни је те шко схва ти ти да се, на под руч-
ју ове да на шње др жа ве,  у ве ћем ње ном де лу,  го во ри као на род ним 
је зи ком је зи ком срп ским. Све јед но ка ко се ста нов ни штво у на ци о-
нал ном сми слу из ја шња ва ло или ко ју ве ру ис по ве да ло. 

Још је ја сни ји од го вор на пи та ње чи јим се је зи ком, као књи-
жев ним, го во ри на под руч ју да на шње Хр ват ске. Го во ри се, са свим 
ја сно, ије кав ском ва ри јан том је зи ка ко ји је тре ти ран као за јед нич-
ки („је дан и је дин ствен“). Са свим је ја сно да овај ди ја ле кат ни је 
ни ча кав ски ни кај кав ски, већ је што кав ски ије кав ски. На оним об-
ја вље ним Иви ће вим и Бро зо ви ће вим кар та ма ја сно се ви ди и где 
се тај на род ни је зик про сти ре у окви ру са да шње Хр ват ске. Тим 
ди ја лек том се го во ри на све га два под руч ја. Јед но је под руч је ко је 
је го то во по ду дар но са под руч јем Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, или 
ста ре Вој не гра ни це, ко је је би ло на се ље но пре вас ход но срп ским 
пра во слав ним ста нов ни штвом. На овом про сто ру је 1991-1995. по-
сто ја ла Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на. У на у ци се овај ди ја ле кат на-
зи ва ис точ но-хер це го вач ки што кав ског на реч ја, од но сно срп ског 

5)  Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић,  Но ви ја срп ска по ли тич ка исто ри ја, део ВукКараџићи
Хрвати, стр. 21-45, ИПС, Бе о град, 2006.
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је зи ка. Дру го је под руч је ис точ но хер це го вач ког оно ко је об у хва та 
про стор та ко ђе бив ше Ду бро вач ке ре пу бли ке у ко јем је до ми нант-
но ста нов ни штво ка то лич ко. 

Ди ја лек то ло шке кар те Иви ћа и Бро зо ви ћа ја сно по ка зу ју про-
сти ра ње ис тич но-хер це го вач ког ди ја лек та на про сто ру ко ји тре-
ти ра ју као за јед нич ки, тј. и срп ски и хр ват ски.  Овај ди ја ле кат се 
про сти ре, сем у Хр ват ској, у ве ћем де лу Бо сне и Хер це го ви не и то 
на под руч ју да на шње Ре пу бли ке Срп ске, у ње ним оп ти мал ним гра-
ни ца ма; за тим на под руч ју ве ћег де ла Цр не Го ре, и то оног ко ји је 
по знат као Ста ра Хер це го ви на, и на про сто ру За пад не Ср би је, све 
до Кра ље ва, у ко јем је део под руч ја, око Но вог Па за ра, на се љен 
пре вас ход но му сли ман ским ста нов ни штвом.

Не где пред Дру ги свет ски рат, уочи раз би ја ња Ју го сла ви је, 
уочи ства ра ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, нај ве ћи фи ло лог ко је 
је Ду бров ник дао, Ми лан Ре ше тар, Ја ги ћев зет и след бе ник, ина че 
Ср бин ка то лик, у сво јој при ступ ној бе се ди у Срп ској кра љев ској 
ака де ми ји у Бе о гра ду, ре као је: „Ако се већ из два ја срп ско од хр-
ват ско га тре ба зна ти да је Ду бров ник по је зи ку био увек срп ски“. 
Ова ње го ва из ја ва мо же се ува жи ти као прин ци пи јел на. Туђ ма но ва 
по ли ти ка је при ну ди ла Ср бе из Хр ват ске не са мо да сво је до мо ве, 
већ и да бра не свој је зич ки иден ти тет. Кад се већ мо ра ју раз два ја ти 
срп ско од хр ват ског, кад су ре то рич ке обра зи не брат ства и је дин-
ства ски ну те, ја сно је и где се на те ри то ри ји Хр ват ске го во ри срп-
ски, а где хр ват ски. Опет по ста је ја сно и не што што је фи ло ло зи ма 
из пред ју го сло вен ског пе ри о да би ло ја сно: да се на те ри то ри ји да-
на шње Хр ват ске мо гу ја сно из два ја ти срп ски од хр ват ског је зи ка. 
А то зна чи да је дво на ци о нал на Хр ват ска и је зич ки ја сно по де ље-
на. Ре то рич ке ма гле су до ско ра то спре ча ва ле да се ви ди. 6)

Вук Ка ра џић је пи сао и го во рио је зи ком сво га за ви ча ја, а то 
зна чи ис точ но- хер це го вач ким ди ја лек том. Као фи ло лог он је то 
сво је на реч је пре по ру чи вао као нај бо ље да по ста не књи жев ни је-
зик свих Ср ба. Али је до зво ља вао да се срп ски књи жев ни је зик 
пи ше и екав ски и ије кав ски, са мо да се то чи ни пра вил но. 

По све је дру га чи је би ло по на ша ње хр ват ских иде о ло га и фи ло-
ло га. Љу де вит Гај је на пу стио свој хр ват ски је зик кај кав ски ко јим 

6)  Ви ди: Пе тар Ми ло са вље вић, О раз ли ко ва њу срп ског и хр ват ског је зи ка, у: Српско
питањеисрбистика,Зборникрадова2, при ре дио Пе тар Ми ло са вље вић, Логос Бач-
ка Па лан ка - Књи го твор ни ца Ло гос Ва ље во, 2007, Ми лош Ко ва че вић, Срп ски је зик и 
ње го ве ва ри јан те, у: Српскопитањеисрбистика,Зборникрадова1, при ре ди ли Пе тар 
Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Логос Бач ка Па лан ка - Књи го твор ни ца Логос Ва-
ље во, 2007.
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је по чео да пи ше и у вре ме Илир ског по кре та при хва тио да пи ше 
дру гим је зи ком, је зи ком срп ским. При кра ју 19. ве ка у Хрватском
правопису Ива на Бро за (1892) при хва ћен је ис точ но хер це го вач ки 
што кав ски Ву ка и Да ни чи ћа као за јед нич ки књи жев ни је зик Ср ба 
и Хр ва та. То је учи ње но у Хр ват ском са бо ру, у кај кав ском За гре бу, 
на осно ву ове књи ге кај кав ца Бро за.  По што се већ мо ра ка за ти чи-
ји је то је зик, ја сно је да је то срп ски је зик. То ни је био са мо је зик 
Ву ка и Да ни чи ћа ко ји су ро ђе ни на те ри то ри ји да на шње Ср би је; 
то је био и на род ни али и књи жев ни је зик Ср ба са под руч ја Вој не 
гра ни це и са под руч ја  Ду бро вач ке ре пу бли ке ко ја се да нас на ла зе 
у са ста ву Ре пу бли ке Хр ват ске.

На осно ву ових чи ње ни ца, по себ но кад се има ју у ви ду и до-
ско ра шње и са да шње при ли ке у Хр ват ској,  сле ди ја сан за кљу чак 
ко ји гла си:  У дво на ци о нал ној Хр ват ској иза бран је за за јед нич ки 
књи жев ни је зик  је зик јед ног од два кон сти ту тив на на ро да, срп ски 
на род ни је зик, од но сно на ње му из гра ђе ни срп ски књи жев ни је зик.  

По сто ји на сто ја ње код хр ват ских ин сти ту ци ја да се овај је зик 
ре ги стру је као хр ват ски је зик. Иза то га ста ва сто ји ХА ЗУ.  Та на-
сто ја ња би би ла слич на они ма као ка да би не ко у Бра зи лу хтео пор-
ту гал ски да ре ги стру је као бра зил ски, или да шпан ски у Мек си ку 
ре ги стру је као мек си кан ски, а ен гле ски у Аме ри ци као аме рич ки.

Хр ва ти су мо гли уз по моћ са ве зни ка да про те ра ју Ср бе из Хр-
ват ске. Ипак не мо гу да про те ра ју исти ну и да је је зик ко ји упо-
тре бља ва ју као књи жев ни је зик Хр ва та у ства ри срп ски. Ср би у 
Хр ват ској дру ги је зик не ма ју. Хр ва ти има ју. али су свој књи жев ни 
је зик пре у зе ли од Ср ба; са мо су га про гла си ли хр ват ским.

Зна се и чи ја је иде ја да су Ср би и Хр ва ти је дан на род, јер го во-
ре јед ним је зи ком. Али и да су два на ро да јер се раз ли ку ју по ве ри. 
То ни је иде ја ни Све тог Са ве, ни До си те ја, ни Ву ка Ка ра џи ћа, ни 
срп ских фи ло ло га и по ли ти ча ра из 19. ве ка, по го то во не ди на сти је 
Обре но ви ћа.  То су иде је Штро сма је ра и Ја ги ћа, иде о ло га ју го сло-
вен ства. Њи хо ве иде је су спро ве де не у жи вот и то у пе ри о ду по-
сто ја ња Ју го сла ви је. У пост ју го сло вен ском пе ри о ду ове иде је се 
на ста вља ју, али не ма ју ви ше ни ре то рич ку, ни ин сти ту ци о нал ну 
сна гу да пре жи ве.

Чи ње ни ца је да су на осно ву ове иде је Хр ва ти  у ју го сло вен-
ском пе ри о ду про фи ти ра ли. У прин ци пу, у зва нич ној и не зва нич-
ној по ли ти ци, сви ка то ли ци срп ског је зи ка тре ти ра ни су као Хр ва-
ти. Та ко је хр ват ски кор пус уве ћан, а срп ски бит но ума њен. Мно ги 
објек тив но Ср би ри мо ка то ли ци су по ста ли не са мо Хр ва ти, већ и 
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екс трем ни Хр ва ти. Мно ги од њих су по ста ли при ста ли це уста шког 
по кре та. 

У исто риј ској на у ци ни је спор но да су у про шло сти, у пред ју-
го сло вен ском па и у са мом ју го сло вен ском пе ри о ду, по сто ја ли и 
Ср би ка то ли ци и Ср би му сли ма ни. Али је код ства ра ња Ју го сла ви-
је, ле га ли зо ван  и став да Хр ва ти има ју је зик ко ји им је за јед нич-
ки са Ср би ма. Не спор но је да Ср би ка то ли ци, као и Ср би му сли-
ман ске ве ре, го во ре исто као и Ср би пра во слав ци. Са по пу ла ци јом 
срп ског је зи ка де си ло се не што што се дру где у све ту не де ша ва. 
При пад ни ци на ро да јед ног је зи ка а три ве ре, раз де ље ни су у три 
на ро да. У ти тов ском и пост ти тов ском пе ри о ду, пр ви су пре тво ре ни 
у Хр ва те, а дру ги у Бо шња ке.7)

Са мо од ба ци ва ње иде о ло ги је ју го сло вен ства, ко је је про те кло 
упо ре до са ру ше њем Ју го сла ви је, до ве ло је у пи та ње оп ста нак и 
са ме ове иде је. Иде ја да се на ро ди иден ти фи ку ју пре ма ве ри ни је 
за жи ве ла ниг де у Евро пи. Не ма ца има три ве ре, а та ко је и са По-
ља ци ма, Фран цу зи ма, са сви ма. Евро па, ко ја се ду бо ко уме ша ла у 
сва ђе на тлу бив ше Ју го сла ви је, мо ра ће кад тад да схва ти да ова 
иде ја не мо же да оп ста не у јед ном ње ном де лу. Мо ра ће, кад тад, 
да за у зме прин ци пи је лан став пре ма овом пи та њу. А то зна чи да ће 
мо ра ти у дру гом све тлу да са гле да зби ва ња на тлу бив ше Ју го сла-
ви је то ком де ве де се тих.

Го спо дин Ви дић пред ста вља се у свом тек сту као бо рац за срп-
ске на ци о нал не ин те ре се. Из ње го вог тек ста ја сно про би ја став да 
Ср бе ка то ли ке, и Ср бе му сли ма не, тре ба јед но став но от пи са ти. 
Они као Ср би ви ше не по сто је.  

Ова кав при ступ овом про бле му у на уч ном сми слу ни је ко рек-
тан, па се не мо же ни при хва ти ти. По ка за ло се да, ства ра њем Туђ-
ма но ве Хр ват ске, пи та ње Ср ба ка то ли ка ни је ски ну то са днев ног 
ре да, не го је са мо озбиљ ни је отво ре но. А да је то пи та ње тек отво-
ре но мо гу да по твр де и књи ге Бо ра ка и Жу ти ћа. 8) По сто ја ње ових 
књи га је чи ње ни ца пре ко ко је се не мо же пре ла зи ти. У Бро зо во 
вре ме ова кве књи ге се ни су мо гле об ја вљи ва ти ни у Ср би ји. 

По што се срп ско пи та ње мо ра да нас ре ша ва ти, ми мо ре то рич-
ких ма гли, као и сва оста ла пи та ња, мо ра се има ти у ви ду чи ње ни-
ца да је у про шло сти би ло мно го Ср ба ри мо ка то ли ка, да су да ли 
7)  Ви ди о то ме ши ре у: Пе тар Ми ло са вље вић, Иден ти тет и пре и ме но ва ња срп ског је зи ка, 

у: Србијаполитичкииинституционалниизазови,Зборникрадова, при ре ди ли Мом-
чи ло Су бо тић и Жи во јин Ђу рић, ИПС, Бе о град, 2008.

8)  Ви ди: Све то зар Бо рак, Ср би ка то ли ци, Но ви Сад, 1998;  Ни ко ла Жу тић, Ср би ри мо ка-
то ли ци та ко зва ни Хр ва ти, Српскарадикалнастранка, Бе о град, 2006.
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огро ман до при нос срп ском на ро ду и срп ској кул ту ри. Не мо же се 
јед но став но твр ди ти да не ма Ср ба ри мо ка то ли ка, а да се исто вре-
ме но иг но ри ше чи ње ни ца да је је ди ни Ср бин ко ји је  при мио Но-
бе ло ву на гра ду  био ри мо ка то лик Иво Ан дрић.

При то ме се мо ра има ти у ви ду да су у са мој Ри мо ка то лич кој 
цр кви, Ср би у про шло сти, сте кли јед ну од нај ве ћих ти ту ла, ко је 
цр кве ни је рар си у овој цр кви мо гу има ти, од мах до па пе,  ти ту лу 
при ма са срп ског. Та кав ранг не ма ни је дан дру ги сло вен ски на род 
на Бал ка ну. Хр ва ти и Сло вен ци у сво јим ре до ви ма има ју са мо кар-
ди на ле.

Ри мо ка то лич ка цр ква  ни кад у прин ци пу не мо же да твр ди да 
је за све на ро де отво ре на, а да је са мо за је дан на род, на род срп ски, 
за у век за тво ре на. И ова ве ли ка Цр ква мо ра овај грех да ис пра ви.

Слич но је и са му сли ман ском вер ском за јед ни цом. Ако су за 
му сли ман ску ве ру отво ре на вра та за све на ро де на све ту, не мо же 
да се ка же да са мо Ср би ма у овој ве ри не ма ме ста. У Ти то вој Ју-
го сла ви ји, чим су иден ти фи ко ва ни као му сли ма ни, они  ауто мат-
ски по ста ју дру ги на род, Му сли ма ни са ве ли ким М, ко ји су по сле 
пре и ме но ва ни у Бо шња ке. Ова кав став се не мо же при хва ти ти ни 
са чи сто ислам ских ка нон ских раз ло га. А кад се са да из но си став 
да је би ло и да има и да мо ра би ти и Ср ба му сли ма на, до вољ но је 
под се ти ти на три  не спор на ве ли ка на: Мех мед-па шу Со ко ло ви ћа, 
Ме шу Се ли мо ви ћа или  Еми ра Ку сту ри цу, да нас нај по зна ти јег Ср-
би на у све ту.  

На уч но је не ко рект на и дру штве но и на ци о нал но штет на те за 
по ко јој су Ср би са мо пра во слав ци. На оном Но во сад ском ску пу, 
ко ји су ор га ни зо ва ли По крет за ов но ву ср би сти ке и Вла да Ре пу-
бли ке Срп ске у из бе гли штву, го спо дин Ири неј Бу ло вић, вла ди ка 
но во сад ски, у сво јој за вр шној ре чи, ка зао је, из ме ђу оста лог, да 
Срп ска пра во слав на цр ква ни је за у зе ла став да Ср би мо ра ју да бу-
ду са мо пра во слав ци. Та кав став ни је мо гу ће за у зе ти ни ка нон ски.  

Језикважнијиодписма

Сва ова от пи си ва ња го спо дин Ви дић чи ни да би  удо во љио 
не при хва тљи вој иде ји да су ства ри до ве де не до тле да са мо ћи ри-
ли ца мо же да очу ва на ци о нал ни иден ти тет Ср ба. У тек сту он ја сно 
и „ дра ма тич но“ из ла же иде ју да ако Ср би на пу сте ћи ри ли цу, би ће 
то по губ но по иден ти тет Ср ба. Без  ћи ри ли це Ср би као на род не-
ће по сто ја ти. За то и он чи ни дра ма ти чан по зив срп ском на ро ду. 
Па ра фра зи ран, ње гов по зив мо гао би ова ко да гла си. Бра ћо Ср би,  
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све дру го мо же те на пу сти ти, и те ри то ри је, и де ло ве сво га на ро да и 
сво је јед но је зич ни ке дру ге ве ре, са мо ћи ри ли цу не на пу штај те. Без 
то га ви ше не ће те би ти Ср би. Ис па да да је глав на опа сност по срп-
ство са др жа на у прак си и у са мој иде ји да Ср би има ју два пи сма. 

На жа лост, го спо дин Ви дић у овом ста ву ни је уса мљен. Ма да 
го то во да и ни је мо гао да на ве де не ке озбиљ ни је и ва жни је фи ло-
ло ге ко ји овај став у це ли ни по др жа ва ју. Он се у свом тек сту на не-
га ти ван на чин од ре ђу је пре ма ста во ви ма  Пе тра Ми ло са вље ви ћа, 
Рад ми ла Ма ро је ви ћа, Ми ло ша Ко ва че ви ћа, Ма те Пи жу ри це, Ран ка 
Бу гар ског ко ји о овом пи та њу има ју  дру га чи је ми шље ње. Ви дић 
се, при то ме, ја вља као гла сно го вор ник јед ног ве о ма ан га жо ва ног 
дру штва: Дру штва „Ћи ри ли ца“. Ово дру штво не ма са мо став да ћи-
ри ли цу, као кул тур но до бро срп ског на ро да, тре ба за шти ти ти, већ 
и да је са да шња ла ти ни ца, ко ју упо тре бља ва ју Ср би ма ту ђе пи смо; 
шта ви ше да је нај ве ћа опа сност за Ср бе став да има ју два пи сма. 

У ли те ра ту ри по сто је и ја сна све до че ња да је слич них ми шље-
ња би ло и код из бо ра пи сма сло вен ских на ро да. Би ло је ста во ва и 
то од озбиљ них љу ди у стру ци, сла ви ста ко ји су  за сту па ли ми шље-
ње да сви сло вен ски на ро ди тре ба да има ју јед но пи смо, сло вен ско, 
у ра зним ва ри јан та ма, а то зна чи ћи ри ли цу. Про ти ви ли су се то ме 
да се не ки сло вен ски на ро ди слу же не сло вен ским пи смом, ла ти-
ни цом, јер са мим ти ме из ла зе из окви ра сло вен ске пи сме но сти. 
Све до ци смо да ова иде ја у ствар но сти ни је при хва ће на. У књи-
зи Пе тра Ми ло са вље ви ћа Српскаписма на две стра не, у ко ло на-
ма, пред ста вље на су да на шња пи сма сло вен ских на ро да. На јед ној 
стра ни су пи сма оних на ро да ко ји пи шу ла ти ни цом, на дру гој оних 
на ро да ко ји пи шу ћи ри ли цом. Има их го то во под јед на ко. На пи та-
ње: да ли су они сло вен ски на ро ди ко ји пи шу ла ти ни цом пре ста ли 
да бу ду сло вен ски на ро ди, мо гућ је ова кав од го вор. Ла ти ни ца им 
не сме та да бу ду сло вен ски на ро ди, да пи шу и чу ва ју иден ти тет 
сво га је зи ка, баш као и они ко ји пи шу са мо ћи ри ли цом. Сва ки од 
сло вен ских на ро да би рао је за се бе ре ше ња ко ја му нај ви ше од го-
ва ра ју. Вре ди под се ти ти и на чи ње ни цу да је сло вен ска пи сме ност, 
ко ја се ве зу је за де лат ност Ћи ри ла и Ме то ди ја, обе ле же на дво а-
збуч јем: гла го љи цом и ла ти ни цом.9)

До ста ин фор ма ци ја о то ме ко ји све на ро ди на све ту пи шу ка-
квим пи сми ма, и ко ји све на ро ди има ју две азбу ке, чи та лац мо же 
да се оба ве сти из књи ге Писмо ан гли сте Ран ка Бу гар ског ко ју је 
1996. из да ла Ма ти ца срп ска. Са свим је ја сно, да Ср би ни су је ди ни 

9)  Пе тар Ми ло са вље вић, Срп ска пи сма, Ба ња Лу ка-: Бесједа, Бе о град: Арслибри, 2006.
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на род у све ту ко ји има два пи сма. При то ме не тре ба иг но ри са ти 
ни чи ње ни цу да и Нем ци ја сно раз ли ку ју два сво ја пи сма: ла ти ни-
цу и го ти цу. (Са мо се у Хи тле ро во вре ме ин си сти рао на то ме да се 
не гу је го ти ца као чи сто не мач ко пи смо ко је ће  Нем це и по овом 
обе леж ју што ви ше одва ја ти од дру гих на ро да). Те зу про фе со ра 
Ми ло са вље ви ћа по др жа ва и лин гви ста Ми лош Ко ва че вић кад ка же 
да, без об зи ра на „ме ђу Ср би ма ши ро ко рас про стра ње но ми шље-
ње, Ср би ни су је ди ни на род ко ји упо тре бља ва два пи сма . Уоп ште 
узев ши бро ју је зи ка у сви је ту не од го ва ра екви ва лен тан број пи са-
ма“. За ла жу ћи се за рав но прав ну упо тре бу ћи ри ли це, Ко ва че вић то 
не чи ни не ги ра ју ћи срп ски ка рак тер да на шње ла ти ни це.10)

По во дом иде је да је пи смо бит но за иден ти тет на ро да вре ди 
под се ти ти на си ту а ци ју у по гле ду пи сме но сти два на ро да са ко ји-
ма су Ср би исто риј ски и кул тур но по ве за ни: на Тур ке и на Ру му не. 
Све до 1928. го ди не Тур ци су пи са ли ара би цом; тек та да су, у вре ме 
Ата тур ка, узе ли да на шњу ла ти ни цу. Све до 1865. Ру му ни су пи са-
ли пр во срп ском цр кве ном ћи ри ли цом, а по сле срп ском гра ђан ском 
ћи ри ли цом (јед но вре ме баш оном ко ју је за Ср бе и Ру му не са чи-
нио Ор фе лин). Од та да пи шу ла ти ни цом. Ако има мо у ви ду це ли ну 
ру мун ске или тур ске пи сме но сти, не би би ло исти ни то твр ди ти да 
су јед но а збуч ни на ро ди. Са пра вом да нас мо же мо да ка же мо да ни 
Тур ци ни Ру му ни овим про ме на ма пи са ма ни су из гу би ли иден ти-
тет. Јер им је зич ки иден ти тет ни је био угро жен. Све до ци смо да 
се и о Тур ци ма и о Ру му ни ма да нас го во ри као о про спе ри тет ним 
на ро ди ма. Је рар си Срп ске пра во слав не цр кве чак ис ти чу да је код 
пра во слав ног де ла ру мун ског на ро да пра во сла вље у успо ну.

Не ма мо пре ци зне по дат ке о то ме ко ли ко Ср ба да нас пи ше ћи-
ри ли цом а ко ли ко ла ти ни цом. По сто је са мо про це не. Пре ма про-
це на ма да нас са мо око 53%  Ср ба  пи ше ћи ри ли цом а  47% ла ти-
ни цом. Да ле ко је ви ше мла дих ко ји пи шу ла ти ни цом. Оту да да нас 
тре ба схва ти ти као оправ да ну  бо ја зан да ће ла ти ни ца по ти сну ти 
ћи ри ли цу. При род но је за то да се отво ре но су о чи мо с пи та њем: 
Шта ће се де си ти са Ср би ма ако ла ти ни ца у њи хо вој пи сме но сти 
са свим по ти сне ћи ри ли цу? 

Ако има мо у ви ду ис ку ства дру гих на ро да, он да мо же мо да 
оче ку је мо ова кав од го вор. Ср би ма, као и дру гим на ро ди ма, опа-
сност пре ти са дру ге стра не, а не од ла ти ни це. Ни су про па ли ни 
дру ги сло вен ски на ро ди, ко ји су се од лу чи ли да пи шу ла ти ни цом, 
па не мо ра ју да про пад ну ни Ср би. Баш као што ни су про па ли ни 

10)  Ви ди ши ре: Ми лош Ко ва че вић, Про тив не и сти на о срп ском је зи ку, Срп ско про свјет но 
и кул тур но дру штво Просвјета, Па ле - Би ле ћа, 2005.
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на ро ди ко ји су за др жа ли ћи ри ли цу. Нај ма ње су про па ли на ро ди ко-
ји пи шу нај не са вр ше ни јим пи смом, као што то чи не Ки не зи. 

Тра ди ци о нал на срп ска фи ло ло ги ја, она ко ју пред ста вља ју Вук, 
Да ни чић, Сто јан Но ва ко вић, Бе лић и Ивић има ла је став да Ср би 
тре ба да за др же оба пи сма, ћи ри ли цу и ла ти ни цу. Ово ре ше ње не 
тре ба тек та ко од ба ци ти ра ди ува жа ва ња ста во ва она квих бо ра ца 
за срп ске на ци о нал не ин те ре се чи ји је гла сно го вор ник  го спо дин 
Ви дић. 

По што је у оп ти ца ју иде ја да се срп ски иден ти тет мо же са чу-
ва ти по мо ћу ћи ри ли це, од ко ри сти је ово га пу та и да се обра ти па-
жња на два до ку мен та, на СрпскуписменицуЈо ва на Или ћа из 1860. 
и на је дан чла нак  Вин ка Па це ла из 1861. го ди не. Нај ва жни ји део 
Или ће ве Српскеписменице об ја вљен је у збор ни ку 2,  Документи,  
при пре мље ном за Но во сад ски скуп Срп ско пи та ње и ср би сти ка. 
Глав ни ста во ви  Вин ка Па це ла об ја вље ни су у књи зи Српскаписма 
Пе тра Ми ло са вље ви ћа. 

Јо ван Илијћ, из вре ме на Српскеписменице, био је и је дан од 
нај зна чај ни јих срп ских пе сни ка, али и по ли тич ких пр ва ка у Ср би-
ји око сре ди не 19. ве ка. Са да се че шће по ми ње као отац Во ји сла ва 
и Дра гу ти на Или ћа. У сво јој књи жи ци он срп ски при ка зу је као је-
дан је зик ко ји има три на чи на из го во ра: екав ски, ије кав ски и икав-
ски.  По себ но пред ста вља азбу ку Ср ба ис точ не цр кве (то је Ву ко ва 
ва ри јан та ћи ри ли це) и „азбу ку Ср ба за пад не ве ре“ (то је ва ри јан та 
ла ти ни це из Ву ко вогПрвогсрпскогбуквара(1827). Ова ла ти ни ца 
има као и ћи ри ли ца 30 сло ва. У њој су 29 сло ва иден тич нни сло-
ви ма да на шње ла ти ни це. Са мо је сло во на на шње ла ти нич ко đ пи-
са но  као ди граф, dј, као и код Ву ка. Сло во đ ће у ла ти ни цу уве сти 
Ђу ро Да ни чић, у вре ме пра вље ња Рјечникахрватскогилисрпског
језика. Бе сми сле но је Ву ка, Илиј ћа, или Да ни чи ћа до во ди ти у би ло 
ка кву ве зу са ко му ни змом. Ни је на од мет обра ти ти па жњу и где је 
и ка да књи га штам па на: штам па на је у Но вом Са ду, „бр зо ти ском 
епи скоп ске књи го пе чат ње“.  

Вин ко Па цел је по знат по то ме што се ја вља као је дан од пот-
пи сни ка Беч ког до го во ра. Је да на ест го ди на ка сни је, у јед ном свом 
члан ку, чи ји је глав ни део пре нео Вик тор Но вак у књи зи ВукиХр
вати (1967),  ви ше не за сту па ста во ве из Беч ког до го во ра да „је дан 
на род тре ба и јед ну књи жев ност да има“, и да тај је дан на род чи не 
при пад ни ци „ис точ ног вје ро за ко на“ и при пад ни ци „за пад ног“, већ 
го во ри о при пад ни ци ма ова два вје ро за ко на као о при пад ни ци ма 
два на ро да, ко ји се не раз ли ку ју по из го во ру, али се раз ли ку ју по 
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ве ри и пи сму. Хр ва ти и Ср би го во ре исти је зик, али су Хр ва ти по 
ве ри ка то ли ци,  а Ср би по ве ри пра во слав ци; Хр ва ти пи шу ла ти-
ни цом, а Ср би ћи ри ли цом. Ста во ве Вин ка Па це ла пре нео је Пе тар 
Ми ло са вље вић у књи зи Срп ска пи сма у тек сту под на сло вом Не
принципијелнаразликовањаСрбаиХрватанаосновувереиписма.
Ова иде ја о по де ли Ср ба и Хр ва та по ве ри и по пи сму, пла си ра на је 
пре ко иде је ју го сло вен ства Штро сма је ра и Ја ги ћа. До кле је та иде-
ја до ве ла све до ци смо по след њих де це ни ја. 11)

Са свим је ја сно чи ју иде ју на ста вља да спро во ди Ви дић за јед-
но са сво јим исто ми шље ни ци ма. На сто ји да спро во ди ста ру хр-
ват ску иде ју. Вре ди се под се ти ти ре чи из Је ван ђе ља. Опро сти им 
Го спо де, не зна ју шта чи не. 

На осно ву ста во ва Јо ва на Или ћа и Вин ка Па це ла из 60-тих го-
ди на 19. ве ка мо гу се ви де ти и ко ре ни да на шњих ори јен та ци ја на 
срп ској фи ло ло шкој сце ни. 

По ли тич ка стра те ги ја из ра же на у ста во ви ма Вин ка Па це ла се 
ка сни је оства ри ва ла пре ко по ли ти ке Штро сма је ра, Ја ги ћа, Ју го-
сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти, Но во сад ског до го во-
ра. Шта је Ср би ма у про шло сти ова по ли ти ка при ре ди ла до вољ но 
је по зна то 

Та ко ђе је ја сно и да По крет за об но ву ср би сти ке об на вља фи-
ло ло шко-по ли тич ке ста во ве Ву ка Ка ра џи ћа, Јо ва на Или ћа, али и 
Ма ти це срп ске и Срп ске кра љев ске ака де ми је из пред ју го сло вен-
ског пе ри о да. 

Филолошкеигеополитичкеподвале

У тек сту го спо ди на Ви ди ћа упо тре бља ва се је дан реч под ва ла. 
До ду ше, она се ве зу је са мо уз де лат ност при ста ли ца По кре та за 
об но ву ср би сти ке. По Ви ди ћу, као и по дру ги ма чи ји је он гла сно-
го вор ник, да нас под ва љу ју они ко ји сма тра ју да Ср би има ју два 
пи сма. Јед но од пи са ма тре ба да пре пу сте бра ћи Хр ва ти ма; та ко ће 
се од њих  ја сно раз де ли ти.

Из раз под ва ла ствар но тре ба узе ти као кључ са са гле да ва ње 
не ких по те за у обла сти фи ло ло ги је, али и ге о по ли ти ке. Ова реч 
ствар но има сми сла ка да се упо тре бља ва ка да су у пи та њу је зич-
ки про бле ми, по себ но они ко ји се ти чу иден ти те та срп ског је зи ка.  
Мо же мо да на ве де мо ви ше та квих под ва ла. 
11)  Ви ди о то ме: Беч ки Књи жев ни до го вор, у: Српскопитањеисрбистика,Зборникра

дова2, при ре дио Пе тар Ми ло са вље вић, Логос - Бач ка Па лан ка, Књи го твор ни ца Логос
Ваљево, 2007; Пе тар Ми ло са вље вић, Ре фор ма ла ти ни це Ву ка Ка ра џи ћа, исто, стр. 
103-135; Пе тар Ми ло са вље вић, При каз пи са ма, исто, стр. 136.
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Вук је стал но го во рио да Ср би има ју свој је зик, а Хр ва ти свој. 
Под ва ла је кад се ка же да је ни ко дру ги не го баш Вук  тво рац срп-
ско хр ват ског је зич ког је дин ства. Под ва ла је кад се ка же да је Беч ки 
до го вор био до го вор Ср ба и Хр ва та око за јед нич ког је зи ка. У тек-
сту До го во ра не по ми њу се Ср би и Хр ва ти, по ми ње се са мо је дан 
на род чи ји се при пад ни ци ис точ ног и за пад ног вје ро за ко на раз ли-
ку ју по пи сми ма. Све се мо ра дру га чи је ту ма чи ти, у скла ду са ста-
во ви ма ствар ног ауто ра овог до ку мен та. Под ва љи ва ло се, на кнад-
но, Ву ку, а пре ко Ву ка под ва љи ва ло се срп ском на ро ду.

Иван Броз је на пра вио Хрватскиправопис на кор пу су де ла Ву-
ка и Да ни чи ћа. Оправ да но је пи та ње: ка кав је то хр ват ски пра во пис 
на де ли ма срп ских пи са ца?! 

Броз је по чео, а по сле ње го ве смр ти Фра њо Иве ко вић је  за вр-
шио и об ја вио  Рјечникхрватскогјезика (1901). У пред го во ру се 
ка же да је овај Рјечник пра вљен на ме та ри ја лу де ла Ву ка, Да ни-
чи ћа, Ње го ша  и Ми ла на Ђ Ми ли ће ви ћа. У тач ки де сет пред го во-
ра ка же се да је овај реч ник мо гао и да се на зо ве срп ски, да су га 
пра ви ли Ср би. Ка кав је то реч ник хр ват ског је зи ка на де лу срп ских 
пи са ца?

Граматикаистилистикахрватскогилисрпскогјезика (1899)
То ме Ма ре ти ћа, пра вље на је на кор пу су де ла Ву ка и Да ни чи ћа. Од-
мах по сле об ја вљи ва ња ове де бе ле и не спор но до бре књи ге пра-
вље но је ње но школ ско из да ње под на сло вом Граматикахрват
скогјезика.При род но је пи та ње: ка ква је то гра ма ти ка хр ват ског 
је зи ка ко ја се пра ви са мо  на кор пу су де ла срп ских пи са ца?! 

Да нас се са свим си гур но мо гу пра ви ти и реч ни ци, и гра ма ти ке 
и пра во пи си на кор пу су де ла ауто ра ко ји су се не сум њи во осе ћа ли 
Хр ва ти ма. Али је зик ко јим пи шу хр ват ски пи сци не зна чи да је са-
мим ти ме по стао и хр ват ски. На исти на чин као што ни ен гле ски 
ни је по стао хр ват ски ка да га пи шу Хр ва ти.

Јед на од ве ли ких под ва ла учи ње на је и кад је у пи та њу пи сма 
ко јим су се слу жи ли Ср би ис точ не и Ср би за пад не цр кве. 

Хр ват ска је 1994. ре ги стро ва ла код УНЕ СКО ла ти ни цу као хр-
ват ско пи смо. То је учи ње но на осно ву иде је да су ла ти ни цу ство-
ри ли Хр ва ти. Они ко ји су схва ти ли тај по тез ка жу да се не где та мо, 
ваљ да у УНЕ СКУ, све што је пи са но и об ја вље но  ла ти ни цом, тре-
ти ра као хр ват ско.

Став да су да на шњу ла ти ни цу ство ри ли Хр ва ти, по ста ла је са-
став ни део обра зов ног си сте ма у бив шој Ју го сла ви ји. Овај став  су 
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по след њих го ди на по себ но раз гла си ли срп ски ћи ри ли ча ри. Ла ти-
ни ца јед за њих хр ват ско пи смо, јер су је ство ри ли Хр ва ти. Овој ла-
ти ни ци да то је и име „га ји ца“, јер ју је ство рио Гај. Чак је на во ђе но, 
на осно ву ли те ра ту ре, и кад је и где Љу де вит Гај то учи нио. Учи-
нио је то у  Краткојосновихорватскославенскогправописања из 
1830. Али та књи жи ца од 28 стра на ни је мо гла да се на ђе ниг де у 
ју го сло вен ским јав ним би бли о те ка ма; ни су је ре ги стро ва ли ка та-
ло зи. 

Из гле да да је ова Га је ва књи жи ца пр ви пут, ске ни ра њем, об-
ја вље на уСрпскимписмима про фе со ра Ми ло са вље ви ћа. Тек кад 
је ова књи жи ца ова ко, пр ви пут по ста ла до ступ на, по ста ло је са-
свим ја сно да нам је сви ма, под ва љи ва но: по ту ран је рог за све ћу. 
Учи ње но је исто као и са срп ским је зи ком, ко ји је не пра вед но про-
гла шен за хр ват ски. По ка за ло се да је Гај ствар но ство рио јед ну 
ла ти ни цу, и то за хр ват ски је зик јед зик (да не бу де за бу не: за оно 
што се ка сни је на зи ва ло кај кав ско на реч је). Се дам ка рак те ри стич-
них сло ва, у овој ствар ној  „га ји ци“ раз ли ку ју се од сло ва да на шње 
ла ти ни це. Ове сво је ла ти ни це Гај се од ре као 1835. у по чет ку де-
ло ва ња Илир ског по кре та. За јед но са срп ским је зи ком, Хај је та да 
при хва тио и пи смо Ср ба за пад не цр кве, тј. при хва тио је и њи хо ву 
ла ти ни цу.

Пред ме ђу на род ним су до ви ма во де се спо ро ви за пра во на зи ва 
си ре ва, ви на, шљи ва. Ни је се де си ло да се не ком на ро ду учи ни оно 
што и Ср би ма:  да се при сво ји  њи хов је зик, да се при сво ји јед но 
срп ско пи смо; да се де ло ви срп ског на ро да; нај зад и да им се оспо-
ра ва пра во да се по на ша ју као и сви дру ги на ро ди. Све је то има ло 
ге о по ли тич ку ко но та ци ју. У ви ше на вра та смо у сво јим  ра до ви ма 
ис ти ца ли да је срп ско-хр ват ски исто риј ски су срет и су коб, ко ји се 
до го дио у вре ме илир ског по кре та, пре вас ход но ге о по ли тич ки мо-
ти ви сан и  да има ши ре вер ске и др жав но-им пе ри јал не ко ор ди на те. 
На зва ли смо то-Аустро-хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства 
и ју го сло вен ства, ко јем тре ба до да ти и ва ти кан ску ве ков ну по ли ти-
ку ми си о нар ства и про зе ли ти зма пре ма срп ским зе мља ма.  Рим и 
Беч су  Хр ва ти ма до де ли ли уло гу по себ не на род не за јед ни це,   пре-
ко ко јег ће из вр ши ти сво је ми си о нар ско-про зе лит ске и ге о по ли тич-
ке ци ље ве-за по се да ња срп ског ет нич ког и исто риј ског про сто ра. 
Кроз  тај и та кав про је кат тре ба са гле да ва ти и хр ват ско од ри ца ње 
од соп стве ног - хр ват ског ( кај кав ског) је зи ка и при сва ја ње срп ског, 
као и цео срп ско-хр ват ски ет но-је зич ки фе но мен - Ср бе ка то ли-
ке та ко зва не Хр ва те и уоп ште про блем срп ско-хр ват ских ет нич ких 
и по ли тич ких од но са од илир ског по кре та до да нас. С хр ват ским 
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(кај кав ским) је зи ком ни кад не би ус пе ли по хр ва ти ти Ср бе ка то ли-
ке Дал ма ци је, Ду бров ни ка, Бо сне и Хер це го ви не, Сла во ни је, Ли ке, 
Кор ду на; без срп ског је зи ка у јав ној упо тре би, Хр ват ска би оста ла 
у сво јим по ви је сним гра ни ца ма.  Не мо же се ре ћи да да су Ср би у 
све му то ме не ви ни. Ни је тре ба ло да то ле ри шу то што то ле ри шу. А 
кад су већ при хва та ли то што су при хва ти ли, тре ба да схва те и да 
су  мо ра ли  да до ђу у си ту а ци ју у ко јој са да је су. Ако из те си ту а ци-
је хо ће да иза ђу, мо ра ју да се по на ша ју као и сав дру ги ци ви ли зо ва-
ни свет. А то зна чи да шти те вред но сти ко је су ство ри ли. 12)

Ако се Ср би ма мо же при ме ти ти да ни су до вољ но ак тив ни у 
од бра ни иден ти те та сво га је зи ка и сво јих пи са ма, још ви ше се мо-
же за ме ри ти што до зво ља ва ју да се ме ђу са мим Ср би ма на ђу они 
ко ји ће спро во ди ти ту ђе иде је, ко ји ће у сво јој сре ди ни спро во ди ти 
ту ђе ста во ве, од но сно не го ва ти ту ђу по ли ти ку. 

Не ко ли ко го ди на, де ве де се тих, над ви ла се јед на ве ли ка по шаст 
над срп ским на ро дом. Она је би ла у окви ру бор бе за  при хва та ње 
ека ви це као срп ског је зич ког стан дар да. Срп ски је зик. по при ста-
ли ца ма ста ва о ека ви за ци ји срп ског стан дард ног је зи ка,  мо же оп-
ста ти ако се све де са мо на ва ри јан ту ко ји дру ги не упо тре бља ва ју. 
Што је зна чи ло да ије ка ви цу тре ба пре пу сти ти дру ги ма.

Да нас се опет над Ср би ма над ви ла слич на опа сност: да Ср би 
тре ба да се од рек ну ла ти ни це ко ју су у про шло сти ство ри ли њи хо-
ви фи ло ло зи, да се огра ни че са мо на ћи ри ли цу. Ја сно им се пре до-
ча ва: Ср би ће оп ста ти са мо ако оста ну ћи ри ли ча ри. На да мо се да  
ће и ова по шаст ми ну ти. 

Да се не би сте као ути сак да По крет за об но ву ср би сти ке има 
не што про тив ћи и ри ли це и ње ног чу ва ња, или да та ко не што, ни 
не дај Бо же, има Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у из бе гли штву,  
до вољ но је под се ти ти на Но во сад ски скуп. Сви ре фе ра ти у збор ни-
ци ма са овог Ску па об ја вље ни су она ко ка ко су их њи хо ви ауто ри 
по сла ли: и ћи ри ли цом и ла ти ни цом. Де си ло се та ко да се са мо је 
ма ли број тек сто ва  об ја ви ла ти ни цом, не где око 5%. Увод не ре фе-
ра те на овом Ску пу има ли су уни вер зи тет ски про фе со ри: Пе тар 
Ми ло са вље вић, Рад ми ло Ма ро је вић, Ми лош Ко ва че вић и Ра до је 
Си мић. Пр ва тро ји ца су уче ство ва ли у пи са њу За кљу ча ка (про фе-
12)  Ви ди ши ре: Пе тар Ми ло са вље вић, Иде је ју го сло вен ства и срп ска ми сао, Логос,  Ва-

ље во, 2007; Мом чи ло Су бо тић, Аустро-хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства и 
ју го сло вен ства, у: Српскопитањеисрбистика,Зборникрадова1, при ре ди ли Пе тар 
Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Логос-Бач ка Па лан ка, Књи го твор ни ца Логос Ва-
ље во, 2007, стр. 150-183; Мом чи ло Су бо тић, Од нос фи ло ло ги је и иде о ло ги је код Ср ба, 
Политичкаревија 01/2009,  ИПС, Бе о град, 2009, стр. 67-86.



- 220 -

ПРОДУЖЕТАКХРВАТСКЕПОЛИТИКЕМомчилоСуботић

сор Си мић дру гог да на ни је уче ство вао у ра ду Ску па). Ево ка ко 
гла си део по све ћен срп ској пи сме но сти. 

СРПСКОПИСМО

Срп ски на род је ба шти ник ста ро сло вен ске пи сме но сти на сво-
јим ста рим пи сми ма, гла го љи ци и ћи ри ли ци, ко ју су при хва ти ли и 
дру ги сло вен ски на ро ди. 

Са вре ме на Ву ко ва (и ву ков ска ) ћи ри ли ца је на ци о нал но пи-
смо срп ског на ро да и га рант ње го вог кул тур ног кон ти ну и те та.

Срп ској кул ту ри при па да и све што је на срп ском је зи ку на-
пи са но срп ском ла ти ни цом. Срп ску ла ти ни цу, у са вре ме ној вер зи-
ји, за срп ски је зик ко ди фи ко вао је Вук Ка ра џић. Ђу ро Да ни чић је  
је за ме нио ла ти нич ке ди гра ме по себ ним гра фе ма ма, од ко јих је у 
упо тре би оста ло đ, (уме сто dј).

Не при хва тљив је, оту да, став да је са да шња ла ти ни ца ко јом се 
слу жи срп ски је зик хр ват ско пи смо, „га ји ца“. Љу де вит Гај је ствар-
но ство рио јед ну вр сту ла ти ни це за хр ват ски је зик (кај кав ско на-
реч је). Али он сам је од ба цио ову сво ју ла ти ни цу, и да нас је ни ко 
ви ше не упо тре бља ва.13)

Резиме
У при ло гу  се го во ри о те гоб ној об но ви ср би сти ке-на уч не 

ди сци пли не о срп ском је зи ку, пи сми ма,  срп ској књи жев но сти и 
срп ском на ро ду. Ука зу је се на исто риј ске и је зич ке фал си фи ка те и 
кри во тво ре ња у ју го сло вен ском  пе ри о ду срп ске исто ри је.  На ста-
вља се бор ба из ме ђу ср би сти ке и сер бо кро а ти сти ке, ко ја је, на жа-
лост, при сут на још са мо у срп ским на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма и 
то на кон  по ра за ју го сло вен ске иде је и рас па да ју го сло вен ске др-
жа ве . На кон што су се Хр ва ти, при сво јив ши срп ски је зик и Ву-
ко ву ла ти ни цу, од ре кли „за јед нич ког“ је зи ка, не ма ви ше ни ка квог 
ни на уч ног ни на ци о нал но-по ли тич ког сми сла да срп ске ин сти ту-
ци је по пут СА НУ и Ма ти це срп ске и да ље срп ски је зик на зи ва ју 
срп ско хр ват ски. На рав но, то  ни кад  ни је би ло на уч но уте ме ље но, 
ни ти је би ло у скла ду са Ву ко вим је зич ким ста во ви ма, али је сте са 
ста во ви ма хр ват ских иде о ло га и лин гви ста Штро сма је ра и Ја ги-
ћа. На Штро сма је ро вим и Ја ги ће вим ста во ви ма из гра ђе не су обе 
ју го сло вен ске др жа ве. Њи хо ве ста во ве при хва ти ли су срп ски лин-
13)  За кључ ци Но во сад ског на уч ног ску па „Срп ско пи та ње и ср би сти ка“, део Српскопи

смо, у: Српскопитањеисрбистика,Зборникрадова2, При ре дио Пе тар Ми ло са вље-
вић, Логос Бач ка Па лан ка, Књи го твор ни ца ЛогосВа ље во, 2007, стр. 137-138.



стр:199224.

- 221 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

гви сти и фи ло ло зи, као и срп ски по ли ти ча ри, и они у пр вој и дру-
гој Ју го сла ви ји, али и офи ци јел не срп ске др жав не и на ци о нал не 
ин сти ту ци је у пост ју го сло вен ском пе ри о ду. А њи хо ви ста во ви су 
сле де ћи. Штро сма јер је ис ти цао да су Ју жни Сло ве ни - Ју го сло ве-
ни - он је ту убра јао Ср бе, Хр ва те и Сло вен це (не и Бу га ре, јер ни су 
би ли у окви ру Хаб сбур шке мо нар хи је, што ука зу је на ње го ве про-
а у стриј ске ге о по ли тич ке мо ти ве) је дан на род, да Ср би и Хр ва ти 
има ју је дан на род ни је зик (што је та ко ђе про из вољ но и не тач но), 
те да те же по ли тич ком је дин ству. Ја гић је за сту пао јед ну за Хр ва-
те ефи ка сну, али за на у ку не на уч ну и за Ср бе по губ ну те зу. По пут 
Штро сма је ра, сма трао је да Ср би и Хр ва ти је дан на род по је зи ку 
а два на ро да по ве ри. Ср би су пра во слав ци, а Хр ва ти ка то ли ци.  
Ове ста во ве да нас при хва та ју срп ске зва нич не ин сти ту ци је, иако 
су они у пот пу ној су прот но сти са ста во ви ма Све тог Са ве, До си те-
ја, Ву ка и европ ске сла ви стич ке на у ке, као и ста во ва срп ских фи ло-
ло га, исто ри ча ра  и по ли ти ко ло га из пред ју го сло вен ског пе ри о да. 
Ја гић је већ по сле Ву ко ве смр ти (1864) ова ко про ту ма чио Ву ко ву 
син таг му о Ср би ма три за ко на. „Ср би грч ког за ко на, Ср би му ха ме-
дан ског за ко на и Ср би рим ског за ко на - а то су Хр ва ти - по гре шно 
и тен ден ци о зно је до дао Ја гић.

Као што су при сво ји ли срп ски је зик, исто та ко је хр ват ски је-
зи ко сло вац  Гај од ба цио сво ју и пре у зео Ву ко ву ла ти ни цу за хр ват-
ско пи смо. Он је то учи нио у са мом по чет ку илир ског по кре та.  У 
овом при ло гу се ви ди да су ћи ри ли ца и ла ти ни ца, ко ја се ко ри сти 
на про сто ру бив ше СФРЈ, срп ска пи сма.  Ни је дан зна ча јан срп ски 
лин гви ста, а то су: Вук Ка ра џић,  Ђу ро Да ни чић,  Ко ста Но ва ко-
вић,  Љу бо мир Сто ја но вић, Алек сан дар Бе лић,  Па вле Ивић,  Пе-
тар Ми ло са вље вић, Ми лош Ко ва че вић, Рад ми ло Ма ро је вић, Ра до-
је Си мић и дру ги, ни је ре као или на пи сао да ла ти ни ца ни је срп ско 
пи смо. Та ко ђе, ви ди се да  ни су са мо Ср би дво а збу чан на род, већ 
су то и Нем ци, По ља ци, Ру му ни, Тур ци и дру ги, и да та чи ње ни ца 
ни је на ру ши ла њи хов на ци о нал ни иден ти тет.  За пре по зна ва ње и 
очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та нај ва жни ји је – је зик. Ва жни ји је 
је зик од пи сма. По крет за об но ву ср би сти ке за ла же се за уни вер-
зал не европ ске вред но сти и ста во ве, па и оне кад је у пи та њу је зик 
и пи смо, а то зна чи вред но сти за сно ва не на ет но је зич ким ста во ви-
ма сла ви сти ке из пред ју го сло вен ског пе ри о да.

Вук је стал но го во рио да Ср би има ју свој је зик, а Хр ва ти свој. 
Под ва ла је кад се ка же да је ни ко дру ги не го баш Вук  тво рац срп-
ско хр ват ског је зич ког је дин ства. Под ва ла је кад се ка же да је Беч ки 
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до го вор био до го вор Ср ба и Хр ва та око за јед нич ког је зи ка. У тек-
сту До го во ра не по ми њу се Ср би и Хр ва ти, по ми ње се са мо је дан 
на род чи ји се при пад ни ци ис точ ног и за пад ног вје ро за ко на раз ли-
ку ју по пи сми ма. Све се мо ра дру га чи је ту ма чи ти, у скла ду са ста-
во ви ма ствар ног ауто ра овог до ку мен та. Под ва љи ва ло се, на кнад-
но, Ву ку, а пре ко Ву ка под ва љи ва ло се срп ском на ро ду.

На жа лост, срп ска дру штве не и по ли тич ка ели та још не схва та 
ге о по ли тич ку су шти ну срп ско-хр ват ског фи ло ло шког фе но ме на. У 
ви ше на вра та смо у сво јим  ра до ви ма ис ти ца ли да је срп ско-хр ват-
ски исто риј ски су срет и су коб, ко ји се до го дио у вре ме илир ског 
по кре та, пре вас ход но ге о по ли тич ки мо ти ви сан и  да има ши ре вер-
ске и др жав но-им пе ри јал не ко ор ди на те. На зва ли смо то - Аустро-
хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства и ју го сло вен ства, ко јем 
тре ба до да ти и ва ти кан ску ве ков ну по ли ти ку ми си о нар ства и про-
зе ли ти зма пре ма срп ским зе мља ма.  Рим и Беч су  Хр ва ти ма до де-
ли ли уло гу по себ не на род не за јед ни це,   пре ко ко јег ће из вр ши ти 
сво је ми си о нар ско-про зе лит ске и ге о по ли тич ке ци ље ве - за по се-
да ња срп ског ет нич ког и исто риј ског про сто ра. Кроз  тај и та кав 
про је кат тре ба са гле да ва ти и хр ват ско од ри ца ње од соп стве ног - 
хр ват ског ( кај кав ског) је зи ка и при сва ја ње срп ског, као и цео срп-
ско-хр ват ски ет но-је зич ки фе но мен - Ср бе ка то ли ке та ко зва не Хр-
ва те и уоп ште про блем срп ско-хр ват ских ет нич ких и по ли тич ких 
од но са од илир ског по кре та до да нас. С хр ват ским (кај кав ским) 
је зи ком ни кад не би ус пе ли по хр ва ти ти Ср бе ка то ли ке Дал ма ци је, 
Ду бров ни ка, Бо сне и Хер це го ви не, Сла во ни је, Ли ке, Кор ду на; без 
срп ског је зи ка у јав ној упо тре би, Хр ват ска би оста ла у сво јим по-
ви је сним гра ни ца ма.  Не мо же се ре ћи да да су Ср би у све му то ме 
не ви ни. Ни је тре ба ло да то ле ри шу то што то ле ри шу. А кад су већ 
при хва та ли то што су при хва ти ли, тре ба да схва те и да су  мо ра ли  
да до ђу у си ту а ци ју у ко јој са да је су. Ако из те си ту а ци је хо ће да 
иза ђу, мо ра ју да се по на ша ју као и сав дру ги ци ви ли зо ва ни свет. А 
то зна чи да шти те вред но сти ко је су ство ри ли.

ЛИТЕРАТУРА

• Бо рак Све то зар, Ср би ри мо ка то ли ци, Но ви Сад, 1998.
• Ви дић Не ма ња, Дра ма ти чан по зив лин гви стич кој стру ци, Политич

каревија 04/2009, ИПС, Бе о град, 2009.
• Жу тић Ни ко ла, Ср би ри мо ка то ли ци та ко зва ни Хр ва ти, СРС, Бе о град, 

2006.



стр:199224.

- 223 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

• Жу тић Ни ко ла, Ва ти кан и срп ски је зик и књи жев ност од 17. до 20. 
ве ка, у: Српскопитањеисрбистика,Зборникрадова1, при ре ди ли 
Пе тар Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, ЛогосБачка Па лан ка, 
Књи го твор ни ца ЛогосВаљево, 2007.

• Зби љић, Дра го љуб, Срп ски лин гви сти дво а збуч јем за ти ру ћи ри ли цу, 
Но ви Сад, 2009.

• Јо во вић Бо жи дар, Срп ски на род и ње гов је зик у за пи си ма стра них 
ис тра жи ва ча и пут ни ка, у: Српскопитањеисрбистика,Зборникра
дова1, при ре ди ли Пе тар Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Логос
Бачка Па лан ка, Књи го твор ни ца ЛогосВаљево, 2007.

• Ка ра џић Вук, Ср би и Хр ва ти, 1861.
• Ко ва че вић Ми лош, Про тив не и сти на о срп ском је зи ку, Срп ска про-

свјет но  и кул тур но дру штвоПросвјета, Па ле - Би ле ћа, 2005.
• Ко ва че вић Ми лош, Срп ски је зик и ње го ве ва ри јан те, у: Српскопита

њеисрбистика, Зборник радова1, при ре ди ли Пе тар Ми ло са вље вић 
и Мом чи ло Су бо тић, ЛогосБачка Па лан ка, Књи го твор ни ца Логос
Ваљево, 2007.

• Ко стић Ла зо М., Кра ђа срп ског је зи ка, Ба дем, 1964.
• Ма ро је вић Рад ми ло, Срп ски је зик да нас, Би бли о те ка Сер би ка, Бе о-

град, 2000.
• Ми ло са вље вић Пе тар, Ср би и њи хов је зик - хре сто ма ти ја, При шти-

на, 1997.
• Ми ло са вље вић Пе тар, Иде је ју го сло вен ства и срп ска ми сао, Логос

Ваљево, 2007.
• Ми ло са вље вић Пе тар, Срп ско пи та ње и ср би сти ка, Логос  Бачка 

Па лан ка, Књи го твор ни ца ЛогосВаљево, 2007.
• Ми ло са вље вић Пе тар , Срп ска пи сма, БесједаБања Лу ка,  Ars  li-

bri - Бе о град, 2006.
• Ми ло са вље вић Пе тар , О раз ли ко ва њу срп ског и хр ват ског је зи ка, 

у: Српскопитањеисрбистика, Зборникрадова2, при ре дио Пе тар 
Ми ло са вље вић, ЛогосБачка Па лан ка, Књи го твор ни ца ЛогосВа
љево, 2007.

• Ми ло са вље вић Пе тар,  Иден ти тет и пре и ме но ва ња срп ског је зи ка, 
у: Србијаполитички и институционални изазови, Зборник радо
ва, при ре ди ли Мом чи ло Су бо тић и Жи во јин Ђу рић, ИПС, Бе о град, 
2008.

• Ми ло са вље вић Пе тар, Ре фор ма ла ти ни це Ву ка Ка ра џи ћа, у: Српско
питање и србистика, Зборник радова 2, при ре дио Пе тар Ми ло са-
вље вић, Логос  Бачка Па лан ка, Књи го твор ни ца Логос  Ваљево, 
2007.

• Ми ло са вље вић Пе тар, При каз пи са ма, у: Српскопитањеисрбисти
ка,Зборникрадова2, при ре дио Пе тар Ми ло са вље вић, ЛогосБачка 
Па лан ка, Књи го твор ни ца ЛогосВаљево, 2007.



- 224 -

ПРОДУЖЕТАКХРВАТСКЕПОЛИТИКЕМомчилоСуботић

• Су бо тић Мом чи ло, Фи ло ло ги ја и ге о по ли ти ка, у: Српскопитањеи
србистика, Зборник радова 3, при ре ди ли Пе тар Ми ло са вље вић и 
Мом чи ло Су бо тић, ЛогосБачка Па лан ка, Књи го твор ни ца Логос
Ваљево, 2007.

• Су бо тић Мом чи ло, Од нос фи ло ло ги је и иде о ло ги је код Ср ба, Поли
тичкаревија01/20009,ИПС, Бе о град, 2009.

• Су бо тић Мом чи ло, Аустро-хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир-
ства и ју го сло вен ства, у: Српскопитањеисрбистика,Зборникра
дова1, при ре ди ли Пе тар Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Логос
Бачка Па лан ка, Књи го твор ни ца ЛогосВаљево, 2007.

• Су бо тић Мом чи ло, Но ви ја срп ска по ли тич ка исто ри ја, део ВукКара
џићиХрвати, ИПС, Бе о град, 2006.

• Су бо тић Мом чи ло, Срп ско пи та ње да нас, ИПС, Бе о град, 2008.
MomciloSubotic

THECONTINUATIONOFCROATIANPOLICY
-OnSerbianLanguageandLetters–

Summary
InthejournalPolitickarevijaNo.04/2009therewaspub
lishedanextensivearticlebyNemanjaVidic“ADramatic
Call to the Linguists”. The article was written apropos
thebookSerbianLinguistsSuppressCyrillicByTwoAl
phabetSystem(NoviSad,2009)byDragoljubZbiljic.In
thearticle therearevarioustopicspresented:historical,
national,philological,linguistic,politicalones,andthere
arealsomentionedseveralleadingcontemporarySerbian
philologists. The author paid special attention to gram
matical issues, and that is, as the author argues, to the
issuesregardingthelettersinwhichtheSerbshavebeen
writingandshouldcontinuetowrite.Itisobviousthatthe
authordidnotexposeonlyhisownopinioninthetext,but
also the opinion of onewide circle of the activistswho
havebeen trying to reduceSerbian literacyononlyone
letter, the Cyrillic one. The abovementioned article, the 
reviewofZbiljic’sbook,wasamotiveforonecomprehen
sive elaboration of Serbian language, literature, letters
andthepeopleanditspoliticalandgeopoliticalposition
inpostYugoslavperiod.
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РУСИНИ У СРБИЈИ 
Прилог проучавању русинске политике у Србији

Са же так
РусинииСрбисуувремепостојањаАустро-Угарске
монархије припадали истој Цркви – Српској право-
славној.Године1948.РусинисевраћајуусаставРуске
православнецркве.Међутим,иакосу,збогполитичких
околности,везаЗаркарпатскихРусинаиСрбапреки-
нуте, остала је невелика заједницапоунијаћенихРу-
синауСрбији(АутономнојпокрајиниВојводини).Ова
националназаједницауСрбији,данасделовањемраз-
личитихфактора, настоји се утопити у нови укра-
јинскиидентитетинацију.
Поредтога сеРусинска заједница уСрбији покуша-
ва злоупотребитиодВатикана (културносредиште
Русина–РускиКрстурпроглашенојезаседиштеГр-
ко-католичкецрквазаСрбијуиЦрнуГору)заширење
унијеусрпскимземљама,алииодзаговорникапридру-
живањаСрбијеЕвропскојунијииНАТО-у.Наиме,ве-
ћинаРусинанаизборимауСрбијигласазапроевроп-
скеполитичкепартије,штосежелиискориститиу
покрајиниВојводинидасеНовимстатутомвећина,
тј.Србиблокирајутакоштоћеседефинисатидани-
једнаодлукауСкупштининеможедасеизгласа,ако
нисусагласнемањине.
Кључнеречи:Русини,Србија,Украјина,Русија,поли-
тика,религија,Црква

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Rусини нису непозната и страна етничка група за Србе. 
Насупрот, Срби и Русини су вишеструко повезани, а у једном 

дужем временском периоду, док је постојала Аутро-Угарска 
монархија, припадали су истој Цркви – Српској православној. 
То је био разлог да су неки од најпознатијих српских богослова 
и архијереја одлазили у Закарпатје да враћају Русине из уније у 
православље. Навешћемо пример архиепископа Јована Макси-
мовића и архимандрута Јустина Поповића.1) Тако је било све до 
1948. године када се Русини враћају у своју матичну Цркву – Руску 
право слав ну. Ово је озна чи ло пре кид ве за, ка ко бо го слов ских и цр-
кве них, та ко и кул тур них и по ли тич ких. Окол но сти су би ле та кве 
да се ни је мо гло бо ри ти за на ци о нал не ин те ре се ни Ру си на, а ни 
Ср ба. Ипак, јед на ре ла тив но ма ла гру па Ру си на оста ла је да жи-
ви у Ср би ји. Пре ма по пи су из 2002. го ди не у срп ској Ауто ном ној 
по кра ји ни Вој во ди ни жи ве ло је око 15.000 Ру си на. Пре ма прет-
ход ном по пи су из 1981. го ди не би ло их је око 23.000.2) Ме ђу тим, 
при ли ке ко је су вла да ле у Ср би ји од 1990 – 2000. го ди не оте ра ле 
су из Ср би је мно ге ста нов ни ке, па и део Ру си на. Нај че шће су се 
исе ља ва ли, из еко ном ских раз ло га, у Ка на ду. Ру си ни ко ји жи ве у 
Ср би ји су пре те жно уни ја ти, тј. при па да ју тзв. Гр ко-ка то лич кој цр-
ви. Кул тур ни цен тар Ру си на у Ср би ји је Ру ски Кр стур, где, из ме ђу 
оста лог, по сто ји и ра ди је ди на гим на зи ја на ру син ском је зи ку. Они 
су до шли у срп ску Вој во ди ну у 18. ве ку, углав ном, са те ри то ри је 
Хор њи це (За кар па тје), а има их и из Ко ши ца, Ужго ро да и Ми школ-
ца. 

ЗНАЧАЈРУСКОГКРСТУРАЗАРУСИНЕУСРБИЈИ

Са ми Ру си ни у Ср би ји, иако су ту већ ви ше ве ко ва, ни су до 
кра ја де фи ни са ли свој иден ти тет. Јед ни ис ти чу да су они Ма ло ру-
си, Ру те ни, тј. Ру си,3) а на срп ском по пи су се из ја шња ва ју у окви ру 
ка те го ри је Ру си ни – Укра јин ци. То је још јед на од ред ни ца око ко је 
код са мих Ру си на у Ср би ји не ма са гла сно сти, по што по сто је и они 
1) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вич, Рус ское за кар па тье и св. ар хи ма дрит Алек сий Ка ба люк, 

Вест ник Че ре по вец ко го го су дар ствен ног го уни вер си те та, No 2, 2007, стр. 69 – 73.; Зо-
ран Ми ло ше вич, «Сла вян ский во прос» и пра во сла вие. ГОУ ВПО «ЧГУ», Че ре по вец, 
2007.; Зо ран Ми ло ше вић, Но ви пут Ру си је, Ру си ја у пост ви зан тиј ском ге о по ли тич-
ком и ре ли ги о зном вр тло гу, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во, 
2005.

2)  Ста нов ни штво, упо ред ни пре глед бро ја ста нов ни ка 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 
2002, по да ци по на се љи ма, Књи га 9,  Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2004.

3)  Ви ди: Зо ран Ми ло ше вич, Из ма ло рус сов в укра ин цы, К во про су об из ме не нии ку ль-
тур но го и на ци о на ль но го со зна ния ма ло рос сов, СА ТИ СЪ, Санкт-Пе тер бург, 2009.
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ко ји су у ма њи ни, али ко ји ис ти чу да Ру си ни ни ка да ни су би ли 
Укра јин ци. Ме ђу тим, до ма ни ци ја при пад но сти Укра јин ској на ци ји 
по сле ди ца је при пад но сти Гр ко-ка то лич кој цр кви ко ја је, из ме ђу 
оста лог, и осно ва на да раз би је ру ски на ци о нал ни кор пус и пра во-
слав ни вер ски иден ти тет.4)

Ка ко смо већ спо ме ну ли кул тур ни цен тар Ру си на у Ср би ји је 
(се ло) Ру ски Кр стур у ко ме жи ви, пре ма по ме ну том по пи су ста нов-
ни штва из 2002. го ди не, 5557 ста нов ни ка, пре те жно Ру син ске на-
ци о нал но сти. Про сеч на ста рост ста нов ни ка Ру ског Кр сту ра је 41,2 
го ди не, а про се чан број чла но ва до ма ћин ства је 2,54.5)

Ру си ни су раз ви ли не ко ли ко ва ри је те та свог је зи ка ко ји су би-
ли ма ње-ви ше ло кал ног ка рак те ра. На пр вом ру син ском кон гре-
су 1918. го ди не од лу че но је да основ ни стан дард ру син ског је зи ка 
тре ба да бу де ди ја лект ко ји се ко ри сти у Ру ском Кр сту ру. У пе ри о-
ду из ме ђу два ра та би ло је мно го зна чај них кул тур них ак тив но сти 
ко је су до при не ле раз во ју ру син ског је зи ка. Сле де ћи бит ни ко ра ци 
за уте ме ље ње ру син ског је зи ка код срп ских Ру си на на чи ње ни су 
1960. и 1970. го ди не ка да су из да те гра ма ти ке и пра во пи си. Да-
нас се ру син ски је зик у Ср би ји ко ри сти у пред школ ском уз ра сту, 
основ ној и сред њој шко ли, у но ви нар ству, на ра ди ју и те ле ви зи ји. 

Ру си ни су уни ја ти и у Ру ском Кр сту ру има ју са гра ђе ну цр кву 
(1784) ко ја је не дав но до би ла по се бан по ли тич ки по ло жај, по што 
ју је Ва ти кан од ре дио за се ди ште гр ко ка то ли ка у Ср би ји и Цр ној 
Го ри, чи ме је по ста ла ка те дра ла (са бор на цр ква).

Пр ва шко ла у Ру ском Кр сту ру је по че ла са ра дом 1753. го ди не 
као тзв. Три ви јал на шко ла, где се учи ло чи та ње, пи са ње, ра чу на-
ње и осно ве цр кве ног пе ва ња са ве ро на у ком. Шко ла је на кра ју 19. 
ве ка по ста ла др жав на. Да нас у Ру ском Кр сту ру ра де за ба ви ште и 
основ на шко ла на срп ском и ру син ском је зи ку. Гим на зи ја у се лу је 
је ди на сред ња шко ла са ру син ским је зи ком као на став ним је зи ком 
у Евро пи, а ру син ски је зик је у слу жбе ној упо тре би у осам (8) оп-
шти на у срп ској Вој во ди ни.6)

По сто ји не ко ли ко кул тур них ма ни фе ста ци ја у Ру ском Кр сту ру. 
Нај зна чај ни ји је фе сти вал кул ту ре Ру си на и Укра ји на ца «Цр ве на 
4)  Ви ди: Ј. Н. Ма раш. Брет ска уни ја, у збор ни ку: Уни ја, по ли ти ка Ри мо ка то ли че цр кве 

пре ма пра во слав ним Сло ве ни ма, при ре дио: Зо ран Ми ло ше вић, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2005, стр. 78 – 137.

5)  Ста нов ни штво, пол и ста рост, по да ци по на се љи ма, Књи га 2, Републички завод за 
статистику,  Београд, 2003.

6)  Према подацима Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне 
мањине, Нови Сад, 2006.
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ру жа». За тим «Драм ски ме мо ри јал Пе тра Ри зни ча – Ђа ђе», као и 
кул тур на ма ни фе ста ци ја «Ко стел ни ко ва је сен». У Ру ском Кр сту ру 
се на ла зи и из да вач ка ку ћа «Ру ске сло во» (ру син ска реч) са штам-
па ри јом, као и му зеј, га ле ри ја и ар хи ва ру син ске исто ри је.

На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду по сто ји ка те дра за 
Ру син ски је зик, ко ја је ра сад ник укра јин шти не ме ђу срп ским Ру-
си ни ма. На и ме, за Ру си не у Ср би ји Ру си ја ни је ис по љи ла ин те рес, 
али за то је сте Укра ји на. Она сти пен ди ра Ру си не из Ср би је и при ма 
их на шко ло ва ње, а ве ћи ну док то ра на у ка из са ста ва ру син ске за-
јед ни це у Ср би ји при ми ла је и у Укра јин ску ака де ми ју на у ка. 

Ру си ни на по ли тич ким из бо ри ма у оп шти ни Ку ла, ко јој при-
па да Ру ски Кр стур, гла са ли су за про е вроп ске по ли тич ке пар ти-
је (56% за Де мо крат ску пар ти ју; 17% за екс трем ну ан ти срп ску и 
ан ти пра во слав ну Ли бе рал но де мо крат ску пар ти ју; у 9% слу ча је ва 
гла са ли су за Срп ску ра ди кал ну стран ку; у 7% слу ча је ва за крај ње 
сум њи ву про за пад ну пар ти ју Г17+ итд).7)

(НЕ)ЗАДОВОЉСТВОРУСИНАСВОЈИМПОЛОЖАЈЕМУ
СРБИЈИ

По ред на ве де них дру штве них чи ње ни ца ру син ска ели та у Ср-
би ји ни је за до вољ на сво јим по ло жа јем. Др Ју ли јан Та маш, ре дов-
ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду за пред ме те 
Ру син ска књи жев ност и Укра јин ска књи жев ност са оп штом књи-
жев но шћу и ака де мик На ци о нал не ака де ми је на у ка Укра ји не у Ки-
је ву, 2005. го ди не  из нео је «раз ло ге» за не за до вољ ство не са мо 
ру син ске на ци о нал не ма њи не у срп ској Вој во ди ни, већ и оста лих 
ма њи на.

То су сле де ћи раз ло зи: 
Пр во, де мо гра фи ја. Ма њи не су не за до вољ не јер је из ра зи то 

про ме њен ет нич ки са став ста нов ни штва Вој во ди не од 1945. до да-
нас. «Из го ном» (по јам ко ји је упо тре био ува же ни ака де мик Ју ли јан 
Та маш) по ду нав ских Шва ба и ра том 1992 -2000, све ма њи не су се 
из ра зи то «ис то пи ле». Са 30 по сто сма њи ле су се на 15 по сто ста-
нов ни штва (ово је хи по те тич ки ка да се из бе гли ци ма из Хр ват ске и 
Бо сне и Хер це го ви не да др жа вљан ство). Та маш у ово ме ви ди др-
жав ну по ли ти ку Ср би је, а не на ци о нал ну тра ге ди ју Ср ба.

Дру го, еко ном ски по ло жај ма њи на је слаб, од но сно при ва ти за-
ци јом у Ср би ји уни штен је сред њи слој, а ме ђу но вим бо га та ши ма 
не ма при пад ни ка ма њи на.

7) http://www.nspm.rs/savremeni-svet/ukrajina-rusini-i-povratak-rusije.html



стр:225-234.

- 229 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

Тре ће, у на у ци, по себ но дру штве ним на у ка ма си сте мат ски се 
сни жа ва ранг вред но ва ња ис тра жи ва ња ма њин ске про бле ма ти ке.

Че твр то, у по ли ти ци, осим по не ког Бо шња ка и Ма ђа ра ко ји 
ис пу ња ва ју на ло ге вла сти а не ми сле кри тич ки соп стве ном гла вом, 
не ма при пад ни ка ма њи на. Де сет хи ља да пот пи са за по сла ни ка тре-
ба Ру си ну са за ле ђем од 15.000 су на род ни ка, Ма ђа ру са 300.000 и 
Ср би ну са 7.000.000.

Ово је до вољ но да ува же ни ака де мик Та маш Ср би ју про гла си 
«ис точ ном де спо ти јом» и «ри гид ном на ци о нал ном др жа вом».

По ред ово га, Та маш за ме ра др жа ви Ср би ји и Цр ној Го ри да 
раз два ја Ру си не од Укра ји на ца (што је по ње му исто риј ски нео-
прав да но). Ово го во ри на осно ву не пот пи са них а при пре ма них би-
ла те рал них уго во ра из ме ђу две зе мље. У тач ки се дам Укра ји на је 
ин си сти ра ла на фор му ла ци ју да «Укра ји на има Ру си не и Укра јин це 
као два ви да сво је исто риј ске ди ја спо ре». У по след њем упут ству 
Ди рек ци је за Ру си ју и Ис ток, при ли ком ина у гу ра ци је ам ба са до ра 
Дем чен ка, Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ср би је и Цр не Го ре го-
во ри са мо о укра јин ској дијaспори као о 5.000 Укра ји на ца ко ји жи-
ве у Вој во ди ни. О 15.000 Ру си на, иако их се Укра ји на не од ри че, 
ни тра га.8)

Ста во ви Та ма ша сва ка ко за слу жу ју од го вор. 
Пр во, ме ња ње де мо граф ског са ста ва Срп ске Вој во ди не као 

раз лог за не за до вољ ство ма њи на. По зна то је да су по ду нав ске 
Шва бе на пу сти ле Ср би ју због ме ђу на род них уго во ра ко ји су оба-
ве зи ва ле ма њи не да бу ду ло јал не др жа ва ма у ко ји ма жи ве. По ду-
нав ске Шва бе су то ком Дру гог свет ског ра та у 99 по сто слу ча је ва 
ста ле на стра ну Хи тле ра и на ци стич ке Не мач ке. Њих ни је Ср би ја 
«из го ни ла», ни је их ет нич ки очи сти ла као што су то ура ди ли Хр-
ва ти са Ср би ма, већ су се са ми исе ли ли не по што ва њем др жа ве у 
ко јој су жи ве ли. На рав но, то ни је ва жи ло са мо за Ср би ју и из дру-
гих др жа ва Шва бе су исе ље не због по др шке Хи тле ру. Та маш, та-
ко ђе, за ме ра срп ској др жа ви што на се ља ва из бе гли це из Хр ват ске 
и Бо сне и Хер це го ви не у Вој во ди ну. Зна чи ли то да Вој во ди на не 
тре ба да бу де срп ска, већ ис кљу чи во у над ле жно сти ма њи на? Шта 
ће из бе гли це у кра је ве где не мо гу да се сме сте? Вој во ди на је има ла 
нај бо ље усло ве за при хват из бе гли ца. Уоста лом, жи вот у Сла во ни-
ји из ко је је до шао нај ве ћи број из бе гли ца је при лич но сли чан са 
оним у Вој во ди ни (рав ни ца, исти на род, је зик, оби ча ји...)
8) Ju li jan Ta maš, Raz lo zi ne za do volj stva na ci o nal nih ma nji na u Sr bi ji, http://www.ar gus.org.rs/

in dex.php/ma sok-ir jak/9-ma sok-ir jak/93-raz lo zi-ne za do voljstv...
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Уоста лом, и Ср би су не за до вољ ни по ло жа јем сво јих ма њи на у 
окол ним др жа ва ма (у Ма ђар ској срп ска ма њи на се ис то пи ла, од но-
сно у 95 по сто слу ча је ва Ср би су на сил но аси ми ло ва ни у Ма ђа ре; 
у Ал ба ни ји Ср би не ма ју пра ва ни на је зик, ни на об ра зо ва ње на 
срп ском је зи ку, итд.). Ка ко би би ло под се ти ти Ј. Та ма ша на Сла-
ве но сер би ју и Но ву Сер би ју у Укра ји ни и аси ми ла ци ју та мо шњих 
Ср ба, тј. оп ту жи ти Укра ји ну за њи хов не ста нак? Очи глед но Та маш 
ни је об јек ти ван и до бро на ме ран чо век, из ње га го во ри мр жња пре-
ма Ср би ји и Ср би ма.

Што се ти че еко ном ског по ло жа ја ма њи на, тре ба под се ти ти да 
ни еко ном ски по ло жај ве ћи не ни је ни ка кав. Ко ли ко се Ср ба исе ли-
ло тр бу хом за кру хом? Ста ти сти ча ри ба ра та ју сто ти на ма хи ља да 
исе ље них мла дих Ср ба, уз то ви со ко о бра зо ва них. Хо ће мо ли за то 
оп ту жи ти ма њи не? Јед но став но, же ле ти бо љи еко ном ски по ло жај 
на ци о нал них ма њи на од ве ћи не ста нов ни ка Ср би је је при лич но 
ра си стич ки. Та маш не ће да раз у ме да Ру си ни има ју у Евро пи са-
мо јед ну гим на зи ју ко ју фи нан си ра Ср би ја. Ни је ваљ да да све ру-
син ске уста но ве (пред школ ске уста но ве, основ ну шко лу, сред њу 
шко лу, ка те дру за Ру син ски на Фи ло зоф ском фа кул те ту, Дом кул-
ту ре у Ру ском Кр сту ру итд. као и кул тур не ма ни фе ста ци је) мо гу да 
се фи нан си ра ју сред стви ма ко ја се при ку пе од Ру си на? Ако то све 
др жа ва Ср би ја фи нан си ра, а очи глед но фи нан си ра, он да плач над 
еко ном ским по ло жа јем на ци о нал них ма њи на пред ста вља те шку 
дво лич ност и не ис кре ност. То што ме ђу срп ским тај ку ни ма не ма 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на го во ри ви ше о њи хо вој за тво ре-
но сти у окви ре сво је на ци је, не го о Ср би ма и Ср би ји. По зна то је 
да су ма њи не у Ср би ји за тво ре не, да се не же не и не уда ју за при-
пад ни ке дру гих на ци ја, да сла би је ко му ни ци ра ју. Осим то га, јав-
на је тај на да ма њи не уме ју да бу ду вр ло су ро ве пре ма ве ћин ском 
ста нов ни штву. На ве шће мо при мер основ но школ ских так ми че ња 
у срп ској Вој во ди ни. Због на ци о нал не струк ту ре све Ко ми си је за 
так ми че ња у зна њи ма и ве шти на ма уче ни ка основ них шко ла има-
ју пред став ни ке ма њи на. Због то га они има ју ве ћи ну при гла са њу 
и рет ко кад не ко срп ско де те по бе ди на так ми че њу, на при мер из 
ре ци то ва ња. Дру ги при мер је ак ту ел ни Ста тут Вој во ди не у ко ме 
се пред ви ђа да Ср би бу ду пот чи ње ни ма њи на ма. На и ме, ни јед на 
од лу ка по кра јин ске Скуп шти не, ако се са њом не сло жи и јед на је-
ди на ма њи на не ва жи.9) Шта је то? Де мо кра ти ја?

9)  Ви ди: Ко ста Ча во шки, Др жав ност Вој во ди не и мо гућ ност се це си је, Пе чат, бр. 32, Бе о-
град, 2008, стр. 8. Упор.: Зо ран Ми ло ше вић, На црт ста ту та Вој во ди не – основ за де на-
ци фи ка ци ју Ср ба у по кра ји ни, у збор ни ку: Ср би ја, по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза-
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Тре ће пи та ње је по ло жај вред но ва ња ма њин ске про бле ма ти ке 
у на у ци. Ова иста жал ба ва жи и за вред но ва ње срп ске про бле ма ти-
ке. На и ме, Ми ни стар ство на у ке Ср би је усво ји ло је тзв. сци ли сте – 
ли сте на уч них ча со пи са, а об ја вљи ва ње у њи ма но си од ре ђен број 
бо до ва. Ни је дан ча со пис из Ср би је, на при мер, ни је био до ове, 
2009. го ди не, на тој ли сти. Зна чи, ни је дан про фе сор уни вер зи те та 
из Ср би је не ма услов да пре да је на док тор ским сту ди ја ма, па при-
па дао он на ци о нал ној ма њи ни или ве ћи ни. Та ко ђе, срп ски је зик је 
мар ги на ли зо ван, а ен гле ски уз диг нут. То се у на у ци по о дав но на-
зи ва гло ба ли за циј ским про це си ма. Не ки ча со пи си из Ср би је због 
тих стан дар да ко је на ме ће За пад већ су пре шли да  штам па ју исте 
са мо на ен гле ском је зи ку. Дру гим ре чи ма, ча со пис се штам па у Бе-
о гра ду, а на ен гле ском!? Ни је ли то кул тур но са мо у би ство? Та ко ђе 
и про блем ре цен зи је на уч них ра до ва је ак ту е лан. Срп ски ис тра жи-
ва чи из дру штве них на у ка у тим тзв. ме ђу на род ним на уч ним ча-
со пи си ма не мо гу да об ја ве рад о Ко со ву и Ме то хи ји или агре си ји 
НА ТО-пак та на Ср би ју, ако пи шу са по зи ци ја срп ског на ци о нал ног 
ин те ре са. Та маш пи ше: «За то по сто је го то во не ве ро ват ни при ме ри 
где се, пр во, обез вре ђу ју ма њин ске пу бли ка ци је за то што их Ки не-
зи и Фран цу зи не ци ти ра ју, а по том, и ка да се уста но ви зла во ља 
оних ко ји 'ме ре', ни по сле та ко сни же ног реј тин га на уч ни ка из ре-
до ва ма њи на не ма – не ис прав ке, не го ни из ви ње ња».10) Али исто 
је та ко и са срп ским ча со пи си ма и на уч ни ци ма. На уч не ча со пи се, 
ко је по но вим пра ви ла ко је је Ср би ји на мет нуо За пад (за ко је, уз-
гред бу ди ре че но, гла са ју на из бо ри ма на ци о нал не ма њи не у Ср би-
ји), не ци ти ра ју не са мо «Ки не зи и Фран цу зи», већ и дру ги, ни ко 
ви ше не вред ну је у Ср би ји, као и об ја вљен рад у ње му. Да ли сад 
Ср би то тре ба да по ста ве у кон тек сту пра ва на ци о нал них ма њи на 
у Евро пи?  

Ту је и те шка оп ту жба упу ће на не са мо на ра чун из вр шне 
вла сти у Ср би ји, већ и на ро да, да је Ср би ја по ста ла «ис точ на де-
спо ти ја» и «ри гид на др жа ва». Ова др ска и крај ње без о бра зна кон-
ста та ци ја не по чи ва на чи ње ни ца ма. Као пр во, све ре ле вант не ме-
ђу на род не ор га ни за ци је (во ле ли ми њих или не) из бо ре у Ср би ји 
су про гла си ле де мо крат ским, иако при пад ни ци срп ског на ро да 
има ју нај ви ше осно ва да се жа ле због ове ква ли фи ка ци је. На и ме, 
по зна то је да је Европ ска уни ја свим сред стви ма по др жа ва ла про-
е вроп ске по ли тич ке пар ти је, док је оне на ци о нал ног пред зна ка 

зо ви, При ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић и Жи во јин Ђу рић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008, стр, 191 – 202.

10)  Ju li jan Ta maš, Raz lo zi ne za do volj stva na ci o nal nih ma nji na u Sr bi ji, http://www.argus.org.
rs/in dex.php/ma sok-ir jak/9-ma sok-ir jak/93-raz lo zi-ne za do voljstv...
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пред ста вља ла као «бег у про шлост», као «ри гид не на ци о на ли сте» 
итд. Са аспек та срп ског на ци о нал ног ин те ре са ти из бо ри ни су би-
ли ни по ште ни ни де мо крат ски. На истим тим из бо ри ма ма њи не 
су гла са ле за про е вроп ске по ли тич ке пар ти је ко је, по том, гу ше не 
са мо ма њин ска пра ва већ и пра ва срп ског на ро да (уво де ла ти ни цу 
уме сто ћи ри ли це, сни ма ју фил мо ве у ко ји ма су Ср би зли и при ми-
тив ни, а Хр ва ти и му сли ма ни до бри и на пред ни, јед но стра но при-
ме њу ју Спо ра зу ме са Евро пом, што ко шта ста нов ни ке Ср би је 300 
ми ли о на евра го ди шње, пра ве сци ли сте на уч них ча со пи са крај ње 
не по вољ не по срп ску на у ку и на уч ни ке и пре ста ју да фи нан си ра ју 
на уч не ин сти ту ци је (у срп ском бу џе ту је тро шак за на у ку под став-
ком «оста ло» за јед но са услу га ма, на при мер, за пра ње про зо ра на 
др жав ним згра да ма).

Пи та ње уче шћа по ли ти ча ра из ре до ва ма њи на у по ли тич кој 
вла сти је сте ва жно пи та ње и оно је ре ше но на ни воу Ауто ном не 
по кра ји не Вој во ди не, где ма њи не углав ном и жи ве. При пад ни ци 
ма њи ма има ју сво је пред став ни ке у ор га ни ма вла сти По кра ји не, 
али не ки ма то очи глед но ни је до ста – же ле да вла да ју и Ср би јом. 
Уоста лом, ни је тач но да ма њи на не ма у срп ском пар ла мен ту. Та мо 
су пред став ни ци Ро ма, Ал ба на ца, а и дру гих на ци о нал них за јед ни-
ца ко је су ту до шле као чла но ви не ке од пар ла мен тар них стра на ка.  
Да ли у све ту по сто је пра ви ла да се сва кој ма њи ни, без об зи ра ко-
ли ка је, обез бе ди пред став нич ко ме сто у пар ла мен ту? Ако по сто је 
за што при пад ни ци срп ске ма њи не, на при мер у Ал ба ни ји, не ма ју 
иста та пра ва?

На кра ју, да се освр не мо на став да др жа ва Ср би ја ни је при-
ста ла да Ру си ни бу ду укра јин ска ди ја спо ра. Ова оп ту жба по ка зу-
је за пра во да је срп ско Ми ни стар ство ино стра них по сло ва зна ло 
еле мен тар не чи ње ни це о Ру си ни ма и њи хо вој на ци о нал ној све сти 
и да ни је при ста ло на под ва ле Ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
Укра ји не («Укра ји на има Ру си не и Укра јин це као два ви да сво је 
исто риј ске ди ја спо ре»).

Све ово, ре ци мо, на кра ју, ви ше го во ри о уни јат ској иде о ло ги ји 
ака де ми ка Та ма ша, не го о дру штве ним чи ње ни ца ма, ко је су, уз гред 
ре че но, на стра ни Ру си је и Ср би је.

ЗАКЉУЧАК

Ана ли за по ло жа ја Ру си на у Ср би ји по ка зу је да ова на ци о нал на 
ма њи ма има све кул тур не ин сти ту ци је и уста но ве ко је јед на ма ла 
на ци о нал на за јед ни ца мо же да за ми сли. Ипак, део ње не ели те ко ја 
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је осло ње на на укра јин ску по ли тич ку иде ју и уни јат ство као вер-
ско опре де ље ње стал но под гре ва осе ћа је угро же но сти од стра не 
Ср би је и Ср ба, не пре за ју ћи, при том, да сна жно увре ди све пра во-
слав не Ср бе (при ста ли це «ис точ не де спо ти је», ства ра ју «ри гид ну 
др жа ву» и сл.). Исто вре ме но, у ве ћи ни при ме ра гла са ју за ан ти срп-
ске и про е вр оп ске по ли тич ке пар ти је, а и при ста ју да бу ду екс по-
нен ти за пад них цен та ра мо ћи (Ва ти ка на и Бри се ла).

Због то га би јед на дру га чи ја по ли ти ка, ка ко Ср би је та ко и Ру-
си је, мо гла да бу де бла го твор на и то ви ше стру ко: пр во, да Ру си не, 
вра ти у окри ље Ру син ске ет нич ке за јед ни це (што укљу чу је и по-
вра так пра во слав ној ве ри и ру со фил ству као кул тур ној вред но сти); 
дру го, да Ср би ју осло бо ди при ти ска ма њи на, ко је као екс по нен ти 
За па да при хва та ју да бу ду онај ре ме ти лач ки и де струк тив ни фак-
тор у из град њи срп ске др жа ве.
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In theperiodofAustro-Hungarianmonarchy theRuthe-
niansandSerbsbelongedtothesameChurch–theSer-
bianOrthodoxChurch.In1948theRutheniansreturned
totheRussianOrthodoxChurch.Althoughduetopolitical
circumstances the tiesbetweenZarkarpatianRuthenians
andSerbshadbeen cut off, therehas remaineda small
community of turn-“Unijat” Ruthenians in Serbia (Au-
tonomousProvince of Vojvodina). Nowadays due to the
activityofvariousfactors,thisnationalcommunityinSer-
biahasbeenattempting tomerge intoanewUkrainian
identityandnation.
Besides this, therehasbeentheattemptsbyVaticanand
eventhesupportersofSerbiajoiningtheEuropeanUnion
andNato tomisuse theRuthenian community in Serbia
(RuskiKrstur, the cultural centre of the Ruthenians has
beendeclaredasthecentreoftheGreekCatholicChurch
forSerbiaandMontenegro) forpurposeofspreadingof
theUnioninSerbiancountries.AsmajorityoftheRuthe-
nians have been voting for pro-European political par-
ties in Serbia, there have been attempts in theProvince
ofVojvodinatoblockthemajority,thatistheSerbsbythe
meansoftheNewStatutethroughthedefinitionthatnota
lawcanbepassedintheAssemblywithouttheapprovalof
theminorities.
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ВОЈНЕИНДУСТРИЈЕ**

Сажетак
Развој европске безбедносне и одбрамбене политике
ЕУ захтева постојање индустријске и технолошке
базе наоружања, која би европским војним снагама
обезбедилаодговарајућувојнуопремуиовладалатех
нологијама неопходним за очување кредибилитета
европскогодбрамбеногсистема.Образовањеевропске
војнеиндустрије је,дакле,неопходануслов заразвој
безбедноснеполитикеЕУ.Отудајеисврхаовогчлан
кадаукаженаперспективеевропскевојнеиндустри
је, јер без одговарајућих стратешких капацитета,
ЕУ не може деловати као политичка и стратешка
сила.Анализајенајпреусмеренанапроцесконсолида
цијенационалнихвојнихиндустријадржавачланица
ЕУ,каоинапокушајеевропеизацијевојнеиндустрије
(1). Запажа се да се процес реструктуирањаодвија
спороидајеевропеизацијаобухватиланекесекторе
овеиндустрије,докунекимсекторима јошувекни
језапочетпроцесприближавањанационалнихвојних
индустрија. Затим се анализирају главнетешкоће у
процесу европеизације војне индустрије, које се, пре
свега,огледајууодсуствувољедржавачланицаЕУда
превазиђунационалнеинтересе(2).Отудајеевропска
војна индустрија «заробљена» у сукобу националних
интересаилогикетржишнеекономије.Преваганаци
оналнихинтересанијебезпоследицапоразвојевроа
тлантскесарадње,јерјеевропскаиндустрија,овако

* Научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ослабљена,изложенапритисцимаидоминацијиаме
ричкевојнеиндустрије,штоуспоравањенразвој(3).
Кључне речи: европска војна индустрија, индустриј
скаитехнолошкабазанаоружања,реструктуирање,
евроатлантскасарадња.

1.«ЕВРОПЕИЗАЦИЈА»ВОЈНИХИНДУСТРИЈАДРЖАВА
ЧЛАНИЦАЕУ

Вој на ин ду стри ја или ин ду стри ја на о ру жа ња има по се бан ста-
тус у од но су на дру ге сек то ре ин ду стри је. Овом ин ду стри јом до-
ми ни ра др жа ва као је ди ни ку пац, и при ступ тех но ло ги ји вој них 
до ба ра пред ста вља је дан је од ви тал них еле ме на та вој не спо соб но-
сти др жа ва. Ути цај др жа ве на вој ну ин ду стри ју мо же се оства ри ти 
на раз ли чи те на чи не. Та ко, др жа ва мо же да од ре ђу је тех но ло шки 
раз вој, струк ту ру и ве ли чи ну вој не ин ду стри је, што јој омо гу ћа ва 
да упра вља уну тра шњим тр жи штем и кон тро лом из во за. По сле-
ди ца ове по ве за но сти је изо ло ва ност вој не ин ду стри је од ло ги ке 
тр жи шне еко но ми је1). У по след њих че тр де сет го ди на, вој не ин ду-
стри је европ ских др жа ва су ре зул тат њи хо вих ин ди ви ду ал них по-
ли ти ка. Ме ха ни зми не кон ку рент не ре гу ла ти ве, стра не кла сич ним 
тр жи шти ма – то је би ла тен ден ци ја у ве ћи ни европ ских др жа ва 
(Фран цу ска, Ита ли ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Швед ска, Шпа ни ја), са 
из у зет ком Не мач ке2). Ипак, ни је се ра ди ло о пот пу ној под ре ђе но-
сти вој не ин ду стри је др жав ној кон тро ли: ре ци проч на за ви сност је 
у прак си огра ни ча ва ла сло бо ду др жав ног од лу чи ва ња, ко ја се огле-
да ла у при ти сци ма ко је су пред у зе ћа вр ши ла на по ли тич ке од лу-
чи о це ка да се ра ди ло о из бо ру од ре ђе не опре ме или про из во ђа ча3).

Де ве де се тих го ди на, ме ђу тим, до ла зи до пре о бра жа ја у од но су 
из ме ђу др жа ве и вој не ин ду стри је. Овај сек тор ин ду стри је пре ста-
је да има «спе ци фи чан» ка рак тер и све ви ше по ста је део тр жи шне 
еко но ми је и за ко на кон ку рен ци је. Овај фе но мен на зван је «банали
зацијавојнеиндустрије»4), и по ја вио се под ути ца јем два фак то ра. 
1)  Ke ith Har tley, « Cri se de l’in du strie de l’ar me ment et re con ver sion au sein de l’Union 

européen ne », in Ro land De Pe nan ros (dir.), Reconversiondesindustriesd’armement:crise,
adaptationsectorielleetdéveloppementrégional, No tes et Etu des do cu men ta i res n°s 5020-
21, 1995, p. 96.

2)  У Не мач кој, вла да не рас по ла же зна чај ним ин стру мен ти ма ка ко би ути ца ла на ко мер-
ци јал ну ак тив ност пред у зе ћа. 

3)  Jean-Paul Hébert, « Ar me ment : le choc de l’Euro pe », RAMSES, 1999, p. 241. 
4)  Frédéri que Sac hwald, « De fen ce In du stry Re struc tu ring : the End of an Eco no mic Ex cep ti-

on ? », LesNotesdel’IFRI, n°15 bis, 1999, p. 9.
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Пр во, ра ди се о тех но ло шкој екс пан зи ји ци вил ног сек то ра, ко ји је 
као по сле ди цу имао сма ње ње ин ве сти ци ја у сек то ру вој ног ис тра-
жи ва ња и раз во ја, и све ве ће окре та ње ка ци вил ном сек то ру. Дру го, 
сма ње ње вој них бу џе та др жа ва чла ни ца ЕУ, а по себ но де ла бу џе та 
ко ји се од но си на вој ну опре му, до во ди до по ве ћа ња тро шко ва у 
про из вод њи оруж ја, и до сма ње ња бро ја про гра ма за про из вод њу 
оруж ја. По сле ди це ова квог раз во ја би ле су не по вољ не за пред у зе-
ћа, јер би од су ство уче шћа у не ком про гра му при си ља ва ло пред у-
зе ћа да на пу шта ју вој ни сек тор5). 

Ба на ли за ци ја вој не ин ду стри је до во ди до сма ње ња уло ге др жа-
ве у овој обла сти. Др жа ва је при ну ђе на да ре де фи ни ше свој од нос 
са вој ном ин ду стри јом, и да по др жи про цес при ва ти за ци је, бу ду ћи 
да сма ње ње на ци о нал ног бу џе та ви ше не мо же да бу де до вољ но за 
раз вој вој не ин ду стри је. Та ко је вој на ин ду стри ја за хва ће на ло ги-
ком тр жи шне еко но ми је, у ко јој је пре ва зи ђен мо дел на ци о нал ног 
пред у зе ћа «при ко ва ног» за на ци о нал ну те ри то ри ју и усло вље ног 
др жав ним по руџ би на ма. Убу ду ће, ни јед но пред у зе ће ко је де лу је 
ис кљу чи во на на ци о нал ној осно ви не мо же би ти кон ку рент но у 
Евро пи. Та ко при су ству је мо удру жи ва њу на ци о нал них пред у зе ћа, 
а за тим, од 1998. го ди не, и њи хо вом гру пи са њу на европ ском ни-
воу. Ре зул тат ове ево лу ци је је сма ње ње бро ја ак те ра и раз вој тран-
сна ци о нал них пред у зе ћа ко ја оба вља ју де лат но сти ка ко из вој ног 
та ко и из ци вил ног сек то ра.

Ипак, за раз ли ку од САД-а, где је про цес кон со ли да ци је вој-
не ин ду стри је био по др жан од стра не вла де кроз усва ја ње од го ва-
ра ју ћих фи нан сиј ских ме ра, уче шће европ ских др жа ва у про це су 
кон со ли да ци је вој не ин ду стри је на европ ском ни воу – ко је је би-
ло нео п ход но због по сто ја ња пред у зе ћа из раз ли чи тих др жа ва и 
раз ли чи тих про пи са – би ло је све де но на по ли тич ке ме ре, док су 
фи скал не ме ре за при бли жа ва ње пред у зе ћа из о ста ле. Због то га је 
европ ска вој на ин ду стри ја још увек «рас пар ча на» у про це су тран-
сна ци о нал не кон со ли да ци је. Та ко ђе, ње на ком пе ти тив ност и сна га 
су сма ње ни услед до ми на ци је аме рич ког тр жи шта. Бр зи на про це-
са кон со ли да ци је вој не ин ду стри је раз ли ку је се по сек то ри ма. У 
обла сти вој не аеро на у ти ке и елек тро ни ке, ре струк ту и ра ње је нај-
ви ше на пре до ва ло, и до ве ло до гру пи са ња пред у зе ћа нај пре на на-
ци о нал ном, а за тим и на европ ском ни воу. На су прот овом сек то ру, 

5)  Bur kard Schmitt, « De la co opéra tion à l’intégra tion : les in du stri es aéro na u ti que et de défen-
se en Euro pe », CahierdeChaillot, n° 40, 2000, p. 8.
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у обла сти ма коп не не и по мор ске ин ду стри је још увек ни је за по чет 
про цес тран сна ци о нал не кон со ли да ци је. 

1.1. 1.1. Област вој не аеро на у ти ке и елек тро ни ке
Сек тор вој не аеро на у ти ке и елек тро ни ке за у зи ма до ми нант но 

ме сто у европ ској вој ној ин ду стри ји. Ра ди се о сек то ру ко ји има 
ду гу тра ди ци ју са рад ње ме ђу европ ским зе мља ма. На и ме, 60-тих 
го ди на про шлог ве ка, ве ли ки тро шко ви у про из вод њи на те ра ли су 
европ ске др жа ве да ме ђу соб но са ра ђу ју у про из вод њи ци вил них и 
вој них ави о на. Та ко је у дру гој по ло ви ни 60- тих до шло до раз во ја 
про гра ма са рад ње из ме ђу европ ских др жа ва око про из вод ње ра ке-
та AS-30 (Не мач ка, Хо лан ди ја, Ве ли ка Бри та ни ја), фран цу ско-не-
мач ких ра ке та Хот (Hot), Ми лан (Mi lan) и Ро лан (Ro land), ави о на 
Ја гу ар (Ja gu ar) и бри тан ско-фран цу ског хе ли коп те ра Пу ма (Pu ma), 
као и про гра ма из ра де ави о на Тор на до (Tor na do) из ме ђу Фран цу-
ске, Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је6).

Сек тор вој не аеро на у ти ке и елек тро ни ке је од стра те шке ва-
жно сти за европ ске зе мље, ка ко због раз ло га на ци о нал не без бед но-
сти, та ко и због еко ном ског и тех но ло шког раз во ја. Ре струк ту и ра-
ње овог сек то ра је би ло нео п ход но услед по ја ве но вих тех но ло ги ја 
и кон ку рент ног окру же ња (САД), те је ини ци ја ти ва по те кла од 
Фран цу ске, Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је. Ме ђу тим, овај про цес 
ни је про те као без те шко ћа, јер су бри тан ска и не мач ка при ва ти зо-
ва на пред у зе ћа од би ја ла да се фу зи о ни шу са др жав ним пред у зе-
ћи ма, док су у Фран цу ској, Шпа ни ји и Ита ли ји нај ве ћа ин ду стриј-
ска пред у зе ћа би ла у др жав ном вла сни штву. Пр ви про је кат ко ји се 
ти цао ства ра ња за јед нич ког пред у зе ћа EADC (Euro pean Aero spa ce 
and De fen ce Com pany) био је не у спе шан услед не сла га ња око ак-
ци о нар ске струк ту ре пред у зе ћа и кон тро ле ње го вог де ло ва ња7). 
Дру ги про је кат, ко ји се од но сио на ства ра ње тзв. EADS-а, по ка зао 
је да по сто је озбиљ не раз ли ке ме ђу европ ским др жа ва ма. На и ме, 
док су се пре го во ри око ства ра ња но вог пред у зе ћа од ви ја ли из ме ђу 

6)  Ви де ти Pi er re De Ve stel, « Les marchés et les in du stri es de défen se en Euro pe : l’he u re des 
po li ti qu es ? », CahierdeChaillot,n° 21, 1995.

7)  EADC је тре ба ло да бу де пред у зе ће ко је би оку пља ло шест парт не ра: фран цу ски Aéro
spatiale, бри тан ски BAE, не мач ки DASA, шпан ски CASA, швед ски Saab и ита ли јан ски 
Finmeccanica. Ме ђу тим, ком про мис ни је мо гао да бу де по стиг нут око пи та ња ак ци-
о нар ске струк ту ре из ви ше раз ло га. Нај пре, про цес при ва ти за ци је ни је био оства рен 
у окви ру Aéro spa ti a le, CA SA и Fin mec ca ni ca. За тим, по сто ја ле су зна чај не раз ли ке у 
ак ци о нар ској струк ту ри код пред у зе ћа ко ја су већ при ва ти зо ва на (BAE, DA SA, Sa ab). 
Ко нач но, парт не ри су има ли по де ље на ми шље ња око де ло ва ња пред у зе ћа: DA SA и 
Aéro spa ti a le же ле ле су да пре ба це ак ци је на но во пред у зе ће уз мо гућ ност кон тро ле над 
њим, што ни је би ло при хва ће но од стра не BAE и Sa ab-а.
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не мач ког пред у зе ћа DA SA (Da i mler Chrysler Aero spa ce) и бри тан-
ских пред у зе ћа BAE и GEC, фран цу ска вла да је ини ци ра ла гру пи-
са ње пред у зе ћа за про из вод њу елек трон ске опре ме и ра ке та Matra
Technologie са Aérospatiale, што је до ве ло до ства ра ња фран цу ског 
пред у зе ћа MatraAérospatiale. Овај раз вој до га ђа ја усло вио је по-
вла че ње Ве ли ке Бри та ни је из пре го во ра са Не мач ком, и усме ра-
ва ње на на ци о нал но гру пи са ње ко је је до ве ло до обра зо ва ња BAE
Systems-а. Ово је, с дру ге стра не, убр за ло гру пи са ње пред у зе ћа на 
европ ском ни воу, јер су се не мач ки DA SA и шпан ски CASA(Con-
struc ci o nes Aero na u ti cas SA) фу зи о ни са ли и обра зо ва ли пр во тран-
сна ци о нал но пред у зе ће у Евро пи у овој обла сти. Ко нач но, овом 
пред у зе ћу се при дру жио и фран цу ски MatraAérospatiale, и на тај 
на чин обра зо ван јеЕвроп ски кон зор ци јум за из ра ду ва зду хо пло ва, 
вој не и све мир ске опре меEADS (Euro pean Aero na u tic De fen ce and 
Spa ce Com pany).

EADS и бри тан ски BAESystems су два глав на ак те ра у обла-
сти вој не и ци вил не аеро на у ти ке. За раз ли ку од BAESystems-а ко-
ји је пре вас ход но ори јен ти сан на вој ни сек тор (70% ак тив но сти), 
де ло ва ње EADSа усме ре но је, пре све га, на ци вил ни сек тор (76% 
ак тив но сти). EADS по се ду је мно го број не фи ли ја ле: ово пред у зе-
ће по се ду је 80% ка пи та ла Ер ба са (Air bus), ко ји је је дан од нај зна-
чај ни јих свет ских про из во ђа ча ци вил них ави о на. Ер бас је за ду жен 
за раз вој пут нич ких ави о на А380, А 330. У вој ној обла сти, Ер бас 
има во де ћу уло гу у раз во ју но вог европ ског тран спорт ног ави о на 
А400М. EADS по се ду је и 100% ка пи та ла Еуро коп те ра (Euro cop ter), 
свет ског про из во ђа ча хе ли коп те ра ко ји за у зи ма пр во ме сто на тр-
жи шту ци вил них и вој них хе ли коп те ра у Евро пи. У обла сти ра кет-
ног на о ру жа ња, EADS, BAESystemsи Фин ме ха ни ка (Fin mec ca ni ca) 
су 2001. го ди не обра зо ва ли пред у зе ће MBDA (Ma tra Bae Dyna mics 
Ale nia), ко је се на ла зи на дру гом ме сту у све ту по про из вод њи ра-
ке та, од мах иза аме рич ког пред у зе ћа Рај те он (Raytheon)8). У обла-
сти све мир ске опре ме, EADS по се ду је 100% ка пи та ла пред у зе ћа 
Астри јум (Astri um), пр вог у Евро пи и тре ћег у све ту по про из вод-
њи све мир ске опре ме. Ово пред у зе ће има во де ћу уло гу у раз во ју 
но вог европ ског про гра ма за са те лит ску на ви га ци ју Га ли лео (Ga-
li leo).

8)  BAE Systems и EADS има ју 37,5% ка пи та ла овог пред у зе ћа, а Фин ме ха ни ка 25%.
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Вој не и ци вил не ак тив но сти EADS-а су не ус кла ђе не, јер се ово 
пред у зе ће пре вас ход но осла ња на ак тив но сти Ер ба са, ко је пред-
ста вља ју две тре ћи не ак тив но сти овог кон зор ци ју ма, док се у вој-
ном сек то ру EADS на ла зи тек на осмом ме сту у све ту, иза BAE 
Systems-а и фран цу ског Та ле са (Tha les). Ипак, кон зор ци јум на сто-
ји да сма њи удео Ер ба са на 50% до 2020. го ди не, ја ча њем по сло ва-
ња у обла сти на о ру жа ња и вој не и све мир ске опре ме, уто ли ко пре 
што је Ер бас у 2007. го ди ни имао бли зу 900 ми ли о на еура гу бит ка, 
у од но су на бли зу 600 ми ли о на у 2006. го ди ни.

EADS пред ста вља пред у зе ће ко је има сло же ну струк ту ру, јер 
је 34% ка пи та ла овог пред у зе ћа на бер зи (Па риз, Франк фурт, Ма-
дрид), док је 60% ка пи та ла у вла сни штву хол дин га ко ји др же не-
мач ки и фран цу ски ак ци о на ри у јед на кој про пор ци ји. Не мач ки део 
од 30% др жи пред у зе ће DA SA, док је 30% ак ци ја у вла сни штву 
фран цу ске др жа ве. Та ко ђе, шпан ска вла да по се ду је 5,5% ак ци-
ја пре ко пред у зе ћа ко је је у ње ном вла сни штву. Ова ком плек сна 
струк ту ра по ка зу је да је те шко обра зо ва ти тран сна ци о нал ну гру пу 
од пред у зе ћа ко ја су од стра те шке ва жно сти за др жа ве. Нај пре, ра-
ди се о тран сфе ру тех но ло ги је, као и пи та њу из во за. За тим, ускла-
ђе ност опе ра тив них по тре ба је нео п ход на за ре а ли за ци ју вој них 
про гра ма у ко ји ма EADS уче ству је. Та ко нпр. по сто је те шко ће у 
ре а ли за ци ји про гра ма европ ског тран спорт ног ави о на A-400M, 
јер је Ер бас од био да из сво јих фон до ва фи нан си ра про грам, те је 
ње го ва бу дућ ност усло вље на бро јем на ру че них ави о на. Због очу-
ва ња на ци о нал ног ути ца ја у упра вља њу пред у зе ћем, уве де на је 
ком плек сна ду ал на струк ту ра упра вља ња ко ја је укљу чи ва ла два 
се ди шта (у Фран цу ској и Не мач кој) и два из вр шна ди рек то ра. Ова 
двој на, не мач ко-фран цу ска упра вљач ка струк ту ра је, пре ма не ки-
ма, глав ни узрок про бле ма са ко ји ма се су о ча ва Ер бас, те је у то ку 
2007. го ди не и уки ну то двој но упра вља ње.

За раз ли ку од EADS-а, бри тан ски BAE Systems, ко ји је на стао 
фу зи јом два на ци о нал на пред у зе ћа - GEC Mar co ni-ја (GEC Mar co ni 
Elec tro nic Systems) и BAе-а (Bri tish Aero spa ce) - пред ста вља при-
мер ви зи је раз во ја европ ске вој не ин ду стри је за сно ва не на гру пи-
са њу на ци о нал них пред у зе ћа и сти ца њу стра них пред у зе ћа. BAE 
Systems је ли дер бри тан ске вој не ин ду стри је, и има зна чај ну уло гу 
у тран са тлант ској са рад њи. Ово пред у зе ће је на че твр том ме сту у 
све ту по про из вод њи ави о на и на тре ћем по про из вод њи све мир-
ске опре ме. Фран цу ски Та лес пред ста вља тре ћег зна чај ног ак те ра 
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у обла сти европ ске вој не аеро на у ти ке и елек тро ни ке, и на ла зи се 
на сед мом ме сту у све ту у обла сти вој не ин ду стри је. 

1.2. 1.2 Коп не на и по мор ска ин ду стри ја
У сек то ри ма коп не не и по мор ске ин ду стри је ре струк ту и ра ње 

се од ви ја знат но спо ри је не го у сек то ру вој не аеро на у ти ке и елек-
тро ни ке. Уоч љи ва је и раз ли ка из ме ђу ова два сек то ра: док је у 
по мор ској ин ду стри ји за по чет про цес кон со ли да ци је, коп не на ин-
ду стри ја је на мар ги ни овог про це са.

Коп не на ин ду стри ја за пад но е вроп ских др жа ва је под ути ца-
јем два зна чај на фак то ра на кон хлад ног ра та. Пр во, ра ди се о пот-
пи си ва њу Спо ра зу ма о кон вен ци о нал ним сна га ма из ме ђу НА ТО-а 
и Вар шав ског пак та 19. но вем бра 1990. го ди не, ко ји је сту пио на 
сна гу 17. ју ла 1992. го ди не, и пре ма ко јем су се др жа ве пот пи сни це 
спо ра зу ме ле да у зна чај ној ме ри сма ње коп не ну и ва зду шну вој ну 
опре му на европ ском кон ти нен ту. Дру го, на коп не ну ин ду стри ју 
ути цао је и про цес ре струк ту и ра ња вој них сна га. Европ ске мо дер-
не вој не сна ге су тран сфор ми са не у ма ње, мо бил ни је сна ге, опре-
мље не ла ким на о ру жа њем, са ци љем де ло ва ња из ван на ци о нал не 
те ри то ри је. Ова ре ор га ни за ци ја вој них сна га зна чи ла је не са мо 
сма ње ње вој не опре ме већ и из ме ну вр сте опре ме у од но су на ону 
ко ја је ко ри шће на то ком хлад ног ра та. Упра вља ње кри за ма под ра-
зу ме ва стра те шки тран спорт, опре му за кон тро лу и ко му ни ка ци-
ју, хе ли коп те ре, и огра ни че ни број си сте ма ар ти ље ри је и тен ко ва. 
Ове из ме не по ста ви ле су но ве иза зо ве пред коп не ну ин ду стри ју, 
при мо ра ва ју ћи је да ра ци о на ли зу је сво ју про из вод њу, уз уво ђе ње 
но вих тех но ло ги ја.

За раз ли ку од сек то ра аеро на у ти ке и елек тро ни ке, сек тор коп-
не не ин ду стри је је у пот пу но сти окре нут ка вој ној про из вод њи. 
Уз из у зе так не ко ли ко пред у зе ћа ко ја су се ори јен ти са ла, на кон 
хлад ног ра та, на про из вод њу ци вил них и вој них про из во да, ве ћи-
на ком па ни ја у овој обла сти оста ла је ве за на ис кљу чи во за вој ну 
про из вод њу9). Услед сма ње ња вој них бу џе та ко је је пра ће но и сма-
ње њем на ци о нал них по руџ би на, коп не на ин ду стри ја «па ти» од ви-
шка про из вод ње и са мим тим и по ну де10). Та ко ђе, док не ке гра не 

9)  При ме ра ра ди, не мач ка ком па ни ја Krupp Gmbh, као и швед ска ком па ни ја AB су се 
ори јен ти са ле на ци вил но-вој ну про из вод њу - Jan Joel An der sson, « Cold War di no sa urs 
or hi-tech arms pro vi ders ? The West Euro pean land ar ma ma nets in du stry at the turn of the 
mil le nu im », OccasionalPaper, n° 23, 2001, p. 8.

10)  Hélène Mas son, LaconsolidationdesindustriesdedéfenseenEurope.Etaprès? No te de la 
Fon da tion Ro bert Schu man, Pa ris, 2003, p. 20.
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ин ду стри је као што су про из вод ња хе ли коп те ра, ле ти ли ца, ра ке та, 
оста ју ак тив не у про из вод њи, не ке «тра ди ци о нал не» гра не ове ин-
ду стри је, као што су про из вод ња ар ти ље ри је, оклоп них во зи ла и 
му ни ци је по ка зу ју зна ча јан пад у про из вод њи.

Упр кос чи ње ни ци да коп не ну ин ду стри ју од ли ку је мно-
штво про из во ђа ча, по след њих го ди на за по чет је про цес гру пи са-
ња пред у зе ћа на на ци о нал ном ни воу, ко ји има за циљ да из гра ди 
кон ку рент ну и ја ку ин ду стри ју, ко ја је спо соб на да вла да но вим 
тех но ло ги ја ма. Ово гру пи са ње је нај пре ре а ли зо ва но у не мач кој 
и бри тан ској коп не ној ин ду стри ји. У Не мач кој, ре струк ту и ра ње је 
до ве ло до обра зо ва ња три ве ли ка пред у зе ћа: RheinmetallDeTec, 
KraussMaffeiWegmann (KWM) и Diehl11), ко ји су за тим за по че ли 
са рад њу са бри тан ским, скан ди нав ским и швај цар ским коп не ним 
ин ду стри ја ма. У Ве ли кој Бри та ни ји, три ве ли ка пред у зе ћа на ста ла 
су на кон ре струк ту и ра ња коп не не ин ду стри је: Alvis, GKN и Vickers. 
Пред у зе ће Alvis је глав ни про из во ђач ла ких оклоп них во зи ла.

За раз ли ку од Не мач ке, Ве ли ке Бри та ни је, па и дру гих европ-
ских др жа ва12), ре струк ту и ра ње коп не не ин ду стри је у Фран цу ској 
се од ви ја ло спо ро и не без те шко ћа. По ред GIAT Industries (Gro-
u pe ment In du striel des Ar me ments Ter re stres), глав ног про из во ђа ча 
це ло куп не опре ме за коп не ну ин ду стри ју, по сто је и две ком па ни је 
за про из вод њу оклоп них во зи ла, а то су Panhard и RenaultTrucks13). 
Ипак, упр кос зна чај ној уло зи GI AT-а у коп не ној ин ду стри ји, овај 
ги гант остао је на мар ги ни и ни је ус пео да се гру пи ше са европ-
ским парт не ри ма, пре све га због фи нан сиј ске си ту а ци је и ста ту са 
др жав ног пред у зе ћа14). 

11)  Пред у зе ће KraussMaffeiWegmann де лу је у обла сти оклоп них во зи ла, и по зна ти су 
по про из вод њи Ле о пар да. Diehl про из во ди му ни ци ју сред њег и ве ли ког ка ли бра, док 
RheinmetallDeTec про из во ди му ни ци ју, си сте ме на о ру жа ња - Frédéric Fos se, Ro ger He-
i li gen stein, « L’in du strie européen ne des ar me ments ter re stres, pa no ra ma et per spec ti ves »,
L’Armement, n° 78, 2002, pp. 47-48. 

12)  У Ита ли ји, це ло куп на про из вод ња је у ру ка ма два пред у зе ћа: Otobreda (гру па Fin me-
ca ni ca) и Iveco (гру па Fi at), док је у Шпа ни ји глав ни про из во ђач у коп не ној ин ду стри ји 
пред у зе ће SantaBarbaraSistemas.

13)  Пред у зе ће Panhard је фи ли ја ла гру пе PSAPeugeotCitroën, и ње го ва ак тив ност ве за-
на је за про из вод њу ла ких и сред њих оклоп них во зи ла гу се ни ча ра. Пред у зе ћа Renault
VéhiculesIndustriels и Volvoсу се гру пи са ле 2001. го ди не и обра зо ва ле RenaultTrucks 
- Yves Fro mion, Jean Di e bold, Rapportd’infirmationdéposéparlaCommissiondeladéfen
senationaleetdesforcesarméessurlasituationdeGIATIndustries, As semblée na ti o na le 
française, 2002, p. 52.

14)  Ова ква си ту а ци ја че сто је до во ди ла до од лу ка ко је су би ле ли ше не еко ном ске и ин-
ду стриј ске ло ги ке. Нпр. про па ли су пре го во ри са бри тан ском ком па ни јом Vic kers око 
обра зо ва ња пред у зе ћа ко је би се ба ви ло про из вод њом те шких оклоп них во зи ла.
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Пред у зе ћа у обла сти коп не не ин ду стри је ни су ус пе ла да се 
гру пи шу на европ ском ни воу. Ви ше раз ло га је у осно ви ова кве си-
ту а ци је. Пр во, ра ди се о ин ду стри ји са ду гом тра ди ци јом, у ко јој 
је др жа ва при сут на на раз ли чи те на чи не, што оте жа ва тран сна ци-
о на ли за ци ју ових пред у зе ћа. Дру го, ре струк ту и ра ње коп не не ин-
ду стри је мо ра би ти пра ће но за јед нич ким про гра ми ма и ускла ђи ва-
њем по тре ба европ ских др жа ва, што до са да ни је био слу чај бу ду ћи 
да се ра ди о раз је ди ње ној ин ду стри ји15). По сле ди це не хо мо ге но сти 
ове ин ду стри је су ви ше стру ке: обим про из вод ње је огра ни чен, а 
из во ри за раз вој но вих тех но ло ги ја не до вољ ни, што чи ни пред у-
зе ћа др жа ва чла ни ца ЕУ не кон ку рент ним у од но су на аме рич ка 
пред у зе ћа. Ипак, у по след ње вре ме на зи ру се по че ци кон со ли да ци-
је европ ске коп не не ин ду стри је са обра зо ва њем за јед нич ких пред-
у зе ћа, тзв. jointventure. Та ко су се Rhe in me tall, Kra us Maf fei и Al vis 
удру жи ли и обра зо ва ли пред у зе ће ARTEC за про из вод њу оклоп-
них во зи ла за тран спорт тру па (MRAV/GTK). У по чет ку се ра ди ло 
о три пар тит ном про гра му из ме ђу Фран цу ске, Не мач ке и Ве ли ке 
Бри та ни је, али се Фран цу ска на кра ју по ву кла из овог про јек та16).

Као и у коп не ној ин ду стри ји, и у по мор ској ин ду стри ји за по-
чет је про цес кон со ли да ци је пред у зе ћа на на ци о нал ном ни воу. У 
Ве ли кој Бри та ни ји, глав ни ак тер у по мор ској ин ду стри ји је BAE 
Systems, ко ји за у зи ма цен трал но ме сто у обла сти бор бе них си сте ма 
у Евро пи. У ње го вом вла сни штву је 49% STN Atlas-а, не мач ког ли-
де ра у обла сти про из вод ње вој них под мор ни ца, а део је и jointven
tureа AMS, за јед но са ита ли јан ском Але ни јом (Ale nia). Не мач ка 
по мор ска ин ду стри ја је ве о ма раз ви је на у обла сти кон вен ци о на лих 
под мор ни ца. При ме ра ра ди, HDW(Ho waldtswer keDe utscheWerft
AG), ко ји се фу зи о ни сао са швед ским Kockums Naval Systems, 
свет ски је ли дер у обла сти под мор ни ца. Дру ги зна ча јан ак тер у не-
мач кој по мор ској ин ду стри ји је TKW (Thyssen-Krupp Wef ten). Ова 
два ли де ра су се фу зи о ни са ла 2004. го ди не, и образовалa TKMS 
(Thyssen Krupp Ma ri ne Systems). Овом фу зи јом, Не мач ка је за вр ши-
ла про цес кон со ли да ци је сво је по мор ске вој не ин ду стри је. У Ита-
ли ји и Шпа ни ји, глав на пред у зе ћа су Fincantieri и Izar, док је у 
Фран цу ској глав ни ак тер у по мор ској вој ној ин ду стри ји DCN (Di-

15)  Bur kard Schmitt, « L’ar me ment ter re stre do it s’or ga ni ser », LaTribune, le 14 juin 2004.
16)  An drew Ja mes, « L’évo lu tion de la co opéra tion fran co-bri tan ni que en ma tiè re d’ar me ment : 

du Ja gu ar au fu tu re por te-avi ons », in Jean-Paul Hébert, Jean Ha mi ot (dir.), Histoiredela
coopérationeuropéennedans l’armement, CNRS Edi ti ons, Pa ris, 2004, p. 106.
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rec tion des con struc ti ons na va les)17), чи ји је ста тус спе ци фи чан, јер 
се ра ди о је ди ном по мор ском кон струк то ру у Евро пи ко ји је под 
над ле жно шћу др жа ве. Овај ги гант је раз вио парт нер ства ка ко на 
те ри то ри ји Фран цу ске (Tha les, Chan ti ers de l’Atlan ti que, Tec hni ca to-
me), та ко и у Евро пи (са Izar-ом у обла сти под мор ни ца, са Fin can-
ti e ri-јем у окви ру про гра маHorizon). Осим DCN-а, дру ги зна ча јан 
ак тер у фран цу ској по мор ској ин ду стри ји је про из во ђач елек трон-
ске опре меThales, ко ји је ме ђу свет ским ли де ри ма у обла сти со-
нар них си сте ма. У то ку 2002. го ди не, DCN и Thales обра зо ва ли су 
пред у зе ће Armaris за ду же но за про гра ме у обла сти рат них бро до ва 
и по мор ских бор бе них си сте ма. 

По след њих го ди на, за па жен је од ре ђе ни по мак у раз во ју европ-
ске по мор ске ин ду стри је, са раз во јем за јед нич ких по ду хва та и ком-
па ни ја у од ре ђе ној гра ни ин ду стри је, или ве за них за по себ не про-
јек те или про из во де. При ме ра ра ди, Finmeccanica и BAESystems 
обра зо ва ли су пред у зе ће AMS у обла сти бор бе них си сте ма и опре-
ме, док су Фран цу ска и Ита ли ја обра зо ва ле кон зор ци јум за ре а ли-
за ци ју фре га та Horizon. Та ко ђе, DCN, Izar, HDW и Fincantieri са-
ра ђу ју у оба сти кон вен ци о нал них под мор ни ца. Ви ше про гра ма је 
за по че то из ме ђу европ ских др жа ва у обла сти по мор ске ин ду стри-
је. Осим по ме ну тог про гра ма Horizon, Шпа ни ја, Ве ли ка Бри та ни-
ја и Хо лан ди ја су раз ви ле про грам фре га те TFC (Tri la te ral Fri ga te 
Co o pe ra tion). Ме ђу тим, упр кос овим про јек ти ма, европ ска по мор-
ска ин ду стри ја оста је раз је ди ње на. Би ло је по ку ша ја да се офор ми 
европ ски ли дер у по мор ској ин ду стри ји, ко ји би био по пут EADS-а 
у обла сти аеро на у ти ке и елек тро ни ке. Пред ви ђе но је да Фран цу ска 
и Не мач ка бу ду но си о ци овог про јек та, та ко што ће, с јед не стра не, 
фран цу ски DCNи Thales офор ми ти за јед нич ко пред у зе ће, док ће, 
са дру ге стра не, не мач ки ThyssenKrupp и HDW би ти фу зи о ни са ни. 
Ипак, овај пред лог је оста вљен по стра ни, и пред ност је да та кон-
со ли да ци ји на ци о нал них ак те ра, де ли мич но и због те шко ћа ко је би 
пра ти ле обра зо ва ње европ ског пред у зе ћа у обла сти по мор ске вој-
не ин ду стри је. На и ме, на ци о нал ни ак те ри још увек ни су спрем ни 
да се фу зи о ни шу на европ ском ни воу. На про тив, европ ске др жа ве 
су ве о ма ве за не за соп стве не ин ду стриј ске ка па ци те те у по мор ској 
ин ду стри ји. Ве ћи на европ ских вла да пре све га ку пу је до ма ће про-
из во де, јер по мор ски сек тор има из ра же ни на ци о нал ни ка рак тер. 
Основ ни иза зов је, да кле, да се пру жи пред ност за јед нич ким вој-
17)  Be nja min Gal le zot, « Pa no ra ma de l’in du strie na va le mi li ta i re européen ne »,L’Armement, 

n° 79, 2002, pp. 35-37.
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ним про гра ми ма ко ји би омо гу ћи ли при бли жа ва ње европ ских по-
мор ских ин ду стри ја.

2.ТЕШКОЋЕУРАЗВОЈУЕВРОПСКЕ
ВОЈНЕИНДУСТРИЈЕ

Кон ку рент ност јед не вој не ин ду стри је у ве ли кој ме ри усло-
вље на је ис тра жи вач ким про јек ти ма ко ји омо гу ћа ва ју овла да ва ње 
са вре ме ним тех но ло ги ја ма и њи хо ву при ме ну. Овај сек тор је углав-
ном фи нан си ран од стра не др жа ва ко је ком па ни ја ма одо бра ва ју 
кре ди те. У европ ским др жа ва ма, за раз ли ку од САД-а, при су ству-
је мо сма ње њу ин ве сти ци ја у обла сти ис тра жи ва ња и раз во ја. При-
о ри тет је дат по бољ ша њу вој них ка па ци те та на кра так и сред њи 
рок, има ју ћи у ви ду зна чај не не до стат ке у про јек ци ји европ ских 
вој них сна га и обла сти ко ман де и кон тро ле. Ова тен ден ци ја би ла је 
пра ће на по ве ћа ном про из вод њом опре ме на у штрб сред ста ва нео-
п ход них за ула га ње у ис тра жи ва ње и раз вој. Сма ње ње сред ста ва 
за ис тра жи ва ње и раз вој у вој ној сфе ри до во де, с јед не стра не, до 
сма ње ња спо соб но сти ин те гри са ња тех но ло шке ино ва ци је у опре-
му, и, с дру ге стра не, до аси ме три је у пре го во ри ма на тр жи шту на-
о ру жа ња у ко рист пред у зе ћа ко је све ви ше овла да ва ју са вре ме ним 
тех но ло ги ја ма18).

Тех но ло шка ауто но ми ја ЕУ је нео п хо дан услов за раз вој 
јед не кон ку рент не европ ске вој не ин ду стриј ске и тех но ло шке ба зе. 
У том сми слу, нео п ход на је са рад ња европ ских др жа ва у обла сти 
ис тра жи ва ња и тех но ло ги је, по себ но има ју ћи у ви ду на ци о нал-
на бу џет ска огра ни че ња. То по себ но ва жи за про гра ме у обла сти 
вој не аеро на у ти ке, ко ја је од од лу чу ју ћег зна ча ја за стра те шку и 
так тич ку мо бил ност вој них сна га. Ме ђу тим, при су ству је мо ду пли-
ра њу на ци о нал них про гра ма у обла сти бор бе них ави о на. Европ-
ске др жа ве по се ду ју три бор бе на ави о на: Грипен (Gri pen), Рафал 
(Ra fa le) и Еурофајтер (Euro fig hter). Док су Грипен и Рафалпро-
сте кли из на ци о нал них про гра ма (Швед ска и Фран цу ска), Еуро
фајтер је ре зул тат са рад ње из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке, 
Ита ли је и Шпа ни је. Исто вре ме ни раз вој три про гра ма бор бе них 
ави о на19) ука зу је на во љу др жа ва про из во ђа ча да по др же, пре све га, 
на ци о нал не ка па ци те те за про звод њу и ула га ња у ис тра жи ва ње и 
18)  Re naud Bel la is, « Le rôle cro is sant du sec te ur privé dans la R&D de défen se : une mu ta tion 

ap pro priée ? », Arès, vol. XXI, n° 53, 2004, p. 41.
19)  Про гра ми за про из вод њу ави о наЕуро фај тер и Ра фал лан си ра ни су 1985. го ди не, док 

је про грам за про из вод њу ави о на Гри пен за по чет 1980. го ди не.
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раз вој. Ду пли ра ње про гра ма у овој обла сти до во ди до кон ку рен-
ци је из ме ђу вој них ин ду стри ја др жа ва чла ни ца ЕУ уме сто њи хо-
ве са рад ње и за јед нич ких ула га ња. Услед ве ли ких фи нан сиј ских 
ула га ња, др жа ве су при ну ђе не да про из во де ма ли број бор бе них 
ави о на. При ме ра ра ди, про грамЕурофајтерпред ви ђа про из вод њу 
620 ави о на, про грам Рафал294 ави о на из ме ђу 2014. и 2020. го ди-
не, док је швед ска вла да пред ви де ла 203 ави о на Грипен до 2007. 
го ди не. Ду пли ра ње про гра ма по сто ји и у обла сти про из вод ње хе-
ли коп те ра, тен ко ва, ра ке та, рат них бро до ва, без пи лот них ле ти ли ца 
и бор бе них бес пи лот них ле ти ли ца. Да кле, са рад ња је огра ни че на 
на очу ва ње на ци о нал ног ин ду стриј ског ка па ци те та и спре ча ва ње 
из во за тех но ло шких ино ва ци ја. Та ко ђе, на ци о нал ни мо ти ви за уче-
ство ва ње у не ком мул ти на ци о нал ном про гра му су раз ли чи ти, док 
бу џест ка огра ни че ња че сто при мо ра ва ју др жа ве да мо ди фи ку ју 
сво је пр во бит не по зи ци је у окви ру не ког про гра ма. Ово ни је без 
по сле ди ца по фи нан си ра ње за јед нич ких про гра ма, по себ но ка да 
је у пи та њу про грам европ ског тран спорт ног ави о на A400M. Овај 
про грам пред ста вља зна ча јан ко рак у раз во ју без бед но сне по ли-
ти ке ЕУ, а по себ но је ори ги на лан на по љу фи нан си ра ња. На и ме, 
ме то да ко ја је усво је на за фи нан си ра ње овог про гра ма је ино ва-
тив на на ви ше на чи на. Пр во, ра ди се о на сто ја њу да се ра ци о на-
ли зу је ко нач на це на ави о на, ка ко би се из бе гла по де ла про гра ма 
на фа зе из во дљи во сти, раз во ја и про из вод ње. Дру го, фи нан си ра ње 
овог ави о на од ба цу је прак су на ме та ња Ер ба су свих фи нан сиј ских 
тро шко ва ве за них за са мо фи нан си ра ње раз во ја ави о на. На и ме, др-
жа ве уче сни це су оба ве зне да за кљу че из ме ђу се бе уго вор, ко ји 
ће ја сно утвр ди ти фик сне тро шко ве и тро шко ве про пор ци о нал не 
бро ју на ру че них ави о на20). Ме ђу тим, фи нан си ра ње овог про јек та 
ни је без те шко ћа. Та ко је 2001. го ди не ита ли јан ска вла да на ја ви ла 
по вла че ње из овог про гра ма, иако се оба ве за ла да ће у на ред них 
два де сет го ди на фи нан си ра ти 212 ави о на по це ни од 80 ми ли о на 
еура. Ова си ту а ци ја по го до ва ла је САД-у, ко је су од мах пред ло-
жи ле европ ским зе мља ма ку по ви ну њи хо вих тран спорт них ави о на 
C-130J, што је ита ли јан ска вла да и при хва ти ла. 

У окви ру про гра ма Еуро фај тер, при ме њен је прин цип те ри то-
ри јал ног фи нан си ра ња, ко ји пред ви ђа да др жа ве уче сни це пла ћа ју 
ак тив но сти ко је се оба вља ју на њи хо вој те ри то ри ји. Ме ђу тим, про-

20)  Jean Jo a na, Andy Smith, « Du co u ple fran co-al le mand à une no u vel le En ten te cor di a le : la 
Fran ce dans le pro gram me A400M », in Frédéric Cha ril lon (dir.), « L’européani sa tion de la 
défen se », LesChampsdeMars, n° 16, 2005, p. 141.
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грам је у ве ли ком за о стат ку. При ме ра ра ди, из ра да ави о на пред ви-
ђе на за 1998. го ди ну оства ре на је тек 2003. го ди не. У по ре ђе њу са 
на ци о нал ним про гра ми ма, пе ри о ди из ра де не ких де ло ва Еуро фај-
те ра су знат но ду го трај ни ји21). Сек тор про из вод ње ра ке та та ко ђе 
је при мер са рад ње европ ских др жа ва ко ји по зна је мно ге те шко ће. 
Овај сек тор по ста је све ви ше зна ча јан, на ро чи то у вре ме ну са вре-
ме них ме то да вој ног де ло ва ња. При ме ра ра ди, са рад ња у окви ру 
про гра ма ASRA AM (Advan ced Short-Ran ge Air-to-Air Mis si le) ра ке-
те крат ког до ме та «ва здух-ва здух», ко ја је за по че та кра јем 70-тих 
го ди на про шлог ве ка из ме ђу Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је, су о че-
на је са те шко ћа ма око ускла ђе но сти са на ци о нал ним по тре ба ма и 
кон фи гу ра ци јом си сте ма на о ру жа ња, што је на ве ло Не мач ку да се 
90-тих го ди на по ву че из овог про гра ма22).

3.ИЗАЗОВИЕВРОАТЛАНТСКЕСАРАДЊЕУОБЛАСТИ
НАОРУЖАЊА

Са рад ња из ме ђу Евро пе и САД-а у обла сти на о ру жа ња да-
ти ра још од кра ја Дру гог свет ског ра та, ка да су САД снаб де ва ле 
европ ске са ве зни ке вој ном опре мом ра ди ефи ка сне за шти те од со-
вјет ске прет ње. Исто вре ме но, аме рич ка вој на по моћ омо гу ћи ла је 
европ ским зе мља ма да раз ви ју соп стве не ка па ци те те за ци вил ну 
и вој ну про из вод њу. По сте пе но, аме рич ка ис по ру ка вој не опре ме 
у европ ске зе мље пре ра сла је у са рад њу, ко ја се са сто ја ла у про-
из вод њи, од стра не европ ских зе ма ља, вој не опре ме по аме рич кој 
ли цен ци23). Аме рич ка по моћ об у хва та ла је тран сфер тех но ло ги је 
и фи нан сиј ску по моћ ка ко би се европ ским др жа ва ма омо гу ћи ло 
да по ве ћа ју сво је ка па ци те те у про из вод њи вој ног ма те ри ја ла. У 
исто вре ме, САД су од би ја ле да из ве зу нај мо дер ни ју тех но ло ги ју 
за про из вод њу опре ме, ко ја је би ла ре зер ви са на ис кљу чи во за аме-
рич ко тр жи ште. Са за вр шет ком хлад ног ра та, од нос из ме ђу европ-
ске и аме рич ке вој не ин ду стри је знат но је из ме њен. Два су фак то ра 
у осно ви ове но ве си ту а ци је. С јед не стра не, не ста ло је со вјет ске 
прет ње ко ја је би ла основ ни фак тор об је ди ње но сти у окви ру Се-

21)  Ke ith Har tley, « Euro fig hter : éva lu a tion éco no mi que et ave nir de la co opéra tion », in Jean-
Paul Hébert, Jean Ha mi ot (dir.), Histoiredelacoopérationdansl’armement, CNRS Edi ti-
ons, Pa ris, 2004, p. 157.

22)  Alain De Ne ve, « Le marché européen des mis si les guidés de préci sion : dyna mi qu es, ato-
uts et li mi tes d’une compéti tion in tra-sec to ri el le », LesCahiersduRMES, n° 1, 2004, http://
www.rmes.be.

23) На при мер, ави он F-104 и ра ке та Hawk.
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вер но а тлант ске али јан се. С дру ге стра не, при су ству је мо сма ње њу 
кре ди та за вој ну опре му са обе стра не Атлан ти ка.

Европ ска ин ду стри ја на о ру жа ња ко ја, као што је го ре на ве де-
но, ни је још увек струк ту и ра на и об је ди ње на, у ве ли кој ме ри до-
при но си раз је ди ње но сти др жа ва чла ни ца ЕУ. Оту да је нео п ход но 
да европ ске др жа ве бу ду ује ди ње не у са рад њи са САД-ом, на ро-
чи то због то га што САД, уво ђе њем ра зних ме ра, кон тро ла и не-
јед на ког трет ма на, до при но се европ ској по де ље но сти на тр жи шту 
на о ру жа ња.

За раз ли ку од САД-а ко је су ус пе ле да про дру на европ ско тр-
жи ште нај ви ше за хва љу ју ћи тех но ло шкој пред но сти, европ ске 
др жа ве има ју огра ни чен при ступ аме рич ком тр жи шту. Основ ну 
пре пре ку пред ста вља за шти та аме рич ког тр жи шта од стра не др-
жа ве, ко ја се огле да у ком плек сној за кон ској ре гу ла ти ви ко ја оте-
жа ва при ступ стра ним ком па ни ја ма на аме рич ко тр жи ште. Ипак, 
не ке европ ске ком па ни је ус пе ле су про дру на аме рич ко тр жи ште. 
То се, пре све га, од но си на BAeSystems, за ко ји се мо же ре ћи да 
има при ви ле го ван по ло жај, јер пред ста вља је дан од шест глав них 
кли је на та Пен та го на24). За хва љу ју ћи фу зи ји са GECMarconi-јем, 
BAe Systems је на сле дио Tracor, елек трон ску ком па ни ју са ви ше 
од де сет хи ља да за по сле них, што пред ста вља зна чај но осва ја ње 
аме рич ког тр жи шта. Та ко ђе,BAeSystems је ку пио LockheedMartin
ControlSystems, фи ли ја лу Ло кид Мар ти на (Loc kheedMar tin), ко ја 
про из во ди кон трол не ин ста ла ци је за Бо инг C-17, као и Lockheed
Martin’sAerospaceElectronicsBusiness, ко ји снаб де ва еле мен те за 
ави он Ф-22. Што се ти че EADS-а, он је раз вио стра те ги ју парт нер-
ства са ве ли ким аме рич ким пред у зе ћи ма, те је пот пи сао уго во ре о 
за јед нич кој про из вод њи са Ло кид Мар ти ном, Нор троп Гру ма ном 
(Nor thropGrum man) и Бо ин гом.

Упр кос чи ње ни ци да је европ ска вој на ин ду стри ја су о че на са 
аме рич ком кон ку рен ци јом, европ ска по ну да је раз је ди ње на, што 
олак ша ва аме рич ку ку по ви ну европ ских фир ми, по себ но у обла-
сти ма у ко ји ма европ ска ин ду стри ја ни је до вољ но раз ви је на, као 
што је слу чај са коп не ном ин ду стри јом. При ме ра ра ди, Џе не рал 
Дај на микс (Ge ne ral Dyna mics) по стао је вла сник шпан ске Santa
Barbarе25), док је Нор троп Гру ман пре у зео кон тро лу над фран цу-
24)  Hélène Mas son, LaconsolidationdesindustriesdedéfenseenEurope.Etaprès? No te de la 

Fon da tion Ro bert Schu man, Pa ris, 2003, p. 39.
25)  Ова ку по ви на је би ла по себ но за бри ња ва ју ћа за Не мач ку, ко ја је San ta Bar ba ri по ве ри ла 

про из вод њу тен ка Ле о пард, те је по сто ја ла мо гућ ност од при сту па САД-а не мач кој тех-
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ским про из во ђа чем опре меMDPA (Mi nes de Po tas se d’Al sa ce). У 
обла сти бор бе них ави о на, за стој у кон со ли да ци ји овог сек то ра при-
мо рао је европ ске др жа ве да де лу ју не ус кла ђе но пре ма аме рич ким 
пред у зе ћи ма. Ова си ту а ци ја ни је без зна ча ја по раз вој без бед но-
сне ди мен зи је ЕУ, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су бор бе ни ави о ни 
кључ ни еле ме нат за очу ва ње европ ских не за ви сних ка па ци те та, и 
да пред ста вља ју по ли тич ки и тех но ло шки иза зов, ко ји ће ути ца ти 
на ауто но ми ју европ ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке и на 
кон ку рент ност европ ске у од но су на аме рич ку ин ду стри ју. Оту да 
раз вој аме рич ког ави о на JSF/F-35 оте жа ва кон со ли да ци ју сек то ра 
европ ских бор бе них ави о на, јер усло вља ва ин ве сти ра ње европ-
ских др жа ва у овај по ду хват, и са мим тим ума њу је фи нан си ра ње 
европ ских про гра ма. На и ме, др жа ве чла ни це НА ТО-а ко је ула жу 
у про грам за из град њу ави о на JSF/F-35, не до при но се фи нан сиј-
ски у јед на кој ме ри у про грам бу ду ћег европ ског бор бе ног ави о на 
ко ји ће за ме ни ти на ци о нал не. При ме ра ра ди, Ве ли ка Бри та ни ја и 
Ита ли ја су о ча ва ју се са те шко ћа ма у ре а ли за ци ји про гра ма Еуро
фајтер ко ји се огле да у по ве ћа њу це не ави о на, што је до ве ло до 
ста ва да би це на аме рич ког ави о на JSF/F-35 би ла по вољ ни ја од 
европ ског. Та ко ђе, аме рич ки ави он ће ко ри сти ти мо дер ни ју тех но-
ло ги ју у од но су на Еурофајтер и Рафал. Та ко се осам др жа ва од 
ко јих пет европ ских (Ве ли ка Бри та ни ја, Ка на да, Дан ска, Хо лан ди-
ја, Нор ве шка, Ита ли ја, Тур ска, Аустра ли ја), при дру жи ло про гра му 
про из вод ње ави о на JSF/F-35. Уче шће Ве ли ке Бри та ни је и Ита ли је 
у овом про гра му има не са гле ди ве по сле ди це за раз вој ави о на Еуро
фајтер. На и ме, про грам Еурофајтер за по чет је 80-тих го ди на, и 
ави он је за ми шљен за ми си је «ва здух-ва здух» у слу ча ју агре си је 
ши ро ких раз ме ра у за пад ној Евро пи. У том сми слу, ави он не ма 
ви ше на мен ску функ ци ју, јер не мо же би ти ко ри шћен у ми си ја ма 
«ва здух-зе мља». Бу ду ћи раз вој овог про гра ма у ци љу из ра де ви ше-
на мен ског ави о на до ве ден је у пи та ње јер ави он F-35 пред ста вља 
бор бе ни ави он за на пад на зе мљу ко ји је исто вре ме но пред ви ђен 
и за бор бу у ва зду ху, што ума њу је за ин те ре со ва ност бри тан ске 
и ита ли јан ске вла де да ин ве сти ра ју у раз вој бу ду ћих ка па ци те та 
Еурофајтера за ми си је «ва здух-зе мља»26).

но ло ги ји. Ко нач но, General Dynamics и KraussMaffei по сти гли су до го вор о за шти ти 
тех но ло ги је при про из вод њи тен ко ва Ле о пард.

26)  Jean-Paul Hébert, « Sécu rité hu ma i ne et no u vel le co ur se aux ar me ments », Cahiers de
l’Espace Europe, n° 18, 2003, p. 22.
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Ин ду стриј ска евро а тлант ска са рад ња са мо у јед ном прав цу 
има ће зна чај не по сле ди це по европ ске зе мље. Ре ше ње ко је пред-
ла жу САД – да се сма њи «тех но ло шки јаз» ку по ви ном аме рич ке 
опре ме (прак са ко ја је спро во ђе на 60-тих го ди на про шлог ве ка) – не 
мо же би ти при хва ће на уко ли ко чла ни це ЕУ же ле да оства ре ауто-
но ми ју у вој ним опе ра ци ја ма и да ре а ли зу ју европ ску без бед но сну 
по ли ти ку. Бу дућ ност евро а тлант ских од но са у обла сти на о ру жа ња 
обе ле жи ће на сто ја ње САД-а да за др же до ми нан тан по ло жај у од-
но су на европ ске зе мље, ко је, са сво је стра не, тре ба да фа во ри зу ју 
ме ђу соб ну са рад њу и про из во де у од но су на аме рич ке про јек те и 
про из во де. Ме ђу тим, због раз је ди ње них тр жи шта у обла сти про-
из вод ње вој не опре ме, европ ске др жа ве су су о че не са ду пли ра њем 
про гра ма и про је ка та и ве ли ким фи нан сиј ским из да ци ма. С дру ге 
стра не, САД из два ја ју зна чај на фи нан сиј ска сред ства у из град њу и 
очу ва ње сво је ин ду стриј ске ба зе на о ру жа ња, и по се ду ју вој не ка-
па ци те те, те не ма ју по тре бу, као европ ске др жа ве, за са рад њом у 
обла сти на о ру жа ња или уво зом оруж ја. У том сми слу, је ди на по-
год ност од евро а тлант ске са рад ње у обла сти на о ру жа ња би ла би, за 
САД, очу ва ње ко хе зи је у окви ру Се вер но а тлант ске али јан се. Ипак, 
овај раз лог ни је до вољ но јак да би се «по ди гле» све би ро крат ске 
и по ли тич ке ба ри је ре ко је оне мо гу ћа ва ју при ступ аме рич ком тр-
жи шту. Чи ње ни ца је да САД мо гу да оба вља ју и нај зах тев ни је вој-
не опе ра ци је без по др шке и до при но са европ ских са ве зни ка, што 
ума њу је по тре бу за ин тен зив ни јом са рад њом са европ ским др жа-
ва ма у обла сти на о ру жа ња. Оту да по је ди ни ауто ри сма тра ју да ће 
евро а тлант ски од нос убу ду ће по чи ва ти на кон ку рен ци ји, а не на 
са рад њи. Та ко по сто је ми шље ња да је кон ку рен ци ја из ме ђу САД и 
европ ских зе ма ља глав них из во зни ца оруж ја (Фран цу ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја, Не мач ка, Ита ли ја) из раз но ве тр ке у на о ру жа њу ко јој 
при су ству је мо на кон хлад ног ра та. Овај но ви иза зов, пот пу но дру-
га чи ји од тр ке у на о ру жа њу ко ја је по сто ја ла у то ку хлад ног ра та, 
од ли ку је од су ство ри зи ка од вој ног су че ља ва ња, и по чи ва на ус по-
ста вља њу хе ге мо ни је по мо ћу тех но ло шке пред но сти, а не аку му-
ла ци је на о ру жа ња. Оту да са вре ме на тр ка у на о ру жа њу пред ста вља 
за пра во по ку шај да се обез бе ди до ми нант на по зи ци ја у снаб де ва-
њу оруж ја са ве зни ци ма и «при ја тељ ским» др жа ва ма�. Пи та ње ко је 
се по ста вља је да ли је уоп ште мо гу ће из гра ди ти јед ну ја ку и кон-
ку рент ну европ ску ин ду стри ју на о ру жа ња ко ја би се пре вас ход но 
осла ња ла на евро а тлант ску са рад њу, по себ но има ју ћи у ви ду да 
САД да ју пред ност би ла те рал ној са рад њи са европ ским др жа ва ма, 



стр:237256.

- 253 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

и ди рект но пре го ва ра ју са тим зе мља ма о ку по ви ни опре ме и тех-
но ло ги је, као и о ин ве сти ра њу у од ре ђе не про гра ме. Из ме ђу две 
оп ци је ко је су пред ста вље не Европ ској уни ји – по ве ћа ње на ци о-
нал них вој них бу џе та, или при хва та ње «под ре ђе но сти» у од но су 
на аме рич ку вој ну пре моћ у обла сти евро а тлант ске са рад ње – др-
жа ве чла ни це ЕУ тре ба да иза бе ру тре ћи пут, а то је да из гра де јед-
ну ко хе рент ну и ин ду стриј ски ја ку Евро пу на су прот САД-у. Иако 
би ово мо гло да до ве де до обра зо ва ња тзв. «Евро пе-твр ђа ве», то је 
нео п ход но за раз вој јед не за и ста европ ске ин ду стри је на о ру жа ња, 
ко ја би би ла кључ ни еле ме нат стра те шке ауто но ми је ЕУ. Кључ ну 
уло гу у том про це су има ће во ља др жа ва чла ни ца ЕУ да пре ва зи-
ђу на ци о нал не ин те ре се у ко рист еко ном ске ефи ка сно сти и за ко на 
тр жи шне еко но ми је. За јед нич ка са рад ња и пла ни ра ње, хар мо ни за-
ци ја по тре ба др жа ва чла ни ца ЕУ, од пре суд ног су зна ча ја за раз вој 
европ ске вој не ин ду стри је.

РЕЗИМЕ
Европско тржиште наоружања претпоставља ра
ционализацију понуде (европска вoјна индустрија) и
потражње(хармонизацијавојнихпотреба,координа
цијанабавкеопреме, хармонизацијаполитикадржа
вачланицаЕУ).Међутим,ЕУ«пати»однедостатка
хармонизацијекакоупогледупотреба,такоиупогле
дуразвојаевропскевојнеиндустрије.Иакосузапаже
ни први кораци у развоју европске војне индустрије,
процес реструктуирања у овој области почива, пре
свега, на економским захтевиматржишта, а не на
деловањудржавачланица.Политичкалогика једуго
времена сукобљена са економском логиком, јер војне
индустријеодликујутесневезесадржавом.Тенденци
јадржавададајупредностнационалниминтересима
нијебезпоследицапоевропскувојнуиндустрију,којаје
осталаразједињена.Иакоје«банализација»европске
војнеиндустријенаконхладногратадовеладопроце
сареструктуирањаовеиндустријеподутицајемеко
номскихфактора,овајпроцес јенедовршениодвија
сеспоро.Уобластивојнеаеронаутикеиелектронике
запажајусезачециевропеизацијевојнеиндустрије,са
стварањем европских предузећа за производњу војне
опреме,докјеукопненојипоморскојиндустријиовај
процесизостао,уследодсуствавољедржавачланица
дапредностдајуекономскојефикасностинаднацио
налним интересима.А европска војна индустрија не
може бити развијена уколико се не изврше значајне
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реформе,исарадњаифузионисањепредузећауоквиру
заједничкесарадњеипланирања.

Un marché européen de l’ar me ment sup po se une ra ti o na li sa-
tion de l’of fre (in du strie européen ne de l’ar me ment) et de la de man-
de (har mo ni sa tion des be so ins mi li ta i res, co or di na tion des ac qu i si ti ons 
de matéri els, har mo ni sa tion des po li ti qu es des pays mem bres d l’UE). 
Néan mo ins, l’Union européen ne so uf fre d’un man que de con cer ta tion 
et de har mo ni sa tion, tant en ce qui con cer ne les be so ins que le déve-
lop pe ment d’une in du strie de défen se européen ne. En dépit du fa it que 
l’Euro pe de la défen se connaît ses pre mi ers pas dans le do ma i ne de 
l’in du strie d’ar me ment, le mo u ve ment de re struc tu ra tion et de con cen-
tra tion in du stri el le en Euro pe re po se plus sur des con sidéra ti ons éco no-
mi qu es de marché que sur une vo lonté dictée par les Etats mem bres. La 
lo gi que po li ti que s’est long temps con frontée à la lo gi que éco no mi que, 
car les in du stri es d’ar me ment ont été avant to ut ca ractérisées par de 
for tes spéci fi cités na ti o na les et un lien étro it avec l’Etat. La ten dan ce 
des Etats à pri vilégi er le urs intérêts na ti o na ux n’est pas sans conséqu-
en ce po ur l’in du strie de défen se européen ne, qui re ste dis persée et frag-
mentée. Même si la « ba na li sa tion » de l’in du strie européen ne de l’ar-
me ment a con du it au pro ces sus de sa re struc tu ra tion so us in flu en ce des 
fac te urs éco no mi qu es, ce pro ces sus re ste inac hevé et se déro u le len te-
ment. Dans le do ma i ne de l’aéro na u ti que et élec tro ni que mi li ta i res, on 
aperçoit les débuts du pro ces sus d’européani sa tion, avec la création des 
en tre pri ses européen nes chargées de pro duc tion des équ i pe ments mi li-
a i res, ce qui n’est pas le cas avec les do ma i nes de l’in du strie ter re stre et 
ma ri ti me, à ca u se de l’ab sen ce de vo lonté des pays mem bres de don ner 
la pri o rité à l’ef fi ca cité éco no mi que et non aux intérêts na ti o na ux. Et 
l’in du strie européen ne de défen se ne po ur ra sub si ster que si des réfor-
mes im por tan tes sont in tro du i tes, et des fu si ons réalisées dans le ca dre 
d’une co opéra tion et d’une pla ni fi ca tion européen nes.
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LESPERSPECTIVESD’UNEINDUSTRIE
EUROPÉENNEDEL’ARMEMENT

RESUME

Ledéveloppementdelapolitiqueeuropéennedesécurité
etdedéfensedel’UEnécessitelaconstructiond’uneba
se industrielle et technologique de défense forte qui se
rait capable de fournir aux forces armées européennes
lesmatérielsetdemaîtriserlestechnologiesessentielles
aumaintiendelacrédibilitédusystèmededéfenseeuro
péen.Lacréationd’uneindustrieeuropéennedel’arme
mentestuneconditionnécessairepourledéveloppement
de la politique européenne de sécurité et de défense de
l’Unioneuropéenne.C’estàceteffetquecetarticletend
à présenter les perspectives d’une industrie européenne
d’armement, cas sansmoyens et capacités stratégiques,
UEnepourraitpasagirentantqu’unacteurinternational
crédible. L’analyse prendra en considération le proces
susdeconsolidationdesindustriesnationalesdel’arme
mentdespaysmembresdel’UE,ainsiquelestentatives
d’européanisation de l’industrie de l’armement (1). On
pourraitapercevoirquelaconsolidations’effectuelente
ment,etqueleprocessusd’européanisationacommencé
àseréaliserdanslesecteurdel’aéronautiqueetélectro
nique,tandisquelesautressecteursconnaissentl’absence
d’unrapprochementdesindustriesnationalesdel’arme
ment.Ensuite,onanalyselesdifficultésdansleprocessus
d’européanisationdel’industriedel’armement,quirepo
sesurl’absencedelavolontédespaysmembresdel’UE
dedépasserlesintérêtsnationaux(2).Ainsi,l’industriere
steprisonnièreduconflitentrelesintérêtsnationauxetla
logiquedel’économiedumarché.Laprépondérancedes
intérêtsnationauxn’estpassansconséquencepourlaco
opérationeuroatlantique,parcequel’industrieeuropéen
nedisperséeestexposéeauxpressionsetàladomination
del’industrieaméricainedel’armement,cequirendson
développementmoinsrapide(3).
Mots-clefs: politique européenne de l’armement, base
industrielleettechnologiquedel’armement,restructura
tion,coopérationeuroatlantique.

 Овај рад је примљен ........... 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције ..... 
.......... 2009. године.
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DеjanaVukcevic
THEPERSPECTIVESOFEUROPEANMILITARYINDUSTRY

Summary
DevelopmentofEuropeansecurityanddefensepoliticsin
theEuropeanUniondemandsfor theexistenceofarma
ment industrial and technological bases that could pro
videappropriatemilitary suppliesand technologies that
arenecessaryforpreservationofcredibilityofEuropean
defensesystem.Inotherwords,onenecessaryprecondi
tionfordevelopmentofsecuritypoliticsoftheEUisedu
cation regarding European military industry. Therefore
theobjectiveofthistextistounderlinetheperspectivesor
Europeanmilitary industry,aswithoutappropriatestra
tegiccapacitytheEUmightnotbecapableofactingasa
politicalandstrategicpower.Inthetextfirstlytheanalysis
refers to theprocessofconsolidationof theEUmember
states’nationalmilitaryindustriesandtotheattemptsin
Europezationof themilitary industry. (1) It isbecoming
evidentthattheprocessofrestructuringhasbeenslowand
thatsofartheEuropezationhasencompassedcertainsec
torsinthisindustry,whileinsomesectorstheprocessof
conjunctionofnationalmilitaryindustrieshasnotstarted
yet. Then there are analyzedmain obstacles in the pro
cessofEuropezationofthemilitaryindustry,thatarebe
ingreflected,firstofall,intheabsenceofgoodwillofthe
EUmemberstatestoovercometheirnationalinterests(2).
Hence theEuropeanmilitary industry has become“im
prisoned”intheclashofnationalinterestsandthelogicof
marketeconomy.Preponderanceofnationalinterestshas
left consequences for development of the EuroAtlantic
cooperation,becausetheEuropeanindustry,havingbeen
weakenedtothisextent,hasbecomeexposedtothepres
suresanddominationofAmericanmilitary industryand
thisoutcomeismakingherdevelopmentevenslower.(3)
KeyWords:Europeanmilitaryindustry,armamentindus
trialandtechnologicalbase,restructuring,EuroAtlantic
cooperation
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1.ПРИВАТИЗАЦИЈАКАОДРУШТВЕНИУЗРОК
ПОЛИТИЧКИХСУКОБА

Осам го ди на од по чет ка при ва ти за ци је су до вољ не за са гле да-
ва ње еко ном ских, дру штве них и по ли тич ких по сле ди ца овог про-
це са. Да је тран зи ци ја до и ста је дин стве ни исто риј ски про цес, раз-
у ме ли су сви озбиљ ни ис тра жи ва чи ко ји су пра ти ли овај про цес у 
дру гих 26 зе ма ља, па су и ре зул та ти у Ср би ји не у јед на че ни, ка ко 
на при вред ном пла ну, та ко и пла ну раз во ја ин сти ту ци ја, за ко но дав-
ства и де мо кра ти је. Про цес при ва ти за ци је имао је сво је иде о ло шко 
оправ да ње у демократској су шти ни ви ше стра нач ког по ли тич ког 
си сте ма, ефи ка сно сти при ват ног пред у зе ћа и ма кро е ко но ми је у 
тр жи шној при вре ди, као и ну жно шћу отва ра ња при вре де, по сле 
ви ше го ди шњих санк ци ја, ка ула ску стра ног ка пи та ла. У прак си 
срп ске при вре де, нео ли бе рал ни мо дел уре ђе ња при вре де по ка зао 
се као не е фи ка сан, генератор корупције,1) оси ро ма ше ња ве ћи не 
ста нов ни штва. Ма ло број ни до бит ни ци при ва ти за ци је су но ви вла-
сни ци пред у зе ћа. Те за ко ју ов де на сто јим до ка за ти Те за ко ју о до-
ка зу јем са др жа на је у сле де ћем: по ли тич ки су ко би на јав ној сце ни 
Ср би је су из раз еко ном ских и ши рих дру штве них су ко ба. О да љем 
тек сту ба ви ћу се теоријскомела бо ра ци јом и практичкимдокази
вањемсу шти не ових су ко ба. 

По че так 2009. го ди не ни је из гле дао мно го дру га чи је од прет-
ход них го ди на, ка да су по вре ме но за по сле ни у по је ди ним при ва ти-
зо ва ним пред у зе ћи ма штрај ко ва ли, и ти ме ши рој јав но сти ука зи ва-
ли да ни је по што ван при ва ти за ци о ни уго вор, да за по сле ни ма ни је 
по ве зан стаж (ни су упла ће ни до при но си за пен зиј ско оси гу ра ње), 
што је би ла оба ве за по сло да ва ца, ни ти за по сле ни при ма ју за ра де 
упр кос ус по ста вља њу ре дов не про из вод ње. У ни зу слу ча је ва но ви 
вла сник ни је на ста вио са при вред ном де лат но шћу при ва ти зо ва ног 
пред у зе ћа. 

На свет ском пла ну, у тре ћем квар та лу из би ла је свет ска фи-
нан сиј ска кри за, ко ја се по чет ком 2009. го ди не пре тво ри ла у ин-
ду стриј ску кри зу и ре це си ју, са пре по зна тљи вим обе леж ји ма: сма-
ње ње оби ма при вред не де лат но сти, пад бру то-про из во да во де ћих 
ин ду стриј ских зе ма ља, бан крот ба на ка и пред у зе ћа, на гли раст не-
за по сле но сти у САД и Европ ској Уни ји. Ме ре ко је су др жа ве пред-
у зе ле, бу ду ћи да је ово пр ва ве ли ка ре це си ја по сле Дру гог свет ског 
1)  Ду брав ка Ста јић, Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке со ци јал не др жа ве – мо гућ но-

сти и огра ни че ња у тран зи ци ји, ИПС, По ли тич ка ре ви ја бр. 2/2009, стр. 14
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ра та, би ле су бр зе и су штин ски исте као ин тер вен ци о ни зам аме-
рич ког пред сед ни ка Fran kli na De lan ce Ro o se ve tla: по зај ми це нов-
ца из др жав них ре зер ви нај ве ћим бан ка ма и пред у зе ћи ма, да не 
би до шло до ма сног бан кро та ма лих и сред њих пред у зе ћа, ма сов-
не не за по сле но сти и со ци јал них по сле ди ца не са гле ди вих раз ме-
ра. У Ср би ји са да шња свет ска еко ном ска кри за ни је де ло ва ла као 
спо ља шњи фак тор ко ји угро жа ва прет ход но ста би лан си стем, већ 
при вре ду и дру штво у про це су про ме на, са по ли тич ким не ста бил-
но сти ма као спољ ним из ра зом еко ном ских и дру штве них су ко ба и 
про бле ма. Кри за је са мо отво ре но по ка за ла сла бо сти про це са при-
ва ти за ци је. 

На пре до ва ње при ва ти за ци је све ви ше по ка зу је еко ном ску 
и тех но ло шку за ви сност срп ске при вре де. По ли ти ко лог Дра ган 
Мар ко вић у не дав но об ја вље ној књи зи Демократијаипартокра
тија2) ис та као је по ве за ност гло ба ли за ци је и уну тра шњих од но са 
у Ср би ји: “Де мо кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма у Ср би ји ни је у 
ин те ре су им пе ри ја ли стич ки ори јен ти са ним си ла ма ко ји ма ни ка ко 
не од го ва ра ју еко ном ски сна жне и по ли тич ки са мо све сне ко ло ни је 
ко је се са њи ма мо гу рав но прав но но си ти, због че га им са за ста-
ре лим тех но ло ги ја ма ну де и за ста ре ле еко ном ске и по ли тич ке мо-
де ле”.3) Уз јед ну ис прав ку ко ја се ти че су шти не ста ту са ко ло ни је, 
ову оце ну по ли ти ко ло га Мар ко ви ћа при хва там и ја, сма тра ју ћи да 
има до вољ но еко ном ско-тех но ло шких до ка за да је гло ба ли за ци ја 
про цес но вог тех но ло шког пот чи ња ва ња ве ћи не зе ма ља и ве ли ке 
ве ћи не свет ског ста нов ни штва. Мар ко вић на во ди и оце ну свет ских 
при зна тог струч ња ка за ме наџ мент Иса ка Ади же са, ко ји је оце нио 
раз лог не е фи ка сно сти при ват них пред у зе ћа у Ср би ји, а то је пре ва-
зи ђен мо дел. „Др жа ва ко ја је раз ви ја ла са мо у пра вља ње као си стем 
ху ма ни стич ког тим ског ра да ‘је по бе гла од то га и оти шла у дру гу 
крај ност. Да нас се у Аме ри ци мно го ви ше ра ди баш на овај на чин 
на ко ји је Ју го сла ви ја по че ла. То је онај на чин ауто ном них је ди ни-
ца, тим ског ра да, ру ше ња хи је рар хи је, ства ра ња мре же ра да.’  Аме-
рич ки си стем во ђе ња пред у зе ћа је оти шао та мо где је Ју го сла ви ја 
би ла“, а Ју го сла ви ја је оти шла та мо где је Аме ри ка не кад би ла“.4)

Оце на о ретрограднимпроцесимадру штве ног и еко ном ског 
си сте ма ко ју је дао овај аутор не дво сми сле но је кри тич ка и уте-

2)  Дра ган Мар ко вић: Де мо кра ти ја и пар то кра ти ја, Бе о град, ИПС, 2009, стр. 74.
3)  Op. cit., str. 78
4)  Op. cit., str. 88.
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ме ље на на ни зу ем пи риј ских при ме ра про це са ко ји се бли жи свом 
кра ју: „Ре тро град на при ва ти за ци ја има ла је за ре зул тат бр зо бо-
га ће ње не знат не ма њи не, на ра чун огром не ве ћи не ста нов ни штва 
ко ја је прак тич но па ла на ми ни мум жи вот не ег зи стен ци је, те ви ше 
не ма за го ло пре жи вља ва ње, а ка мо ли за ула га ње у раз вој“.5) Ова-
кав ка пи та ли зам, ко ји ге не ри ше ду го роч но си ро ма штво и не јед нак 
ре ги о нал ни раз вој, на стао је као по сле ди ца по ли тич ког де ло ва ња 
пар ти ја, у скла ду са вред но сном про це ном да су пред у зе ћа „пар-
тиј ски плен“, о че му је та ко ђе пи сао Мар ко вић. По ли тич ки су ко би 
на јав ној сце ни, ка ко у Скуп шти ни ре пу бли ке Ср би је, та ко и на ни-
воу ло кал не са мо у пра ве, је су фор ма и из раз су штин ске бор бе за ка-
пи тал при ва ти зо ва них пред у зе ћа, њи хо во по зи ци о ни ра ње на до ма-
ћем и ино стра ним тр жи шти ма. Не ста бил но сти, прав не, еко ном ске 
и по ли тич ке ко је ре ме те ус по ста вља ње прав не др жа ве и хар мо нич-
ног раз во ја при вре де, што по сле дич но од би ја и стра не ин ве сти то-
ре. При мар ни ар гу мент да је Ср би ја политичкинестабилназемља 
ко ја од би ја стра не пред у зет ни ке, а ко ји че сто по ми њу по ли ти ча ри 
и ме ди ји, је пер вер ти ран ис каз, јер по ли тич ки су ко би ни су са мо ге-
не ри са ни еко ном ским и дру штве ним су ко би ма, већ они са ми иза-
зи ва ју не ста бил ност. Утемељење правне државе,ње них ор га на 
вла сти (за ко но дав не, суд ске при мар но, па и из вр шне), законодав
стваи си сте ма ин сти ту ци ја над зо ра и кон тро ле ни је спро ве де на 
це ло ви то, ко хе рент но и ва лид но, пре све га за хва љу ју ћи по ли тич кој 
по де ли пле на у при ва ти за ци ји пред у зе ћа. Со ци јал не по сле ди це су 
иза зва ле дру штве но не за до вољ ство, ко је се ис ка зу је кроз раз ли чи-
те об ли ке ор га ни зо ва них или спон та них про те ста. Ку му ла тив но, 
про це си дру штве них су ко ба су за о штре ни до те ме ре, да је њи хов 
да љи ток прак тич но не пред ви див, а ни је ис кљу че но на си ље као 
из раз си ро ма штва, бе де, и осе ћа ја не мо ћи ве ли ког бро ја гра ђа на 
Ср би је. То ком ав гу ста и сеп тем бра 2009. го ди не, не у о би ча је но за 
ру бри ку „Ме ђу на ма“ лист „По ли ти ка“, у ко јој гра ђа ни нај че шће 
по ми њу и ука зу ју на ко му нал не про бле ме, отво ре на је по ле ми ка 
со ци о ло га Зо ра на Ви до је ви ћа и јед ног чи та о ца. Са мо по ја вљи ва ње 
тек сто ва по ле мич ког ка рак те ра о тран зи ци ји и ње ним со ци јал ним 
по сле ди ца ма већ је по ка за тељ за о штре но сти са мог про це са су ко-
ба ин те ре са у дру штву. Очи глед но је да су се уљуд не по ле ми ке са 
елек трон ских ме ди ја, штам па них ме ди ја и на уч них ча со пи са „пре-
ли ле“, јер са ма прак са по ка зу је ра зор не по сле ди це тран зи ци је. Зо-
ран Ви до је вић при па да не ма лој гру пи на уч ни ка, од ко јих сам не-

5)  Op. cit., str.
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ке на во ди ла у овом члан ку и прет ход но об ја вље ним тек сто ви ма у 
раз ли чи тим ча со пи си ма, ко ји не ви ди да је тран зи ци ја уна пре ди ла 
при вре ду, ста нов ни штво и, на рав но, др жа ву и срп ски по ли тич ки 
жи вот, већ као, пре све га  про цес деиндустријализације.У за вр-
шном тек сту по ле ми ке Ви до је вић ис ти че сле де ће оце не: „Нај на-
пред ни ја дру штва има ју ме шо вит сво јин ски си стем. Ср би ја, ка да 
се са гле да ва у це ло сти, жи ви у при ми тив ном ка пи та ли зму, у осно-
ви ко ло ни јал ног ти па, пре те жно не спо соб ном за при вред ни и оп-
шти опо ра вак и ду бо ко не пра вед ном. Сва ре ле вант на ем пи риј ска 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да над моћ на дру штве на ве ћи на не по др жа ва 
до са да шњу при ва ти за ци ју, те с то га ни та кав тип ка пи та ли зма“.6) У 
за вр шном де лу тек ста, ко ји са др жи и ауто ро ва пред ви ђа ња мо гу-
ћег то ка да љих су ко ба, Зо ран Ви до је вић за кљу чу је: „...Ка да је реч 
о ста њу са да шње Ср би је и прог но зи глав них дру штве них то ко ва 
у ње ној не по сред ној бу дућ но сти – о то ме не ка су ди струч на јав-
ност. Али суд о тој ства ри тре ба да да ју и љу ди из ван на у ке, ко ји 
су по сто је ће ста ње осе ти ли кроз ис ку ство и на сво јој ко жи. Мо ји 
су за кључ ци гра ђа ни на те ме љу мно гих по да та ка из ис тра жи ва ња 
дру штва да на шње Ср би је. У иоле објек тив ној ана ли зи не мо гу се 
ква ли фи ко ва ти као ‘ни хи ли зам’ и ‘ха о тич ни пе си ми зам’ не го као 
пре о вла ђу ју ћи су ро ви ре а ли зам зе мље у ко јој жи ви мо, с не што ма-
ло ‘оаза’ ко је од то га од у да ра ју. Као гра ђа нин и као чо век био бих 
сре ћан да се ба рем у по гле ду њи хо ве ве ро до стој но сти. Као не ко ко 
се ба ви на у ком не мо гу би ти про тив свог ви ђе ња исти не“.7)

Си ро ма штво и со ци јал ни про бле ми су из вор по тен ци јал них 
су ко ба, те у ужем и ши рем сми слу ути чу на без бед ност др жа ве 
и гра ђа на. Же ље ни циљ ко јим је за по че та при ва ти за ци ја као про-
цес, би ла је ста бил ност кроз раз вој, ко ја би уки ну ла пер ма нент ну 
прак су по ли тич ких су ко ба, као из раз не мо ћи по ли тич ких пар ти ја 
и њи хо вих во ђа да ре ше про бле ме дру штва. О же ље ној ста бил но-
сти пи сао је по ли ти ко лог Зо ран Ми ло са вље вић: „Раз вој – схва ћен 
у ком плек сном сми слу тог пој ма као еко ном ски, дру штве ни, кул-
тур ни раз вој – ја ча уну тра шњу ста бил ност сва ке на ци о нал не за-
јед ни це. Уну тра шња ста бил ност сва ке на ци о нал не за јед ни це пред-
ста вља јед ну од бит них прет по став ки ја ча ња ста бил но сти чи та ве 
ме ђу на род не за јед ни це“.8)

6)  Зо ран Ви до је вић, „При ва ти за ци ја ни је спа со но сна фор му ла“, По ли ти ка, 18.9.2009, 
стр. 17. ру бри ка „Ме ђу на ма“.

7)   Зо ран Ви до је вић, ibi dem, По ли ти ка, 18.9.2009, стр. 17.
8)  Зо ран Ми ло са вље вић, „Иде је за ус по ста вља ње трај ног ми ра“, По ли тич ка ре ви ја, бр. 

2/2009, стр. 212-213.
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Су ро ва ре ал ност при вре де и дру штва Ср би је ду го ни је до би ла 
од го ва ра ју ће об ли ке ор га ни зо ва ног от по ра гра ђа на. Сла бост син-
ди ка та, чи је је члан ство број ча но го то во за не мар љи во на спрам ма-
се од пре ко 700.000 не за по сле них ли ца, по де ље них и не спрем них 
за ор га ни зо ва ње у усло ви ма принуднепрвобитнеакумулацијека
питаладо ве ли су нај пре до спон та них про те ста, као што је од-
бра на зре ња нин ске фа бри ке „Ју го ре ме ди ја“ (2003. го ди не за по чет 
штрајк ма лих ак ци о на ра), али то су би ли по је ди нач ни слу ча је ви. 
То ком 2009. го ди не, кон со ли ду ју се гра ђа ни и рад ни ци штрај ка-
чи. Је дан од на из глед обич них штрај ко ва у пред у зе ћу За ста ва елек-
трич них ин ста ла ци ја „За ста ва елек тро“ из Ра че кра гу је вач ке озна-
чио је по че так но ве фа зе от по ра при ва ти за ци ји у Ср би ји.

По че так 2009. го ди не ни је ука зи вао на бит ни је про ме не у то-
ку про це са при ва ти за ци је: по сто ја ли су ак ту ел ни или за мр зну ти 
штрај ко ви рад ни ка у ве ћем бро ју пред у зе ћа, као по је ди нач не по ја ве 
без уза јам не по ве за но сти, ка ко са мих штрај ка ча, та ко и син ди кал-
не. Бу ду ћи да су се мно ге те ри то ри јал не ор га ни за ци је Са ве за са мо-
стал них син ди ка та Ср би је уга си ле то ком про те клих го ди на при ва-
ти за ци је, што оне мо гу ћа ва ор га ни за ци о но по ве зи ва ње штрај ка ча 
из по је ди нач них пред у зе ћа. Основзапочетакштрајкау ве ћи ни 
слу ча је ва је не по што ва ње оба ве за но вог вла сни ка пред у зе ћа пре ма 
рад ни ци ма пре у зе тих уго во ром, а од но се се на ис пла ту за о ста лих 
до при но са за пен зиј ско оси гу ра ње, ка ко би се за по сле ни ма по ве-
зао стаж и омо гу ћи ло сти ца ње пра ва на пен зи ју. У мно гим при-
ва ти зо ва ним пред у зе ћи ма број рад ни ка ко ји ис пу ња ва ју услов за 
од ла зак у пен зи ју ни је био ма ли, а то је ујед но би ла мо гућ ност да 
но ви по сло да вац за по сли мла де рад ни ка, об у ча ва их за рад у свом 
пред у зе ћу и да ље ши ри по сло ва ње са мла дом рад ном сна гом. 

Због број них про те ста пред Аген ци јом за при ва ти за ци ју про-
те клих го ди на, ме ди ји су по све ти ли ма ло па жње штрај ку три сто-
ти не рад ни ка пред у зе ћа „За ста ва елек тро“. Ш Штрај кач ки од бор 
је нај пре ис та као зах тев за ис пла том ви ше ме сеч них не ис пла ће них 
за ра да, а по том је штрајк ра ди ка ли зо ван зах те вом за рас кид ку по-
про дај ног уго во ра са кон зор ци ју мом ку па ца.9) У то ку овог штрај ка 
ја сно се по ка за ло да не по сто ји надзорниорган ко ји, име но ван од 
стра не Аген ци је за при ва ти за ци ју, вр ши над зор и кон тро лу при-
ме не упра во оног де ла уго во ра ко ји се од но си на за по сле не, што 
че шће укљу чу је и упла ту за о ста лих до при но са за здрав стве но и 
9)  Ви ди лист „Ре пу бли ка“, бр. 460-461, 1-30.9.2009, стр. 10-12: Иван Зла тић, „Осо бе но-

сти но вог та ла са штрај ко ва“.
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пен зиј ско оси гу ра ње. У прак си, Аген ци ја је ан га жо ва ла при ват ну 
ре ви зор ску уста но ву ко ја је фор мал но да ла по зи ти ван из ве штај о 
ис пу ње њу оба ве за куп ца пред у зе ћа, и ти ме се за вр ша ва ла над ле-
жност Аген ци је за при ва ти за ци ју у ве зи са це ло куп ним по ступ ком 
при ва ти за ци је по је ди нач ног пред у зе ћа. Ме ђу тим, но ви вла сник че-
сто ни је ис пу ња вао уго вор ну оба ве зу, от пу штао је рад ни ке и пре 
ис те ка законскогрока од две го ди не на кон при ва ти за ци је. Штрај-
ка чи су за по се ли згра ду оп шти не, у ко јој су бо ра ви ли ви ше да на. 
Пр ви об лик со ли дар но сти ши рег кру га гра ђа на ис по љен је 30. ју на 
2009. го ди не ка да су вла сни ци ма лих тр го ви на и ка фи ћа об у ста ви-
ли рад на је дан сат, ис та кав ши да ако се уга си и по след ња фа бри ка 
у Ра чи кра гу је вач кој, то ће би ти и крај њи хо ве по слов не де лат но-
сти. Шрај ку су со ли дар но при сту пи ли и младикојисупретходно
радилипо уго во ру у ис тој фа бри ци, то ком 2007. и 2008. го ди не. 
Њих је би ло пет сто ти на, а га ше њем фа бри ке оста ли би без пер-
спек ти ве да за сну ју стал ни рад ни од нос и жи ве од свог ра да. Ов де 
под се ћа мо да је пр ви та лас штрај ко ва због не за ко ни то сти у по ступ-
ку при ва ти за ци је по че ли у до брим пред у зе ћи ма: то је зре ња нин ска 
фа бри ка фар ма це ут ских про из во да „Ју го ре ме ди ја“, 2003. го ди не. 
Та да су се ор га ни зо ва но по бу ни ли ма ли ак ци о на ри ове фа бри ке, 
вла сни ци 30% ка пи та ла, шти те ћи не са мо пра во из ак ци ја, већ и 
до бре за ра де и пен зи је, јер је ова фа бри ка до бро по сло ва ла и би ла 
из во зник, те су за по сле ни има ли ви ши стан дард жи во та не го мно-
ги за по сле ни у Ср би ји, те су има ли шта да бра не. Њи хо ва „ак ци о-
нар ска ре во лу ци ја“ до ве ла је до по ли тич ких по сле ди ца  па да вла-
де пре ми је ра Жив ко ви ћа и кон сти ту и са ња пр ве вла де пре ми је ра 
Во ји сла ва Ко шту ни це. При ме ри пред у зе ћа са очу ва ним ка пи та лом 
и сред стви ма за рад, чи ји су за по сле ни би ли не за до вољ ни, а ус пе-
ли су да оства ре сво је зах те ве, ма ло број ни су. Ве ћи на пред у зе ћа је 
уни ште на не са мо због ду го ва, већ си сте мат ским про це сом деинду
стријализације, сва ка ко про тив ин те ре са и во ље ло кал них ор га на 
вла сти. 

За то је штрајк у Ра чи кра гу је вач кој до био ко но та ци је бор бе за 
пра во на рад и за ра ду, али и оп ста нак ши рег кру га гра ђа на Ср би је, 
што им пли ци те отва ра број на пи та ња по ли тич ке од го вор но сти за 
број не ло ше и не за ко ни то спро ве де не по ступ ке при ва ти за ци је ши-
ром Ср би је. Им пли цит на пи та ња у прак си, пре или ка сни је, пре-
ра ста ју у не ки об лик по ли тич ких су ко ба, по го то во у сре ди ни ко ја 
је по ли тич ки не ста бил на. Ме ди ји су то ком ју на и ју ла по ли ти зо ва-
ли овај штрајк, али штрај ка чи су по ка за ли упор ност у на ме ри да 
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санк ци о ни шу нео д го вор не вла сни ке пред у зе ћа. Усле ди ла је епи зо-
да ле жа ња штрај ка ча на пру зи у Ла по ву, 24. и 25. ју на 2009. го ди не. 
Ши ра по др шка гра ђа на то ком ле та до би ја ка рак тер политичкогот
пораприватизације,као не де мо крат ском про це су, ко ји је уме сто 
де мо кра ти је и еко ном ског раз во ја до вео до оси ро ма ше ња при вре де 
и гра ђа на. Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је ни је пру жио ми-
ни мал ну по др шку сво јим чла но ви ма ка да су до шли у Бе о град и 
ни су им обез бе ди ли са лу да пре спа ва ју, већ су но ћи ли на плоч ни ку 
у цен тру гра да, на Те ра зи ја ма. Ти ме је овај син ди кат ја сно по ка зао 
да не раз у ме про це се гло ба ли за ци је и тран зи ци је у ма лим при вре-
да ма, пре све га у Ср би ји.

Ор га ни зо ва ни про те сти за по сле них и гра ђа на ни су оста ли без 
ко мен та ра за ступ ни ка нео ли бе рал ног мо де ла тр жи шне при вре де. 
Про фе сор Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду Бо рис Бе го вић дао је ко-
мен тар ли сту „По ли ти ка“ 19.8.2009. го ди не, под на сло вом „Срећ на 
но ва 1969!“ у ко ме ис ти че сле де ћи став: „Ме ни се чи ни да се ра ди о 
по врат ку са мо у пра вља ња, од но сно по ку ша ја ње го вог об на вља ња. 
Кроз све ове зах те ве, про вла чи се иде ја да су упра во рад ни ци ти ко-
ји же ле до бро фир ми, да су је ди но они спо соб ни да сво јом до бром 
во љом и по слов ним зна њем из ве ду фир му из кри зе, а да су но ви 
при ват ни вла сни ци јед но став но пљач ка ши имо ви не фир ме ко ју су 
ку пи ли по ‘ба га тел ним це на ма.’ Не мам ни шта про тив да не ко раз-
ми шља на тај на чин, је ди но су ми ма ло чуд ни штрај ко ви као на чин 
из ра жа ва ња соп стве них по ли тич ких и еко ном ских кон цеп ци ја, али 
то ни је бит но. Је ди но је бит но ка ко се пре ма то ме од но си вла да“.10)

Овај ко мен тар је зна ча јан, због те о риј ске, по ли тич ке и дру-
штве не те жи не ко ју му да је име и ста тус ње го вог ауто ра. Али се 
из ње га мо же схва ти ти и не при хва та ње да за по сле ни, иако сла би-
ја дру штве на гру па ци ја у од но су на пред у зет ни ке, има ју за кон ско 
пра во да шти те сво је пра во на рад, пра ва из ра да и, сход но чл. 18. 
За ко на о ра ду, да се бо ре про тив сва ке вр сте дис кри ми на ци је. Да су 
за ко ни би ли при ме њи ва ни, од но сно да је њи хо ва не при ме на санк-
ци о ни са на, би ла би ста би ли зо ва на прав на др жа ва, као осно ва и га-
рант еко ном ског раз во ја при вре де и стан дар да гра ђа на. У јав ном 
дис кур су – у ме ди ји ма, пи са ним и усме ни ко мен та ри ма на уч них 
и ин те лек ту ал них по сле ни ка све че шће се чу је оце на о „ди вљем 
ка пи та ли зму пр во бит не аку му ла ци је“, као што је пре ход но из нет 
став про фе со ра Зо ра на Ви до је ви ћа. У прак си се кон цен три ше не-

10)  Упор. „Ре пу бли ка“, оp. cit., str. 12.
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за до вољ ство гра ђа на, а по ку шај да се то не за до вољ ство по ли тич ки 
ар ти ку ли ше у још увек ле гал ним и ле ги тим ним гра ни ца ма је по-
че так по ступ ка осни ва ња Со ци јал де мо крат ске пар ти је, чи ји пред-
сед ник би био Ра сим Ља јић. Ин ди ка тив но је да је, као ми ни стар 
за рад и со ци јал ну по ли ти ку, овај по ли ти чар при хва тио нај те жи 
ре сор, да је пу то вао по Ср би ји уве ра ва ју ћи се у прак си у исти ни-
тост жал би штрај ка ча, да је уло жио ве ли ки труд и стр пље ње, па и 
лич но раз у ме ва ње и ем па ти ју за не во ље љу ди, што ни је ти пич на 
од лу ка са вре ме них по ли ти ча ра у Ср би ји. Но то су лич не од ли ке 
по је дин ца, а вре ме ко га је све ма ње, и прак са, по ка за ће да ли ће 
ова пар ти ја ус пе ти да про грам ски при ву че члан ство и ре ал но ис-
ка же ин те ре се све та ра да. Пре пре ке на том пу ту су ве ли ке, због 
ви ше стру ко сти ин те ре са по ли тич ких и по слов них ели та. Ме ре јед-
но крат не по мо ћи ко ју Ми ни стар ство за рад и со ци јал ну по ли ти-
ку да је нај у гро же ни јим рад ни ци ма су крат ког да ха. У це ло куп ној 
сло же но сти сво јих про ти ву реч них про це са у Ср би ји, по ста вља се 
пи та ње озбиљ ног при сту па и од го вор но сти вла де за це ло куп ност 
про це са при ва ти за ци је. Да је бла го вре ме но усво је на стра те ги ја 
раз во ја при вре де, ко ја би у пр вој фа зи укљу чи ва ла јав не ра до ве 
као сред ство из град ње пут не мре же и по ве зи ва ња Ср би је са Евро-
пом, а та ко ђе и сред ство за по шља ва ња оних ко ји оста ју без по сла, 
по сле ди це би би ле да ле ко ма ње. Оста вљам по стра ни еко ном ско 
пи та ње да ли је ка пи тал дру штве них пред у зе ћа мо гао да бу де са-
чу ван, или бар ве ћи део, уме сто пљач ка ња пред у зе ћа пре при ва ти-
за ци је. Рад ту жи ла штва и суд ства та ко ђе је до при нео при ва ти за ци-
ји ка ква је ре а ли зо ва на у Ср би ји, а це ло куп ност ових про це са до 
ду бо ких по ли тич ких су ко ба, ко ји се, упро шће но, сво де на ста во ве 
ЗА Евро пу и ПРО ТИВ Евро пе. Ов де са мо под се ћам да раз ви је на 
ка пи та ли стич ка дру штва за др жа ва ју раз ли чи те об ли ке сво ји не, по-
себ но шти те ћи об ли ке гру пе и ко лек тив не сво ји не на ста ле у ра ни-
јим фа за ма раз во ја ка пи та ли зма, као што је ак ци о нар ство, као вид 
уче шћа за по сле них у упра вља њу пред у зе ћем, а у на шим усло ви ма 
ту спа да тра ди ци о нал на и еко ном ски ефи ка сна за дру жна сво ји на, 
од но сно сво ји на за дру га ра. Да је ово ра ци о нал но схва та ње, ко је у 
прак си от кла ња или ума њу је по ли тич ке су ко бе, мо же се про ве ри ти 
и у из не тим ста во ви ма и ем пи риј ској ве ри фи ка ци ји у члан ку по ли-
ти ко ло га Дра га на Мар ко ви ћа „Со ци јал не по тре бе и на чин њи хо вог 
за до во ља ва ња у ло кал ној за јед ни ци“.11)

11)  Дра ган Мар ко вић, ви ши на уч ни са рад ник у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је, оp. cit., 
По ли тич ка ре ви ја бр. 2/2009, стр. 61-82.
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2.ПОЈАМИИСТОРИЈСКОСХВАТАЊЕПОЛИТИЧКОГ
СУКОБАУИСТОРИЈИПОЛИТИЧКИХТЕОРИЈА

Иде ја о спре ча ва њу по ли тич ких и рат них су ко ба пу тем ује ди-
ње ња Евро пе и ти ме ства ра ња га ран ци је за веч ни мир, ста ра је три 
ве ка. Фран цу ски све ште ник и фи ло соф, опат Шарл д’Сент Пјер, 
об ја вио је 1713. го ди не сво је де ло Нацртвечногмира. Овај спис 
из ра жа ва те мељ ну људ ску по тре бу као и по тре бу вла да ра. Аутор 
оправ да ва свој став.12) По сво јој су шти ни, ду ху и оп штој фи ло соф-
ско-по ли тич кој све сти, овај спис већ отва ра пи та ња Но вог до ба, 
иако је пи сац кле рик и са мим тим ни је мо гао да де фи ни ше ста во ве 
на ра ди ка лан на чин, ка ко су то не што ка сни је учи ни ли ен ци кло-
пе ди сти. Аутор оправ да ва свој став оце ном да „са да шње уре ђе ње 
Евро пе мо ћи ће увек са мо да иза зи ва го то во не пре ста не но ве ра-
то ве“.13) Ова иде ја још увек је у окви ри ма за шти те хри шћан ских 
зе ма ља и пред мо дер ног схва та ња по ли ти ке: „Ако европ ско Удру-
же ње чи је осни ва ње пред ла же мо мо же да га ран ту је хри шћан ским 
вла да ри ма до вољ но по у зда но да ће мир би ти ста лан, уну тар и из-
ван њи хо вих др жа ва, не ма ни јед ног ме ђу њи ма за ко га не би би ло 
мно го по вољ ни је да пот пи ше спо ра зум о ства ра њу удру же ња не го 
да у ње му не уче ству је“. Су шти на веч ног ми ра је очу ва ње без бед-
но сти и трај ног по рет ка, ко ја га ран ту је ре дов но функ ци о ни са ње: 
1) др жа ве, 2) тр го ви не. Циљ ауто ра На цр та веч ног ми ра је уно ше-
ње ра ци о нал но сти у по ли ти ку. 

Овај на црт је на стао у кон крет ном исто риј ском пе ри о ду, ка да 
се по ја ви ла по тре ба за огра ни ча ва њем вла сти ап со лут них мо нар ха. 
Са др жи на на цр та усме ре на је ка ра зу му европ ских вла да ра, обе ћа-
ва ју ћи им мир на су прот екс пан зи о ни зму, али и кон крет ну до бит: 
по за ми сли опа та Сен-Пје ра, по ло ви на сред ста ва ко ја ина че др жа-
ве одва ја ју за вој ни бу џет, при па ла би њи ма. Ова ко из нет пред лог 
и у вре ме ну у ко ме је на стао ни је ре а лан ни ти спро во див. Ипак је 
од са вре ме ни ка пре по знат као озбиљ на рас пра ва у ко рист уни вер-
зал не иде је ми ра. Не тре ба за бо ра ви ти да је то вре ме ра то ва Лу ја 
XIV  (за шпан ско на сле ђе и дру гих) ко ји су те шко оп те ре ти ли тре-
ћи ста леж, а нај ве ће људ ске жр тве под не ли су фран цу ски вој ни ци, 
из свих дру штве них ста ле жа. Уни вер за ли зам На цр та веч ног ми ра 

12)  За овај на вод и сле де ће, упор. Гру па ауто ра, Ен ци кло пе диј ски реч ник по ли тич ке фи-
ло зо фи је, том 2 М-Ж, (пре вод са фран цу ског  Срем ски Кар лов ци - Но ви Сад, из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа), стр. 894-899.

13)  Op. cit., str. 895.
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у сво јој фи ло соф ској су шти ни са др жи уни вер за ли зам ка пи та ли зма 
као бу ду ћег свет ског по рет ка, на су прот фе у дал ном пар ти ку ла ри-
зму. За то је ва жан за схва та ње на по ра људ ског ума да се по ли тич ки 
су ко би, а нај пре ра то ви, огра ни че од стра не ши ре по ли тич ке за јед-
ни це ако већ ни је мо гу ће да бу ду пот пу но до ки ну ти.

По ре дак без ра то ва и по ли тич ких су ко ба за о ку пљао је фи ло-
со фе и по сле Фран цу ске ре во лу ци је. Исто риј ски раз ло зи су ра зу-
мљи ви јер је Те рор до вео го то во до ис тре бље ња чи та вих окру га, 
а На по ле о но ви ра то ви еко ном ски и људ ски ис цр пе ли су не са мо 
Фран цу ску већ и це ло куп ну Евро пу. Це ло куп на по ли тич ка фи-
ло со фи ја 19. ве ка раз ма тра ла је пи та ње веч ног ми ра упра во под 
ути ца јем ових исто риј ских до га ђа ја: Сен-Си мон, Кант и, у окви ру 
ре во лу ци о нар не те о ри је о од у ми ра њу др жа ве као усло ву за крај 
свих су ко ба, Маркс, те низ дру гих ми сли ла ца ба ви ли су се про бле-
мом ка ко за у ста ви ти ра то ве као нај те жи об лик су ко ба, али и ма ње 
су ко бе уну тар дру шта ва, ко ји мо гу до ве сти до уну тра шњег ра та 
(гра ђан ски рат, ре во лу ци ја). Ка рак те ри стич на је чи ње ни ца да се 
по ли тич ка те о ри ја и фи ло со фи ја у све ту, две де це ни је по сле па да 
Бер лин ског зи да, ба ве пре и спи ти ва њем свих бит них пи та ња др жа-
ве и по ли ти ке, али је про блем усло ва за свет ски мир за о би ђен. Да 
ли је то ко нач на ка пи ту ла ци ја људ ског ума пред сна га ма ра за ра ња 
и при хва та ње свих вр ста и ни воа су ко ба, од ло кал них до ме ђу на-
род них, као ко нач не исто риј ске не ми нов но сти?

По ли тич ки су коб мо ра има ти не ке оп ште при хва ће не еле мен-
те да би био те о риј ски и прак тич ки пре по знат као та кав. Ти усло-
ви су: 1) по сто ја ње ја сно де фи ни са не по ли тич ке вред но сти при-
хва ће не од стра не ин сти ту ци ја вла сти, ве ћи не ста нов ни штва, као 
и по ли тич ке док три не. По ли тич ка вред ност мо ће би ти иде ја или 
ин сти ту ци ја прин цип раз во ја или по ли тич ког уре ђе ња дру штва. 2) 
Ну жни еле мент по ли тич ког су ко ба су ње го ви уче сни ци, по ли тич-
ки су бјек ти, ко ји мо гу би ти по је дин ци, гру пе, ин сти ту ци је (ор га ни 
вла сти, по ли тич ке стран ке, цр ква, не вла ди не ор га ни за ци је, син ди-
ка ти), као и јав ни и не јав ни су бјек ти (ови по то њи су тај не ор га ни-
за ци је, кри ми нал на удру же ња, са мо су не ки од при ме ра). 3) Вре ме 
и про стор: као и дру ге људ ске де лат но сти, по ли тич ки су ко би има ју 
по че так, за вр ше так, по сле ди це, мо гућ ност пре тва ра ња у дру ге вр-
сте су ко ба или по ли тич ко ар ти ку ли са ње дру ге вр сте су ко ба.
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3.МОГУЋЕПЕРСПЕКТИВЕРАЗВОЈАПРОЦЕСАСОЦИ
ЈАЛНОГНЕЗАДОВОЉСТВАУСРБИЈИ

Про цес тран зи ци је у Ср би ји до вео је до сло же них, че сто и про-
ти ву реч них по сле ди ца у при вре ди, јав ном сек то ру, ра ду др жав них 
ор га на, а по себ но кар ди нал не по сле ди це имао је у сфе ри дру штве-
не струк ту ре. Чи ње ни ца да се рад но спо соб но ста нов ни штво де ли 
на за по сле не, ме ђу ко ји ма има и оних ко ји су си ро ма шни14) и не за-
по сле не, ме ђу ко ји ма има оних ко ји су ра дом у зо ни си ве еко но ми је 
сте кли зна чај на ма те ри јал на до бра, те шко је по сто је ћим ме то да ма 
дру штве них на у ка прог но зи ра ти од лу ке и по ли тич ко по на ша ње, 
као и мо гућ но сти на сил ног ре а го ва ња на си ро ма штво и на го ми ла-
не про бле ме у жи во ту обич них гра ђа на. Ако је те шко прог но зи ра-
ти по на ша ње еко ном ских су бје ка та на Бе о град ској бер зи, што је у 
све ту мо гу ће пу тем ма те ма тич ких мо де ла, још је те же пред ви де ти 
со ци јал не су ко бе и њи хо во мо гу ће по ли тич ко ар ти ку ли са ње, или 
мо гу ћу ма ни пу ла ци ју њи ма. Из опи са до га ђа ја у Ср би ји, ја сно је 
да су мно ги гра ђа ни би ли прет ход но уве ре ни да је нео ли бе рал ни 
мо дел ка пи та ли зма је ди ни мо гу ћи си стем у ко ме се мо ра жи ве-
ти и ра ди ти, те да су њи хо ве ре ак ци је иза зва не са зна њем и осве-
шће но шћу да при вред на де лат ност пре ста је да по сто ји у њи хо вом 
окру же њу. Из та кве све сти мо же, али не мо ра ну жно да на ста не 
озби љан, ор га ни зо ван и по ли тич ки зре ло про ми шљен по крет гра-
ђан ског от по ра... при ва ти за ци ји, што укљу чу је и ја сну ал тер на ти ву 
про грам ског ка рак те ра: стра те ги ју раз во ја др жа ве и при вре де, са 
по себ но раз ви је ним струч ним про грам ским опре де ље њем о об ли-
ци ма сво ји не. Про ме не у сво јин ским об ли ци ма зах те ва ју про ме не 
Уста ва ре пу бли ке Ср би је од 08.11.2006. го ди не. По сто је ћи син ди-
ка ти и др жа ве, а по себ но удру же ња по сло да ва ца, ни су спо соб ни за 
та ко ве ли ке про ме не, ко је су си стем ског ка рак те ра.

Дру га мо гућ ност је при хва та ње по сто је ћег ста ња као не ми-
нов но сти, по сто ја ње дру штве не и лич не апа ти је гра ђа на.

Тре ћа мо гућ ност су пре вре ме ни из бо ри, као при вид про ме не, 
ко ја су штин ски не ме ња ста ње у дру штву, пре све га не за по сле ност, 
у прав цу бо љит ка.

Но те шко ће вла сти да оправ да при ва ти за ци ју као про цес про-
ме на су очи глед не, та ко да са да и на слов јед не пу бли ка ци је Са ве за 
са мо стал них син ди ка та Ср би је из 2008. го ди не “Бо ље парт нер не го 
14)  Упор. Ду брав ка Ста јић, Мо гућ но сти со ци јал ног ди ја ло га у вре ме ну кри зе, ИПС; Бе о-

град, 2009.
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про тив ник”, де лу је пре ва зи ђе но и не до ра сло про бле ми ма при вре-
де и гра ђа на.
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УМЕСТОУВОДА

Dру штве ни слој ме на џе ра у са вре ме ном гло ба ли зму има из у-
зет но зна чај ну уло гу, што му по при ро ди ства ри обез бе ђу је ва-

жну по зи ци ју у дру штву. У раз го во ри ма о њи хо вој про фе си о нал но 
– етич ком ан га жма ну, па и оним ко ји пре тен ду ју на струч ност, има 
пре ви ше јед но стра не иде о ло ги за ци је и ис кљу чи во сти. Не до вољ на 
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те о риј ска ис тра жи ва ња и до ми на ци ја нео ли бе ра ли стич ке по ли ти-
ке су нај че шће из во ри шта тих јед но стра но сти. 

Ис тра жи ва ње зна чај ног и моћ ног ме на џер ског сло ја под ра зу-
ме ва социoлошко те о риј ско уте ме ље ње као ва жног по ла зи шта у 
де фи ни са њу по јав ног, са др жај ног и ме то до ло шког од ре ђе ња ци-
ље ва. У том по гле ду ва ља, нај пре, те о риј ски об ја сни ти сми сао са-
вре ме ног гло ба ли зма као нај ши рег со ци јал ног кон тек ста у ко ме 
функ ци о ни шу ме на џе ри. Из ра же не су ко бље но сти о су шти ни но-
вог гло ба ли зма ни су без ути ца ја на на уч ну ми сао и ње на ис по ље-
на про тив реч ја. С дру ге стра не, и по ред зна чај них тех но ло шких 
ино ва ци ја ко је су има ле сна жан ути цај на ства ра ње ин фор ма тич ког 
дру штва у ко ме до ми ни ра ју зна ње и ко му ни ка ци је, под нео ли бе-
ра ли стич ким на си љем би ва ју угро же не бла го де ти ума и гло бал на 
по ве зи ва ња, а и нај моћ ни је зе мље кле ца ју на ру бу ам би са. С то га 
са мо у том гло бал ном кон тек сту тре ба со ци о ло шки ис тра жи ва ти 
про фе си о нал ну, али и етич ку уло гу ме на џе ра.  

Мно ги те о ре ти ча ри с пра вом го во ре да је ин ду стриј ско дру-
штво, за сно ва но на ин ду стриј ском ра ду и про из вод њи, за на ма и 
да се ду бо ко за ла зи у по стин ду стриј ску фа зу раз во ја, ко је се још 
на зи ва ин фор ма ци о но до ба и еко но ми ја зна ња. Ен то ни Ги денс сма-
тра да се еко но ми ја зна ња од но си на та кву еко но ми ју у ко јој се 
иде је, ин фор ма ци је и об ли ци зна ња на ла зе у осно ви ино ва ци ја и 
еко ном ског ра ста: „Еко но ми ја зна ња је сте та ква еко но ми ја у ко јој 
је ве ли ки део рад не сна ге укљу чен не ви ше у фи зич ку про из вод њу 
и рас по де лу ма те ри јал них до ба ра, већ у њи хов ди зајн, раз вој, тех-
но ло ги ју, мар ке тинг, про да ју и одр жа ва ње.1) 

Еко но ми ја зна ња је не сум њи во под ве ли ким ути ца јем не пре-
ста ног про то ка ин фор ма ци ја, на у ке и тех но ло ги је. Е. Ги денс на-
во ди о то ме за ни мљи во ми шље ње Чар лса Лид бми те ра: „Ве ли ка 
ве ћи на нас пра ви но вац од „ва зду ха“: про из во ди мо не што што се 
не мо же ла ко из ме ри ти или до та ћи. Наш учи нак ра да не сто ји на го-
ми лан у лу ци, ускла ди штен у ма га ци ну или на то ва рен на те рет не 
ва го не. Ве ћи на нас за ра ђу је за жи вот пру жа њем услу га, ми шље ња, 
ин фор ма ци ја и ана ли за, би ло да се ра ди о те ле фон ској цен тра ли, 
адво кат ској кан це ла ри ји, вла ди ном од се ку или на уч ној ла бо ра то-
ри ји. Сви ми ра ди мо је дан „не ви дљив“ по сао.2)

1) Ен то ни Ги денс: „Со ци о ло ги ја“, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2002, стр. 256.
2)  Исто.
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И, до и ста, не ка но ви ја ис тра жи ва ња на За па ду су утвр ди ла да 
је уче шће еко но ми ја зна ња већ 1990. го ди не у не ким зе мља ма би ло 
ви ше од по ло ви не це ло куп ног учин ка ра да. Тај про це нат је у Не-
мач кој из но сио 58,6%, док је у Ја па ну, Ен гле ској, САД, Швед ској и 
Фран цу ској из но сио пре ко 50%.

У ша ре ни лу раз ли чи тих ви ђе ња са вре ме не ци ви ли за ци је не-
по бит на је, да кле, чи ње ни ца је осло нац ово вре ме ног ин фор ма тич-
ког дру штва пред ста вља она ску пи на љу ди, спо соб них, са мно го 
зна ња, та ле на та, ам би ци ја, оних ко ји схва та ју сми сао свог вре ме на 
и ко ји на по зи тив ним бла го де ти ма ин фор ма тич ке тех но ло шке ре-
во лу ци је гра де са да шњост и бу дућ ност. 

Кључ но пи та ње је сте да ли ова ску пи на ум них љу ди ко ју чи не 
и ме на џе ри до и ста чи ни од лу чу ју ћу, моћ ну сна гу ко ја бла го де ти 
ин фор ма тич ке ре во лу ци је пре у сме ра ва у оства ри ва њу по тре ба це-
ли не гра ђа на са вре ме ног дру штва, или је њи хо ва ства ра лач ка моћ 
у функ ци ји оства ри ва ња ин те ре са не ких дру гих не ства ра лач ких 
моћ ни ка? 

Уме сто од го во ра, ко је не би пра ти ла ва ља на со ци о ло шка ана-
ли за, по ста ви мо и пи та ње: да ли су пло до ви нај ве ћих тех но ло шких 
до стиг ну ћа до и ста про грес или не што дру го? Да ли је и упо тре ба 
тех но ло шких ино ва ци ја за про из вод њу би о ло шких, хе миј ских и 
свих дру гих вр ста оруж ја за уни шта ва ње чо ве ка про грес? Да ли је 
про грес ако моћ ни ци про из ве ду бак те ри је пти чи јег, свињ ског или 
не ког дру гог гри па, а прет њом да ће ви ше ми ли јар ди љу ди од њих 
обо ле ти, те ра ју свет да жи ви у стра ху и ма ње ми сли о па ду стан-
дар да, гу бит ку по сла, док ве ли ке фар ма це ут ске ку ће згр ћу енорм-
ни про фит? 

У овим и мно го број ним дру гим про тив реч но сти ма од ви ја се 
про цес са вре ме не гло ба ли за ци је, чи је раз у ме ва ње мо же да пру жи 
од го во ре на пи та ње ка ко иза ћи из са вре ме не кри зе и ка ква је у то ме 
про фе си о нал на и етич ка уло га и од го вор ност ме на џе ра и ме наџ-
мен та.

У јав но сти и ли те ра ту ри су све уче ста ли ји тер ми ни „глобали
зација“, „мондијализација“, „новисветскипоредак“ и тран зи ци ја. 
... Реч је о на зи ви ма ко ји се од но се на са вре ме не про це се ин те гра-
ци је у свет ским окви ри ма и фак тич ки су си но ни ми истог са др жа ја. 
Глобализација је, да кле, про цес ја ча ња ме ђу за ви сно сти (ин тер ак-
ци је) са вре ме них дру шта ва,  гру па и по је ди на ца у окви ру свет ске 
за јед ни це.
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По ве зи ва ње љу ди, дру штве них гру па и гло бал них дру шта ва 
је, ме ђу тим, ин те гра тив ни про цес стар ко ли ко и људ ска исто ри ја. 
Ен то ни Ги денс де фи ни ше гло ба ли за ци ју у ње ном из вор ном зна че-
њу као сло жен ди ја лек тич ки од нос ло кал них, ре ги о нал них и још 
ве ћих си сте ма, ко ји  ме ња ју ар хи тек ту ру све та на та кав на чин да 
за и ста не зна мо ку да нас во ди тај пре о бра жај. По лу ге раз во ја, ка же 
Ги денс, по ста ју уме сто тр го ви не, људ ско зна ње и спо соб ност раз-
ме не и при ме не ин фор ма ци ја, та ко да су они нај ва жни је про из вод-
но сред ство у усло ви ма гло ба ли за ци је.3)

Ци ље ви пла не тар не гло ба ли за ци је по нај бо ље об ја шња ва ју 
њен сми сао и обе леж ја. Сто га је нај бит ни је по ста ви ти пи та ње ко је 
но си лац тих ци ље ва, из чи јих ин те ре са они про ис ти чу, у име че га и 
ка ко се оства ру је мон ди ја ли зам у да на шњим усло ви ма? Да ли су то 
ци ље ви ко ји про из и ла зе из нај ху ма ни јих и нај де мо крат ски јих по-
тре ба гра ђа на све та за све оп штим по ве зи ва њем љу ди, њи хо вих кул-
ту ра, вред но сти и на ро да по ме ри чо ве ка на по чет ку 21. ве ка? Је су 
ли то ци ље ви ко јим се оства ру је ма те ри јал но и ду хов но бо гат ство 
свих љу ди, свих на ро да и свих др жа ва? Да ли су то опре де ље ња ве-
ћег де ла сло бо до ум ног чо ве чан ства? Ка кав је удео и те жи на ути ца-
ја круп ног ка пи та ла на то ко ве са вре ме не гло ба ли за ци је, ко ли ко се 
у њи ма пре по зна ју ци ље ви круп ног ка пи та ла, ци ље ви из ра сли на 
ин те ре си ма нај моћ ни јих зе ма ља све та и њи хо вих мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја, ци ље ви ства ра ња екс тра про фи та по мо ћу ко јег ће 
бо га ти по ста ти још бо га ти ји, а си ро ма шни још си ро ма шни ји? Ни је 
ли оства ри ва ње тих ци ље ва сми сао са вре ме не гло ба ли за ци је, са 
по губ ним по сле ди ца ма још ве ћег си ро ма ше ња, пот чи ња ва ња ма-
лих и не моћ них на ро да? Не ће ли се у том „гло бал ном до бу“, „све ту 
без гра ни ца“, на ро ди и гра ђа ни усме ра ва ти уз по моћ иде о ло ги је, 
ме ди ја, а по по тре би и си лом, да за бо ра вља ју сво ју исто ри ју, сво ју 
тра ди ци ју, сво ју на ци о нал ну бит ка ко би олак ша но при хва та ли но-
ве, уни фи ци ра не вред но сти гло ба ли за ци је?

За чет ник нео ли бе рал не иде о ло ги је гло ба ли за ци је све та је 
ЗбигњевБжежински, сво је вре ме но са вет них аме рич ког пред сед-
ни ка за на ци о нал ну без бед ност. У сво јим књи га ма „Из ме ђу две ју 
епо ха“ (1970) и „Ве ли ка ша хов ска та бла“ (1997), Бже жин ски ис ти-
че да је свет ушао у епо ху гло ба ли зма, ко ја ће  пред ста вља ти иде о-
ло ги ју 21. ве ка, јер у све ту до ла зи до ин тер на ци о на ли за ци је  раз во-
ја у свим обла сти ма. За то, твр ди он, чо век тре ба да бу де гра ђа нин 
пла не те зе мље, је дин стве не за јед ни це, а не сво је на ци о нал не, су-

3)  Исто, стр. 216.
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ве ре не др жа ве. Циљ гло ба ли зма је ства ра ње но вог ти па гло бал ног 
дру штва – по стин ду стриј ско – ин фор ма ци о ног ства ра ња ин те гри-
са не свет ске за јед ни це и на тој осно ви но вог свет ског по рет ка. 

Еко ном ско ге о стра те шко ши ре ње моћ них у све ту (а пре све-
га САД) уз по моћ фи нан сиј ског ка пи та ла, ме ди ја, а по по тре би и 
уз вој ну си лу, са на ме та њем иде о ло ги је нео ли бе ра ли зма, пре кра-
ја њем гра ни ца, под сти ца њем отва ра ња по тен ци јал них ет нич ких, 
вер ских и ра сних жа ри шта, Бже жин ски већ та да от кри ва на ме ре 
и пла но ве САД и да по ста не свет ски ли дер ко ји ће упра вља ти све-
том. Упра вља ње кри за ма, сма тра Бже жин ски, во ди ка упра вља њу 
све том. 

Тер мин „но ви свет ски по ре дак“ пр ви је упо тре био аме рич ки 
пред сед ник Џорџ Буш ста ри ји, у го во ру  на Уни вер зи те ту у Тек са-
су 1989. го ди не на ја вљу ју ћи ње го во фор ми ра ње. По ли тич ка осно-
ва ње го вог ства ра ња би ло је ру ше ње ис точ ног со ци ја ли стич ког си-
сте ма, ру ше ње рав но те же сна га у од но си ма две ју ве ли ких си ла и 
за то је, та ко ре ћи, пре ко но ћи до шло до до ми на ци је За па да у све ту. 
Уме сто свет ског про це са мул ти по лар но сти за по че тог по сле Дру гог 
свет ског ра та, на ста је свет ски про цес уни те лар но сти и до ми на ци је 
За па да, прак тич но без огра ни че ња. Но во им пе ри јал но пре у ре ђи-
ва ње од но са у све ту од ви ја се уз нео гра ни че ну по моћ Ује ди ње них 
на ци ја - ор га ни за ци је ко ја је фор ми ра на са ци љем да шти ти рав но-
прав ност и јед на кост свих на ро да и др жа ва!

За па же ну те о риј ску ана ли зу са вре ме них то ко ва мон ди ја ли за-
ци је да је СамирАмин. Он ука зу је на чи ње ни цу да се си сте мом не-
јед на ке раз ме не ра да и ан та го ни стич ке рас по де ле дру штве не мо-
ћи у ме ђу др жав ним од но си ма, гло ба ли за ци ја ин стру мен та ли зу је у 
ко рист круп ног ка пи та ла, а пре све га САД, ко је сво ју до ми нант ну 
уло гу у про це су гло ба ли за ци је оства ру је пу тем пет мо но по ла: (1) 
мо но по ла у обла сти но вих тех но ло ги ја, (2) кон тро лом свет ских фи-
нан сиј ских то ко ва (3) кон тро лом при род них ре сур са, (4) мо но по-
лом у ОУН и (5) мо но по ла вој не си ле. Мит о сло бод ном тр жи шту, 
људ ским пра ви ма, де мо кра ти ји, пи ше С. Амин, су са мо ма ске да 
се при кри је су шти на ко ја се огле да у уло зи но вог свет ског по рет ка 
да не пре ста но из ра жа ва ин те ре се круп ног ка пи та ла (тран сна ци о-
нал них ком па ни ја), фи нан сиј ске оли гар хи је и вој но-ин ду стриј ског 
ком плек са.4)

4)  Sa mir Amin: “Ca pi ta li sme, im pe ri a li sme, mon di a li sa tion”, Con tri bi tion pu bli es, Pa ris 1998, 
str. 59.
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По зна ти са вре ме ни фран цу ски исто ри чар Ерик Обе бом, аутор 
књи ге „До ба им пе ри је“ ка же да је са вре ме на мон ди ја ли за ци ја, ко ју 
сма тра ово вре ме ном аме рич ком им пе ри јом, на три по ља до сти гла 
не ви ђе ни сте пен и то су (1) ме ђу за ви сност (жи ви мо у све ту то ли ко 
про же тим ме ђу за ви сно шћу, да су све ак ци је лан ча не и сва ки пре-
кид има тре нут не гло бал не по сле ди це). (2) Тех но ло ги ја (има све 
ве ћу моћ на при вред ном и, на ро чи то, на вој ном пла ну) и (3) по-
ли ти ка. По ли тич ки аспект са вре ме не мон ди ја ли за ци је, по ме ну ти 
аутор ова ко од ре ђу је: „САД пред ста вља ју ве ли ку си лу за сно ва ну 
на уни вер за ли стич кој ре во лу ци ји и, са мим тим, во ђе ну иде јом да 
оста так све та тре ба да сле ди њи хов при мер – да кле, да тре ба да их 
осло бо де. Ни шта ни је опа сни је од им пе ри ја ко је бра не вла сти те 
ин те ре се за ми шља ју ћи при том да чи не услу гу чи та вом чо ве чан-
ству“.5)

У оце ни са вре ме ног мон ди ја ли зма су оштри и не ки за пад ни 
по ли ти ча ри. Та ко, на при мер, не ка да шњи за пад но не мач ки пред-
сед ник вла де (кан це лар) Хел мут Шмит је не дав но са вре ме ни гло-
ба ли зам на звао „ка пи та ли змом ди вљих зве ри“ за то што је чо ве ка 
пот пу но гур нуо у стра ну, а на пре сто по ста вио но во „бо жан ство“ 
– ка пи тал и про фит!6)

И оце на јед ног од нај ве ћих жи вих ин те лек ту а ла ца у све ту, Но
амаЧомског, о при ро ди са вре ме ног гло ба ли зма, уло зи САД и ње-
го вој кри зи, за вре ђу је по себ ну па жњу. У раз го во ру са ака де ми ком 
МихаиломМарковићем, Чом ски је ре као да је „ово до сад нај ве ћа 
кри за у исто ри ји Аме ри ке и све та. Не ма ни го во ра да је нај го ре 
про шло и да по чи ње опо ра вак.7)

Гра ђа ни САД, ка же Чом ски, „већ три де сет го ди на жи ве на ра-
чун оста лог све та, тро ше да ле ко ви ше не го што про из во де“ И по-
ред то га, САД да нас има дуг од око 40 три ли о на (40 хи ља да ми-
ли јар ди) до ла ра, а ака де мик Ми ха и ло Мар ко вић је у по ме ну том 
раз го во ру са Чом ским до дао да би Аме ри кан ци тре ба ло че ти ри го-
ди не да не је ду и не пи ју и ни шта не тро ше да би тај дуг вра ти ли.

У кон тек сту гло ба ли за ци је од ви ја се про цес тран зи ци је ко ја 
из ра жа ва ра ди ка лан и про тив ре чан со ци јал ни про цес пре о бра жа ја 
и пре ла ска из јед ног гло бал ног си сте ма (со ци ја ли зма) у дру ги, гра-
ђан ски гло бал ни си стем. 

5)  Eric Hob sba um: L`E re des Em pi res”, Hac lef te Lit te ra tu re, Pa ris, 1999.
6)  „Ди вљи ка пи та ли зам уби ја Евро пу“, „Прес“, Бе о град, 26.2.2007.
7)  „Раз го вор на пре ло му епо хе“. „Пе чат“, Бе о град, бр. 67. 2009.
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По јам тран зи ци је се у за пад ној ли те ра ту ри по ја вио 70-тих го-
ди на 20. ве ка (Гал брајт, По пер, Бже жин ски), ко јим се озна ча ва пре-
лаз из ин ду стриј ског у по стин ду стриј ско (ин фор ма тич ко) дру штво 
и у схва та њу по ме ну тих ауто ра тран зи ци ја се не од но си са мо на 
бив ше со ци ја ли стич ке зе мље, већ је речосветскомпроцесу. Став 
да се по јам тран зи ци је од но си на чи тав свет је те о риј ски оправ дан, 
јер је пре ла зак у нео ли бе ра ли зам ко ре ни та про ме на све та са по зна-
тим по сле ди ца ма. ПјерБурдије у сво јој књи зи „Кон тра на пад кри-
тич ке нео ли бе рал не фи ло зо фи је раз во ја“ пи ше о тран зи ци ји као 
про це су нео кон зер ва тив не ре ста у ра ци је с кра ја 19. ве ка на кра ју 
20. ве ка. Иако је тран зи ци ја на пр ви по глед из у зет но по зи ти ван 
про цес, за сно ван на ре при ва ти за ци ји сво ји не и пу ту у де мо кра ти ју, 
ипак, ме то ди оства ри ва ња тран зи ци је по ми шље њу не ких те о ре-
ти ча ра дав но су пре ва зи ђе ни и за то је они оце њу ју као ре гре сив ну 
по ја ву, на зи ва ју ћи је „ин вер зив на тран зи ци ја“ – вра ћа ње со ци ја ли-
стич ких зе ма ља не у ка пи та ли зам 21. ве ка, већ на онај с кра ја 19. 
ве ка. 

Тран зи ци ја у не ка да шњим со ци ја ли стич ким зе мља ма пред ста-
вља ве ли ке про ме не, ко је со ци о ло ги ја тек тре ба озбиљ но да ис тра-
жу је и про ми шља, за о би ла зе ћи иде о ло шке стра сти и на бо је. 

Вред но је ука за ти на став др За ге Го лу бо вић да се ве ро ва ло да 
је до вољ но сру ши ти „ре ал ни со ци ја ли зам“ и да ће од мах би ти да ти 
сви усло ви за де мо крат ску тран сфор ма ци ју. „Не кри тич ко по зи ва-
ње на ре ка пи та ли за ци ју не узи ма у об зир тра ди ци ју тих дру шта ва, 
па ни из ве сна до стиг ну ћа из пе де сет, од но сно се дам де сет го ди на 
ду гог пе ри о да. Про сто је не мо гу ће при хва ти ти то да је исто ри ја 
ишла у пра зно ви ше од по ла сто ле ћа и да ни је до шло ни до ка квих 
до стиг ну ћа“. Из ово га она из вла чи и за кљу чак: „Ми слим да је по-
ку шај тран сфор ма ци је пост ко му ни стич ких дру шта ва са пот пу ним 
дис кон ти ну и те том вр ло опа сна ствар, јер до во ди до ме ха нич ког 
вра ћа ња на ста ро“. По себ но за бри ња ва, упо зо ра ва др За га Го лу бо-
вић, „од су ство но вих иде ја и од су ство пер спек ти ва на ду жи рок“.8)

ИДЕЈЕСОЦИЈАЛНЕПРАВДЕИЈЕДНАКОСТИСУЖИВЕ

Иде је со ци јал не прав де и еле мен тар не со ци јал не јед на ко сти 
су жи ве иде је ко је су ва жне упра во за зе мље Ис точ не Евро пе. Те су 
иде је, да кле, жи ве и њих до да нас ни су од ба ци ла ни нај на пред ни ја 
де мо крат ска дру штва, ма да мо же мо го во ри ти, ре ци мо, о зе мља ма 
8)  За га Го лу бо вић, збор ник „Че му још со ци о ло ги ја“, Бе о град, стр. 61.
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као што су скан ди нав ске, ко је су се ве о ма мно го при бли жи ле ре-
ша ва њу бит них со ци јал них про бле ма и у окви ру јед ног, у осно-
ви ка пи та ли стич ког си сте ма угра ди ле со ци ја ли стич ку иде ју ко ја 
де лу је као ну жни ко рек тив гру бог ка пи та ли зма; оног ка пи та ли зма 
ко јем је је ди но ста ло до про фи та а са мим тим и до екс пло а та ци-
је. Зна чи, по ве зу ју се иде је јед на ко сти и сло бо де, су прот но њи хо-
вом ме ђу соб ном ис кљу чи ва њу у не ким ли бе рал ним схва та њи ма. 
Дру гим ре чи ма, де мо кра ти ја мо ра има ти осно ву и у еко ном ској и 
у по ли тич кој сфе ри, зна чи мо ра ју би ти узе те у об зир и по ве за не 
еко ном ска јед на кост и по ли тич ка јед на кост. И, за то, оно на че му ја 
на ро чи то ин си сти рам – то је иде ја пер со на ли стич ки схва ће ног со-
ци ја ли зма, где је ин ди ви дуа, раз ви ја ње лич но сти по је дин ца и ње-
го вих по тен ци ја ла, основ ни за да так „до брог дру штва“, а не не ко 
ап стракт но дру штво са ап стракт ном сло бо дом ко ја се, на рав но, ако 
ни је пра ће на сло бо дом по је дин ца пре тва ра у сво ју су прот ност, а то 
се до га ђа ло у „ре ал ном со ци ја ли зму“.

Те о риј ска ми сао да је осно ве да се со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
те ме ље на осно ву хи по те зе да се са вре ме на гло ба ли за ци ја оства-
ру је пу тем до ми на ци је круп ног фи нан сиј ског ка пи та ла еко ном ски 
и вој но моћ них др жа ва, ко је по се ду ју сна жне ко му ни ка циј ске и 
ин фор ма тив не си сте ме као сред ству пот чи ња ва ња си ро ма шни јег 
де ла све та. Моћ не др жа ве су раз ви ле сна жну иде о ло ги ју нео ли бе-
ра ли зма ко ја је осно ва но ве, са вре ме не гло ба ли за ци је у на сто ја њу 
да се ство ри но ви свет ски по ре дак, у ко ме ће нај моћ ни је др жа ве и 
нај бо га ти ји по је дин ци би ти још моћ ни ји и бо га ти ји, што по при-
ро ди ства ри во ди још ве ћем си ро ма ше њу ве ћи не ма лих др жа ва и 
на ро да, у че му је зна чај на уло га и ме на џе ра. 

Има ли од го во ра на пи та ње за што су сим бо лич не  фраг мен-
тар не и та ну шне ана ли зе кри зе са вре ме ног гло бал ног дру штва од 
стра не објек тив не на уч не ми сли? От куд то ли ког са пли та ња са вре-
ме не на у ке у по ку ша ји ма да се до ђе до објек тив них са зна ња? Да ли 
је ар ми ја ви со ко – звуч них име на еко но ми ста, со ци о ло га, фи ло зо-
фа, ко ја је зду шно „на уч но“ оправ да ва ла мон ди ја ли зам нео ли бе ра-
ли стич ки обо јен, у ста њу мир не са ве сти? 

Да ли углед ни на уч ни ци у све ту мо гу да се за до во ље оправ да-
њем да је свет ска ели та моћ ни ка успе ва ла и још увек успе ва да их 
суп тил ним игра ри ја ма са пли ће и оне мо гу ћа ва, ка ко би на ста ви ла 
об ма ну све та, го во ре ћи да је реч о кри зи ис кљу чи во „фи нан сиј ске 
при ро де, чи ји се крај већ на зи ре“? Мо же ли се оче ки ва ти не ки но-
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ви Смит, Маркс или Кејнз, ко ји би по мо гли све ту да се из ву че из 
пре те ће све оп ште ка та кли зме, до ка зу ју ћи ус пут или ин ди рект но да 
су „ве ли ки на уч ни ауто ри те ти Фу ку ја ма и Фрид ман би ли, за пра во, 
са мо око ре ли иде о ло зи нео ли бе ра ли стич ког упро па шћа ва ња све-
та? Уз гред, САД би се ра до ва ле и не ком но вом Ру звел ту, ко ји би 
схва тио сми сао кри зе и на шао не ки но ви „њу дил“.

СМИСАОКРИЗЕСАВРЕМЕНОГМОНДИЈАЛИЗМА

Кри за са вре ме ног гло ба ли зма ни је са мо фи нан сиј ске при ро де. 
Ње ни узро ци не на ла зе се ис кљу чи во у кра ху фи нан сиј ског тр жи-
шта, већ су они све у куп не си стем ске, еко ном ске, со ци јал не, кул-
тур не, вред но сне, тех но ло шко–ду хов не при ро де, а из све га про из-
и ла зи уби тач но мо рал но по ср ну ће ци ви ли за ци је, у че му је зна тан 
и удео ме на џер ског сло ја. 

Реч ју, ако су нео ли бе ра ли стич ки ре фор ма то ри ис ти ца ли ре-
во лу ци о нар не, да кле то тал не про ме не дру штва и рас кид са „дру-
штвом оби ља“ и у то ме ис тра ја ва ли, он да др му са ње тог кон цеп та, 
узро ци и по сле ди це као ва жни чи ни о ци стре са не мо гу се оме ђи ти 
са мо на област фи нан си ја. Ма ка ко фи нан си је би ле из у зет но ва жан 
чи ни лац дру штва, ни Карл Маркс, тво рац те о ри је о од но су ба зе и 
над град ње, не би се усу дио да про блем узро ка све де са мо на суд-
би ну нов ца. 

За че так нео ли бе ра ли стич ког гло ба ли зма или но вог мон ди-
ја ли зма пред ста вљао је ко ре ни ту про ме ну ста ња дру штва, ко је је 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка оства ри ло свој нај ви ши до мет еко-
ном ског, со ци јал ног, кул тур ног и де мо крат ског раз во ја у исто ри ји 
гра ђан ског дру штва. Не тре ба за бо ра ви ти да је „дру штво оби ља“ 
би ло уте ме ље но на огра ни ча ва њу мо ћи нај круп ни јег ка пи та ла, ру-
ко во де ћи се Кеј нзи јан ском фор му лом – тр жи шта ко ли ко је мо гу-
ће, ре гу ла ти ве ко ли ко је по треб но“, што је до ве ло до рав но те же 
при ват них и јав них ин те ре са, до бо љег жи во та ни жих и сред њих 
сло је ва дру штва и до оства ри ва ња су шти не де мо кра ти је, у ко јој су 
за пад ни но ви на ри и ме ди ји има ли зна ча јан ни во про фе си о нал них 
сло бо да и етич ких до стиг ну ћа. Са мо у та квом де мо крат ском дру-
штву је би ло мо гу ће да два аме рич ка но ви на ра Боб Ву дворд и Карл 
Берн стајн и њи хов днев ни лист („Њу јорк пост“), ис тра жи вач ким 
но ви нар ством, као нај ви шим ви дом но ви нар ског ства ра ла штва и 
про фе си о на ли зма, до ве ду до па да та да шњег аме рич ког пред сед ни-
ка (Ри чар да Ник со на) због уче шћа у афе ри „Во тер гејт“.
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На ступ но вог нео ли бе ра ли стич ког мон ди ја ли зма је сру шио 
те те ме ље и уме сто бла го ста ња ве ћи не до вео до енорм ног оби ља 
вла сни ка круп ног ка пи та ла и њи хо вих ло јал них са рад ни ка – из вр-
ши ла ца ин те ре са у ли ку ме на џе ра, а из вор но зна че ње де мо кра ти је 
пре тво рио у де мо кра ти ју за ели ту. У оства ри ва њу та кве нео ли бе ра-
ли стич ке по ли ти ке огром ну уло гу су има ли но ви на ри и ме ди ји, ко-
ји су „успе шно пре о бли ко ва ли ствар ност“9), и пре у сме ра ва ли свест 
љу ди на вир ту ел ни, уме сто, на ствар ни жи вот. 

Тај но ви нео ли бе ра ли стич ки си стем је са мо по сле две-три де-
це ни је ис ка зао мно го број не сла бо сти и по чео да по бо ле ва од мно-
гих де чи јих бо ле сти ма ње или ви ше у свим обла сти ма. За то, из-
лаз из кри зе ни је са мо у сфе ри фи нан си ја, већ га тре ба тра жи ти 
у це ло ви тој, ко ре ни тој про ме ни нео ли бе ра ли стич ког уте ме ље ња 
дру штва, ко ји је из не дрио ре гре си ју у исто риј ском хо ду свет ске 
за јед ни це.

Из тих раз ло га, ука за ће мо, у ви ду те за, на ви ше на зна ка ко је су 
по след њих го ди на упо зо ра ва ле на мо гу ћи крах устрој ства са вре-
ме не мон ди ја ли за ци је. 

1. ОдбацивањеУговораоуставуЕвропскеУније на ре фе рен-
ду ми ма у Фран цу ској и Хо лан ди ји сре ди ном 2005. го ди не био је 
ве ли ки знак упо зо ре ња да је но ви про је кат свет ске гло ба ли за ци је, 
а по го то ву у За пад ној Евро пи, у ве ли кој кри зи. Две зна чај не зе мље, 
Фран цу ска и Хо лан ди ја, од но сно ње ни гра ђа ни ре кли су од луч но 
не но вом устрој ству Евро пе. По раз пред ло га о европ ском уста ву 
ре зул тат је ве ли ког гра ђан ског и со ци јал ног не за до вољ ства, али и 
из раз не по ве ре ња у гло бал не трен до ве ко је су на мет ну ли свет ски 
цен три мо ћи. 

2. Државниинтервенционизамсевраћа на сце ну. Вра ћа ју га 
они ко ји су са мо пар де це ни ја про те ра ли др жа ву са сце не ка ко би 
мо гли не сме та но и нео гра ни че но да згр ћу про фит. Ак ци је во де ћих 
свет ских ба на ка и ком па ни ја, по пут „Бра ће Ли ман“, „Ју-Би-Ес“, 
„Си менс“, „То ши ба“, „Џе не рал мо торс“, дра стич но су из гу би ле на 
вред но сти због сум њи ин ве сти то ра да су уло жи ли ве ли ки но вац 
на ри зич ном аме рич ком фи нан сиј ском тр жи шту“.10) А ТВ мре жа 
„Си-Ен-Би-Си Њуз ја вља 16. мар та 2008. да се „аме рич ки бан кар-
ски си стем по на ша као да жи ви у со ци ја ли зму, а не у ка пи та ли зму: 
спа са ва про бра не бан ке ко је су због свог про фи та по вла чи ле ви со-
ко ри зич не по те зе“.
9)  Оленд Ло ри мер: „Ма сов не ко му ни ка ци је“, „Клио“, Бе о град, 1998, стр. 122.
10)  „По ли ти ка“, Бе о град, 18.3.2008.
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И ди рек тор „Дој че бан ке“, ина че ва тре ни за го вор ник нео ли бе-
рал не еко но ми је и то тал ног тр жи шта, уз го то во да вље нич ки ва пај, 
за тра жио је по моћ др жа ве у об у зда ва њу фи нан сиј ског ха о са, при-
зна ју ћи да са мо тр жи ште не ма лек за фи нан сиј ску аго ни ју.11)

Ко ли ко је са мрт нич ки ва пај но ве мон ди ја ли за ци је озби љан по-
ка за ло је и ан га жо ва ње папеБенедиктаXVI у спа ша ва њу ита ли-
јан ске авио-ком па ни је „Али та ли ја“. Ка ко кон ста ту је Би-Би-Си, а 
пре но си Тан југ, (24.9.2008.). Па па увек ле ти „Али та ли јом“ – али 
из гле да да ни мо ли тве по гла ва ра ка то лич ке цр кве не ће би ти усли-
ше не. 

3. Јаз из ме ђу мно штва глад них и енорм но бо га тих или, енорм-
но со ци јал но ра сло ја ва ње је сте по губ но че до са вре ме не гло ба ли за-
ци је ко је ће јој до ћи гла ве. 

По ве ћа ва ње ја за из ме ђу бо га тих и си ро ма шних се дра стич но и 
убр за но од ви ја. Пре ма по да ци ма ко је је об ја вио „Nowswich“ у свом 
до дат ку ја ну а ра 2004. го ди не, у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка од нос у 
при хо ди ма из ме ђу бо га тих и си ро ма шних био је са мо 3:1. Де ве де-
се тих го ди на тог ве ка из но сио је 72:1, на кра ју 20. ве ка је већ био 
165:1, да би кра јем 2003. го ди не ра спон сти гао до 615:1!

Овим не ве се лим по да ци ма до дај мо још и не ко ли ко чи ње ни-
ца, ко је го во ре о дис па ри те ту из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них у 
све ту. У „из ве шта ју о раз во ју људ ског дру штва“, ко је су Ује ди ње не 
на ци је об ја ви ле 1999. го ди не, сто је и до ка зи о то ме да је про се чан 
при ход пе ти не свет ске по пу ла ци је ко ја жи ви у нај бо га ти јим зе мља-
ма 74 пу та ве ћи од про сеч ног при хо да пе ти не ко ја жи ви у нај си ро-
ма шни јим зе мља ма. Имо ви на три нај бо га ти ја ми ли јар де ра у све ту 
је ве ћа од имо ви не 600 ми ли о на љу ди ко ји жи ве у не раз ви је ним 
зе мља ма. Ра чу ни ца је јед но став на: у овом пра вед ном све ту је дан 
чо век је то ли ко „спо со бан“ да мо же да за ра ди ко ли ко и две сто ти не 
ми ли о на „не спо соб них“ љу ди!?12)

До дај мо ово ме и по да так из свет ских ме ди ја ко ји го во ри о то-
ме да је хи ља ду нај бо га ти јих гра ђа на Ве ли ке Бри та ни је на по чет ку 
2008. го ди не има ло 50 ми ли јар ди фун ти, а на кра ју те исте го ди не 
њи хо во бо гат ство је уве ћа но на 400 ми ли јар ди, чак осам пу та или 
800 од сто!

И још не ко ли ко по да та ка из 2007. го ди не. Пре ма из ве шта ју 
аме рич ког Би роа за по пис (Политика, 1. 9. 2007., Бе о град) 12,3 од-

11)  „По ли ти ка“, Бе о град, 21.3.2008.
12)  UNDP Hu man De ve lop ment Re port, Ox ford, Uni ver sity Press, 1999., str. 2.
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сто или 36,5 ми ли о на Аме ри ка на ца се мо же свр ста ти у ка те го ри ју 
зва нич но си ро ма шних, а све ви ше је оних у САД ко ји су без ика-
квог здрав стве ног оси гу ра ња – та квих је би ло 15,8 од сто или 47 
ми ли о на. 

И по да ци из по ме ну тог из во ра, ко ји се од но се на свет ску за јед-
ни цу су упо зо ра ва ју ћи: (1) је дан од сто нај бо га ти јих љу ди свет ске 
по пу ла ци је по се ду је 40 од сто пла не тар ног бо гат ства. (2) раз ли ке у 
при ма њи ма у САД пре 25 го ди на из ме ђу про сеч не пла те рад ни ка 
и про сеч не пла те ме на џе ра би ле су „са мо“ 20 пу та, а раз ли ка 2007. 
го ди не се по ве ћа ла на 110 пу та.

По чет ком 2006. го ди не, углед ни „Њу јорк тајмс“ у јед ном од 
сво јих увод ни ка ука зу је на озби љан фе но мен дра стич ног со ци јал-
ног ра сло ја ва ња, при че му док јед ни је два са ста вља ју крај с кра јем, 
дру ги ма се пре ли ва пре ко сва ке ме ре. Та мо шње ор га ни за ци је бо-
ра ца за рав но мер ни ју рас по де лу об ја ви ле су по дат ке да је ра спон 
у при ма њи ма из ме ђу ме на џе ра и рад ни ка у ве ли ким ком па ни ја ма 
до сти гао раз ме ру од 431:1. Ак ти ви сти по ме ну тих ор га ни за ци ја ис-
ти чу да док се ште ди на над ни ча ри ма, ме на џе ри пу не џе по ве. Они 
на во де и при мер Деј ви да Брук са, ди рек то ра ком па ни је ДХБ, ко-
ме су за три го ди не ње го ве го ди шње при на дле жно сти по ра сле са 
525.000 на 70 ми ли о на до ла ра, а про да јом ак ци ја згр нуо је још 186 
ми ли о на. На све то „Деј ли њуз“ на во ди и чи ње ни цу да ком па ни ја 
ДХБ у то вре ме ни је по ве ћа ва ла над ни це за по сле ни ма.13)

Дра стич не раз ли ке из ме ђу бо га тих и си ро ма шних, ути чу не 
са мо на раз ли ке у ма те ри јал ним усло ви ма жи во та, већ до во де и 
до ства ра ња но ве све сти љу ди. У са вре ме ном дру штву рад, ства-
ра ла штво, спо соб ност, струч ност, од го вор ност и мо рал ност све 
ма ње су вр ли не. Ве ли ки на уч ни ци, успе шни но во та ри, зна ме ни ти 
књи жев ни ци, до бри до ма ћи ни, на да ре ни сту ден ти, рет ко су идо ли 
са да шњих ге не ра ци ја. Зна тан део мла дих ма шта о то ме ка ко да са 
што ма ње ра да по ста не тај кун, естрад на зве зда, да пре ко но ћи по-
ста не НЕ КО! Они не оче ку ју по у ке и под у ке ка ко да по ста ну спо-
соб ни ин же ње ри, ле ка ри, за на тли је, они ви ше оче ку ју прак ти кум 
са на сло вом „Ка ко да по ста нем тај кун“.

Ако су да нас не у по ре ди во ви ше пла ће ни те ло хра ни те љи („го-
ри ле“) тај ку на, не го на уч ни ци, про фе со ри, ле ка ри, ако су „го ри ле“ 
тра же ни ја „про фе си ја“ од ин же ње ра, но ви на ра, агро но ма, он да нас 

13)  Пре ма „По ли ти ци“ у тек сту „По ре ме ће на ва га“, 8.1.2006.
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не тре ба из не на ди ти чи ње ни ца о про ме ни вред но сти у гла ва ма са-
вре ме не ге не ра ци је.14) 

4. Далијеглобалнодруштводанасзаправодруштвоилине, 
чи ји од го вор не би био за не мар љив у оце ни успе шно сти жи во та 
са вре ме не ци ви ли за ци је?

У том по гле ду ва ља под се ти ти на ве о ма за ни мљи во гле ди ште 
Ери ха Фро ма ко ји по ста вља из у зет но зна чај но пи та ње за са вре ме-
но чо ве чан ство и чо ве ка у ње му. У ко јој ме ри чо век гра ди дру штво 
у ин те ре су и по ме ри соп стве ног мен тал ног здра вља? Ако дру штво 
свој раз вој не усме ра ва пре ма основ ним по тре ба ма чо ве ка, он да 
оно мо же да се из ро ди у не здра во дру штво „ко је ства ра обо стра-
но не при ја тељ ство, не по ве ре ње, ко је пре тва ра чо ве ка у ору ђе упо-
тре бе и екс пло а та ци је за дру ге, ко је га ли ша ва осе ћа ња сво га „ја“, 
осим ако се не пот чи ни дру ги ма или не по ста не ауто мат.15)

Фром ис ти че да је мо дер но дру штво у осно ви бо ле сно, али се 
оно не мо же по пра вља ти, те сто га на у ка тре ба да утвр ди прин ци пе 
„здра вог дру штва“ ка ко би се тра жи ли пу те ви ка оздра вље њу лич-
но сти.16)

Ерих Фром ка да го во ри о здра вом дру штву ми сли на мен тал-
но и ду хов но здра вље љу ди. Ипак, да нас ка да го во ри мо о здра вљу 
са вре ме ног чо ве ка не сме мо раз два ја ти ста ње би о ло шко-фи зи о ло-
шког здра вља од мен тал но-ду хов ног. Јер, она су те сно по ве за на, 
а да нас, и по ред фан та стич но уз на пре до ва ног струч ног зна ња и 
ме ди цин ске тех но ло ги је ле че ња и фи зич ко и мен тал но здра вље је 
из у зет но угро же но.

А ка кво је мен тал но здра вље да нас ши ром све та, па и (или пре 
све га) у САД не ка по слу же ова два при ме ра. У пр вом слу ча ју ра-
ди се о уби стви ма рат них ве те ра на (њих 121) у САД, по врат ни ка 
из ра то ва у Ира ку и Ав га ни ста ну, ко је су они по чи ни ли, при че му 
су тре ћи на њи хо вих жр та ва упра во њи хо ве су пру ге, де вој ке, де ца, 
ро ђа ци, пи ше „Њу јорк тајмс“ (12.1.2009.). Дру ги слу чај го во ри да 
је за пр вих шест ме се ци 2009. го ди не у Ја па ну би ло 17076 са мо у-
би ста ва.17) Сва ко днев но се у Ја па ну уби је про сеч но 94 осо бе и овај 
тренд тра је по след њих де сет го ди на. Глав ни узрок са мо у би ста ва 
по ми шље њу ја пан ских ана ли ти ча ра је ре це си ја и гу би так по сла. 

14)  Жи во рад Ђор ђе вић: „Со ци о ло ги ја“, Це ком, Но ви Сад, 2007. стр. 166.
15)  Ерих Фром: „Здра во дру штво“, РАД, Бе о град, 1980. стр. 42.
16)  Исто
17)  „По ли ти ка“ Бе о град, 30.7.2009.
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И по да так, у Бе о гра ду је са мо у јед ном да ну (20. јул 2009. че тво ро 
гра ђа на се би од у зе ло жи вот. 

По сма трај мо сва ко днев но на ше су гра ђа не на ули ца ма Бе о гра-
да (а по сма тра ње је сте озби љан на уч ни ме тод) па ће мо, на жа лост, 
ла ко уочи ти ко ли ко њих иду ћи ули цом са ми гла сно при ча ју! Има 
ли ја чи по ка за тељ од ово га о мен тал ном ста њу гра ђа на?!

5. Губљењеидентитета стваралаштва јед на је од опа сних 
по сле ди ца но вог мон ди ја ли зма. Кул ту ро ло зи и ства ра о ци упо зо ра-
ва ју на трен до ве угро жа ва ња кул тур ног иден ти те та, уни фи ка ци ју 
умет но сти и де пер со на ли за ци ју ства ра ла штва, што во ди де ху ма-
ни за ци ји и ду хов ном си ро ма штву. 

На су прот аутен тич ној умет но сти сто ји про вин ци јал на умет-
ност, ко ја, ка ко ка же бе о град ски кул ту ро лог ЈеленаЂорђевић, „слу-
ша на лог да тре ба да сле ди пра ви ла ко је про пи су је не ки цен тар... 
А кад се ка же да је европ ска умет ност про вин ци јал на, то зна чи, да, 
на при мер, европ ски филм све ви ше при хва та хо ли вуд ске и дру ге 
од ред ни це, да те жи да се укло пи у тр жи шне трен до ве ко је дик ти-
ра гло ба ли стич ка еко но ми ја, да се по ви ну је зах те ви ма по пу лар не 
кул ту ре она ко ка ко их је за ми слио цен тар“.18) И, до дај мо, то зна чи 
да цен три на За па ду штан цу ју про то ти по ве се ри ја по пут „Ве ли ког 
бра та“, „Тре ну так исти не“, а те ле ви зи је ши ром све та тре ба са мо 
да ре а ли зу ју умо тво ри не цен тра. За то, Је ле на Ђор ђе вић за кљу чу је: 

„у окви ри ма гло ба ли за ци је не пре кид но се по ста вља пи та ње о 
мо гућ но сти ма очу ва ња аутен тич ног и спе ци фич ног и сви има мо 
страх од то га да ће већ су тра свет би ти бес крај но до са дан, јед но о-
бра зан и то та ли та ран“.

При мер дру ги: У Ср би ји је ћи ри ли ца као ње но кул тур но-обра-
зов но обе леж је про те ра на. Око че ти ри пе ти не ре кла ма и на зи ва 
фир ми у Бе о гра ду је или на ен гле ском је зи ку или на ла ти нич ном 
пи сму. Грч ко пи смо у Грч кој, иако је Грч ка „у Евро пи“ је не так ну-
то.

Углед ни срп ски пи сац ЗоранЖивковић, ко ји жи ви у САД, у 
ин тер вјуу „По ли ти ци“ (7.2.2009.) ка же да у САД све ви ше до ла зи 
до оту ђе ња умет нич ког де ла од свог ауто ра. Сва ко за ин те ре со ван, 
ка же он, мо же та мо да на ру чи од спе ци ја ли зо ва них аген ци ја би ло 
ко ју вр сту тек ста, од про зних де ла, пре ко струч них ра до ва (док то-
ра та, ре ци мо), да го во ри: „Ова вр ста услу га та мо не иза зи ва ни ка-

18)  „По ли ти ка“, Бе о град, 15.12.2007.
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кву мо рал ну осу ду... Са да се ви ше уоп ште не мо же мо по у зда ти у то 
да је осо ба чи је се име на во ди на ко ри ца ма уисти ну и аутор да тог 
де ла“. 

Про на ђен је, да кле, на чин ка ко уби ти ду шу умет ни ка и ства-
ра ла штва. 

6. Ризикилијерес, тек упитајмо: да ли је нео ли бе ра ли стич ка 
мон ди ја ли за ци ја до и ста усре ћи ла љу де ши ром све та, па и ов да шње 
у Ср би ји, ако, на при мер, (1) пре ма ре зул та ти ма не дав ног ис тра-
жи ва ња аген ци је „ТНС Ме ди јум Га луп“ сва ки дру ги за по сле ни у 
Ср би ји сва ко днев но на по сао од ла зи са стра хом као да му је то 
по след њи рад ни дан у жи во ту, или (2) ако про шле го ди не у Сло ве-
ни ји вла сник јед ног су пер мар ке та од лу чи да све за по сле не же не у 
ње му мо ра ју у вре ме сво је мен стру а ци је да но се на сво јој рад ној 
уни фор ми цр ве ни беџ или тра ку, да би њи хо ви ше фо ви мо гли да 
кон тро ли шу ко ја од њих тих да на има пра во на ви ше од ла за ка у 
то а лет!

7. Мо гла би се на пи са ти ви ше том на књи га о нај но ви јим ста-
во ви ма ве ли ких ауто ри те та - след бе ни ка но вог мон ди ја ли зма ко ји 
са др же њи хо ву про ме ну од но са и гле ди шта пре ма при ро ди са вре-
ме не гло ба ли за ци је. Од моћ ног ЏорџаСороша до ве о ма углед ног 
но бе лов ца, аме рич ког про фе со ра еко но ми је ЏозефаШтиглица, па 
да ље, сви они ма ње или ви ше при зна ју не у спех свог че да. 

Нај вред ни је је и са нај ве ћем дру штве ном дру штве ном те жи-
ном је оно при зна ње о не у спе ху, ко је до ла зи из гла ве и пе ра Френ
сисаФукујаме, аме рич ког фи ло зо фа и со ци о ло га, ко ји се оправ да но 
сма тра не са мо ве ли ким след бе ни ком и про мо те ром но ве мон ди ја-
ли за ци је, већ и чо ве ком од угле да ко ји је свим си ла ма на сто јао да 
фи ло зоф ско-те о риј ски, а, за пра во, иде о ло шки уз диг не, оправ да и 
ове ко ве чи но во у сто ли че ни свет ски по ре дак.

Под се ти мо да је реч о чо ве ку и ње го вом гле ди шту „о кра ју 
исто ри је“, по ко ме не по сто ји ви ши по ре дак сло бо де и про гре са од 
оно га ко ја је оства рио нео ли бе ра ли стич ки си стем, пред во ђен САД, 
ни ти је мо гућ у бу дућ но сти. Сто га, пи сао је он, до шли смо до крај-
ње тач ке ево лу ци је чо ве чан ства у ко јој је за пад на де мо кра ти ја ус-
по ста вље на као ко нач ни об лик вла да ви не у окви ру људ ске вр сте!

Овај исти Френ сис Фу ку ја ма, са мо два де се так го ди на ка сни-
је, об ја вио је чла нак у ита ли јан ском ли сту „Lastampa“19) под на-

19)  То ри но, 8.10.2008.
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сло вом „Крај аме рич ког мо де ла“ у ко ме је при знао крах аме рич ке 
ви зи је „о кра ју исто ри је“, јер је аме рич ка при вре да ис ко чи ла „из 
ши на и пре ти да са со бом по ву че и оста так све та. Да ствар бу де 
још го ра, за то је крив упра во аме рич ки мо дел“! И да ље, за кљу чу је 
г-дин Фу ку ја ма, „Аме ри ка је на бо лан на чин ста вље на на про бу у 
тре нут ку ка да оста ли мо де ли – као што су Ки на или Ру си ја – из гле-
да ју све при влач ни је“. 

No com ment!

ДРУШТВЕНИСЛОЈМЕНАЏЕРА
УСАВРЕМЕНОМДРУШТВУ

Ме наџ мент или упра вља ње у дру штву и ње го ви ак те ри – ме-
на џе ри су ста ри ко ли ко и ци ви ли за ци ја. Зна чај и уло га ме наџ мен та 
у исто ри ји дру штва су увек би ли усло вље ни ин те зи те том раз во ја 
еко но ми је, али и дру гих обла сти људ ске де лат но сти. 

Уз лет ме наџ мен та и ме на џе ра оства ру је се на стан ком ин ду-
стриј ске ре во лу ци је. Про цес пре ла ска са кућ не, ма ну фак тур не 
про из вод ње на фа брич ку, био је усло вљен тех но ло шким ино ва ци-
ја ма, пре све га  за ме ном људ ског ра да ра дом ма ши на, али еко ном-
ски за мах је оства ри ван у ве ли кој ме ри и екс пан зи јом ме наџ мен та, 
при че му су ме на џе ри пре у зи ма ли струч не по сло ве упра вља ња од 
не до вољ но упу ће них вла сни ка. 

Ме наџ мент и ме на џе ри до би ја ју по себ ну и сло же ну уло гу у 
са вре ме ном нео ли бе ра ли стич ком дру штву, што због но вих тех но-
ло ги ја и ка рак те ра ор га ни за ци је по сла, што због при ро де си сте ма 
но вог мон ди ја ли зма. 

Раз вој на уч не ми сли о ме наџ мен ту се ве зу је за крај 18. и по че-
так 19. ве ка ка да не ки ви спре ни ме на џе ри и вла сни ци (по пут Џеј-
мса Ва та, Хен ри Фор да и дру гих) у сво јим ком па ни ја ма при ме њу ју 
но ве ме то де ра да и упра вља ња, али и за на уч на гле ди шта Ада ма 
Сми та, Хен ри ја Та у на, за ко га се ве зу је на ста нак ме наџ мен та, а ка-
сни је – Фре де ри ка Теј ло ра, по том Пи те ра Дра ке ра, Џе ја Гал брај та 
и дру гих.

Са вре ме на на уч на ми сао о ме наџ мен ту уоча ва по тре бу ин тер-
ди сци пли нар ног при сту па из у ча ва њу ове ва жне про фе си је и у том 
по гле ду оства ре на су за па же на до стиг ну ћа у ус по ста вља њу те о-
риј ско – ме то до ло шких осно ва за из у ча ва ње про це са са вре ме ног 
упра вља ња и уло ге ме на џе ра у њи ма. 
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Са ста но ви шта дру штве них ин те ре са и раз во ја на уч не ми сли 
у овој обла сти, осе ћа се по тре ба усме ра ва ња (пре све га у со ци о ло-
ги ји) на уч них ис тра жи ва ња ка сти ца њу зна ња о ши рем со ци јал-
ном  кон тек сту, ко ји чи ни са вре ме но дру штво, у ко ме се оства ру-
је ме наџ мент и уло га ме на џе ра као про фе си је, ко ја, с об зи ром на 
зна чај ко ју има и по зи ци је ко је из то га про из и ла зи, чи ни по се бан 
дру штве ни слој, ви со ко ран ги ран у хи је рар хи ји сло је ва. С дру ге 
стра не, у на уч ним про ми шља њи ма и ис ку стве ним ис тра жи ва њи ма 
ме наџ мен та тре ба ићи пет ко ра ка да ље од оп штег, ис ку стве но не-
у те ме ље ног, те о риј ског го во ра ко ји оста је у рав ни пој мов но-ме то-
до ло шког. У сре ди шту на уч ног ис тра жи ва ња ва ља ло би да се на ђу 
су штин ски од но си ме на џе ра и вла сни ка, ме на џе ра и за по сле них, 
ме на џе ра и јав них ин те ре са, ка ко у про фе си о нал ном, та ко и у етич-
ком по гле ду.

Ме на џе ри, по го то ву они ви со ко ран ги ра ни, је су ути цај на и ва-
жна по лу га са вре ме ног мон ди ја ли зма. О из во ру њи хо ве мо ћи ве о-
ма је за па же но ми шље ње аме рич ког со ци о ло га Ери ка Оли на Рај та, 
ко ји сма тра да ме на џер ска моћ про из и ла зи из два осно ва: (1) ме-
на џе ри вр ше кон тро лу над ин ве сти ци ја ма (нов ча ним ка пи та лом) и 
над сред стви ма за про из вод њу), а по го то ву кон тро лу над рад ном 
сна гом; (2) ме на џе ри по се ду ју струч но зна ње и ве шти не, а с об зи-
ром да је њих због то га те шко кон тро ли са ти, по сло дав ци су при-
ну ђе ни да обез бе де њи хо ву ло јал ност и са рад њу ве ли ким пла та ма. 
20) Уко ли ко је ло јал ност ме на џе ра пре ма вла сни ку по треб на и за 
оства ри ва ње не мо рал них по слов них зах те ва, он да су ви со ке пла те 
још ра зу мљи ви је. 

Уло га ме на џе ра и ме наџ мен та је те о риј ско – ме то до ло шки уте-
ме ље на и у де ли ма ПитераДракера,ХенријаМинзберга и мно гих 
дру гих ауто ра. Со лид на со ци о ло шка те о риј ска по тка омо гу ћа ва из-
ла га ње не ко ли ко про бле ма у хи по те тич ким те за ма чи је би на уч но 
ис тра жи ва ње до ве ло до спо зна је при ро де уло ге и по зи ци је ме на-
џер ског сло ја.

Сло же ност са да шње уло ге ме на џе ра про из и ла зи из чи ње ни-
це да се ме на џе ри на ла зе на ве тро ме ти ни, у ра ља ма оства ри ва ња 
про тив реч них ин те ре са вла сни ка, за по сле них, јав них па и сво јих. 
До ми на ци ја лич них ин те ре са вла сни ка и њи хо ва на сто ја ња да 
оства ру ју про фит без гра ни ца ста вља ју ме на џе ра на ве ли ке му ке: 
ка ко за до во љи ти овај глав ни, нај че шће и је ди ни зах тев вла сни ка, 

20)  Ви де ти Е. Ги денс, „Со ци о ло ги ја“, стр. 190.
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од че га им за ви си оп ста нак на по слу, а ти ме и ег зи стен ци ја, а да с 
дру ге стра не, уште да (за ки да ња) на пла та ма за по сле них их не де-
мо ти ви ше; да сни жа ва ње ква ли те та про из во да и услу га не сма њи 
број ко ри сни ка – по тро ша ча; да ута ја по ре за (за ки да ње др жа ви) не 
до ве де до прав них санк ци ја пре ма њи ма – ме на џе ри ма. Са мо они 
ко ји не же ле или не схва та ју те жи ну ових про тив реч но сти мо гу да 
их пот це не или иг но ри шу.

У овим про тив реч но сти ма се огле да ју про фе си о нал не и етич-
ке не до у ми це и те шко ће ме на џе ра, при че му, по не кад, не по ма же 
ни ве ли ко зна ње, ни ви сок ни во етич но сти. За то их аме рич ки аутор 
Џон Дра монд, чо век са ве ли ким ис ку ством и по зна ва њем уло ге ове 
про фе си је ко ји је имао при ли ку да по сма тра рад ком па ни ја са свих 
стра на и про у ча ва по слов не љу де и њи хо во по на ша ње, ова ко опи-
су је ме на џе ре: „не ки од њих су ус пе ли у те шким усло ви ма, а дру ги 
су про па ли у ве о ма по вољ ним окол но сти ма. Ме ђу њи ма је  ма ло 
по ква ре ња ка, и још ма ње све та ца“.21) 

Нај че шћа при ча ме на џе ра, али у за тво ре ном кру гу бли ских 
при ја те ља, ма ка ко из гле да ло пет па рач ке, нео збиљ на или ба нал-
на, ипак, де лу је ло гич ки: „Вла сник не раз ми шља мно го ка ко ћу 
да оства рим што ве ћи про фит, јер то је мо ја бри га; он се не ба ви 
пи та њем ка ко са ма лим пла та ма и че сто не пла ће ним пре ко вре ме-
ним ра дом да мо ти ви шем рад ни ка на ве ћу про дук тив ност, а њи хов 
страх од гу бит ка по сла мо же са мо до не кле да „мо ти ви ше“; ка ко да 
се бо рим за ко ри сни ка услу га или куп ца про из во да, ако је ква ли-
тет си ро ви на или кре са ње ко ли чи не ма те ри ја ла ве о ма че ста по ја ва; 
ко ли ки је тај страх ка да сво јим пот пи сом ове ра вам за ки да ње на 
по ре зу др жа ви; где је мо ја са вест ка да пре ко мер ном упо треб ном 
пе сти ци да или од су ством за шти те од штет них, отров них га со ва 
гра ђа ни обо ле ва ју?! Ако би се не ко не кад од нас усу дио да по ста ви 
ово пи та ње, од го вор вла сни ка би, углав ном био: „за то има те то ли-
ку пла ту!“

И, до и ста, је ди но енорм но ви со ке пла те во де ћих ме на џе ра у 
од но су на за по сле не је ско ро је ди на чи ње ни ца ко ја се мо же не где и 
по не кад утвр ди ти. По ме ну ти про фе си о нал но-етич ки про бле ми су 
не што што је ри зич но и ве о ма те шко на уч но ис тра жи ва ти. Али, то 
је са мо је дан од мо гу ћих раз ло га ко ји оте жа ва ју, па и оне мо гу ћа ва-
ју, а ти ме и оправ да ва ју на у ку што не ис тра жу је ове по ја ве. Оста ли 
раз ло ги (ин те рес пред у зе ћа и не ки дру ги) не сма њу ју од го вор ност 
на у ке за од су ство са зна ња о су шти ни уло ге ме на џе ра. 
21)  Џон Дра монд и Бил Бе ин: збор ник „По слов на ети ка“, „Клио“, Бе о град, 2001, стр. 5.
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Не тре ба за не ма ри ти ми шље ње о то ме да се са вре ме на со-
ци о ло ги ја пре ви ше пре у сме ри ла на из у ча ва ње не ко ли ко дру гих 
про бле ма, по пут ко му ни ци ра ња ме на џе ра и за по сле них, или ло-
јал но сти за по сле них пре ма ком па ни ји. На рав но, на уч но из у ча ва ње 
по ме ну та два про бле ма је, та ко ђе, ве о ма зна чај но. Али, оно не мо-
же да на до ме сти не до ста так на уч не спо зна је од но са мо ћи (и од го-
вор но сти) у пред у зе ћи ма.

Зна чај ва ља них ко му ни ка ци ја, по го то ву оних из ме ђу ме на џе ра 
и за по сле них, је сте ве ли ки. Под се ти мо да је у теј ло ри зму и фор-
ди зму ри го ро зна кон тро ла ме на џе ра над за по сле ни ма има ла не по-
вољ ни пси хо ло шки и мо рал ни ефе кат код рад ни ка и сто га со ци о-
ло зи теј ло ри зам и фор ди зам на зи ва ју си сте мом ни ског по ве ре ња. 
Ме ђу тим, зна чај не про ме не у са вре ме ном све ту иза зва не но вим 
тех но ло ги ја ма, при ро дом ра да и про ме ном ње го ве ор га ни за ци је, 
омо гу ћа ва ју све ве ће укљу чи ва ње за по сле них у ре дов но кон сул-
то ва ње о ре ша ва њу те ку ћих по слов них про бле ма, што ја ча си стем 
ви со ког по ве ре ња и во ди ве ћој мо ти ва ци ји рад ни ка.

Уло га и по ло жај ме на џе ра у са вре ме ном дру штву ни су исто-
вет ни у свим де ло ви ма све та. Пре ма ни воу про фе си о нал ног и 
етич ког оба вља ња услу га, њи хо ве од го вор но сти, од но су пре ма 
вла сни ци ма и пла ће но сти на пра ви ће мо основ ну по де лу на ме на-
џер ски слој (1) у раз ви је ним зе мља ма и (2) у не ка да шњим со ци ја-
ли стич ким зе мља ма. 

Менаџери у развијеним земљама су по ста ли ве о ма зна ча јан 
дру штве ни слој и глав ни ег зе ку то ри оства ри ва ња нео ли бе ра ли-
стич ке по ли ти ке и са хи по те тич ког ста но ви шта њи хо ва уло га, ути-
цај и ста тус пре ва зи ла зи по зи ци ју не са мо из вр ша ва ња по слов не 
по ли ти ке, не го је ни во њи хо вих по слов них кре а ци ја, опе ра тив них 
од лу чи ва ња и са мо стал но сти у све му то ме на за вид ној ви си ни. 
Вр хун ски део ме на џе ра у ве ћим ком па ни ја ма је из у зет но до бро 
пла ћен, па се го ди шња за ра да кре ће и на ви ше де се ти на ми ли о-
на до ла ра го ди шње. Зна ча јан по ка за тељ се огле да и у чи ње ни ци 
да у за пад ним зе мља ма, а по нај ви ше у САД, при ли ком про па да ња 
нај моћ ни јих ком па ни ја, но вац ко ји је др жа ва не ми ли це уло жи ла за 
от прем ни не, у енорм ним ко ли чи на ма (по не где и по де се так, па и 
ви ше ми ли о на до ла ра) оти шло је у џе по ве ви со ко ран ги ра них ме-
на џе ра. 

Менаџерскислојунекадашњимсоцијалистичкимземљама мо-
гао би се по сма тра ти бар са три раз ли чи та ни воа: (1) у при ват но 
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– при ва ти зо ва ним раз ви је ним пред у зе ћи ма, (2) у при ват ним пред-
у зе ћи ма у ко ји ма су вла сни ци исто вре ме но и ме на џе ри и (3) у др-
жав ним (јав ним) пред у зе ћи ма.

1. Уло га и по зи ци ја у великим приватним компанијама су 
знат но слич ни они ма у за пад ним раз ви је ним зе мља ма. Њи хо ви 
вла сни ци су схва ти ли ва жност екс пе ра та и њи ма су пре пу сти ли 
упра вља ње. Ипак, прет по став ка је да је ве ћи на вла сни ка за др жа ла 
не по сред ни над зор над фи нан си ја ма и из бо ром ка дро ва, као две ма 
нај ва жни јим по лу га ма ко је од ре ђу ју моћ у упра вља њу, а при ма ња 
во де ћих ме на џе ра су и у овим пред у зе ћи ма из у зет но ви со ка у од-
но су на за по сле не, али те шко их је и да ље утвр ди ти због тај но сти, 
а по не кад и због на чи на ис пла те. 

2. Ста ње у ко ме су власнициистовременоиглавнименаџери 
је ве о ма за ни мљи во. Ва жне су две вр сте за па жа ња. Нај пре, ве о ма 
че сто вла сни ци су у струч ном по гле ду нео ком пе тент ни. При ме ра 
ра ди, вла сни ци не ких ме ди ја у Ср би ји, не са мо да су ди рек то ри 
(глав ни ме на џе ри) не го су исто вре ме но и глав ни уред ни ци: у јед ној 
ве ли кој те ле ви зи ји њен вла сник је не ка да шњи осред њи му зи чар, 
у дру гој те ле ви зи ји њен вла сник је бер бе рин, у јед ној ме шо ви тој 
(злоб ни ци го во ре – ме ше тар ској) ком па ни ји ме на џе ри су брач ни 
пар свр ше них сред њо шко ла ца, прет ход но за по сле них у тра фи ци, и 
та ко ре дом. Слич на си ту а ци ја је и у свим дру гим обла сти ма ра да. 
С дру ге стра не, та вр ста вла сни ка – ме на џе ра по пра ви лу ан га жу је 
та ко ђе не струч не ка дро ве у свом ме наџ мен ту. Страх од кон ку рен-
ци је и у усло ви ма ка да се др жи и нож и по га ча је и код њих при сут-
на. Пла те ових вла сни ка – ме на џе ра су ениг ма и за по ре ске ор га не, 
а ка мо ли за на уч не ис тра жи ва че. 

3. Ме на џе риудржавнимпредузећима, а по го то во у оним нај-
ве ћим су и да ље ве о ма моћ ни. Њи хов ути цај на по слов ну по ли ти ку, 
на на чин ра да, пла те и од нос пре ма др жа ви је ве ли ки, као што су 
њи хо ве пла те у од но су на за по сле не. Њи хо ва од го вор ност пре ма 
управ ним од бо ри ма ко је име ну је вла сник (др жа ва) је и да ље сим-
бо ли чан, али је за то од го вор ност пре ма по ли тич кој пар ти ји из ко је 
до ла зе, из у зет но ве ли ки.

У со ци о ло шком по гле ду дру штве ни слој је нај ши ри и нај о тво-
ре ни ји део со ци јал не стра ти фи ка ци је. Сло је ви ни су ни фор мал но 
ни су штин ски по сма тра но ком плет не и за тво ре не це ли не.22) Не по-
сто је чвр сти кри те ри ји и нор ме на осно ву ко јих се не ко мо же сма-
22)  Жи во рад Ђор ђе вић: „Со ци о ло ги ја“, Це ком, Но ви Сад, 2007., стр. 94.
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тра ти при пад ни ком од ре ђе ног дру штве ног сло ја. На осно ву та кве 
ла ба ве по ве за но сти уну тар дру штве ног сло ја про из и ла зи још јед на 
њи хо ва бит на осо би на – со ци јал на по кре тљи вост и мо бил ност. У 
раз ви је ним дру штви ма раз ли ке из ме ђу сло је ва су из ра же ни је, али 
и сло је ви су отво ре ни ји, од но сно мо гућ ност пре ла ска по је дин ца из 
ни жег у ви ши слој и обрат но је не у по ре ди во ве ћа. На рав но, пре ла-
зак по је дин ца из јед ног сло ја у дру ги ни је фор мал ни чин и ма ње је 
вољ ни, а ви ше објек тив ни. 

Ако се, на при мер, не за по сле ни, си ро ма шни ме на џер за по сли 
и на пре ду је у стру ци, по ста не угле дан и иму ћан струч њак, он да он, 
не за ви сно од сво је во ље, објек тив но по сто је при пад ник ви шег дру-
штве ног сло ја. У овом слу ча ју реч је о вер ти кал ној мо бил но сти, 
при че му ме на џер по ста је при пад ник ви шег сло ја. Гу би так имо ви-
не и дру штве ног ста ту са до во ди до си ла зне мо бил но сти. Дра сти-
чан при мер си ла зне мо бил но сти (по кре тљи во сти) до го дио се у ве-
ћи ни зе ма ља тран зи ци је, ка да су сред њи сло је ви под ру ши лач ким 
на ле том тран зи ци је пре ко но ћи про па да ли, ства ра ју ћи пра ву пу-
стош и до но се ћи ма сов не не сре ће при пад ни ци ма сред њих сло је ва, 
ко ји су оста ја ли без по сла, до жи вља ва ју ћи све те го бе ко је до но си 
је вреј ска кле тва „да бог да имао, па не мао!“

Ва ља под се ти ти да вер ти кал на по кре тљи вост (за раз ли ку од 
хо ри зон тал не ко ја се од но си на фи зич ку по кре тљи вост љу ди из 
ме ста у ме сто) је глав ни по ка за тељ отво ре но сти јед ног дру штва, 
јер по кре тљи вост љу ди, то је сте, њи хо во на пре до ва ње на ле стви ци 
дру штве них ста ту са, по ка зу је у ко јој ме ри та лен то ва ни по је дин ци 
ро ђе ни у си ро ма шним по ро ди ца ма (ни жим сло је ви ма) има ју мо-
гућ но сти, да и по ред свог си ро ма штва, мо гу да се обра зу ју и на пре-
ду ју на со ци јал но-еко ном ској ле стви ци.

Под се ћа ње на еле мен тар ну те о риј ску осно ву о дру штве ним 
сло је ви ма омо гу ћа ва нам из во ђе ње хи по те тич ких ста во ва о дру-
штве ном сло ју ме на џе ра: 

– Има ју ћи на уму осно ве (кри те ри је) фор ми ра ња дру штве ног 
сло ја мо же се прет по ста ви ти да ви ши ме на џе ри са чи ња ва ју дру-
штве ни слој ко ји за у зи ма ви со ко ме сто на ле стви ци угле да и мо ћи 
дру штве них сло је ва. 

– Ни же ран ги ра ни ме на џе ри у про фе си о нал ном оба вља њу 
по сло ва, има ју ћи на уму и њи хо ву број ча ну рас про стра ње ност и 
струч ну те жи ну, мо гли би се у са вре ме ном дру штву свр ста ти у ни-
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жи слој ме на џе ра, што го во ри и о из ра же ној вер ти кал ној по кре-
тљи во сти ме на џе ра у це ли ни, по го то ву у раз ви је ни јем де лу све та. 

СМИСАОЕТИЧКИХПРОБЛЕМАМЕНАЏЕРА

За ЛауруНеш се оправ да но мо же ре ћи да је ве ли ки ауто ри тет 
ме ђу на уч ни ци ма у све ту ко ји се ба ве про бле ми ма по слов не ети-
ке. Она с пра вом по ста вља пи та ње: „От куд сад по слов на ети ка?“23) 
До дај мо, и то још у САД, у вре ме нео ли бе ра ли зма! У вре ме ка да 
је за моћ не и пре бо га те но вац глав на вред ност и си ро ти њи је „пре-
пу штен“ мо рал као уте ха, ка да су при че о мо ра лу и сам мо рал пот-
пу но обез вре ђе ни, те шко је из у ча ва ти мо рал, баш то ли ко ко ли ко и 
би ти мо ра лан. Ла у ра Неш ка же да по слов на по ли ти ка „ни је по се-
бан мо рал ни стан дард, већ сту ди ја о то ме ка ко по слов ни кон текст 
по ста вља соп стве не је дин стве не про бле ме мо рал ној лич но сти ко ја 
де лу је као пред став ник овог си сте ма“.24)

Су шти на по слов не ети ке не огле да се са мо у ње ној нор ма тив-
ној ди мен зи ји и на бра ја њу или опи су етич ких нор ми ко је са др же 
по слов ни етич ки ко дек си, већ се те жи ште, с пра вом, ста вља на ана-
ли зу при ме ње не ети ке, тј. етич ких ис ку ста ва (етикакаквајесте), 
по ла зе ћи од нор ма тив них етич ких ко дек са (етикакаквуприжељ
кујемо).25)

Да би се раз у ме ло етич ко по на ша ње ме на џе ра ва ља ука за ти на 
ви ше ва жних дру штве них чи ни ла ца ко ји ути чу на ту област етич-
но сти. Шта је то што чи ни „по слов ни кон текст“ у ко ме се оства ру је 
по слов ни мо ра ли тет? На број мо не ко ли ко ва жних чи ни ла ца. 

1. Ста ње општегморалитета у друштву је сте нај ши ри по-
слов ни кон текст. Ако не ма раз ви је ног мо ра ла у оста лим обла сти ма 
дру штва, те шко је за ми сли ти да ће га он да би ти у сфе ри по сло-
ва ња, од но сно да ће се ме на џе ри из два ја ти из оста ле не мо рал не 
ску пи не. 

2. Мо рал је историјскакатегорија што зна чи да се са про ме-
ном еко ном ских, тех но ло шких, по ли тич ких и дру гих со ци јал них 
усло ва ме ња и ста ње мо ра ли те та. САД је, као и дру ге зе мље, има ла 
јед но мо рал но ста ње у вре ме свог фор ми ра ња, дру го у вре ме ли бе-
ра ли зма, а тре ће да нас. 
23)  Збор ник „По слов на ети ка“, Клио, Бе о град, 2001, стр. 20.
24)  Исто, стр. 23.
25)  Жи во рад Ђор ђе вић: „Рас пе ћа но ви нар ске ети ке“, Цен тар за са вре ме ну жур на ли сти ку, 

Бе о град, 2007.
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3. Тра ди ци ја, та ко ђе, ути че на ни во мо рал но сти. Зе мље, по пут 
оних у Скан ди на ви ји, а по го то ву Ја па на, са ве о ма уко ре ње ним мо-
ра ли те том, успе шни је се од у пи ру на ва ли не мо ра ла. 

4. На мо рал но по на ша ње ме на џе ра ве о ма ва жну уло гу има ни
воморалности ком па ни ја у ко ји ма ра де. А да би кор по ра ци ја би ла 
ви со ко мо рал на, ка же аме рич ки на уч ник МајклХофман, „она мо ра 
да раз ви је сво ју мо рал ну кул ту ру и да де ла на осно ву ње“.26)

Из то га аутор из во ди за кљу чак да „ви со ко мо рал не кор по ра ци је 
у про цес обра зо ва ња сво је кул ту ре мо ра да укљу чи и етич ке вред-
но сти. Или, бо ље ре че но, ње на кул ту ра мо ра би ти об ли ко ва на са 
мо рал ног ста но ви шта.27)

Овом при хва тљи вом гле ди шту ва ља до да ти пи та ње: ко од ре-
ђу је по ла зи шта и прин ци пе мо рал но сти кор по ра ци је? Од го вор је 
(бар за ауто ра ових ре до ва) са свим ја сан: њен вла сник, сви оста ли, 
у ко је тре ба свр ста ти и ме на џе ре, ма ње или ви ше са мо са у че ству ју. 
Али, у прак тич ној при ме ни кор по ра циј ских етич ких на че ла, при-
др жа ва ју ћи их се, или под при ти ском кр ше ћи их, уче ству ју у ве ли-
кој ме ри мен џе ри.

5. Лич ни моралменаџера је, та ко ђе ве о ма ва жан чи ни лац у 
етич ком по на ша њу. Сва ка лич ност, па и ме на џер, из гра ђу је свој 
по глед на жи вот и свет у са деј ству са при род ним и сте че ним ка рак-
те ро ло шким свој стви ма, ко ја ве о ма бит но ути чу на ње но етич ко 
по на ша ње.28) При род но на сле ђе и со ци ја ли за ци ја мо гу раз ли чи то 
да ути чу на ства ра ње ис трај но сти, до след но сти и од ва жно сти, та ко 
да ће ме на џер са та квим свој стви ма у слу ча је ви ма ка да се на ње га 
вр ши при ти сак да учи ни не ко не мо рал но де ло, успе шни је или одо-
ле ва ти и му дри је по сту пи ти. Не си гур не лич но сти ме на џе ра, без 
ду хов ног и про фе си о нал ног ин те гри те та, под пре си јом моћ ни ка 
по на ша ће се не мо рал ни је не го што се то од њих оче ку је.

Аме рич ки ауто ри В. Стид, Ј. Во рел и Џ. Стид ис ти чу да је „не-
сум њи во да лич ност и по ре кло ути чу на етич ки си стем по је дин ца 
– ње гов си стем етич ке фи ло зо фи је и мо де ле по на ша ња“.29)

26)  Збор ник „По слов на ети ка“, Клио, Бе о град, 2001, стр. 64.
27)  Исто 
28)  Жи во рад Ђор ђе вић: Рас пе ћа но ви нар ске ети ке“, Цен тар за са вре ме ну жур на ли сти ку“, 

Бе о град, 2007.
29)  В. Едвард Стид, Дин Во рел, Џ,. Бар нер Стад: „Ин те гра тив ни мо дел за раз у ме ва ње и 

спро во ђе ње етич ког по на ша ња „По слов на ети ка“, Клио, Бе о град, 2001, стр. 85.
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Областиспољавањаморалностименаџера, то јест од но си у 
ко ји ма се ма ни фе сту је мо ра ли тет ме на џе ра је су основ ни об ли ци 
њи хо ве по слов не да кле про фе си о нал не де лат но сти: (1) од но си ме-
на џе ра и вла сни ка пред у зе ћа и уста но ва, (2) од но си са за по сле ни-
ма, (3) од но си са по слов ним парт не ри ма и ко ри сни ци ма услу га и 
про из во да, (4) од но си пре ма др жа ви. На рав но, ако би се го во ри ло 
о по слов ној ети ци уоп ште, он да би би ло ре чи и о од но су за по сле-
них пре ма вла сни ку, али и вла сни ка пре ма за по сле ни ма (иако су 
њи хо ви од но си по пра ви лу по сре до ва ни пре ко ме на џе ра), од но си 
за по сле них пре ма пред у зе ћу или уста но ви.

У овим про фе си о нал но-по слов ним од но си ма у ко ји ма су 
укљу че ни од ви ја се и по слов но-етич ко по на ша ње ме на џе ра. Већ 
ци ти ра на ЛаураНеш на бра ја три де се так слу ча је ва у прак си у ко ји-
ма ме на џер мо же да се на ђе у ис ку ше њу да бу де (не)мо ра лан, али, 
ка же она, сва ки слу чај ну ди из бор – пре ћи гра ни цу мо рал ног или 
не. Из тог ње ног „спи ска“ из дво ји ће мо не ко ли ко: по хле па, при-
кри ва ње и не тач но при ка зи ва ње ста ња у из ве шта ји ма; из бе га ва ње 
одр жа ва ња да те ре чи или ва ра ње у по гле ду до го во ре них усло ва и 
ро ко ва, лош ква ли тет; по ни жа ва ње љу ди на рад ном ме сту; сле по 
по ко ра ва ње ауто ри те ту; жр тво ва ње не ви них и бес по моћ них да би 
се по сти гли од ре ђе ни ци ље ви; до но ше ње од лу ка о про из во ду чи ја 
при ме на мо же угро зи ти си гур ност дру гих; ус пи ња ње кор по ра циј-
ском ле стви цом га зе ћи дру ге; ла га ње за по сле них да ва њем по гре-
шних ин фор ма ци ја.30)

Аутор с пра вом на пр во ме сто на во ди по хле пу као не мо рал но 
де ло. Овом ста ву, ипак, не до ста је кон кре ти за ци ја у ви ду на бра ја ња 
вр ста и мо гу ћих по хле па, при че му би би ло нео прав да но из о ста-
ви ти пи та ње от пу шта ња за по сле них за рад по ве ћа ва ња за ра да вла-
сни ка, за ки да ња на пла та ма, не пла ће ни пре ко вре ме ни рад, што све 
ни је стра но вла сни ци ма у нео ли бе ра ли зму. 

До ла зи мо до ва жног пи та ња, не ки би ре кли ди ле ме: мо же ли 
се го во ри ти о по слов ном мо ра лу (па и мо ра лу ме на џе ра) ка да се 
глав ни, го то во је ди ни циљ нео ли бе ра ли стич ког дру штва огле да у 
на сто ја њу да круп ни ка пи тал по сва ку це ну по ста не још ве ћи! Где 
је ту ме сто мо ра лу ка да је „за ра ђи ва ње нов ца увек би ло у не при јат-
ној ве зи са лич ним осе ћа њем за мо рал ност.31)

30)  Ла у ра Неш: „От куд сад по слов на ети ка“, Збор ник „По слов на ети ка“, Клио, Бе о град, 
2001, стр 27 и 28.

31)  Исто 
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Аме рич ки те о ре ти чар Алберт Кар је сво је вре ме но иза звао 
код ко ле га при лич но по до зре ња ста вом да „ети ка по сло ва ња ни је 
дру штве на ети ка, већ пре ети ка игре по ке ра“.32) Јер, ка же он, ми-
ли о ни по слов них љу ди се сва ко днев но осе ћа ју спу та но го во ре ћи 
свом ше фу да, док по тај но ми сле не, те да је ово оп ште при хва ће но 
као „до зво ље на стра те ги ја“, ако се зна да је ал тер на ти ва от каз.“33) 
По слов на ети ка је ети ка игре, „а она се раз ли ку је од етич ке ре ли-
ги је“34) Иако се из ових не ко ли ко ста во ва мо жда мо же за кљу чи ти 
да је и сам Ал берт Кар про тив ник по слов не ети ке у свом из вор-
ном зна че њу, ипак, он сво јом ана ли зом у по ме ну том де лу, за пра во, 
до ка зу је да де кла ра тив на, да кле, ре чи ма ис ка за на, за кли ња ња вла-
сни ка и ме на џе ра у соп стве ну етич ност ве о ма од у да ра ју од ни воа 
етич но сти у прак тич ном по сло ва њу. Уве ра ва ња до ка зи ма да јед но 
при ча ју, а дру го ра де, вла сни ци сво ју не мо рал ност ква ли фи ку ју 
ста вом да је то са мо „нор мал на по слов на прак са“, а це ла ор га ни за-
ци ја ко јом ру ко во де, ка же Кар, „ду бо ко је огре зла у број не стра те-
ги је об ма не“.35) 

Су о че ни зах те ви ма вла сни ка (по ве ћа ње про дук тив но сти и ефи-
ка сно сти - за рад соп стве ног про фи та, сма ње ње тро шко ва – за рад 
ма њих пла та и кон ти ну и ра но сма ње ње бро ја за по сле них), рад ни ка 
(ве ће пла те) и по тре бе мо ти ви са ња за по сле них за рад ве ће про дук-
тив но сти, али без ма те ри јал не сти му ла ци је), ме на џе ри за па да ју у 
ра ље про тив реч них ин те ре са ко је пра ве зи ла зе мо гућ но сти про фе-
си о нал ног сна ла же ња и во де их на те рен етич ког. При хва ти ти без-
у слов но зах те ве вла сни ка че сто во ди до не мо рал но сти, не сло жи ти 
се са зах те ви ма во ди у от каз! Има ли из ла за за ме на џе ре у не че му 
што се мо же на зва ти ком про ми сом из ме ђу са ве сти и ег зи стен ци-
јал ног угро жа ва ња, што је до мен ути ли тар не ети ке?

Под се ти мо, нај пре, на зна чај не чи ни о це ко ји од ре ђу ју мо рал-
ног чо ве ка. Ети ча ри се сла жу у оце на ма да мо рал но де ло ва ње мо-
же да бу де са мо свесно де ло ва ње, де ло ва ње по савести, и уко ли ко 
по сто ји воља да се де лу је. Свест, са вест и во ља (сло бод но опре де-
љи ва ње), а не спољ на при ну да је су осно ва мо рал ног де ло ва ња.36) 
Са мо они по ступ ци ко ји су ре зул тат све сног про су ђи ва ња и сло-
бод ног из бо ра (од лу чи ва ња), да кле, во љи чо ве ка да не што ура-
32)  Carl Al bert: „Is Bu si ness Bluf fing Ef hi cal?“, Har vard Bu si ness Re vi ew, 46, 1968, str. 143.
33)  Исто 
34)  Исто 
35)  Исто 
36)  Жи во рад Ђор ђе вић „Рас пе ћа но ви нар ске ети ке“, стр. 22.
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ди мо гу да бу ду пред мет мо рал ног су да и вред но ва ти по на ша ње 
као до бро или зло. Наш по зна ти ети чар ВукоПавићевић ка же да 
су „са мо не ки од ста рих грч ких фи ло зо фа со фи сти и у нај но ви је 
вре ме фа ши сти сма тра ли да се си ла, моћ и мо рал по кла па ју, јер... 
са мо сло бо дан чо век је мо рал но од го во ран.37) И по зна ти не мач ки 
фи ло зоф ФилхелмЈерузалем ис ти че: „Сва ки мо рал ни суд по ла зи 
од прет по став ке да је чо век, ко ји пот пу но рас по ла же сво јим ду-
хов ним си ла ма, спо со бан да де ла сло бод но, по што је о све му сам 
про ми слио. Акт во ље је он да сло бо дан, ка да је ли це ко је га вр ши 
све сно сво је од го вор но сти“.38) 

Чо ве ко во по на ша ње се мо же вред но ва ти као мо рал но или не-
мо рал но са мо ако он де ла све сно, по сво јој са ве сти и сво јом во-
љом. Али, кад је чо век у по зи ци ји да ни је мо гао сво јом во љом све-
сно да ути че на сво је по на ша ње, ако је оно из ну ђе но при си лом и 
да он до и ста ни је мо гао друк чи је да по сту пи, од но сно да је мо рао 
да по сту пи ка ко је по сту пио, он да, по ми шље њу ве ћи не ети ча ра, 
та кав из ну ђе ни по сту пак не мо же би ти пред мет мо рал ног су да као 
до бро или зло.

Ово је бит мо рал но сти. Чо век је у жи во ту по не кад при ну ђен 
да учи ни не ки по сту пак са ко јим се не сла же, ко ји не би ура дио ни 
све сно, ни сво јом во љом да ни је ве ли ком при си лом на те ран. Ако, 
на при мер бла гај ник у бан ци пред упе ре ним пи што љем пљач ка ша, 
про тив сво је во ље и са ве сти, да би са чу вао жи вот, ипак, отво ри ка-
су са нов цем, он да је те шко осу ди ти га као не мо рал ну осо бу.

Ме на џе ри, по го то ву они глав ни су, та ко ре ћи, сва ко днев но, под 
усло вом да су мо рал но од го вор не лич но сти, пред мо рал ним ди ле-
ма ма: нај че шће под при ти ском вла сни ка сма њи ти ква ли тет про из-
во да и та ко оште ти ти куп ца или не; сма њи ти пла те за по сле ни ма 
за рад ве ћег про фи та вла сни ка или не; от пу сти ти рад ни ка или не, 
и та ко ре дом, у не до глед. Сва ка не ис пу ње на же ља га зде је ко рак 
до от ка за. Ис пу ња ва ње не мо рал них же ља је атак на ње го ву са вест, 
ко ју не тре ба ни ма ло пот це ни ти. У овим ди ле ма ма пре пли ћу се 
про фе си о нал но и етич ко, пре пли ћу се опа сно сти по ег зи стен ци ју 
и са вест.

Иако сва ки по слов ни чин глав ног ме на џе ра не пред ста вља 
увек ди ле му из ме ђу хле ба и са ве сти, од но сно сва ка ди ле ма про-
фе си о нал но – етич ке при ро де не мо ра да во ди уру ша ва њу или ег-

37)  Ву ко Па ви ће вић „Осно ви ети ке“, Бе о град, 1967., стр. 66.
38)  Вил хелм Је ру за лем: „Увод у фи ло зо фи ју“, Бе о град, 1986, стр. 86.
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зи стен ци је или са ве сти, ипак, вр хун ски ме на џе ри ко ји на сто је да 
оста ну и про фе си о нал ци и мо рал ни, те шко мо гу да бу ду рав но ду-
шни и без бри жни. 

А ка ко је ствар но ста ње ства ри са ни во ом ме на џер ске мо рал-
но сти те шко је за кљу чи ва ти без озбиљ ни јих са зна ња, до би је них 
пу тем на уч них ис тра жи ва ња. Сва ка ко је те шко и нео прав да но би ло 
ка кав од го вор уоп шти ти и мо рал ну ра зно ли кост ме на џе ра стр па ти 
у исти кош. Да ли су пла те ме на џе ра де лом ви со ке и због по тре ба 
да се ком пен зи ра удар на њи хо ву са вест или не, је ис кљу чи во у 
функ ци ји хи по те тич ког раз ми шља ња, а не за кљу чи ва ња. 

Из ме ђу ис кљу чи ве и очи глед не од го вор но сти ме на џе ра за мо-
рал ни чин и пот пу не нео д го вор но сти услед без из ла зних при ти са-
ка по сто ји мно штво слу ча је ва мо ра ли те та за ко је је ма ње или ви-
ше те шко утвр ди ти од го вор ност ме на џе ра за кон крет ни мо рал ни 
чин. На ве шће мо ви ше при ме ра. (1) Вла сник на ло жи ме на џе ру да 
сма њи пла те за по сле ни ма, а он при ма ју ћи на ре ђе ње са оду ше вље-
њем при хва ти, а рад ни ци ма го во ри да је он про тив то га, али мо ра 
да оства ри зах тев про тив сво је во ље и „са ве сти“. Реч је, да ка ко, о 
кла сич ном не мо рал ном де лу или ње го вом добровољномсаучесни
штву. (2) Вла сник на ло жи да се сма њи број за по сле них за, на при-
мер, де сет од сто. Ме на џер не ма из бо ра, али се опре де љу је за оне 
нај не од го вор ни је и нај не струч ни је, ко је би ве ро ват но и сам от пу-
стио да је вла сник. Мо гло би се за ово утилитарно опре де ље ње ре-
ћи да је распетаморалност, јер је ме на џер објек тив но не пре ста но 
ра за пет из ме ђу не ми нов ног из бо ра до бра и зла, а из бор од у да ра од 
ње го ве во ље и сла бо сти, но, на сто ји да из ме ђу два зла ода бе ре оно 
ма ње. 

Утилитарнаетика ме на џе ра је, да кле, она вр ста при ме ње не 
ети ке у ко јој ме на џер на сто ји да про на ђе ком про ми сно ре ше ње не 
са мо из ме ђу сво је са ве сти и ег зи стен ци је, не го и ре ше ње чи је ће 
штет не по сле ди це би ти ма ње и за за по сле не и за ње га од оних ако 
би за рад сво је са ве сти и мо рал не од го вор но сти од био би ло ка кву 
со лу ци ју у из вр ша ва њу при си ле. 

Ко ли ки је ствар но удео ме на џер ског сло ја у аго ни ји са вре ме-
не ци ви ли за ци је? Је су ли они ан ђе ли и(ли) ђа во ли, а мо жда, са мо 
укле ти из вр ши о ци нео ли бе рал не по ли ти ке са свим про фе си о нал но 
етич ким по сле ди ца ма? 

Те шко је за о би ћи ре ше ње про фе си о нал но – етич ких не са мо 
ме на џе ра и ком па ни ја, већ у знат ној ме ри и гло бал ног дру штва, 
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ко је пред ла же ЛаураНеш. Реч је о по ла зи шту ко је се те ме љи на 
су шти ни про бле ма: „Вре ме је да се на пра ви но ва по год ба за ка пи-
та ли зам ко ја при зна је да се вољ на раз ме на, здра вље по је дин ца и 
дру штва и са рад ња ве ли ких гру па љу ди за сни ва ју на не че му што 
је ве ће од лич ног ин те ре са. Све док се не уз диг ну из над по зи ва ња 
на лич ни ин те рес, ва же ћи окви ри за по ста вља ње ци ље ва и дру ги 
мо ти ва ци о ни окви ри за ре ша ва ње про бле ма пред ста вља ће узрок 
мо рал ног и фи нан сиј ског не у спе ха ком па ни ја“.39)

Пред ло же но ре ше ње је кру пан за ло гај за нео ли бе ра ли стич ку 
по ли ти ку ко ја се те ме љи на фа во ри зо ва њу лич ног ин те ре са вла-
сни ка круп ног ка пи та ла. Мо же ли се до го ди ти та кав за о крет и ко 
ће оства ри ти ту рав но те жу при ват них и јав них ин те ре са? Ре а ли за-
ци ју по ста вље ног ци ља Ла у ра Неш ви ди у оном на чи ну ства ра ња 
про фи та чи ји основ ни мо тив ни је пре вас ход но соп стве ни ин те рес, 
већ ства ра ње вред но сти и пру жа ње услу га дру ги ма. Да кле, ства ра-
ње про фи та не би био при мар ни или го то во је ди ни мо тив (ка кав је 
слу чај у нео ли бе ра ли зму), већ би ва жан мо тив био ства ра ње но вих 
вред но сти, осе ћај за до вољ ства по стиг ну тим по слов ним ус пе си ма, 
што во ди за до во ља ва њу јав них по тре ба. Овај про цес Ла у ра Неш 
на зи ва „споразумнапословна етика“ и ка же: „Спо ра зум на ети ка 
обез бе ђу је не са мо ви ше про сто ра за оп шту мо рал ност у по слов-
ном раз ми шља њу, већ и при ли ку за ја ча ње осе ћа ја соп стве не вред-
но сти код ме на џе ра.40)

Ко ли ке су ствар не мо ћи ме на џер ског сло ја да до при не се 
оства ре њу ко ре ни тог пре о кре та ко ји пред ла же Ла у ра Неш? У од-
го во ру на ово пи та ње ва ља, нај пре, ре ћи да ме на џер ски слој у про-
фе си о нал но-етич ком по гле ду не пред ста вља хо мо ге ну це ли ну. Ви-
со ко ран ги ра ни ме на џе ри има ју ве ћи ути цај и моћ, али и сте че не 
при ви ле ги је ко је би свим сред стви ма да очу ва ју. Зна тан део њих 
је са ве зник све ко ли ке мо ћи, а не про ме на за рад по тре ба дру штва 
и то је из во ри ште њи хо вог осла бље ног мо рал ног кре ди би ли те та. 
Ин те лек ту ал но – про фе си о нал на и етич ка ми си ја тог де ла ме на-
џе ра се че сто ис цр пљу је и сво ди на сер ви си ра ње ин те ре са сво јих 
га зда, јер схва та ју да са мо из та кве сер вил но сти мо гу оче ки ва ти 
сво је бла го ста ње. За то окре та ње по тре ба ма јав но сти, ин те ре си ма 
чо ве ка и дру штва мо же се оче ки ва ти од ни же ран ги ра них ме на џе-
ра, а њи хо ве мо гућ но сти су знат но скром ни је. Кри за нео ли бе ра ли-

39)  Ла у ра Неш: „От куд сам по слов на ети ка“, стр. 36.
40)  Исто, стр. 39. 
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стич ке по ли ти ке ни је са мо фи нан сиј ска аго ни ја, ко ја се мо же ола ко 
пре ва зи ћи упум па ва њем ве ће ко ли чи не др жав ног нов ца. Све оп шта 
кри за дру штва ни је за о би шла ни ме на џер ску ели ту, ко јој је ство ри-
ла осе ћај уз др жа но сти, дез о ри јен ти са но сти и не из ве сно сти. Они 
ум ни ји и ра зум ни ји схва ти ће по тре бу тра га ња за одр жи ви јим кон-
цеп том раз во ја са вре ме ног дру штва. И ве ли ко на уч но име из обла-
сти еко но ми је, но бе ло вац ЏозефШтиглиц, са вет ник Ба ра ка Оба ме 
то ком пред из бор не кам па ње, ре као је, при ли ком по се те Бе о гра ду 
(де цем бар 2008.), да је „глав ни део аме рич ке еко но ми је прак тич но 
уни штен, стра дао је цен тар гло бал не свет ске еко но ми је. САД су 
из ве зле ре це си ју у цео свет“, до дав ши при том „тра жи мо за ме ну за 
ка пи та ли зам“!41) 

Већ по ме ну ти фран цу ски исто ри чар ЕрикОбебом из но си за-
ни мљив став, од но сно за кљу чак: „Не мо гу ће је про це ни ти ко ли ко 
ду го ће тра ја ти аме рич ка пре власт. Је ди но у шта сам ап со лут но 
уве рен је сте да је реч о про ла зној по ја ви.42)

Шта је, и где је, да кле, из лаз за чо ве чан ство и чо ве ка у ње му?  
Кад нај спо соб ни ји, ум ни, та лен то ва ни и етич ни ства ра о ци из свих 
дру штве них сло је ва по ста ну до ми нант ни у са вре ме ном ин фор ма-
тич ком дру штву, кад по ста ну моћ ни ји од сло је ва тај ку на, ме ше-
та ра, ма фи ја ша, по ли ти ча ра-ди ле та на та и дру гих не спо соб них, 
не про дук тив них моћ ни ка, он да се мо же го во ри ти о ис пу ње њу ци-
ље ва ин фор ма тич ког дру штва, ко је во ди про гре су са вре ме не ци ви-
ли за ци је као за јед ни це срећ них нор мал них и оства ре них љу ди: То 
је пут ка ху ма ни стич кој ви зи ји дру штва. 

А она ни је ни иде о ло шка (ни ле ва, ни де сна, ни цен тру ма шка) 
ни по ли тич ка, ни ре ли гиј ска, већ ово зе маљ ски иде ал ко ме стре ми 
чо век, ко ме на у ка тре ба да по мог не у про на ла же њу пу та ка ње ном 
оства ри ва њу.

ŽivoradĐorđević
THEORETICALFOUNDATIONSOFINVESTIGATIONOF
MANAGERSASASOCIALSTRATUMINTRANSITION

Summary
The stratumofmanagers is significantandpowerfull in
contemporarysociety.Scientificinvestigationofthisphe
nomenom should be founded upon theoretical reflection
about meaning of contemporary globalism, as the wi

41)  „По ли ти ка“, 10.12.2008. 
42)  Eric Hob sba um „Ou va l’Em pi re ama i ri ca i ne“, Le mon de di plo ma ti que“, Pa ris, 2003.
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destcontextwithinwhichmanagersoperate.Startingas
sumptionisthatthecrisisofnewglobalismisuniversal,
notonlyfinancialone.Thecentarofgravituofscientific
knowledgeisbasedonprofessionalroleofmenagerstra
tum,theirinfluenceandpositionwhichstemsfromit.Ho
wever, there is a need for a study odmoral dimensions
ofmanagerengagement,aswellassocialconcequences
whichaccompany their ethical dimension in the timeof
greatcrisisofglbalism.
Onthebasisofthistheoreticalpremisesthoroughandre
levantresearchesarepossible.
Keyword:

 Овај рад је примљен ........... 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције ..... 
.......... 2009. године.
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Са же так
Ураду се разматрају различитиосновни и сложени
појавниоблициполитичкогнасиљанапримерутерора
османскихвластинадсрпскимнародомувремераспа
даОсманскогцарстванакрају18.ипочетку19.века.
Српскинародјезавремеосманскевластисталнобио
изложенразличитимоблицимаполитичкогнасиља.У
томсмислусенасиљеосманскихвластинадсрпским
народомможесматратиполитичкоисторијскомпо
јавомдугогтрајања.Облици насиља су семењали у
зависностиодмоћицентралнихвласти,алијестра
ховлада,каоњиховначиниспољавањасталноопста
јала.ДоксуувремеуспонацарстваОсманлијеспро
водиле политичко насиље уфункцији своје освајачке
политике, дотле је у времераспадаосманскедржа
веовонасиљебилоуфункцијиодржањанавласти.У
времерасулалегалнеосманскевласти,накрају18.и
почетку19. века, политичконасиљедобило јенајго
реоблике.Терориодмазденадрајомкаоиполитич
киатентатинадсрпскимстарешинамапримерису
неконтролисанесилејаничарскихпредводникакојису
били незадовољни губљењем положаја у хијерархији
османскедржаве.
Кључнеречи:политичконасиље,терор,османскевла
сти,српскинарод

УВОД

U сва ком чо ве ку по сто ји по тре ба за по се до ва њем мо ћи. Она се 
нај про сти је са гле да ва као сна га или енер ги ја.  Моћ омо гу ћа ва 



- 306 -

ОПОЛИТИЧКОМНАСИЉУУСРБИЈИУВРЕМЕ...РаткоЉубојевић

оп ста нак, про ду же ње вр сте, али и мо гућ ност по је дин ца или гру пе 
да оства ру је сво је ин те ре се чак и ако им се дру ги про ти ве.1) Го то во 
је не мо гу ће од ре ди ти раз ме ре мо ћи. Гра ни це ни су вид но оме ђе не 
те сто га ин тен зи тет мо ћи ра сте и сма њу је се у за ви сно сти од спо-
соб но сти по је дин ца, скло но сти, ду хов не и ин те лек ту ал не сна ге, 
ка рак те ра, из др жљи во сти.2) Во ља за мо ћи је осно ва ег зи стен ци је 
и оп стан ка . 

У те о ри ји пси хо ло шке мо ћи Фри дрих Ни че сма тра да оно што 
чо век хо ће је ви шак мо ћи. Адлер, под ути ца јем Ни чеа, на гон за мо-
ћи ста вља из над ли би да. Он по ла зи од те о ри је да иза сва ке не у ро зе 
сто ји ком плекс ни же вред но сти ко ји се у те жњи ка мо ћи ком пен зи-
ра, упра вља зби ва њи ма у лич но сти ма да би оси гу рао ста бил ност 
осе ћа ња и са вла да ва ња пот чи ње но сти.3) 

По те о ри ји То ма са Хоб са на пр вом ме сту сто ји жуд ња за трај-
ном и не пре ста но увек но вом мо ћи, оп штим на го ном це лог чо-
ве чан ства ко ји за вр ша ва са мо смр ћу. Хобс је при ме тио да са ма 
пер цеп ци ја не чи је мо ћи од стра не ствар них или по тен ци јал них 
обје ка та мо гу зна чај но да до при не су ре ал ном уве ћа њу по тен ци ја ла 
ње го ве мо ћи.4) То нас на во ди на за кљу чак да је страх сва ка ко би тан 
еле мент струк ту ре мо ћи. Чи ње ни ца да моћ ни је ја сно оме ђе на ука-
зу је нам да је она ми сте ри о зна, скри ве на, за го нет на, тај на. 

По ли тич ка моћ је дру штве на ка те го ри ја на ко ју се при род но 
на до ве зу ју власт, си ла и на си ље. То су тер ми ни чи ја зна че ња ни су 
са свим раз гра ни че на од но сно де ли мич но се пре пли ћу.5) С об зи ром 
на то да ни су ја сно раз гра ни че ни, а из у ча ва мо их као дру штве не 
по ја ве, опи са ће мо их као «енер ги ју вла сти».6) Ова ко де фи ни са на, 
дру штве на моћ на во ди нас на за кљу чак да је мо же мо из јед на чи ти 
са «ра дом» на ро чи то ако из ње га про из и ла зе од ре ђе не про из вод не 
мо ћи као осно ва це ло куп не дру штве не мо ћи. Она се у раз ли чи тим 
по јав ним об ли ци ма из ра жа ва на ра зним дру штве ним под руч ји ма: 
еко ном ска моћ, иде о ло шка моћ, ре ли ги о зна моћ.7)

Осно ва по ли тич ке мо ћи је еко ном ска моћ. Њу де фи ни ше мо 
као по се до ва ње лич ног или као мо гућ ност рас по ла га ња дру штве-
1)  Љ. Та дић, Наукаополитици, Бе о град, 1988, стр. 48.
2)  С. Јо ва но вић, Одржави, Бе о град, 1922, стр. 18.
3)  С. Јо ва но вић, Изисторијеполитичкихдоктрина, Бе о град, 1990, стр. 22. 
4)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, Бе о град, 2002, стр. 147.
5)  Р. Сто ја но вић, Силаимоћумеђународнимодносима, Бе о град, 1982, стр. 11
6)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, Бе о град, стр. 145.
7)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, Бе о град, 1989, стр. 6.
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ним бо гат ством. По се до ва ње по ли тич ке мо ћи је услов за по се до-
ва ње еко ном ске мо ћи и обр ну то. Сва ка ко, по ли тич ка моћ слу жи 
уве ћа њу еко ном ске мо ћи.8) Оту да, по ли тич ка моћ ко ја је из ве де на 
из еко ном ске мо ћи ути че на кључ не то ко ве раз во ја дру штва, а ко ји 
се ис по ља ва ју кроз од но се над ре ђе но сти и под ре ђе но сти. 

Јед на од де фи ни ци ја мо ћи је Опен хај ме ро ва по ко јој је моћ 
«спо соб ност ути ца ња, огра ни ча ва ња или ка жња ва ња.»9) Ово нас 
на во ди на за кљу чак да «моћ као над моћ у кли ци са др жи на си ље». 
Из во ђе ње на си ља је ма ни фе ста ци ја мо ћи, али мо же би ти и ма ни-
фе ста ци ја не мо ћи. То мо же би ти и знак не стан ка ауто ри те та, што 
је по Мил су «по след њи об лик мо ћи».10) 

Моћ по зна је пра ви ла али ис кљу чи во по шту је сво ја. Ме ђу тим, 
ако го во ри мо о ин сти ту ци о на ли зо ва ној по ли тич кој мо ћи ко ја је ор-
га ни зо ва на и као та ква по чи ва на по зи ци ја ма с прав ном спо соб но-
шћу од лу чи ва ња, на зи ва мо је власт. Она се про сти ре по љем чи је су 
гра ни це оме ђе не за ко ни ма. Шти ти ус по ста вље ну дру штве ну ор га-
ни за ци ју и слу жи тој свр си. 

Ру со је за кљу чио да нај ја чи ни је ни ка да до вољ но јак да увек 
бу де го спо дар, ако не пре тво ри сво ју сна гу у пра во, а по слу шност у 
ду жност.11) Свен Пап ке, пак, на гла ша ва да је сва ка власт спе ци фич-
на за се бе.12) Ме ђу тим, оп шта ка рак те ри сти ка сва ке вла сти је да је 
она ор га ни зо ва но на си ље јед не дру штве не гру пе с ци љем обез бе-
ђе ња ње не до ми на ци је у дру штву.13) С об зи ром на то да је вла да-
ви на од нос дру штве них сна га ко је ути чу на усме ра ва ње кре та ња у 
дру штве ној за јед ни ци или у не кој обла сти дру штве ног жи во та те 
за јед ни це, мо же мо го во ри ти о вла да ви ни ма њи не, кла се, пар ти је, 
ди на сти је. 

Ле ги тим на вла да ви на је ле ги тим но ин сти ту ци о на ли зо ва на 
моћ за раз ли ку од не ле ги тим не вла да ви не ко ја је мо гу ћа са мо кроз 
ре пре сив но на си ље. Она има за циљ да обез бе ди ап со лут ну по слу-
шност, што не зна чи да увек мо же да обез бе ди и пот пу ну кон тро лу. 
Ка рак те ри сти ка вла сти је да она мо ра да се бра ни од оних ко ји је 
угро жа ва ју јер од ре ћи се си ле, зна чи ло би од ре ћи се вла сти.

8)  Исто, стр. 6.
9)  Исто, стр. 7.
10)  Исто, стр. 6.
11)  З. Ни ко лић, Перцепцијамоћи, Бе о град, 2003, стр. 17.
12)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 8.
13) Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, стр. 147.
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Моћ, си ла и на си ље су ор ган ски део вла сти. Си ла је сред ство 
вла да ви не а на си ље је на чин вла да ви не од но сно ме тод ко ји има 
раз ли чи те об ли ке. Из ме ђу си ле и на си ља не по сто ји ја сно де фи ни-
са на гра ни ца. 

Си ла као део спро во ђе ња вла сти је у су шти ни нео п ход на али 
исто вре ме но и не по пу лар но сред ство спро во ђе ња мо ћи. Иако ну-
жна, ње на при ме на би мо ра ла да бу де ра ци о нал на, објек тив но 
нео п ход на, дру штве но за штит на. У про тив ном, си ла мо же би ти 
не ра ци о нал на, пре ко мер на, што ра ђа ре волт, от пор и ру ше ње ауто-
ри те та вла сти.

Сва ка ко, власт по зна је и дру га ефи ка сна сред ства осим си ле, 
за по сти за ње од го ва ра ју ћих ци ље ва и раз ре ша ва ње кон фликт них 
си ту а ци ја.14)  Ни ти се моћ ре а ли зу је са мо си лом, ни ти је на си ље 
оба ве зни на чин ре а ли зо ва ња мо ћи. Да је си ла моћ на, осли ка ва се 
и у то ме да она де лу је и ка да се не упо тре бља ва ди рект но.15) Са мо 
по сто ја ње си ле мо же ути ца ти на оства ре ње од ре ђе них ин те ре са.16) 
На си ље као та кво ни је увек са др жа но у са мом чи ну ди рект не упо-
тре бе си ле. Оно се мо же ре а ли зо ва ти при ти ском, од но сно прет њом 
та ко да се су бје кат при ти ска осе ћа ре ал но угро же ним, па та кво на-
си ље до жи вља ва као пси хич ко, од но сно ин ди рект но на си ље над 
со бом.17)  

По ли тич ко на си ље је увек ра ци о на лан чин. Ње го ви узро ци на-
ста ју пре све га у дру штве ним од но си ма, а ко ре ни на си ља у осно ви 
ле же у еко ном ским, иде о ло шким или по ли тич ким раз ло зи ма. Сто-
га се по ли тич ко на си ље по ја вљу је у раз ли чи тим фор ма ма, та ко да 
га мо же мо раз гра ни чи ти по вр ста ма и по јав ним об ли ци ма. 

– Пре ма са др жа ју, мо гу ће је од ре ди ти нај ма ње две вр сте на си-
ља: фи зич ко и пси хич ко;

– Пре ма на чи ну вр ше ња, по зна је мо ди рект но и ин ди рект но 
на си ље.

Ин ди рект но на си ље мо же мо раз гра ни чи ти  на струк ту рал но, 
чи ји је вр ши лац не ви дљив и ин сти ту ци о на ли зо ва но, ко је спро во ди 
власт по мо ћу си ле. На  осно ву зло у по тре бе ре гу ла ти ве, власт de
iureин сти ту ци о на ли зу је на си ље ко је об у хва та све у дру штву и на 

14)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 12. 
15)  В. Ћет ко вић, Моћикризаетатизма, Бе о град, 1984, стр. 66.
16)  М. Ди вер же, Уводуполитику, Бе о град, 1966, стр. 29.
17)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, стр. 149.
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тај на чин defacto про тив прав но за ди ре ра зним при нуд ним ме ра ма 
у раз ли чи те обла сти људ ског жи во та. 

– Пре ма но си о ци ма, раз ли ку је мо ин ди ви ду ал но од ко-
лек тив ног на си ља;

– Пре ма вре ме ну тра ја ња, на си ље раз ли ку је мо као чин тре-
нут ног и ду го трај ног де ло ва ња;

– Пре ма ра зло жно сти де ло ва ња, на си ље раз ли ку је мо као ра-
ци о нал но и ира ци о нал но, с тим што као до пу ну овој по де ли мо же-
мо до да ти и про тив реч ност све сног и не све сног на си ља.  

ОСНОВНИИСЛОЖЕНИПОЈАВНИОБЛИЦИ
ПОЛИТИЧКОГНАСИЉА

Основнипојавниоблициполитичкогнасиља су: прет ња си лом, 
при ну да, при ти сак, пси хо фи зич ко зло ста вља ње, по ли тич ко уби-
ство, атен тат и ди вер зи ја.

Претњасилом је об лик ин ди рект ног на си ља. Ре а ли зу је се без 
ди рект не упо тре бе си ле. Циљ та квог де ло ва ња је оства ре ње од го-
ва ра ју ћих ин те ре са иза зи ва њем стра ха код жр тве. Ако се ра ди о 
је дин ци или гру пи, страх као та кав је ба зи ран на бо ја зни од фи зич-
ких по вре да и на ру ша ва ња иден ти те та.18) Ако се, пак, ра ди о др жа-
ви као су бјек ту на си ља, ја вља се страх од гу бит ка те ри то ри јал ног 
ин те гри те та. 

Прет ња си лом пред ста вља по тен ци јал но или ствар но на си ље 
у за ви сно сти од ин тен зи те та, оствар љи во сти и ствар них мо гућ но-
сти оно га ко ји пре ти. На ро чи то ако се си ла при ка зу је, ди мен зи о ни-
ра она мо же де ло ва ти за стра шу ју ће. Као др жав но на си ље, прет ња 
си лом се ја вља у фор ми вој них ма не ва ра и при бли жа ва ња вој ној 
ин тер вен ци ји или ра ту.   

Сва ка принудакао рад ња под ра зу ме ва на си ље. Она је ак ту е ли-
зо ва ни мо ме нат оства ре ња ин те ре са су бјек та при ну де пу тем ствар-
не или на ме ра ва не упо тре бе си ле. На тај на чин, су бјект над ко јим 
се вр ши на си ље при мо ран је да про тив сво је во ље ре а ли зу је ин те-
ре се оно га ко ји вр ши при ну ду. На то ути чу тре нут не окол но сти, 
на ро чи то ра зни об ли ци за ви сно сти. 

Притисак је об лик на си ља ка да се де лу је на су бјек та ко ји има 
од ре ђе не ре сур се мо ћи а по сто ји бо ја зан да их из гу би. Уз од ре ђе-
ну це ну усту па ка а у ин те ре су оно га ко га вр ши, при ти сак мо же да 
18)  В. Ди ми три је вић, Страховлада, Бе о град, 1985, стр 11. 
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се по ве ћа или да не ста не, у за ви сно сти од ис хо да од но сно ци ље ва 
ње го вог вр ши о ца. 

Психофизичкозлостављањеје му че ње. Ба зи ра но је на спо зна-
ји да чо век не ра до до жи вља ва фи зич ки бол и ду шев ну пат њу и као 
та кве их не мо же ду го под не ти. Као об лик по ли тич ког на си ља, оно 
је све сно, ци ља но и ра ци о нал но. Об у хва та низ бол них и по ни жа ва-
ју ћих рад њи зло ста вља ња са ко ји ма се по ли тич ки про тив ник же ли 
ка зни ти, по ни зи ти, при ну ди ти на од ре ђе ни на чин по на ша ња или 
при си ли ти на да ва ње од ре ђе них ин фор ма ци ја. 

Политичкоубиствоје санк ци ја про тив иде о ло шког, ствар ног 
или по тен ци јал ног не при ја те ља. Крај њи циљ је трај на и фи зич ка 
ели ми на ци ја као ка зна за ње го во де ло ва ње, убе ђе ње или пре вен-
тив но укла ња ње по ли тич ког не ис то ми шље ни ка или про тив ни ка.

Ов де мо ра мо на пра ви ти раз ли ку из ме ђу по ли тич ког са мо у би-
ства ко је је, као та кво, вид по ли тич ког про те ста. То је чин да се са-
мо у ни ште њем, јер жр тва не ви ди дру ги из лаз, ука же на дра сти чан 
на чин ка кви су од но си у дру штву. 

Атентат је угро жа ва ње жи во та ва жне по ли тич ке лич но сти 
од но сно по ку шај или из вр ше ње ли кви да ци је. Као жр тва атен та та, 
мо же би ти јед на лич ност или евен ту ал но ма ли број ли ца про тив 
ко јих се ку је за ве ра. Иако се сва ки атен тат не за вр ша ва ли кви да ци-
јом, јер се не ки за вр ша ва ју и не у спе лим по ку ша јем ли кви да ци је, и 
та да се не сум њи во ра ди о на ме ри да се атен тат из вр ши. 

Раз ли ка из ме ђу атен та та и по ли тич ког уби ства је сва ка ко у то-
ме што је по ли тич ко уби ство свр шен чин а атен тат мо же би ти и 
не у спе шан. Та ко ђе, атен та том се угро жа ва ју жи во ти јед не или ви-
ше ва жних по ли тич ких лич но сти док жр тве по ли тич ког уби ства 
не мо ра ју би ти ре ла тив но ва жне по ли тич ке лич но сти, с тим што 
по ли тич ко уби ство мо же би ти и ма сов них раз ме ра.    

Диверзија (лат. di ver sio - раз ли чит, су про тан, не при ја тељ ски) је 
сми шље на, при кри ве на, и нео че ки ва на ак ци ја.19) Жо ми ни и Кла у-
зе виц ди вер зи ју од ре ђу ју као кла сич ну вој ну док три ну ко ја се као 
так тич ка вар ка из во ди у скло пу бор бе них деј ста ва у по за ди ни не-
при ја тељ ске те ри то ри је. Она има за циљ да не при ја те љу од ву че 
па жњу од глав ног прав ца уда ра од но сно да га де ста би ли зу је вој но, 
по ли тич ки, еко ном ски и мо рал но. Ефек ти та кве ак ци је  су уни ште-
ње ма те ри јал них сред ста ва или де ла људ ства, али жр тве ни су са мо 

19)  О. Ђор ђе вић. “Ди вер зи ја”, Лексиконбезбедности, Бе о град, 1986, стр. 59.



стр:305328.

- 311 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

из ги ну ли и ра ње ни већ и по тен ци јал не жр тве ко је мо гу би ти циљ 
у сле де ћој ак ци ји.  

Ди вер зи ја као акт ди рект ног на си ља мо же би ти из ве де на и у 
ми ру. Ње ни но си о ци нај че шће мо гу би ти вој не и по ли тич ке ин сти-
ту ци је и ор га ни за ци је, од но сно др жа ве као и по ли тич ке за ве ре нич-
ке гру пе и те ро ри стич ке ор га ни за ци је.20) 

Од ди вер зи је тре ба раз ли ко ва ти са бо та жу. То је сми шље-
на и при кри ве на де лат ност ко ја има за циљ иза зи ва ње ве ће 
ма те ри јал не ште те у при вре ди или пред у зе ћу не при ја тељ ске 
др жа ве. Та кве ак ци је оста вља ју ути сак слу чај но сти, као да су 
иза зва не не па жњом или не ма ром. 

Сложени облици политичког насиља: на сил ни про те сти, по-
бу не, не ре ди и не ми ри, те ро ри зам, суб вер зи ја, ре пре си ја, те рор, 
уста нак и рат ни су са мо скуп ви ше основ них об ли ка по ли тич ког 
на си ља, већ њи хов ме ђу за ви стан од нос. 

Политичкипротести су упо зо ре ња вла да ју ћи ма. Та ко ђе, они 
су на ја ве от по ра од но сно при ну де. Бла жи об лик упо зо ре ња су не-
на сил ни по ли тич ки про те сти. Ма ко ли ко до бро би ли ис пла ни ра ни, 
ор га ни зо ва ни и кон тро ли са ни мо гу пре ра сти у насилнеполитичке
протесте.Сва ка ко про те сти не под ра зу ме ва ју ди рект ну упо тре бу 
си ле али у крај њем слу ча ју на си ље је моћ но сред ство ра ди ка ли за-
ци је про те ста.21) 

До пре ра ста ња не на сил них у на сил не по ли тич ке про те-
сте до ла зи услед: 

– ин тен зи ви ра ња иде о ло шко по ли тич ке де лат но сти;
– про ме на усло ва из во ђе ња по ли тич ког про те ста:
– над ја ча ва ња стра сти и емо ци ја над ли ми ти ма ра зу ма:
– из би ја ња ин стинк та за са мо о др жа ње у пр ви план;
– сми шље ног или спон та ног усме ра ва ња уче сни ка од стра не 

ин тер них во ђа про те ста или не ког спољ ног ак ци о ног је згра 
на на сил не, као при ме ре ни је, ме то де ис по ља ва ња про те-
ста.22)  

По ли тич ки про те сти су нај и зра же ни ји у кри зним си ту а ци ја ма. 
Узро ци кри зних си ту а ци ја мо гу би ти: еко ном ска кри за, со ци јал-

20)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 111.
21)  Исто, стр. 113.
22)  Исто, стр. 112.
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но ра сло ја ва ње, кла сне су прот но сти, на ци о нал не, ра сне, ет нич ке, 
ре ли гиј ске про тив реч но сти. О ка квом се сте пе ну по ли тич ког про-
те ста ра ди, за ви си од ви ше фак то ра од ко јих су кључ ни: број уче-
сни ка, сте пен њи хо ве ор га ни зо ва но сти; мо гућ но сти и ре сур си ко је 
уче сни ци по се ду ју, из бор ме то да из во ђе ња ак ци је, као и објек тив-
на мо гућ ност оства ре ња ци ље ва. 

Раз вој и сам успех по ли тич ког про те ста усло вље ни су раз-
ли чи тим чи ни о ци ма: сре ди ном у ко јој се из во ди; дру штве но еко-
ном ским тре нут ком; мо ти ви са но шћу ак те ра; од но сом вла да ју ћих 
пре ма про те сту; мо гућ но шћу и спрем но шћу да се про тест угу ши; 
тем пом ко јим се ак ци ја из во ди.

Политичкапобунамо же би ти лич на, груп на или ко лек тив на 
су прот ста вље ност вла да ју ћи ма. Ка рак те ри ше је од ре ђе ни сте пен 
ускла ђе но сти ак ци ја усме ре них у прав цу оства ре ња ци ље ва ко ји 
се не мо гу ре ла и зо ва ти мир ним пу тем.

Све то зар Мар ко вић је за бу не ре као да су фор ме лич ног, груп-
ног или ма сов ног  по ли тич ког или со ци јал ног про те ста; да мо гу 
би ти из раз и ин ди ка тор оп стан ка, ка ко на во ди „осе ћа ња чо ве ко вог 
до сто јан ства и пр вог чо ве ко вог пра ва: вла сти тост од се бе са мог.“ 
Он до да је да је и „сва ки уста нак при ро дан, не из бе жан, да кле, за ко-
нит чим је иза зван на си љем чо ве ка над чо ве ком и чим је упра вљен 
на то да се сло бо да лич но сти утвр ди.“23)    

Не ре ди нај че шће на ста ју као ре зул тат за чет ка по бу на или 
устан ка. Они мо гу на ста ти и као по сле ди ца при род них ка та сто фа 
и еле мен тар них не по го да ко је код љу ди ства ра ју па ни ку и страх, 
иза зва них на го ном за са мо о др жа њем.  Насилниполитичкинереди
из ра жа ва ју се кроз асо ци јал но и де струк тив но по на ша ње гру пе ак-
те ра. Ка рак те ри сти ка ове по ја ве је ко лек тив на и ди рект на упо тре ба 
си ле. Она је обич но обо је на по ли тич ким са др жа јем али и огра ни-
че ном мо гућ но шћу ути ца ја на по ли ти ку вла да ју ће струк ту ре. Нај-
че шће ова ква вр ста по ли тич ких про те ста не ма бит ног ути ца ја на 
про ме ну дру штве но еко ном ског уре ђе ња, што је узро ко ва но пре 
све га не до вољ ним сте пе ном ор га ни зо ва но сти, као и огра ни че ним 
вре ме ном тра ја ња. 24) 

Уче шћем у не ре ди ма до ла зи до на глог осло ба ђа ња при гу ше-
них емо ци ја што го ми ли да је мо гућ ност ано ним ног и не ка жње ног 
де ло ва ња без на гла ше ног ли ми та лич не од го вор но сти. Ве ћи део 
23)  Исто, стр. 126. 
24)  Исто, стр. 119. 
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уче сни ка не ре да ру ко во ђен је ра до зна ло шћу, емо ци ја ма, на го ном, 
а не ја сно де фи ни са ном све шћу о дру штве ној оправ да но сти та квих 
ак тив но сти.25) 

Немирису сло же ни об лик по ли тич ких ак тив но сти. Од ли ку је 
их од ре ђе ни ни во све сти ак те ра као и њи хо ва при пад ност од ре-
ђе ној дру штве ној гру пи, од но сно њи хов по ло жај у дру штву. Ни-
во ор га ни зо ва но сти и пла ни ра ње ак тив но сти су на ви шем сте пе ну. 
За сту пљен је ве ћи број уче сни ка на ве ћој те ри то ри ји. Ци ље ви су 
ја сно де фи ни са ни а трај на мо ти ви са ност ак те ра те жи от кла ња њу 
не ми ра као фор ме со ци јал ног кон флик та на кон оства ре ња за да тих 
ци ље ва. 

Уче сни ци не ми ра не ша љу упо зо ре ње у сво је име, већ у име 
оних чи је ин те ре се ствар но за сту па ју. То су обич но со ци јал ни, еко-
ном ски или по ли тич ки ин те ре си од ре ђе не кла се, на ци је, ве ре или 
ра се. Уко ли ко ни су са став ни део ре во лу ци је, они пред ста вља ју 
упо зо ре ње при ну дом и про тест ни сиг нал вла сти ма, тре нут ној по-
ли ти ци или об ли ку дру штве но еко ном ског уре ђе ња.26) 

Тероризам је је дан од сло же них об ли ка дру штве ног на си ља 
ис по љен у сфе ри по ли ти ке, про тив не ког дру штва или не ке по ли-
ти ке.27) Ка рак те ри сти чан је по то ме да је оруж је ма њи не, да су жр-
тве нај че шће не ду жна ли ца и да по ред уне сре ће них иза зи ва страх 
жр твом над дру штве ном гру пом ко јој жр тва при па да. Из во ди се 
на си љем у ци љу су прот ста вља ња про тив не ке или не чи је вла сти, 
обич но у вре ме по ли тич ких и еко ном ских кри за.28) Те ро ри стич-
ке ак ци је об у хва та ју от ми це, уце не, прет њу си лом, пси хо фи зич ко 
зло ста вља ње, атен та те, са бо та же, ди вер зи је, по је ди нач на и ма сов-
на по ли тич ка уби ства.29)

Субверзија је сло же ни об лик ин сти ту ци о на ли зо ва ног на си ља 
ко ју ка рак те ри ше ин ди рект на и ди рект на при ме на си ле. Ре а ли зу-
је се у про сто ру иде о ло шких, еко ном ских и кул тур них обра за ца 
од ре ђе ног дру штва од но сно по ли тич ког си сте ма. Стра те шки циљ 
је де ста би ли за ци ја дру штве но по ли тич ког си сте ма из ну тра. Из во-
ђе њем раз ли чи тих ру ши лач ких тех ни ка ши ро ког спек тра но си лац 
суб вер зи је по ку ша ва да без вој не ин тер вен ци је, оства ри ци ље ве. 
25)  Исто, стр. 120.
26)  Исто, стр. 121.
27) Д. Си ме у но вић, “Про бле ми де фи ни са ња са вре ме ног те ро ри зма”, 

Српскаполитичкамисао, вол 15, бр. 3-4, 2005.
28)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 132.
29)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, стр. 159.
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Без ме ђу на род не осу де, без по сле ди ца, са ре ла тив но ма лим ула га-
њем и не знат ним људ ским гу би ци ма, он сво јим ак тив но сти ма ре а-
ли зу је стра те шке, по ли тич ке, при вред не и вој не ин те ре се.   

Од ли ка успе шно ор га ни зо ва ног суб вер зив ног де ло ва ња је из-
на ла же ње при ме ре них ме то да.30) Нај че шће ко ри шће ни ме то ди су 
шпи ју на жа, са бо та жа, иза зи ва ње и про ду бљи ва ње кри зних си ту а-
ци ја, ко руп ци ја ру ко во де ћег по ли тич ког, при вред ног, вој ног и на-
уч ног ка дра зе мље. 

Сва ка ко да је јед на од глав них пре пре ка суб вер зи је за јед ни-
штво. Раз би ја њем те ри то ри јал ног ин те гри те та и сва ког дру гог ви-
да дру штве ног за јед ни штва отва ра се про стор за тзв. тех ни ку дру-
штве ног рас це па, од но сно при ме ну јед не или ви ше од сле де ћих 
ме то да:

– рас цеп у по ли тич ким, при вред ним, вој ним, на уч ним и кул-
тур ним вр хо ви на да тог дру штва;

– рас цеп из ме ђу по ли тич ког и при вред ног ру ко вод ства;
– рас цеп из ме ђу вр ха и ба зе;
– рас цеп у ба зи из ме ђу од ре ђе них вер ских, на ци о нал них или 

со ци јал них гру па. 
Осно ви  рас це па су кла сни ан та го ни зам, на ци о нал на и ре ли-

гиј ска не тр пе љи вост, не до ста так де мо кра ти је, со ци јал не раз ли ке, 
по сто ја ње тра ди ци о нал них жа ри шта и не ми ра.31)

Репресијаје ле ги ти ман си стем при нуд них ак тив но сти, као на-
чин одр жа ња и оп стан ка вла да ју ћих. Она је увек ну жно сред ство 
и део по ли ти ке. Њен ин тен зи тет и обим тре ба да бу ду про пор ци о-
нал ни са по тре бом за шти те од ре ђе ног си сте ма. Ре пре си ја је не мо-
гу ћа уко ли ко власт не ма ап со лут ну кон тро лу над ор га ни ма при ну-
де, у пр вом ре ду над вој ском и по ли ци јом. Ова кве ак тив но сти мо гу 
би ти бла го из ра же не, са ди рект ном упо тре бом си ле до ин тен зив них 
и бру тал них ко је се мо гу за вр ши ти ре пре са ли ја ма.32)

Ре пре са ли ја је не ле гал на фор ма ре пре си је ма сов них раз ме ра. 
Мо же би ти из вр ше на од стра не вла сти или за во је ва ча на за у зе тој 
те ри то ри ји. Циљ та кве ак тив но сти су од ма зде или за стра ши ва ња 
ста нов ни штва.33) По се бан вид ре пре са ли ја је ре та ли ја ци ја. То је 

30)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 135.
31)  Исто, стр. 138.
32)  Исто, стр. 131.
33)  Исто, стр. 141.
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од го вор јед не др жа ве дру гој истим чи ном на не ки чин по вре де ме-
ђу на род ног пра ва. 34) 

Терорје вр ше ње ди рект ног на си ља у окви ру спро во ђе ња мо ћи 
са ци љем одр жа ња на вла сти или уве ћа ња мо ћи вла да ју ћих. То ни-
је од ли ка сва ке вла сти већ са мо стра хо вла де, чи ји је циљ ор га ни зо-
ва но и план ско иза зи ва ње стра ха ши ро ких раз ме ра. Та квим ак тив-
но сти ма се код за стра ше них иза зи ва же ље но по на ша ње док власт 
ре а ли зу је кон крет не ин те ре се. С об зи ром на то да се на си ље вр ши 
не се лек тив но и на су мич но сви чла но ви за јед ни це се осе ћа ју не-
си гур но сти ни су по ште ђе ни ни те ро ри са ни ни они ко ји те ро ри шу. 
Не из ве сност за лич ну суд би ну и по ме ша ност стра ха и на де да ће 
због не селк тив но сти баш они би ти по ште ђе ни  има за по сле ди цу 
бит но сма ње ну во љу за от по ром, на ро чи то у де ло ви ма те ри то ри је 
још не по го ђе ним на сил ним ме ра ма.

Устанак је „оп ште дру штве но ор га ни зо ва но су прот ста вља ње 
не ке ве ће дру штве не гру пе, кла се или на ци је по сто је ћим, соп стве-
ним или ту ђим вла сти ма на про сто ру на ко јем за јед но ег зи сти ра-
ју.“35) Мо же за по че ти као не на сил ни от пор, на сил ни от пор, ору жа-
на по бу на или скуп ма њих по бу на свр ста них у је дин ствен фронт. 
Од ли ку је се ви со ким сте пе ном ор га ни за ци је и ма сов ним от по ром 
ве ће дру штве не гру пе. За успе шно из во ђе ње устан ка нео п ход но је 
да ру ко вод ство бу де при зна то од свих уче сни ка, да је ни во све сти о 
уче шћу уста ни ка ви сок, да су ци ље ви ја сни а ме то ди објек тив ни и 
да уче сни ци по се ду ју ма те ри јал на сред ства за бор бу. 

Рат, ка ко га Кла у зе виц де фи ни ше је на ста вак по ли ти ке не-
ким дру гим сред стви ма. То је сло жен по ли тич ки про цес од но сно 
нај сло же ни ја фор ма по ли тич ког на си ља. Рат је на ста вак по ли ти ке 
на сил ним сред стви ма ко ја је за по че та не на сил ним.  До ра та до ла-
зи оног тре нут ка ка да се дру штве не про ти ву реч но сти за о штре до 
гра ни ца да сва оста ла по ли тич ка сред ства по ста ну не до вољ на за 
њи хо во раз ре ша ва ње.36)         

НЕКОНТРОЛИСАНАСИЛАИНАСИЉЕЈАНИЧАРСКИХ
ВОЈНИХСТАРЕШИНА

Сул тан Аб дул Ха мид I ко ји је био на пре сто лу од 1774. до 1789. 
го ди не др жао је у ру ка ма цен трал ну власт у пре сто ни ци. Ме ђу тим, 
34)  Исто, стр. 142.
35)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, стр. 161.
36)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 171. 
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фак тич ко ста ње по про вин ци ја ма би ло је са свим дру га чи је. Ње гов 
ауто ри тет био је је два при знат. Не ки ве ли ка ши, због те шко ћа на 
спољ њем пла ну, до мо гли су се ва жних по ло жа ја на ло кал ном ни-
воу. По што је спољ на опа сност би ла стал на прет ња Цар ству, Сул-
тан ни је ни по ку ша вао да ус по ста ви цен трал ну власт на си лу. Он 
је уну тра шње не ми ре ре ша вао та ко што је ло кал ним ве ли ка ши ма 
до де љи вао зе мљу и по ло жа је. Ре зул тат та квог од но са био је да су 
сул та но ви по да ни ци би ли са мо под сти ца ни да још ја че из ра зе сво-
је те жње ка не за ви сно сти. Ова ква те жња се огле да ла на ро чи то на 
по љу фи нан си ја и на еко ном ском пла ну. Нај ве ћи део при хо да ко ји 
је тре ба ло да по ша љу у Цар ску ри зни цу, за др жа ва ли су за се бе и 
сво ју зе мљу.

Спољ но по ли тич ке при ли ке и не ми ри у про вин ци ја ма Осман-
ског цар ства зах те ва ли су ко ре ни те про ме не. На кон за вр шет ка Ру-
ско-осман ског ра та 1774. го ди не сул тан Аб дул ха мид I за по чео је 
нај пре са об но вом вој ске. То ме су прет хо ди ли ве ли ки гу би ци на 
бој ном по љу, ско ро уни ште на рат на фло ти ла и за ста ре ла ар ти ље-
ри ја.37) 

Ре фор ма је за хва ти ла и ре до ве ја ни ча ра и спа хи ја. Иако ни су 
из вр ше не ко ре ни те про ме не по слу шност и ди сци пли на су на не ко 
вре ме по диг ну ти на ви ши ни во. Ја ни ча ри су би ли ре дов но об у ча ва-
ни а спа хи је као др жа о ци ти ма ра су се оба ве за ли да жи ве на сво јој 
зе мљи.

Ре фор ма ма су се су прот ста вља ле кон зер ва тив не сна ге. Офи-
ци ри ко ји су због но во на ста ле си ту а ци је оста ли без по сла као и део 
уле ме, оп ту жи ва ли су ре фор ма то ре да ми ни ра ју вер ске и дру штве-
не осно ве др жа ве.38) У су ко би ма ко ји су из би ја ли због са рад ње са 
европ ским струч ња ци ма ре фор ма то ри су оста ја ли у ма њи ни. 

На след ник Аб дул Ха ми да I, Се лим III на ста вио је са ре фор ма-
ма. Он се ни је за др жао на до та да шњим већ је ишао и да ље. Же лео 
је да се упо зна са дру гим др жав ним уре ђе њи ма, по себ но фран цу-
ским. Он је био пр ви сул тан ко ји је по слао стал не ам ба са до ре у 
ве ли ке европ ске пре сто ни це. Ме ђу тим, по ста вље ни ам ба са до ри 
ни су по ка за ли ни ка кву спо соб ност на но вим функ ци ја ма. Они су 
при па да ли ми љеу ви со ких др жав них функ ци о не ра. Ни су зна ли 
стра не је зи ке и пре по ла ска на но ве ду жно сти ни су би ли струч но 
37)  H. Inal cik, “Mi li tary and Fi scal Tran sfor ma ti o nin of the Ot to man Em pi re 1600-1700”, Arhi

vumOttomanicum, br. 6, 1980, стр. 35.
38)  С. С. Bob čev, „Po gled na prav no ure đe nje Bal ka na pod tur skom upra vom“, Knji ga o Bla ka-

nu, Be o grad, 1936, стр. 147.



стр:305328.

- 317 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

об у че ни. За пад ну по ли ти ку ни су раз у ме ли а по на ша ње осман ске 
вла сти ни су мо гли на пра ви на чин да пре зен ти ра ју За па ду. 

Ова кве ре фор ме има ле су слаб успех јер су на ви ке и оби ча ји 
ја ни ча ра и спа хи ја ко чи ли сва ку ино ва ци ју. То је на ве ло сул та на да 
1794. го ди не осну је но ви пе ша диј ски кор пус на зван “nizamidze
did”(но ва ор га ни за ци ја). Њих су об у ча ва ли фран цу ски, ен гле ски 
и не мач ки офи ци ри. Ор га ни за ци ја је има ла соп стве на фи нан сиј ска 
сред ства. Ре гру ти су би ли ис кљу чи во из Ана до ли је јер је по ду хват 
на Бал ка ну про пао због про ти вље ња ло кал них ве ли ка ша.

Да би обез бе дио фи нан сиј ска сред ства, сул тан је при бе гао не-
по пу лар ним ме ра ма. Из вр шио је де вал ва ци ју нов ца, кон фи ско вао 
имо ви ну бо га тих тр го ва ца и по ве ћао так се, што је про у зро ко ва ло 
по ди за ње це на. Овим ре фор ма ма ве ћи део ста нов ни штва ни је био 
за до во љан. Мо ти ви са ног и до бро об у че ног ка дра за овај по ду хват 
би ло је пре ма ло а обез бе ђе на нов ча на сред ства ни су би ла до вољ на.

Због но во на ста ле си ту а ци је, ја ни ча ри су се по бу ни ли у ма ју 
1807. го ди не. Њи ма су се при дру жи ли сул та но ви про тив ни ци свих 
ре до ва. Они су тра жи ли уки да ње ре фор ми и сул та но во по вла че-
ње. У том сми слу до не та је фе тва и сул тан Се лим III се по ву као са 
пре сто ла и ме сто усту пио ро ђа ку Му ста фи IV. Ове по бу не, ко је су 
ка сни је пре ра сле у уста нак би ле су од раз не до вољ не и крх ке сул та-
но ве мо ћи.  Кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка, за вре ме вла да ви не 
сул та на ре фор ма то ра Се ли ма III, те рор осман лиј ских вла сти над 
срп ским на ро дом све ви ше је био из раз не мо ћи цен трал них вла-
сти да ус по ста ве за ко нит по ре дак. Ото ман ско цар ство та да су за-
хва ти ли уну тра шњи не ми ри. Ме ђу па ша ма, аја ни ма и кр џа ли ја ма 
вла дао је ме теж. Ни је се зна ло ко је на чи јој стра ни. На по ри Пор те 
да по ду нав ске аја не ста ве под кон тро лу би ли су без у спе шни. Чак 
су ови, не за до вољ ни ста њем у цар ству, спре ма ли по ход на Стам-
бол. Је дан од раз ло га за не за до вољ ство је био тај што ја ни ча ри ни-
су при ма ли при на дле жно сти не ко ли ко го ди на. Они су са ми, без 
ика квог прав ног по рет ка, ра зним зу лу ми ма, по ни жа ва њем, не прав-
дом, пљач ком, оти ма њем те ро ри са ли срп ско ста нов ни штво чи ји је 
страх до ла зио до гра ни ца ужа са.  

Ре фор ма ко ју је за по чео Се лим III ни је ла ко мо гла да се спро-
ве де. Из узeтно ја ки кон зер ва тив ни кру го ви ко ји су ре фор мом би ли 
оште ће ни и се бе сма тра ли жр тва ма има ли су ин те рес да се вра-
те ста ре ин сти ту ци је и за ко ни. Ја ни ча ри ко је је та ко ђе об у хва ти-
ла ре фор ма, би ли су на ро чи то огор че ни. Не ка да елит ни сул та но ви 
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воjници, на кон по вла че ња аустриј ске вој ске из Ср би је, би ли су оп-
ту же ни да се ни су до вољ но до бро бо ри ли у ра ту про тив не вер ни ка. 
Они су би ли глав ни узрок смут њи у Ср би ји, па је ше ри јат ска власт 
у Истам бу лу из да ла ве ли ком ве зи ру 30. ав гу ста 1791. го ди не «ча-
сну фе тву». На осно ву ове фе тве сул тан Се лим III про гла сио је сву 
зе мљу у Бе о град ском па ша лу ку др жав ном. 

По ред уну тра шњих те шко ћа до дат ни про блем је био спољ ни 
фак тор. На по ле он и цар Алек сан дар пот пи са ли су 8. ју ла 1807. го-
ди не мир у Тил зи ту. Јед на од од ре да ба се од но си ла и на Осман ско 
цар ство. Фран цу ски цар се оба ве зао да ће би ти по сред ник из ме ђу 
Ру си је и Осман ли ја. У слу ча ју не у спе ха ових пре го во ра, до ми на-
ци ја над бал кан ским де лом Евро пе би ла би од у зе та од Осман ли ја. 

Бал кан је по стао жа ри ште. По ку ша ва ју ћи да оја ча др жав ну 
власт, сул тан је за вео ред на свој на чин. По сту па ју ћи по јед ном 
ста ром про пи су ислам ског пра ва, да је вла дар вла сник свих по се да 
и да их мо же да ва ти ко ме хо ће, у Сме де рев ском сан џа ку уки ну ти 
су чи тлу ци и за бра ње но њи хо во по нов но осни ва ње. Он је из дао 
на ре ђе ње да се по пи шу све зе мље ове вр сте и дао их спа хи ја ма под 
бе рат, а пре о ста лу зе мљу про дао је ра ји пу тем ли ци та ци је. Ја ни-
ча ри ма је овим чи ном био за бра њен по вра так на њи хо ва има ња.39)

На ред бу о за бра ни по врат ка ја ни ча ра у Бе о град ски па ша лук 
спро вео је но во и за бра ни бе о град ски ве зир Ебу Бе кир – па ша. Он је 
но ве ме ре за по чео још у Ни шу где је на пре ва ру из Бе о гра да на ма-
мио у свој ко нак зло гла сног ја ни чар ског во ђу Де ли Ах ме да. Ње му 
је по сул та но вој за по ве сти од се као гла ву. Оста ле бе о град ске ја ни-
ча ре је про те рао а њи хо ва има ња на се лио но вим му сли ман ском 
ста нов ни штвом. Фер ма ном о пре се ље њу бо сан ских кра ји шни ка 
бе о град ски па ша лук до био је но ве ста нов ни ке.

Про те ра ни ја ни ча ри ни су има ли оси гу ра но ме сто за но во на-
ста ње ње, па чак ни нај о снов ни је жи вот не усло ве. Бе кир – па ша 
стро го је по сту пао са ја ни ча ри ма. На ре ђи вао је да се по гу би сва ки 
ко ји се по ја ви у Бе о гра ду. Ме ђу тим, сна га Бе кир – па ше би ла је 
огра ни че на на Бе о град ски па ша лук. Не за до вољ ни ја ни ча ри по че-
ли су да се оку пља ју у су сед ним па ша лу ци ма. По др жа ни од ло кал-
ног му сли ман ског ста нов ни штва по че ли су ко ва ти план о по врат ку 
у Бе о град. У про ле ће 1792. го ди не јед на ве ћа гру па, оку пи ла се 
код Ва ље ва. Они су се спре ма ли да си лом по вра те од у зе те ку ће и 
има ња.
39)  В. Чу бри ло вић, «Ре фрор ме Се ли ма III 1791-1801», ИсторијаБеограда, стр. 737.
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Бе кир – па ша је при бе гао лу кав ству. Обе ћа њи ма и на го ва ра-
њем, а на кра ју си лом ус пео је да раз би је не ми ре. Но ве по бу не ко је 
су на ста ле у Ви ди ну и Ни шу, оку ра жи ле су ја ни ча ре ко ји су се по-
но во са ста ли у до ли ни Мо ра ве. Са људ ством од око 2000 вој ни ка 
ус пе ли су да за у зму По жа ре вац. Бе о град ски па ша је на њих по слао 
два од ре да пе ша ди је и ко њи це ко је су ја ни ча ри по ра зи ли, а за тим 
за у зе ли Сме де ре во и об ре ли се на Вра ча ру.40)

Во ђе ја ни ча ра Ха џи Би шћо и Ка ра Ха сан зах те ва ли су да их 
бе о град ски па ша пу сти у бе о град ску ва рош. Ка ко ни је имао сна ге 
да им се су прот ста ви, по го то во што је му сли ман ско ста нов ни штво 
би ло на стра ни ја ни ча ра, бе о град ски па ша се са сво јом сви том об-
рео у Гор њем гра ду. Ја ни ча ри су же ле ли да се спор са цар ском вла-
дом ре ши мир ним пу тем, али ка да су са зна ли да на њих сул тан 
ша ље две вој ске, из вр ши ли су пре пад на Гор њи град и за ро би ли 
са мог Пек ме џи Мех мед – па шу и пре у зе ли град ску власт.       

Због не ми ра у Бе о гра ду вла да у Истам бу лу тра жи ла је 
од ја ни чар аге да се бе о град ски ја ни ча ри сма тра ју од мет ни-
ци ма и да се про те ра ју из Бе о гра да.  На та кав вла дин зах тев 
од го во ре но је да се бе о град ски ја ни ча ри већ сма тра ју од мет-
ни ци ма али да сам ја ни чар – ага не по се ду је си лу да им се 
су прот ста ви. 

Ка да је На по ле он на пао Еги пат 1797. го ди не, осман лиј ска вла-
да би ла је при си ље на, ра ди обез бе ђе ња европ ских гра ни ца, да ја-
ни ча ри ма иза ђе у су срет. Она је са од мет ну тим Па зва но глу ом на-
пра ви ла спо ра зум.41) Тим чи ном је осман ска вла да ка пи ту ли ра ла. 
Анар хи ја је по бе ди ла др жа ву. Фе у дал на кла са се па ра ти ста отр гла 
се од цен трал не вла сти. 

Спо ра зум Пор те са Па зва но глу ом био је ко бан за Ха џи Му-
ста фу, бе о град ског па шу. Пор та је при ста ла на по вра так ја ни ча ра 
у Бе о град. Фер ма ном је на ре ђе но Ха џи Му ста фи да от пу сти све 
кр џа ли је и да убу ду ће сме др жа ти са мо ја ни ча ре. 

Ја ни ча ри су се у Бе о град вра ти ли као по бед ни ци. Ка ра – Осман 
ушао је у Бе о град све ча но, што је зна чи ло да је цар ски па ша Ха џи 
Му ста фа био осу ђен на смрт. 

Ја ни ча ри су по сте пе но при сти за ли и у ма ју 1799. го ди не у Бе-
о гра ду би ло их је око две хи ља де. По ред њих, би ло је и око че ти ри 
40)  В. Сто јан че вић, «Срп ска на ци о нал на ре во лу ци ја и об но ва др жа ве од кра ја 18. ве ка до 

1839», Историјасрпскогнарода,Бе о град, 1994, стр. 18.
41)  Д. Ј. По по вић, Београдкрозвекове,Бе о град, 1964, стр. 310. 
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хи ља де Бо шња ка. Са ја ни ча ри ма су сти гле и њи хо ве при ста ли це, 
ко је су им по ма га ле у ра ни јим на па ди ма на Бе о град. На че ло ја-
ни ча ра и Бо шња ка би ли су Му ла Ју суф, Аган ли ја, Ку чук Али ја и 
Фо чић Мех ме да га, по зна ти као да хи је. 

Ја ни ча ри су би ли го спо да ри си ту а ци је. Они су већ у де цем бру 
1801. го ди не от ка за ли по слу шност Ха џи Му ста фа – па ши, од но-
сно цен трал ној вла сти и за свог го спо да ра име но ва ли Па зва но глуа. 
Та да је Ха џи Му ста фа – па ша по стао ја ни чар ски за ро бље ник. По-
што им ви ше ни је био по тре бан а као цар ски чи нов ник ства рао им 
смет њу, 27. де цем бра у па ши ну со бу упа ли су Ку чук Али ја, Фо чић 
Мех ме да га и Му ла Ју суф. Тра жи ли су ње го во бла го. Кад им је па ша 
ћу те ћи по ка зао на сан ду ке у со би, Ку чук Али ја га је истог тре нут ка 
стре љао пи што љем. На кон то га па ши је од се као гла ву и ба цио на 
сто ко ји је ту ста јао. По што су уби це за пле ни ле опљач ка но бла го, 
на ре ди ле су да из ва де про зо ри и ра га сто ви, да се по диг не па тос, не 
би ли на шли скри ве ног бла га. 

На кон уби ства, те лал је оба ве стио ста нов ни штво Бе о гра да о 
па ши ној смр ти. На ре ђе но је да се сви ду ћа ни за тво ре, ста нов ни-
штво да се ди у сво јим ку ћа ма, а са мо љу ди ко ји су спо соб ни да 
но се оруж је, на о ру жа ни да до ђу у твр ђа ву. 

На кон два да на, уби је ни па ша је све ча но са хра њен, а но во и-
за бра ни бе о град ски ве зир по стао је Ага Ха сан из Си ли стри је. Он 
и дру ги ја ни ча ри по че ли су да про га ња ју сул та но ве чи нов ни ке и 
при ста ли це. Пљач ка ли су их и њи хо ва до бра де ли ли ме ђу со бом. 
За по че ла су про га ња ња и срп ске ра је. Ср би ма су уки ну те по вла-
сти це ко је су до би ли од Пор те 1793. и 1794. го ди не. Убр зо се си ту-
а ци ја по Ср бе још ви ше по гор ша ла. Пред уста нак, ка ко на во ди не-
по зна ти ле то пи сац: «Из окол них кра је ва на ва ли ле све бес по сли це 
и крв ни ци и бес кућ ни ци, као ор ло ви на стр ви ну. Мно ги су та да у 
Бе о град до шли глад ни и бо си, пак се он де од мах око ва ли у сре бро 
и зла то, и обу кли у сви лу и ка ди фу и уз ја ха ли на ато ве на ра то ви-
ма.»42) На стао је гра беж и оти ма чи на. За вла дао је ре жим крај ње 
зло у по тре бе и на си ља.  

Жи вот ста нов ни штва, због не функ ци о ни са ња ле гал не вла сти 
и бе за ко ња, био је до ве ден на иви цу по но ра. На род је бе жао у шу-
ме, дру ги су се од ме та ли у хај ду ке, а они ко ји ни су има ли ку да, би-
ли су при мо ра ни те ро ром на роп ство. На род се на ро чи то пла шио 
омра же них да хи ја Аган ли је, Ку чук-Али је, Му ла-Ју су фа и Фо чић 
42)  Д. По по вић, Београдкрозвекове,стр. 313. 



стр:305328.

- 321 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

Мех мед-аге. Они су пред во ди ли не за до вољ не ја ни ча ре, у то вре ме 
нај бо љу пе ша ди ју Евро пе, уве жба ну, бор бе ну, фа на ти зо ва ну ко ја је 
уби ја ла све пред со бом, без по ште де. 

Ко ли ко су се Осман ли је оси ли ле и по ни жа ва ле ста нов ни штво 
го во ри при мер Са ли-аге, ина че бра та Ку чук Али је, ко ји је за вео 
оби чај да се са „кра љи ца ма“ се љан ка ма мо же чи ни ти све што му је 
во ља и што ње го ва по жу да и ду ша за же ле ти мо же. 

У вре ме да хиј ске вла да ви не и бе за ко ња, Ср би ко ји се ни су од-
мет ну ли у шу му мо ра ли су ку лу чи ти и да хи ја ма по ди за ти ха но ве. 
Та квих ха но ва у Бе о град ском па ша лу ку би ло је око 600. На род их 
је гра дио од др ве та, на ме сти ма по крај пу та, са до брим ви ди ком. 
Ку лу че ње и на си ље, ко је је вр ше но то ком по ди за ња ха но ва као и 
за во ђе ње стра хо вла де од стра не су ба ша и њи хо вих мо ма ка, учи ни-
ли су ха но ве нај о мра же ни јим да хиј ским уста но ва ма. У пре да њу је 
за бе ле же но да је гра де ћи хан, Ми ли сав Чам џи ја ре као: „Да бог да се 
не ко на овом брв ну слат ко огре јао.“43) Су ба ше од но сно хан џи је, ка-
ко их је на род звао, ра ди ле су шта су хте ле. Њи хов зу лум пре ла зио 
је сва ку ме ру.

На си ље је до сти гло вр ху нац у вре ме се че кне зо ва. То је био 
по че так спро во ђе ња на ме ре да се по би је од ра сло му шко ста нов ни-
штво. Тур ци су па ли ли цр кве и ма на сти ре, де ча ке и де вој чи це су 
си ло ва ли а же не оти ма ли, бра ко ве рас ту ра ли а не по кор не на ко лац 
на би ја ли. У јед ном тур ском до ку мен ту, це ло куп но на си ље опи са-
но је на овај на чин: „Ра ја је пот пу но ли ше на сва ке без бед но сти.“44) 

Ду го го ди шње роп ство и стра да ње уса ди ли су Ср би ма страх од  
осман ске си ле и мо ћи та ко да се да хи ја ма ни ко ни је смео су прот-
ста ви ти. На род је био до ве ден до нај ни же тач ке до ко је мо же да 
пад не – до ис тре бље ња. 

Ка кве су на ме ре има ли и ко је су од лу ке до но си ле да хи је ис пе-
ва но је у на род ној пе сми „По че так бу не на да хи је“:

„Исјећћемосвесрпскекнезове,
Свекнезове,српскепоглавице,
Икметовештосузапотребе,
Ипоповесрпскеучитеље,
Самолудудјецуоставити

43)  Р. Љу шић: ВождКарађорђе, Бе о град, 2003, стр. 43.
44)  Р. Љу шић: Исто, стр. 46.
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Лудудјецуодседамгодина,
Пакћеонаправабитираја,
ИдоброћеТуркепослужити.“

На ме ре да хи ја за бе ле жио је Сте фан Стра ти ми ро вић у пи сму 
ер цхер цо гу Кар лу 1804. го ди не: „По што су Ср би не ким до брим 
Тур ци ма обра ти ли па жњу на рђа ве на ме ре да хи ја, де си се да им 
пад не у ру ке је дан Ку чук-Али јин ро ђак. За ро бље ни ку би обе ћа но 
да ће му се жи вот оста ви ти ако бу де от крио, за што су да хи је уби-
ле та ко мно го љу ди и ка кве су има ли на ме ре при том. Да би до био 
ми лост, он при зна де, да они ни су ни ка кве дру ге на ме ре има ли до 
да пр во све ва жни је љу де на тај на чин уни ште; та да да по ста ве 
но ве кме то ве и ста ре ши не, ове за тим да на ма ме у твр ђа ву и да их 
као та о це то ли ко за др же, док од ра је не бу де све оруж је по ку пље-
но; та да би уби ли сва ко оно ли це ко је је у по след њем тур ском ра ту 
има ло 10 го ди на и нај зад би оста так ма чем при си ли ли на при ма ње 
му ха ме дан ства.“45)

На кон одр жа ног ве ћа ња, да хи је су по шле у се чу, ка ба да хи ја ма 
и хан џи ја ма на ре ди ли су да по гу бе кне зо ве у сво јим на хи ја ма. Се ча 
срп ских гла ва тра ја ла је све га не ко ли ко да на, од 4. до 10. фе бру а ра 
1803. го ди не. Пр вог да на би ла је нај ин тен зив ни ја. Прет по ста вља 
се да је би ло око сто ти ну по се че них гла ва. Осман ли је су сти за ле 
у Бе о град са од се че ним гла ва ма ви ђе ни јих Ср ба. У са мом гра ду, 
за ро бљен је Ха џи-Ру вим, и по што су му Тур ци до зво ли ли да се 
по мо ли бо гу за се бе и су гра ђа не, он је „веч но усе че ние при мио“.46) 

То ли ке срп ске гла ве и да хиј ски теф тиш иза зва ли су страх код 
Ср ба. Теф тиш је био по се бан осман лиј ски по сту пак хва та ња од-
бе глог и ње го вих ја та ка, ка да би ка кав ве ли ки тур ски ста ре ши на 
иза шао с по до ста мо ма ка у на род, па за тво ром, бо јем и гло ба ма, 
на го нио кме то ве и род би ну од бе глог да га тра же и пот ка жу.47) 

Бе о град је оста вљао ути сак аве тињ ског гра да. Из ве штач тог 
до ба опи сао је по кољ и ужас пре жи ве лих на сле де ћи на чин: „Обо-
ре на по гле да, по ви је не гла ве, са ру ка ма пре кр ште ним пре ко гру ди, 
го ми ла ко ју су при ну ди ли да то гле да ни је се усу ђи ва ла да уз ди ше.“ 
Та да су жи ви за ви де ли мр тви ма. На ла же ње сре ће у са мрт ном чи ну 
нај ни жи је сте пен до ког мо же да до пре људ ско би ће. 

45)  Р. Љу шић, ВождКарађорђе, стр. 45.
46)  Р. Љу шић, Исто,стр. 45.
47)  В. Ђу рић, Вуковизаписи, Бе о град,1964, str. 82.



стр:305328.

- 323 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

Ра су ло ле гал не вла сти и те рор да хи ја оста ви ли су по се бан ути-
сак на Ср бе. Вук Ка ра џић је за бе ле жио: „На ро ду је зу лум до ја дио 
и ни ком ви ше ни је ве ро вао. Не зна ју ћи ни ко за што Тур ци си је ку, 
сва ки се мо рао бо ја ти да и на ње га ред не до ђе. Ста де се бро ји ти: 
ово га су по сје кли, оно га уби ли из пу шке, оно га за тво ри ли, оно га 
ни је су на шли код ку ће, овај уте као а онај се са крио. Тур ци све зу-
лу ме из ми шља ше, пак сад на у ми ше да нас све по сје ку и по би ју. Ту 
сад дру гог су да и спа се ни ја не ма, не го да се бра ни мо и да би је мо 
и ми њи: кад ће мо ве за ни жен ски мри је ти од њи хо ва џе ла та и се и-
за, бо ље је да умре мо ју нач ки, као љу ди, ба рем да за мје ни мо сво је 
гла ве и да по ка је мо сво ју бра ћу; а же не и дје ца ако нам про пад ну, 
ни она ко ни је смо го спо да ри од њи.“48)

По ме ну ти до га ђа ји уз не ми ри ли су и упла ши ли му сли ман ски 
жи ваљ у Бе о град ском па ша лу ку. Но во на ста лу си ту а ци ју пре до чи-
ли су Па зван Оглу, од ко га су оче ки ва ли за шти ту: „Те шко је мо гу ће 
да ће се она (ра ја) на лак на чин мо ћи сми ри ти. Чак ни је да ле ко од 
по ми сли да ће то по ста ти та ко те шко пи та ње да ће у сва ком слу ча ју 
би ти по треб но во ди ти бор бу са њи ма.“49)

Озбиљ ност си ту а ци је схва ти ле су и да хи је. О то ме је Вук Ка-
ра џић за пи сао: „Шта ће мо сад“, раз го ва ра ли су ка да су се са ста ли 
у Бе о гра ду, „Ра ја се бу ни и од ме ће. Ај де да по ша ље мо Аган ли ју 
(ко ји је био за на род по нај бо љи од њи че тво ри це), не ка иде те ји 
ми ри. Не ка ји свје ту је да се ока не бу не и не ми ра, већ не ка иду сва-
ки сво јој ку ћи и да ће се уна пре дак за њи друк чи је и бо ље уре ди ти 
и зу лум уки ну ти.“50) 

На ста ле не ми ре по ку ша ли су да за у ста ве пре го во ри ма, 4. мар-
та 1803. го ди не. Ка ра ђор ђа, срп ског пре го ва ра ча, по ку ша ли су да 
пот ку пе, по ну див ши му по за ма шну су му нов ца и зва ње вр хов ног 
кне за у Па ша лу ку. Ме ђу пре го ва ра чи ма вла дао је страх и обо стра-
но не по ве ре ње. Не ми ре ни ко ни је мо гао да за у ста ви и да је хтео. 
Хро ни ча ри су за бе ле жи ли оно што је на пре го во ри ма Ка ра ђор ђе 
ре као да хи ја ма: „До год ја гле дам гро бо ве на ши је серб ски кне зо ва, 
ко је су да и је исе кле, и до год ви не уби је те ме не као и дру ге кне зо ве 
что сте исе кли, ме ђу на ма ми ра би ти не ће.“

Осло бо ђе ње од да хи ја а за тим и њи хо ва ли кви да ци ја, био је 
основ ни циљ пре стра вље не ра је. „Зло тво ри“, ка ко су их тур ски из-

48)  В. Ђу рић, Исто, стр. 94.
49)  Р. Љу шић, ВождКарађорђе,стр 62. 
50)  В. Ђу рић, Вуковизаписи, стр. 95.
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во ри на зи ва ли и „шљам кр во жед них ти ра на“, ка ко су их на зи ва ли 
Аустри јан ци, би ли су по се че ни, а њи хо ве гла ве, на пу ње не се ном, 
би ле су по сла те сул та ну у Стам бол.      

Вр хов на осман ска власт ви де ла је у Ср би ма са рад ни ке ко ји су 
се по бу ни ли про тив да хи ја ко ји су би ли од мет ни ци од Пор те и сул-
та на. Стра ни пред став ни ци у Истам бу лу сте кли су ути сак да се 
Пор та ра до ва ла срп ском устан ку и да га је ис под ру ке по ма га ла. 
Не ис кре ност и лу ка вост Пор те ни је мо гла да про мак не ру ској ди-
пло ма ти ји, па је Чар то риј ски, ми ни стар ино стра них по сло ва Ру-
си је, пи сао по сла ни ку на Пор ти 29. ју ла 1804. го ди не: „Ма ко ли ко 
да се Пор та по ка зи ва ла у по чет ку устан ка рас по ло же на пре ма Ср-
би ма, ја сно је да је она то учи ни ла са мо сто га, што их ни је хте ла 
огла си ти за бун тов ни ке пре не го што бу де у ста њу да их пот чи ни и 
уста нак угу ши.“51)  

Не ми ре је по ку шао да за у ста ви Бе ћир-па ша, сул та нов ве зир. 
Он је при хва тио пред ло ге Ср ба а Про та Ма те ја Не на до вић за бе-
ле жио је ње гов ди пло мат ски од го вор: „Ин ша ла, ин ша ла (ако бог 
дá), још ће бо ље би ти, све ће те до би ти.“52) У на став ку пре го во ра, 
Бе ћир-па ша за тра жио је ис пла ту ха ра ча и још 180.000 гро ша ра ди 
на док на де нај ма кр џа ли ја ма Али је Гу шан ца. По ме ну та ди пло мат-
ска ми си ја до не ла је на трен олак ша ње и при ви дан мир. Циљ те-
ро ри са них Ср ба био је ус по ста вља ње ле гал не и сно шљи ве тур ске 
вла сти. С том на ме ром сул та ну су по сла те мол бе. 

У мол би сул та ну, да ти ра ној кра јем апри ла 1805. го ди не, из не-
ти су зах те ви у ко ји ма се на гла ша ва да су да хи је до ве ле на род до 
про па сти, да због то га и због ра та, се ља ци ни су зе мљу об ра ђи ва ли 
три го ди не, па сто га они не мо гу ви ше да из др жа ва ју бе о град ског 
ве зи ра. Од сул та на су зах те ва ли да по ста ви у Бе о град ском па ша-
лу ку му ха си ла уме сто ве зи ра, фи нан сиј ског а не вој ног ста ре ши ну.  
Кад се ус по ста ви мир, Ср би су обе ћа ва ли „пре све тлеј ше му ца ру 
сва ку по кор ност као и до са да.“ По ред ја ни ча ра, пред Пор том су 
оп ту же не и спа хи је «јер по зна то јест да су спа ие по лак ро ђа ци ја-
ни чар ски и та ко вр ло ла сно да они у ви ла је ту не мир про у зро ко ва ти 
ваз мо жно бу ду.»53)      

Ср би су та ко ђе зах те ва ли да се ха рач и све оста ле три бу тар-
не оба ве зе пла ћа ју од се ком, у јед ној су ми, а по себ но ли це би то 

51)  С. Но ва ко вић, Васкрсдржавесрпске,Бе о град, 1914, стр. 73.
52)  Р. Љу шић, Исто,стр. 93. 
53)  Р. Љу шић, ВождКарађорђе,стр. 73.
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од но си ло у Стам бол. Сул тан би овим нов цем, из сво је ха зне, ис-
пла ћи вао спа хи је и ужи ва о це му ка да (зе мље да те под за куп), па би 
ови ма та ко био ус кра ћен сва ки кон такт са се лом, што би зна чи ло 
да се тур ски фе у дал ни од но си не би мо гли по но во ус по ста ви ти у 
Ср би ји. Од сул та на су још зах те ва ли срп ску вој ску, сло бо ду ве ро и-
спо ве сти уз пра во по ди за ња цр ка ва и ма на сти ра, сло бо ду тр го ви не 
и ра да.54) 

Ме сец да на ка сни је, Ср би су са ста ви ли но ву мол бу, у ко јој је 
оп ту жи ван це ло ку пан осман лиј ски си стем у Бе о град ском па ша лу-
ку, чи ме се по сред но ука зи ва ло на не мо гућ ност оп стан ка осман ске 
вла сти у Ср би ји. По зив на за ко ни тост био је пот кре пљен зах те ви-
ма: да се би ра ста ре ши на ко ји ће упра вља ти на ро дом и са ку пља ти 
да нак и по сред ством «ви ла јет ског чо ве ка» пре да ва ти га сул та ну; 
ве ли чи на дан ка мо же се вре ме ном по ве ћа ва ти; да Ср би ју тре ба да 
на пу сте тур ски вој ни чи нов ни ци а мо гу оста ти са мо ми ро љу би ви 
Тур ци ко ји ће тр го ва ти и ра ди ти сво је за на те; да сул та но ва за шти та 
и по кро ви тељ ство над Ср би ма бу ду исти као и код дру гих ва зал них 
про вин ци ја.

Ни у мол би сул та ну, да ти ра ној 24. ја ну а ра 1806. го ди не, Ср-
би се ни су од ри ца ли по дан ства сул та ну, ис ка зу ју ћи спрем ност да 
пла те дво стру ки да нак, са мо да не пад ну по но во у роп ство. Те рор 
ко јем су би ли из ло же ни упо зо ра вао их је да се до по след њег од у-
пру сул та но вој вој сци. У мол би је пи са ло: «Жи вот нам је те рет и 
ако смо осу ђе ни са по том ством на шим на ве чи то роб ство во ли мо 
са ми жер тво ва ти сво ју де цу не го ји оста ви ти сви ре по сти њи них 
угње та ча.»55) 

На све мол бе по сла те у Истам бул, Пор та је оста ла до след на да 
се пре ду зму од луч не ме ре пре ма Ср би ма. Пор тин пред став ник је 
ре као: «Да би Ср би до би ли ми лост, тре ба да је тра же са ко ноп цем 
о вра ту и да от поч ну ти ме што ће из да ти нај кри вље из ме ђу се бе.» 
То је би ла озбиљ на прет ња и не у год на си ту а ци ја у ко јој су се Ср би 
за те кли. 

По себ ним фер ма ни ма (за ко ни ма), Пор та је на ре ди ла па ша ма 
ко је ме ре да пре ду зму. А оно за шта се ни је на шло осно ва у др-
жав но-прав ним од ред ба ма,  под ве де но је под вер ски за кон. Та ко је 
сул та но ве фер ма не пра ти ла фе тва ше их-ул-исла ма да је у пи та њу 
рат но-вер ски по ход (џи хад) про тив не вер них Ср ба. Фе тве су би-

54)  С. Но ва ко вић, Васкрсдржавесрпске, стр. 79.
55)  Р. Љу шић: ВождКарађорђе,стр. 129. 
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ле прав на ре ше ња тур ског вр хов ног вер ског по гла ва ра муф ти је о 
спор ним ства ри ма, на ро чи то у слу ча је ви ма ко ји ни су би ли за ко ном 
пред ви ђе ни. Та ко ђе, фе тве су са др жа ле пи сме но ми шље ње муф ти-
је о то ме да ли је не што до пу ште но или ни је по ислам ским вер ским 
про пи си ма 56) У по ме ну тим фе тва ма, на ла зи ле су се ме ре од ма зде 
про тив по бу ње них Ср ба: „До пу шта се и сма тра за ко ни то уби ја ње 
свег ста нов ни штва ко је је уста ло про тив па ди ша ха и ње го ве вла-
сти. Да се на пад не цео њи хов крај и да се по ко љу сви до јед но га, 
и де ца да се за ро бе, др ве та да се по се ку и усе ви да се опу сто ше 
ог њем или во дом.“57) 

У фер ма ну је на гла ше на оба ве за Му ха ме до вих вер ни ка: „Пре-
ма од ред би ше ри ја та, му сли ма ни су ду жни да во де све ти рат. Тре ба 
об ја ви ти на све стра не да ће они ко ји у овом вер ском пи та њу бу ду 
не мар ни и не из вр ше сво ју ду жност, би ти по зва ни на од го вор ност 
и на овом и на оном сви је ту и сно си ће по сле ди це за то.“58)

Без из ла зан по ло жај у ко јем су се Ср би за те кли, жи вот без сло-
бо де, де вал ви ран ти ра ни јом при мо рао их је да оно што чо век нај-
вред ни је има, жи вот, ста ве на коц ку. Улог је био ве ли ки. По сто ја ле 
су са мо две мо гућ но сти: про паст и пот пун не ста нак или вас крс и 
сло бо да. Ср би су би ли ја сни: „Сви до јед ног крв сво ју про ли ти и 
жи вот да ти, же не и де цу на шу у огањ и во ду ба ци ти, не го се бе и 
свој по род по но во ста ви ти у не чо ве чан ти ран ски ја рам.“ 
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Ratko Ljubojevic
ON POLITICAL VIOLENCE IN SERBIA IN TIME  

OF DISINTEGRATION OF THE OSMANLIAN EMPIRE
Summary

Inthetextthereareanalyzedvariousbasicandcomplex
phenomenalmodelsofpoliticalviolenceincaseoftheter
roroftheOsmanliangovernmentoverSerbianpeopledur
ingthefalloftheOsmanlianEmpireattheendof18thand
thebeginningofthe19thcenturies.UndertheOsmanlian
governmenttheSerbianpeoplehadbeenexposedtovari
ousformsofpoliticaltyranny.Inthatsensetheviolenceof
theOsnanliangovernmentovertheSerbianpeoplecould
becomprehendedasapoliticalhistoricalphenomenonof
longcontinuation.Theformsofviolencehavebeenchang
ingdependingonthepowerofcentralgovernment,andas
themanifestationsofthegovernment’sterrorithadshown
continuousperseverance.Duringthestrengtheningofthe
OsmanlianEmpirerulepoliticalviolencewasinfunction
ofitspoliticsofconquest,whileduringtheperiodofdisin
tegrationoflegalOsmanlianauthoritiesintheendofthe
18thandthebeginningofthe19thcenturyitexhibitedits
worst form. The terror and revenges over “raja” (com
monpeople),aswellaspoliticalassassinationsofSerbian
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rulershadbeentheexamplesofuncontrolledforceofthe
Janissary leadersdissatisfiedwith theirvanishingstatus
inthehierarchyoftheOsmanlianstate.
KeyWords:political tyranny, terror,Osmanlianauthori
ties,Serbianpeople
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ИЗМЕЂУТРАДИЦИОНАЛИСТИЧКЕИ
ПРОГРЕСИВИСТИЧКЕМОРАЛНЕ

ПАРАДИГМЕ
Сажетак

У раду се разматрају разлози за узнемиреност око
члана21новогЗаконаозабранидискриминацијеусве-
тлости сукоба између духовно-моралне традиције и
културолошкогмодернизма,којиобојепретендујуна
местодоминантеусавременојсрпскојкултури.
Кључнеречи:Законозабранидискриминације;Тради-
ционалнецрквеиверскезаједнице;Сексуалност;Тра-
дицијскиморал

Mно го је уз бу ђе ња би ло по во дом до но ше ња срп ског За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је. Ка да је, ра ди из не над не до ра де не-

ких чла но ва за ко на, пре ки ну та про це ду ра ње го вог усва ја ња уз бур-
ка ли су се ду хо ви, пре вас ход но због на чи на на ко ји је то ура ђе но. 
На и ме, епи скоп бач ки Ири неј је, у име се дам цр ка ва и вер ских за-
јед ни ца ко је оку пља ју убе дљи ву мно жи ну по бо жних гра ђа на Ср-
би је, ини ци рао из не над ну те ле фон ску сед ни цу вла де, из нев ши 
при мед бе на 13 чла но ва за ко на и зах тев да се оне ува же пре не го 
што се пред лог за ко на су тра дан по ја ви пред На род ном скуп шти-
ном Ср би је. Што се ти че вер ских ор га ни за ци ја ко је је вла ди ка овом 
при ли ком за сту пао ра ди се о Срп ској пра во слав ној цр кви, Ри мо ка-
то лич кој цр кви, Ислам ској за јед ни ци Ср би је, Је вреј ској за јед ни ци 
Ср би је, као и о три про те стант ске цр кве: Хри шћан ској ре фор ма-
тор ској, Еван ге ли стич кој и Хри шћан ској еван ге ли стич кој цр кви. 
Ка да би смо на бро ја ним кон фе си ја ма до да ли још и бу ди сте, ко ји 
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ов де не до ста ју, спи сак тзв. нај ве ћих свет ских ре ли ги ја био би пот-
пун; у сва ком слу ча ју, по бу ни ле су се ма кар нај ве ће мо но те и стич-
ке ре ли ги је. Мно жи на, те дру штве на сна га и ва жност на бро ја них 
вер ских за јед ни ца све до че о зна чај ном бро ју гра ђа на Ср би је ко ји 
су за сту пље ни сво јим вер ским пред став ни ци ма у овом ди ја ло гу 
са пред ла га чем за ко на, вла дом Ср би је. А ра зно ли кост те ду хов на 
сна га њи хо ва го во ре нам о то ме да се ов де ра ди о не чем из у зет но 
озбиљ ном, по свој при ли ци о не ком фун да мен тал ном про бле му ко-
ји ула зи у осно ве кул ту ре свих „на ро да Књи ге“.

Нер во за ко ја се по ја ви ла по во дом ин тер вен ци је вла ди ке Ири-
не ја код вла де Ср би је да пред лог за ко на бу де по ву чен на још јед но 
про че шља ва ње оправ да ва ла се по мо ћу два ар гу мен та, на ко је се 
на до гра ђи ва ло још то га, углав ном пре ћу та ног. Ма ни фест ни раз-
ло зи за ре вол ти ра не ре ак ци је на зах тев вер ских за јед ни ца ти чу се 
те ко ви на ци вил ног дру штва и оби ча ја спро во ђе ња у де ло мо дер не 
де мо кра ти је. Упо тре би ће мо ов де фор му ла ци ју со ци о ло га Јо ва Ба-
ки ћа, ко јом је за ве сти Би-Би-Сиа (BBC) на срп ском је зи ку крат ко и 
пре ци зно ис та као при мед бе на це лу си ту а ци ју: „Цр ква је ре а го ва ла 
ноћ уочи рас пра ве у скуп шти ни и са мим тим је одоц ни ла. Ме ђу-
тим, ис по ста ви ло се да ни је – за то што је на њен при ти сак пред лог 
за ко на по ву чен на до ра ду. Но, тај аспект фор мал не при ро де је ма-
ње ва жан од дру гог аспек та ко ји је са др жин ске при ро де за то што 
се ра ди о сло бо ди ве ро и спо ве сти и са ве сти. Та сло бо да је устав но 
за јам че на, а ако је то та ко он да бри са ње за кон ске раз ра де ста во ва 
ко ји су у Уста ву из ри чи то на ве де ни за пра во зна чи да је ова власт 
под ло жна ути ца ју цр кве – и то на уштрб сло бо да и пра ва гра ђа на 
ко ја су са др жа на у Уста ву у чи јем су, пак, са ста вља њу уче ство-
ва ле и стран ке ко је су сад у вла сти“.1) По ред по вре де про це ду ре, 
да кле, пре кр ше на су две ве о ма озбиљ не ци ви ли за циј ске те ко ви не: 
раз дво је ност др жа ве од цр кве, пре све га, а за тим се и ути цај цр кве 
на мо рал не ста во ве и по на ша ња санк ци о ни са не за ко ном по ја вио 
као огра ни ча ва ње Уста вом за јем че них сло бо да, сма тра аутор на во-
да као и мно ги дру ги зва нич ни ци и гра ђа ни.2) Јед но од са оп ште ња 
за јав ност, иза ко га сто ји чи та во ту це удру же ња и ор га ни за ци ја,3) 
1) http://www.bbc.co.uk/ser bian/news/2009/03/090310_srb di scri min law.shtml
2) Као ма те ри јал при ли ком из ра де овог ра да ко ри шће не су ве сти о про бле ми ма око За ко-

на о за бра ни дис кри ми на ци је ра зних пи са них и елек трон ских јав них гла си ла ко је има ју 
сво је сај то ве на Ин тер не ту, као и ко мен та ри њи хо ве пу бли ке ко ји се мо гу про на ћи на 
до тич ним стра ни ца ма.

3)  Ко а ли ци ја за се ку лар ну др жа ву, Цен тар за мир и де мо кра ти ју, Цен тар за уна пре ђе ње 
прав них сту ди ја, Хел син шки од бор за људ ска пра ва, Ини ци ја ти ва мла дих за људ ска 
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при лич но дра ма тич ним реч ни ком су прот ста вља цр кву и др жа ву, 
опи су ју ћи сце на рио об на вља ња те о кра ти је ко ји пре ти Ср би ји уко-
ли ко се про гре сив не си ле ци вил ног дру штва не бу ду др жа ле чвр-
шће сво јих до са да шњих дру штве них по стиг ну ћа: „Тим по вла че-
њем Вла де пред при ти ском СПЦ за дат је још је дан озби љан уда рац 
де мо крат ском уре ђе њу Ср би је, кле ри ка ли за ци ја др жа ве и дру штва 
и да ље ће не за у ста вљи во на пре до ва ти ако ле ги тим ни ор га ни др жа-
ве не бу ду во ди ли ра чу на о они ма ко ји су их иза бра ли“.4) И слич но 
на ве де ном: „То је по ла га на ре ста у ра ци ја у ко јој би се ути цај Цр кве 
по ме шао са ути ца јем јав них ин сти ту ци ја и по ли тич ких фак то ра“, 
оце њу је си ту а ци ју на ис ку сни по ли ти чар Дра го љуб Ми ћу но вић.5) 
Ме ђу тим, раз лог за ова кво по на ша ње Срп ске пра во слав не цр кве 
и оста лих цр ка ва и вер ских за јед ни ца ко је су се оку пи ле око овог 
про бле ма је сте, на вод но, са свим тех нич ке при ро де. На и ме, пре ма 
из ја ви бе о град ског ра би на Иса ка Аси е ла, ду хов ни за ступ ни ци на-
ро да у Ср би ји ни су би ли по зва ни да се из ја сне о пред ло гу за ко на у 
окви ру ви ше ме сеч не јав не рас пра ве6) - ма да то ни је тач но по тврд-
њи пред ла га ча за ко на и ње го вих бра ни те ља у овом слу ча ју7) - та ко 
да им ни је би ло дру ге не го да ин тер ве ни шу у по след њем тре нут ку, 
он да ка да су схва ти ли да ина че не ће би ти кон сул то ва ни око ства ри 
од ве ли ког зна ча ја за свој рад и за мо рал ни жи вот сво јих вер ни ка. 
Ипак, по сто ја ње мо гућ но сти пред ла га ња аманд ма на на пред лог за-
ко на на во ди на по ми сао да „у овом слу ча ју се све мо гло при ла го ди-
ти скуп штин ској про це ду ри и да ни је би ло нео п ход но на овај на чин 
уру ша ва ти углед ин сти ту ци ја“, сма тра Ве сна Ра кић-Во ди не лић.8)

Чи ни се, та ко ђе, да се је дан део срп ског по ли тич ког еста бли-
шмен та узру јао што се у по ли ти ку упли ћу уста но ве ко је зва нич но 
не сло ве као по ли тич ке, уме сто да гле да ју сво ја по сла и да се ба ве 
про бле ми ма за ко је су спе ци ја ли зо ва не. Ме ђу тим, про фе си о на ли-
за ци ја по ли тич ког од но сно ду хов ног и сва ког дру гог ра да, ко ја је 
не ми нов на по сле ди ца ис ци зе ли ра не по де ле дру штве них уло га и 
спе ци ја ли за ци је по сло ва, ни ка ко не мо же да зна чи по сто ја ње мо но-

пра ва, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Ко ми тет прав ни ка за људ ска пра ва, Qu e e ria 
цен тар, Лист Ре пу бли ка, Ur ban in, Же не у цр ном и Шкарт.

4)  «О пред ло гу за ко на о дис кри ми на ци ји сле де ће не де ље», http://www.em por tal.co.yu/ve-
sti/sr bi ja/81108.html

5)  «Вла ди ка са звао сед ни цу вла де»,  http://www.sme dia.rs/ve sti/de ta lji.php?id=8807
6)  «Цр кве про тив 13 ан ти ди скри ми на ци о них чла но ва», http://www.gay-ser bia.com/news/
7)  «Прав ни ца Ве сна Ра кић-Во ди не лић о по вла че њу На цр та за ко на про тив дис кри ми на-

ци је», http://www.bor ba.rs/con tent/vi ew/3300/123/
8)  На истом ме сту
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по ла на до но ше ње од лу ка зна чај них за дру штво, по ли тич ких од лу-
ка, и ис кљу чи ва ње из од лу чи ва ња свих по је ди на ца и уста но ва ко ји 
ни су ква ли фи ко ва ни као про фе си о нал ни по ли ти ча ри и од го ва ра-
ју ће уста но ве. Али, ово ни је про блем спе ци фи чан за слу чај о ком 
го во ри мо, већ се ти че из ви то пе ра ва ња пред став нич ке де мо кра ти је 
уоп ште у ам би јен ту стро ге по де ле дру штве них уло га и спе ци ја-
ли за ци је ра да. У кон крет ном слу ча ју, са свим се ле ги тим ним чи ни 
зах тев цр ка ва и вер ских за јед ни ца да њи хо ви ста во ви бу ду ува же ни 
при ли ком пи са ња за ко на, јер се ра ди о уста но ва ма ко је за сту па ју 
мо рал но чу ло гра ђа на – и то огром ног бро ја гра ђа на - и сва ки по ку-
шај да се дру штве ни зна чај тих уста но ва де за ву и ше, та ко што ће се 
на њих гле да ти као на по ли тич ке аут сај де ре, пред ста вља озби љан 
по ку шај зло у по тре бе тих не срећ них де фор ми те та мо дер не пред-
став нич ке де мо кра ти је. По ред то га, упа дљи ва је у овој си ту а ци ји 
при сут на авер зи ја пре ма вер ским уста но ва ма ка рак те ри стич на за 
иде о ло ги ју до не дав ног со ци ја ли стич ког ре жи ма и сва је при ли ка 
да ре ак ци је на ин ци дент са сто пи ра њем усва ја ња за ко на не би би ле 
то ли ко огор че не, и ско ро па нич не, да су у ње га би ле упле те не не ке 
дру ге уста но ве – ре ци мо, спорт ске а не вер ске. То ни је за чу ђе ње 
с об зи ром на чи ње ни цу да су ак тив ни по ли ти ча ри у Ср би ји ве ћи-
ном љу ди ко ји су ста са ва ли као Ти то ви пи о ни ри. Па чак и ако су 
код ку ће вас пи та ва ни у опо зи ци ји пре ма ко му ни зму, опет их ни је 
мо гла ми мо и ћи су рев њи вост пре ма ре ли ги ји, по што је она осо бе-
на за чи тав са вре ме ни ра ци о на ли стич ки при ступ ствар но сти, ко ји 
пре ва зи ла зи со ци ја ли зам. Ма да, у за пад но е вроп ским зе мља ма, у 
ко ји ма је ра ци о на ли зам ве ко ви ма при су тан као до ми нант на иде-
о ло шка кли ма, вер ске уста но ве ипак има ју мно го углед ни је ме сто 
у дру штву не го што је то слу чај у на шој зе мљи со ци ја ли стич ке 
про шло сти – та ко да би ова ко стра стве ну ре ак ци ју про тив ме ша ња 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца у дру штве на пи та ња ипак тре ба ло по-
сма тра ти као ко му ни стич ко на сле ђе.

Оно на че му су ме ди ји не у по ре ди во ма ње ин си сти ра ли у це лој 
си ту а ци ји, а што је ма кар под јед на ко зна чај но као и угро жа ва ње 
фор ме де мо крат ског по ступ ка, је сте пи та ње о усме ре но сти мо рал-
них тен ден ци ја у дру штву ко је до би ја та кав за кон да се све ве ли ке 
и зна чај не ре ли гиј ске гру пе уз не ми ре због ње га. Не би смо ула зи ли 
у све по је ди но сти за ко на ко је су се по ка за ле про бле ма тич ни ма, јер 
ве ћи на њих до ти че или пре ти да за дре у пи са не и не пи са не оби ча је 
у вер ском жи во ту гра ђа на и вер ских уста но ва ко ји су већ ре гу ли са-
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ни раз ли чи тим за ко ни ма и тра ди ци ја ма. Ме ђу тим, за кон о за бра ни 
дис кри ми на ци је, та кав ка кав је био пред ло жен, до нео је и јед ну 
пот пу ну но ви ну. Он би, на и ме, био основ ка жња ва ња сва ко га ко 
се по бу ни про тив сло бод ног и не сме та ног де мон стри ра ња сек су-
ал но сти - и то ма ка ко ме или че му она би ла усме ре на. „Сва ко има 
пра во на сло бо ду из ра жа ва ња сво је сек су ал не ори јен та ци је, а дис-
кри ми на тор ско по сту па ње због из ра жа ва ња сек су ал не ори јен та ци-
је је за бра ње но», про пи су је, из ме ђу оста лог, члан 21 пр во бит ног 
Пред ло га за ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.9) Па и по што је вла да 
Ср би је ува жи ла не ке при мед бе ко је су на пред лог за ко на ста ви ле 
цр кве и  вер ске за јед ни це, још увек је би ло раз ло га да се на сај ту 
СПЦ на ђе са оп ште ње ко је обра зла же за што го ре на ве де ни текст из 
чла на 21 не тре ба да оста не у за ко ну: „Не при хва тљи во је га ран то-
ва ње сло бо де из ра жа ва ња сек су ал не ори јен та ци је. Ра ди се о скло-
но сти ма ко је су у до ме ну при ват ног жи во та сва ког чо ве ка и њи хо-
во јав но из ра жа ва ње про ти ви се Уста вом, за ко ном и ме ђу на род ним 
до ку мен ти ма га ран то ва ном пра ву гра ђа на на за шти ту јав ног мо ра-
ла, при ват ног и по ро дич ног жи во та, и не при ко сно ве но сти до сто-
јан ства људ ске лич но сти, као и вер ским уве ре њи ма 95% гра ђа на 
Ср би је ко ји су се из ја сни ли као вер ни ци тра ди ци о нал них цр ка ва 
и вер ских за јед ни ца». И да не бу де ни ка квих не до у ми ца, да ље се 
ка же у са оп ште њу да «не вре ђа мо рал и вер ска уве ре ња сек су ал на 
ори јен та ци ја, ко ја год би ла, већ вре ђа ње но јав но из ра жа ва ње».10) 
Ме ђу тим, по сле не ко ли ко да на, ка да је по ста ло ја сно да пред ла гач 
за ко на не ће од у ста ти од спор не ре че ни це, по но во се огла сио бач ки 
вла ди ка Ири неј да би до дат но пре ци зи рао у че му је про блем, ве-
ро ват но са на дом да чла но ви вла де са мо ни су баш нај бо ље раз у ме-
ли да ле ко се жне по сле ди це ова квог чла на 21. Епи скоп об ја шња ва: 
«Пред лог ко ји је Вла да упу ти ла Скуп шти ни са др жи не што што не-
ма ве зе са за бра ном дис кри ми на ци је по осно ву сек су ал не ори јен-
та ци је. Тај Пред лог га ран ту је пра во на сло бо ду јав ног из ра жа ва ња 
сек су ал не ори јен та ци је. Та кво пра во не по сто ји ни у јед ном ме ђу-
на род ном уго во ру о за бра ни дис кри ми на ци је, ни у јед ној европ ској 
ди рек ти ви, ни у јед ном ре ле вант ном европ ском или свет ском за ко-
но дав ству. Пра во на јав но из ра жа ва ње не ке лич не скло но сти, ко ја 
не спа да ни у до мен ми сли и иде ја ни у до мен кул ту ре, ни је сред-
9)  Пред лог за ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, http://www.scribd.com/doc/13459540/Pred-

log-Za ko na-o-Za bra ni-Dis kri mi na ci je
10)  Кон цен три са ни пред лог тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца за из ме ну но вог 

Пред ло га За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, утвр ђе ног на сед ни ци Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је 13. мар та 2009. год. http://www.spc.rs/fi les/u5/2009/222.pdf 
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ство бор бе про тив дис кри ми на ци је. Вр ше ње та квог пра ва, да кле 
јав но из ра жа ва ње би ло ко је сек су ал не ори јен та ци је, вре ђа пра во 
гра ђа на на при ват ност и по ро дич ни жи вот, а вре ђа и њи хо ва вер ска 
уве ре ња, као и не при ко сно ве ност до сто јан ства лич но сти».11)

Мо ра се, ипак, узе ти у об зир же ља пи сца за ко на да сво јом тво-
ре ви ном од луч но и  јед ном за сваг да ста не на пут не сме та ном из ра-
жа ва њу не то ле рант но сти – а што пред ста вља уоби ча је ну ре ак ци ју 
на сек су ал ност ко ја ни је ори јен ти са на у скла ду са па три јар хал ним 
ка но ни ма. Ве ро ват но се спор на ре че ни ца из чла на 21 на шла у за ко-
ну за хва љу ју ћи јед но став ном про ши ре њу оби чај не прак се, ве о ма 
при сут не у са вре ме ном све ту за пад њач ке кул тур не про ве ни јен ци-
је, да се (хе те ро)сек су ал ност ма ни фе сту је, а још ви ше под сти че, 
ско ро без ика квих огра да. Сви смо све до ци то ме ко ли ко је са вре-
ме на поп-кул ту ра За па да, ко ја по ла ко по ста је кул ту ра це лог све та, 
про же та сек су ал но шћу. Па ако је већ та ко, за што не омо гу ћи ти и 
друк чи је сек су ал но ори јен ти са ним љу ди ма да ко ри сте сво ју есте-
ти зо ва ну пол ност у (са мо)ре клам не и све оста ле свр хе у ко је се 
она већ и ина че ко ри сти? То је мно го јед но став ни је не го ме ња ти 
свет, а да је ре зул та те ко ји би мо ра ли но ми нал но да бу ду при хва-
тљи ви за сва ко га ко ме је пра вед ност на ср цу а рав но прав ност љу ди 
при о ри тет. Ме ђу тим, иако је иде ја о ме ња њу све та, ње го вих кул-
тур них тен ден ци ја, да ле ко пре ам би ци о зна и за мно го моћ ни је су-
бјек те не го што је то Ср би ја или, још пре, ње ни пи сци За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је, ипак ни је не ре ал но же ле ти и омо гу ћи ти 
сво јој др жа ви да не бу де пр ва зе мља у ко јој је за ко ном охра бре но 
не кон тро ли са но па ра ди ра ње сек су ал но шћу и ко ја је го то ва да ка-
зни сва ку не по вољ ну ре ак ци ју на та кво исту па ње, истим за ко ном 
је про гла ша ва ју ћи дис кри ми на тор ским по на ша њем.

До пре све га не ко ли ко де це ни ја на род је у Ср би ји имао ве о ма 
раз ли чи те ста во ве пре ма сек су ал но сти не го што су то ови са вре ме-
ни ме ђу на род ни, пот пу но од ро ђе ни од ка те го ри је сти да. Та ко, на 
при мер, у јед ном кра ју Ср би је, за бе ле же но је пред Дру ги свет ски 
рат, «же не, а осо би то де вој ке, мно го па зе на стид. Де вој ка вр ло 
до бро па зи да јој се не би ко ји део те ла ви део, а же не исто та-
ко».12) Чак и при ли ком скла па ња бра ка, и то на чи та вој не гда шњој 
11)  «Из ја ва: За бра на дис кри ми на ци је по осно ву не ке лич не скло но сти ни је исто што и 

сло бо да јав ног из ра жа ва ња те лич не скло но сти» http://www.spc.rs/sr/iz ja va_za bra na_
dis kri mi na ci je_po_osno vu_ne ke_lic ne_sklo no sti_ni je_isto_sto_slo bo da_jav nog_iz ra za vanj

12)  Ми лош Ђ. Шка рић, Животиобичаји«планинаца»подФрушкомГором, Срп ска Кра-
љев ска Ака де ми ја, Срп ски ет но граф ски збор ник, књи га LIV, Дру го оде ље ње, Жи вот и 
оби ча ји на род ни, књи га 24, Бе о град 1939, стр.117.
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ју го сло вен ској те ри то ри ји, ми сли ло се ско ро ис кљу чи во на до би-
ја ње по том ства, а за тим и на уве ћа ње кућ не рад не сна ге. По што је 
на ско ро шест стра на опи си вао ка кве све на род пред но сти ви ди 
у бра ку из те две пер спек ти ве, ет но лог Ти хо мир Ђор ђе вић, ина че 
ве о ма упу ћен у на род на схва та ња и по сло ве, тек у јед ном крат ком 
па су су спо ми ње и сек су ал ност као не што што иде уз брак: «Нај-
зад, же на се узи ма да за до во љи при род не по тре бе чо ве ко ве, да му 
бу де на сла да и ужи ва ње (...). Овај раз лог из гле да да, по пој мо ви ма 
на род ним, до ла зи на по след ње ме сто. У сре зу Бо ље вач ком, на при-
мер, при же нид би се 'на ле по ту мно го не по ла же'».13) Пре ма то ме, 
чак и у бра ку, где је ис по ља ва ње сек су ал но сти не из бе жно и за то 
ле ги тим но у сва кој кул ту ри и епо хи, ста нов ни ци Ср би је су ве о ма 
уз др жа ни и скру пу ло зни, да ле ко од сва ког ин си сти ра ња на при-
род ним скло но сти ма и пра ву на њи хо во ра бље ње, а ка мо ли јав но 
ма ни фе сто ва ње. И оно што се ра ди ло, ра ди ло се тај но и оба зри во 
у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, да ни ко не са зна и без ика квих пре те-
ри ва ња; дру га чи је ре че но, на род је у Ср би ји био из у зет но дис кре-
тан и од ме рен у по гле ду сва ко вр сног ис по ља ва ња сек су ал но сти.14) 
Уоп ште но гле да но, у мо ру мо но граф ских или кра ћих ра до ва у ко-
ји ма се опи су ју жи вот и оби ча ји на ро да у ра зним де ло ви ма на ше 
зе мље, од вај ка да па све до ду бо ко у 20. век, је два да се и мо же на ћи 
по не ки па сус по све ћен сек су ал ном мо ра лу и по на ша њу. То се има 
за хва ли ти чи ње ни ци што се сек су ал ност, очи глед но, и у Ср би ји 
сма тра ла крај ње при ват ном од ли ком ко ја не да не тр пи ни ка кву не-
у ме ре ност у свом ис по ља ва њу на би ло ко ји на чин, већ се ни не ува-
жа ва као не ка ква са мо стал на од ли ка људ ске при ро де - па та ко ни 
ис тра жи ва чи на род ног жи во та ни су има ли при ли ке да се упо зна ју 
са не ким по себ ним трет ма ном ње ним. Ако ко сад по ми сли на Ву-
ко ву збир ку Црвенбан или на пр во из да ње ње го вог Рјечника у ко ме 
се на ла зи до ста ска ред них из ра за ... па, мо же мо ре ћи са мо да су 
љу ди сво јој пси хич кој тен зи ји, на ста лој у су сре ту из ме ђу по тре бе 
и сти да, да ва ли оду шка - али ис кљу чи во у дру штве но кон тро ли са-
ним,  без бед ним окол но сти ма: «Оже ње ни ста ри ји љу ди хо ће се са 
ста ри јом же ном и на ша ли ти, ре ћи што год не при лич но, али мла ђи 
љу ди и мом ци то не сме ју чи ни ти, ни ти чи не».15)

На кон Дру гог свет ског ра та, с про ди ра њем у срп ски мен та ли-
тет ко му ни стич ких иде о ло шких по став ки и од го ва ра ју ћег мо ра ла, 
13)  Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Нашнародниживот, Књи га дру га, Из да вач ка књи жар ни ца Ге-

це Ко на, Бе о град 1930, стр. 15.
14)  На истом ме сту, стр. 97-105.
15)  Ми лош Ђ. Шка рић, на истом ме сту
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бит но се по ме ри ла гра ни ца из ме ђу сти да и бе стид но сти у прав цу 
ове дру ге, а под ви дом осло бо ђе ња но вог, про гре сив ног, со ци ја ли-
стич ког чо ве ка од сте га кон зер ва ти ви зма и ре ак ци о нар ног мрач-
ња штва, на лаз је ет но ло га Алек сан дре Па ви ће вић.16) Та ко је но ви, 
про гре сив ни чо век још де те том тре ба ло да те жи ка сло бо ди од ро-
ди те ља; као мла до би ће - ка сло бо ди од љу ба ви у сво јим од но си ма 
са су прот ним по лом; као од ра сли, под сти ца ни су љу ди ка сло бо ди 
од бра ка или, ако су у бра ку, сло бо ди од ве за но сти за же ну, од-
но сно же на је те жи ла сло бо ди од при ти ска оба ве за пре ма му жу 
и де ци. „Да кле, на уда ру 'ре ви зи је' пр вен стве но се на шла тра ди-
ци о нал на кон цеп ци ја сми сла и ци ља брач не за јед ни це, за тим дру-
штве на уло га по ро ди це и уну тар по ро дич ни од но си, а па ра лел но 
са овим ра ди ло се и на раз би ја њу та буа и нор ми ко је су се ти ца ле 
схва та ња пол ног мо ра ла и од но са ме ђу по ло ви ма“.17) По но ви ће мо 
и ов де при мед бу да ова кви по сту ла ти ни су спе ци фи кум ко му ни-
стич ке иде о ло ги је већ их по зна је чи та ва са вре ме на ра ци о на ли-
стич ка и ху ма ни стич ка ци ви ли за ци ја - у ко му ни зму су они са мо 
хи пер тро фи ра ни. Из ван сфе ре вла да ви не ко му ни зма све је ово та-
ко ђе би ло при сут но на не ки на чин у син таг ми о људ ским пра ви ма 
и сло бо да ма. Та ко, чак и ако је са вре ме ни чо век у фро мов ском сми-
слу сло бо дан за но ва оства ре ња сво јих по тен ци ја ла, он ипак пре 
то га из гле да да мо ра да се осло бо ди од тра ди ци о нал них мо рал них 
вред но сти, у би ло ком са вре ме ном иде о ло шком ам би јен ту жи вео. 
Јер, из гле да да на ру ше ви на ма ду хов них тра ди ци ја по чи ва са вре-
ме ни ма те ри јал ни про грес: „За кљу чак до ко га се до шло на осно ву 
ана ли зе са ку пље не гра ђе, а ко ји је при ме њив и на ни воу гло бал ног 
дру штва, је да по ро ди ца ви ше не пред ста вља 'дру штво у ма лом', 
већ за јед ни цу ко ја се све ви ше на ла зи у про це пу из ме ђу ма ње или 
ви ше тра ди ци о нал них вред но сти и зах те ва са вре ме не кул ту ре. У 
та квој, као и у ра ни јим си ту а ци ја ма, по ро ди ца и да ље пред ста вља 
огле да ло дру штве не ствар но сти, али она сво јим вред но сним мо-
де ли ма све ма ње мо же да ути че и на по на ша ње ко је ће иза бра ти 
ње ни чла но ви и на фор ми ра ње вред но сних мо де ла гло бал ног дру-
штва“.18) 

По што та ко ло ше сто ји ствар да нас са тра ди ци о нал ним мо-
рал ним вред но сти ма те, кон крет но, са при сту пом сек су ал но сти, 

16)  Алек сан дра Б. Па ви ће вић, Наударуидеологија-Брак,породицаиполниморалиСр-
бијиудругојполовини20.века, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Ет но граф ски ин-
сти тут, По себ на из да ња, Књи га 57, Бе о град 2006, стр. 42-49 и да ље.

17)  Исто, стр. 87.
18)  Исто, стр. 10.
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тре ба ло би по кло ни ти зна чај ну па жњу опа сци бе о град ског над-
би ску па Ста ни сла ва Хо че ва ра, ко ју је из нео у раз го во ру са прав-
ни ком Вла ди ми ром Во ди не ли ћем, во ђе ним по во дом про бле ма са 
спор ним тек сто ви ма у пред ло гу За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
На кон што је Во ди не лић на по ме нуо да за кон осу ђу је дис кри ми-
на ци ју по би ло ко јој осно ви, не са мо сек су ал ној већ, на при мер, 
и ону иза зва ну не чи јом ће ла во шћу или ни ским ра стом, Хо че вар 
је из нео ми шље ње да су та кве од ли ке, ка кве је Во ди не лић упра-
во спо ме нуо, ко ли ко не про мен љи ве то ли ко и етич ки без лич не и, 
сто га, бе зна чај не - за раз ли ку од сек су ал но сти ко ја све то ни ка ко 
ни је: «Ни су све ствар но сти јед на ког етич ког зна че ња. Сви пси хо-
ло зи при зна ју да је хо мо сек су ал ност ствар ност над ко јом је мо-
гу ће сло бод но од ре ђи ва ти ста ње. За што он да та квој ствар но сти, 
ко ју мо же мо увек отва ра ти у про це су пре о бра жа ја, да ти ка те го ри-
ју иден ти те та»?19) Па, ве ро ват но за то што се љу ди, кроз све оп ште 
при су ство сек су а ли зо ва не мас-ме диј ске кул ту ре, охра бру ју на то 
да сек су ал ност по ста ве у цен тар сво је па жње, лич не и дру штве не, 
као осно ву свог укуп ног иден ти те та, ка ко лич ног, пси хо фи зич ког, 
та ко и ко лек тив ног, кул тур ног. Чи ње ни ца је да је људ ска сек су ал-
ност оп те ре ће на ве ли ком ко ли чи ном сим бо лич но сти, те да као та-
ква под сти че на ви ше сми сле но по на ша ње и ин тер пре ти ра ње: она 
мо же би ти окре ну та ка ства ра њу по том ства, али и ка оства ри ва-
њу и одр жа ва њу брач не или не фор мал не ве зе, за тим ка те ле сном 
на сла ђи ва њу, а чак мо же пред ста вља ти и вре ђа ње или, пак, ис по-
ља ва ње мо ћи, те, ко нач но, она ма те ри ја ли зу је раз ли чи те емо ци је 
и зна ков но ис по ља ва раз ли чи те ме ђу људ ске од но се. Ипак, ме ђу 
свим тим упо тре ба ма сек су ал но сти те ле сно ужи ва ње је оно ко је је 
кроз чо ве чан ство и кроз исто ри ју има ло да ле ко нај ма њу вред ност 
и те жи ну, те же ћи углав ном то ме да пред ста вља де гра да ци ју чо ве ка 
на ни во не до сто јан ње го вих огром них пси хич ких и ду хов них мо-
гућ но сти – а на ро чи то је та ко у хри шћан ском све ту. Ипак, мо дер-
на ма сов на кул ту ра упра во ин си сти ра на тој ми нор ној (ест)ети ци 
те ле сног ужи ва ња као на до ми нант ној људ ској од ли ци. Ме ђу тим, 

19)  „Ср би ја раз го ва ра: Пред лог за ко на о за бра ни дис кри ми на ци је“, По ли ти ка 16. 03. 2009. 
http://www.sve ve sti.com/?l=sr&a=128256. „Го ди не 1973. Аме рич ка пси хи ја триј ска асо-
ци ја ци ја је укло ни ла хо мо сек су ал ност из DSM-а, спи ска мен тал них по ре ме ћа ја. Го-
ди не 1977. Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је у сво ју кла си фи ка ци ју бо ле сти и по-
ре ме ћа ја, ICD-9, укљу чи ла хо мо сек су ал ност као бо лест, да би 1990. го ди не она би ла 
укло ње на са ове ли сте у ICD-10 и од та да се сма тра јед ним од об ли ка сек су ал но сти“, 
пи ше у члан ку „Дис кри ми на ци ја геј-ле збеј ске по пу ла ци је“ http://gayec ho.com/com mon/
news-print.aspx?id=7956&burl=http://www.kvi ri ja.com/te o ri ja.aspx%3Fid%3D7956%26gr
id%3D5560%26pa ge%3D1
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и дру ги аспек ти те ле сно сти људ ске су по тен ци ра ни у са вре ме ној 
ма сов ној кул ту ри. «Чо век као те ле сна жи во ти ња» мо ра ла би да бу-
де са вре ме на крат ка де фи ни ци ја људ ске при ро де, слич на по фор ми 
они ма ко је чо ве ка пред ста вља ју као по ли тич ку, сим бо лич ку, ре ли-
ги о зну и дру ге «жи во ти ње». Са мо, по ку шај де фи ни са ња чо ве ка 
уоб ли че ног са вре ме ном сек су а ли зо ва ном/со ма ти зо ва ном кул ту-
ром ова квом вр стом де фи ни ци је би ло би са свим кон тра про дук тив-
но. Уме сто шка кљи ве по ја ве ује ди ња ва ња су прот но сти, ко ја тре ба 
да ис так не људ ску сло же ност и увек при сут ну тен зи ју из ме ђу да те 
жи во тињ ске те ле сно сти и за да те про ду хо вље не пси хе, ова би де-
фи ни ци ја по ка за ла то тал ну ани ма ли за ци ју ка ко јој је чо век да нас 
упу ћен кроз вред но сти ка кве про но си са вре ме на за пад на, сад већ 
гло бал на, ма сов на кул ту ра. Ње на тр жи шна ори јен ти са ност не во-
ди ни нај ма ње ра чу на о људ ском не ма те ри јал ном по тен ци ја лу, већ 
тра жи нај кра ћи пут – а то је рас плам са ва ње чул них за до вољ ста ва 
– да про да сво ју ро бу. Да ље се то пре тва ра у сво је вр сни култ те-
ле сно сти чи ји смо све до ци сва ко днев но, у ме диј ским са др жа ји ма.

Устав Ре пу бли ке Ср би је про пи су је, у свом чла ну 23, да је 
«људ ско до сто јан ство (...) не при ко сно ве но и сви су ду жни да га 
по шту ју и шти те», као и то «да сва ко има пра во на сло бо дан раз вој 
лич но сти, ако ти ме не кр ши пра ва дру гих за јем че на Уста вом».20) 
Ме ђу тим, у слу ча ју ова квог чла на 21 За ко на о за бра ни дис кри ми-
на ци је, ко ји иде на ру ку гло бал ном трен ду со ма ти за ци је и на по се 
сек су а ли за ци је чо ве ко ве при ро де, као и ти ме оза ко ње ном са бла-
жња ва њу и скан да ли зо ва њу на ро да, по ста вља се пи та ње да ли са-
ма др жа ва, ко ја при хва та та кве за ко не, пре ста је да по шту је људ ско 
до сто јан ство и пра во на сло бо дан раз вој лич но сти и, та ко из ме ђу 
оста лог, те жи кр ше њу соп стве ног Уста ва. А да ли би смо сме ли да 
се усу ди мо да за ми шља мо ка ко би из гле да ла прак са сло бод ног из-
ра жа ва ња сек су ал но сти - чак и без не кро фи ли је, пе до фи ли је, ка-
ни бал ског фе ти ши зма, со до ми је ... док не по вољ но ре а го ва ње на то 
пред ста вља кр ше ње за ко на.

Но, пи сци срп ског За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је су ипак 
на по кон схва ти ли где во ди та кав члан 21, па су јед ним бла гим пре-
фор му ли са ва њем бит но про ме ни ли ње гов сми сао. У усво је ној вер-
зи ји За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, у чла ну 21 пи ше: «Сва ко 
има пра во да се из ја сни о сво јој сек су ал ној ори јен та ци ји, а дис кри-

20)  Устав Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la ment.sr.gov.yu/con tent/cir/ak ta/ak ta_de ta lji.
asp?Id=382&t=Z#
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ми на тор ско по сту па ње због та квог из ја шња ва ња је за бра ње но».21) 
Ве ли ка раз ли ка мо же по сто ја ти из ме ђу сло бод ног изражавања 
скло но сти и изјашњавања о њој, за то што из ра жа ва ње под ра зу ме-
ва не са мо вер бал ни не го још и ви ше пла сти чан при каз, да ка же мо 
ижи вља ва ње, а из ја шња ва ње не ма ту дво сми сле ност и од но си се 
ис кљу чи во на го вор ни чин, чи ја су те жи на и дра стич ност ми нор не 
у по ре ђе њу са де ла њем.

Оста је чи ње ни ца да опо зи ци о не стран ке у Скуп шти ни Ср би је 
сма тра ју за кон ло шим, и по ред из ме на у ње го вом на цр ту, из ра-
зно ра зних дру гих раз ло га. Но, ка ко им то па да у за да так, из ме ђу 
оста лог, да по те зе вла сти ква ли фи ку ју као нај го ре мо гу ће по те зе, 
не ће мо им по ве ро ва ти у пот пу но сти - иако се на осно ву ве ли чи-
не јед ног је ди ног про пу ста ко ји смо об ра ђи ва ли у овом члан ку са 
ве ли ком из ве сно шћу мо же оче ки ва ти да За кон о за бра ни дис кри-
ми на ци је ни је нај па жљи ви је пи сан и да фа лин ки има још. На ши 
су за ко но пи сци ми сли ли да се угле да ју на зе мље ка ква је Хо лан-
ди ја, у ко ји ма је оби ље нов ца у раз ви је ној бур жо а зи ји ко ја ве ру је 
у кал ви ни стич ке мо рал не по сту ла те упу ти ло раз вој мо рал но сти ка 
од го вор ном, све сном и са мо кон тро ли са ном по је дин цу, што је ама 
баш не мо гу ће пре са ди ти у срп ско кул тур но под не бље и мен та ли-
тет. А чак ни у Хо лан ди ји не по сто ји за кон ска до зво ла за сло бод-
но ис по ља ва ње сек су ал не ори јен та ци је. Шта ви ше, под при ти ском 
све при сут ни јег исла ма мно ги Хо лан ђа ни по чи њу да, у по след њих 
два де се так го ди на, об на вља ју свој вер ски а с њим и на ци о нал ни 
иден ти тет, ко је су та ко бла зи ра но би ли пре пу сти ли «ци ви ли за циј-
ски за о ста лом» остат ку Евро пе .22)

Члан 21 пр во бит ног пред ло га За ко на о за бра ни дис кри ми на-
ци је био је, очи глед но, са свим до во љан да ани ми ра мно штво љу ди, 
уста но ва и ор га ни за ци ја, по кре нув ши ви со ко на пе ту рас пра ву око 
не ко ли ких круп них дру штве них и ан тро по ло шких пи та ња. Ме ђу 
њи ма је нај о бу хват ни је и нај да ле ко се жни је мо гло да бу де оно ко-
је смо об ра ђи ва ли на прет ход ним стра на ма. Ви де ли смо, у гру бо, 
ка ква је срп ска тра ди ци ја у по гле ду пол ног мо ра ла и ода тле про-
ис те клог по на ша ња, а ви де ли смо, кроз овај при мер, да те жње на-

21)  Текст за ко на http://fo rum.mo je pra vo.net/new/b2/blogs/blog4.php/2009/05/06/za kon-o-za-
bra ni-dis kri mi na ci je

22)  По дат ке о ре ле вант ним исто риј ским при ли ка ма у Хо лан ди ји из нео је проф. др Џејмс 
К. Ке не ди (Ja mes C. Ken nedy), са Уни вер зи те та у Ам стер да му, у пре да ва њу под на сло-
вом „На ци ја и ре ли ги ја“, одр жа ном 18. ју на 2009, у окви ру ци клу са „Исто ри ја и На ци-
ја: ми сли ти, пи са ти, ства ра ти“ ко ји је ор га ни зо ва ла Фон да ци ја Хајн рих Бел (He in rich 
Böll Stif tung) у Цен тру за кул тур ну де кон та ми на ци ју у Бе о гра ду.
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ших за ко но да ва ца и по ли тич ких во ђа иду са свим дру гим прав цем, 
да ле ко од тра ди ци о нал них мо рал них вред но сти осо бе них за Ср-
би ју. Пи та ње мо рал ног усме ре ња ко је им пли ку је са вре ме на гло-
бал на ма со ва и по пу лар на кул ту ра и ко је обе ћа ва утр ну ће сва ке 
аутен тич не ду хов но сти и, с тим, сва ке мо рал не вред но сти, по ста-
вље но је да кле и код нас. Оно се по ста вља, с јед не стра не, као пи-
та ње су ко ба из ме ђу про гре са и ре ак ци о на штва, док га дру га стра на 
по ста вља као пи та ње о  сна зи оп штих ху ма ни стич ких вред но сти 
уко ре ње них у ми ле ни јум ској ду хов ној тра ди ци ји. Мо же мо га по-
ста ви ти и као пи та ње на ци о нал ног иден ти те та, као пи та ње оп стан-
ка ти пич них уста но ва, оби ча ја и мен та ли те та из ра слих у на шем 
спе ци фич ном ту ма че њу спле та мак си ма ли стич ких хри шћан ских 
вред но сти и све при сут них људ ских сла бо сти. Ово га пу та се тра-
ди ци ја по ка за ла још увек за ни јан су ја чом у срп ском дру штву. Али, 
пи та ње је до кле ће из др жа ти та кав од нос сна га, под при ти ском мо-
де дра стич не ре ла ти ви за ци је мо рал них вред но сти, ко ја се не ки ма 
од нас при чи ња ва као услов за при па да ње Евро пи.23)

ЛИТЕРАТУРА

23)  Ве о ма је илу стра ти ван за на шу те му кра так филм о бор би ко ја се од ви ја у Сан Фран-
ци ску из ме ђу тра ди ци о на ли стич ког и ре ла ти ви стич ког сек су ал ног мо ра ла и њи хо вих 
пра те ћих по на ша ња, ко ји се мо же ви де ти на сле де ћој ин тер нет адре си: http://vi meo.
com/5942048
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Summary
Inthistextauthoranalyzedthecontroversyregardingthe
Article21inthenewAnti-DiscriminationLaw,whichwas
inlineforthevotingprocedureinthebeginningofMarch,
2009inSerbia.Adaybeforetheexposureof theLawin
theNationalAssembly,theBishopIrinejofBackastopped
theprocedureofpassing theLawwith theobjections to
certainstandpoints in it.TheBishopmade thismoveon
behalf of seven traditional churches and denominations
beingdefinedastheinstitutionsofspecialsignificancein
SerbiabytheLawontheChurchesandReligiousDenomi-
nations.InthiscaseitimpliesthattheBishopIrinejrep-
resentedtheinterestsofalmostallbelieversinSerbiaand
notonlyofthemembersoftheSerbianOrthodoxChurch.
However, regarding this intervention, many individuals
andinstitutionsreactedwithextremeintolerance,arguing
thatthereisnoplacefortheChurchinpoliticallife.Inad-
ditiontothis,incomplaisantreactionoftheGovernment
ofSerbiatotheappealtothisappealoftheChurchesand
dominationstheydetectedanallegedclericarizationofthe
stateandsociety.However,inregardtotheinterventionof
thechurchesandreligiousinstitutions,thecausesfortheir
disquietregardingtheArticle21ofnewAnti-Discrimina-
toryLaw,andalsoforthedisquietofthesupportersofini-
tialdraftoftheabovementionedLaw,arethemostobvious
reflectionoftheconflictbetweenmoraltraditionandmod-
ernism.Bothof themhavebeenclashingoverdominant
positionincontemporarycultureinSerbia–thefirstone
asthefoundationofthestructureofhumansocietyandthe
latteroneasastrongactualtrendindevelopmentofWest-
ernhumanism.The controversialArticle21approvesof
freedeclarationofsexualorientationbanningeverydis-
approvingreactiontopublicmanifestationof(any)sexu-
alitywith explanation that it is discriminatorybehavior.
SincetheConstitutionofSerbiaprotectsdignityandfree
personalitydevelopment,aswellasthefamilyandpublic
morality,theabovementionedreactionofreligiousinstitu-
tionsseemstohavebeentotallyappropriateforthesitu-
ation,protectingnotonly theirbelieversbutalsoall the
citizensandtheConstitutionitself.Intheendthecreator
oftheAnti-DiscriminatoryLawreformulated“manifesta-
tion”ofsexualorientationto“declaration”ofthesexual



- 342 -

ИДЕНТИТЕТНАЦИЈЕИЗМЕЂУ...ЈеленаМиљковићМатић

orientation and with this the approved manifestation of
sexualitywasreducedtothelevelofverbalactinsteadof
initially enabled complete expression. This event under-
linedthattherehavebeentwostrongandclashedtenden-
ciesinoursociety,ofwhichonetendencyinclinestoward
traditional patriarchal values that have had their status
justifiedthroughasubstantialstructuralandmillenniums
longsocialrole,whiletheother,modernisticone,inclines
towardevolutionarydevelopmentofthesocietyinhuman-
isticpromisingbutalsounknownandriskydirectionsthat
excludeagreatpartofhithertoprevailingmoralitypre-
cept.
KeyWords:Anti-DiscriminationLaw,traditionalchurches
anddenominations,sexuality,patriarchalmorality

 Овај рад је примљен 21. јула 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 15. 
септембра 2009. године.
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1.НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИРАД
(ПОЈАМИКАРАКТЕРИСТИКЕ)

Nа у ка је ра ци о нал ни об лик дру штве не све сти и спе ци фич на 
дру штве на де лат ност, ко јој је глав ни циљ да се на ме то дич ном 

* Научни саветник у ИПС, Београд
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и си сте мат ском на чи ну ис тра жу је и утвр ђу је објек тив на исти на о 
све ту у це ли ни или о не ком ње го вом де лу, о ра зно вр сним по ја ва ма 
у ње му и њи хо вим за ко ни то сти ма, као и о по ло жа ју и уло зи чо ве ка 
у про це су ње го ве из ме не и ху ма ни за ци је. Основ ни сми сао на у ке 
је “упо зна ва ње све та ра ди ње го вог са вла да ва ња од стра не чо ве ка. 
Она је из раз чо ве ко вог ак тив ног од но са пре ма све ту и са мом се-
би. На у ка је, пре све га си сте ма ти зо ва ни ко декс зна ња. То зна чи, да 
су це ло куп не на уч не ин фор ма ци је пот чи ње не не кој оп штој струк-
ту ри, где су сви еле мен ти по ве за ни у је дин стве ну це ли ну. Це ло-
ви тост је за сно ва на на кон цеп ци ји на уч не сли ке све та, па ра диг ме 
сме не тих оп штих пред ста ва ко је се од и гра ва ју у раз вит ку по себ не 
или ску па на уч них ди сци пли на. Ме ђу тим, на у ка ни је са мо си стем 
зна ња. Она је по себ на и спе ци фич на де лат ност, про дук ци ја но вог 
зна ња. Та про дук ци ја и ре про дук ци ја као и сва ка дру га не мо же 
би ти оства ре на, ако за то не по сто је аде кват ни усло ви. Скуп усло-
ва на уч не де лат но сти обра зу је на уч ни по тен ци јал. Нај ва жни ја ком-
по нен та на уч ног по тен ци ја ла је на уч ни ка дар, за тим сред ства за 
спро во ђе ње про у ча ва ња и оства ри ва ња на уч не де лат но сти. То је 
пре све га, ма те ри јал но – тех нич ка ба за на у ке и фор ме ор га ни за ци је 
тер мин ског ра да, те о риј ске и екс пе ри мен тал не ме то де ис тра жи ва-
ња.1)

Крај њи циљ сва ке на у ке је от кри ће су штин ских – ну жних, 
узроч но-по сле дич них ве за и од но са ме ђу по ја ва ма и еле мен ти ма 
у ствар но сти и де фи ни са ње на уч них за ко на. На уч ни за кон у “оба 
сво ја об ли ка те о риј ском или ем пи риј ском – људ ски је из раз ко ји 
има од ре ђе но пред мет но зна че ње и од но си се на не ку про јек то ва-
ну струк ту ру об ли ка за нас. Као та кав на уч ни за кон се раз ли ку је 
од тзв. при род ног за ко на по се би, ко ји је увек ком плек сни ји. На уч-
ни за кон се тек апрок си ма тив но при бли жа ва са зна њу објек тив них 
при род них за ко на ко је вла да ју у све ту, али се не мо гу ни ка ко до 
кра ја по кла па ти и ин ден ти фи ко ва ти,2) 

Под на у ком се обич но под ра зу ме ва „сре ђе но, си сте ма ти зо-
ва но и про ве ре но са зна ње о не че му, по стиг ну то ме то дич ним, па-
жљи вим и са ве сним ис тра жи ва њем и раз ма тра њем. Ис тра жи ва ње 
пред ста вља си сте мат ско тра га ње за чи ње ни ца ма из ко јих се мо гу 
из ве сти из ве сни на уч ни прин ци пи и за ко ни то сти. Пре ма то ме, на у-
1)  Нав. Пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: „Ме то до ло шки за пи си“ књ. 1, 

Бе о град, 2009, стр. 10. 
2)  Др Ж. Мар ко вић, „Фи ло зоф ски осно ви на у ке“, „Са ну“, Бе о град, 1981, стр. 714.
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ку чи не ре зул та ти и за ко ни до ко јих се до ла зи пу тем ис тра жи ва ња. 
На у ка се мо же де фи ни са ти и као рад на сти ца њу но вих зна ња, док 
зна ње пред ста вља скуп по зна тих чи ње ни ца. Ва же ћи за кон о на уч-
но-ис тра жи вач ког де лат но сти де фи ни ше ову ак тив ност на сле де ћи 
на чин: На уч но-ис тра жи вач ка де лат ност је ства ра лач ки рад на осва-
ја њу но вих зна ња, с ци љем по ди за ња оп штег ци ви ли за циј ског ни-
воа дру штва и ко ри шће ње тих зна ња у свим обла сти ма дру штве ног 
раз во ја, укљу чу ју ћи раз вој тех но ло ги је и њи хо ву при ме ну. На уч-
но-ис тра жи вач ка де лат ност се оства ру је на по ве за но сти основ них, 
при ме ње них и раз вој них ис тра жи ва ња и оспо со бља ва њем ка дра за 
на уч но и стра жи вач ки рад. На уч но ства ра ње је сло бод но и под ле же 
на уч ној кри ти ци“.3)

Као што смо већ ис та кли, ме то до ло ги ја се де фи ни ше као кри-
тич ка ана ли за укуп не ис тра жи вач ке прак се – од те о риј ског до ис-
ку стве ног ни воа, док је ме тод на чин ис тра жи ва ња. На уч не ме то де 
у “ши рем сми слу слу же у на у ци за: а) об ја шња ва ње чи ње ни ца и 
за ко на; б) пред ви ђа ње бу ду ћих до га ђа ја; в) от кри ва ње но вих чи-
ње ни ца и за ко на; г) про ве ра ва ње хи по те за; д) до ка зи ва ње по ста-
вље них те за; ђ) из ла га ње на уч них са зна ња. Ме тод је на чин ис-
тра жи ва ња ко јим се оства ру ју епи сте мо ло шки прин ци пи на у ке са 
ци љем до би ја ња на уч но ва ља них ре зул та та. На уч ни ме тод је на чин 
ис тра жи ва ња пред ме та, по ја ва и про це са. На уч ни про цес об у хва-
та по ступ ке за: при ку пља ње по да та ка, си сте ма ти зо ва ње по да та ка, 
утвр ђи ва ње и ту ма че ње чи ње ни ца (за ко ни то сти и од но си), ана ли зу 
чи ње ни ца, из во ђе ње за кљу ча ка и про ве ру за кљу ча ка.4) Струк ту ра 
на уч не ме то де, у ве ћи ни слу ча је ва, има не ко ли ко фа за: уоча ва ње 
про бле ма, по ста вља ње хи по те зе, про ве ра ва ње хи по те зе – ве ри фи-
ка ци ја, и прак тич на при ме на ре ше ња.5)

На уч ни ме тод се сво ди на при ме ну „прин ци па, нор ми и пра ви-
ла ло ги ке, до тич не те о ри је и од го ва ра ју ћих тех нич ких сред ста ва, 
као и ра зних прак тич них по сту па ка у от кри ва њу и из ла га њу исти-
не о кон крет ном пред ме ту ис тра жи ва ња. На уч ни ме тод је, нај јед-
но став ни је ка за но, уоби ча је ни оп шти на зив за по ступ ке раз ли чи те 
при ро де ко ји ма се на у ка ко ри сти у ра све тља ва њу пред ме та ис тра-
3)  Проф. др Зо ран В. По по вић: „Ка ко на пи са ти и пу бли ко ва ти на уч но де ло“, Бе о град, 

1999, стр. 1.
4)  Проф. др Ра да Плав шић, „Бу квар за на уч ни ке по чет ни ке - Од хи по те зе до пу бли ко ва-

ња,“ Бе о град, 2008, стр. 27.
5)  Проф. др Ве ли мир Со ти ро вић, проф. др Жи во слав Ада мо вић, „Ме то до ло ги ја на уч но-

ис тра жи вач ког ра да“, Зре ња нин, 2002, стр. 27.
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жи ва ња и са оп шта ва њу оства ре них ре зул та та. С об зи ром на чи ње-
ни цу да до би је ни ре зул та ти ите ка ко за ви се од при ме ње ног ме то да, 
уса вр ша ва ње на уч ног ме то да увек је до но си ло уна пре ђе ње на у ке 
и обр ну то.6)

У по ле ми ку о при ро ди и струк ту ри на уч ног ме то да „Имре Ла-
ка тос се укљу чио кра јем ше зде се тих го ди на. За вр ло крат ко вре ме 
он је фор му ли сао кон цеп ци ју ко ја и да нас пред ста вља јед но од нај-
у ти цај ни јих и нај за ни мљи ви јих ме то до ло шких гле ди шта. Мо гло 
би се ре ћи да је Ла ко тос до свог ста но ви шта до шао кри ти ку ју ћи 
Pop pe ro va и Кuhnova схва та ња ко ја су у то вре ме би ла у сре ди шту 
ин те ре со ва ња фи ло зо фа на у ке. Но, ути цај ко ји су ова два ауто ра 
има ла на Ла ка то са раз ли ку је се ка ко по сво јој сна зи та ко и по свом 
ка рак те ру. Не ки од Pop pe ro vih ста во ва пред ста вља ју основ ну на 
ко јој је он гра дио соп стве ну ме то до ло ги ју, док је пре ма дру ги ма 
вр ло кри ти чан. С дру ге стра не, Кuhanova гле ди шта зна чи ла су за 
Ла ка то са ве ли ки иза зов ко ји га је на вео да бра ни јед ну ра ци о на ли-
стич ку ме то до ло шку кон цеп ци ју ко ја би, за раз ли ку од дру гих та-
квих кон цеп ци ја, ипак би ла у скла ду с ак ту ел ном исто ри јом на у ке: 
да кле, с исто ри јом на у ке ка ко се она ствар но од ви ја ла.7) 

Ла ка тос по ла зи од уве ре ња да је „на у ка ра ци о нал на, што за 
ње га пр вен стве но зна чи да се мо же по ву ћи от сеч на раз ли ка из ме-
ђу на у ке и оног што ни је на у ка, као и да по сто је од ре ђе на ме ри ла 
по мо ћу ко јих се мо же у крај њој ли ни ји – да кле, не од мах и ла ко 
– од ре ди ти ко ја је од две су пар нич ке те о ри је (или, ка ко би ре као 
Ла ка тос, про гра ма) бо ља у не ком објек тив ном сми слу. Сле де ће те-
зе ко је се ре ла тив но че сто сре ћу у Ла ка то се вим тек сто ви ма пред-
ста вља ју је згро ње го вог ра ци о на ли стич ког уве ре ња: 1) мо гу ће је 
раз гра ни чи ти на у ку од оног што ни је на у ка и ово раз гра ни че ње 
ни је су штин ски ва жно са мо за ме то до ло ги ју и на у ку. 2) Мо же се 
го во ри ти о ра сту на уч ног зна ња и мо гу ће је да ти ра ци о нал ни мо-
дел на уч не про ме не. На у ка на пре ду је по од ре ђе ним прин ци пи ма 
ко ји се мо гу фор му ли са ти, а на уч на про ме на се мо же ра ци о нал но 
об ја сни ти. Сва ка но ва те о ри ја (или про грам) бо ља је од ста ре и 
сто га те жи да по ти сне свог прет ход ни ка. 3) Глав на тач ка Ла ка то-
се вог ра ци о на ли зма са сто ји се у ње го вом од ре ђе њу уни вер зал ног 
кри те ри ја за по ре ђе ње су пар нич ких ис тра жи вач ких про гра ма. То 
су они прин ци пи ко ји на осно ву уну тра шњих фак то ра по ка зу ју ко-
6)  Исто, стр. 28.
7)  Све то зар Син ђе лић: „Ме то до ло ги ја ис тра жи вач ких про гра ма у: Фи ло зоф ске сту ди је“ 

XVI II, Збор ник ра до ва, Бе о град, 1986, стр. 83.
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ји је про грам бо љи. 4) Исто ри ја на у ке је ра ци о нал на, ма да је та 
ра ци о нал ност че сто успо ре на, за пре че на или чак из ви то пе ре на под 
ути ца јем спољ них фак то ра. Ње на ра ци о нал ност се же до тле да се 
она мо же ко ри сти ти као ме ри ло за вред но ва ње од ре ђе не те о ри је 
ра ци о нал но сти.

Ian Hac king је при ме тио да Ла ка тос твр ди да ње го во ра ци о-
на ли стич ко уве ре ње не по сред но сле ди из прет по став ке о ра сту 
на уч ног зна ња, али да ни је по ве за но с би ло ко јом од ре ђе ном те о-
ри јом исти не или ствар но сти. Раст на уч ног зна ња Ла ка тос, узи ма 
ка ко не што што је са мо по се би очи глед но или не спор но и пре ма 
Hac kan gu, он сма тра да нам већ са ма та чи ње ни ца на не ки на чин 
по ка зу је да је мо гу ће фор му ли са ти уни вер зал ни кри те ри јум де мар-
ка ци је.8) 

Исто та ко, „за ис тра жи вач ке про гра ме је бит но то што се они 
мо ра ју ту ма чи ти као лан ци или ни зо ви срод них те о ри ја ко је де ле 
је дин стве не по ла зне по став ке и је дин стве ну ин тер пре та тив ну те-
о ри ју, то јест је дин ствен на чин ин тер пре та ци је ис ку ства. Је дан од 
кључ них осо би на зре лог фал си фи ка ци о ни зма је да он за ме њу је по-
јам те о ри је као основ ни по јам ло ги ке от кри ћа пој мом ни за те о ри-
ја. Оно што се про це њу је као на уч но или псе у до-на уч но је сте низ 
те о ри ја, а не јед на да та те о ри ја. Али чла но ве та квог ни за обич но 
ве зу је кон ти ну и тет ко ји их спа ја у ис тра жи вач ке про гра ме.  Овај 
кон ти ну и тет ко ји под се ћа на Кuhnovu, нор мал ну на у ку игра бит ну 
уло гу у исто ри ји на у ке; глав ни про бле ми ло ги ке от кри ћа не мoгу 
се на за до во ља ва ју ћи на чин раз ма тра ти осим у ре фе рент ном окви-
ру ме то до ло ги је ис тра жи вач ких про гра ма.“9) 

На уч ни ис тра жи вач ки про гра ми су са ста вље ни од три „кључ-
на еле мен та: чвр стог је згра, не га тив не хе у ри сти ке и по зи тив не 
хе у ри сти ке. Не га тив на хе у ри сти ка спе ци фи ку је чвр сто је згро про-
гра ма ко је чи не они те о риј ски прин ци пи око ко јих је усред сре ђен 
цео ис тра жи вач ки про грам и ко ји пред ста вља ју ње го ва су штин ска 
обе леж ја. Не га тив на хе у ри сти ка за бра њу је при ме ну за кљу чи ва ња 
по mo dus tol len su на ово је згро и усме ра ва га на је дан дру ги сег-
мент ис тра жи вач ког про гра ма, онај ко ји се у Ла ка то се вој тер ми но-
ло ги ји на зи ва „за штит ним по ја сем“. Пр ви сег мент, то јест чвр сто 
је згро бра ни се по сва ку це ну ка ко би то чи ни ли нај кон зер ва тив-
ни ји кон вен ци о на ли сти. Ме то до ло шки гле да но, са др жај не га тив-

8)  Исто, стр. 85-88.
9)  Исто, стр. 96.
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не хе у ри сти ке чи ни низ кон вен ци ја ко је спе ци фи ку ју чвр сто је згро 
про гра ма и ор га ни зу ју ње го ву од бра ну“. 

Аутор С. Син ђић сма тра да „по зи тив на хе у ри сти ка де фи ни ше 
про бле ме ко ји ма “про грам тре ба да се ба ви, фор му ли ше тех ни ке 
за ре ша ва ње ових про бле ма и ујед но тво ри за штит ни по јас ко ји 
бра ни чвр сто је згро про гра ма од про тив при ме ра. У до ди ру са овим 
по ја сом они по при ма ју ка рак тер без о па сних ано ма ли ја, то јест 
опо вр га ва ју ћа оштри ца про тив при ме ра усме ра ва се на не ку од хи-
по те за за штит ног по ја са. Под ње ним при ти ском за штит ни по јас се 
та ко мо ди фи ку је да чвр сто је згро оста је не так ну то јер се он са сто ји 
од ни за по моћ них прет по став ки ко је је мо гу ће ме ња ти. У скло пу 
це ле ове стра те ги је ко ри сте се и сви кон вен ци о на ли стич ки по те зи, 
укљу чу ју ћи и про сто за не ма ри ва ње опо вр га ва ју ћих слу ча је ва чи-
ме се они, исто та ко, пре тва ра ју у ано ма ли је. На уч ник ре ги стру је 
ано ма ли је, али све док се ње гов про грам на ла зи у за ма ху он их 
за не ма ру је. Ње го вим из бо ром про бле ма пр вен стве но упра вља по-
зи тив на хе у ри сти ка ње го вог про гра ма, а не ано ма ли је“.

Овај аутор да је кра так пре глед „Ла ка то се вих ме ри ла за про-
це њи ва ња на уч них ис тра жи вач ких про гра ма. Ова ме ри ла мо гу се 
по де ли ти у по зи тив на и не га тив на ме ри ла про це њи ва ња про гра-
ма: 1) Ме ри ла по зи тив ног про це њи ва ња про гра ма: а) Хе у ри стич ка 
сна га: про грам има хе у ри стич ку сна гу уко ли ко му је хе у ри сти ка 
пре ци зна, бо га та и ауто ном на; б) Те о риј ски про грес: про грам је 
у те о риј ском по гле ду про гре си ван уко ли ко но ва те о ри ја уну тар 
про гра ма има ви ше про вер љи вих по сле ди ца од те о ри је ко ја јој је 
прет хо ди ла; в) Ем пи риј ски про грес: про грам је у ем пи риј ском по-
гле ду про гре си ван уко ли ко је би ло ко ја од про вер љи вих по сле ди ца 
но ве те о ри је и екс пе ри мен тал но по твр ђе на. 2) Ме ри ла не га тив ног 
про це њи ва ња про гра ма: а) Хе у ри стич ка де ге не ра ци ја: про грам је у 
хе у ри стич ком по гле ду де ге не ри сан уко ли ко му је по зи тив на хе у ри-
сти ка сла ба или ис цр пље на; б) Те о риј ска де ге не ра ци ја: про грам је 
у те о риј ском по гле ду де ге не ри сан уко ли ко се про ме не те о ри ја уну-
тар про гра ма вр ше на ad hoc на чин; в) Ем пи риј ска де ге на ра ци ја: 
про грам је у ем пи риј ском по гле ду де ге не ри сан уко ли ко у ре ла тив-
но ду гом вре мен ском раз до бљу ни су екс пе ри мен тал но по твр ђе на 
но ва пред ви ђа ња да та уну тар про гра ма“.10)

Исто та ко, ис тра жи вач ки рад се раз ви ја у скла ду са по тре ба ма 
дру штва и “по је ди них ње го вих де ло ва. Обез бе ђе њем ор га ни за циј-

10)  Исто, стр. 98-100.
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ских, ка дров ских и дру гих ре ше ња ства ра ју се по треб ни усло ви за 
ис тра жи ва ња у до ме ну по је ди них на у ка или гру па на у ка. Основ на 
ори јен та ци ја је у то ме да се осло нац вр ши на соп стве не сна ге и 
раз ви ја соп стве ни на уч ни по тен ци јал у гра ни ца ма еко ном ских и 
дру штве них мо гућ но сти од ре ђе ног дру штва.

Ор га ни зо ва ње струч не де лат но сти – ис тра жи ва ње ор га ни зу-
ју и спро во де струч ни ор га ни као но си о ци пла на и ин ве сти то ри. 
Ту спа да ју сле де ће де лат но сти: 1) Ор га ни зо ва ње из ра де про гра ма 
ис тра жи ва ња; 2) Уго ва ра ње ис тра жи ва ња; 3) Кон тро ла ре а ли за-
ци је по да та ка; 4) Ре ша ва ње ор га ни за ци о них про бле ма; 5) Раз вој 
си сте ма ин фор ми са ња; 6) Са рад ња са дру гим на уч ним обла сти ма; 
7) Во ђе ње ка дро ва и слич но. Струк ту ра ис тра жи вач ког по ступ ка 
об у хва та сле де ће це ли не: Под ис тра жи ва њем се под ра зу ме ва низ 
ум них и прак тич них ак тив но сти љу ди ко ји ма се про ве ра ва или 
про ду бљу је по сто је ће или сти че но во са зна ње. Де фи ни ше се као 
ди на мич ки про цес из ме ђу чо ве ка и при ро де, би ћа и све сти, опа-
жа ња и ми шље ња. Оту да не раз двој но је дин ство из ме ђу прак се као 
чул не де лат но сти и људ ског ми шље ња. По кри те ри ју му прак тич не 
при ме не ре зул та та раз ли ку је мо: 1) Фун да мен тал на-уна пре ђу ју на-
уч на са зна ња; 2) при ме ње на, во де оства ри ва њу прак тич них ци ље-
ва; 3) раз вој на, ис тра жи ва ња. По кри те ри ју му на уч не ди сци пли не 
ис тра жи ва ња раз ли ку је мо: 1) ин тер ди сци пли нар на и 2) ин тер на уч-
на ис тра жи ва ња. Од нос те о ри је и ис тра жи ва ња. Те о ри ја је основ 
за осми шље ну на уч ну ак тив ност уоп ште. Она је да та у оп штој те-
о ри ји на у ке и осно ва је за на уч ни рад. Ту је из вр ше на си сте ма ти-
за ци ја са зна ња и чи ње ни ца и из ње се мо гу са гле да ти про бле ми за 
ис тра жи ва ње. Све се по ста вља или оспо ра ва чи ње ни ца ма. На уч но 
са зна ње се за сни ва не чи ње ни ца ма, а до њих се до ла зи ис тра жи-
ва њем. За то се ка же да оне ре ал но по сто је у ствар но сти и то она ко 
ка ко је ми по зна је мо. За то се не ке мо гу утвр ди ти опа жа њем, а не ке 
по ступ ци ма. Чи ње ни ца је увек ин ди ви ду ал на, а те о ри ја оп шта и 
ап стракт но-кон крет на. 

На уч на чи ње ни ца има че ти ри ка рак те ри сти ке: 1) чи ње ни це су 
ја ко раз гра ни че ни еле мен ти у чул ном опа жа ју. То су ве о ма ста бил-
не чи ње ни це; 2) Чи ње ни це су и ста во ви ко ји ин тер пре ти ра ју оно 
што нам је да то у чул ном ис ку ству; 3) Чи ње ни це су и ста во ви са 
ни зом по ве за них свој ста ва; 4) Чи ње ни це су ства ри ко је по сто је у 
про сто ру и вре ме ну. За јед но са њи хо вим ме ђу соб ним ре ла ци ја ма 
на осно ву ко га је фор му ли сан је дан исти нит став.
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По сто је раз не вр сте чи ње ни ца: 1) пре ма са знај ном на стан ку 
– прак тич не (чул но-ис ку стве не) и те о риј ске (ло гич ки осно ва не); 
2) Пре ма пред ме ту – фи зич ке, фи зич ко-хе миј ске, хе миј ске, би о ло-
шке, пси хич ке, дру штве не, исто риј ске и дру ге; 3) Пре ма сте пе ну 
објек тив но сти – су бјек тив не и објек тив не.

Исто та ко, а) по да ци су кон крет не чи ње ни це (за бе ле же не) и у 
да љем ра ду упо тре бљи ве као са знај не чи ње ни це. Тре ба раз ли ко-
ва ти по ја ве и про це се од чи ње ни ца и по да та ка. Б) Ин ди ка то ри су 
са знај не чи ње ни це о по ја ви на осно ву ко јих се она мо же да ље ис-
тра жи ва ти (њи ма се по да так или по ја ва мо гу ме ри ти и при ка зи ва ти 
кван ти та тив но и ква ли та тив но). Чи ње ни ца ма се за по чи ње те о ри ја 
сва ке на у ке и у ли те ра ту ри на уч ног зна ња су ва жан еле мент, по ред 
на уч ног зна ња и на уч не те о ри је. В) Струк ту ра ис тра жи вач ког по-
ступ ка – про јек то ва ња, под ра зу ме ва скуп ак тив но сти ко је про из во-
ди ис тра жи вач (или тим) то ком ис тра жи ва ња про бле ма. 

Про је кат је до ку мент о про јек то ва њу то је план ис тра жи ва ња 
у ко ме се ви ди шта, за што и ка ко тре ба ис тра жи ва ти. Има ју два 
основ на де ла: а) на уч на за ми сао и пла но ви ис тра жи ва ња. На уч на 
ис тра жи ва ња чи ни део у ис тра жи ва њу и на чин на ко ји се мо же из-
вр ши ти ис тра жи ва ње и при ку пи ти ин ди ка то ри. Он об у хва та сле-
де ће ме то де: а) оп ште на уч не ме то де; б) по себ не на уч не ме то де; 
в) оп ште ем пи риј ске ме то де; г) пла но ве; д) на уч ну и дру штве ну 
оправ да ност ис тра жи ва ња.

Осим про бле ма утвр ђи ва ња ли ца у ис тра жи ва њу „ис тра жи вач 
се мо ра су о чи ти од мах с још јед ним про бле мом: шта ис тра жи ва ти? 
То се пи та ње обич но и не спо ми ње у при руч ни ци ма тра ди ци о нал-
не ме то до ло ги је:11)

Ко ји је по чет ни ис тра жи вач ки по сту пак што га ре до ви то сле ди 
про фе си о нал ни ис тра жи вач? Пр ви је ко рак да ис тра жи вач иза бе-
ре – на осно ву вла сти тих ин те ре са или зна ти же ље-од ре ђе ну те му 
ис тра жи ва ња; за тим пре ла зи на про у ча ва ње од го ва ра ју ће ли те ра-
ту ре, од но сно сту ди ја и ис тра жи ва ња што су их дру ги већ оба ви ли 
на исту те му; на кон то га по ста вља хи по те зе и за по чи ње про цес 
при ку пља ња по да та ка што ће му омо гу ћи ти да по твр ди или од ба-
ци те хи по те зе. Ако се, да кле, огра ни чи мо на по чет не мо мен те тог 

11)  Gion An to nio Gil li, „Ка ко се ис тра жу је: во дич у дру штве ним ис тра жи ва њи ма“, За греб, 
1979, str. 41.
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по ступ ка, они су: а) из бор те ме; б) ис пи ти ва ње од го ва ра ју ће ли те-
ра ту ре; в) по ста вља ње хи по те зе итд.12)

МОДЕЛИСТРАЖИВАЊА

Ис тра жи ва ње као функ ци о нал ни мо дел мо же има ти ви ше 
фа за. Је дан од мо де ла ко ји се нај че шће сре ће у прак си дат је на 
сли ци.

МО ДЕЛ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

↓
1. Ин ден ти фи ка ци ја по ја ве или про бле ма ис тра жи ва ња: циљ про јек та

↓
2. Про јек то ва ње ис тра жи ва ња и при пре ма упра вља ња про јек том

↓
3. Фор ми ра ње ис тра жи вач ког ти ма

↓
4. Тер мин ско пла ни ра ње и ре сур си

↓
5. Про це на и бу џе ти ра ње тро шко ва

↓
6. Да то те ка

↓
7. Об ра да по да та ка

↓
8. Кон тро ла про јек та

↓
9. Окон ча ње про јек та

↓
10. Кри те ри ју ми успе ха про јек та

↓
11. Из но ше ње ре зул та та про јек та

↓
12. Пре да ја про јек та и уво ђе ње у прак су

Ис тра жи ва ње као усме ре ни про цес људ ског ду ха на от кри ва-
њу но вих са зна ња, чи ње ни ца и од но са ме ђу по ја ва ма, ка рак те ри шу 
свој ства.

12)  Исто,
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1)Наручивањеистраживања

У ве ћи ни слу ча је ва ис тра жи ва ње за по чи ње ње го вим на-
ру чи ва њем, а на ру чи ва ње по ла зи од прет по став ки да су при сут ни 
од ре ђе ни про бле ми, сред ства и же ље да се про бле ми ре ше. За да-
так се пре но си на ис тра жи вач ку ин сти ту ци ју или на ис тра жи ва ча у 
прав цу ре а ли за ци је ис тра жи ва ња. На ру чи лац тре ба да де фи ни ше 
шта хо ће и шта мо же, по не ка да мо же да пред ло жи и пред ви ди пут, 
на чин и рад ње ко ји ма ће се до ћи до ре ша ва ња про бле ма ис тра жи-
ва ња (да пред ло жи про јек то ва ње ис тра жи ва ња).

2)Интелектуалномајсторство

Ба вље ње на уч но-ис тра жи вач ким ра дом пред ста вља „ин те лек-
ту ал но мај стор ство“, при че му, пре ма Рајт Мил су, сви ис тра жи ва чи 
(и на уч ни ци) не тре ба свој рад да одва ја ју од сво га жи во та. То зна-
чи, да тре ба ко ри сти ти свој соп стве ни рад да би се кроз ње га обо-
га тио соп стве ни жи вот, а жи вот тре ба ко ри сти ти да би се обо га тио 
соп стве ни рад. Ис тра жи вач тре ба да има и кре а тив ност, од но сно 
спо соб ност ин трап си хич ких про це са, као стил жи во та. Тре ба да 
по се ду је ори ги нал ност и адап тив ност про бле ми ма (про дук ти ми-
шље ња тре ба да бу ду но ви и вред ни за ми сли о це и за дру штво). 
При ли ком раз во ја кре а тив ног про це са тре ба пр во по ћи од кре а тив-
ног чи на, од но сно од уви ђа ња про бле ма. На кон то га, тре ба до зво-
ли ти да при ку пље не ин фор ма ци је „са зру“. За тим, сле ди осве тље-
ње про бле ма (не ка да до срећ не иде је), а на кра ју до ве ри фи ка ци је 
(про ве ре) кре а тив ног ра да. Не ки свет ски со ци о ло зи има ју оби чај 
да ка жу: „Успе шан је чо век ко ји ви ди ча шу во де до по ла пу ну“, а 
не у спе шан чо век је онај „ко ји је ви ди до по ла пра зну“.13)

2.ТИПОВИНАУЧНОГ
ИЕМПИРИЈСКОГИСТРАЖИВАЊА

По сто је раз ли чи те так со но ми је на у ка и оне се „ме ња ју то ком 
вре ме на. Че сто ће се про чи та ти да су дру штве не на у ке: со ци о ло-
ги ја, еко но ми ја, по ли ти ко ло ги ја и со ци јал на пси хо ло ги ја. По ред 
њих у дру штве не на у ке се свр ста ва и ет но ло ги ја (од но сно кул тур-
на и со ци јал на ан тро по ло ги ја) и по себ не обла сти не ких дру гих 
на у ка, као што су со ци јал на и еко ном ска ста ти сти ка и со ци јал на 
и еко ном ска ге о гра фи ја. Дру штве ним на у ка ма се мо гу на зва ти и 
13)  Исто,
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ко му ни ко ло ги ја и мар ке тинг, од но сно ис тра жи ва ње тр жи шта и по-
тро ша ча. Не сум њи во су вр ло бли ске дру штве ним на у ка ма пси хо-
ло ги ја и пе да го ги ја. У пси хо ло ги ји по сто ји де ба та око то га да ли је 
она дру штве на или при род на на у ка, јер са др жи еле мен те и јед них 
и дру гих. При ли ком од ре ђи ва ња да ли су пси хо ло ги ја и пе да го ги ја 
– као „ин ди ви ду ал не“ на у ке – дру штве не, узи ма се као кри те ри јум 
у ко јој ме ри оне из у ча ва ју по је дин ца као дру штве ну је дин ку и у 
ко јој ме ри из у ча ва ју ње го ве дру штве не ин тер ак ци је.

Основ ни кри те ри јум за раз вр ста ва ње ис тра жи ва ња на фун да-
мен тал на и опе ра тив на је „мо гућ ност уоп шта ва ња за кљу ча ка до 
ко јих се у њи ма до шло, при че му се њи хо ви пред ме ти про у ча ва ња 
не мо ра ју зна чај но раз ли ко ва ти по оби му. Та ко фун да мен тал ним 
ис тра жи ва њем мо же би ти об у хва ће но ма ње ва ри ја бли из ма њег 
бро ја ан тро по ло шких про сто ра не го у не ком опе ра тив ном ис тра-
жи ва њу, а да су сте пен оп што сти и мо гућ ност при ме не до би је них 
ре зул та та из у зет но ви со ки.

Фун да мен тал на ис тра жи ва ња обез бе ђу ју за кључ ке нај оп шти-
јег ка рак те ра ко ји ва же за ве ли ки број кла са и по је ди нач них слу-
ча је ва. То су ис тра жи вач ки про јек ти ре а ли зо ва ни на ма сов ним 
узро ци ма ис пи та ни ка ко ји обич но зах те ва ју из ме ђу 10 и 20% по-
пу ла ци је из ко је по ти чу. У њи ма се при ме њу ју стан дар ди зо ва ни 
ис тра жи вач ки ин стру мен ти. Ва жно је на гла си ти да из фун да мен-
тал них ис тра жи ва ња нај че шће про ис ти чу основ ни за ко ни, а не ка-
да и те о ри је на уч не ди сци пли не. Због то га се зна ња до ко јих до ла зе 
фун да мен тал не сту ди је упо тре бља ва ју при ли ком де фи ни са ња те-
о риј ских мо де ла на ко ји ма по чи ва ју, по сте пе ну оп што сти, ма ња 
опе ра тив на ис тра жи ва ња.

Ре зул та ти до би је ни у на ве де ним фун да мен тал ним ис тра жи ва-
њи ма оби ла то су ко ри шће ни у ка сни јим ис тра жи ва њи ма са ма њим 
узор ци ма и са ма њим бро јем ва ри ја бли. На осно ву од но са на ве-
де них фун да мен тал них и тих но вих ис тра жи ва ња ла ко се до ла зи 
до за кључ ка да су опе ра тив на ис тра жи ва ња она ко ја се ба зи ра ју 
на ре зул та ти ма прет ход но ре а ли зо ва них фун да мен тал них сту ди ја. 
Она, да кле, при ме њу ју и про ве ра ва ју за кључ ке фун да мен тал них 
ис тра жи ва ња на ма њим и спе ци фич ним узро ци ма“.14) 

14)  Ду шан Пе рић: „Ме то до ло ги ја на уч них ис тра жи ва ња из спор та, ту ри зма и ме наџ мен-
та“, Но ви Сад, 2007, стр. 47.
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Ем пи риј ска ис тра жи ва ња у сва кој на у ци слу же при ку пља њу 
по да та ка за раз ли чи те на ме не, а пр вен стве но у ци љу по твр ђи ва ња 
и ства ра ња на уч них те о ри ја. На дру ги на чин ре че но, ка да се би ло 
ко ја на у ка, па и дру штве на на у ка, за сни ва на по да ци ма, она је ем-
пи риј ска на у ка...

Кри те ри јум
Ме то до ло шка при ро да Вре мен ска усме ре ност Сте пен оп што сти

Си стем ска не ек спе ри мен-
тал на ис тра жи ва ња

Лон ги ту ди нал на ис тра жи-
ва ња

Фун да мен тал на ис тра-
жи ва ња

Екс пе ри мен тал на ис тра-
жи ва ња

Тран сфер зал на ис тра жи-
ва ња Опе ра тив на ис тра жи ва ња

Могућекласификацијеистраживања

Пре ма то ме, у за ви сно сти од при ро де про бле ма ко ји се ис тра-
жу ју, као и раз дво је но сти на уч не тех но ло ги је, мо гу би ти ор га ни-
зо ва на ра зно вр сна спе ци фич на ис тра жи ва ња, са вр ло раз ли чи тим 
име ни ма: екс пе ри мен тал на, лон ги ту ди нал на, тран свер зал на, фун-
да мен тал на итд. Да се њи хо ва ана ли за не би све ла на пу ко на бра ја-
ње свих до са да при ме ње них ти по ва на уч них ис тра жи ва ња, на пра-
вљен је по ку шај да се она си сте ма ти зу ју.15)

Тран свер зал на ис тра жи ва ња (или сту ди је пре се ка) нај че шће 
се ор га ни зу ју ра ди де скрип ци је из ве сне по ја ве, за тим ра ди ана ли-
зе ре ла ци ја из ме ђу две и ви ше ко ре спо дент них по ја ва и, на кра ју, 
ра ди утвр ђи ва ња ла тент не струк ту ре не ког ан тро по ло шког про сто-
ра. Због то га је мо гу ће из дво ји ти нај ма ње три вр сте тран свер зал-
них сту ди ја.: сту ди је дек срип ци је (опи са), ка у зал на ис тра жи ва ња 
(узроч но-по сле дич не сту ди је), и струк ту ал на ис тра жи ва ња (струк-
тур не сту ди је).

Сту ди је де скрип ци је се ба ве опи сом и об ја шње њем не ке по ја-
ве. Има ју два основ на мо да ли те та: (1) ква ли та тив ни и (2) кван ти-
та тив ни у за ви сно сти од то га ко јим сред стви ма се слу же при ли ком 
ана ли зе по ја ва. Ква ли та тив ни опис се од но си на атри бу тив не ва-
ри ја бле ко је се не мо гу ис ка за ти ну ме рич ки, а при ме њу је се са мо 
ра ди фе но ме но ло шке ана ли зе. Кван ти та тив ни опис при ме њу је се 
на ва ри ја бле кван ти та тив ног ка рак те ра, тј. на све по ја ве ко је се мо-
гу ис ка за ти ну ме рич ки.

Ка у зал не сту ди је тран свер зал ног ка рак те ра при ме њу ју се ра ди 
от кри ва ња и кван ти фи ко ва ња ре ла ци ја из ме ђу по сма тра них по ја-

15)  Проф. др Ми ло рад К. Ба ња нин: „Ме то до ло ги ја ин же ње рин га: Ин же њер ска ана ли за и 
мре жа зна ња“, Бе о град, 2006, стр. 33.
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ва. Њи ме се от кри ва ју из ве сне за ко ни то сти ко је вла да ју у при ро ди 
и дру штву, а са др жа не су у узроч но-по сле дич ним ве за ма ко је вла-
да ју из ме ђу по ја ва.

Струк тур не сту ди је под ра зу ме ва ју от кри ва ње ла тент не струк-
ту ре не ког ан тро по ло шког про сто ра (мо то рич ког, пси хо ло шког, со-
ци о ло шког...). Ова ква ис тра жи ва ња ор га ни зу ју се ра ди за до во ље ња 
прин ци па на уч не пар си мо ни је, бу ду ћи да чо ве ка ни је јед но став но 
оп сер ви ра ти ма лим бро јем по је ди нач них обе леж ја. Уко ли ко би се, 
ме ђу тим, у сва ком ис тра жи ва њу опе ри са ло са ве ли ким бро јем ин-
фор ма ци ја, до би ја ли би се гло ма зни, сло же ни и те шко ин тер пре та-
бил ни по да ци. Оту да на у ка на сто ји да оства ри што ве ћу пар си мо-
ни ју, тј. јед но став ност у де фи ни са њу ан тро по ло шких фе но ме на...

Лон ги ту ди нал на ис тра жи ва ња се ре а ли зу ју у кра ћем или ду-
жем вре мен ском ин тер ва лу и рас по ре ђе на су у нај ма ње две ка рак-
те ри стич не вре мен ске тач ке. Нај јед но став ни ји при мер лон ги ту-
ди нал не сту ди је је ра ни је опи са ни екс пе ри мент са јед ном гру пом 
ко ји за по чи ње про це ном ини ци јал ног, а за вр ша ва се про це ном фи-
нал ног ста ту са. У вре мен ском пе ри о ду из ме ђу ини ци јал ног и фи-
нал ног ме ре ња де лу је екс пе ри мен тал ни фак тор чи ји ефек ти пред-
ста вља ју су шти ну лон ги ту ди нал не сту ди је. Из ме ђу ини ци јал не и 
фи нал не про це не че сто се ор га ни зу ју и кон трол на (тран зи тив на) 
ме ре ња ко ји ма се по ве ћа ва број ка рак те ри стич ких вре мен ских та-
ча ка лон ги ту ди нал не сту ди је.16)

Ем пи риј ска ис тра жи ва ња (gr. em pe i ria – ис ку ство) је вр ста 
на уч ног ис тра жи ва ња ко је под ра зу ме ва по сма тра ње ис ку стве-
них, објек тив но по сто је ћих чи ње ни ца. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње 
се за сни ва на при ку пља њу ис ку стве них по да та ка кон крет ним ис-
тра жи вач ким тех ни ка ма као што су по сма тра ње (у ужем сми слу), 
ис пи ти ва ње, ме ре ње, ста ти сти ка, екс пе ри мент, ана ли за са др жа ја 
итд. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње ко је не по ла зи од чвр стог те о риј ско-
хи по те тич ког окви ра оста је на ни воу ба нал ног опи са по сто је ћих 
чи ње ни ца, што је глав на ка рак те ри сти ка тзв. де скрип тив не со ци-
о ло ги је.17)

Со ци јал ни и ор га ни за циј ски про бле ми усме ру ју знан стве-
но ис тра жи ва ње сма тра А. Хал ми, у “три раз ли чи та сме ра. Она 
се уоп ште но на зи ва ју: те мељ на, при ме ње на и ева лу а тив на, а мо гу 

16)  Ду шан Пе рић: „Ме то до ло ги ја на уч них ис тра жи ва ња на при ме ру спор та ту ри зма и ме-
наџ мен та», Но ви Сад, 2006. стр. 44-45.

17)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007, стр. 208.
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се сре сти и под дру гим на зи ви ма. Та ко се те мељ на ис тра жи ва ња 
че сто на зи ва ју фун да мен тал на или те о риј ска ис тра жи ва ња; при-
ме ње но ис тра жи ва ње ак циј ско или апли ка тив но, а ева лу а тив но ис-
тра жи ва ње мо же се у ли те ра ту ри про на ћи под на зи вом про це њи-
вач ког ис тра жи ва ња или про це не. Сле де ћа та бе ла, пре ма њи хо вим 
ка рак те ри сти ка ма, ди фе рен ци ра та три раз ли чи та ти па ис тра жи-
ва ња.

Основнитиповиистраживања
ДЕ ФИ НИ ЦИЈ-
СКЕ КА РАК ТЕ-
РИ СТИ КЕ

ТЕ МЕЉ НА/
ТЕОРИЈСКА

ПРИ МЕ ЊЕ НА/
АКЦИЈСКА

ЕВА ЛУ А ТИВ НА/
ПРОЦЕЊИВАЧКА

При ро да про-
бле ма

Тра жи но ве спо-
зна је о со ци јал ним 
фе но ме ни ма

Ис тра жи ва ње мо-
гућ но сти ре ша ва ња 
про бле ма

Про це њу је ре зул та-
те трет ма на ко ји се 
при ме њу је

Циљ на уч ног ис-
тра жи ва ња

Про дук ци ја но вих 
спо зна ја

Прак тич не спо зна је 
ко је ути чу на ре ша-
ва ње про бле ма

Тач на про це на ре-
зул та та ин тер вент-
ног про гра ма

Во де ћа те о ри ја
Ода бир те о ри ја 
ко је во де те сти ра њу 
хи по те за

Ода бир те о ри ја ко је 
ис тра жу ју ди на-
ми ку со ци јал них 
про бле ма

Ода бир те о ри ја ко је 
во де бо љој про це ни 
со ци јал них про-
гра ма

При клад не тех-
ни ке

Форт ну ли ра ње 
те о ри је, те сти ра ње 
хи по те за, узо рак, 
ме то де при ку пља-
ња по да та ка

Ак циј ска те о ри-
ја, пар ти ци па ци-
ја ис тра жи ва ча, 
ко о пе ра тив ност 
ис тра жи ва ча, си ту а-
циј ски чи ни те љи

При ме на кон вен ци-
о нал них тех ни ка за 
про це ну ин тер вен-
ци је

Као што ви ди мо, де фи ни тор не ка рак те ри сти ке је су: при ро да 
про бле ма, циљ ис тра жи ва ња, во де ћа те о ри ја, при клад не тех ни ке. 
Те мељ на ис тра жи ва ња те же но вим спо зна ја ма ко је су по треб не за 
бо ље раз у ме ва ње со ци јал них фе но ме на; при ме ње на ис тра жи ва ња 
да ју ко ри сне спо зна је ко је се мо гу при ме ни ти у про це су ре ша ва ња 
про бле ма. Ева лу а тив на ис тра жи ва ња омо гу ћу ју про це ну ин тер-
вент ног про гра ма или про гра ма ак ци ја. Раз ли чи ти ци ље ви ис тра-
жи ва ња од ре ђу ју ода бир ти па ис тра жи ва ња.

Ис тра жи ва чи те мељ ног усме ре ња де фи ни шу ци ље ве свог ис-
тра жи ва ња да би уна пре ди ли на уч ну спо зна ју. Праг ма тич но-прак-
тич на ди мен зи ја ис тра жи ва ња је ире ле вант на. Њи ма је при мар ни 
пред мет на у ке опи си ва ње со ци јал не зби ље, а не ње зи но ме ња ње. У 
ре ал ном све ту по сто ји ве лик број ва ри ја бли ко је су у ин тер ко ре ла-
ци ји. Те је ка у зал не ве зе че сто те шко от кри ти, а још те же раз мр си-
ти. Ис тра жи ва чи увек тра га ју за ка у зал ним ве за ма као што су, нпр., 
ове ге не рич ке про по зи ци је: ако Х ра сте или па да под усло ви ма А, 
B или C та да тре ба оче ки ва ти да ће под истим усло ви ма ра сти или 
па да ти Y. Та по ве за ност се обич но из ра жа ва по мо ћу за ко на ве ро-
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ват но ће. Ка да се те о ри ја и по да ци по кла па ју со ци јал на сту ди ја по-
ста је со ци јал на на у ка.

Основ на је ин тен ци ја апли ка тив ног ис тра жи ва ча про дук-
ци ја спо зна ја (зна ња и ве шти на) ко је ће при ме ни ти у про це су ре-
ша ва ња про бле ма (про блем-сол винг про цес). Та спо зна ја мо ра би-
ти по у зда на, ва ља на и де скрип тив на с об зи ром на ци ља ни про блем, 
а исто доб но и ин фор ма тив на ка ко би се мо гле уне ти пла ни ра не 
про ме не или мо ди фи ка ци је по на ша ња. Ру бин (1983.) је раз вио по-
себ ну ти по ло ги за ци ју апли ка тив них со ци јал них ис тра жи ва ча, ко ју 
по ка зу је мо у та бе ли.

Типологијаапликативнихсоцијалнихистраживача

Фо кус на по ли тич ке им пли-
ка ци је

Фо кус на при ку пља ње и ин-
тер пре та ци ју по да та ка

Од нос пре ма со ци јал ним 
про це си ма По ли тич ки ана ли ти ча ри Ева лу а циј ски ис тра жи ва чи

Од нос пре ма ре зул та ти ма Со ци јал ни мо ни то ри Ана ли ти ча ри по да та ка

Ева лу а циј ски ис тра жи ва чи по зи ва ју се кад по ли ти ча ри же ле 
про це ни ти не ки про грам со ци јал них ак ци ја. Кад за поч не ева лу а-
циј ски про цес, све ак тив но сти већ мо ра ју би ти у то ку. Ева лу а тор 
мо ра би ти при су тан у сва кој фа зи. Кључ но при зна ње у ева лу а тив-
ном ис тра жи ва њу јест: Шта се под ра зу ме ва под успе шним ре зул-
та том? Сви про гра ми има ју не ки учи нак, али пи та ње је ка ко се ти 
учин ци ме ре или вред ну ју.18)

Ме то до ло ги ја је уче ње о ме то да ма, то јест по ступ ци ма. Ме то-
до ло ги ја ис тра жи ва ња је уче ње о по ступ ци ма спро во ђе ња ис тра-
жи ва ња.19)  Ем пи риј ско ис тра жи ва ње је нај че шће сло жен про цес, 
па је ну жно „струч но оспо со бља ва ње да би ис тра жи вач био у ста-
њу да из бег не ве ли ки број мо гу ћих озбиљ них гре ша ка ко је се мо гу 
по чи ни ти то ком из во ђе ња ис тра жи ва ња. Ме то до ло зи се ба ве из на-
ла же њем и уса вр ша ва њем ме то да, то јест по ступ ка, по мо ћу ко јих 
се укла ња или бар сма њу је мо гућ ност гре ша ка и по ве ћа ва по у зда-
ност ре зул та та и за кљу ча ка ис тра жи ва ња. За раз ли ку од здра во-
ра зум ских на уч но за сно ва на зна ња сти чу се пу тем ме то до ло шки 
ко рект но из ве де них ем пи риј ских на уч них ис тра жи ва ња.20)

18)  Алек сан дар Хал ми, Кван ти та тив на ана ли зе у дру штве ној зна но сти: Кван ти та тив ни 
при ступ у со ци јал ном ра ду, За греб, 1999, стр. 46-47.

19)  Др Дра ган Су бо тић, „Тех ни ке на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња“ у: По слов на еко-
но ми ја бр. 2/2009. стр. 478-482.

20)  Ста ни слав Фај гељ, Бо ра Ку зма но вић, Бо ри слав Ђу ка но вић, При руч ник за со ци јал на 
ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005, стр. 12.
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У пр ву гру пу спа да ју осо би не на уч них ис тра жи ва ња ко је се 
од но се на на чи не утвр ђи ва ња чи ње ни ца. У те осо би не се убра ја ју 
ем пи рич ност, те мељ ност, објек тив ност, си сте ма тич ност и кон тро-
ли са ност.

Раз ли чи те на уч не обла сти раз ли ку ју се по ква ли те ту ис тра жи-
ва ња. Ис тра жи ва ња се нај ви шим сте пе ном по у зда но сти ка рак те-
ри стич на су за не ке обла сти при род них на у ка, као што су фи зи ка, 
хе ми ја, итд. То је је дан од раз ло га што те обла сти има ју нај ве ћи 
углед у све ту на у ке.

Сва ко ис тра жи ва ње мо же се хро но ло шки по де ли ти на не ко ли-
ко пе ри о да, тј. де ло ва ко ји се ни жу у вре ме ну. Основ на по де ла је 
по де ла на три пе ри о да: пе ри о да по сле при ку пља ња по да та ка. Иако 
је при ку пља ње по да та ка цен трал но, ак тив но сти ко је ис тра жи вач 
оба вља пре и по сле овог пе ри о да по пра ви лу су знат но ду же и сло-
же ни је од ак тив но сти за вре ме са мог при ку пља ња по да та ка. Пе-
ри од пре при ку пља ња по да та ка по де ли ће мо на фа зу при пре ме ис-
тра жи ва ња и фа зу са ста вља ња на цр та ис тра жи ва ња. Пе ри од по сле 
при ку пља ња по да та ка по де ли ће мо на фа зу об ра де по да та ка и фа зу 
са ста вља ња из ве шта ја о ис тра жи ва њу.21)

Ко ре ла ци о но и струк ту рал но ис тра жи ва ње је сва ка ко јед но од 
“нај че шће при ме њи ва них у на у ка ма о по на ша њу. Мно ги ауто ри 
ова ис тра жи ва ња ви де као са свим за себ ну епи сте мо ло шку кла су, 
ко ја ком би ну је екс пе ри мен тал ни при ступ и при ступ ана ли зе ин ди-
ви ду ал них раз ли ка (нпр. Cat tell, 1966).

Због то га ће мо ко ре ла ци о на ис тра жи ва ња раз вр ста ти у две 
под вр сте. а) Сту ди је ко је се за сни ва ју на не ком ин ди ка то ру по ве за-
но сти – ко е фи ци јен ту ко ре ла ци је – и има ју за циљ да утвр де по ве-
за ност две или ви ше ва ри ја бле, или још је дан ко рак да ље, да утвр-
де да ли се из јед не од тих ва ри ја бли мо гу пред ви де ти дру ге – циљ 
пред ви ђа ња или пре дик ци је. б) Сту ди је ко је при ме њу ју мул ти ва ри-
јат не тех ни ке да от кри ју ла тент не струк ту ре иза ма ни фест них ва-
ри ја бли, па за пра во слу же за ис тра жи ва ње скри ве них и ду бин ских 
из во ра по на ша ња, због че га их на зи ва мо струк ту рал ним“.22)

Раз ли ко ва ње екс пе ри мен тал них и ко ре ла ци о них ис тра жи ва ња 
је још те же ако се у об зир узму струк ту рал на ис тра жи ва ња. Глав но 
пи та ње по ко ме се раз ли ку ју екс пе ри мен тал на и не ек спе ри мен тал-
на ис тра жи ва ња је пи та ње утвр ђи ва ња узроч но сти. По кла сич ном 
схва та њу са мо пр ва мо гу да утвр де узроч ност. Ме ђу тим, струк ту-
21)  Исто, стр. 12-16.
22)  Ста ни слав Фај гељ, „Ме то де ис тра жи ва ња по на ша ња“, Бе о град, 2004, стр. 230-231.
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рал на ис тра жи ва ња су на ме ње на об ја шња ва њу ма ни фест ног по-
на ша ња, тра же ћи ла тент не узро ке тог по на ша ња. То зна чи да су у 
ло гич ком сми слу и она ка у зал на ис тра жи ва ња. Но, и ов де се мо же 
по ву ћи ли ни ја раз ли ка на осно ву по сто ја ња ма ни пу ла ци је не за ви-
сним ва ри ја бла ма – струк ту рал на ис тра жи ва ња је не ма ју.

Ко ре ла ци о не сту ди је по кри ва ју из ра зи то ши ро ку и ра зно ли ку 
област ис тра жи ва ња. Оне се ти пич но спро во де за утвр ђи ва ње мо-
гућ но сти пред ви ђа ња по на ша ња или утвр ђи ва ња ла тент них из во ра 
по на ша ња. То је са мо ма ло дру га чи је фор му ли сан циљ – екс пе ри-
мен тал них сту ди ја: „да се от кри ју узро ци по на ша ња“. Ра ди се са мо 
о сте пе ни ма, гра да ци ја ма и раз ли чи тим ком би на ци ја ма гра див них 
еле ме на та ис тра жи ва ња ко ји су ра ни је спо ме ну ти: објек ти, ва ри ја-
бле и вре ме.23)

Ком па ра тив на ана ли за, као по себ на вр ста ис тра жи ва ња, по се-
ду је је дан де скрип тив ни, од но сно екс пло ра тив ни део. У том де-
лу се при ку пља ју и пре зен ти ра ју по да ци о об у хва ће ним објек ти ма 
ана ли зе. Та кви по да ци су нео п ход ни и ко ри сни, али они ни су „сво-
ји на“ не ког по себ ног на цр та ис тра жи ва ња, не го се при ку пља ју у 
сва ком ти пу ис тра жи ва ња, у сва кој на у ци.24)

Па нел ис тра жи ва ње је по сту пак ко јим се про ме не у про у ча ва-
ној по ја ви пра те по на вља њем ис тра жи ва ња на узро ку истих ли ца, 
истим по ступ ци ма, у од ре ђе ном дру штве ном окви ру. Овај при ступ 
че сто се при ме њу је у екс пе ри мен тал ним ис тра жи ва њи ма, а, ина че, 
де фи ни ше се као екс пе ри мент у при род ним усло ви ма. По на вља-
њем ис тра жи ва ња у бар два или ви ше на вра та, на узор ку истих ли-
ца, мо гу ће је до ћи до са зна ња не са мо о на стан ку и раз ло зи ма већ и 
о ин тен зи те ту у ме ђу вре ме ну но во на ста лих про ме на. У ли те ра ту ри 
по сто ји јед на ва ри јан та па нел ис тра жи ва ња, у ко јој се пред ла же да 
се фор ми ра узо рак па нел-ис пи та ни ка ко ји има ју уло гу из ве шта ча 
а не са мо по сма тра ча. Они, у од ре ђе ним вре мен ским ин тер ва ли ма, 
пре но се ми шље ња љу ди с ко ји ма се дру же. Ов де се прет по ста вља 
да су из ве шта чи тач ни у при ка зи ва њу схва та ња сре ди не у ко јој жи-
ве и да то чи не ре ла тив но не при стра сно. При ку пље ни ква ли та тив-
ни ма те ри јал, пу тем отво ре них пи та ња (раз го во ра), да је мно го пот-
пу ни ју сли ку о ми шље њи ма и ста во ви ма про у ча ва не сре ди не не го 
што је то мо гу ће уоби ча је ним ан кет ним по ступ ком. На рав но, увек 
се по ста вља и етич ко пи та ње о при хва тљи во сти та квог по ступ-
ка. Дру га ва ри јан та би би ла да се стан дард на ан кет на ис тра жи ва-

23)  Исто, стр. 231-232.
24)  Ста ни слав Фа гељ, Ме то де ис тра жи ва ња по на ша ња, Бе о град, 2004, стр. 238.
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ња по мо ћу упит ни ка до пу не па нел ис тра жи ва њи ма ма њег узор ка 
истих ис пи та ни ка, уз при ме ну про ду бље ног ин тер вјуа.25)

Пи лот ис тра жи ва ње је из раз ко ји се при ме њу је у два зна че ња. 
(1) Нај пре се њи ме озна ча ва ју тзв. сту ди је из во дљи во сти (енг.fe a-
si i lity stu di es), што су по оби му скра ће не вер зи је ис тра жи ва ња ко ја 
се спро во де ра ди при пре ме глав ног ис тра жи ва ња. Пи лот ис тра жи-
ва њи ма се, та ко ђе, (2) сма тра ју и по себ но ис тра жи вач ке сту ди је 
ор га ни зо ва не ра ди про ве ра ва ња и прет ход ног те сти ра ња од ре ђе-
них ис тра жи вач ких ин стру ме на та. Прет ход но спро ве де но пи лот 
ис тра жи ва ње не мо же га ран то ва ти успех глав ног ис тра жи ва ња, 
али сва ка ко мо же зна чај но по ве ћа ти ве ро ват но ћу ње го вог успе ха. 
Нај че шћи раз ло зи за по кре та ње пи лот ис тра жи ва ња су раз ви ја ње 
и те сти ра ње ис тра жи вач ких ин стру ме на та, про це на из во дљи во сти 
глав ног ис тра жи ва ња, про це на спрем но сти за уче шће ис пи та не по-
пу ла ци је, ства ра ње ис тра жи вач ког про то ко ла, од ре ђи ва ње окви ра 
за узо рак, иден ти фи ко ва ње мо гу ћих ло ги стич ких про бле ма у при-
ме ни по је ди них тех ни ка, при ку пља ње пре ли ми нар них по да та ка, 
про це на ре сур са (људ ских, нов ча них) по треб них за глав но ис тра-
жи ва ње, осми шља ва ње пла на ис тра жи ва ња и фо ку си ра ње ис тра-
жи вач ких пи та ња, обу ка ис тра жи ва ча, еду ка ци ја сту де на та итд.26)

Те рен ско ис тра жи ва ње (енг. fi eld work, fi eldstydy). У тра ди ци-
о нал ном схва та њу ис тра жи ва ња дру штва и кул ту ре, те рен ско ис-
тра жи ва ње од но сно „те рен ски рад“, че сто си но ним за ет но гра фи ју, 
озна ча ва прак су и ме тод ко ји прет хо де те о риј ском ис тра жи ва њу. 
Оба вља се ра ди при ку пља ња по да та ка, тј. ис ку стве не гра ђе за на-
кнад ну те о риј ску ана ли зу и об ја шње ње, по пра ви лу, по сма тра њем, 
по сма тра њем са уче ство ва њем, ан ке том или ин тер вју и са њем ис-
пи та ни ка. Те рен ско ис тра жи ва ње се че сто ис ти че као основ на од-
ли ка кул тур не ан тро по ло ги је (укљу чу ју ћи и ар хе о ло ги ју, фи зич ку 
ан тро по ло ги ју и ан тро по ло шку лин гви сти ку), ма да је од сре ди не 
20. ве ка уоби ча је но сред ство до ла же ња до по да та ка и у со ци о ло ги-
ји и сту ди ја ма кул ту ре; по себ но му се при бе га ва у окви ри ма ква-
ли та тив них ис тра жи ва ња, спро ве де них у Чи ка шкој шко ли, сим-
бо лич ком ин тер ак ци о ни зму, од но сно ет но ме то до ло ги ји, као и у 
про у ча ва њи ма пот кул ту ра...27)

Тренд ис тра жи ва ње је по сту пак ко јим се у про у ча ва ње не ке 
дру штве не по ја ве уво ди ди на мич ка (вре мен ска) ди мен зи ја, у од-

25)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007, стр. 209.
26)  Исто,
27)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007, стр. 209-210.
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ре ђе ним вре мен ским ин тер ва ли ма. У за ви сно сти од ци ље ва ис тра-
жи ва ња од лу чу је се ко ли ко ду го и у ко јим ин тер ва ли ма тре ба да 
се пра те про ме не ко је то ком вре ме на на ста ју, као и њи хов пра вац, 
По на вља ње ис тра жи ва ња мо же се вр ши ти на раз ли чи тим узор ци-
ма, у истом дру штве ном окви ру и истим по ступ ци ма. Раз ли ке у 
ре зул та ти ма при пи су ју се ути ца ју од ре ђе них дру штве них до га ђа ја 
ко ји су то ком вре ме на де ло ва ли из ме ђу два или ви ше по но вље них 
при ку пља ња по да та ка, а ко ји су мо гли има ти ути ца ја на ис пи ти ва-
ну по ја ву у сре ди ни ко ја се про у ча ва.28)

Ак ци о но ис тра жи ва ње је тип ис тра жи ва ња у ко јем се сти чу 
са зна ња о од ре ђе ном про бле му и пред у зи ма ак ци ја или ин тер вен-
ци ја ра ди про ме не по на ша ња чла но ва гру пе, ин сти ту ци је или пак 
ло кал не за јед ни це, или ре ша ва ња не ког њи хо вог про бле ма. 

Фран цу ски со ци о лог Жорж Ла па сад на во ди да је из раз ак ци о-
но ис тра жи ва ње пр ви упо тре био аме рич ки ан тро по лог Џон Ко ли-
ер. Ре зул та ти ње го вих ис тра жи ва ња о Ин ди јан ци ма у аме рич ким 
ре зер ва ти ма 1945. го ди не тре ба ло је да по мог ну да се пре ма тој 
гру пи спро ве де бла го на кло ни ја по ли ти ка.

Ак ци о но ис тра жи ва ње је при сут но у ди јаг но стич ком ис тра жи-
ва њу, у ко јем по сто је „дру штве ни ак те ри ко ји има ју од ре ђе не про-
бле ме, па по зи ва ју екс пер те и с њи ма ана ли зи ра ју си ту а ци ју, на сто-
је да је раз у ме ју и пред ла жу ко рек тив не ме ре; (2) у ис тра жи ва њу 
са уче ство ва њем ан га жу ју се уче сни ци у од но си ма и уло га ма, ра ди 
мо ди фи ко ва ња од но са и ин тер ак ци је; (3) тзв. ем пи риј ском ак ци-
о ном ис тра жи ва њу дру штве ни ак те ри – нпр., на став ни ци и ро ди-
те љи – су о че ни с ло кал ном кри зом дру штве них од но са, са ра ђу ју 
ка ко би од лу чи ли о не ком про јек ту кул тур не де лат но сти ра ди сма-
њи ва ња тен зи ја; (4) у екс пе ри мен тал ном ис тра жи ва њу си ту а ци ја је 
кон стру и са на и ор га ни зо ва на, а ис ку ства се ме ђу соб но по ре де ка ко 
би се раз ра дио про грам ак ци је; нај зад (5) ан га жо ва ни тип ак ци о-
ног ис тра жи ва ња под ра зу ме ва бли скост ми ли тант ним ста во ви ма 
ко ји се мо гу кон ста то ва ти у кон те ста тор ским гру па ма: у ди на ми ци 
штрај ка, нпр., где је реч о иза зи ва њу дру штве них про ме на у са гла-
сно сти са од ре ђе ним ин те ре си ма ак те ра.29)

Ак ци о но ис тра жи ва ње је „флек си би лан и ите ра ти ван про цес 
у ко ме се сме њу ју ак ци ја (про ме на, по бољ ша ње) и ис тра жи ва ње 
(раз у ме ва ње, зна ње). Ак ци о на ис тра жи ва ња се ко ри сте да би се 
при ку пи ле ин фор ма ци је о спро во ђе њу не ке дру штве не ак ци је или 
28)  Исто, стр. 210-211.
29)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007, стр. 206-207.
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ин тер вен ци је. Под ак ци јом се под ра зу ме ва би ло ка ква дру штве на 
ак ци ја. Ак ци о на ис тра жи ва ња се не кад кон тра сти ра ју пре ма фун-
да мен тал ним ис тра жи ва њи ма, што ће ре ћи да су то при ме ње на ис-
тра жи ва ња. Ме ђу тим, ак ци о на ис тра жи ва ња су спе ци фич на вр ста 
при ме ње них ис тра жи ва ња (јер про блем ис тра жи ва ња мо же би ти 
са свим прак ти чан, а да се са мо ис тра жи ва ње у том тре нут ку не 
сма тра прак тич ним).“30)

Ева лу тив но ис тра жи ва ње је par ex cel len ce при ме ње но ис тра-
жи ва ње. Да нас је ева лу а тив на ис тра жи ва ња нај бо ље де фи ни са ти 
као ева лу а ци ју дру штве них ре фор ми и ино ва ци ја у обла сти др жав-
не упра ве, обра зо ва ња, пра во су ђа, ин ду стри је, здрав ства и мен тал-
ног ста ра ња. Ова ева лу а ци ја се оба вља на на уч ни на чин, си сте мат-
ски и на осно ву при ку пље них по да та ка.31)

Еду ка тив на ис тра жи ва ња се обич но сре ћу под на зи вом „те зе 
и ди сер та ци ја“, а ту сва ка ко тре ба при до да ти и се ми нар ске и ди-
пло мат ске ра до ве. На ме на тих ис тра жи ва ња је, у вре ме њи хо вог 
на стан ка и спро во ђе ња, еду ка тив на, од но сно усме ре на ка сти ца њу 
ака дем ског сте пе на. То не зна чи да та ис тра жи ва ња не ма ју или не 
мо гу да има ју вред ност на укуп ној ска ли са зна ва ња исти не. Ме-
ђу тим, пред ис тра жи ва чем ко ји оба вља та кво ис тра жи ва ње сто је 
мно ги спе ци фич ни зах те ви ко ји по ти чу из ван кру га са мог ис тра-
жи ва ња, по че му су та ис тра жи ва ња спе ци фич на.32)

На зив за ex-post-fac to ис тра жи ва ње, за ову вр сту пе да го шког 
ис тра жи ва ња пре у зет је из ла тин ског је зи ка. Ово због то га што га 
ни је јед но став но пре ве сти на срп ски је зик. Еx-post-fac to (екс-пост-
фак то) зна чи, „по што је де ло вао фак тор (чи ни лац)“, „по сле фак-
то ра (чи ни о ца)“, од но сно „по сле ствар ног де ло ва ња“ не ког чи ни-
о ца (пре фикс ех – зна чи бив ши, ко ји је по сто јао). Реч је да кле, о 
ис тра жи ва њу ко је се вр ши на кон што је по сто јао и де ло вао не ки 
чи ни лац (фак тор) у не кој пе да го шкој по ја ви, про це су и си ту а ци ји. 
Ис тра жи вач по ста вља хи по те зу на осно ву ре зул та та (по сле ди ца) 
ко ји су по стиг ну ти: узрок тих по сле ди ца је сте фак тор ко ји је већ 
де ло вао.33)

Фу ту ро ло шка про у ча ва ња има ју као основ ни за да так да по-
мог ну са гле да ва ње бу ду ћег раз во ја не ке пе да го шке по ја ве, про це-
са, од но са, ре зул та та, ор га ни за ци је, ин сти ту ци је, си сте ма итд. Она 
30)  Ста ни слав Фај гељ, Ме то де ис тра жи ва ња по на ша ња, Бе о град, 2004, стр. 240.
31)  Исто, стр. 241-242.
32)  Исто, стр. 244-245.
33)  Др Вељ ко Бан ђур, др Ни ко ла Пот ко њак, Ме то до ло ги ја пе да го ги је, Бе о град, 1999, стр. 

184.
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су у функ ци ји бу дућ но сти. На осно ву фу ту ро ло шких про у ча ва ња 
на сто ји се утвр ди ти ка ко ће те ћи раз вој про у ча ва не по ја ве у бли-
жој (не ко ли ко го ди на) и да љој бу дућ но сти (не ко ли ко де ка да). На 
осно ву ова квих про у ча ва ња на сто ји се пред ви де ти, прог но зи ра-
ти раз вој у бу дућ ност. Због то га се ова ква про у ча ва ња на зи ва ју и 
прог но стич ким.

По сто је и дру га ис тра жи ва ња ко ја се по сво јим ка рак те ри сти-
ка ма не укла па ју са свим у прет ход не кла си фи ка ци је.

а. Ар хив ска ис тра жи ва ња су ис тра жи ва ња у ко ји ма ис тра-
жи вач не при ку пља са мо по дат ке, не го ко ри сти већ по сто је ће ин-
фор ма ци је. То мо гу би ти ста ти стич ки по да ци, суд ски из ве шта ји, 
исто риј ски за пи си, итд. На осно ву та квих из во ра ис тра жи вач, ком-
би ну ју ћи већ од ра ни је утвр ђе не по дат ке, уста но вљу је но ве чи ње-
ни це и ве зе ме ђу њи ма.

б. Ана ли за са др жа ја је об лик ис тра жи ва ња сро дан ар хив ским 
по то ме што се за ње го во из во ђе ње ко ри сте већ по сто је ћи из вор, 
као што су књи ге, но ви не, фил мо ви, еми си је и слич но. Ова кви из-
во ри се ана ли зи ра ју пре ма не ком кри те ри ју му, на при мер пре бро-
ја ва њем ја вља ња од ре ђе них еле ме на та.

в. Ма те ма тич ко мо де ли ра ње и си му ла ци ја. Стан дар дан по сту-
пак у ра зним обла сти ма мно гих на у ка је да се за не ке по ја ве ко је су 
до бро ем пи риј ски ис пи та не по ста вља ју ма те ма тич ки фор му ли са ни 
за ко ни, те о ри је и мо де ли. Та кав мо дел се мо же по не кад по ста ви ти 
и у об ли ку ком пју тер ског про гра ма. Мо де ли че сто за ви се од ве ћег 
бро ја чи ни ла ца, чи је ме ђу деј ство мо же би ти ве о ма ком пли ко ва но. 
Да би се де таљ ни је ис пи тао мо дел, у ком пју тер се уно се раз ли чи-
те кон крет не вред но сти као по чет ни ула зи, а про грам омо гу ћа ва 
ис пи ти ва ње ‘ре ак ци је’ мо де ла, тј. при ка зу је шта те о ри ја пред ви ђа 
да ће се де си ти у слу ча ју та квих ула за. Пред ви ђа ње мо де ла се мо-
же упо ре ди ти са ем пи риј ским по да ци ма и на тај на чин те сти ра ти 
ње го ва ис прав ност. Мо дел мо же та ко ђе су ге ри са ти ис тра жи ва чи ма 
ко ја до дат на ис тра жи ва ња тре ба из вр ши ти да би се по ја ва бо ље 
упо зна ла.

д. Сту ди ја слу ча ја са др жи де таљ ни пси хо ло шки опис не ке осо-
бе или гру пе. У пи та њу су углав ном слу ча је ви ко ји су по не че му 
из у зет ни и ко ји има ју оп шти зна чај за не ко под руч је пси хо ло ги је.34)

Под ме то до ло шком при ро дом ис тра жи ва ња под ра зу ме ва се 
„на чин ре а ли зо ва ња ис тра жи вач ке тех но ло ги је ко ји ди рект но од-

34)  Де јан То до ро вић, Ме то до ло ги ја пси хо ло шких ис тра жи ва ња, Бе о град, 2008, стр. 30-31.
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ре ђу је од нос ис тра жи ва ча пре ма про бле му ко ји се про у ча ва. Као 
што је већ на зна че но, ис тра жи вач је у не ким слу ча је ви ма са мо 
си сте ма ти чан по сма трач од ре ђе не по ја ве, а у дру гом ак ти ван уче-
сник, од но сно, екс пе ри мен та тор. По ла зе ћи од овог кри те ри ју ма, 
сва ис тра жи ва ња мо гу се по де ли ти у две ве ли ке гру пе: (1) си сте-
мат ска не ек спе ри мен тал на и (2) екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња.

Си сте мат ско не ек спе ри мен тал но ис тра жи ва ње, као што му 
име ка же, под ра зу ме ва чи сто кон тем пла тив ни од нос ис тра жи ва ча 
пре ма про бле му ко ји се из у ча ва. Не ек спе ри мен тал ни при ступ ис-
тра жи ва њу нај ви ше је за сту пљен у слу ча је ви ма ка да ис тра жи вач, 
услед при род них и со ци о ло шких огра ни че ња, ни је у мо гућ но сти 
да на ма ко ји на чин ути че на по сма тра ну по ја ву, би ло ди рект ним 
ме ња њем по ја ве, би ло са мо ва ри ра њем усло ва у ко ји ма се по сма-
тра на по ја ва ма ни фе сту је.35)

3.ЦИЉЕВИСТРАТЕГИЈЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГРАДАУСРБИЈИ

По јам на уч ног по тен ци ја ла по чео је ши ро ко да се „упо тре-
бља ва ше зде се тих го ди на 20. ве ка у рас пра ва ма у на у ци и на уч ној 
по ли ти ци. У то вре ме су ме ђу на род не ор га ни за ци је (нај пре UNE-
SCO а за тим и OECD) по че ле да упо тре бља ва ју овај по јам уз ма ло 
про ши ре ње ње го вог зна че ња, пре ци зи ра ју ћи га тер ми но ло шки као 
„на уч ни и тех нич ки по тен ци јал“.

На уч ни по тен ци јал је спе ци фи чан из раз мо гућ но сти ор га ни за-
ци је на у ке не ког кон крет ног дру штва да раз ви ја „уну тра шње“ (на-
уч не) чи ни о це за раз вој на уч ног са зна ња и, исто вре ме но, да тра га 
за што по вољ ни јим „спо ља шњим“ (дру штве ним) усло ви ма у ко ји-
ма се оно мо же пот пу ни је оства ри ва ти, и то са што ма ње не по вољ-
них дру штве них по сле ди ца. „Уну тра шњи“ чи ни о ци се од но се на 
раз ли чи ту раз ви је ност по је ди них под руч ја на уч ног са зна ња у ор га-
ни за ци ји на у ке кон крет ног дру штва и на њи хо ву на уч ну „зре лост“. 
„Спо ља шњи“ чи ни о ци се од но се на мо гућ ност при ме не на уч ног 
зна ња у дру штву, што за ви си од раз ви је но сти ин ду стри је, као и од 
ква ли те та струч них на уч них ор га ни за ци ја и дру штве них од но са у 
ко ји ма се из во ди при ме на.36) 

На уч на пе ри фе ри ја је по јам ко ји се у „ра зним про у ча ва њи ма 
ор га ни за ци је на у ке и ње не дру штве не уло ге, то ком се дам де се тих и 
35)  Нав. пре ма: др Ду шан Пе рић: Ме то до ло ги ја на уч них ис тра жи ва ња на при ме ри ма 

спор та, ту ри зма и ме наџ мен та, Но ви Сад 2006, стр. 34-35.
36)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007.
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осам де се тих го ди на 20. ве ка, нај че шће ја вља у об ли ку ди хо то ми-
је „на уч но сре ди ште – на уч на пе ри фе ри ја“, а по не кад и у об ли ку 
три хо то ми је „на уч но сре ди ште – на уч на по лу пе ри фе ри ја – на уч на 
пе ри фе ри ја“. Из ве сна не пре ци зност пој ма на уч не пе ри фе ри је про-
из и ла зи из не до вољ не те о риј ске за сно ва но сти ра зних про у ча ва ња 
дру штве не уло ге на у ке, по себ но у тзв. на у ко ме три ји, где се су сре ћу 
још не ки из ра зи ко ји су им срод ни, као што су: „је згро-пе ри фе-
ри ја“, „ме тро по ла-про вин ци ја“, „ме тро по ла-са те ли ти“ и  „глав на 
стру ја (ma in stre am)-пе ри фе ри ја“. Без об зи ра на на ве де ну тер ми но-
ло шку не у јед на че ност, од ре ђе ње пој ма на уч на пе ри фе ри ја за ви си 
од то га ка ко се од ре ђу ју ње му опо зит ни пој мо ви (тер ми ни)“.37)

На уч на по ли ти ка је јед на од нај зна чај ни јих „по сре ду ју ћих 
спо на из ме ђу дру штве них усло ва и на уч них де лат но сти. По сре ду-
ју ћу уло гу на уч на по ли ти ка пред ста вља на сто ја ње да се ко ри сте 
по сто је ћа на уч на зна ња, као и да се под сти че на ста нак но вих зна-
ња и раз вој ис тра жи вач ких ве шти на и уме ћа ка ко би се по сти гли 
по ли тич ки по жељ ни ци ље ви у до ме ну еко но ми је, др жав не упра ве, 
вој ске, или у не кој дру гој дру штве ној и кул тур ној де лат но сти, Оп-
ште за ми сли, про гра ми, пла но ви и од лу ке о по је ди ним пи та њи-
ма на уч не по ли ти ке на ста ју и из во де се у кон крет ним дру штве ним 
усло ви ма. Због то га је на уч на по ли ти ка јед но од ва жни јих под руч ја 
ис тра жи ва ња со ци о ло ги је на у ке. 

Ствар на по ла зна осно ва на уч не по ли ти ке нај че шће је огра ни-
че на на ак ту ел не про бле ме. Ме ђу тим, то ни је до вољ но, ако се же-
ли да на уч на по ли ти ка оства ру је што склад ни ји од нос из ме ђу дру-
штве них по тре ба и на уч них де лат но сти. Сва ка раз ви је ни ја на уч на 
по ли ти ка тре ба да се осла ња на са зна ња со ци о ло ги је на у ке, ко ја 
са др же ис ку стве на оба ве ште ња о по вољ ним и не по вољ ним дру-
штве ним усло ви ма у исто риј ски раз ли чи тим дру штви ма у ко ји ма 
је по сто ја ла на у ка. На тим осно ва ма на уч на по ли ти ка мо же би ти 
ра ци о нал ни ја и успе шни ја.“38) 

На уч на стра те ги ја је де лат ност ко јом се „ана лог но стра те ги-
ји уоп ште, од ре ђу ју ва жни, основ ни и ду го роч ни ци ље ви на уч не 
де лат но сти и, у скла ду с тим, утвр ђу ју нај свр сис ход ни ји пу те ви, 
сред ства и ор га ни за ци о ни об ли ци за усме ра ва ње на уч них ис тра-
жи ва ња.

На уч на стра те ги ја на ста је под ути ца јем дру штве них по тре ба и 
дру штве них гру па ко је има ју нај ве ћи ути цај на на у ку. Иако је на уч-
37)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007, стр. 354.
38)  Исто, стр. 355.
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на стра те ги ја као и на уч на по ли ти ка, ви ше усме ре на на оства ри ва-
ње про бле ма дру штве не прак се, њен сми сао ни је са мо у то ме. По-
ред то га на уч на стра те ги ја мо ра да во ди ра чу на да и на у ку као вр ло 
осо бе ну де лат ност тре ба раз ви ја ти, а не са мо ко ри сти ти оно што 
је у њој по стиг ну то. То зна чи да сва ка ра зум ни ја на уч на стра те ги ја 
укљу чу је и прак тич не и те о риј ске ци ље ве. Док је на уч на по ли ти ка 
ви ше окре ну та оп шти јим по ли тич ким ци ље ви ма дру штве ног раз-
во ја, до тле је на уч на стра те ги ја ви ше усме ре на ка спе ци фич ним 
ме то до ло шким мо гућ но сти ма оства ри ва ња тих ци ље ва. На у ци се 
мо гу по ста вља ти ци ље ви ко је она не мо же да ре ши услед то га што 
су фор му ли са ни та ко да не од го ва ра ју ис тра жи вач ким по ступ ци ма 
и по сто је ћим зна њи ма од ре ђе не на у ке, или због огра ни че ног вре-
ме на у ко јем те ци ље ве тре ба по сти ћи. Уко ли ко се на уч на стра те ги-
ја осла ња на од го ва ра ју ћу на уч ну ме то до ло ги ју, то јој мо же по мо ћи 
да се из по сто је ћих ис тра жи вач ких ис ку ста ва од ре ђе не на у ке ода-
бе ру и раз ви ја ју они ме то до ло шки по ступ ци ко ји су нај при клад ни-
ји за ње но оства ри ва ње.“39)

У На цр ту Стра те ги је Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки 
раз вој „Ви зи ја на уч но и тех но ло шког раз во ја Ср би је“, ка же се да 
Ср би ја као ино ва тив на зе мља у ко јој на уч ни ци до сти жу европ ске 
стан дар де, до при но се укуп ном ни воу зна ња дру штва и уна пре ђу ју 
тех но ло шки раз вој при вре де. Кључ не су сле де ће по ру ке ове стра-
те ги је: (1) На у ка у Ср би ји, упр кос од ре ђе ном на прет ку по след њих 
го ди на, је и да ље на нео др жи вој пу та њи; (2) Ула га ње у на у ку и 
тех но ло ги ју је, за Ср би ју, је ди ни на чин за ус по ста вља ње одр жи ве 
при вре де и дру штва; (3) Да би се про би ла у на у ци и тех но ло ги ји 
и по ста ла ино ва тив на зе мља, Ср би ји је по треб но фо ку си ра ње на 
не ко ли ко на ци о нал них при о ри те та; (4) Им пле мен та ци ја стра те ги је 
кроз уна пре ђе ње си сте ма и парт нер ство, је под јед на ко ва жна као 
и она са ма; (5) По ве ћа ње и де вер си фи ка ци ја из во ра фи нан си ра ња 
до 1% БДП-а, као и ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру од 300 ми ли о-
на евра су пред у слов успе ха пред ло же не стра те ги је; (6) Уве шће се 
строг си стем пра ће ња им пле мен та ци је стра те ги је.

Све ово ука зу је на по ве за ност те о риј ских и при ме ње них ис-
тра жи ва ња, по себ но ових дру гих ко ји у на ци о нал ној стра те ги ји 
раз во ја на у ке и на уч но-ис тра жи вач ког ра да зах те ва ју са др жај ну и 
кре а тив ну до пу ну за област дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка.

39)  Исто, стр. 355.
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СРПСКОПИТАЊЕДАНАС
Не дав но је у из да њу Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе-

о гра да иза шла књи га на шег ува же ног по ли ти ко ло га, ви шег на уч-
ног са рад ни ка, г-ди на dr. sci Мом чи ла Су бо ти ћа: Српскопитање
данас. Књи га је штам па на у не што ши рем џеп ном из да њу, и уко-
ри че на ме ким по ве зом. На слов ну стра ну ка рак те ри ше из ве стан 
ми ни ма ли зам фор ми све де них ли ни ја ко је упу ћу ју на естет ску еле-
ган ци ју, а ти ме и на озбиљ ност те ме. Аутор већ у пред го во ру књи ге 
ис ти че да се ра ди о мо но гра фи ји ко ја је ре зул тат ра да на про јек ту 
Ми ни стар ства на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

Са ма књи га бро ји 267 стра на тек ста ку ца ног у фор ма ту А-5. 
Она се са сто ји из ви ше из дво је них оде ља ка: Интелектуалциисрп
скопитање1990.године; Српскадржаваупрограмимаполитич
кихстранакауСрбијидо«Дејтона»; Постдејтонскораздобље–
СрбијаињенполитичкестранкедоНАТОагресије1999.године; 
ВладавинаДОСа–одпетооктобарскереволуције2000.дораспа
дакоалиције20003.године; ГеноциднадСрбимауфункцијинове
геостратегије; Филологијаигеополитика; Косметизмеђусилеи
права; оформули «К=К»; Проблем етничког идентитета и др
жавноправног ентитета босанскохерцеговачкихмуслимана; Ру
сијаисавременосрпскопитањеспосебнимосвртомнаКосмет; и 
ко нач но, ГеополитичкастварностСрба. Уз увод но из ла га ње ко је 
има за циљ да ис так не пред мет ис тра жи ва ња, а ко ја но си на слов: 
Осрпскомнационалномпрограму, ва ља из дво ји ти, на са мом кра ју 
мо но гра фи је и две са же те и је згро ви те рецензије: ре цен зи ју prof. 
dr. sci Ве се ли на Ђу ре ти ћа, и ону prof. dr. sci. Зо ра на Ми ло ше ви ћа.
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Сам на слов, а по том и про бле ма ти зо ва ње си ту а ци је, ко ји од-
мах на кон пред го во ра сле де, већ ука зу ју да је пред мет мо но гра фи је 
срп ско на ци о нал но пи та ње. 

Пред мет ис тра жи ва ња аутор са гле да ва из нај ма ње две пер-
спек ти ве. 

Пр ва пер спек ти ва се ти че од но са ма ти це (Ср би је) и срп ског 
на ци о нал ног пи та ња. Та ко се пр ва три по гла вља са гле да ва ју кроз 
при зму од но са срп ског на ци о нал ног пи та ња и са вре ме не ср би-
јан ске по ли тич ке сце не. Та сце на је ства ра лац, за ступ ник и из вр-
ши лац овог пред ме та ис тра жи ва ња (срп ски на ци о нал ни про грам, 
прим. В. С), па је ло гич но што јој dr. sci Су бо тић по све ћу је зна чај-
ну па жњу. И ту аутор, прак ти ку ју ћи овла да ним ме то до ло шким зна-
њи ма у ана ли зи идеј них, иде о ло шких, вред но сних и нор ма тив них 
дис кур са, ве што при ме њу је ме тод ана ли зе са др жа ја про грам ских 
до ку ме на та ак те ра на по ли тич кој сце ни Ср би је (стра нач ки про гра-
ми), не за по ста вља ју ћи упо ред ни и ста ти стич ки ме тод (овај по-
след њи по нај че шће у при ме ри ма из бор не арит ме ти ке).

Дру га пер спек ти ва књи ге раз ма тра сло жен и че сто про тив-
ре чан од нос срп ског на ци о нал ног пи та ња и раз ли чи тих цен три-
фу гал них си ла ко је се су прот ста вља ју ње го вој ин те гра ли стич кој 
ре а ли за ци ји. Аутор на до ста успе шан на чин про на ла зи жа ри шна 
чво ри шта и ни же их не ком не у мит ном уну тра шњом ло ги ком. Ти 
про бле ми су на ни за ни сле де ћим ре дом: кра ји шки про блем и сло-
же ност срп ско-хр ват ских од но са, ин тер на ци о на ли зо ва ни про блем 
ју жне срп ске по кра ји не и сло же ност срп ско-ал бан ских од но са, и 
ко нач но про блем од но са уну тар Бо сне и Хер це го ви не из ме ђу Ср ба 
и бо сан ско хер це го вач ких Му сли ма на.

Ко нач но, као не ку вр ста ре ше ња за пре вла да ва ње про блем ске 
си ту а ци је, а то је оства ри ва ње срп ског на ци о нал ног ин те гра ли зма 
на бал кан ским про сто ри ма, ко ле га Су бо тић, јед но по гла вље по све-
ћу је и ру ско-срп ским од но си ма. 

Из два ја ју ћи ру ско-срп ске од но се у по себ ну гла ву аутор же ли 
да ис так не ди пло мат ску, при вред ну и ху ма ни тар ну те жи ну (али и 
зна чај) ко ји Ру ска фе де ра ци ја има у ре ша ва њу на ци о нал них про-
бле ма Ср ба на про сто ру Бал ка на. На тај на чин аутор тра си ра пут 
ко јим би зва нич на др жав на по ли ти ка мо ра ла да иде, ка ко би се са-
чу ва ли основ ни на ци о нал ни ин те ре си на ро да, др жа ве, те кул тур не 
и на ци о нал не ба шти не.
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На са мом кра ју, dr. sci Су бо тић пру жа сли ку ге о по ли тич ког по-
ло жа ја у ко ме се срп ско на ци о нал но би ће на шло, ука зу ју ћи на сву 
те жи ну и сло же ност про блем ске си ту а ци је, ко ја као да ве чи то оста-
је ак ту а ли зо ва на.

Књи га ви шег на уч ног са рад ни ка dr. sci Мом чи ла Су бо ти-
ћа пит ко је, за ни мљи во и на уч но уте ме ље но шти во, ко је го во ри 
о на ци о нал ном од ре ђе њу срп ског на ро да на је дан тре звен и да ле-
ко ви дан на чин. Уз ко рек тив не са ве те да би мо жда ипак тре ба ло 
про ме ни ти ре до след из ме ђу по след ња два по гла вља, те да по не кад 
не до ста је ви ше суп тил но сти у ни јан си ра њу мо ти ва ко ји по кре ћу 
оне цен три фу гал не си ла у окру же њу и све ту ко је се су прот ста вља-
ју по ку ша ји ма срп ског ин те гра ли зма, ову књи гу сва ка ко би ва ља ло 
про чи та ти. Књи га је у сва ком слу ча ју, не из о став ни основ за не ке 
но ве, и на да мо се успе шни је, по став ке на ци о нал не по ли ти ке. И за-
то је то пло пре по ру чу је мо на чи та ње...
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Др Ми тар Ми ља но вић, Бо сна iber al les- ди ја лог 
раз но ми шље ни ка- ИПС, Бе о град, 2009.

Пред чи та о ци ма је још јед на зна чај на књи га Ми тра Ми ља но-
ви ћа. Ува же ни со ци о лог на уте ме љен и ар гу мен то ван на чин уче-
ству је у „ди ја ло гу раз но ми шље ни ка“. Ова ње го ва рас пра ва на ста ла 
је као од го вор на књи гу „Ко смо ми Бо шња ци“ Му ха ме да Фи ли по-
ви ћа - по зна тог марк си стич ког ми сли о ца и пре га о ца, да нас во де ћег 
за го вор ни ка „бо сан ског ду ха“ и „бо сан ске на ци је“. 

Књи га има 160 стра на и по де ље на је у 6 ме ђу соб но по ве за них 
по гла вља, ко ји ма аутор из два ја кључ на пи та ња у сво јој по ле ми ци с 
нај ек спо ни ра ни јим ин те лек ту ал цем из „бо шњач ко-ислам ског кру-
га“ . 

Већ у са мом стар ту Ми ља но вић оспо ра ва Фи ли по ви ћев на слов 
књи ге „Ко смо ми Бо шња ци“ пи та њем „Ко смо ми Хер це гов ци“, тј 
пи та њем за што Фи ли по вић, ту ма че ћи, кри во, бо сан ски иден ти тет 
из о ста вља Хер це го ви ну. Да ли Хер це го ви на и не по сто ји као би ло 
ка кав cor pus se pa ra tum у од но су на Бо сну. Ми ља но вић исто риј ским 
при ме ри ма стра да ња нај ви ђе ни јих Ср ба у вре ме тур ске оку па ци је 
Бо сне и Хер це го ви не или њи хо ве исла ми за ци је, пот пу но раз би ја 
Фи ли по ви ће ву те зу о бо сан ском па три о ти зму, ду ху за јед ни штва 
и мул ти кул тур не то ле ран ци је. Ова кве и слич не те зе за сни ва ју се, 
из ме ђу оста лог, на на у ци не по зна тим и пот пу но про из вољ ним ту-
ма че њи ма му сли ман ских/бо шњач ких те о ре ти ча ра о иден ти фи ка-
ци ји Са ра је ва са ста ро грч ком Ати ном ко ја је сто ти на ма го ди на пре 
Хри ста пред ста вља ла истин ски вр ху нац де мо кра ти је у те о ри ји и 
прак си. Фи ли по вић је да нас нај ва тре ни ји за го вор ник те зе о исто-
риј ском кон ти ну и те ту сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве, бо гу ми ла, 
Цр кве бо сан ске и му сли ма на/Бо шња ка као њи хо вих при род них 
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по то ма ка. Ср бе и Хр ва те у БиХ сма тра но вим и уве зе ним на ци ја ма 
из Ср би је и Хр ват ске то ком 19. ве ка. Му сли ман ским ауто ри ма при 
том ни шта не сме та тур ска оку па ци ја и исла ми за ци ја ста нов ни ка 
Бо сне и Хер це го ви не, и они у то ме не ви де ни ка кве вер ске, ет нич-
ке, дру штве не, по ли тич ке или др жав не про ме не. На рав но, реч је о 
исто риј ским фал си фи ка ти ма и те о риј ским на кла па њи ма са штет-
ним дру штве ним и по ли тич ким по сле ди ца ма.

У књи зи су са др жа ни ста ти стич ки по да ци са свих по пи са ста-
нов ни штва од 1879. го ди не, на кон оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не 
од стра не Аустро у гар ске, до 1991. го ди не, ка да су бо сан ски му сли-
ма ни и Хр ва ти за по че ли се па ра ти стич ки рат про тив Ср ба и ју го-
сло вен ске др жа ве. Уоч љи во је да су Ср би чи ни ли ве ћи ну ста нов-
ни ка у БиХ, чак и на кон Дру гог свет ског ра та у ко јем су хр ват ске 
и му сли ман ске уста ше из вр ши ле ге но цид над срп ским на ро дом. 
Пот пу но је де пла си ра на тврд ња Фи ли по ви ћа о му сли ма ни ма као 
нај број ни јем и нај бит ни јем на ро ду у Бо сни, ко ји је –ка ко твр ди 
- „но си лац цје ло куп не ње не исто ри је на кон 1463. го ди не, пра ви 
на сљед ник ду ха те исто ри је...“ (14) О Фи ли по ви ће вој „мул ти кул-
ту рал но сти“ и „бо сан ском ду ху“ нај бо ље све до чи по да так да у Са-
ра је ву од пред рат них 157.000 да нас жи ви све га 20.000 Ср ба.

У по гла вљу „Срп ски иден ти тет у БиХ“ Ми ља но вић на ста вља 
рас пра ву са Фи ли по ви ћем, ука зу ју ћи на фал си фи ко ва ну исто ри ју 
бо сан ских сте ћа ка. Он по би ја Кр ле жи ну те зу о стећ ци ма као бо-
гу мил ским спо ме ни ци ма и Ра ди мљу (Стол цу) као бо гу мил ској не-
кро по ли, јер је то „био и остао ма у зо леј ве ли ких срп ских и пра во-
слав них пле ми ћа Ми ло ра до ви ћа“. (22) Да би „за ме нио“ бо гу ми ле 
са му сли ма ни ма Фи ли по вић ис ти че да су „и та да шњи Бо шња ци 
ко ји су по вје ри ор то док сни или ка то ли ци, под јед на ко као и при-
пад ни ци Цр кве бо сан ске пре ла зи ли на ислам, да су би ли Бо шња ци 
у хи сто риј ском и на род но сном сми слу ри је чи и но си о ци иде је и 
ре а ли те та бо сан ске др жа ве и да су они нео ви сно од свог ре ли гиј-
ског и ка сни јег на ци о нал ног иден ти те та, би ли и да ље оно што су 
би ли ра ни је, а то је Бо шња ци, ста нов ни ци и но си о ци иде је др жав-
но сти сво је зе мље и др жа ве Бо сне и Хер це го ви не, ка ко је на ша 
зе мља на зва на на кон аустро-угар ске оку па ци је“. (24) Фи ли по вић 
„по ја ву Цр кве бо сан ске из сре ди не 13. сто ле ћа пре ме шта у по че так 
6. сто ле ћа“. Из ово га про из ла зи, ука зу је Ми ља но вић - „да су Бо-
шња ци (Бо шња ни) не за ви сно од „ре ли гиј ског“ иден ти те та и на кон 
до ла ска Осман ли ја би ли но си о ци „иде је др жав но сти сво је зе мље 
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и др жа ве Бо сне“. Из тог про из ла зи да је Бо сна и као по ко ре на зе-
мља (1463-1878) очу ва ла сво ју др жав ност. То би, ра зу ми је се био 
фе но мен не по знат у исто ри ји“. Ово ме би при ста ја ла по зна та ми сао 
Тер ту ли ја на - ис ти че Ми ља но вић- „cre do qu ia ab sur dun (est)“- ве-
ру јем јер је ап сурд но. (25) Ми ља но вић да ље по би ја те зу о то ме да 
Бо шња ци, тј. при пад ни ци исла ма у БиХ ни су ни ка да се бе одва ја ли 
од дру гих на ро да у БиХ и о то ме на во ди број не исто риј ске до ка-
зе. Тврд њу му сли ман ских ауто ри те та ( од Са фет бе га Ба ша ги ћа до 
Му ха ме да Фи ли по ви ћа) да су Ср би (и Хр ва ти) уље зи у БиХ, ко ја 
се про вла чи од упра вља ња Бо сном Бе ња ми на Ка ла ја, Ми ља но вић 
ак ту е ли зу је овим ди ја ло гом Кри сто фе ра и Ове на.

-„Кри сто фер: Гре шка је до вас Евро пља на, што сте до зво ли ли 
да Ср би из вр ше ин ва зи ју на Бо сну.

- Овен: Али они су та мо већ жи ве ли.
- Кри сто фер: Од ка да?
- Овен: Од у век“. (30) 
Вер ски во ђа бо сан ских му сли ма на ре и сул-уле ма Му ста фа Це-

рић ка же сле де ће: „Мо лим вас да пре не се те по ру ку свом на ро ду: 
Тур ска је на ша ма ти, та ко је би ло и та ко ће би ти“. По ме ну та те за 
сто ји у ко ли зи ји са ста вом пр вог бо шњач ког ин те лек ту ал ца, ко ји 
за сту па став о „истом исто риј ском по ре клу“ му сли ма на/бо шња ка 
и бо сан ских Ср ба и Хр ва та. Али то се од но си са мо на „од ре ђе не 
пе ри о де на ше исто ри је“. Ово је при лич но за мр ше но, као и це ла 
кон цеп ци ја ака де ми ка Фи ли по ви ћа, али би, пре ма Ми ља но ви ћу, 
тре ба ло да зна чи от при ли ке ово: да су тзв. бо сан ски Ср би ( и Хр-
ва ти) у од но су на Бо шња ке ислам ске вје ре про ми је ни ли и исто-
риј ско по ри је кло на кон што су Бо шња ци му сли ма ни при хва ти ли 
ислам од ба цив ши, да ли за у ви јек? хри шћан ство/кр шћан ство“. (42) 
Да ља тврд ња да су се Ср би и Хр ва ти на ци о нал но иден ти фи ко ва ли 
на осно ву „сво је по себ не вје ре као Ср би и Хр ва ти“, тре ба ло би да 
зна чи да ислам ни је би тан еле мент иден ти тет Бо шња ка му сли ма на. 
(43) Ова те за је већ исто риј ски де ман то ва на, на ро чи то са вре ме ним 
по ли тич ким по ку ша јем пр вог у Бо шња ка, Али је Изет бе го ви ћа , да 
ус по ста ви ислам ску Бо сну и Хер це го ви ну.

Ве о ма је уте ме ље на и ин спи ра тив на Ми ља но ви ће ва рас пра ва 
са пред став ни ци ма „бо шњач ко-ислам ског кру га“ на те му „Бо шња-
ци и Евро па“. По себ ну па жњу при вла чи Фи ли по ви ће ва те за да је 
осман ска Бо сна бра ни ла Евро пу „од ин ва зи је Осман ли ја“. На 39. 
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стра ни књи ге „Ко смо ми Бо шња ци“ Фи ли по вић уму је: „Да кле, 
Бо сна је та да би ла је ди на еуроп ска др жа ва ко ја је функ ци о ни ра ла 
у си сте му од бра не Еуро пе од ин ва зи је Осман ли ја са ју го-ис то ка, 
али, због сво је осо би то сти и чи ње ни це да је би ла пре пу ште на не-
при ја те љи ма Еуро пе и кр шћан ства и ис ко ри ште на за ис цр пљи ва-
ње осман лиј ске вла сти“. (55) Овај ци тат је у ве зи са сле де ћим на 
стра ни 211: „Епи зо да о осва ја њу Бо сне 1463. го ди не по ка зу је а Бо-
шња ни ни су хтје ли бра ни ти сво ју др жа ву са мо он да ка да их је она 
по ни зи ла и пре вје ра ва ла и ка да је слу жи ла ту ђим а не бо сан ским 
ин те ре си ма“. (55) Ове те о риј ске акро ба ци је и исто риј ске фал си фи-
ка те Ми ља но вић сво ди на пи та ње, на ко је Фи ли по вић ни је хтео да 
ука же, кад је и ка ко Бо сна као др жа ва по ни зи ла сво је гра ђа не Бо-
шња не и то у то ли кој ме ри де је они ни су хте ли бра ни ти. С пра во 
ис ти че да је то је дин ствен слу чај у исто ри ји и на во ди :“ Ипак би 
тре ба ло узе ти у об зир да би се сву да у сви је ту ова кав од нос пре ма 
сво јој др жа ви на звао из да јом. Сву да осим у Бо сни то и ни је мо гло 
би ти ни шта дру го не го из да ја у кла сич ном зна че њу те ре чи“. (55) 
Мно го је слич них пот пу но про из вољ них те за ко јим се „Тур ска Бо-
сна“ же ли при ка за ти као „еуроп ска др жа ва“. 

Ми ља но вић ар гу мен то ва но по би ја те зе бо шњач ких иде о ло га 
о са мо стал ној и са мо бит ној бо сан ској по ли ти ци и дру штву и др-
жав ном и др жа во твор ном ка рак те ру уста на ка бо сан ских му сли ма-
на про тив тур ске вла сти то ком 19. ве ка. Са мо том „Бо сна из над 
све га“, Фи ли по вић фал си фи ку је исто ри ју и Бо сну при ка зу је као 
да је у пи та њу не ка за пад но е вроп ска су ве ре не и не за ви сна, де мо-
крат ски уре ђе на др жа ва, а не тур ски па ша лук у ко јем хри шћан ска 
„ра ја“ ни је има ла ни ка ква пра ва.

Ми ља но вић се у овој књи зи кри тич ки освр нуо на оми ље ну те-
му бо шњач ких ин те лек ту а ла ца - пи та ње аграр не ре фор ме у. Ра ди 
се о аграр ним ре фор ма ма на кон тур ске вла сти, а на ро чи то у пр вој 
и дру гој Ју го сла ви ји, оној из 1919-1923, као и оној из 1946. го ди не, 
ка да је из вр ше на „ра ди кал на пре ра спо дје ла у ко рист јед ног на ро да, 
тј. Ср ба“. То је би ло мо гу ће учи ни ти са мо та ко да се опљач ка ју му-
сли ма ни“. (Фи ли по вић). Ми ља но вић с пра вом по ста вља кључ но 
пи та ње: „ко је из вр шио „ аграр ну ре фор му“ у Бо сни на кон 1463. 
го ди не и у Хер це го ви ни на кон 1482. го ди не. И Бо сна и Хер це го ви-
на су до па да под тур ску осман ску власт би ле фе у дал не тво ре ви не 
у ко ји ма су се тач но зна ли вла сни ци зе мље. Уз то тре ба има ти у 
ви ду чи ње ни цу да му сли ма ни до 1463. го ди не у Бо сни, од но сно 
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до 1482. у Хер це го ви ни ни је су по сје до ва ли зе мљу јер до до ла ска 
Осман ли ја, од но сно до пре ла ска на ислам (исла ми за ци ја) му сли-
ма ни на тлу БиХ ни је су ни по сто ја ли“. (82-83)

Дра го це ност ове књи ге огле да се и у при ме ри ма о на ци о нал-
ном из ја шња ва њу во де ћих бо сан ских му сли ман ских по ли ти ча ра у 
пе ри о ду ју го сло вен ске др жа ве, до кра ја 1960-их ка да су де кре том 
ко му ни стич ког су ве ре на Јо си па Бро за му сли ма ни по ста ли на ци ја . 
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Го то во по лу ве ков ни ко му ни стич ки мрак и ње гов про ду же так 
то ком де ве де се тих го ди на оста ви ли су на ше чи та тељ ство глад ним 
ли те ра ту ре ко ја не по чи ва на ко лек ти ви стич кој ми са о ној ма три ци 
и идеј ном скло пу марк си зма. Из у зи ма ју ћи пре во де Ада ма Сми та, 
Џо на Ло ка, Деј ви да Ри кар да и још не ко ли ко те о ре ти ча ра, у Ср би ји 
је за све то вре ме вр ло ма ло, или го то во ни шта пре во ђе но и пу бли-
ко ва но а што при па да по ли тич кој и ин те лек ту ал ној тра ди ци ји ли-
бе ра ли зма. Ова сли ка кул тур ног и ин те лек ту ал ног јед но у мља ме ња 
се у дру гој по ло ви ни де ве де се тих го ди на ка да хра брим по ду хва том 
из да вач ке ку ће Glo bal Bo ok би ва пре ве де но до ста зна чај них ра до ва 
и кла си ка ли бе ра ли зма. По том су усле ди ли на по ри из да вач ке ку ће 
ЦИД из Под го ри це и дру гих те се мо же ре ћи да да нас у Ср би ји 
иде је ли бе ра ли зма ни су не по зна те ка ко за струч ну јав ност та ко и за 
ши ру чи та лач ку пу бли ку. У том сми слу је ин те ре сант но за па зи ти 
да Ср би ја пред ња чи у од но су зе мље бив ше Ју го сла ви је, на ро чи то 
у од но су на Сло ве ни ју и Хр ват ску и да је пре ва зи шла ону по чет ну 
фа зу упо зна ва ња са ли бе ра ли змом у ко јој се на ла зе ове зе мље. 

Про цес упо зна ва ња са иде ја ма ли бе ра ли зма у на шој сре ди ни 
од ви ја се на два ни воа. Је дан се од но си на пре во ђе ње ори ги нал них 
де ла кла си ка ли бе ра ли зма док дру ги при па да ка те го ри ји „се кун-
дар не“ ли те ра ту ре, да кле, ин тер пре та циј ској ли те ра ту ри. То су два 
под јед на ко ва жна и нео п ход на про це са у усва ја њу и упо зна ва њу 
са иде ја ма, по ли тич ким тра ди ци ја ма и по ли тич ким фи ло зо фи ја ма. 
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Књи га „Те о ре ти ча ри ли бе ра ли зма“ пред ста вља из да нак овог дру-
гог про це са „ула ска“ ли бе ра ли зма у кул тур ни жи вот на ше сре ди не. 
На пи са на од стра не ауто ра ко ји се бе свр ста ва ју у ли бе ра ле, Дра га-
на Д. Ла ки ће ви ћа, Бо же Сто ја но ви ћа и Или је Ву ја чи ћа, књи га има 
за циљ, ка ко са ми ауто ри ка жу да „пред ста ви основ не иде је и ме сто 
у исто ри ји и те о ри ји ли бе ра ли зма и ево лу ци ји ли бе рал не ми сли 
од 18. ве ка до да нас“. У том сми слу ауто ри раз ма тра ју по ли тич-
ке фи ло зо фи је и те о ри је Џо на Ло ка, Деј ви да Хју ма, Ада ма Сми та, 
Ед мун да Бер ка, Вил хел ма фон Хум бол та, Џо на Стју ар та Ми ла, Лу-
дви га фон Ми зе са, Вал те ра Ој ке на, Фри дри ха фон Ха је ка, Кар ла 
По пе ра и Иса и је Бер ли на. Ауто ри су све сни да је ова се лек ци ја не-
до вољ на и да из да ле ка не ис цр пљу је сву те о ри ју ли бе ра ли зма већ 
да она пред ста вља „ре пре зен та тив ни из бор нај зна чај ни јих ства ра-
ла ца“. 

Са др жај књи ге је струк ту ри сан тро дел но, основ ним би о граф-
ским по да ци ма о те о ре ти ча ри ма ли бе ра ли зма, ба зич ним иде ја ма 
и по став ка ма њи хо вих те о ри ја и ути ца јем ко је су њи хо ве иде је 
оства ри ле. На чин пи са ња ва ри ра од ауто ра до ауто ра али је при-
ме тан на пор да се чи та о цу што јед но став ни је пре до чи ина че ве-
о ма сло же на и обил на ма те ри ја по ли тич ке те о ри је. Мо жда је то 
пред ста вља ло и нај ве ћи про блем са ко јим су се су сре ли пи сци ове 
књи ге. Би ло је нео п ход но пред ста ви ти сло же ну те ма ти ку на вр ло 
јед но ста ван и ја сан на чин. Ка да се за не ма ре не ки не до ста ци о ко ји-
ма ће ка сни је би ти ре чи, мо же се ре ћи да су ауто ри у то ме у ве ли кој 
ме ри ус пе ли. Књи га је ин те ре сант на за чи та ње чак и за оне ко ји 
су већ упо зна ти са ми сли ма ауто ра ко је об ра ђу је. Та ко ђе, по себ но 
је за по хва лу на сто ја ње ауто ра да се ре ви та ли зу је Деј вид Хјум као 
по ли тич ки ми сли лац и кла сич ни ли бе рал, као и у при лич ној ме ри 
оби ман и де та љан при каз до при но са те о ри ји ли бе ра ли зма не мач-
ког те о ре ти ча ра Вал те ра Ој ке на.

А са да о не ким не до ста ци ма ове књи ге. Ка да се про чи та њен 
увод ни део у ко ме је пре зен то ва но зна че ње ре чи „ли бе ра ли зам“ и 
ка да се упо ре ди са из бо ром те о ре ти ча ра ко је су ауто ри об у хва ти ли 
под тер ми ном „ли бе рал ни те о ре ти ча ри“ сти че се ути сак о од ре ђе-
ној не ус кла ђе но сти. Ауто ри ко ри сте јед ну де фи ни ци ју ли бе ра ли-
зма а исто вре ме но пра ве ши ро ку се лек ци ју име на од ко јих не ка 
ни је мо гу ће ла ко об у хва ти ти зна чењ ским скло пим увод ног од ре-
ђе ња те се на ме ће за кљу чак да се по чет на де фи ни ци ја не сла же 
са дру гом, об у хват ни јом. Да кле, ауто ри су се (све сно или не) ру-
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ко во ди ли још јед ном де фи ни ци јом. Јер уко ли ко се о ли бе ра ли зму 
го во ри на на чин ка ко то у пред го во ру чи ни Дра ган Д. Ла ки ће вић, 
он да је вр ло те шко у ту ру бри ку сме сти ти ми сли о це по пут Џо на 
Стју ар та Ми ла, Кар ла По пе ра или пак Иса и је Бер ли на. Ла ки ће вић 
то ипак чи ни „упу ћу ју ћи“ на оне де ло ве уче ња ових те о ре ти ча ра 
ко ји су у са гла сно сти са по ну ђе ним од ре ђе њем ли бе ра ли зма. Са 
дру ге стра не, у одељ ку о Џо ну Стју ар ту Ми лу, Или ја Ву ја чић истог 
на зи ва „со ци јал ним ли бе ра лом“ и у до бром де лу при ло га ис ти че 
сва Ми ло ва од сту па ња од кла сич ног зна че ња ре чи „ли бе ра ли зам“. 
Ако се ли бе ра ли зам од ре ди пре ко од ред ни ца као што су индиви-
дуалнаслобода(негативнаслобода),слободнотржиште,влада-
винаправаиминималнадржава он да је ја сно да у ту ка те го ри ју 
ни је мо гу ће свр ста ти по ме ну те ми сли о це ко ји су се у ве ли кој ме ри 
дис тан ци ра ли од кла сич ног ли бе ра ли зма, ре ла ти ви зи ра ју ћи ње го-
ве иде је и вред но сти, усло вља ва ју ћи њи хо ву при ме ну по зи ва њем 
на кон крет не кон тек сте и тра же ћи оправ да ње за ове сво је по ступ ке 
ука зи ва њем на зна чај, ути цај и вред ност дру гих иде ја (по пут са др-
жин ски схва ће не иде је јед на ко сти). Ову „дру гу“ де фи ни ци ју ко-
ја по чи ва на уоби ча је ним тер ми но ло шком раз два ја њу со ци јал ног 
(мо дер ног) од кла сич ног (из вор ног) ли бе ра ли зма ауто ри су мо гли 
ла ко да ле ги ти ми шу са мо да су бар у увод ном де лу упу ти ли на њу. 
Ме ђу тим, та да би њи хо ва се лек ци ја мо ра ла да под ра зу ме ва и пре-
те че со ци јал них „ли бе ра ла“ по пут Жан Жак Ру соа или са вре ме-
не „со ци јал не ли бе ра ле“ (за пра во со ци ја ли сте) по пут Џо на Рол са 
(John Ralws) или Ро нал да Двор ки на (Ro nald Dwar kin) на при мер. 
Сто га, не до ре чен и де ли мич но не кон зи стен тан од нос пре ма пој му 
ли бе ра ли зма пред ста вља основ ни при го вор ауто ри ма ове књи ге. 
Бу ду ћи да је на ша струч на сре ди на већ упо зна та или има при ли-
ку да се упо зна са ра до ви ма и иде ја ма ових те о ре ти ча ра, пра ва је 
ште та што се ауто ри ни су до след но др жа ли пр во бит ног од ре ђе ња 
из не тог у увод ном де лу, већ су вр ло хе те ро ге не ми сли о це сме сти ли 
у исти „кош“. Јед ном реч ју, ауто ри су про пу сти ли да ис так ну и да 
кроз се лек ци ју ко ју су на пра ви ли по ка жу да се они ко ји се за ла жу 
за ве ли ки уплив др жа ве у жи во те по је ди на ца не мо гу ле ги тим но 
зва ти ли бе ра ли ма, чак иако се исти за ла жу за „по ли тич ка пра ва“ 
и „сло бо де“. Одо ма ће ност од ре ђе них ква ли фи ка ци ја и по де ла не 
пред ста вља ну жно ар гу мент њи хо ве оправ да но сти. То што ве ћи на 
ауто ра сма тра да су под јед на ко Џон С. Мил и Фри дрих вон Ха јек 
„ли бе ра ли“ не зна чи ауто мат ски да оба дво ји ца за и ста то и је су, али 
се при хва та њем ова квих „спо ља шњих“ гру пи са ња и по ве зи ва ња 
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оте жа ва раз у ме ва ње са ме су шти не оно га о че му су ови ауто ри пи-
са ли и ства ра ин те лек ту ал ну збр ку. Уоста лом, још је и Лу двиг фон 
Ми зес, те о ре ти чар ко ме је по све ће но јед но по гла вље ове књи ге, 
упу ћи вао на зло у по тре бу тер ми на „ли бе ра ли зам“, а са ти ме се сла-
жу и дру ги са вре ме ни ли бер та ри јан ски ауто ри.1) 

Не кон зи стент ном при др жа ва њу по ну ђе ној де фи ни ци ји при-
дру жу је се и из о ста нак ве ли ког име на ли бе ра ли зма, Има ну е ла 
Кан та, чо ве ка ко ји се ни је од ри цао прин ци па при ват не сво ји не и 
чи ја је прак тич ка фи ло зо фи ја на нај све тли ји на чин да ла морално
оправ да ње и основ ли бе ра ли зма а што је Ро берт Но зик ру ко во де ћи 
се прин ци пом да „мо рал на на че ла од ре ђу ју по ли тич ку фи ло зо фи-
ју“ (још јед но име о ко ме у овој књи зи ско ро да не ма ни по ме-
на, нај ве ћи по ли тич ки фи ло зоф дру ге по ло ви не два де се тог ве ка) 
при хва тио као основ ни увид у свом ко ло сал ном де лу Анархија,
државаиутопија. Иако се Кан то ва прак тич на фи ло зо фи ја че сто 
јед но стра но сме шта у сег мент ра ди кал ног про све ти тељ ства тре ба 
има ти у ви ду да ово, марк си стич ким ин тер пре та ци ја ма за га ђе но 
ту ма че ње Кан та, про ма шу је су шти ну по ли тич ког по ду хва та овог 
ми сли о ца.2) Кант је сте био кла сич ни ли бе рал и на то све ви ше упу-
ћу ју мно ги ауто ри.3)

Да ље, оно што је по себ но мо гло да до при не се ква ли те ту ове 
књи ге, бар у сми слу ње не фор ме и на чи на на ко ји је пи са на а што је 
вр ло ва жно за ње ну ре цеп ци ју, је сте си сте ма тич ни је и кон ци зни је 
пред ста вља ње ма те ри је из ло же не у њој. На мо мен те го то во за мор-
но и не по треб но пре при ча ва ње ми сли ли бе рал них те о ре ти ча ра као 
и че сто по на вља не истог, на ро чи то у при ло зи ма Или је Ву ја чи ћа 
оте жа ва чи та ње и ума ра чи та о ца. То су ства ри на ко је би се у евен-
ту ал ном дру гом из да њу мо ра ла обра ти ти па жња.

Ипак, на ве де ни не до ста ци не ума њу ју зна чај и вред-
ност овог шти ва. Оно је до бро до шло за све оне ко ји ни су упо-
зна ти са де ли ма ауто ра ко ја се об ра ђу ју али за оне ко ји же ле 
да се под се те та ко ре ћи “на бр зи ну” су шти не оно га што су 

<?>  Та ко на при мер Ти бор Ма хан (Ti bor Mac han) ка же сле де ће: „Не ка да је ли бе ра ли зам 
пред ста вљао ра ди кал ну дру штве ну фи ло зо фи ју за то што се бо рио за сло бо ду… У ме-
ђу вре ме ну су, ме ђу тим, реч “ли бе рал” узур пи ра ли за го вор ни ци по врат ка на ши ро ко 
упли та ње др жа ве бра не ћи то нео п ход но шћу да се “љу ди учи не сло бод ним”. Ви де ти 
ње гов текст “За што је мо дер ни ли бе ра ли зам у де фан зи ви?” на Ин тер нет адре си: http://
www.ka ta lak si ja.com/v2.0/in dex.php?op tion=com_con tent&task=vi ew&id=13&Ite mid=3

2)  Кант ни ка да ни је био при хва тљив за марк си сте због сво је „ре ак ци о нар но сти“ и „кон-
зер ва тив но сти“. 

3) 
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за го ва ра ли ли бе рал ни те о ре ти ча ри. Ли бер та ри јан ци ће је чи-
та ти иако не ће би ти оду ше вље ни. Ле ви ча ри ма не ће би ти дра-
го због из ла ска ове књи ге. Оста је оно ве ли ко по ље чи та ла ца 
ко ји ма је ве ро ват но ова књи га и на ме ње на. То су они љу ди 
ко ји се на ла зе у про це су от кри ва ња и са зна ња и чи је са знај не 
ка па ци те те пре о вла ђу ју ћа ми са о на кли ма со ци ја ли зма ни је 
за тво ри ла за но ве и дру га чи је ми са о не са др жа је. Сто га је ова 
књи га пре све га на ме ње на сту ден ти ма дру штве них на у ка као 
и они ма ко ји се тек упо зна ју са основ ним иде ја ма по ли тич ке 
те о ри је и у том сми слу је ви ше не го до бро до шла. 
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ДРУШТВЕНИИПОЛИТИЧКИЖИВОТ
УСРБИЈИ1)

Збор ник ра до ва Србија–политичкииинституционалнииза
зови је на стао на ини ци ја ти ву Институтазаполитичкестудије 
по кре ну те сре ди ном 2008. го ди не и пред ста вља син те зу јед но го ди-
шњег ра да ис тра жи ва ча на про јек ту Ин сти ту та. Збор ник се са сто ји 
од 18 ра до ва раз вр ста них у три те мат ске це ли не.

Првидео Збор ни ка са др жи 9 при ло га у ко ји ма се ауто ри ба ве 
по ли тич ким и те ри то ри јал ним пи та њи ма у Ср би ји. Оно што се код 
њих мо же при ме ти ти је је дан из у зет но пе си ми стич ки став по пи та-
њу дру штве но-по ли тич ке си ту а ци је у на шој зе мљи. 

БогданаКољевићсма тра да је др жав но пи та ње Ср би је далеко
одзавршеног и да је оп ста нак Ср би је у мно гим кључ ним аспек ти-
ма до ве ден у пи та ње. То ме го во ри у при лог чи ње ни ца да се Ср би ја 
у XXI ве ку на шла у си ту а ци ји безјаснодефинисанихграница. Ср-
би ја је да нас сво је др жав но пи та ње ве за ла за стра те ги ју европ ских 
ин те гра ци ја, а да ни је да ла ре ше ње за про бле ме ко ји се ти чу ње 
са ме, што је основ ни пред у слов во ђе ња озбиљ них пре го во ра са ЕУ. 

Ђуро Бодрожић ука зу је на то ка ко се про цес гло ба ли за ци је 
спро во ди под окри љем ути ли та ри стич ког мо ра ла и до бро зна не 
ста ре по ли ти ке завадипавладај,што је све на и шло на јед но плод-
но тле ме ђу сло вен ским на ро ди ма због њи хо ве скло но сти ка по-
де ла ма. Што се ти че си ту а ци је у Ср би ји, Бо дро жи ћев став мо жда 
нај бо ље илу стру је тврд ња да срп ске по ли ти ке и др жа ве да нас за-
пра во и не ма, јер се су шти на по ли тич ке ег зи стен ци је не ког на ро да 
са сто ји у то ме да он самдоносиодлукебезнаметањасастране.
1)  При каз збор ни ка Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви, Ин сти тут за по ли-

тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.
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Вла дан Стан ко вић го во ри о то ме ка ко Ср би ју у раз до бљу 2001-
2008. го ди не ка рак те ри шу не у о би ча је но ве ли ки број пар ла мен тар-
них и вла да ју ћих стра на ка и про блем ко руп ци је, ко ји је сва ка ко 
је дан од кључ них еко ном ских и дру штве них про бле ма. Да се на-
ша зе мља на ла зи у јед ном ано мич ном ста њу го во ри у при лог и то 
што је Ре пу бли ка Ср би ја у раз до бљу од ок то бра 2000. до ју на 2006. 
го ди не про ме ни ла три мо де ла др жав но-прав ног устрој ства. По ред 
све га ово га, В. Стан ко вић го во ри и о про бле му тај ку ни за ци је, про-
бле му ко ји је до вео до из ме ње ног ре жи ма вла снич ке струк ту ре, не 
за рад бо љег по сло ва ња пред у зе ћа, већ да би се она мо гла по што 
по вољ ни јим усло ви ма от ку пи ти. Пре ма Стан ко ви ћу глав не ме ре 
по бољ ша ња си ту а ци је у Ср би ји су убр за на мо дер ни за ци ја по љо-
при вре де, раз вој ин ду стри је, ја ча ње по ве ре ња у др жав ну упра ву, 
де мо кра ти за ци ја по ли тич ког жи во та, ре фор ма обра зов ног и на уч-
ног си сте ма...

МомчилоСуботићраз ма тра геополитичкустварностСрбије,
за ко ју ка же да не пред ста вља од раз исто риј ски, прав но и по ли тич-
ки уте ме ље не те жње срп ског на ро да да жи ви у јед ној др жа ви, што 
је до ве ло до ре ду ко ва ња и фраг мен та ци је срп ског исто риј ског и ет-
нич ког про сто ра (уни ште ње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не; ре ви зи ја 
Деј тон ског спо ра зу ма са ци љем уки да ња Ре пу бли ке Срп ске и ње-
ног ута па ња у Бо сну и Хер це го ви ну; не за ви сност Цр не Го ре; оти-
ма ње Ко со ва и Ме то хи је; да ва ње др жав них атри бу та Вој во ди ни). 

ДраганМарковићсма тра да се де мо кра ти за ци ја вла сти и упра-
вља ња у Ср би ји мо же оства ри ти са мо кроз тран сфор ма ци ју пред-
став нич ке де мо кра ти је у не по сред ну де мо кра ти ју и ауто крат ског 
од лу чи ва ња у де мо крат ско од лу чи ва ње пу тем ре фе рен ду ма и дру-
гих об ли ка лич ног из ја шња ва ња гра ђа на.

ДијанаВукомановићсе ба ви ана ли зом де фи ни ци ја и кон це па та 
Ср би јекао(не)довршенедржавеу про гра ми ма шест ре ле вант них 
пар ти ја у Ср би ји (СПС, СПО, ДС, ДСС, СРС, Г17 Плус), код ко јих 
се мо же уочи ти кон сен зус око ус по ста ве Ср би је као прав не др жа ве 
уте ме ље не на на че ли ма вла да ви не пра ва. Ме ђу тим, ли бе рал ни и 
или бе рал ни мо ду си ин тер пре та ци је де фи ни ци је др жа ве Ср би је су 
још увек у ста њу ме ђу соб ног пре ви ра ња – самконцептдржавно
стиуСрбијиостајенерешен.

Милан Јовановић раз ма тра ју ћи пар ла мен тар не из бо ре 2008. 
го ди не ка же да су се они од ли ко ва ли же сто ком бор бом, пр ља вим 
кам па ња ма, пре ва гом ‘’европ ских вред но сти’’ у опре де љи ва њу би-
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ра ча, пре гру пи са ва њем на пар тиј ској сце ни по оси ле ви ца-де сни ца 
и  нео че ки ва ним пар тиј ским ко а ли ци ја ма. Као ре зул тат све га ово га 
има ли смо не што ма њу из ла зност гра ђа на у од но су на пред сед-
нич ке из бо ре и си ту а ци ју у ко јој се је ди но пу тем ко а ли ци ја мо же 
оства ри ти пар ла мен тар на ве ћи на, што се и де си ло ства ра њем нео-
че ки ва ног по сти збор ног са ве за со ци ја ли ста и де мо кра та.

ЗоранМилошевићана ли зи ра На црт ста ту та АП Вој во ди не, ко-
ји је тре бао да бу де усво јен 14. ок то бра 2008. го ди не, и сма тра да је 
он сми шљен у ци љу да љег рас пар ча ва ња Ср би је као др жа ве. 

Петар Милосављевић раз ма тра иден ти тет и пре и ме но ва ње 
срп ског је зи ка ука зу ју ћи на то да се срп ском је зи ку де си ло не што 
што се ни је де си ло ни јед ном дру гом европ ском је зи ку, он је по ред 
јед ног до био ви ше на зи ва: срп ски, хр ват ски, бо шњач ки, бо сан ски, 
цр но гор ски, бу ње вач ки.

ДругидеоЗбор ни ка са др жи 4 при ло га у ко ји ма се ауто ри ба ве 
раз ма тра њем ди ле ма Ср би је на пу ту ка евроинтеграцији. Сви они 
ука зу ју на ску пу це ну ко ју на ша зе мља мо же да пла ти при ли ком 
ула ска у ЕУ. 

ДрИгорЈаневиз ла же са др жај нај но ви јег устав ног пра ва ЕУ 
са др жа ног у Уго во ру о Уста ву за Евро пу. Он сма тра да у Уста ву 
ЕУ по сто ји де мо крат ски ''де фи цит'' ко ји је уко ре њен у си стем ским 
од ред ба ма. У по ли тич ком уре ђе њу ЕУ се мо же уочи ти не до вољ но 
раз гра ни че ње из ме ђу основ них гра на вла сти  и про блем де мо кра-
тич но сти од лу чи ва ња ко ји се на ро чи то мо же при ме ти ти при ли ком 
при је ма но вих чла ни ца и кан ди да та.

ДејанаВукчевић го во ри о зна ча ју по ли тич ког ди ја ло га и о 
ње го вим по те шко ћа ма из ме ђу Ср би је и ЕУ. Пр ви ко рак по ли тич ког 
ди ја ло га учи њен је сеп тем бра 2003. го ди не ка да је усво је на де кла-
ра ци ја о по ли тич ком ди ја ло гу из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре и ЕУ, чи-
ји је зна чај ка сни је по твр ђен у Спо ра зу му о ста би ли за ци ји и при-
дру жи ва њу, ко ји су Ср би ја и ЕЗ пот пи са ли 29. апри ла 2008. го ди не. 
Д. Вук че вић ис ти че члан 10 Спо ра зу ма у ко ме су на ве де на че ти ри 
ци ља по ли тич ког ди ја ло га: уна пре ђе ње пот пу не ин те гра ци је Ср-
би је и ње но по сте пе но при бли жа ва ње ЕУ; при бли жа ва ње ста во ва 
из ме ђу Ср би је и ЕУ о ме ђу на род ним пи та њи ма; уна пре ђе ње ре-
ги о нал не са рад ње и раз вој до бро су сед ских од но са; и уна пре ђе ње 
за јед нич ких ста во ва Ср би је и ЕУ о без бед но сти и ста бил но сти у 
Евро пи. И док је пр ви ма ње-ви ше оствар љив, што се ти че дру гог, 
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тре ћег и че твр тог ци ља као каменспотицања по ја вљу је се пи та ње 
Ко со ва и Ме то хи је.

ЗоранПетровићПироћанац ба ве ћи се срп ском по ли ти ком 
и Ср би јом као др жа вом ка же да је срп ска ди пло ма ти ја по пи та њу 
Ко со ва ома ну ла и да не пред ста вља ни шта ви ше до дизањадре
ке.За Ср би ју ка же да се на ла зиизмеђу задругарскогполитичког
фенотипаи либералногцинизма и да је по треб но учи ни ти је дан 
за о крет ка алтердемократијии ус по ста ви тисвеукупносоцијалну
равнотежу ка ко би се она из ву кла изекономскизапостављенезо
неЕвропе.

Милош Кнежевић сма тра да се Ср би ја на ла зи у закаснелој
евроинтеграцији и упо зо ра ва на то да се у ЕУ укљу чу ју са мо чи
таведржавеанењиховиделови.Он сма тра да се Ср би ја на шла 
пред од лу ком КосовоилиЕУ.Ова два ина че спо је на пи та ња су раз-
дво је на за рад ма ни пу ла ци је, ка да је про блем ве ли ки и не ре шив 
при ме њу је се про це ду ра ње го вог раз ла га ња уз спре ча ва ње ње го-
вог са гле да ва ња у це ли ни. Што се ти че ста ва ЕУ пре ма Ср би ји и 
Ко со ву М. Кне же вић ка же да је на де лу опсенаприкривањатери
торијалнекрађе.

Трећидео Збор ни ка са др жи 5 при ло га у ко ји ма се ауто ри 
ба ве пи та њи ма без бед но сти, ко руп ци је и про мо ви са ња Ср би је као 
прав не др жа ве.  

РадославГаћиновићсе ба ви пи та њем безбедноснефункци
једржаве и ука зу је на ње ну не рас ки ди ву ве зу са по ли тич ком ор га-
ни за ци јом дру штва и за ви сност од ре ла ци ја ко је се ус по ста вља ју 
из ме ђу без бед но сти и по ли ти ке. Она се сво ди на по сре до ва ње из-
ме ђу по ли тич ког си сте ма и ње го вог дру штве ног окру же ња (чи ји 
је циљ да од лу ке до би ју ди мен зи ју оба ве зно сти). Она је, ме ђу тим, 
ујед но и осло нац по ли тич ког си сте ма, јер обез бе ђу је за шти ту ње-
го вих ин сти ту ци ја и њи хо во нео ме та но функ ци о ни са ње. Р. Га ћи-
но вић сма тра да се мак си мал на без бед ност и ап со лут на сло бо да не 
мо гу оства ри ти ни у јед ном дру штву, али да се то ме у бу дућ но сти 
ипак мо ра те жи ти.

ДрМилеРакићго во ри о раз ли чи тим аспек ти ма ме диј ског 
из ве шта ва ња и пре зен та ци је те ро ри зма, а то су: пред ста вља ње те-
ро ри зма као бор бе за сло бо ду; пред ста вља ње те ро ри зма као бру-
тал ног ак та; и пред ста вља ње и из ве шта ва ње о те ро ри зму у ци љу 
ма ни пу ла ци је. У по след њем слу ча ју ја ко је те шко от кри ти ова кав 
на чин из ве шта ва ња јер се нај че шће ра ди о при кри ве ним на ме ра ма 
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у ци љу иза зи ва ња уну тра шње де ста би ли за ци је у од ре ђе ној др жа-
ви. Он углав ном пред ста вља увер ти ру за дру ге вој не ак ци је.

МиодрагРадивојевићкроз ана ли зу ко руп циј ских при ли ка 
кра јем XIX ве ка до ла зи и до ути ца ја обра сца ко руп циј ског по на-
ша ња на по ја ву ко руп ци је у да на шњој Ср би ји. У по ли тич кој прак-
си за бе ле же на је по ли тич ка ко руп ци ја и тр го ви на по сла нич ким 
ман да ти ма, ма ле стран ке у усло ви ма фраг мен ти са ног по ли тич ког 
си сте ма ра ди фор ми ра ња пар ла мен тар них ве ћи на уце на ма до би-
ја ју ва жне ре со ре и упра вља ње јав ним пред у зе ћи ма. Као по се бан 
про блем ја вља се и не мо гућ ност ефи ка сне кон тро ле фи нан си ра ња 
по ли тич ких стра на ка.

Дра ган Јо ва ше вић сма тра да се ме ђу кри вич ним де ли ма ко ја 
угро жа ва ју ин сти ту ци је прав не др жа ве и вла да ви не пра ва у Ср би ји 
по себ но из два ја ју кри вич на де ла ко руп ци је ко ја пред ста вља ју са-
мо раз ли чи те об ли ке и ви до ве ис по ља ва ња зло у по тре бе слу жбе ног 
по ло жа ја.

 Не над Пе рић ука зу је на зна чај по ли тич ког ли ка др жа ве у ме-
ђу на род ним од но си ма и на по тре бу брен ди ра ња Ср би је. Он го во ри 
о то ме ка ко до са да ни је ра ђен ин те гри са ни мар ке тин шки про цес 
брен ди ра ња-про фи ли са ња ими џа Ср би је, ко ји би у слу ча ју да се 
ра ди од го вор но, ква ли тет но и са ви зи јом до вео до по зи тив них ре-
зул та та на раз ли чи тим ни во и ма др жа ве.

*
* *

Ср би ја се на по чет ку XXI ве ка на шла пред број ним политич
кимиинституционалнимизазовима. У том сми слу овај Збор ник 
ра до ва до би ја на зна ча ју јер у ње му ауто ри да ју јед ну све о бу хват ну 
ана ли зу по ли тич ког и дру штве ног жи во та у Ср би ји. Не мо же се, 
ме ђу тим, оте ти ути ску да ова кви на по ри пред ста вља ју са мо ма ли 
ко рак у от кри ва њу и ре ша ва њу про бле ма ко ји уз др ма ва ју те ме ље 
на ко ји ма сто ји Ср би ја. По треб но је на ста ви ти са ова квим науч
ниманализама иизналажењимарешењазапроблеме у на ди да ће 
ова кав на чин, ипак, пре о вла да ти до но ше ње од лу ка на осно вуполи
тичких иличнихинтереса.



- 394 -

ДРУШТВЕНИИПОЛИТИЧКИЖИВОТУСРБИЈИМишаСтојадиновић



УДК: 
321.7:329(049.3)

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXI) VIII, vol=22
Бр. 4 / 2009.
стр. 395-398.

- 395 -

  

- 395 -

ДубравкаСтајић
Институтзаполитичкестудије

Приказкњиге:ДраганМарковић:
ДЕМОКРАТИЈАИПАРТОКРАТИЈА,Београд,
Институтзаполитичкестудије,2009,стр.140.

Број књи га из обла сти дру штве них на у ка и на уч не пу бли ци-
сти ке ко је су у нас об ја вље не по след њих го ди на, а у на сло ву са-
др же по јам „де мо кра ти ја“  то ли ко је ве ли ки да чи та лац с пра вом 
мо же да се за пи та ка кав је зна чај још јед не књи ге ко ја у на сло ву 
има овај по јам. По тре бан је ве ћи сте пен на уч не кри тич но сти у ода-
би ру, јав ном пред ста вља њу и ко мен та ри ма ове вр сте ли те ра ту ре. 
Не ве ли ка књи га Дра га на Мар ко ви ћа под на сло вом „Де мо кра ти ја и 
пар то кра ти ја“ са др жи спе ци фи чан мул ти ди сци пли на ран при ступ, 
ко ји за слу жу је па жњу не са мо уже струч не јав но сти, већ ши ру дру-
штве ну пер цеп ци ју. На и ме, аутор је еко но ми ста ко ји се го ди на ма 
ба ви пи та њи ма сло бо да и пра ва гра ђа на, и то у основ ној ло кал ној 
за јед ни ци, као што је ло кал на са мо у пра ва, пи та њи ма за дру гар ства 
као ускла ђе ног прин ци па имо вин ске со ли дар но сти и де мо крат ског 
од лу чи ва ња о ко му нал ним, со ци јал ним и дру гим пи та њи ма гра-
ђа на. Мул ти ди сци пли нар ним еко ном ско-по ли ти ко ло шким при сту-
пом Дра ган Мар ко вић раз от кри ва по ве за ност нов ца, по ли тич ког 
по рет ка и по ли тич ке мо ћи. Оту ђи ва ње пра ва гра ђа на да од лу чу ју 
о жи вот но ва жним пи та њи ма јав не сфе ре ни је не ста ло са со ци-
ја ли змом. На про тив, оно је до би ло дру га чи је об ли ке, у скла ду са 
гло бал ним кре та њем ка пи та ла и ње го вим од лу чу ју ћим ути ца јем на 
ре ал не ин сти ту ци је, ре ал ну по ли ти ку вла да по је ди нач них др жа ва 
и ре ал не по ли тич ке про це се тран зи ци је ка мо де лу ви ше стра нач-
ја. У три по гла вља мо но гра фи је аутор ана ли зи ра и оце њу је ста ње 
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де мо кра ти је у све ту и у на шем дру штву, де це ни ју по сле де мо крат-
ских про ме на. 

У уво ду књи ге Мар ко вић ис ти че раз ли чи те де фи ни ци је пој-
ма „де мо кра ти ја“. Прак са 20. ве ка по ка за ла је да је ова реч нај ви-
ше зло у по тре бља ва на, са раз ли чи тим по ли тич ким, де ма го шким и 
иде о ло шким мо ти ви ма. Ако се упо ре де ен ци кло пе диј ске од ред ни-
це де мо кра ти је, ко је Мар ко вић па жљи во ана ли зи ра, ме ђу њи ма је 
и од ред ни ца де мо кра ти је „оно што прет по ста вља ствар но уче шће 
ве ћи не љу ди у од лу чи ва њу о вла сти тој суд би ни и до но ше њу од-
лу ка од оп штег зна ча ја“. У прак си сло же них, пост мо дер них дру-
шта ва то ни је та ко, из у зев од лу чи ва ња гра ђа на на ло кал ном ни воу. 
Сло же ност и уну тра шња про ти ву реч ност мно гих пра ва и сло бо да 
ко ја се, у нор ма тив ном па и у прак тич ном сми слу укљу чу ју, учи ни-
ли су не по сред ну де мо кра ти ју нео ства ри вим мо де лом вла сти, док 
је пред став нич ка чвр сто, ви ше стру ким ве за ма усло вље на вла да ви-
ном ка пи та ла, че сто не до ма ћег, или ути ца јем мул ти на ци о нал них 
ком па ни ја. Ме ђу тим, и у нај фор мал ни јем об ли ку, власт ни је мо гу-
ћа без на ро да, ка ко аутор ис ти че: „Али ни ка ква власт ни је мо гу ћа 
без на ро да, ни ти је мо гу ћа ап со лут на вла да ви на на ро да, јер је на-
род и обје кат и су бје кат сва ке вла да ви не, са мо што ма њи на мо же 
вла да ти ве ћи ном или ве ћи на ма њи ном“ (стр. 8). 

Су шти на од но са сна га ни је у бро ју ли ца са би рач ким пра вом 
– то пи та ње је раз ре ше но у ве ћи ни зе ма ља пре Дру гог свет ског 
ра та уста вом га ран то ва ним пра вом гла са за сва пу но лет на ли ца 
(из у зе ци су так са тив но пред ви ђе ни за ко ном), већ у ква ли та тив ним 
од но си ма из ра же ним у од но су по сла ни ка у пар ла мен ту пре ма сво-
јим пар ти ја ма. Прин цип императивногмандатаве зу је по сла ни-
ка за од лу ке стра нач ких ру ко вод ста ва, што је прак са и у срп ској 
скуп шти ни. Ту пре ста је чак и по сред ни ути цај гра ђа на ко ји су већ 
при пад ни ци хе те ро ге них гру па (ста рост, пол, еко ном ско-со ци јал-
ни ста тус). Аутор под се ћа на оце ну Сло бо да на Јо ва но ви ћа да но-
ве по ли тич ке иде је нужноморајуданастануод стра не љу ди ко ји 
ни су чла но ви по ли тич ких пар ти ја, „не за ра же них пар тиј ским его-
и змом“, ка ко се из ра зио Јо ва но вић. Тре ба се под се ти ти да је ово 
ми шље ње из не то пре осам де сет го ди на, дав но пре со ци ја ли стич-
ке ре во лу ци је и јед но пар тиј ског по ли тич ког си сте ма, ко ји се са да 
оце њу је као си стем јед но у мља. Мар ко вић у пр вом и дру гом по гла-
вљу књи ге на во ди пре пре ке за раз вој по ли тич ког плу ра ли зма. Он 
се ба ви јед ним за не ма ре ним пи та њем – ути ца јем својинскиходно
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санамоделдемократијеуконкретномдруштву.Ис ти че да по сто-
ји ди рект на усло вље ност об ли ка сво ји не и де мо крат ског уре ђе ња 
дру штва. Кон цен тра ци ја вла сни штва усло ви ла је оли гар хиј ски тип 
вла да ви не, што се ис ка за ло не са мо у фе у дал ним пред мо дер ним 
дру штви ма, већ у дру штви ма бур жо а ског уре ђе ња, са свим ин сти-
ту ти ма и сло бо да ма ко ја га ран ту ју уста ви. Мар ко вић ис ти че јед ну 
пра вил ност ко ја се по на вља кроз цео 19. и 20. век, а то је од лу чу ју-
ћи ути цај круп ног ка пи та ла. Фи нан сиј ски и ин ду стриј ски кар те ли 
осво ји ли су по ли тич ки про стор ти ме што су пар ла мен тар не стран-
ке при хва ти ле ис кљу чи во ин те ре се, вред но сти и ци ље ве круп ног 
ка пи та ла, док је ма ли пред у зет ник (тр го вац, по љо при вред ник, за-
на тли ја) ус кра ћен у пар ла мен тар ном за сту па њу сво јих ин те ре са. 
Из у зе так су зе мље свет ске при вред не пе ри фе ри је. 

Дра ган Мар ко вић лу цид но иден ти фи ку је сла бе тач ке мо дер не 
де мо кра ти је: огром на сло же ност са вре ме них дру шта ва, на си ље и 
те ро ри зам вр ше огро ман при ти сак на ор га ни зо ва не ин сти ту ци је, а 
исто вре ме но по ли ти ча ри су све ма ње од го вор ни. Про тив те жа то-
ме, по ауто ру је дис пер зи ја сво ји не, ти ме и мо ћи и вла сти. Ова 
иде ја, уте ме ље на у те о ри ји и тра ди ци ји за дру жне сво ји не, ни је но-
ва ни у Ср би ји ни ти у све ту: Ру си ја, Ита ли ја, Фран цу ска има ле су 
те о ре ти ча ре и прак су ко лек тив ног (за дру жног) вла сни штва. Са да 
се ова иде ја об на вља у функ ци ји про тив те же не ра зу мљи вим и ира-
ци о нал ним по ли тич ким од лу ка ма. У прак си, отва ра се пи та ње да 
ли је та ква ка у зал ност ре ал ни основ из ра жа ва ња ин те ре са гра ђа на. 
Ако се др жа ва са гле да ва као фискус,од но сно са мо као но си лац фи-
скал них овла шће ња, ова ква раз ми шља ња су ре ал на и уте ме ље на: 
„Су коб ин те ре са про ис ти че оту да што се др жав на упра ва одр жа-
ва на при нуд ном фи скал ном за хва та њу, а из вор на са мо у пра ва на 
до бро вољ ном де мо крат ском удру жи ва њу огра ни че них сред ста ва 
гра ђа на, чи ја се из два ја ња ме ђу соб но су ко бља ва ју јер што су ве ћи 
по ре зи ма ње су мо гућ но сти за са мо до при но се, и обр ну то. Са мо до-
при нос је, на и ме, не за ме њи ва еко ном ска осно ва из вор не са мо у пра-
ве јер са мо сло бод но удру же ним сред стви ма гра ђа ни мо гу сло бод-
но и рас по ла га ти. Ис ку ство по ка зу је да се са мо до при но си уред ни је 
пла ћа ју не го фи скал не да жби не, а од лу ке о ко ри шће њу до бро вољ-
но са ку пље них сред ста ва, углав ном се до бро вољ но и спро во де“. 
(стр. 30). Ме ђу тим, кон цен тра ци ја ка пи та ла ко ја је оства ре на у 
Ср би ји не омо гу ћа ва ја ча ње и дис пер зи ју ма лог и сред њег ка пи-
та ла, а ти ме и по ли тич ко ар ти ку ли са ње њи хо вих ин те ре са. Дра ган 
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Мар ко вић има кри тич ки став пре ма ути ца ју гло ба ли зо ва ног ка пи-
та ла на по ли ти ку, као и на це ло куп ни жи вот гра ђа на ши ром све-
та: „Си стем ли це мер не ква зи плу ра ли стич ке де мо кра ти је за сни ва 
се на вла да ви ни јед ног је ди ног не при ко сно ве ног вла да ра зва ног 
Ка пи тал. Са мо што је врх гло бал не вла сти и на ро да још да љи не го 
на ци о нал ни, па се она још ви ше од на ро ђу је“ (стр. 38). Ко ри сте ћи 
ра до ве ауто ра кри тич ке про ве ни јен ци је из раз ви је них за пад них зе-
ма ља, као што је ра ни је био Ха ролд Ла ски, а у но ви је вре ме Но ам 
Чом ски, аутор из о штра ва сво је ста во ве, ме ђу ко ји ма је и сле де ћи: 
„Ни у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ни у би ла те рал ним од но си ма 
не ма ствар не рав но прав но сти из ме ђу ма лих и ве ли ких, не раз ви је-
них и раз ви је них, ко ло ни ја и ко ло ни за то ра“ (стр. 38). Раз о ча ра ње 
и за мор гра ђа на Ср би је ре флек ту је се кроз сле де ћу оце ну Мар ко-
ви ћа: „Тех но ло ги ја ауто крат ске вла да ви не го то во се ни по че му не 
раз ли ку је у јед но пар тиј ском и ви ше пар тиј ском си сте му, осим што 
се у ви ше пар тиј ском си сте му мо ра во ди ти ра чу на о ре а го ва њу опо-
зи ци је уко ли ко она пред ста вља зна чај ни ју сна гу“. (стр. 78). 

За кључ на раз ми шља ња Дра га на Мар ко ви ћа од но се се на ре ал-
ност и бу дућ ност де мо кра ти је у све ту – она мо же да по ста не ствар-
на уко ли ко се де цен тра ли зу ју вла сни штво ка пи та ла и ствар на моћ 
ко ју он има, те ње гов ути цај на ин сти ту ци је. Ко ли ко је ово мо гу ће 
у све тлу свет ске еко ном ске кри зе, кон цен тра ци је ка пи та ла и при-
нуд не кон со ли да ци је ба на ка у САД, оста је отво ре но пи та ње. Чи-
та о ци не мо ра ју да при хва те ста во ве Дра га на Мар ко ви ћа, али ова 
књи га под се ћа да по сто ји гра ђан ска свест о еко ном ским пра ви ма и 
сло бо да ма уте ме ље ним у ду гој прак си срп ског за дру гар ства, као и 
но ви јој прак си рад нич ког ак ци о нар ства. 
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Ана Јо ва ше вић
Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град

Приказкњиге
МаргаретЏ.Визомирски,СинтијаП.Шнајдер,
„КУЛТУРНАДИПЛОМАТИЈА“,Београд,

Балканкулт,2006.године,118стр.
У из да њу ре но ми ра не из да вач ке ку ће „Бал кан култ“ из Бе о гра-

да још 2006. го ди не по ја ви ла се књи га под на сло вом „Кул тур на ди-
пло ма ти ја“ аутор ки Мар га рет Џ. Ви зо мир ски и Син ти је П. Шнај-
дер и од та да за о ку пља па жњу не са мо струч ња ка из ове обла сти, 
већ и ши ре јав но сти. Реч је о је дин стве ној књи зи пре ве де ној на 
на шим про сто ри ма ко ја да је пре глед основ них и нај зна чај ни јих 
пи та ња ве за них за кул тур ну ди пло ма ти ју да нас, по себ но за ње не 
ком па ра тив не аспек те. Зна чај ова кве сту ди је је још ве ћи за на шу 
др жа ву ко ја се на ла зи на пу ту евро а тлант ских ин те гра ци ја јер она 
го во ри са мо о јед ном, до ду ше све зна чај ни јем, аспек ту „јав не или 
зва нич не“ ди пло ма ти је ко јем др жа ве са вре ме ног до ба при бе га ва-
ју. На овај на чин је до ма ћа кул ту ро ло шка, по ли ти ко ло шка, ди пло-
мат ска, ме ђу на род на, прав на, па и без бед но сна ли те ра ту ра до би ла 
вред но де ло ко је ће пред ста вља ти не за о би ла зну ли те ра ту ру свим 
по сле ни ци ма, ка ко у обла сти кул ту ре, ме наџ мен та кул ту ре, кул-
тур не по ли ти ке, та ко и у обла сти ме ђу на род них од но са и ди пло-
мат ско-кон зу лар ног пра ва.

У ана ли зи раз ли чи тих аспе ка та, са др жи не, ка рак те ри сти ка и 
уло ге кул тур не ди пло ма ти је да нас, аутор ке су по шле од основ них 
и оп штих пој мо ва ве за них за ову област – а то је по јам но од ре ђе ње 
кул тур не ди пло ма ти је. При то ме су по шле, што је ло гич но, од пој-
ма и ка рак те ри сти ка јав не ди пло ма ти је од ре ђу ју ћи је „као уна пре-
ђе ње ко му ни ка ци ја ме ђу на ро ди ма ко јој је циљ да гра ди спо ра зу ме 
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за сно ва не на за јед нич ким вред но сти ма“. Ова ко схва ће на јав на ди-
пло ма ти ја, за пра во, пред ста вља дво смер ни про цес ко му ни ка ци је. 
То зна чи на сто ја ње јед не др жа ве да се пред ста ва о њој са мој и ње-
ним вред но сти ма пре не се дру гим др жа ва ма, од но сно дру гим на-
ро ди ма, по том, при ме ин фор ма ци је и те жи да се раз у ме ју кул ту ра, 
вред но сти и пред ста ве о дру гим др жа ва ма и њи хо вим на ро ди ма.  

Аутор ке на по чет ку сво га ра да ис ти чу да по јам кул тур не ди-
пло ма ти је ни је и оп ште при хва ћен у ме ђу на род ним од но си ма, већ 
се по ред овог ко ри сте и број ни дру ги пој мо ви као што су: ме ђу на-
род на кул тур на са рад ња, ме ђу на род на кул тур на раз ме на, обра зов-
на и кул тур на раз ме на, ме ђу на род на кул тур на по ли ти ка, ме ђу на-
род ни кул тур ни од но си и сл. Без об зи ра ко јем се од упо тре бље них 
тер ми на да је пред ност тре ба ло би ис та ћи да се ра ди о иден тич ној 
са др жи ни и ци љу: умет ност пред ста вља уни вер зал ни је зик ко ји 
пре ва зи ла зи је зич ке и кул тур не ба ри је ре; умет ност се увек обра ћа 
јав но сти; уве ра ва ње и ко му ни ка ци ја ни су са мо ствар ин фор ми са-
ња и ра зум ног ди ја ло га, већ укљу чу ју и емо тив ну (афек тив ну) ди-
мен зи ју; и за ла га ње за ме ђу соб но по што ва ње и раз у ме ва ње на ро да 
и њи хо вих кул ту ра се сма тра ефи ка сним ме ха ни змом про тив си ла 
гло ба ли за ци је и кул тур ног им пе ри ја ли зма.

Ка да се го во ри о јав ној ди пло ма ти ји, обич но се из два ја ју ње не 
две глав не ком по нен те. То су по ли ти ка ин фор ми са ња и кул тур ни, 
од но сно обра зов ни про гра ми ко ји, у са вре ме ним усло ви ма ве ли ке 
по кре тљи во сти љу ди, по себ но у „Евро пи без гра ни ца“, ста вља ју 
ак це нат на раз ме ну по је ди на ца и иде ја и ко ји се за ла жу за кон цепт 
ду го роч ног ме ђу соб ног раз у ме ва ња ме ђу на ро ди ма. Иако се ра ди 
о из ра зи то ху ма ни стич кој уло зи кул тур не ди пло ма ти је, че сто се за 
њу, по себ но у те о ри ји ме ђу на род них од но са, ка же да она, ипак, 
пред ста вља са мо об лик „ме ке си ле“ у во ђе њу спољ них по сло ва 
од ре ђе них, по себ но ве ли ких и ути цај них др жа ва (као што је нпр. 
САД).

Дру ги део ове књи ге са др жи пре глед и ана ли зу прак се кул тур-
не ди пло ма ти је ко је су при ме њи ва не у ода бра ним др жа ва ма ка ко 
би чи та о ци мо гли да стек ну свој суд о об ли ци ма ис по ља ва ња, ка-
рак те ри сти ка ма и са др жи ни кул тур не ди пло ма ти је по је ди них др-
жа ва, а с дру ге стра не, утвр ди ли и где се на ла зи кул тур на ди пло-
ма ти ја Ср би је да нас у од но су на дру ге по сма тра не др жа ве и шта 
тре ба учи ни ти ка ко би се уна пре ди ло и по бољ ша ло ње но функ-
ци о ни са ње у окви ру јав не ди пло ма ти је. На овом ме сту су аутор ке 
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фо ку си ра не на фи ло зо фи ју, при о ри те те, про гра ме, струк ту ру, фи-
нан си ра ње и дру ге аспек те кул тур не ди пло ма ти је. За ана ли зу на-
ве де них аспе ка та кул тур не ди пло ма ти је по сма тра не су сле де ће др-
жа ве: Аустра ли ја, Аустри ја, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Ја пан, Ка на да, 
Син га пур, Швед ска и Ве ли ка Бри та ни ја. При ода би ру ових др жа ва 
по шло се од кри те ри ју ма да се ра ди о др жа ва ма ко је има ју ста бил-
не и обим не про гра ме кул тур не ди пло ма ти је при че му су узе те у 
об зир и ве ли ке и ма ле др жа ве, за тим др жа ве са ра зних стра на све та 
и го то во свих кон ти не на та: Ази је, Аме ри ке, Евро пе и Аустра ли је.

Ком па ра тив на ана ли за кул тур них по ли ти ка ових др жа ва је 
узе ла у об зир сле де ће по ка за те ље: тер ми но ло ги ју и уло гу – ка ко се 
сва ка од по је ди них др жа ва од но си пре ма кул тур ној ди пло ма ти ји и 
ка ко је по сма тра; ци ље ви и при о ри те ти; струк ту ра – ка ко се во ди 
кул тур на ди пло ма ти ја, ко ји су ор га ни укљу че ни у та кву де лат ност; 
сред ства – вр ста и ви си на за ове на ме не и по ка за те љи и по др шка. 
Ко ри шће ње ових па ра ме та ра је има ло за циљ при ба вља ње све о бу-
хват них и упо ре ди вих по ка за те ља о ста њу и ефи ка сно сти кул тур не 
ди пло ма ти је сва ке од по сма тра них др жа ва чи ме би се до би је ни по-
да ци лак ше мо гли упо ре ђи ва ти и ко мен та ри са ти, а све у ци љу из-
во ђе ња за кљу ча ка – ко је су то ме ре, сред ства, на чи ни и ме ха ни зми 
ко ји ма би кул тур на ди пло ма ти ја мо гла нај е фи ка сни је да до при не се 
афир ма ци ји од ре ђе не др жа ве у ме ђу на род ним од но си ма. 

У при ку пља њу и об ра ди ових по да та ка, аутор ке су се су о чи ле 
и са ни зом про бле ма ме ђу ко ји ма по себ но ис ти чу да је при ба вља-
ње по да та ка би ло те шко и ком пли ко ва но, да по да ци ни су би ли си-
сте ма ти зо ва ни на јед ном ме сту, већ су се на ла зи ли код ве ћег бро ја 
раз ли чи тих ор га на, из вор ин фор ма ци ја је био оску дан, а  ин фор ма-
ци је не пот пу не, де ли мич не и кон тра дик тор не. Про грам ске ак тив-
но сти че сто ни су опи си ва не пот пу но и све о бу хват но са из во ри ма 
фи нан си ра ња, као и раз у ђе ност и број ност ор га на у по је ди ним др-
жа ва ма ко је се ба ве овом про бле ма ти ком.

Без об зи ра на низ про бле ма са ко ји ма су се аутор ке то ком ис-
тра жи ва ња ста ња и пер спек ти ва кул тур не ди пло ма ти је су сре ле, 
ипак се на осно ву до би је них по да та ка мо же ре ћи да ве ћи ма по-
сма тра них др жа ва екс пли цит но сма тра кул тур ну ди пло ма ти ју као 
ин те грал ни или зна ча јан део њи хо ве спољ не по ли ти ке (за јед но са 
по ли ти ком и еко но ми јом). Та ко схва ће на кул тур на ди пло ма ти ја се 
у ве ли кој ме ри сво ди на по др шку за спро во ђе ње и уна пре ђи ва ње 
спољ не по ли ти ке, од но сно као део на ци о нал ног ди пло мат ског ре-
пер то а ра. 
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Ло гич но је да по сто је и од ре ђе не ве ће или ма ње раз ли ке у схва-
та њи ма кул тур не ди пло ма ти је из ме ђу по је ди них др жа ва, што за ви-
си од њи хо вог по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног ни воа, ста ња 
и по тре ба у од ре ђе ном вре ме ну, од но са пре ма дру гим др жа ва ма, 
тра ди ци је и сл. Та ко се Ја пан за ла же за по ли ти ку ко ја би тре ба ло да 
пред ста ви це лом све ту ја пан ску кул ту ру, док Фран цу ска ком би ну је 
тра ди ци о нал ну про мо ци ју фран цу ске кул ту ре и је зи ка са на гла ском 
на соп стве ни кул тур ни плу ра ли зам и раз ли чи тост. На су прот њи ма, 
Аустра ли ја, Аустри ја, Ка на да и Ве ли ка Бри та ни ја те же да ис пра ве 
оно што се сма тра тра ди ци о нал ним и за ста ре лим ими џом. За то 
вре ме Хо лан ди ја по ку ша ва да раз ви је ме ђу на род ни имиџсло бод-
не „лу ке кул ту ре“ или ме ђу на род но ме сто су сре та. Син га пур пак 
те жи да ус по ста ви сли ку гло бал ног гра да за ин фор ма ци је, ко му ни-
ка ци је и умет ност, док Швед ска на гла ша ва сво ју тра ди ци о нал ну 
уло гу у трај ном еко ном ском, со ци јал ном, де мо крат ском, кул тур-
ном и ху ма ном ра ду и са рад њи. Та ко ђе се код по је ди них др жа ва, 
при ана ли зи ста ња њи хо ве спољ не кул тур не по ли ти ке, уоча ва да 
оне у ве ћој или ма њој ме ри, у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, да ју 
пред ност еко ном ским, ди пло мат ским и (или) кул тур ним при о ри те-
ти ма, док се у сва ком слу ча ју на гла ша ва „ре ги о нал ни ге о граф ски 
при о ри тет“ у свим обла сти ма кул тур не ди пло ма ти је што мо же би-
ти и ко ри сно за на шу др жа ву у прав цу уна пре ђи ва ња ме ђу соб них 
ве за и до бро су сед ске са рад ње са др жа ва ма у ре ги о ну Ју го и сточ не 
Евро пе.

Иако се на зи ви спе ци фич них кул тур них про гра ма раз ли ку ју 
из ме ђу по је ди них ана ли зи ра них др жа ва, ипак се мо же иден ти фи-
ко ва ти за о кру же ни си стем кул тур не ди пло ма ти је ко ји укљу чу је 
сле де ће ак тив но сти (ре пер то ар): раз ме на по је ди на ца у обра зов не 
и кул тур не свр хе; из ло жбе и го сто ва ња умет ни ка у ино стран ству; 
спон зо ри са ње се ми на ра и кон фе рен ци ја у зе мљи и ино стран ству 
ко ји укљу чу ју и ме ђу на род но уче шће; по др шка про гра ми ма и ин-
сти ту ци ја ма за уче ње је зи ка; по др шка ин фра струк ту ри у фор ми 
кул тур них ин сти ту та или цен та ра (као што је нпр. не мач ки Ге те 
ин сти тут, Бри тан ски са вет, шпан ски цен тар „Сер ван тес“, фран цу-
ски Кул тур ни цен тар); сред ства за осо бље и за по сле не у ин сти ту-
ци ја ма у др жа ви и у ино стран ству; по др шка за про гра ме др жав них 
сту ди ја; ме ђу на род на са рад ња у кул тур ним про гра ми ма и про јек-
ти ма, по себ но они ма ко ји укљу чу ју уче сни ке из ви ше др жа ва; и ак-
тив но сти ко је су ве за не за раз ме ну кул тур них про из во да и услу га.
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Нај о бим ни ји и нај зна чај ни ји део књи ге „Кул тур на ди пло ма ти-
ја“ је по све ћен ана ли зи ме ђу на род них кул тур них од но са по је ди-
них др жа ва. На овом ме сту су ана ли зи ра ни са др жа ји ме ђу на род не 
кул тур не по ли ти ке у сле де ћим др жа ва ма као што су: Аустра ли ја,  
Аустри ја, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Ја пан, Ка на да, Син га пур, Швед-
ска и Ве ли ка Бри та ни ја. Ком па ра тив на ана ли за са др жа ја и ак тив-
но сти у окви ру ме ђу на род них кул тур них по ли ти каових др жа ва је 
узе ла у об зир сле де ће еле мен те: тер ми но ло ги ју и уло гу – ка ко се 
сва ка од по је ди них др жа ва од но си пре ма кул тур ној ди пло ма ти ји и 
ка ко је по сма тра; ци ље ви и при о ри те ти; струк ту ра – ка ко се во ди 
кул тур на ди пло ма ти ја, ко ји су ор га ни укљу че ни у та кву де лат ност; 
сред ства – вр ста и ви си на за ове на ме не и по ка за те љи и по др шка. 
Да би из ла га ње ове вр сте би ло све о бу хват но, на кра ју су аутор ке 
упо ре ди ле са др жа је кул тур них ди пло ма ти ја  ана ли зи ра них др жа ва 
са кул тур ном ди пло ма ти јом САД као нај моћ ни је и нај у ти цај ни је 
не са мо по ли тич ке, еко ном ске и вој не си ле, већ сва ка ко и кул тур не 
си ле, ка ко би се на ба зи та квих по ре ђе ња да ла и прак тич на упут-
ства ко ја су оне на зва ле „Успе шна ди пло ма ти ја – при ме ри до бре 
прак се у кул тур ној ди пло ма ти ји“ чи ме за вр ша ва ју сво ју сту ди ју. 

Иако је ова књи га на ме ње на пр вен стве но по сле ни ци ма у обла-
сти кул ту ре и ме ђу на род них од но са, од но сно ди пло ма ти је, она 
сва ка ко пред ста вља и ко ри стан при руч ник и из вор нео п ход них са-
зна ња сви ма ко ји се у про це су шко ло ва ња и спе ци ја ли за ци је ба ве 
овом об ла шћу, али и сви ма ко ји се у сва ко днев ном ра ду у раз ли чи-
тим кул тур но-обра зо ва ним са др жа ји ма су сре ћу са „ме ђу на род ном 
ком по нен том са рад њом“. На тај на чин је упо тре бљи вост и ко ри-
сност из да ња ове вр сте по диг ну та на нај ви ши ни во упра во због 
ком па ра тив не ана ли зе раз ли чи тих са др жа ја у обла сти кул тур не ди-
пло ма ти је ко је при ме њу ју по је ди не др жа ве. Та кав из вор са зна ња 
мо же да бу де ко ри сно упут ство и за кон ци пи ра ње, во ђе ње и уна-
пре ђе ње кул тур не ди пло ма ти је Ср би је, и то ка ко пре ма др жа ва ма 
у окру же њу, та ко и пре ма др жа ва ма у Европ ској уни ји, од но сно 
оним др жа ва ма у ко ји ма се на ла зи ве ћи број на ших гра ђа на (на 
трај ном или при вре ме ном бо рав ку). 

У из ла га њу ове обим не и сло же не ма те ри је ко ја за ди ре у раз-
ли чи те обла сти: пра ва, по ли ти ко ло ги је, кул ту ре и ме ђу на род них 
од но са аутор ке су ве што ко ри сти ле рас по ло жи ву ли те ра ту ру и из-
во ре по да та ка. Ове од ли ке ука зу ју да се ра ди о ана ли тич ко-син те-
тич ком прак тич ном ра ду ко ји има ве ли ку прак тич ну и упо треб ну 
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вред ност, а ње го вим об ја вљи ва њем чи та о ци у Ср би ји су до би ли 
је дин стве ну при ли ку да се упо зна ју са тен ден ци ја ма у кул тур ној 
ди пло ма ти ји са вре ме ног све та што ће им сва ка ко би ти од ко ри сти 
за успе шни је укљу чи ва ње у раз ли чи те об ли ке ме ђу на род не кул-
тур не, обра зов не и умет нич ке раз ме не.
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